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�شرطة اأبوظبي حتذر من ن�شر وتداول ال�شائعات
•• اأبوظبي-وام:

دعت �شرطة اأبوظبي اجلمهور اإىل عدم ن�شر ال�شائعات وتداولها عرب 
بع�شها  الر�شائل،  من  ت�شم عدداً  التي  االجتماعي  التوا�شل  مواقع 
اإطالق  االأ�شخا�ص  بع�ص  امتهان  ب�شبب  وامل�شداقية،  الدقة  يفتقد 
الراأي  توؤثر يف  ال�شحة،  لها من  اأ�شا�ص  اأخبار ال  وترويج  ال�شائعات، 
قانون  عليها  يعاقب  ج��رمي��ة  ال�شائعات  ن�شر  اأن  واأو���ش��ح��ت  ال��ع��ام. 
اأنه  198 مكرر، والتي تن�ص على  للمادة  العقوبات االحت��ادي وفقاً 
اأو  اأخ��ب��اراً  اأذاع عمداً  �شنة كل من  تقل عن  م��دة ال  باحلب�ص  يعاقب 
بيانات اأو �شائعات كاذبة، اأو مغر�شة، اأو بث دعايات مثرية، من �شاأنها 
ال�شرر  اإحل��اق  اأو  النا�ص،  بني  الرعب  اإل��ق��اء  اأو  العام  االأم��ن  تكدير 

بامل�شلحة العامة.                                     )التفا�شيل �ص3(

الرتبية حتظر درو�س التقوية يف الأماكن 
اخلا�شة واملنازل ومراكز التعليم حتى اإ�شعار اآخر

•• اأبوظبي-وام:

اأ�شكال درو�ص  اآخر جميع  اإ�شعار  حظرت وزارة الرتبية والتعليم حتى 
باللقاء  التدري�ص  وم��زاول��ة  الطالبات  و  للطلبة  تقدم  التي  التقوية 
املبا�شر يف االأماكن اخلا�شة ومراكز التعليم املخ�ش�شة لهذا الغر�ص 

ويف املنازل.. وا�شتثنت من ذلك الدرو�ص التي تقدم عن بعد.
وقالت الرتبية يف قرار اأ�شدرته يف هذا ال�شدد .. اإن هذا االإجراء ياأتي 
اإلتزامها بتطبيق االإج��راءات الوقائية والتدابري االإحرتازية  يف اإطار 
�شاأنها  م��ن  وال��ت��ي   19 ك��وف��ي��د-  امل�شتجد  ك��ورون��ا  ف��ريو���ص  مل��واج��ه��ة 
 - خا�شة  ب�شفة  و�شحتهم   و�شالمتهم  طلبتنا  اأم���ن  على  احل��ف��اظ 
الذين هم اأغلى ما متلك دولة االإمارات - وبالتايل �شالمة املجتمع و 

اأمنه ال�شحي بوجه عام.
)التفا�شيل �ص3(
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ترا�شق وتهم بني وا�شنطن وبكني على خلفية كورونا

حوايل مليون �شخ�س م�شاب بكوورنا ن�شفهم يف اأوروبا

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

العلماء ي�شابقون الزمن للتو�شل اىل لقاح ينقذ الب�شرية  

رئي�شة املفو�شية االأوروبية اأور�شوال فون خالل موؤمترها ال�شحفي  )ا ف ب(

جمل�ص االمن القومي

وزراء خارجية اأوروبا يحذرون: اإجراءات كورونا تهدد الدميقراطية

رئي�شة املفو�شية الأوروبية تعتذر من اإيطاليا لتاأخر التحرك الوروبي
تكبيد خ�شائر فادحة للحوثني باحلديدة وامليلي�شيا تق�شف املدنيني

اجلي�س اليمني ي�شيطر على قارب حوثي م�شلح
•• اليمن-وكاالت:

2 م���ن عنا�شر  ق���ي���ادي ح���وث���ي م�����ش��رع��ه م���ع  ل��ق��ي 
يف  راب���ع،  عن�شر  على  القب�ص  مت  بينما  امليلي�شيات، 
للجي�ص  تابعة  بحرية  ق��وات  نفذتها  ع�شكرية  عملية 
اليمني قبالة ميناء اللحية �شمال حمافظة احلديدة، 

غربي البالد.
الت�شكيل  م��ن  ق����وات  اأن  ع�����ش��ك��ري،  م�����ش��در  واأو����ش���ح 
اجلي�ص  يف  اخلام�شة  الع�شكرية  للمنطقة  البحري 
اليمني، نفذت م�شاء االأربعاء، عملية ناجحة بالقرب 
من جزيرة حمر الواقعة قرب ميناء اللحية اإثر ر�شد 
ذكرته  م��ا  بح�شب  احل��وث��ي،  مليلي�شيات  تابعة  زوارق 

مواقع اإخبارية حملية.
اأحد  اق��رتب��ت م��ن  ق��وات اجلي�ص  اأن  امل�شدر  واأ���ش��اف 
الزوارق وطلبت منه التوقف للتفتي�ص، فبادر من كان 
على متنه باإطالق النار على اجلنود ليندلع ا�شتباك 
انتهى مبقتل ثالثة م�شلحني كانوا على منت القارب 
القوات  اأف��راد  اأح��د  اأ�شيب  وق��د  نف�شه.  الرابع  و�شلم 

احلكومية يف اال�شتباك.
ومت نقل العن�شر الذي �شلم نف�شه واجلثث اإىل مقر 
)�شمال  م��ي��دي  منطقة  يف  احلكومية  ال��ق��وات  ق��ي��ادة 

غرب حمافظة حجة(.
على  ال�شيطرة  من  اليمني  اجلي�ص  ق��وة  متكنت  كما 
ال�����زورق ح��ي��ث ع���رت ع��ل��ى ق��ط��ع اأ���ش��ل��ح��ة متو�شطة 

وخفيفة.
عقيل  ب�اأبو  املكنى  ال��ق��ي��ادي  ه��م  احل��وث��ي��ون  والقتلى 
ع����ب����داهلل معروف  ����ش���ن���ع���اء( وع���ب���دال���رح���م���ن  )م�����ن 
وعبداهلل االأهدل )من احلديدة(، اأما االأ�شري فيدعى 

عبدالرحمن يحيى عبداهلل �شهل.
قوارب  ت�شيري  على  داأب��ت  احلوثي  ميلي�شيا  اأن  يذكر 
على متنها م�شلحون لتتبع حركة القوات احلكومية 

املتمركزة يف منطقة ميدي، ولزراعة األغام بحرية.
هذا و�شهدت جبهة ال�شاحل الغربي، خالل ال�شاعات 
املا�شية، ا�شتباكات جديدة جراء خروقات امليلي�شيات 
احلوثية املتكررة للهدنة االأممية واتفاق وقف اإطالق 

النار.
توثيقا  امل�شرتكة،  للقوات  الع�شكري  االإع���الم  ون�شر 
التعامل مع مت�شللني حوثيني بالقرب  جويا لعملية 

من مواقعها يف مديرية الدريهمي جنوب احلديدة.
من  املت�شللني  ا���ش��ت��ه��داف  عملية  ال��ت��وث��ي��ق  واأظ���ه���ر 
اإ�شابات  حققت  ال��ت��ي  م�شاة  الثالث  ال��ل��واء  مدفعية 
مركزة لعنا�شر ميلي�شيات احلوثي الذي �شقط منهم 
عدد من القتلى عالوًة على تدمري �شيارة و�شالح من 

عتاد امليلي�شيات.
اإىل ذلك، ق�شفت ميلي�شيات احلوثي، االأربعاء، منازل 
ب�شالح  التحيتا جنوب احلديدة  املواطنني يف مدينة 
امليلي�شيات  انتهاكات  �شمن   14.5 عيار  و�شالح   23

للهدنة االأممية.

•• عوا�صم-وكاالت:

قدمت رئي�شة املفو�شية االأوروبية 
اأور�شوال فون دير الين اعتذارات 
فعل  رد  ت����اأخ����ر  ع���ل���ى  الإي���ط���ال���ي���ا 
االإحتاد ب�شاأن تف�شي وباء كوفيد-

ن�شرتها  ر���ش��ال��ة  يف  وذل����ك   19
اخلمي�ص ال�شحف االإيطالية.

ال��ت��ي وجهتها  ال��ر���ش��ال��ة  وع��ن��وان 
اإىل  االأوروب����������ي����������ة  امل�����������ش�����وؤول�����ة 
االإي��ط��ال��ي��ني م��ب��ا���ش��ر اق����دم لكم 
وكتبت  معكم.  نحن  اإع��ت��ذارات��ي. 
اليوم  ريبوبليكا،  ال  �شحيفة  يف 
اإىل جانب  وتقف  تتحرك  اأوروب���ا 
اإيطاليا. لكن االأمر مل يكن دائما 

كذلك.
واالأ�شبوع املا�شي مل تتو�شل الدول 
ال27 اإىل اتفاق الإعطاء رد قوي 
على العواقب االقت�شادية للوباء. 
وظهر �شرخ بني دول اجلنوب مثل 
اإيطاليا واإ�شبانيا املدعومتني من 
باإ�شدار  ط��ال��ب��ت��ا  ال��ل��ت��ني  ف��رن�����ش��ا 
لتعبئة  م�����ش��رتك��ة  دي����ن  ���ش��ن��دات 
جميع  ل�شالح  ال�شوق  من  امل��وارد 
ال�شمال  ودول  االأع�����ش��اء،  ال���دول 
الراف�شة  وهولندا  اأملانيا  بقيادة 

االأع�������ش���اء يف االحت�����اد االأوروب�����ي 
عادية  غ��ري  اإج������راءات  تتبنى  اأن 
على  والتغلب  مواطنيها  حلماية 

االأزمة.
اأنها  ال���ب���ل���دان ح�����ذرت م���ن  ل��ك��ن 
خطر  ح�����ي�����ال  ل����ل����غ����اي����ة  ق����ل����ق����ة 
القانون  ح��ك��م  م��ب��ادئ  ان��ت��ه��اك��ات 
وال�����دمي�����ق�����راط�����ي�����ة واحل�����ق�����وق 
تبني  م��ن  تن�شاأ  ال��ت��ي  االأ���ش��ا���ش��ي��ة 

اإجراءات طوارئ معينة.
ذك����ر  ع����ل����ى  ال����ب����ي����ان  ي���������اأت  ومل 
دول����ة ب��ع��ي��ن��ه��ا، ل��ك��ن االإج�������راءات 
ال��ت��ي ات��خ��ذت��ه��ا امل��ج��ر ع��ل��ى وجه 
اخل�����ش��و���ص ن��ال��ت ان��ت��ق��ادات من 

جانب ن�شطاء حقوقيني.
الثالثة  اخل��ارج��ي��ة  وزراء  واأك����د 
ع�شر اأن "اإجراءات الطوارئ يجب 
اأن ت��ك��ون م��ق��ت�����ش��رة ع��ل��ى م���ا هو 
�شديد ال�شرورة، ويجب اأن تكون 
طبيعتها،  يف  وم���وؤق���ت���ة  م��الئ��م��ة 
وتخ�شع ملراقبة منتظمة وحترتم 
والتزامات  اأعاله  املذكورة  املبادئ 
القانون الدويل. وحذروا من اأنه 
ال يجب احلد من حرية التعبري 

اأو حرية ال�شحافة.

لهذا االقرتاح.
وه���ذا االج��ت��م��اع ال���ذي عقد عرب 
انتهى  امل��غ��ل��ق��ة  ال��ف��ي��دي��و  دائ������رة 
ب����اإع����الن ي��ن�����ص ع��ل��ى ع��ق��د لقاء 
ج���دي���د خ�����الل اأ����ش���ب���وع���ني. ويف 
اأيطاليا الدولة املوؤ�ش�شة لالحتاد 
ا�شتقبل  رك��ائ��زه،  وال��ت��ي تعد م��ن 

االإعالن بغ�شب عارم مفتوح على 
باأنها قبيحة  التي و�شفت  اأوروب��ا 

ال بل ميتة.
خارجية  وزراء  ح����ذر  ذل����ك  اىل 
يف االحت����اد االأوروب����ي  دول���ة   13
املبادئ  اأن  م���ن  اخل��م��ي�����ص  اأم�������ص 
ال����دمي����ق����راط����ي����ة ق�����د ت����ك����ون يف 

التي  االإج�����������راءات  خ���ط���ر ج������راء 
جائحة  م��ن  للحد  ات��خ��اذه��ا  يتم 

فريو�ص كورونا امل�شتجد.
اأمل���ان���ي���ا  خ���ارج���ي���ة  وزراء  وق�������ال 
و9  واإ�شبانيا  واإي��ط��ال��ي��ا  وفرن�شا 
اإنه  بيان م�شرتك  اأخ��رى يف  دول 
ل  ل��ل��دو  بالن�شبة  م�����ش��روع  الأم����ر 

رئي�س الدولة ي�شدر مر�شوما بتعيني عبداحلميد 
�شعيد حمافظا مل�شرف الإمارات املركزي 

•• اأبوظبي-وام:

اأ�شدر �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ص الدولة "حفظه اهلل" 
مر�شوما احتاديا ل�شنة 2020 بتعيني معايل عبداحلميد �شعيد حمافظا مل�شرف 

االإمارات العربية املتحدة املركزي.
العمل  ع��ام��ا يف جم��ال   35 ع��ن  ت��زي��د  خ��ربة  �شعيد«  »عبداحلميد  م��ع��ايل  ميتلك 
من  العديد  اإدارات  جمال�ص  يف  ع�شويته  خالل  من  و  املالية  اخلدمات  و  امل�شريف 
القاب�شة،  التنموية  اأبوظبي  اأبوظبي االأول و �شركة  اجلهات واملوؤ�ش�شات مثل بنك 
اأبوظبي لالأوراق املالية وقناة �شكاي  اإ�شافة اإىل �شوق  وجهاز االإمارات لال�شتثمار 

نيوز عربية.
جلنة  و  االإدارة  ملجل�ص  التنفيذية  اللجنة  من  كل  ع�شوية  اأي�شا  »�شعيد«  �شغل  و 
منا�شب  اإىل  اإ�شافة  لال�شتثمار  مبادلة  �شركة  يف  االمتثال  و  املخاطر  و  التدقيق 
عديدة �شغلها �شابقا يف »�شيتي بنك«.. و هو حا�شل على درجة البكالوريو�ص يف اإدارة 

االأعمال من جامعة اأريزونا بالواليات املتحدة.

�ص 04

�ص 13

�ص 19

»الكمامة« يف مواجهة  

كوفيد 19

حمليات

كيف فّجر فريو�ص كورونا 

خطة اإ�سقاط ترامب؟

عربي ودويل

كورونا يهدد باإعادة 

هيكلية كرة القدم 

الفجر الريا�سي

•• عوا�صم-وكاالت:

ي��ق��رتب ع��دد االإ���ش��اب��ات بفريو�ص 
ك���ورون���ا امل�����ش��ت��ج��د ك��وف��ي��د 19 يف 
ال���ع���امل م���ن م��ل��ي��ون ���ش��خ�����ص مع 
مت�شارع  ب�����ش��ك��ل  امل���ر����ص  ان��ت�����ش��ار 
ر�شيع  ب��ي��ن��ه��ا  اأرواح����������ا  ح���ا����ش���دا 
بالواليات  ال�����ش��اد���ص  ا���ش��ب��وع��ه  يف 
ال�شحايا  اأ�شغر  لي�شبح  املتحدة 
املر�ص  اأودى  ال��ذي��ن  األ��ف��ا  ال�46 

بحياتهم عامليا.
األف   900 من  اأك��ر  �شجلت  فقد 
يف  ب�كوفيد19-   اإ����ش���اب���ة  ح���ال���ة 
األفا يف امريكا   215 العامل بينها 
انت�شار  ي���ت�������ش���ارع  ح���ي���ث  وح����ده����ا 
املر�ص.. فيما بلغ عدد الوفيات يف 
اإيطاليا اأكر من 13 األف �شخ�ص 
الواليات  و  اآالف  ت�شعة  اإ�شبانيا  و 
فرن�شا  و  اآالف  خ��م�����ش��ة  امل��ت��ح��دة 

اأربعة اآالف.
وذك�����رت وك���ال���ة ف��ران�����ص ب���ر����ص يف 
و  الالتينية  اأمريكا  اأن  لها  تقرير 
ارتفاعا  �شهدتا  الكاريبي  منطقة 
ع�شرين  لتبلغ  االإ���ش��اب��ات  ع��دد  يف 
األفا و هو �شعف العدد الذي �شجل 
قبل خم�شة اأيام.. غري اأن الواليات 

بفريو�ص  جديدة  اإ�شابة   1384
ي��رف��ع ع���دد امل�شابني  ك���ورون���ا، م��ا 
م�شاًبا.   15348 اإىل  االإج��م��ايل 
كما اأعلنت عن وفاة 183 �شخ�شاً 
بعد اإ�شابتهم بالفريو�ص، ما يرفع 
عدد الوفيات اإىل 1111 �شخ�شا.

االإ�شبانية  ال�شحة  وزارة  واأعلنت 
ع��ن ارت��ف��اع ال��وف��ي��ات ب��ك��ورون��ا اإىل 

اأن  البيانات  872.واأو�شحت  اإىل 
ارت��ف��ع��ت بواقع  االإ����ش���اب���ة  ح����االت 
بينما  ال�شابق  اليوم  عن   6156

قفز عدد الوفيات بواقع 140.
اأع��ل��ن برملانيون  اأخ����رى  م��ن ج��ه��ة 
ب�شاأن  كذبت  ال�شني  اأن  اأمريكيون 
ل�شحايا  ن�شرتها  التي  احل�شيلة 
ف���ريو����ص ك����ورون����ا امل�����ش��ت��ج��د على 

املتحدة االأمريكية حيث يالزم 85 
بيوتهم  االأم���ريك���ي���ني  م���ن  ب��امل��ائ��ة 

ت�شتعد الرتفاع بعدد امل�شابني.
األ����ف   500 م����ن  اأك�������ر  و����ش���ج���ل 
امل�شتجد  ك��ورون��ا  بفريو�ص  اإ�شابة 
يف اأوروب��ا، وهو ما يزيد عن ن�شف 
ال��ع��دد االإج��م��ايل يف ال��ع��امل، وفقاً 
الإح�شاء اأجرته وكالة فران�ص بر�ص 
 10:00 ال�����ش��اع��ة  ي���وم اخل��م��ي�����ص 
يقل  ال  ما  غرينت�ص.ومع  بتوقيت 
اإ���ش��اب��ة، مب��ا يف   508.271 ع��ن 
فاإن  وف���اة،  ح��ال��ة   34.571 ذل��ك 
اأوروب���ا ه��ي ال��ق��ارة االأك���ر ت�شرراً 
ومت   .Covid-19 جائحة  م��ن 
ت�شجيل ما جمموعه 940.815 
يف  وف��اة  حالة   47863 و  اإ�شابة 

جميع اأنحاء العامل.
وت��ع��ت��رب اإي��ط��ال��ي��ا واإ���ش��ب��ان��ي��ا اأكر 
ال�����دول االأوروب����ي����ة ت�����ش��ررا. ومع 
ال���ع���دد ال يعك�ص  ف����اإن ه���ذا  ذل����ك، 
العدد  م����ن  ����ش���غ���ري  ج�����زء  �����ش����وى 
تخترب  حيث  ل��الإ���ش��اب��ات،  الفعلي 
فقط  االآن  ال��ب��ل��دان  م���ن  ال��ع��دي��د 
رعاية  تتطلب  التي  احل��االت  تلك 

يف امل�شت�شفى.
ت�شجيل  ع����ن  ب��ل��ج��ي��ك��ا  واأع����ل����ن����ت 

االأربعاء،   9053 من   10003
كما ارتفعت االإ�شابات بكورونا اإىل 

110238 من 102136.
اأمل��ان��ي��ا، اأظ��ه��رت ب��ي��ان��ات ملعهد  ويف 
روبرت كوخ لالأمرا�ص املعدية ام�ص  
االإ�شابات  ع���دد  ارت��ف��اع  اخلمي�ص 
املوؤكدة بفريو�ص كورونا يف البالد 
والوفيات  ح���ال���ة   73522 اإىل 

العدد  اأن  م���وؤك���دي���ن  اأرا����ش���ي���ه���ا، 
عن  ال��ن��اج��م��ة  ل��ل��وف��ي��ات  احلقيقي 
الوباء اأعلى بكثري، فيما ردت بكني 

على املزاعم غري االأخالقية.
وخالل موؤمتره ال�شحايف اليومي 
تطورات  ح��ول  االأب��ي�����ص  البيت  يف 
19 يف  ك���وف���ي���د  وب�������اء  م���ك���اف���ح���ة 
الرئي�ص  �شئل  امل��ت��ح��دة،  ال��والي��ات 
االأمريكي عن هذا االأمر، لكنه مل 
اأرقامهم  اإن:  وق���ال  ب��و���ش��وح.  ي��رد 
ال����واق����ع قليال"،  م���ن  اأق�����ل  ت���ب���دو 
معرفة  ب�شاأن  ذل��ك:  بعيد  واأ�شاف 
�شحيحة،  اأرق��ام��ه��م  ك��ان��ت  اإذا  م��ا 
�شينيا.وحتدثت  حم��ا���ش��ب��ا  ل�����ش��ت 
وكالة بلومربغ لالأنباء عن تقرير 
البيت  اإىل  ت���ق���دمي���ه  مت  �����ش����ري 
املا�شي.وتقدر  االأ���ش��ب��وع  االأب��ي�����ص 
الوكالة،  ح�����ش��ب  اال����ش���ت���خ���ب���ارات، 
واالإ�����ش����اب����ات  ال����وف����ي����ات  ع�����دد  اأن 
الذي  امل�شتجد  ك��ورون��ا  ب��ف��ريو���ص 
ال�شني خاطئ وبعيد عن  اأعلن يف 
اجلمهوري  ال�شناتور  الواقع.وقال 
ال�شيوعي  احل����زب  اإن  ���ش��ا���ش��ي  ب��ن 
و�شيوا�شل  وي��ك��ذب  ك��ذب  ال�شيني 
ال����ك����ذب ب�������ش���اأن ف����ريو�����ص ك���ورون���ا 

امل�شتجد من اأجل حماية النظام.

كورونا يخلي حاملة طائرات 
للبحرية الأمريكية  

 •• وا�صنطن-اأ.ف.ب
الطائرات  حاملة  من  البحارة  اآالف  باإجالء  االأمريكية  البحرية  تقوم 
التي تعمل بالطاقة النووية يو ا�ص ا�ص ثيودور روزفلت يف غوام، يف غرب 
املحيط الهادئ، بعد حتذير قبطانها من اأن تف�شي فريو�ص كورونا على 

متنها يهدد حياة الطاقم.
اإ�شابة بفريو�ص   93 االآن ت�شجيل  ووفقا للبحرية االأمريكية مت حتى 
البالغ  ال��ط��ائ��رات  حاملة  ط��اق��م  ب��ني  )كوفيد19-(  امل�شتجد  ك��ورون��ا 
اإنهم  عددهم نحو 4800 فرد. وقال م�شوؤولون يف البنتاغون االأربعاء 
ال�شتقبال  ال��ه��ادئ  املحيط  يف  جزيرة  يف  فندقية  غرفا  ب�شرعة  يعدون 
العديد من االأف��راد، بينما يجهزون طاقما اأ�شا�شيا من بحارة ال�شفينة 

غري امل�شابني الإبقاء ال�شفينة قيد الت�شغيل.
وقال االأدم��ريال جون مينوين قائد منطقة ماريانا�ص لل�شحافيني يف 
اأك��رب عدد  باإجالء  الوقت تق�شي  االأربعاء اخلطة يف هذا  جزيرة غ��وام 
ممكن من االأ�شخا�ص من على منت تيدي روزفلت، مع العلم اأنه يجب 
اأن نرتك عددا معينا من االأ�شخا�ص على منت ال�شفينة الأداء واجبات 

املراقبة العادية التي تبقي ال�شفينة قيد الت�شغيل.
توما�ص موديل يف  بالوكالة  االأمريكية  البحرية  وزير  قال  من جانبه، 
الطاقم، م�شريا  اأف��راد  1000 من  يقارب  ما  اإخ��الء  اإن��ه مت  وا�شنطن 
اإىل ان هذا العدد �شريتفع اىل 2700 يف غ�شون يومني، وب�شكل اأكرب 
م��نت حاملة  ف��رد على   1000 نحو  الإب��ق��اء  لكن هناك حاجة  الح��ق��ا. 

الطائرات لت�شتمر يف العمل بينما تخ�شع لتعقيم كامل.

تون�س: التمديد يف فرتة احلجر 
ال�شحي لأ�شبوعني اإ�شافيني

•• الفجر -تون�س

يف  التمديد  ق��رر  القومي  االم��ن  جمل�ص  ان  التون�شية  الرئا�شة  اأعلنت 
فرتة احلجر ال�شحي ملدة ا�شبوعني بداية من يوم 5 اأبريل اجلاري.

واأفاد بالغ �شادر عن الرئا�شة، ن�شرته ب�شفحتها على موقع في�شبوك، 
واالجتماعية  ال�شحية  لالأو�شاع  تقييما  ا�شتعر�ص  املجل�ص  اجتماع  ان 
واالأمنية على امل�شتوى الوطني ومت النظر يف االإجراءات التي مت اتخاذها 
يف اإطار مكافحة فريو�ص كورونا وبحث �شبل تاليف النقائ�ص امللحوظة.

واأ�شاف البالغ ان احلا�شرين تدار�شوا اآخر امل�شتجدات املتعلقة بتف�شي 
ه��ذا ال��ف��ريو���ص يف ال��ب��الد وم��ا اجن��ر ع��ن االإج����راءات املعلنة يف الفرتة 

االأخرية من تداعيات على امل�شتوى االجتماعي.  )التفا�شيل �ص10(

تبداأ  الأف��غ��ان��ي��ة  احل��ك��وم��ة 
طالبان  مع  ال�شجناء  تبادل 

•• كابول -رويرتز

ق����ال م�������ش���وؤول اأم���ن���ي ك��ب��ري وممثل 
احل���ك���وم���ة  اإن  ط����ال����ب����ان  حل�����رك�����ة 
اخلمي�ص  اأم�������ص  ب������داأت  االأف���غ���ان���ي���ة 
�شجني   100 ���ش��راح  اإط���الق  عملية 
من طالبان مقابل االإف��راج عن 20 

من اأفراد االأمن االأفغان.
وميثل االإفراج عن 100 من مقاتلي 
تبادل  نحو  االأوىل  اخلطوة  طالبان 
لدى  حم��ت��ج��زي��ن  ���ش��ج��ني   6000
�شمن  وطالبان  االأفغانية  احلكومة 
لنجاح  املهمة  الثقة  ب��ن��اء  اإج�����راءات 
ات��ف��اق ���ش��الم ب��ني ال��والي��ات املتحدة 
وطالبان الإنهاء ما يقرب من عقدين 
من احل��رب. وق��ال م�شوؤول كبري يف 
"تقرر  غني  اأ���ش��رف  الرئي�ص  مكتب 
ه���ذا ال�����ش��ب��اح اإط�����الق ����ش���راح 100 
من   20 مقابل  طالبان  من  �شجني 

اأفراد االأمن االأفغاين اليوم".
واأ����ش���اف امل�����ش��وؤول ال���ذي ط��ل��ب عدم 
ذكر ا�شمه الأنه غري خمول باحلديث 
عنهم  املفرج  اأ�شماء  اأن  االإع���الم  اإىل 

اأر�شلت اإىل �شلطات ال�شجون.

بومبيو: تقارير مقلقة عن تورط 
طهران باغتيال معار�س با�شطنبول

•• وا�صنطن-وكاالت:

ع��رب وزي���ر اخل��ارج��ي��ة االأم���ريك���ي مايك 
ب��وم��ب��ي��و، ع���ن ق��ل��ق��ه م���ن ت���ق���اري���ر تفيد 
اغتيال  يف  اإيرانيني  دبلوما�شيني  بتورط 
معار�ص للنظام يف تركيا، واأ�شاف يف وقت 
مهام  م��ع  تت�شق  لكنها  االأرب���ع���اء  م��ت��اأخ��ر 

اأولئك املوظفني.
ويف تغريدة على موقع تويرت، قال بومبيو 
عمالء  االإي���ران���ي���ني  ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ني  اإن 
اإرهاب، وقد ارتكبوا اغتياالت وتفجريات 
املا�شي.  العقد  خ��الل  اأوروب����ا  يف  ع��دي��دة 
يوم اجلمعة  نقلت  روي��رتز،  وكالة  وكانت 

الفائت، عن م�شوؤولني تركيني بارزين، قولهما اإن �شابطني باملخابرات يف 
القن�شلية االإيرانية يف تركيا، حر�شا على قتل من�شق اإيراين يف اإ�شطنبول 
اإيران.  يف  وال�شيا�شيني  الع�شكريني  القادة  ينتقد  كان  املا�شي،  نوفمرب  يف 
باإ�شطنبول  �شارع  بالر�شا�ص يف  املعار�ص م�شعود مولوي وردجن��اين  وُقتل 
يف ال� 14 من نوفمرب 2019 بعد اأكر بقليل من عام على مغادرته اإيران، 

وفق ما ذكره امل�شوؤوالن الرتكيان.
ونقلت رويرتز عن اأحدهما قوله اإن امل�شلح امل�شتبه به وعددا اآخر، ومن بينهم 
اأتراك واإيرانيون اعتقلوا يف االأ�شابيع التي اأعقبت احلادث، واأبلغوا ال�شلطات 

اأنهم ت�شرفوا باأوامر �شابطني باملخابرات يف القن�شلية االإيرانية.

ال�شعودية تعلن منع التجول يف 
اآخر اإ�شعار  حتى  واملدينة  مكة 

•• الريا�س-وام: 

ال�شعودية  العربية  اململكة  اأعلنت 
اأرج�����اء مدينتي  ال��ت��ج��ول يف  م��ن��ع 
املنورة كافة  املدينة  املكرمة و  مكة 
ع��ل��ى م���دى 24 ���ش��اع��ة ي��وم��ي��ا مع 
ا���ش��ت��م��رار م��ن��ع ال���دخ���ول اإل��ي��ه��ا اأو 
اخل���روج منها و ذل��ك اع��ت��ب��ارا من 

ام�ص و حتى اإ�شعار اآخر.
ال�شعودية  االأن��ب��اء  وك��ال��ة  نقلت  و 
)وا�ص( عن م�شدر م�شدر م�شوؤول 
قوله  ال�شعودية  الداخلية  ب���وزارة 
اإن����ه يف اإط�����ار اجل���ه���ود ال��ت��ي تقوم 
امل��م��ل��ك��ة يف م��واج��ه��ة فريو�ص  ب��ه��ا 
كورونا، وتنفيذا لتو�شيات اجلهات 
ال�����ش��ح��ي��ة امل��خ��ت�����ش��ة ب��رف��ع درجة 
االإجراءات  و  االحرتازية  التدابري 
املكرمة  ال��وق��ائ��ي��ة مب��دي��ن��ت��ي م��ك��ة 
وامل���دي���ن���ة امل����ن����ورة، ل��ل��ح��ف��اظ على 
فيها  وامل��ق��ي��م��ني  امل��واط��ن��ني  �شحة 
و�شالمتهم تقرر ال�شماح - يف اأ�شيق 
نطاق - ل�شكان اأحياء مدينتي مكة 
باخلروج  امل��ن��ورة  وامل��دي��ن��ة  املكرمة 
االحتياجات  لق�شاء  منازلهم  من 
الرعاية  م��ث��ل  ف��ق��ط  ال�����ش��روري��ة 

ال�شحية و التموين.
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اأخبـار الإمـارات

اإطلق بوابة اأبوظبي الق�شائية للأحكام والت�شريعات 
•• اأبوظبي-وام:

اأطلقت دائرة الق�شاء يف اأبوظبي، 
بوابة اأبوظبي الق�شائية لالأحكام 
ال��ت��ي ت��ع��د من�شة  وال��ت�����ش��ري��ع��ات، 
تقنيات  ت�شتخدم  ذك��ي��ة  ق��ان��ون��ي��ة 
لتقدمي  اال���ش��ط��ن��اع��ي،  ال����ذك����اء 
خ�����دم�����ات م���ت���ق���دم���ة وم����ت����ع����ددة 
الق�شائية  ال�����ش��ل��ط��ة  الأع�������ش���اء 
وامل��ه��ت��م��ني ب��ال��ق��ان��ون، م��ن خالل 
بت�شنيفاتها  االأح�����ك�����ام  اإت����اح����ة 
املو�شوعية ووفق دوائرها، وكذلك 
واالحتادية  املحلية  الت�شريعات 

عام 2007 اإىل 2019، وكذلك 
واالحتادية  املحلية  الت�شريعات 
�شدورها  ���ش��ن��وات  وف���ق  م�شنفة 
لت�شم  م���و����ش���وع���ات���ه���ا  وح�������ش���ب 
األ��ف �شفحة،   30 اأك��ر من  نحو 
ف�������ش���اًل ع�����ن ت����زوي����ده����ا الح���ق���اً 
�شواء  الق�شاء  دائ���رة  ب��اإ���ش��دارات 
املجالت  اأو  القانونية  ال��درا���ش��ات 
املحا�شرات  وك���ذل���ك  ال����دوري����ة، 
والندوات التي تعقد يف الدائرة اأو 
االأكادميية الق�شائية �شواء املرئية 
اال�شتفادة  لتعميم  امل�شموعة  اأو 

والتعلم عن بعد.

ب�����������االأداء وف������ق اأرق��������ى امل���ع���اي���ري. 
اأبوظبي  بوابة  اإط��الق  اأن  واأو�شح 
والت�شريعات،  لالأحكام  الق�شائية 
ي�����اأت�����ي مت���ا����ش���ي���ا م�����ع م�����ب�����ادرات 
ترتجم  التي  الرقمية،  احلكومة 
روؤية القيادة احلكيمة يف توظيف 
خدمة  يف  امل��ع��ل��وم��ات  تكنولوجيا 
تطورها،  وتعزيز  اأبوظبي  اإم���ارة 
ك��م��ا ت��ع��ك�����ص م�����ش��ت��وى ال��ت��ق��دم يف 
م�����ش��رية ال���ت���ح���ول ال���رق���م���ي وما 
و�شلت اإليه اجلهات احلكومية يف 

مواكبتها للمتطلبات احلديثة.
ال��ب��واب��ة ب�شكل  اإجن���از  اإىل  واأ���ش��ار 

بطرق بحث �شهلة ومب�شطة.
واأكد �شعادة امل�شت�شار يو�شف �شعيد 
اأن  الق�شاء،  دائ��رة  وكيل  العربي، 
اإطالق البوابة يدعم جهود تقدمي 
خدمات قانونية رائدة با�شتخدام 
التقنيات احلديثة، حتقيقا لروؤية 
���ش��م��و ال�����ش��ي��خ م��ن�����ش��ور ب���ن زاي���د 
جمل�ص  رئ��ي�����ص  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  اآل 
الرئا�شة،  ����ش���وؤون  وزي����ر  ال������وزراء 
اأبوظبي،  الق�شاء يف  دائ��رة  رئي�ص 
وامل�شتجدات  ال��ت��ط��ورات  مبواكبة 
اأح���دث الو�شائل  واال���ش��ت��ف��ادة م��ن 
االرتقاء  ل�����ش��م��ان  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة 

اإع�����داد املحتوى  ك��ام��ل م��ن ح��ي��ث 
عرب  ال��ن��ظ��ام،  وت�شميم  واإدارت������ه 
ال����ك����وادر امل��ت��خ�����ش�����ش��ة يف دائ����رة 
اآليات عمل فعالة  الق�شاء، �شمن 
خدمة  وت��ق��دمي  اجل���ودة  ل�شمان 
بحث قانونية متخ�ش�شة بطريقة 
اإمكانية  م����ع  وم���ي�������ش���رة،  ���ش��ه��ل��ة 
ال��و���ش��ول اإىل ال��ب��واب��ة م��ن خالل 
بحيث  ل��ل��دائ��رة،  الر�شمي  امل��وق��ع 
لال�شتفادة  للجميع  متاحة  تكون 
على  ال��ع��م��ل  اإىل  اإ����ش���اف���ة  م��ن��ه��ا، 
وت�شم  م�شتمرة.  ب�شفة  حتديثها 
اأبوظبي من  اأحكام نق�ص  البوابة 

مركز النقل املتكامل  يف اأبوظبي يوظف مركبات الأجرة لتو�شيل ال�شلع من منافذ البيع للمتعاملني
•• اأبوظبي-وام:

 " املتكامل  النقل  " م��رك��ز  اأع��ل��ن 
النقل  و  البلديات  ل��دائ��رة  التابع 
التنمية  دائ��رة  و  اأبوظبي  ب��اإم��ارة 
منافذ  مع  بالتعاون  االقت�شادية 
اإطالق  االإم��ارة  املعتمدة يف  البيع 
البيع  م���ن���اف���ذ  دع�����م  "مبادرة 
مب��رك��ب��ات االأج�����رة " ال��ت��ي يقوم 
من خاللها املركز بتزويد منافذ 
االأجرة  مبركبات  املعتمدة  البيع 
اإىل  واخل��دم��ات  ال�شلع  لتو�شيل 
املنازل بطريقة مبا�شرة وجلميع 
مواطنني  م����ن  امل���ج���ت���م���ع  ف���ئ���ات 
مبداأ  م���ن  ان���ط���الق���ا  وم��ق��ي��م��ني 
ال��ت��ع��اون ب��ني اجل��ه��ات احلكومية 

ال�شلع  ت��و���ش��ي��ل  ع��م��ل��ي��ة  اأث����ن����اء 
التوا�شل  وع�������دم  واخل������دم������ات 
و�شيتم   .. املتعاملني  م��ع  املبا�شر 
دون  للمتعاملني  الطلبات  ت�شليم 
احلاجة اإىل ا�شتخدام جهاز الدفع 
ال�شحة  االلكرتوين حفاظا على 
باأن  العلم  مع  العامة  وال�شالمة 
املركز قام بتعقيم جميع مركبات 
تعقيم  ع��م��ل��ي��ة  ���ش��م��ن  االأج��������رة 
النقل  و����ش���ائ���ل  جل��م��ي��ع  ���ش��ام��ل��ة 
العام واملرافق اخلدمية و ال تزال 
هذه العملية م�شتمرة حيث يقوم 
بتعقيم  ب��امل��رك��ز  العمليات  ف��ري��ق 
وم�شتمر  دوري  ب�شكل  امل��رك��ب��ات 
ق��ب��ل واأث���ن���اء وب��ع��د االن��ت��ه��اء من 
اأنه  اإىل  امل��رك��ز  ل��ف��ت  و  اخل��دم��ة. 

ال�شلع عن طريق مراكز االت�شال 
التابعة لها اأو التطبيقات الذكية 
تقوم  ث����م  م����ن  و  ب���ه���ا  اخل���ا����ش���ة 
مركبات  با�شتخدام  البيع  منافذ 
االأج����رة ال��ت��ي ي��وف��ره��ا لها مركز 
الطلبات  الإي�شال  املتكامل  النقل 
جلميع  ومي��ك��ن  املتعاملني..  اإىل 
ا���ش��ت��خ��دام تطبيق  ال��ب��ي��ع  م��ن��اف��ذ 
اأج�����رة اأب��وظ��ب��ي ل��ال���ش��ت��ف��ادة من 
اخل����دم����ة ب���ع���د ال��ت�����ش��ج��ي��ل عرب 
و   .600535353 ال�����رق�����م 
التو�شيل  عملية  اأن  امل��رك��ز  اأك���د 
مبا�شرة و �شريعة و اآمنة و باإمكان 
منافذ البيع معرفة موقع املركبة 
ال�شلع  اإي�������ش���ال  ع��م��ل��ي��ة  وت���ت���ب���ع 
واخلدمات بكل �شهولة من خالل 

�شيما  املجتمع ال  دعم وخدمة  يف 
يف ظل االأو�شاع الراهنة .

املبادرة  ه���ذه  اأن  امل��رك��ز  اأو���ش��ح  و 
تاأتي يف اإطار اجلهود التي تبذلها 
اإم������ارة  اجل����ه����ات احل���ك���وم���ي���ة يف 
ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى �شحة  اأب���وظ���ب���ي 
و�شالمة املواطنني واملقيمني من 
خالل بقائهم يف منازلهم وتو�شيل 
ال�شلع واخلدمات اإليهم.. وجت�شد 
�شركائها  و  اجل��ه��ات  تلك  حر�ص 
اال�شرتاتيجيني اأ�شحاب العالقة 
مبادئ  وت��ر���ش��ي��خ  ت��اأ���ش��ي��ل  ع��ل��ى 
امل�������ش���وؤول���ي���ة االج��ت��م��اع��ي��ة جتاه 
املتعاملني  وب���اإم���ك���ان   . امل��ج��ت��م��ع 
منافذ  م����ع  امل���ب���ا����ش���ر  ال���ت���وا����ش���ل 
ال��ب��ي��ع امل��ع��ت��م��دة ل�����ش��راء امل�����واد و 

املجهزة  الذكية  االت�شال  اأنظمة 
اخلرائط  ون���ظ���ام  امل���رك���ب���ات  ب��ه��ا 
متكن  التي  احلديثة  اجلغرافية 
وحتديد  ال�شائق  حركة  تتبع  من 
امل��وق��ع وزم����ن ال��رح��ل��ة.. ك��م��ا اأن 
جمهزة  االأج����رة  م��رك��ب��ات  جميع 
ب��ك��ام��ريات م��راق��ب��ة االأم����ر الذي 
من  املتكامل  النقل  مركز  ميكن 

مراقبة وتتبع حركة ال�شائق.
وانطالقا من حر�شه على �شحة 
و����ش���الم���ة امل��ت��ع��ام��ل��ني ..اأو�����ش����ح 
خ�شعوا  ال�����ش��ائ��ق��ني  اأن  امل���رك���ز 
التدابري  ح��ول  تدريبية  ل���دورات 
االحرتازية واالإجراءات الوقائية 
�شرورة  م���ع  ات���خ���اذه���ا  ال����واج����ب 
ارت��������داء ال���ك���م���ام���ات وال���ق���ف���ازات 

دائرة البلديات والنقل وال�شركاء 
اال�شرتاتيجيني اأ�شحاب العالقة، 

مدى  م�شتقبال  ويقيم  �شرياقب 
جناح هذه التجربة بالتن�شيق مع 

امل����دى البعيد  وق���د ي��در���ص ع��ل��ى 
جميع اجلوانب اخلا�شة بها.

»نخيل« تعقم 647 مبنى �شكنيا بدبي �شمن برنامج التعقيم اجلاري
•• دبي-وام:

كاإجراء  عميق  تعقيم  برنامج  يف  ال��ع��ق��اري  للتطوير  "نخيل"  �شركة  ب���داأت 
احرتازي لكافة املباين ال�شكنية يف حمفظتها بدبي البالغ عددها 647 مبنى 
وملدة اأ�شبوعني وذلك كجزء من التزامها امل�شتمر ل�شمان املحافظة على اأعلى 

م�شتويات ال�شحة العامة.
وي�شتمر الربنامج لغاية 12 اأبريل ويغطي جميع املباين ال�شكنية التي تديرها 
"نخيل �شرتاتا" وكذلك املباين التابعة لق�شم "نخيل للتاأجري ال�شكني" حيث 
"نخلة جمريا" و"دي�شكفري جاردنز" و"ذا  املباين يف  تعقيم وتطهري  �شيتم 
و"م�شاكن  هايت�ص/  /ج��م��ريا  جمريا"  و"مرتفعات  /احل��دائ��ق/  جاردنز" 

باالإ�شافة  �شيتي/  /انرتنا�شيونال  العاملية"  و"املدينة  و"بدره"  الفرجان" 
اإىل جميع املناطق امل�شرتكة - الردهات وامل�شاعد واملمرات - با�شتخدام مواد 

معتمدة من بلدية دبي.
احلكومة  اأعلنتها  التي  اجلمهور  حركة  تقييد  ف��رتة  يف  العملية  و�شتجري 
م�شاًء  لياًل والتي يجب مبوجبها بقاء جميع املقيمني يف املنزل من ال�شاعة 8 
االلتزام  على  املقيمني  كافة  "نخيل"  حتث  حيث  �شباحاً   6 ال�شاعة  ولغاية 

الكامل بهذا القرار.
ال�شحة  وتدابري  مبادرات  من  العديد  اإىل  العميق  التعقيم  برنامج  وي�شاف 
وال�شالمة يف مباين "نخيل" مبا يف ذلك تطهري نقاط االت�شال وامل�شاعد يف 
املنطقة امل�شرتكة كل �شاعتني وو�شع مطهر اليدين يف جميع مداخل املباين 

واإجراءات رقابة �شارمة على املتعاقدين اخلارجيني.
كما قامت "نخيل" بتعقيم وتطهري ب�شكل عميق كافة مكاتبها يف جميع اأرجاء 
دبي وتوا�شل اتباع اأنظمة التطهري ال�شارمة يف مكاتبها ومراكزها التجارية 
الت�شوق حالياً مبوجب  مراكز  اإغ��الق  ..وبالرغم من  ومبانيها وجمتمعاتها 
التوجيهات احلكومية با�شتثناء حمالت ال�شوبر ماركت وال�شيدليات والعيادات 
ب�شكل  وم�شتمرة  متوا�شلة  ت��زال  ال  والتطهري  التعقيم  عمليات  ف��اإن  الطبية 
منتظم مع تطهري نقاط االت�شال العالية كل 30 دقيقة كما تود "نخيل" اأن 
تذكر عمالء املراكز التجارية باأن خدمة التو�شيل للمنازل متوفرة بالعديد 
جمتمعات  تعقيم  برنامج  وياأتي  املنزل.  يف  باأمان  البقاء  الإتاحة  املتاجر  من 
مناطق  وتطهري  لتعقيم  دب��ي  بلدية  حملة  من  كجزء  الرئي�شية  "نخيل" 

ومرافق االإمارة باالإ�شافة اإىل ذلك، فاإن جميع ال�شواطئ واحلدائق واأحوا�ص 
ال�شباحة واملرافق الريا�شية مغلقة ب�شكل موؤقت وفقاً للتوجيهات احلكومية.

وتطبق ال�شركة اأي�شاً �شيا�شات العمل من املنزل مبا يتما�شى مع التوجيهات 
احلكومية كما دعت العمالء ال�شتخدام خدماتها االإلكرتونية عرب االإنرتنت 

عو�شاً عن زيارة مكاتبها ب�شكل �شخ�شي.
وقال متحدث من �شركة "نخيل" اإن ال�شركة تبذل ق�شارى جهدها حلماية 
مل�شاعدتهم يف  والعمالء  املقيمني  ..داع��ي��اً  االإم��ك��ان  ق��در  املجتمع  اأف���راد  كافة 
احلفاظ على �شحتهم و�شالمتهم وذلك من خالل اتباع االإر�شادات والتعليمات 
الر�شمية مبا يف ذلك البقاء يف املنزل وجتنب كل االأن�شطة غري االأ�شا�شية وكل 

التنقالت غري ال�شرورية و�شرورة غ�شل اليدين بال�شابون واملاء بانتظام.

اأطلقتها وزارة الثقافة وتنمية املعرفة
مبادرة الثقافة عن قرب تقدم حمتوى اإبداعيًا على املن�شات الرقمية

 •• اأبوظبي-الفجر:

#الثقافة_عن_القرب على  املعرفة مبادرة  الثقافة وتنمية  اأطلقت وزارة 
املن�شات الرقمية بهدف ت�شجيع اأفراد املجتمع على م�شاركة املحتوى الثقايف 
واملعار�ص  املتاحف  اإغ��الق  بعد  االجتماعي  التوا�شل  من�شات  على  والفني 
وال�شاالت الفنية يف ظل االإجراءات االحرتازية التي اتخذتها الدولة للحد 

من انت�شار فريو�ص كورونا كوفيد 19-.
وحققت املبادرة منذ اإطالقها تفاعاًل كبرياً من عدد من الفنانني واملثقفني 
وحظيت  وال��ف��ن��ون،  االآداب  �شنوف  �شتى  يف  االآالف  اإىل  امل�شاركات  وو�شلت 
للمتاحف،  ال�شارقة  هيئة  وال��ف��ن��ون،  للثقافة  دب��ي  هيئة  م��ن  بدعم  امل��ب��ادرة 

ومتحف اللوفر اأبوظبي، وق�شر احل�شن، وموؤ�ش�شة بارجيل للفنون.
الثقايف عن  املجل�ص  املعرفة يف  الثقافة وتنمية  الكعبي وزيرة  و�شاركت نورة 
بعد مع ال�شيخ �شلطان بن �شعود القا�شمي موؤ�ش�ص موؤ�ش�شة بارجيل للفنون، 
حيث تناول احلوار املبادرات الثقافية الرقمية التي اأطلقت يف الدولة خالل 

الفرتة املا�شية ودورها يف ا�شتمرار امل�شهد الثقايف يف العامل االفرتا�شي. 
وقالت نورة بنت حممد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية املعرفة:

يف  حدثت  التي  الطارئة  املتغريات   مع  التكيف  الثقايف  القطاع  "ا�شتطاع 
الو�شول  يف  الرقمي  الثقايف  املحتوى  ا�شتثمار  خالل  من  االأخ��رية  الفرتة  
الرقمية.  املن�شات  على  نوعية  م��ب��ادرات  عرب  املجتمع  �شرائح  خمتلف  اإىل 
اأ�شهمت الثقافة عن قرب يف  تعريفنا على الكثري من املحتوى الثقايف والفني 

واملعريف، كما ا�شثتمرت املوهوبني اأوقاتهم، و�شاركوا جمموعة من اإبداعاتهم 
اأثناء فرتة بقائهم يف املنازل.

واأ�شارت نورة الكعبي اأن املحتوى الفني اإيجابي بطبعه، يجذب جمتمع �شرائح 
املجتمع، ونحتاج اإىل بث االإيجابية والطماأنينة يف نفو�ص جمتمعنا من خالل 
الثفافة والفنون التي تنري دروب احلياة، وت�شمو بجمالها االإن�شانية جمعا، 
مو�شحة اأن الثقافة عن قرب توفر م�شاحة اإبداعية افرتا�شية تلهم املجتمع 
التباعد  ب�شيا�شة  اجلميع  التزام  ظل  يف  اأف��راده  بني  التوا�شل  ج�شور  ومتد 

االإجتماعي.
 واأ�شافت نورة الكعبي:

باإطالق  االإم��ام  اإىل  متقدمة  خطوة  الدولة  يف  االإبداعية  املوؤ�ش�شات  خطت 

حول  اجلمهور  من  ع��دد  اأك��رب  اإىل  الفنية  الر�شالة  تو�شل  رقمية  م��ب��ادرات 
العامل مثل ال�شركال اأفنيو، واآرت دبي ومكتبات ال�شارقة، مبا يعك�ص حيوية 
باتت  ال��ظ��روف.  اأ�شعب  يف  واالإب����داع  العطاء  على  وق��درت��ه  الثقايف  امل�شهد 
الثقايف  احل���وار  لتعزيز  املثلى  والو�شيلة  االأول  املحفز  احلديثة  التقنيات 
العامل.  االإب��داع حول  وع�شاق  الفنانني  بني  التوا�شل  وت�شجيع  واالإب��داع��ي، 
بث  على  �شتعمل  املعرفة  وتنمية  الثقافة  وزارة  اأن  الكعبي  ن��ورة  واأو�شحت 
وامل�شرح،  املو�شيقى،  جم���االت  يف  الرقمية  من�شاتها  على  مبا�شرة  حلقات 
وال�شعر اإ�شافة اإىل زيارات لعدد من ال�شاالت الفنية اخلا�ص برود الفن يف 
الدولة بينهم الفنان الت�شكيلي حممد اأحمد اإبراهيم، والفنان حممد كاظم، 

والفنانة جناة مكي.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-الفجر: 

رئي�ص  غبا�ص  �شقر  معايل  اأ���ش��در 
امل��ج��ل�����ص ال��وط��ن��ي االحت�����ادي قرار 
املت�شمن  امل��ج��ل�����ص  م��ك��ت��ب  ه��ي��ئ��ة 
 تعيني �شعادة عفراء الب�شطي اأمينا 
الربملاين،  لالت�شال  م�شاعدا  عاما 
وذل���ك يف اإط���ار احل��ر���ص  على دعم 
باأف�شل  للمجل�ص  العامة  االأم��ان��ة 
ال��ك��ف��اءات ال��وط��ن��ي��ة، ح��ي��ث متتلك 
ووظيفية  خربات  برملانية  �شعادتها 
تقلد  م��ن  مكنتها  ك��ب��رية  وم��ه��ن��ي��ة 

يف  وامل�شاهمة  املنا�شب  من  العديد 
يف  ال��دول��ة  الوطني  ومتثيل  العمل 

العديد من املحافل الدولية. 
الب�شطي  ع���ف���راء  ����ش���ع���ادة  وف������ازت 
املجل�ص  يف  ع�������ش���وا  ك����ان����ت  ال����ت����ي 
ال��وط��ن��ي االحت����ادي خ���الل الفرتة 
مدى  ع��ل��ى   ”2019-2011”  
اخلام�ص  هما  ت�شريعيني  ف�شلني 
ع�شر وال�����ش��اد���ص ع�����ش��ر، ب��ج��ائ��زة “ 
 التميز الربملاين” عن فئة “ ع�شو 
العامل  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  الربملان” 
ال���ع���رب���ي الأدائ����ه����ا ال����ربمل����اين على 

واخلارجي،  ال��داخ��ل��ي   ال�شعيدين 
رئا�شتها  خ��الل  م��ن  �شاهمت  حيث 
جل��ان  املجل�ص  عمل  يف  وم�شاركتها 
تعزيز  يف  امل��ج��ل�����ص  م��ن��اق�����ش��ات  ويف 
ال���ع���م���ل ال�����ربمل�����اين ك���م���ا ك�����ان لها 
الف��ت��ا  من  ب��رمل��ان��ي��ا  واأداء  ح�����ش��ورا 
الوطني  امل��ج��ل�����ص  مت��ث��ي��ل  خ�����الل 
الربملانية  الفعاليات  يف  االحت���ادي 
االإق��ل��ي��م��ي��ة وال���دول���ي���ة ف�����ش��ال عن 
 ع�شوية جلان ال�شداقة الربملانية، 
على  املنا�شب  من  بالعديد  وف��ازت 
���ش��ع��ي��د ع���م���ل االحت�������اد  ال���ربمل���اين 

لرئي�شة  اأول  ن��ائ��ب  منها:  ال���دويل 
الذي  ال��ربمل��ان��ي��ات  الن�شاء  منتدى 
االحت����اد،  ���ش��م��ن  اجتماعات  ي��ع��ق��د 
وع�شو اللجنة التنفيذية لالحتاد، 
وممثل املجموعة العربية يف مكتب 
الهيئة  التنفيذية لالأمم املتحدة يف 

االحتاد الربملاين الدويل. 
واملهنية  الوظيفية  م�شريتها  ويف 
التنفيذية  ال���ق���ي���ادة  م���ه���ام  ت���ول���ت 
الن�شاء  ل���رع���اي���ة  دب�����ي  مل���وؤ����ش�������ش���ة 
دور  حينها  ل��ه��ا  وك����ان   واالأط����ف����ال، 
بارز يف ابراز دور موؤ�ش�شات املجتمع 

ال��دول��ة، كما  عملت على  امل��دين يف 
اإدارة ا�شرتاتيجية اإعالمية لتوعية 
بق�شايا  وال��ع��امل��ي  امل��ح��ل��ي  املجتمع 

املراأة والطفل. 
الب�شطي  ع��ف��راء  ل�����ش��ع��ادة  اأن  ك��م��ا 
خربة يف العديد من مواقع العمل 
الرتبية  وزارة  م���ن���ه���ا  ال���وط���ن���ي 
 والتعليم وجامعة زايد ومركز دبي 
كذلك  و�شغلت  ال��ع��امل��ي،  ال��ت��ج��اري 
م����ن  اللجان  ال���ع���دي���د  ع�������ش���وي���ات 
منها  االدارة  وجم��ال�����ص  ال��وط��ن��ي��ة 
التقرير  ملتابعة  ال��دائ��م��ة  اللجنة 

حلقوق  االإن�شان  ال�شامل  ال���دوري 
ملكافحة  الوطنية  واللجنة  بالدولة 
اإدارة  وجم��ل�����ص  ب��ال��ب�����ش��ر  االجت�����ار 
ل���ل���ع���الج  والتاأهيل  اإرادة  م���رك���ز 
اجلليلة  م�شت�شفى  اإدارة  وجمل�ص 
وفريق  ل���الأط���ف���ال،  ال��ت��خ�����ش�����ش��ي 
العاملي  للهجرة  املنتدى  يف  الدولة 

والتنمية. 

ت�شامًنا مع املجتمع يف مواجهة التحديات الراهنة

وقف عائ�شة بنت حممد بن خليفة اآل نهيان يدعم برنامج » مًعا نحن بخري«
•• اأبوظبي-الفجر:

قررت اإدارة وقف ال�شيخة: عائ�شة بنت حممد بن خليفة اآل نهيان وبالتعاون مع 
الهيئة العامة لل�شوؤون االإ�شالمية واالأوقاف تقدمي دعم مايل اإىل برنامج “مًعا 
نحن بخري “ الذي اأطلقته حكومة اأبوظبي حتت مظلة هيئة امل�شاهمات املجتمعية 
ت�شامًنا مع املواطنني واملقيمني على اأر�ص دولة االإمارات العربية املتحدة، ويعترب 

هذا الدعم خطوة متقدمة مل�شاهمة جمتمعية رائدة.
اآل نهيان -  ال�شيخة الدكتورة: موزة بنت طحنون بن حممد  ومن جانبها قالت 

رئي�شة جلنة وقف ال�شيخة عائ�شة بنت حممد بن خليفة اآل نهيان:اإنَّ قرار اللجنة 
بالتربع املايل بجزء من ريع الوقف الذي يقع حتت نظارة الهيئة العامة لل�شوؤون 
املواطنني  دع��م  على  م�شمونه  يف  ي��رك��ز  ال��ربن��ام��ج؛  اإىل  واالأوق�����اف  االإ���ش��الم��ي��ة 
واملقيمني، الفتة اإىل اأن وقف: ال�شيخة عائ�شة بنت حممد بن خليفة اآل نهيان ال 
يدخر جهًدا يف دعم اأية مبادرات جمتمعية ت�شب يف م�شلحة املجتمع اأو االأفراد، 
اآل نهيان على تقدمي  اأك��دت حر�ص ال�شيخة: عائ�شة بنت حممد بن خليفة  وقد 
املجتمع  ال��وق��ف لدعم  ه��ذا  ري��ع  م��ن خ��الل تخ�شي�شها  وامل�شاعدة وذل��ك  اخل��ري 

االإماراتي ممثاًل يف وقف ال�شحة ، واأ�شحاب الهمم ، والرب والتقوى.

•• اأبوظبي-الفجر: 

ت��ق��دم��ت دائ�����رة ت��ن��م��ي��ة امل��ج��ت��م��ع يف 
ب��ال�����ش��ك��ر جل��م��ي��ع دور  اأب����وظ����ب����ي، 
العبادة لغري امل�شلمني على تعاونهم 
التعليمات  مع  االإيجابي  وتفاعلهم 
واالإر������ش�����ادات ال��وق��ائ��ي��ة ل��ل��ح��د من 
انت�شار فريو�ص كورونا امل�شتجد، يف 
املجتمعي  والتكاتف  التكامل  اإط��ار 
واحلر�ص الوطني من جميع اأفراد 

املجتمع.
وبعث معايل الدكتور مغري خمي�ص 
تنمية  دائ��������رة  رئ���ي�������ص  اخل���ي���ي���ل���ي، 
العبادة  املجتمع، ر�شالة جلميع دور 
اأبوظبي،  اإم����ارة  يف  امل�شلمني  لغري 
تفاعلكم  ن��ت��اب��ع  ن��ح��ن  ف��ي��ه��ا  اأك�����د 

احلكومة  ج���ه���ود  م����ع  االإي����ج����اب����ي 
اأ�شبحنا  كم  بعمق  واأ�شعر  واملجتمع 
اهلل  نعمة  نعي�ص  واح����داً،  جمتمعاً 
عند  ون�شكر  الطيبة،  البلد  هذه  يف 
امل�شاعب،  ع��ن��د  ون���ذك���ره  ال���رخ���اء، 
وي����اأخ����ذ ب��ع�����ش��ن��ا ب����اأي����دي ب��ع�����ص يف 
املحنة ف�شكراً لكم على هذه املبادرة 
ال��ط��ي��ب��ة ال��ت��ي اأث��ب��ت��م م���ن خاللها 

باأنكم جزء من اأبوظبي.
واأ�شاف معاليه، اإنني على يقني باأن 
لكم دور كبري يف توجيه الرعية اإىل 
وتعزيز مفهوم امل�شوؤولية املجتمعية 
لديهم، واأ�شعر بال�شعادة لروؤية هذه 
العبادة،  دور  الت�شامنية بني  الروح 
الأح����وال  م��ت��اب��ع��ات��ك��م  لفتتني  وق���د 
ر�شائل  من  توجهونه  وم��ا  الرعية، 

و�شالة ودعاء، واأ�شعر بتقدير كبري 
لهذه اجلهود، يف تعزيز قدرة النا�ص 
واكت�شاف  امل��ح��ن��ة،  م��واج��ه��ة  ع��ل��ى 
منها،  واحل��ي��وي  االإيجابي  اجلانب 
وهو ما تهدف اإليه قيم االإمي��ان يف 

االأديان كلها.
املجتمع  تنمية  دائ���رة  رئي�ص  واأك���د 
املحن  اإن  ال��ع��ب��ادة،  ل��دور  يف خطابه 
م��وع��د امل���واق���ف ال��ن��ب��ي��ل��ة، وم���ا من 
وقد منحنا  تليها منحة،  اإال  حمنة 
ب��ه يف  ت��ع��اىل االإمي���ان لنعت�شم  اهلل 
اأن ي�شتمر  اأرج��و  ال�شدائد، لذا  اأي��ام 
ال���ت���وا����ش���ل ب��ي��ن��ن��ا يف ه�����ذه االأي������ام 
املجتمع  تنمية  دائ��رة  واإن  ال�شعبة، 
خدمتكم،  يف  اإمكاناتها  كافة  ت�شع 
واالأداء  امل�شوؤولية  معكم  وتت�شارك 

ال��ق��ادرة من  ال��ط��اق��ات  لتمكني ك��ل 
االإ�شهام يف هذه املواجهة.

�شلطان  ����ش���ع���ادة  ق����ال  ج��ان��ب��ه  م���ن 
التنفيذي  املدير  الظاهري،  املطوع 
امل�شاركة املجتمعية يف دائرة  لقطاع 

تنمية املجتمع، لقد اأ�شدرت الدائرة 
دليل اإجراءات التعامل مع فايرو�ص 
كورونا لدور العبادة القائمة ي�شمل 
ال��واج��ب تطبيقها  ال��ت��داب��ري  ك��اف��ة 
واتباعها مبا ي�شمن �شالمة جميع 

كما حر�شنا على  اأبوظبي،  جمتمع 
اإر�شالها  ي��ت��م  ت��وع��وي��ة  ر���ش��ائ��ل  ب��ث 
ا�شتغالل  اإىل  ت��ه��دف  ي��وم��ي  ب�شكل 
دور  لكافة  االأم��ث��ل  بال�شكل  ال��وق��ت 
ال���ع���ب���ادة وت��ت�����ش��م��ن م���وا����ش���ي���ع يف 
واإىل  واملجتمعي،  ال�شحي  اجلانب 
جانب امل�شاهمة املجتمعية، ومتوفرة 
مبجموعة من اللغات يتم تقدميها 
من قبل خرباء خمت�شني يف جمال 
موا�شلة  م���ع  وامل��ج��ت��م��ع،  االأ�����ش����رة 
دورية لفريق  تقارير  برفع  اجلهود 
ع���ن طريق  ال����ط����وارئ واالأزم���������ات 
ممثل من قبل دائرة تنمية املجتمع 
ب�شكل  امل�شتجدات  بكافة  موافاتهم 

دوري.
ب���اأن���ن���ا نقوم  ال���ظ���اه���ري،  واأو�����ش����ح 

يف  العبادة  دور  كافة  مع  بالتوا�شل 
االإمارة ب�شكل دائم لتقدمي الن�شائح 
ون�شعى  وال���ت���وع���وي���ة،  االإر�����ش����ادي����ة 
والدعم  امل�شتلزمات  ك��اف��ة  لتوفري 
من  �شركائنا  مع  بالتعاون  املطلوب 
اجلهات احلكومية من اأجل توحيد 
اجلهود وتقدمي كافة الدعم الالزم 
يف  العاملني  �شالمة  على  للحفاظ 
دور ال��ع��ب��ادة ورع��اي��اه��م يف االإم���ارة، 
الذي  ال��ك��ب��ري  ال�����دور  اإىل  اإ����ش���اف���ًة 
تقدمه االإمارة مل�شاعدة الرعية على 
اإجراء الفح�ص الفوري الأي ا�شتباه، 
ال��ف��ح�����ص املجاين  وت��ق��دمي خ��دم��ة 

دون اأي تبعات.
الدائرة  ال���ت���زام  ال���ظ���اه���ري،  واأك�����د 
اأبوظبي  يف  ال��ع��ب��ادة  دور  جميع  م��ع 

وتنفيذ  االإر���ش��ادات،  جميع  بتطبيق 
للوقاية  االح�����رتازي�����ة  ال���ت���داب���ري 
الو�شع  م����ع  االأم�����ث�����ل  وال���ت���ع���ام���ل 
لكافة  ال��وع��ي  ن�شبة  ل��رف��ع  ال��راه��ن 
وياأتي  فيها،  والعاملني  العبادة  دور 
ل���ل���دور ال����ذي تلعبه  ت���اأك���ي���داً  ذل����ك 
لدور  التنظيمي  ال���دور  يف  ال��دائ��رة 
اخلطط  ت���ط���ب���ي���ق  ع�����رب  ال����ع����ب����ادة 
خالل  من  بعد  عن  للعمل  البديلة 
تفعيل املن�شات االإلكرتونية التابعة 
الدائرة  مع  بالتعاون  العبادة  ل��دور 
الأداء ال�شلوات وتقدمي املحا�شرات 
مع  بعد،  ع��ن  التوعوية  واالأن�شطة 
امل�شتمر  ال��ت��وا���ش��ل  ع��ل��ى  احل���ر����ص 
الذي  القطاع احليوي  لتنظيم هذا 

يعد جزءا من املجتمع املحلي.

•• ال�صارقة-الفجر:  

“النا�شر  جم�����ل�����ة  ت������ن������اول������ت 
اجلديد  ع��دده��ا  يف  االأ�شبوعي” 
ت��������اأث��������ريات ج����ائ����ح����ة ف����ريو�����ص 
مناحي  خمتلف  على  “كورونا” 
وخ�شو�شاً  ال����ع����امل،  يف   احل���ي���اة 
اإىل  الثقايف، م�شرية  على اجلانب 
التحول اإىل بدائل رقمية ملوا�شلة 
عنوان  وحت����ت  ال��ف��ع��ل  ال���ث���ق���ايف. 
ُبعد”  ع���ن  احل���ي���اة  “كورونا.. 
ال��ت��ح��ول الرقمي  امل��ج��ل��ة  ر���ش��دت 

وتاأثريات انت�شار  الفريو�ص.  
ون�����ش��رت امل��ج��ل��ة ال��ت��ي ت�����ش��در عن 
حواراً  للكتاب”  ال�شارقة  “هيئة 
الفرن�شي  امل��ف��ك��ر  م���ع  م���رتج���م���اً 
�شن  يف  موران”  وه����و  “اإدغار 
ال��ث��ام��ن��ة وال��ت�����ش��ع��ني، وال����ذي اأكد 
تتدهور  االأوروب���ي���ة  احل�����ش��ارة  اأن 
العدد  وت�شمن  تتقدم.  مما  اأك��ر 
“مكتبات  م����ب����ادرة  ع���ن   تقريراً 

�شتة  بتوفري  العامة”  ال�����ش��ارق��ة 
ماليني م�شدر معريف باأكر من 
العامل،  للقراء  حول  ل��غ��ات  ع�شر 
جماناً  الرقمية”  “املكتبة  ع��رب 

ملدة ثالثة اأ�شهر. 
ال�شارقة  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����ص  وت����ن����اول 
�شعادة  التحرير،  رئي�ص  للكتاب، 
اأح�����م�����د ب�����ن رك�����ا������ص ال���ع���ام���ري 
العدد  يف  افتتاحية  امل��ب��ادرة  ه��ذه 
ال  “الثقافة  بعنوان  ج���اءت  ال��ت��ي 

خطت  الهيئة  اإن  وق��ال  تتوقف”، 
وا�شعة  خطوات  ع��دة  �شنوات  منذ 
ف�شاًل  اأوراق،  دون  من  العمل   يف 
الرقمية”.  “املكتبة  ت��وف��ري  ع��ن 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  “الأن  واأ����ش���اف: 
بن  ال����دك����ت����ور  �شلطان  ال�������ش���ي���خ 
املجل�ص  ع�شو  القا�شمي،  حممد 
عّلمنا  ال�����ش��ارق��ة،  ح��اك��م  االأع���ل���ى 
يتطلب  ال����ث����ق����ايف  ال����ع����م����ل  اأن 
وموا�شلة  ال��ت��خ��ط��ي��ط  وال�شرب 
اأحلك  يف  واالب��ت��ك��ار حتى  اجل��ه��د 
االآن نقطف ثمار  فاإننا  الظروف، 
واال���ش��ت��ع��داد  املبكر  احلكمة  ه��ذه 
واأ�شاليبه  العمل  اأدوات  لتطوير 
وتوظيف  املعرفة  يف  واال�شتثمار 
التقنيات احلديثة يف ن�شر املعارف 
االأدب����ي����ة  ال��ت��خ�����ش�����ش��ات   ب�شتى 

والعلمية والفكرية”. 
مدير  كتب  “رقيم”  زاوي��ت��ه  ويف 
ال���ت���ح���ري���ر، ع���ل���ي ال����ع����ام����ري، اأن 
“كوفيد  كورونا  فريو�ص  احتالل 

19” للكرة  االأر�شية، وما يخّلفه 
“يجعلنا  ي����وم،  ك���ّل  ���ش��ح��اي��ا  م���ن 
وبعده،  كورونا  قبل  فا�شلة  ن�شع 
اأواًل،  ال���ق���ي���م  ت���رم���ي���م  اأج������ل  م����ن 
م�شرياً  اليباب”،  اأ�شابها   بعدما 
لعوملة  االعتبار  اإع���ادة  اأهمية  اإىل 
ت�شاركية،  ث���ق���اف���ي���ة  اإن�������ش���ان���ي���ة 
مل���ع���اين  الت�شامن  واالن���ت�������ش���ار 

واالإخاء واملحبة يف العامل. 
ع�شر  ال��ث��ام��ن  ال��ع��دد  ا�شتمل  كما 
التي  االأ�شبوعي”  “النا�شر  م��ن 
ثقايف  “ج�شر  �شعار  حت��ت  ت�شدر 
على  اإىل  القارات”  ال�شارقة  م��ن 
واأدب����اء من  ح���وارات م��ع نا�شرين 
االأعرج،  وا�شيني  ال��روائ��ي  بينهم 
وال���ن���ا����ش���ر االإم�����ارات�����ي خ���ال���د اآل 
هيفاء  ال�شينية  وال��ن��ا���ش��رة   علي، 
الفل�شطيني  وال�شاعر  ي��ان��غ،  �شي 
اأخبار  ع��ن  ف�شاًل  �شلبية،  معني 
ومراجعات  االإ���ش��دارات  اجلديدة 

الكتب ومقاالت ودرا�شات. 

بعث خطاب �شكر.. موؤكدا اأن املحن موعد املواقف النبيلة

اخلييلي يثمن التعاون الإيجابي من دور العبادة لغري امل�شلمني

تعيني عفراء الب�شطي اأمينا عاما م�شاعدا للت�شال 
الربملاين يف املجل�س الوطني الحتادي  

•• اأبوظبي-وام:

اأ�شكال  اآخر جميع  اإ�شعار  “ حتى  التعليم  “ وزارة الرتبية و  حظرت 
التدري�ص  مزاولة  و  الطالبات  و  للطلبة  تقدم  التي  التقوية  درو���ص 
باللقاء املبا�شر يف االأماكن اخلا�شة ومراكز التعليم املخ�ش�شة لهذا 
الغر�ص ويف املنازل.. وا�شتثنت من ذلك الدرو�ص التي تقدم عن بعد.

وقالت “ الرتبية “ يف قرار اأ�شدرته يف هذا ال�شدد .. اإن هذا االإجراء 
والتدابري  ال��وق��ائ��ي��ة  االإج������راءات  بتطبيق  اإل��ت��زام��ه��ا  اإط����ار  يف  ي��اأت��ي 
االإحرتازية ملواجهة فريو�ص كورونا امل�شتجد / كوفيد- 19 / و التي 

ب�شفة  و�شحتهم  �شالمتهم  و  طلبتنا  اأم��ن  على  احلفاظ  �شاأنها  من 
خا�شة - الذين هم اأغلى ما متلك دولة االإمارات - و بالتايل �شالمة 

املجتمع و اأمنه ال�شحي بوجه عام .
و اأك��دت ال���وزارة اأن التعليم يف دول��ة االإم���ارات اأول��وي��ة حتظى بدعم 
القيادة الر�شيدة التي تتابع �شري العملية التعليمية ل�شمان م�شتقبل 
الطلبة و ا�شتمرارية التعليم يف ظل هذه الظروف اال�شتثنائية التي 
ت�شابق  توا�شل  ال��ت��ي  االإم����ارات  دول���ة  فيها  مب��ا  ال��ع��امل  دول  تعي�شها 
الزمن ملواجهة كورونا حفاظا على �شحة مواطنيها واملقيمني على 

اأر�شها و زوارها.

»الرتبية« حتظر درو�س التقوية يف الأماكن اخلا�شة و املنازل 
ومراكز التعليم حتى اإ�شعار اآخر وت�شتثني التي تقدم عن بعد

�شرطة اأبوظبي حتذر من ن�شر 
وتداول ال�شائعات

•• اأبوظبي-وام:

عرب  وتداولها  ال�شائعات  ن�شر  عدم  اإىل  اجلمهور  اأبوظبي  �شرطة  دعت 
مواقع التوا�شل االجتماعي التي ت�شم عدداً من الر�شائل، بع�شها يفتقد 
ال�شائعات،  اإط��الق  االأ�شخا�ص  بع�ص  امتهان  ب�شبب  وامل�شداقية،  الدقة 
وترويج اأخبار ال اأ�شا�ص لها من ال�شحة، توؤثر يف الراأي العام. واأو�شحت 
اأن ن�شر ال�شائعات جرمية يعاقب عليها قانون العقوبات االحتادي وفقاً 
للمادة /198/ مكرر، والتي تن�ص على اأنه يعاقب باحلب�ص مدة ال تقل 
عن �شنة كل من اأذاع عمداً اأخباراً اأو بيانات اأو �شائعات كاذبة، اأو مغر�شة، 
اأو بث دعايات مثرية، من �شاأنها تكدير االأمن العام اأو اإلقاء الرعب بني 

النا�ص، اأو اإحلاق ال�شرر بامل�شلحة العامة.
واقية يف الت�شدي النت�شار  اف��راد املجتمع درع��اً  اأهمية ان يكون  واأك��دت 
ال�شائعات واالخبار امل�شللة وحتري املو�شوعية وامل�شداقية، والتفكري يف 
مدى التاأثري ال�شلبي على االآخرين واملجتمع قبل ن�شر هذه ال�شائعات، 

وعدم الت�شرع يف الرد على اأي �شائعة.
بن�شر  ليقوموا  االأزم��ات  اأج��واء  ي�شتغلون  ال�شائعات  ان مروجي  وذك��رت 
الرجوع  اجل��ان��ب  ه��ذا  يف  اأ�شا�شنا  وليكن  ال��ن��ا���ص  ب��ني  وامل��خ��اوف  القلق 
مع  والتعاون  م�شادرها  وم��ن  املعلومات  من  للتاأكد  الر�شمية  للجهات 
ج��ه��ود اجل��ه��ات املعنية ال��ت��ي ات��خ��ذت اإج��راءات��ه��ا االح��رتازي��ة م��ن اأجل 

�شالمة املجتمع.

 »النا�شر الأ�شبوعي« تر�شد تاأثريات كورونا و »احلياة عن ُبعد« 
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر: 

دب���ي للتوحد ع��ن بدء  اأع��ل��ن م��رك��ز 
ت��ط��ب��ي��ق ن���ظ���ام ال��ت��ع��ل��ي��م ع����ن بعد 
ل��ل��ط��ل��ب��ة امل��ل��ت��ح��ق��ني ب��امل��رك��ز خالل 
ف���رتة اإغ����الق امل���دار����ص وذل���ك وفقاً 
ب�شاأن متديد  للتوجيهات احلكومية 
بعد  التعليم عن  فرتة تطبيق نظام 
جلميع املدار�ص احلكومية واخلا�شة 
حتى نهاية العام الدرا�شي 2019-
الوطنية  اجلهود  اإطار  يف   ،2020
»كوفيد  كورونا  فريو�ص  انت�شار  ملنع 

.»19
وق����ال حم��م��د ال��ع��م��ادي م��دي��ر عام 
جمل�ص  وع�شو  للتوحد  دب��ي  مركز 
الوطنية  اجلهود  �شوء  “يف  اإدارت���ه: 

ا����ش���ت���م���رار حركة  ل���دع���م  ال���رام���ي���ة 
يف  ال��دول��ة  يف  التعليمية  امل��ن��ظ��وم��ة 
ظل االإج��راءات االحرتازية املطبقة 
احلكومية  امل��وؤ���ش�����ش��ات  ج��م��ي��ع  ع��ل��ى 
نظام  ت��وف��ري  ع��ن  نعلن  واخل��ا���ش��ة، 
ال��ت��ع��ل��ي��م ع���ن ب��ع��د ل��ط��الب��ن��ا خالل 
امل���رك���ز وح��ت��ى نهاية  اإغ�����الق  ف����رتة 

العام الدرا�شي«. 
تنفيذ  “بهدف  ال��ع��م��ادي:  واأ���ش��اف 
وتقدمي  التفاعلية  التعليمية  املهام 
تقدم  م�������ش���ت���وى  م���ت���اب���ع���ة  خ����دم����ة 
توزيع  مت  االأم���ور،  لالأولياء  الطفل 
اأج���ه���زة ل��وح��ي��ة ل��ط��ل��ب��ة م��رك��ز دبي 
للتوحد حتتوي على تطبيقات ذكية 
»ينمو«  تطبيق  اأب��رزه��ا  متخ�ش�شة 
تهدف  ذكية  اأول من�شة عربية  وهو 

اإىل حت�شني جودة اخلدمات املقدمة 
الأ�شحاب الهمم«.

رئي�ص  اأورالن���������د  ن���ي���ك���وال����ص  وق������ال 
والتاأهيل  للتعليم  التوحد  برنامج 
برنامج  اأن  ل��ل��ت��وح��د  دب���ي  م��رك��ز  يف 
طرق  على  يعتمد  بعد  ع��ن  التعليم 
فردية  ب��ج��ل�����ش��ات  ت�����ش��م��ح  م��ب��ت��ك��رة 
االأم��������ر،  ويل  ب���ح�������ش���ور  ل���ل���ط���ال���ب 
مقاطع  ار���ش��ال  �شيتم  باأنه  مو�شحاً 
وكذلك  ال�شلوكية  للنمذجة  فيديو 

بانتظام  وامل��الح��ظ��ات  العمل  اأوراق 
اأولياء االأم��ور من قبل املعلمني  اإىل 

واالأخ�شائيني«.
واأك����د اأورالن�����د ع��ل��ى اأه��م��ي��ة مقاطع 
النمذجة ال�شلوكية التي تعد و�شيلة 
املرئي  التعليم  يف  معتمدة  تعليمية 
وت��ت��م��ث��ل مب�����ش��اه��دة ال��ط��ف��ل ملقطع 
فيديو ل�شخ�ص يقوم بنمذجة �شلوك 
بدوره  ل��ي��ق��وم  م�شتهدفة  م��ه��ارة  اأو 
بتقليدها، مو�شحاً باأن هذه الو�شيلة 

اأثبتت فعالية عالية يف تعليم جميع 
االأطفال، وخا�شة االأطفال امل�شابني 

بالتوحد«.
ي�����ش��ار ب����اأن م��رك��ز دب���ي ل��ل��ت��وح��د قد 
اإجازة  ت��ق��دمي  ع��ن  ال�شابق  يف  اأع��ل��ن 
ل��ل��ط��ل��ب��ة، وت��ط��ب��ي��ق جملة  ال���رب���ي���ع 
م���ن االإج�������راءات االح����رتازي����ة التي 
الفعاليات  ج��م��ي��ع  ت��ع��ل��ي��ق  ���ش��م��ل��ت 
�شمنها  وم��ن  التوعوية  واالأن�����ش��ط��ة 
احلملة ال�شنوية للتوعية با�شطراب 

املقرر  ك��ان من  ال��ذي  التوحد  طيف 
للتوعية  العاملي  اليوم  يف  انطالقها 
با�شطراب طيف التوحد )2 اأبريل(، 
مكثف  دوري  برنامج  تنفيذ  وكذلك 

لتعقيم جميع مرافق املركز. 
موؤ�ش�شة  ل��ل��ت��وح��د  دب���ي  م��رك��ز  ي��ع��د 
اأن�����ش��اوؤه��ا مبر�شوم  رب��ح��ي��ة مت  غ��ري 
م��ن ح��اك��م دب��ي ع��ام 2001 بهدف 
تقدمي اخلدمات املتخ�ش�شة لرعاية 
االأطفال امل�شابني بالتوحد وتقدمي 
ال���دع���م الأ����ش���ره���م وال��ق��ائ��م��ني على 
رعايتهم، وتتكون موارد املركز املالية 
والتربعات  وال��ه��ب��ات  االإع���ان���ات  م��ن 
اأي وق���ف خ���ريي ي��وق��ف على  وم���ن 

املركز.  
مركز  ان���ت���ق���ل   ،2017 ع�����ام  ويف 
اجلديد  م���ق���ره  اإىل  ل��ل��ت��وح��د  دب����ي 
امل��ق��ام ع��ل��ى م�����ش��اح��ة ت��ق��در بحوايل 
90،000 قدم مربع ومب�شاحة بناء 
مربع  ق��دم   166،000 اإىل  ت�شل 
بذلك  ل��ي��زي��د  ال��ق��ره��ود  منطقة  يف 
طفل   54 م��ن  اال�شتيعابية  طاقته 
يف  ا�شتقبالهم  يتم  طفل   180 اإىل 
مرافق مت تهيئتها وجتهيزها ب�شكل 
احتياجاتهم،  مع  لتتنا�شب  متكامل 
ف�شال   34 ع����ل����ى  ي����ح����ت����وي  اإذ 
للعالج  ع���ي���ادة   22 وع��ل��ى  درا����ش���ي���ا 
النطق  ع��ي��ادة لعالج  و18  احل��رك��ي 

والتخاطب وثالث غرف متخ�ش�شة 
املعامل  من  وع��دد  احل�شي،  بالعالج 
وامل���خ���ت���ربات وامل����راف����ق وال���ع���ي���ادات 
وفق  جميعاً  ت�شميمها  مت  الطبية 
املتخ�ش�شة  العاملية  املعايري  اأح��دث 
املنا�شبة  التعليمية  البيئة  لتوفري 

لالأطفال امل�شابني بالتوحد. 
يعترب التوحد اأحد اأكر اال�شطرابات 
وي��ظ��ه��ر حتديداً  ���ش��ي��وع��اً  ال��ن��م��ائ��ي��ة 
االأوىل من  ���ش��ن��وات  ال��ث��الث  خ���الل 
طوال  ب��ه  امل�����ش��اب  وي�شاحب  العمر 

م��راح��ل ح��ي��ات��ه، ي��وؤث��ر ع��ل��ى قدرات 
الفرد التوا�شلية واالجتماعية ومما 
به،  املحيطني  ع��ن  ع��زل��ه  اإىل  ي���وؤدي 
اال�شطراب  لهذا  ال�شريع  النمو  اإن 
الدرا�شات  ف��ج��م��ي��ع  ل��ل��ن��ظ��ر  م��ل��ف��ت 
تقدر ن�شبة امل�شابني به اعتماداً على 
اإح�شائيات مركز التحكم باالأمرا�ص 
االأمريكية  امل���ت���ح���دة  ال����والي����ات  يف 
ب�������وج���ود اإ����ش���اب���ة واح������دة ل��ك��ل 59 
حالة، كما يالحظ اأن ن�شبة االنت�شار 

متقاربة يف معظم دول العامل.

»دبي للتوحد« يبداأ بتنفيذ نظام التعليم عن بعد للطلبة امل�شابني بالتوحد

••العني - الفجر

التعقيم  فرق  مع  نهيان  اآل  طحنون  بن  �شعيد  الدكتور  ال�شيخ  معايل  �شارك 
للمرافق العامة واخلا�شة وال�شوارع مبدينة العني  التي تاأتي تطبيقاً لربنامج 
“التعقيم الوطني” وخطة الدولة وما تبذله من جهود كبرية بهدف احلفاظ 
اأو مقيمني  �شواء مواطنني  اأر�شها  املقيمني على  و�شالمة جميع  على �شحة 
للتعاي�ص بني جميع اجلن�شيات  الرائدة عامليا كوطن  زوار يج�شد مكانتها  اأو 

وح�شن اأمان لكل من يعي�ص على اأر�شها.
و���ش��ك��ر م��ع��ايل ال�����ش��ي��خ ال��دك��ت��ور �شعيد ب��ن ط��ح��ن��ون اآل ن��ه��ي��ان ال��ع��ام��ل��ني يف 
القطاعات ال�شحية والوقائية واالأمنية يف جميع اإمارات الدولة وكذلك فرق 

العمل واملتطوعني الذين يبا�شرون اأعمال التعقيم الوطني للحد من انت�شار 
هذا الوباء.  كما �شكرا معاليه اأفراد املجتمع على جتاوبهم الفعال واالإيجابي 
مع حملة التعقيم الوطني، موؤكدا لهم باأننا رغم هذه الظروف ال�شعبة التي 
مير بها العامل اإال اأننا �شنخرج منها ونحن اأكر ا�شتعدادا وجاهزية على كافة 
املخت�شة  اجلهات  ت�شدرها  التي  بالتعليمات  االلتزام  علينا  فقط  االأ�شعدة، 
املواطنني  راح��ة  اأج��ل  م��ن  بالكامل  ال��ي��وم  م��دار  على  تعمل طواقمها  وال��ت��ي 

واملقيمني
انت�شار  ملكافحة  الر�شيدة  القيادة  تتخذها  التي  ب��االإج��راءات  معاليه  واأ���ش��اد 
فريو�ص كورونا امل�شتجد يف الدولة ..وقال: اإن جملة التدابري التي اتخذتها 
دولة االإمارات العربية املتحدة ملواجهة فايرو�ص كورونا جذبت اهتمام العامل 

ولفتت اأنظار الدول واحلكومات اىل اجلهود احلثيثة التي تبذلها الدولة يف 
�شبيل الق�شاء على الفريو�ص

كورونا  اأزم��ة  تدير  الر�شيدة  قيادتها  وبتوجيهات  االإم���ارات  دول��ة  اأن  واأ�شاف 
بحرفية ومهنية بالغتني تتفوق بهما على اأكر دول العامل تطورا �شعيا نحو 

حتقيق �شحة و�شالمة كل مواطن ومقيم على هذه االأر�ص الطيبة
املواطنني  وع��ي  نهيان  اآل  طحنون  ب��ن  �شعيد  الدكتور  ال�شيخ  معايل  وثمن 
االلتزام  على  واحل��ر���ص  ال��دول��ة  تتخذها  التي  االإج����راءات  بكافة  واملقيمني 
اال�شتمرار  اإىل  املجتمع  اأف��راد  ..داعيا  الوباء  هذا  على  الق�شاء  اأج��ل  من  بها 
يف االلتزام باالإجراءات خا�شة عدم اخلروج من املنزل وعدم االختالط فيما 

بينهم واحلفاظ على التباعد االجتماعي حتى تنتهي هذه املحنة 

يف  بامل�شاركة  امل��دي��ن��ة  و���ش��ط  ق��ط��اع  ال��ع��ني  مدينة  بلدية  ق��ام��ت  جانبها  وم��ن 
عمليات تعقيم املرافق وفق ما�شرح به حمد حمود الظاهرى من قطاع و�شط 
املدينة  و�شط  بقطاع  �شملت  للمرافق  العقيم  عمليات  اأن  على  موؤكدا  املدينة 
العام  وال�شارع  التوبة  وع��ود  خليفة  و�شارع  ال�شوق  منطقة  من  كل  اأم�ص  اأول 
النقل- والعني مول اىل  اإدارة  اإىل  اإ�شافة  ال�شمك  املركزية و�شربة  واالأ�شواق 
جانب املنطقة ال�شكنية املجاورة للعني مول وكذلك منطقة النيادات القدمية 
واملنطقة ال�شكنية الواقعة خلف املربعة- اإ�شافة اإىل م�شت�شفى توام وم�شت�شفى 
العني  ومطار العني  و�شارع الربيد  كما �شملت عمليات التعقيم جميع املناطق 

املجاورة لل�شوارع العامة.
هذا ومن املقرر اأن تتوا�شل عمليات التعقيم على مدى االأيام القادمة.

•• دبي-الفجر:

تراأ�ص العميد الدكتور غيث غامن 
�شرطة  اأكادميية  مدير  ال�شويدي، 
بعد،  عن  ا�شتثنائيا  اجتماعا  دب��ي، 
الدكتور  االأ�شتاذ  العميد  بح�شور 
ال�����ش��ام�����ش��ي، نائب  ب��ط��ي  حم��م��د 
املدير، ومديري االإدارات الفرعية 
وروؤ�����ش����اء االأق�������ش���ام، مل��ن��اق�����ش��ة اآخر 
العملية  �شعيد  ع��ل��ى  امل�����ش��ت��ج��دات 
وال���ت���دري���ب���ي���ة يف ظل  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
م��ن��ظ��وم��ة ال��ع��م��ل ع���ن ب��ع��د الذي 
املجل�ص  م���ن  ب���ق���رار  ت��ط��ب��ي��ق��ه  مت 

التنفيذي الإمارة دبي.
ال�شويدي،  الدكتور  العميد  وثمن 
دع�����م م����ع����ايل ال���ف���ري���ق ع���ب���د اهلل 
خ���ل���ي���ف���ة امل����������ري، ال����ق����ائ����د ال����ع����ام 
اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  دب��ي،  ل�شرطة 
اللواء  �شعادة  ومتابعة  االأكادميية، 

بن  اأحمد  حممد  الدكتور  االأ�شتاذ 
ل�شوؤون  العام  القائد  فهد، م�شاعد 
مل�شرية  وال���ت���دري���ب،  االأك���ادمي���ي���ة 
كافة  وت�شخري  االأك��ادمي��ي،  التميز 
وتكنولوجيا  التقنية  االإم��ك��ان��ات 
هذه  يف  خا�شة  ب��ع��د،  ع��ن  التعليم 

املرحلة.
بجهود  ال�شويدي،  العميد  واأ���ش��اد 
وفرق  واالأق�������ش���ام  االإدارات  ك��اف��ة 
ال��ع��م��ل ال��ت��ي اأك����دت ج��اه��زي��ت��ه��ا يف 
ت��ف��ع��ي��ل ال��ت��ع��ل��ي��م ع���ن ب��ع��د لطلبة 
الدرا�شات العليا والطلبة املر�شحني 
وطلبة الدرا�شات امل�شائية املنتظمة، 
م��ن اأج���ل ت��ق��دمي ك��اف��ة اخلدمات 
التعليمية والطالبية عرب من�شات 
ذكية،  وت��ط��ب��ي��ق��ات  اإل���ك���رتون���ي���ة، 
ومتكني الطالب من الدخول اإىل 
تلك املن�شات والتفاعل مع اأع�شاء 
�شل�شة  ب�����ش��ورة  ال��ت��دري�����ص  ه��ي��ئ��ة 

وبكفاءة عالية. 
وا���ش��ت��ع��ر���ص م���دي���ر االأك���ادمي���ي���ة، 
التعليم  اإج���راءات  االجتماع  خالل 

واالطمئنان  ل���ل���وق���وف  ب��ع��د  ع���ن 
الدعم  وت��ق��دمي  العمل  �شري  على 
ال����الزم ل��ت��ج��اوز اأي���ة ���ش��ع��وب��ات قد 

تواجه خطة العمل واإيجاد احللول 
ث���م وج���ه ب�شرورة  ل��ه��ا،  امل��ن��ا���ش��ب��ة 
و�شع خطط للمرحلة املقبلة ورفع 

التقارير الالزمة حتى نهاية العام 
ال��درا���ش��ي احل����ايل، ل�����ش��م��ان �شري 
العملية التعليمية بتميز، ثم �شكر 

اإىل ت�شافر اجلهود  داعيا  اجلميع 
الواحد  ال���ف���ري���ق  ب�����روح  وال���ع���م���ل 
ل�����ش��م��ان ا����ش���ت���م���راري���ة االأع����م����ال 

خمتلف  يف  اخل�����دم�����ات  وت����ق����دمي 
التميز  مل�����ش��رية  ت��ع��زي��زا  ال���ظ���روف 

والتفوق املوؤ�ش�شي ل�شرطة دبي.

�شعيد بن طحنون ي�شارك فرق تعقيم املرافق العامة واخلا�شة وال�شوارع مبدينة العني

بلدية مدينة العني قطاع و�شط املدينة توا�شل م�شاركتها يف عمليات تعقيم املرافق

مدير اأكادميية �شرطة دبي يرتاأ�س اجتماعا ا�شتثنائيا عن بعد ملناق�شة �شري العملية التعليمية

•• اأبوظبي-وام:

. ملحة  من �شلعة مهملة على اأرفف املتاجر اإىل “ حاجة” طبية 
ارتدائها  على  19” تلح  “ كوفيد  “ الكمامة” رم��زا حلقبة  باتت  ه��ل 
اإىل  والق�شاء  ال�شرطة  اأجهزة  تطبيقها  على  وت�شرف  الطبية  اجلهات 
 “ ل���  النظرة  اختلفت  لقد  للمخالفني.  واحلب�ص  ال��غ��رام��ات  فر�ص  ح��د 
اآخر فهي تكاد تكون عادة وج��زءا من ثقافة  اإىل  الكمامة” من جمتمع 
مقاومة  وج��دت  ولكنها  اآ�شيا  �شرق  مناطق  يف  يومي  وروت��ني  اجتماعية 
اأو�شطية االأم��ر الذي يرجعه البع�ص اىل  اأوروب��ا وبلدان �شرق  كبرية يف 
متيل  اإذ  التعبريية  الوجه  ولغة  واالأ���ش��ري��ة  االجتماعية  احلياة  طبيعة 
�شعوب اىل التعبري ال�شريح بالوجه وباالإمياءات املتعارف عليها اجتماعيا 
وبايحاءات مقبولة تعودت عليها فيما تعترب تلك التعابري مقيدة اىل حد 

ما يف مناطق اأخرى بل تعد من قبيل املرفو�ص اجتماعيا .

ي�شرف  الكمامة حاجة �شحية وقانونية  ارت��داء  بات  ومع تف�شي كورونا 
على توزيعها م�شوؤولون كبار كما حدث يف النم�شا على �شبيل املثال اإذ قرر 
وزير الداخلية النم�شاوي اإلزام املواطنني بارتداء الكمامات اأثناء الت�شوق 
اأم��ام مراكز الت�شوق جرى توزيع الكمامات على النا�ص بل  يف املحال  و 
 101 اإ�شابة  بعد  وقائي  كاإجراء  الكمامة  بارتداء  ال�شرطة  واأمر رجال 

منهم بالكوفيد 19.
الدول  ان بع�ص  ال�شلعة اىل درج��ة  تلك  ال�شديدة اىل  اأدت احلاجة  وقد 
كلفت م�شانع بل واأجربتها على تخ�شي�ص خطوط انتاج لت�شنيع اأكرب 
الطبية  وامل�����ش��اع��دات  ال�شناعي  التنف�ص  واأج��ه��زة  الكمامات  م��ن  كمية 

التكميلية كاملطهرات. ومع اأهمية الكمامة يف الوقاية اال انها تعترب من 
اآمن مبا ي�شمن  “ التي يجب التخل�ص منها ب�شكل  “ النفايات الطبية 

عدم مالم�شتها من قبل اآخرين.
ال�شخ�ص مري�شا  ك��ان  اذا  ع��ادي��ة  واح���دة  الكمامات  م��ن  ن��وع��ان  وه��ن��اك 
باأمرا�ص تنف�شية او يخ�شى على نف�شه عند االختالط باالآخرين. وين�شح 

االأطباء عندئذ ب� “ العزل “ حتى التعايف.
ب�«  يعرف  خا�ص  ن��وع  وه��و  الطبي.  لال�شتخدام  فهو  ال��ث��اين  ال��ن��وع  اأم��ا 
اأو  م�شابني  اأ�شخا�ص  مع  للتعامل  الطبي  الكادر  ي�شتخدمها   »N95

للعناية بهم.

ولهذا ال�شبب تن�شح منظمة ال�شحة العاملية مرارا بعدم التهافت على هذا 
النوع التاحته للكوادر الطبية خا�شة مع تنامي الطلب على النوعني.

يجب  وج��ه  اي  “فعلى  وازرق  “ابي�ص  ع���ادة  بوجهني  الكمامة  وت��ك��ون 
وجهها  على  الكمامة  ب��ارت��داء  ع��ادة  امل�شنعة  ال�شركة  تو�شي  ارت��داوؤه��ا؟ 
على  ارتدائها  و  ال��ربد  باأعرا�ص  امل�شاب  ال�شخ�ص  انت  كنت  اذا  االبي�ص 

الوجه االأزرق اذا كنت ال تعاين من العط�ص والر�شح.
اىل جيب من  تتحول  ال  لفرتة طويلة حتى  الكمامة  ارت���داء  يجب  وال 

اجلراثيم نتيجة ترطيبها بالرذاذ.
و�شهد الطلب على الكمامات زيادة ملحة عامليا لتتحول �شلعة ال يتكلف 

اإنتاجها �شوى ب�شع بن�شات اىل عملة نادرة .
ولعل تف�شري ذلك يرجع اإىل اأن م�شانع الكمامات كانت تخ�ش�ص اإنتاجها 
الوا�شع  التجاري  النطاق  على  لالإنتاج  ولي�ص  ال�شحية  للقطاعات  كليا 

الذي فر�شه تف�شي “ كوفيد 19«.

»الكمامة« يف مواجهة » كوفيد 19«
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

عبداللطيف  ال���دك���ت���ور  ���ش��ع��ادة  اأك�����د 
ال�شام�شي مدير جممع كليات التقنية 
ال��ع��ل��ي��ا اأن جن����اح ال��ت��ع��ل��م ع���ن ب��ع��د و 
�شال�شة تطبيقه يف موؤ�ش�شات التعليم 
العايل بالدولة خا�شة كليات التقنية 
اال�شت�شرافية  الروؤية  ثمرة  هو  العليا 
وا�شتثمارها  التعليم  مل�شتقبل  للدولة 
اأك��ر من ع�شر  الذكي منذ  التعلم  يف 

�شنوات.
لوكالة  ت�شريح  يف  ال�شام�شي  وق���ال 
اأنباء االإمارات “وام” :” حمظوظون 
ت�شت�شرف  ب��ق��ي��ادة  االإم�����ارات  دول���ة  يف 
التعلم  يف  اال�شتثمار  فكان  امل�شتقبل 
التحتية  ال���ب���ن���ي���ة  وت���ه���ي���ئ���ة  ال����ذك����ي 

املتطورة يف خمتلف موؤ�ش�شات التعليم 
للمرحلة  ا����ش���ت���ع���داد  خ����ري  ال����ع����ايل 
عن  التعلم  فيها  نطبق  التي  احلالية 
بعد  ع��ن  التعلم  اأن  مو�شحا  بعد”.. 
منح الطلبة العديد من املزايا ومنها 
اإمكانية  املرونة يف عملية التعلم مثل 
للمحا�شرة  اآخ��������رى  م�����رة  ال�����ع�����ودة 

الرقمية يف اأي وقت.
الدر�ص  ق���اع���ات  حت����ول  اأن  واأ�����ش����اف 
ال��واق��ع��ي��ة اإىل اف��رتا���ش��ي��ة ع���ززت من 
ما  بالتعلم وهو  الطلبة  و�شغف  متعة 
عك�شته االأرقام و االإح�شاءات املختلفة 
لتطبيق  االأوىل  االأي��ام  ال�شادرة عقب 

التعلم عن بعد.
و قال :اإن التعلم عن بعد فر�شة ذهبية 
للكوادر الرتبوية من اأجل تطبيق ما 

�شنوات فنحن  م��دار  عليه على  عملنا 
اليوم نتعامل مع اأجيال التكنولوجيا 
اأن  واأك��د  الرابعة  ال�شناعية  وال���روة 
باالرتكاز  التعليمية  العملية  تقدمي 

اأ�شحى  احل���دي���ث���ة  ال���ت���ق���ن���ي���ات  ع���ل���ى 
�شرورة ملحة. و جدد ا�شتعداد كليات 
االمتحانات  لتطبيق  العليا  التقنية 
عن بعد جلميع طالبها البالغ عددهم 
نحو 23 األف طالب وطالبة مو�شحا 
االمتحانات   “ يف  تعتمد  الكليات  اأن 
االأدوات  ت��غ��ي��ري  ع���ل���ى  الين”  اأون 
يتنا�شب  مبا  تطويرها  و  االختبارية 
دون  بعد”  ع��ن  “التعلم  طبيعة  م��ع 
ال���درج���ات و الن�شب  ب��ت��وزي��ع  امل�����ش��ا���ص 
ك���ل م�شاق  ي��خ�����ص م��ت��ط��ل��ب��ات  ف��ي��م��ا 
االختبار  اأدوات  م��راع��اة  اإىل  اإ���ش��اف��ة 
اأون الي����ن ل��ط��ب��ي��ع��ة ك���ل ت��خ�����ش�����ص و 
اجلودة  م��ع��اي��ري  حتقيق  ي�شمن  مب��ا 
و  االأداء.  يف  واملو�شوعية  وامل�شداقية 
م�شريتها  يف  ما�شية  الكليات  اأن  اأك��د 

العمل  �شوق  رفد  اأج��ل  من  التعليمية 
باملهارات  امل�شلحة  الوطنية  بالكوادر 
اأدوات  و مت��ت��ل��ك  احل��دي��ث��ة  وامل���ع���ارف 
التنمية  وحت��ق��ي��ق  امل�����ش��ت��ق��ب��ل  ري������ادة 
امل�شتدامة للدولة يف القطاعات كافة.

التقنية  كليات  اأن  اإىل  االإ���ش��ارة  جت��در 
جائزة  ع��ل��ى  م���وؤخ���را  ح�شلت  ال��ع��ل��ي��ا 
“قيادة  فئة  ع��ن  العاملية  ب���ورد  ب��الك 
التغيري” وذلك تقديراً مل�شاهمتها يف 
ابتكارية  ا�شرتاتيجيات  تبني  تعزيز 
والنجاح  التعليمية  املح�شالت  لدعم 
الكليات  توجه  اإىل  اإ�شافة  الطالبي 
كاأول موؤ�ش�شة تعليمية يف الدولة نحو 
منح اأع�شاء الهيئة التدري�شية �شهادة 
 »eTeacher  – الرقمي  “املعلم 
وال�شادرة عن “بالك بورد “ العاملية.

••ال�صارقة-الفجر:

ال�����ش��ي��خ فاهم  ����ش���ع���ادة  ب��ح�����ش��ور 
القا�شمي  خ��ال��د  ب���ن  ���ش��ل��ط��ان  ب���ن 
ال���رئ���ي�������ص ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل����دائ����رة 
ال�شارقة،  يف  احلكومية  العالقات 
و���ش��ع��ادة االأ���ش��ت��اذ ال��دك��ت��ور حميد 
م���دي���ر جامعة  ال��ن��ع��ي��م��ي  جم����ول 
احلو�شبة  كلية  ع��ق��دت  ال�����ش��ارق��ة، 
اال�شت�شاري  جمل�شها  واملعلوماتية 
الفيديو  تقنية  طريق  عن  االأول، 
كونفران�ص متا�شياً مع االإجراءات 
االحرتازية التي تتخذها اجلامعة 

حالياً.
ال��دك��ت��ور �شالح  االج��ت��م��اع  ح�شر 
طاهر احلاج نائب مدير اجلامعة 
ل�شوؤون املجتمع، واالأ�شتاذ الدكتور 
كلية  ع���م���ي���د  ع����ب����ي����دات  حم����م����د 
واالأ�شتاذ  واملعلوماتية،  احلو�شبة 
ال���ن���ج���ار نائب  اأ�����ش����رف  ال���دك���ت���ور 

العميد واأمني �شر املجل�ص.
�شعادة  رح�����ب  ال���ل���ق���اء  ب����داي����ة  يف 
ال�������ش���ي���خ ف����اه����م ب����ن ����ش���ل���ط���ان بن 
املجل�ص  باأع�شاء  القا�شمي،  خالد 
األقاها  كلمة  يف  واأك���د  واحل�����ش��ور، 
االإم���ارات  دول���ة  اأن  املنا�شبة  ب��ه��ذه 
البنية  املتحدة لديها من  العربية 
الرقمية  وال��ت��ج��ه��ي��زات  ال��ت��ح��ت��ي��ة 
مواجهة  ع��ل��ى  ق����ادرة  يجعلها  م��ا 
اال�شتثنائية  والظروف  التحديات 
وخا�شة يف جمال التعليم، واأ�شاف 
�شباقة  ه��ي  ال�����ش��ارق��ة  ج��ام��ع��ة  اأن 
دائما يف طرح الربامج االأكادميية 
التي تلبي احتياجات �شوق العمل، 
واأن جماالت تكنولوجيا املعلومات 
وحت����ل����ي����ل ال����ب����ي����ان����ات وال������ذك������اء 
اال�شطناعي ُتعد من اأهم جماالت 
تقدمي  اإىل  وان��ت��ه��ى  امل�����ش��ت��ق��ب��ل،  
الدكتور  االأ���ش��ت��اذ  ل�شعادة  ال�شكر 
ال��ن��ع��ي��م��ي، مدير  ح��م��ي��د جم����ول 
ال�شارقة، والدكتور �شالح  جامعة 
طاهر احلاج، نائب مدير اجلامعة 
ال�شكر  ق��دم  كما  املجتمع،  ل�شوؤون 
اال�شت�شاري،  امل��ج��ل�����ص  الأع�������ش���اء 
اجتماعات  ت����خ����رج  اأن  ومت����ن����ى 

ت�شهم  واآراء  مب��ق��رتح��ات  املجل�ص 
اال�شرتاتيجية  اخلطة  حتقيق  يف 
لكلية احلو�شبة واملعلوماتية حتى 
من  جيل  بتخريج  ر�شالتها  حتقق 
على  للعمل  وال��ب��اح��ث��ني  ال��ع��ل��م��اء 

خدمة وتنمية املجتمع.
حميد  الدكتور  االأ�شتاذ  رحب  كما 
النعيمي مدير اجلامعة  باحل�شور 
مقدماً ال�شكر ل�شعادة ال�شيخ فاهم 
القا�شمي،  خ��ال��د  ب��ن  �شلطان  ب��ن 
تلبيتهم  ع��ل��ى  امل��ج��ل�����ص  واأع�������ش���اء 
ع�شوية  اإىل  باالن�شمام  ال��دع��وة 
على  م��وؤك��داً  اال�شت�شاري،  املجل�ص 
ت�����ش��ع��ى من  ال�����ش��ارق��ة  اأن ج��ام��ع��ة 
الربامج  من  لعدد  طرحها  خالل 
جمال  يف  املتخ�ش�شة  االأك��ادمي��ي��ة 
احلو�شبة واملعلوماتية مبا يجعلها 
رائدة على م�شتوى الدولة يف هذا 
املجال، واأ�شار اإىل �شعي الكلية اإىل 
اال�شتفادة من خربات ومقرتحات 
اأع�شاء املجل�ص مبا ي�شاهم يف دعم 
وبرباجمها  بها  واالرت��ق��اء  الكلية 
خدمة  يف  وم�شاهمتها  االأكادميية 

املجتمع املحلي.

الدكتور  االأ�شتاذ  الكلية  عميد  اأما 
حم��م��د ع��ب��ي��دات ف��ق��د ق����دم نبذة 
احلو�شبة  ك��ل��ي��ة  ع����ن  ت��ع��ري��ف��ي��ة 
واملعلوماتية وبراجمها التدري�شية 
ال����ب����ك����ال����وري����و�����ص  م�������راح�������ل  يف 
م�شرياً  وال��دك��ت��وراه،  واملاج�شتري 
ت�شاهم  ����ش���وف  ال���ك���ل���ي���ة  اأن  اإىل 
بتلبية  خ���ري���ج���ي���ه���ا  خ������الل  م�����ن 
اأ�شواق العمل يف جمال  احتياجات 
احل��و���ش��ب��ة وامل��ع��ل��وم��ات��ي��ة واأم����ن 
اال�شطناعي،  وال��ذك��اء  املعلومات 
العديد  ا�شت�شافة  على  و�شتعمل 
والور�ص  والندوات  املوؤمترات  من 
القادمة  ال��ف��رتة  خ���الل  ال��ع��ل��م��ي��ة 
بالتعاون مع العديد من املوؤ�ش�شات 
والهيئات الدولية مثل غرفة جتارة 
جمعّية  واأك��رب  ال�شارقة،  و�شناعة 
مهنّية على م�شتوى العامل )معهد 
مهند�شي الكهرباء واالإلكرتونيات  
الدولية   وامل��ن��ظ��م��ة   )IEEE(
و   )ACM( احل��ا���ش��وب الأمت��ت��ة 

عدد من اجلامعات العاملية.
وق����د ق����دم اأع�������ش���اء امل��ج��ل�����ص من 
خ������الل امل���ن���اق�������ش���ات ال����ت����ي ج���رت 

خ����الل االج���ت���م���اع جم��م��وع��ة من 
املقرتحات كان منها: و�شع ميثاق 
املرجوة  االأه���داف  لتحديد  خا�ص 
بيان  مع  اال�شت�شاري  املجل�ص  من 
املنوطة  واالأدوار  امل�������ش���وؤول���ي���ات 
على  وال��ت��اأك��ي��د  املجل�ص.  باأع�شاء 
والبناء  امل�شتمر  ال��ت��ع��اون  اأه��م��ي��ة 
امل��ج��ل�����ص اال���ش��ت�����ش��اري وكلية  ب��ني 
احل��و���ش��ب��ة، وب��ن��اء ق��ن��وات جديدة 
جلان  وت�شكيل  واالت�شال  للحوار 
جمموعة  حت���دي���د  م����ع  ف���رع���ي���ة، 
العام  االأداء  لقيا�ص  املوؤ�شرات  من 

للكلية.
من   ك��ل  ع�شويته  يف  املجل�ص  �شم 
���ش��ع��ادة ن���ور ع��ل��ي ال��ن��وم��ان مدير 
دائ����رة احل��ك��وم��ة االإل��ك��رتون��ي��ة يف 
فاهم  الدكتور  و�شعادة  ال�شارقة، 
التنفيذي  ال���رئ���ي�������ص  ال��ن��ع��ي��م��ي 
ل�شبكة االإم��ارات املتقدمة للتعليم 
و�شعادة  )ع���ن���ك���ب���وت(،  وال���ب���ح���وث 
حم��م��د اأح���م���د اأم�����ني م���دي���ر عام 
ال�شارقة،  و�شناعة  جت���ارة  غ��رف��ة 
ال�شحاك  اآمنة  الدكتورة  و�شعادة 
الرتبية  وزارة  وك��ي��ل  ال�����ش��ام�����ش��ي 

الرعاية  لقطاع  امل�شاعد  والتعليم 
�شهيل  و���ش��ع��ادة عهود  واالأن�����ش��ط��ة، 
عجمان  ح����ك����وم����ة  ع�������ام  م�����دي�����ر 
الرقمية، و�شعادة الدكتورة عائ�شة 
بنت بطي بن ب�شر مدير عام دبي 
ب�شرى  الدكتورة  و�شعادة  الذكية، 
البلو�شي نائب مدير اإدارة خدمات 
دب���ي لالأمن  امل��ع��ل��وم��ات يف م��رك��ز 
�شهاب  و�����ش����ع����ادة  االإل�������ك�������رتوين، 
ال�شارقة  مدينة  م��دي��ر  احل��م��ادي 
عبد  و���ش��ع��ادة  )�شم�ص(،  ل��الإع��الم 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����ص  ه��ا���ش��م  اهلل 
للخدمات  ات���������ش����االت  ل�������ش���رك���ة 
ال��ق��اب�����ش��ة، و���ش��ع��ادة زي��ن��ة �شعدي 
االأو�شط،  ال�����ش��رق  �شي�شكو  �شركة 
و�شعادة ال�شيد �شمري اإبراهيم عبد 
الهادي، املوؤ�ش�ص واملدير التنفيذي 
اإي�شت”،  ميدل  “�شامتيك  ل�شركة 
و����ش���ع���ادة امل���ه���ن���د����ص ف��ت��ح��ي جرب 
ل�شركة  التنفيذي  الرئي�ص  عفانة، 
بال�شارقة،  البناء  مل��ق��اوالت  فا�شت 
بكرينج  اأدري������ان  ال�����ش��ي��د  و���ش��ع��ادة 
هات  )رد  ل�شركة  االإقليمي  املدير 

مينا(.

مدير كليات التقنية : جناح »التعلم عن بعد« ثمرة روؤية الدولة ال�شت�شرافية للم�شتقبل

عرب تقنية الفيديو كونفران�س:

كلية احلو�شبة واملعلوماتية بجامعة ال�شارقة 
تعقد جمل�شها ال�شت�شاري الأول

•• ال�صارقة-وام:

قدمت “ جمعية ال�شارقة اخلريية “ تربعات عينية ومادية ل�شالح 
7.5 م��الي��ني درهم  ال��راه��ن بقيمة  ال��ظ��رف  امل��ت��اأث��رة م��ن  االأ���ش��ر 
“ �شندوق  اإىل  مبا�شر  ب�شكل  ت�شلم  دره��م  مليوين  منها  خ�ش�شت 

االإمارات وطن االإن�شانية “ لدعم مبادراته.
و قال عبداهلل مبارك الدخان االأمني العام للجمعية اإن “ ال�شارقة 
ت�شتهدف  التي  املتنوعة  املبادرات  “ اأطلقت جمموعة من  اخلريية 
م�شاندة �شريحة كبرية من االأ�شر املت�شررة خالل الفرتة احلالية و 
ا�شتملت على توفري االأجهزة اللوحية للطلبة املتع�شرين بقيمة 3.5 

بعد  عن  التعلم  مبادرة  من  اال�شتفادة  من  لتمكينهم  دره��م  مليون 
4000 االآف �شلة غذائية  اإط��ار دعم طلبة العلم وتوزيع  وذلك يف 
“مريك  امل��ح��دود حت��ت �شعار  ال��دخ��ل  ل��ذوي  على م��دار �شهر كامل 
علينا” جتاوبا مع حملة “ خلك يف بيتك” و توفري 9000 وجبة 
للدرا�شة بجامعات  اآخ��رى  دول  و  بلدان  املبتعثني من  العلم  لطلبة 
الدولة اإىل جانب م�شاعدة حاالت ال�شجناء على ذمة ق�شايا مالية 
�شندوق  ل�شالح  م���ايل  ك��دع��م  دره���م  م��ل��ي��وين  تخ�شي�ص  مت  فيما 
االإمارات وطن االإن�شانية وذلك يف اإطار برامج امل�شاركات ومبا يعزز 
اخلريية  ر�شالتها  وي��خ��دم  املجتمعية  م�شئوليتها  و  اجلمعية  دور 

واأهدافها النبيلة.

•• العني - الفجر

العلمي  للبحث  امل�شارك  النائب  م��راد-  اأحمد  الدكتور  االأ�شتاذ  اأك��د 
البحثية  املراكز  طريق  عن  املقدمة  اخلدمات  جميع  باأن  باجلامعة 
م�شتمرة  البحثية  امل�شاريع  وكافة  طبيعي  ب�شكل  متاحة  باجلامعة 
البحث  اأن  باعتبار  بعد  العمل عن  ونظام  الراهنة  الظروف  يف ظل 

العلمي من اأولويات ا�شرتاتيجية اجلامعة 
واأ�شار “مراد” اإىل اأن كافة اإجراءات وخدمات البحث العلمي متاحة 
الفكرية وبراءة االخرتاع، ونظام  امللكية  ومنها: ت�شجيل  الكرتونياً 

النظام  طريق  عن  البحثية  املقرتحات  وا�شتالم  الداخلي،  التمويل 
ومراجعتها، والتدقيق على املوقف املايل للم�شاريع البحثية املمولة 
وتغيري م�شدر التمويل اخلارجي واملوافقة عليها، وا�شتالم طلبات 
اإغالق امل�شاريع املنتهية ومراجعتها، واملوافقة على طلبات اأخالقيات 
اخلارجية  املوؤ�ش�شات  م��ع  وال��ع��ق��ود  االت��ف��اق��ي��ات  وم��راج��ع��ة  البحث، 
ال�شتمرار  متكاملة  خ��ط��ة  اإط����ار  يف  ذل���ك  وي��اأت��ي  عليها.  وامل��واف��ق��ة 
تطوير البحث العلمي باجلامعة مبا يخدم اخلطط اال�شرتاتيجية 
خمرجات  ويحقق  االإم����ارات  ل��دول��ة  الوطنية  االأج��ن��دة  ومتطلبات 

بحثية متميزة.

واأ�شار النائب امل�شارك للبحث العلمي باأن اجلامعة �شكلت فرقاً بحثية 
اإعداد االأبحاث العلمية النوعية مع �شركائها يف القطاع  تركز على 
تواجه  التي  للتحديات  بحثية  حلول  تقدمي  يف  لت�شهم  ال�شناعي 
وخا�شة  االآنية  الق�شايا  على  الرتكيز  اأهمية  مع  واملنطقة  الدولة 
امل�شاريع  مقرتحات  تركز  واأن  امل�شتجد  كورونا  مبر�ص  يتعلق  فيما 
العلمية  امل��ج��االت  خمتلف  خ��الل  م��ن  اجل��ان��ب  ه��ذا  على  البحثية 
اأن اجلامعة متتلك بنية حتتية مهياأة  والنف�شية واالجتماعية كون 

الإجناز البحوث العلمية وباحثني متميزين يف البحث العلمي.
وذكر الدكتور مراد: “يف اإطار اخلطة الطموحة للجامعة للنهو�ص 

بحثية  مراكز   9 اجلامعة  اأن�شاأت  فقد  العلمي  البحث  مبخرجات 
والتي  للجامعة  اال�شرتاتيجية  االأولية  ذات  املجاالت  متخ�ش�شة يف 
املراكز  تلك  وت�شمل  للدولة.   اال�شرتاتيجية  االأوليات  مع  تتطابق 
واملركز  ال�شحية  للعلوم  نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  مركز  البحثية 
للمياه ومركز  الوطني  واملركز  الف�شاء  وتكنولوجيا  لعلوم  الوطني 
خليفة للتقنيات احليوية والهند�شة الوراثية ومركز بحوث الطرق 
واملوا�شالت و�شالمة املرور ومركز االإمارات لبحوث الطاقة والبيئة 
اإىل  باالإ�شافة  والقيادة  العامة  لل�شيا�شة  االإم���ارات  جامعة  ومركز 

مركز حتليل البيانات ال�شخمة ومركز االإمارات الأبحاث ال�شعادة«.

خريية ال�شارقة تتربع ب�7.5 مليون درهم ل�شالح املبادرات الإن�شانية جتاوبا مع اأزمة كورونا

 

يظل هاج�ص تف�شي وباء فريو�ص كورونا امل�شتجد Covid-19  ي�شغل بال دول العامل املتقدم والنامي منذ بداية 
العام 2020، ويتخذ اجلميع االإجراءات والبدائل التي يتم من خاللها ر�شم ال�شيا�شات واال�شرتاتيجيات اال�شتباقية 
جناحاً  البدائل  اأف�شل  لل�شكان  املنزيل  احلجر  اإج���راءات  وتظل  ب�شرعة،  عليه  وال�شيطرة  ال��وب��اء  تف�شي  من  للحد 
واأ�شعبها من حيث ال�شيطرة على تطبيقها بني النا�ص، حيث يتوقف جناحها على مقدار وعي النا�ص خلطر تف�شي 
الوباء ودرجة اعتمادهم على دقة وفاعلية وجدية احلكومات يف اتخاذ التدابري الالزمة حلمايتهم من العدوى. ولكن 
كيف ميكن اأن نقي�ص جناح اأو ف�شل الدول املتقدمة يف ال�شيطرة على تف�شي الوباء مقارنة مع الدول يف العامل النامي، 
اأنها دول متقدمة �شحياً واقت�شادياً. واإذا ما تتبعنا االإج��راءات والبدائل املتخذة  حيث ت�شنف الدول املتقدمة على 
من قبل هذه الدول منُذ بداية االأزمة �شنجد اأن هناك عدد من العوامل التي حددت فاعلية الدول وقدرتها يف اتخاذ 
االإجراءات والبدائل  ملكافحة تف�شي فريو�ص كورونا امل�شتجد، وعلى ذلك �شوف نتطرق اإىل العوامل التي اأدت اإىل ف�شل 
االحتاد االأوروبي وبريطانيا والواليات املتحدة االأمريكية ثم نخرج بنتائج جناح ا�شرتاتيجيات الدول العربية وهذه 

العوامل هي كالتايل:
ه�شا�شة احلريات الدميقراطية يف االحتاد االأوروبي وبريطانيا والواليات املتحدة االأمريكية:  1-

واإج���راءات احرتازية  اتخاذ تدابري  االأمريكية على  املتحدة  وال��والي��ات  االأوروب���ي وبريطانيا  مل جت��روؤ دول االحت��اد 
ال�شني  و�شط  ووه��ان  مدينة  يف   2019 دي�شمرب  يف  الوباء  اكت�شاف  بداية  من  ال�شني  فعلت  كما  لل�شكان  و�شارمة 
اأن  كما  والتجمهر،  االخ��ت��الط  يف  االأف���راد  حريات  تقييد  اإىل  تدعوا  ال  التي  القوانني  بحجة  االأوىل  التف�شي  ب��وؤرة 
�شكان هذه الدول ال يتقبلون فكرة احلجر املنزيل، ويعتربونها انتهاك حلريتهم ال�شخ�شية. ولذلك فاإن تبعات هذه 
احلريات ف�شحت تردد احلكومات يف دول االحتاد االأوروبي وبريطانيا والواليات املتحدة االأمريكية يف اتخاذ التدابري 
االحرتازية ال�شريعة منُذ البداية مما اأدى ذلك اإىل خ�شائر ب�شرية كبرية وانهيار املن�شومة ال�شحية. ومل يتم اتخاذ 
التدابري ال�شارمة اإىل بعد ت�شعة اأ�شابيع من تف�شي الوباء بعد اأن تف�شى الوباء واأ�شبحت هذه الدول ت�شكل اأكرب بوؤر 

لتف�شي الوباء على م�شتوى العامل.
-2 اأولويات احلكومات “ا�شتمرار االقت�شاد” اأم “حياة النا�ص«:

ترددت حكومات االحتاد االأوروبي وبريطانيا والواليات املتحدة االأمريكية يف حتديد اأولويات احلياة تكون للنا�ص اأم 
لالقت�شاد اأو اإحداث توازن بينهما مثلما عملت ال�شني من توزان يف خطاب الرئي�ص ال�شيني يف 23 فرباير 2020 
الذي �شرح باأن اأولوية ال�شني هي اإنقاذ حياة النا�ص ولكن ال ت�شتطيع ال�شني اأن تخ�شر اإرثها االقت�شادي الذي هو 
ملك لالأجيال القادمة، واأن على ال�شني امل�شي قدماً يف التنمية االقت�شادية واالجتماعية. فعملت ال�شني ب�شرامة 
بخطني متوازيني اإنقاذ حياة النا�ص واملحافظة على ا�شتمرارية االقت�شاد من خالل دعم جميع ال�شركات ال�شغرية. 
اإن عدم اتخاذ حكومات دول االحتاد االأوروبي وبريطانيا والواليات املتحدة االأمريكية القرارات امل�شريية ب�شرعة اأدى  
اإىل حدوث الكارثة البيئية، حيث تعتقد هذه الدول اأن حياة وا�شتمرار االقت�شاد له االأولوية اأن الفريو�ص لي�ص له 

اأثر بالغ على حياة النا�ص.
االإعالم االأوروبي واالأمريكي الأزمة فريو�ص كورونا: تناول   3-

واأنها متتلك  ال�شيطرة عليه  اأنه وباء ميكن  قدمت و�شائل االإعالم االأوروبية واالأمريكية وباء فريو�ص كورونا على 
ال�شحة  اأملانيا دعا وزير  األف �شخ�ص يف  تاأكد وفاة  التف�شي، فبعد  الو�شائل واالإمكانات لل�شيطرة عليه وكبح  جماح 
االأملاين يف 9 مار�ص اإىل اإلغاء الفعاليات التي ت�شم اأكر من األف �شخ�ص. ولعبت و�شائل االإعالم دوراً مطمئناً لهذه 
االأزمة واأنها حم�شورة يف ووهان ال�شينية واحتمالية انت�شارها خارج ال�شني غري وارد واأن الفرتة الزمنية النتهاء 

الفريو�ص قربت على االنتهاء.
نظرية مناعة القطيع ال�شلوكية يف بريطانيا: تداول   4-

�شرح رئي�ص احلكومة الربيطاين مبناعة القطيع اأو مناعة املجتمع، حيث ين�ص هذا املبداأ ال�شلوكي على اأن املجتمع 
املناعة مع حتمل  واكت�شابهم  �شفائهم  ثم  باملر�ص ومن  النا�ص  اإ�شابة  يتعافى من فريو�ص كورونا مبجرد  اأن  ميكن 
الت�شحية ببع�ص النا�ص الذين ال يتحملون املر�ص. وهنا تظهر الفكرة حيث تعاين حكومات الدول االحتاد االأوروبي 
وبريطانيا زيادة ال�شكان من كبار ال�شن وعبئ االعتناء بهم ورعايتهم وتزايد اأعدادهم، وظهرت ال�شائعات التي ت�شري 
اإىل قبول فكرة التخل�ص منهم لفتح املجال لالأجيال ال�شابة لالهتمام بهم وانتعا�ص االقت�شاد. وهذا عك�ص ما ينادي 
له ميثاق احلقوق االأ�شا�شية لالحتاد االأوروبي ل�شنة 2000 حيث يقر االحتاد ويحرتم حقوق كبار ال�شن يف اأن يحيوا 
التدابري  بتاأخرهم يف   االأوروبية  ال��دول  وبع�ص  الربيطانيني  تدور حول  ال�شكوك  حياة كرمية وم�شتقلة. ما جعل 
النا�ص يف  ال�شارمة الإبقاء  ب��االإج��راءات  االأوروبية  ال��دول  تقم  وباء فريو�ص كورونا، ومل  تف�شي  ملكافحة  االحرتازية 
وبوادر  الطوارئ  واأعلنت  ال�شحي  القطاع  املهمة على  الوباء مما �شاعف  انت�شار  اأ�شابيع من  ت�شعة  بعد  اإال  منازلهم 
انهيار هذا القطاع. وهذا يتعار�ص مع ميثاق احلقوق االأ�شا�شية لالحتاد االأوروبي الذي ين�ص على اأن كل �شخ�ص له 

احلق يف احلياة.
الدول االأوروبية واالأمريكية: يف  ال�شكان  وعي  م�شتوى   5-

اعتمد �شكان االحتاد االأوروبي وبريطانيا والواليات املتحدة االأمريكية على طابع االتكالية يف امل�شاعدات احلكومية 
لهم، واأن توفريهذه احلكومات ملتطلباتهم االأ�شا�شية واجب على عليهم كونهم دافعي �شرائب، فقد اأكد ميثاق احلقوق 
االأ�شا�شية لالحتاد االأوروبي على اأن لكل اإن�شان احلق يف احل�شول على الرعاية ال�شحية الوقائية، واحلق يف اال�شتفادة 
بالتعليمات  ال�شكان  يلتزم  وا�شبانيا  مل  وفرن�شا  وبريطانيا  ايطاليا  الوباء يف  انت�شار  بداية  ويف  الطبي،  العالج  من 
اخلا�شة بالبقاء يف املنازل ومار�شوا حياتهم يف االختالط والتجمهر ومل يعريوا بااًل للمطالبات من قبل احلكومة 
بالبقاء يف منازلهم حتى يتم حتديد اأماكن انت�شار الوباء منطلقني من قانون “لكل مواطن باالحتاد احلق يف احلركة 
اأن ذلك  النا�ص، حيث  للحفاظ على  الالزمة  ال�شرامة  ت�شتخدم احلكومات  ملا  نف�شه  الوقت  واالإقامة بحرية”، ويف 

يتنافى مع الدميقراطية املتبعة.
-6 اأكذوبة منظومة الرعاية ال�شحي:

�شجت و�شائل االإعالم االأوروبية والربيطانية وخا�شة االأمريكية يف االنتخابات ال�شيا�شية باأهمية الرعاية ال�شحية 
الرعاية  يف  وحقهم  للمواطنني  ال�شحي  التاأمني  لعم  املتالحقة  احلكومات  ميزانيات  يف  املخ�ش�شة  املبالية  واملبالغ 
ال�شحية املتطورة والهالة الدعائية املبالغ بها، يف حني �شقطت يف اأول اختبار لها جراء تف�شي فريو�ص كورونا واأ�شبحت 
اإىل  الدول االأوروبية تطرق االأب��واب مل�شاعدتها وتعلن �شراحة االإنهيار �شبه التام للمنظومة ال�شحية. ويعود ذلك 

مئات احلاالت التي توافدت على امل�شت�شفيات واملراكز ال�شحية بحيث فاقت الطاقة اال�شتيعابية لهذه امل�شت�شفيات.

اخلال�شة:
بعد التطرق اإىل اأ�شباب ف�شل االحتاد االأوروبي وبريطانيا والواليات املتحدة االأمريكية بال�شيطرة على تف�شي وباء 
فريو�ص كورونا يت�شح اأن هذا الف�شل جاء نتيجة العوامل املذكورة، اإ�شافة اإىل ف�شل اإدارة هذه االأزمة من حيث البطء 
االإدارة  التخبط يف  اإىل  اإ�شافة  اال�شتباقية يف مواجهة تف�شي جائحة فريو�ص كورونا،  التدابري والقرارات  اتخاذ  يف 

االإعالمية التي تارة تلقي اللوم على ال�شني وتارة حتذر من املبالغة بخطورة الوباء وتارة اخرى حتذر من الوباء.

     د. معني �شالح امليتمي
كلية الإمارات للتكنولوجيا - اأبوظبي

اأ�شباب ف�شل الدول املتقدمة يف 
مكافحة تف�شي فريو�س كورونا

ا�شتمرار خدمات البحث العلمي بجامعة الإمارات الكرتونيًا
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اأخبـار الإمـارات
فاهم القا�شمي : الإمارات ببنيتها التحتية و جتهيزاتها الرقمية قادرة على مواجهة الظروف ال�شتثنائيةموارد ال�شارقة تنوه با�شتمرار تطبيق نظام العمل عن بعد حتى اإ�شعار اآخر

•• ال�صارقة-الفجر:

اأم�ص اخلمي�ص  بال�شارقة  الب�شرية  امل��وارد  دائ��رة  نوهت 
با�شتمرار  اجل���اري  2020م  للعام  اإب��ري��ل  م��ن  ال��ث��اين 
ال�شارقة  حكومة  ملوظفي  بعد  عن  العمل  نظام  تطبيق 

حتى اإ�شعار اآخر .
وق���ال ���ش��ع��ادة ال��دك��ت��ور ط���ارق �شلطان ب��ن خ���ادم ع�شو 
املوارد  دائ��رة  رئي�ص  ال�شارقة  الإم��ارة  التنفيذي  املجل�ص 
ي�شتمر  العليا  ال��ت��وج��ي��ه��ات  ع��ل��ى  ب��ن��اًء  اأن���ه   : الب�شرية 
تطبيق نظام العمل عن بعد حتى اإ�شعار اآخر ، ملوظفي 
تتطلب  ال��ذي��ن  املوظفني  با�شتثناء  ال�����ش��ارق��ة،  حكومة 

مهامهم الوظيفية تواجدهم يف مقر العمل.
واأك����د اأن ه���ذا ال��ق��رار ي��اأت��ي ا���ش��ت��ك��م��ااًل جل��ه��ود حكومة 
ال�شارقة يف اتخاذ كافة االإجراءات والتدابري االحرتازية 
التي ت�شمن احلد من انت�شار فايرو�ص كورونا امل�شتجد. 
املوظفني  و���ش��الم��ة  اأم����ن  ع��ل��ى  اإىل احل���ف���اظ  وي���ه���دف 
ا�شتمرارية  ، وي�شمن  املجتمع  اأفراد  واملتعاملني وكافة 
االأع���م���ال . وث��م��ن اجل��ه��ود احل��ث��ي��ث��ة ال��ت��ي ت��ق��وم كافة 
وال����دوائ����ر بحكومة  اجل���ه���ات وال��ه��ي��ئ��ات وامل��وؤ���ش�����ش��ات 
االأزمة  العمل كيد واح��دة يف مواجهة هذه  ال�شارقة يف 
معايري  باأعلى  االأعمال  تاأدية  على  واحلر�ص   ، العاملية 

اجلودة والتميز رغم الظروف اال�شتثنائية الراهنة. 

•• ال�صارقة-وام:

اأكد ال�شيخ فاهم بن �شلطان بن خالد القا�شمي الرئي�ص التنفيذي 
لدائرة العالقات احلكومية يف ال�شارقة اأن دولة االإم��ارات العربية 
املتحدة لديها من البنية التحتية و التجهيزات الرقمية ما يجعلها 
يف  خا�شة  اال�شتثنائية  وال��ظ��روف  التحديات  مواجهة  على  ق��ادرة 

جمال التعليم.
جاء ذلك خالل اجتماع املجل�ص اال�شت�شاري االأول لكلية احلو�شبة 
واملعلوماتية بجامعة ال�شارقة الذي عرب تقنية الفيديو كونفران�ص 
حاليا  اجلامعة  تتخذها  التي  االح��رتازي��ة  االإج���راءات  مع  متا�شيا 
ال�شارقة  جامعة  مدير  النعيمي  جم��ول  حميد  الدكتور  بح�شور 

والدكتور �شالح طاهر احلاج نائب مدير اجلامعة ل�شوؤون املجتمع و 
الدكتور حممد عبيدات عميد كلية احلو�شبة واملعلوماتية والدكتور 

اأ�شرف النجار نائب العميد اأمني �شر املجل�ص.
وقال ال�شيخ فاهم القا�شمي اإن جامعة ال�شارقة �شباقة دائما اإىل طرح 
الربامج االأكادميية التي تلبي احتياجات �شوق العمل و اأن جماالت 
تعد  اال�شطناعي  والذكاء  البيانات  وحتليل  املعلومات  تكنولوجيا 

من اأهم جماالت امل�شتقبل.
خالل  م��ن  اجلامعة  �شعي  ال�شارقة  جامعة  مدير  اأك��د  جانبه  م��ن 
ط��رح��ه��ا ل��ع��دد م���ن ال���ربام���ج االأك���ادمي���ي���ة امل��ت��خ�����ش�����ش��ة يف جمال 
احلو�شبة واملعلوماتية الأن تكون رائدة على م�شتوى الدولة يف هذا 

املجال.

تنفيذي مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج يناق�س التجهيزات واحللول للتعليم عن بعد
•• ال�صارقة -وام:

خالل  اخل��ل��ي��ج  ل���دول  ال��ع��رب��ي  ال��رتب��ي��ة  ملكتب  التنفيذي  املجل�ص  ب��ح��ث 
الدول  وج��ه��ود  ا���ش��ت��ع��دادات  ُب��ع��د  ع��ن  عقد  ال���ذي  اال�شتثنائي  اجتماعه 
االأع�شاء يف املكتب ومدى جاهزية وزارات الرتبية والتعليم بها ملواجهة 
واأهم  امل�شتجد  العامل جراء فريو�ص كورونا  التي جتتاح  االأزم��ة احلالية 

االإجراءات االحرتازية التي قامت بها الدول بهذا ال�شاأن وكل التجهيزات 
واحللول والبدائل للتعليم عن بعد فيما يتعلق بجميع املراحل التعليمية 

وال�شيما �شغار ال�شن.
�شارك يف االجتماع - الذي تراأ�شه معايل الدكتور علي القرين املدير العام 
العربية  للغة  الرتبوي  املركز  الدكتور عي�شى احلمادي مدير   - للمكتب 
يف  والتعليم  الرتبية  وزارات  وك���الء  بجانب  ال�شارقة  يف  اخلليج  ل���دول 

الدول االأع�شاء باملكتب ومديري املراكز التابعة للمكتب "املركز العربي 
الرتبوي  واملركز  الرتبوي  للتدريب  العربي  واملركز  الرتبوية  للبحوث 
للغة العربية بال�شارقة" وبح�شور ممثل االأمانة العامة ملجل�ص التعاون 
البنى التحتية للتعليم عن بعد بالدول  اخلليجي. وا�شتعر�ص االجتماع 

االأع�شاء ..
 كما ت�شمن العديد من املقرتحات من اأع�شاء املجل�ص التنفيذي والتي 

متت مناق�شتها واإقرارها يف �شورة تو�شيات يتم رفعها اإىل اأع�شاء املوؤمتر 
ال��ع��ام م��ع��ايل وزراء ال��رتب��ي��ة ب��ال��دول االأع�����ش��اء. واأك���د ال��دك��ت��ور عي�شى 
احل��م��ادي اأه��م��ي��ة االج��ت��م��اع ال���ذي ت��ط��رق اإىل االآل��ي��ات وال��ت��ك��ام��ل ب�شاأن 
ال�شبل الكفيلة لطرح احللول التعليمية ملوا�شلة امل�شرية التعليمية لكافة 
فريو�ص  انت�شار  خلفها  التي  الراهنة  االأح���داث  جت��اوز  واأهمية  الف�شول 

كورونا املتجدد ال�شيما على قطاع التعليم .

رواق الفن يف جامعة نيويورك اأبوظبي يتيح للجمهور فر�شة زيارة معر�س انتماء عرب الإنرتنت
•• اأبوظبي-الفجر: 

جامعة  يف  ال����ف����ن  رواق  اأع�����ل�����ن 
اأب��وظ��ب��ي ع���ن تقدميه  ن��ي��وي��ورك 
جل���ول���ة م�������ش���ورة ب��ال��ف��ي��دي��و عرب 
"انتماء"،  مل���ع���ر����ص  االإن������رتن������ت 
املا�شية  الفرتة  خ��الل  اأقيم  ال��ذي 
التابعة  امل�شروع"  "م�شاحة  �شمن 
اأعمال  �شل�شلة  وق��دم  الفن،  ل��رواق 
اأعمال  واأرب���ع���ة  ف��ن��ي��ة،  واإب����داع����ات 
توقيع  حت���م���ل  ج����دي����دة  ت��ك��ل��ي��ف 
فنانني نا�شئني من دولة االإمارات، 
ال�شتك�شاف  ���ش��ع��ي��ه��م  وجت�������ش���د 
العوملة،  ع�شر  يف  الهوية  موا�شيع 
التي  العاملية"  "الهوية  وم��الم��ح 
ي��وم يف ظل  ك��ل  املجتمع  ُي��ب��ل��وره��ا 

تقّدم التكنولوجيا.

يف  الفن  رواق  عمل  فريق  ويتوىّل 
اإدارة  اأب��وظ��ب��ي  ن��ي��وي��ورك  ج��ام��ع��ة 
احل���رم  يف  امل�شروع"  "م�شاحة 
مكاناً  ت�����ش��ّك��ل  وال����ت����ي  اجل���ام���ع���ي 
مثل:  اجلامعة  مل�شاريع  خم�ش�شاً 
ال�شنوي  اخل���ري���ج���ني  م���ه���رج���ان 
واملعار�ص الطالبية التي تنعقد يف 
واملعار�ص  الدرا�شي  الف�شل  نهاية 
التدري�شية،  الهيئة  تنظمها  التي 
للتجريب  م���ن�������ش���ًة  ي�����وف�����ر  م�����ا 
الفنون  جم���ال  يف  واال���ش��ت��ك�����ش��اف 
"اأ.ع.م  اأن  اإىل  وي�����ش��ار  الب�شرية. 
حتظى  وال����ت����ي  الالحمدودة"، 
ال�شيخ زايد بن �شلطان  بدعم من 
اإىل  ت��ه��دف  ن��ه��ي��ان،  اآل  ب��ن خليفة 
ال�شاعدة  االإماراتية  املواهب  دعم 
واملقيمة يف دولة االإمارات يف اإنتاج 

�شفيان  اخلرائط  ور�شام  املهريي، 
الو�شائط  وف���ن���ان  م����راب����ط،  ���ش��ي 
حافظ  كما  علو�ص،  جمد  املتعددة 
امل����ع����ر�����ص ع���ل���ى ����ش���م���ات دورات��������ه 
مب�شرف  اال�شتعانة  عرب  ال�شابقة، 

�شاد�ص  "انتماء"  م��ع��ر���ص  وي��ع��د 
املن�شة  ن��ظ��م��ت��ه��ا  ال���ت���ي  امل���ع���ار����ص 
بالتعاون مع رواق الفن يف جامعة 
نيويورك اأبوظبي، وبدعٍم من وزارة 
الثقافة وتنمية املعرفة، حيث تقود 
تاال ن�شار، اأول املُنت�شبني لربنامج 
املتاحف،  لزمالة  ويب"  "ديفيد 
الذي  بالفيديو،  امل�شورة  اجل��ول��ة 
الفنية  االأع����م����ال  م�����ش��اه��د  ي�����ش��م 
اإىل  اإ���ش��اف��ة  امل�����ش��ارك��ة،  والق�شائد 
ع���ر����ص م��ق��ت��ط��ف��ات ���ش��ع��ري��ة من 
اإلقاء ال�شعراء االإماراتيني االأربعة 

امل�شاركني يف املعر�ص.
االإماراتي  الفني  الباحث  واأ�شرف 
اأعمال  اختيار  على  عبداهلل  نا�شر 
امل�����ش��ارك��ني م��ث��ل الفنان  ال��ف��ن��ان��ني 
�شارة  وال���ف���ن���ان���ة  امل�������دين،  ���ش��ع��ي��د 

خبري يف جمال الفنون، وهو الدور 
الفنانة  ال���ع���ام  ه���ذا  ت��ل��ع��ب��ه  ال����ذي 
ال��ت��ي حلت �شيفة  دان���ة ع��ورت��اين، 
الفنانون  املعر�ص، كما حظي  على 
الفنانني:  من  باإ�شراف  امل�شاركون 
حريزاده،  وركني  حريزاده،  رامني 

وح�شام رحمانيان.
ويف م��ب��ادرة ج��دي��دة، ق��دم معر�ص 
ل�شعراء  ق�������ش���ائ���د  "انتماء" 
ُم��َك��ّل��ف��ني، م���ن بينهم  اإم���ارات���ي���ني 
مواهب �شاعدة مثل اأحمد املناعي 
النجار  وح�������ش���ن  امل����ازم����ي  وع���ل���ي 
ح�شلوا  ال��ذي��ن  الب�شتكي،  و���ش��م��ة 
ع��ل��ى ال���دع���م وال��ت��وج��ي��ه م���ن قبل 
الربامج  ومقدم  والكاتب  ال�شاعر 
احلائز على جوائز مرموقة خالد 

البدور.

كما  ال��دول��ة،  يف  والفنية  الثقافية 
تعزيز  اإىل  امل��ن�����ش��ة  ه����ذه  ت�����ش��ع��ى 
االإن���ت���اج ال��ث��ق��ايف ل��دول��ة االإم����ارات 

الأعمالهم  وال��رتوي��ج  م�شاريعهم 
ب���ن���اء ع���الق���ات تعاون  م���ن خ����الل 
ا�شرتاتيجية مع خمتلف املوؤ�ش�شات 

رعاية  خالل  من  املتحدة  العربية 
هذه ال�شريحة املهمة  من اأ�شحاب 

القدرات االإبداعية.

بلدية راأ�س اخليمة تعاقب م�شنعا 
ليبيع املواد الغذائية التالفة

•• راأ�س اخليمة- الفجر:

قانونية عقابية يف مواجهة  اج���راءات  راأ���ص اخليمة التخاذ  بلدية  جل��اأت  
م�شنع �شبط مبخالفة تزوير تاريخ املواد الغذائية منتهية ال�شالحية .

كان فريق التفتي�ص بق�شم الرقابة الغذائية وبالتعاون مع اجلهات املعنية يف 
االإمارة  نظم حملة تفتي�شية مفاجئة اأ�شفرت عن �شبط م�شنع يقوم باإعادة 
تعبئة وتغليف املواد الغذائية منتهية ال�شالحية ) منتجات الكيك والوفل( 

ومن ثم اإعادة بيعها .
ونتيجة لذلك اتخذت ادارة بلدية راأ�ص اخليمة قرارا فوريا يق�شي باإغالق 
،قبل  5321 كيلوجرام  التي تزن  الغذائية  املواد  امل�شنع وم�شادرة جميع 
ال�شعي التخاذ االإجراءات القانونية  الالزمة يف  مواجهة املن�شاأة املخالفة 

ح�شب النظام املتبع يف مثل هذه احلاالت.
اإدارة ال�شحة العامة الرامية اإىل  اإطار جهود  وياأتي ذلك االجناز املهم يف 
حتقيق الهدف االإ�شرتاتيجي لدائرة بلدية راأ�ص اخليمة واملتعلق باحلفاظ 

عل ال�شحة وال�شالمة العامة.
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة فري�شت �شوي�ص 

CN  قد تقدموا الينا بطلب لتجارة الرمل رخ�شة رقم:2900787 

تعديل ا�شم جتاري من/موؤ�ش�شة فري�شت �شوي�ص لتجارة الرمل

FIRST CHOICE SAND TRADING

اىل/درمي اليف لتجارة الرمل

DREAM LIFE SAND

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

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

الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
ال�شهامة  ال�ش�����ادة/وردة  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

خلياطة املالب�ص الن�شائية
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1028976 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة ب�شم اهلل جان �شردار حممد %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف رحيم الدين حممد الدين

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

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/مطعم �شوبر جريل ارابيا ذ.م.م 

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2751745 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة ها�شم فاداكى ايكال %25

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة انور كوروت كونهامد %24

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف كاريبال امري باليكاندي كارييابال مو�شى

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

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

حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
الطباعة  خلدمات  ال�ش�����ادة/ابروف  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN والت�شوير ذ.م.م رخ�شة رقم:2798800 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة مد امران مننه مد �شفى %10

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حممد �شهيل حممد �شايف %16
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة عي�شى حممد خري االو�شطه %23

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة عبيد ن�شيب زويد %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد �شهيل حممد �شايف

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف عي�شى حممد خري االو�شطه
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف عبيد ن�شيب زويد

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

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
الطبي  للتاأهيل  اأبيليتى  ال�ش�����ادة/مركز  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN لالأطفال ذ.م.م  رخ�شة رقم:2391041 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة نواف غبا�ص احمد غبا�ص املري %1

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة برياميدز هولدجن ليميتد %99
PYRAMIDS HOLDING LIMITED

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد خمي�ص عبداهلل خمي�ص الرفاعي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف برياميدز هولدجن ليميتد

PYRAMIDS HOLDING LIMITED

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

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعـــالن
يعلن مكتب تنمية ال�شناعة باأن: ال�شادة/االمارات لل�شناعات الكهربائية والبال�شتيكية  

رقم الرخ�شة ال�شناعية:IN-1000800 قد اأبدوا رغبتهم يف التعديل التايل:
دخول:

خروج:

لت�شبح الرخ�شة:

وعلى كل من لديه اعرتا�ص على االجراء املذكور اعاله مراجعة مكتب تنمية ال�شناعه  
بعد  اعرتا�ص  اأية  املكتب  يقبل  فلن  واإال   ، االإعالن  ن�شر  تاريخ  من  اأ�شبوعني  خالل 

انق�شاء مدة االإعالن .
مكتب تنمية ال�شناعية

اال�شم
عبداهلل دغيم علي الفهيد الهاجري

اجلن�شية
االمارات العربية املتحدة

لت�شبح الرخ�شة
%  100

اال�شم
عبداهلل دغيم علي الفهيد الهاجري

اجلن�شية
االمارات العربية املتحدة

لت�شبح الرخ�شة
%  100

اال�شم
�شارة نا�شر حمد الهاجري

اجلن�شية
االمارات العربية املتحدة

لت�شبح الرخ�شة
%  100
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اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/مطعم  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

جلف ا�شيان فود
رخ�شة رقم:CN 1390392   تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ 
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  3  اإبريل  2020 العدد 12900 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد
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وزارة القت�صاد
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دولة الإمارات العربية املتحدة
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  3  اإبريل  2020 العدد 12900 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  3  اإبريل  2020 العدد 12900 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  3  اإبريل  2020 العدد 12900 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  3  اإبريل  2020 العدد 12900 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  3  اإبريل  2020 العدد 12900 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
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دولة الإمارات العربية املتحدة
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ب����داأت احل��ك��وم��ة ال��ربي��ط��ان��ي��ة ب��ن��اء ث��الج��ة للموتى يف ���ش��رق لندن 
موقع  اأورد  ما  وفق  كورونا،  فريو�ص  �شحايا  من  االآالف  ال�شتيعاب 
قناة “احلرة” اأم�ص اخلمي�ص. وذكر املوقع نقاًل عن �شحيفة “ديلي 
تعادل  ملعبي  �شتقام على م�شاحة  الثالجة  اأن  الربيطانية،  ميل” 
كرة القدم، بالقرب من حمرقة ومقربة مدينة لندن، لت�شهيل نقل 
وفاة،   563 اأم�ص  بريطانيا  و�شجلت  االأخ���ري.  مثواها  اإىل  اجلثث 
24 �شاعة منذ تف�شي الفريو�ص، لريتفع عدد  اأك��رب عدد وفيات يف 
الوفيات اإىل 2352، مع توقعات بارتفاع كبري يف اأعداد ال�شحايا يف 
االأيام املقبلة. ومن جانبه، قال غو كالن�شي: اأحد �شكان املنطقة التي 
�شتحت�شن امل�شرحة: “من املحبط جداً االعتقاد اأن كل تلك اجلثث 
اجلثث،  اأكيا�ص  روؤي���ة  ميكنني  حيث  مبا�شرة  منزيل  اأم���ام  �شتخزن 
اأكدت ال�شحيفة  اأوقات �شعبة للغاية«. ويف �شياق مت�شل،  لكن هذه 
الربيطانية، وجود ا�شتعدادات لتحويل حلبة “ميلتون كينز” للتزلج 
على اجلليد يف مقاطعة باكنغهام�شري، اإىل م�شرحة موؤقتة للجثث. 
اإىل ا�شتخدام حلبات التزلج على اجلليد حلفظ اجُلثث يف  واأ�شارت 
عدة اأماكن اأخرى يف اململكة املتحدة، بف�شل بنيتها التحتية املالئمة 
لذلك. ويتزامن ذلك تزامناً مع بدء العمل يف بناء م�شرحة موؤقتة يف 

مطار برمنغهام، من املقرر اأن تت�شع الأكر من 12 األف جثة. 

اأعلن ال�شيخ الدكتور با�شل ال�شباح وزير ال�شحة الكويتي اأم�ص �شفاء 
حالة واحدة جديدة من امل�شابني بفريو�ص كورونا امل�شتجد /كوفيد 
19/ لريتفع بذلك عدد احل��االت التي تعافت ومتاثلت لل�شفاء يف 

البالد اإىل 81 حالة.
عن ال�شيخ با�شل ال�شباح  ونقلت وكالة االأنباء الكويتية “ كونا” .. 
�شفاء  اأثبتت  واالإ�شعاعية  املخربية  والفحو�ص  التحاليل  اإن  قوله 
التاأهيلي  اإىل اجلناح  هذه احلالة من فريو�ص كورونا و�شيتم نقلها 
متهيدا  ب��ال��ف��ريو���ص  امل�����ش��اب��ني  ال�شتقبال  املخ�ش�ص  امل�شت�شفى  يف 

خلروجها من امل�شت�شفى خالل اليومني املقبلني.

اأظهرت بيانات ملعهد روبرت كوخ لالأمرا�ص املعدية اخلمي�ص ارتفاع 
 ،73522 اإىل  اأملانيا  يف  ك��ورون��ا  بفريو�ص  امل��وؤك��دة  االإ���ش��اب��ات  ع��دد 

والوفيات اإىل 872.
اإ�شافية  اإ�شافية، و140 وفاة   6156  واأو�شحت البيانات ت�شجيل 

مقارنًة مع اليوم ال�شابق.

قالت اإدارة �شحية اإقليمية اإن 570 �شخ�شا توفوا يف دور رعاية يف 
منطقة يف �شرق فرن�شا منذ بدء تف�شي فريو�ص كورونا.

فيها عدد  يتجاوز  العامل  م�شتوى  على  دولة  رابع  فرن�شا  واأ�شبحت 
ي�شمل  ذلك ال  لكن  اآالف  االأربعة  م�شتوى  الفريو�ص  ب�شب  الوفيات 

من توفوا خارج امل�شت�شفيات.
وارتفعت اأعداد الوفيات يف دور الرعاية مع ت�شجيل ع�شرات احلاالت 
يف خمتلف اأرجاء البالد. واأحجم امل�شوؤولون عن ربط الوفيات ب�شكل 

مبا�شر بفريو�ص كورونا نظرا لل�شن واحلالة ال�شحية للمتوفني.
“حتى  اإدارة ال�شحة العامة يف منطقة جراند-ا�شت يف بيان  وقالت 
31 مار�ص اآذار تاأثرت 411 دارا للرعاية من اإجمايل 620 دارا يف 

املنطقة بفريو�ص كورونا«.
وتقوم االأقاليم بح�شر بيانات دور الرعاية ومن املقرر اأن تورد هيئة 

ال�شحة العامة بيانات على م�شتوى البالد يف وقت الحق .
ويقيم نحو مليون �شخ�ص يف دور رعاية يف فرن�شا.

وحذر ممثلون عن دور رعاية امل�شنني يف مار�ص اآذار وزارة ال�شحة من 
اأن مئة األف قد ميوتون اإذا مل تنجح يف ال�شيطرة على الو�شع.

عوا�صم

لندن

الكويت

برلني

باري�ص

كوريا اجلنوبية ت�شمح
 بالت�شويت الغيابي يف النتخابات 

 •• �صول-رويرتز

كورونا  بفريو�ص  امل�شابني  للمر�شى  ال�شماح  اجلنوبية  ك��وري��ا  ق���ررت 
الت�شويت بالربيد اأو غيابيا يف االنتخابات الربملانية التي �شتجرى هذا 
ال�شهر يف الوقت الذي ت�شهد فيه البالد زيادة مطردة يف حاالت االإ�شابة 
 15 يوم  االق��رتاع  اإىل مراكز  الناخبون  و�شيتوجه  بالعدوى.  اجلديدة 
300 ع�شو للجمعية الوطنية لل�شنوات االأربع  اأبريل ني�شان النتخاب 
القادمة االأمر الذي ميثل حتديا ب�شاأن كيفية منع انت�شار الفريو�ص يف 

اأماكن االقرتاع مع التاأكيد على حق املواطنني يف الت�شويت.
الذين  املر�شى  مبقدور  �شيكون  اإن��ه  ي��وجن  ت�شني  الداخلية  وزي��ر  وق��ال 
عرب  باأ�شواتهم  االإدالء  اآالف  اأربعة  نحو  عددهم  ويبلغ  العالج  يتلقون 
اإف��ادة �شحفية  املبكر. وقال يف  الغيابي  الت�شويت  اأو من خالل  الربيد 
“�شن�شمن حق املر�شى االأ�شيل يف الت�شويت قدر االإمكان” م�شيفا اأن 
احلكومة ال تزال تفكر يف اإجراءات بالن�شبة للذين مل تاأتي فحو�شاتهم 
اأنف�شهم قيد احلجر ال�شحي الذاتي.  اإيجابية للمر�ص لكنهم ي�شعون 
ويرتدي  اأ�شبوعني.  وت�شتمر  اخلمي�ص  اأم�ص  االنتخابات  حملة  وب��داأت 
والتجمعات  ب��االأي��دي  امل�شافحة  ويتحا�شون  طبية  اأق��ن��ع��ة  امل��ر���ش��ح��ون 
جميع  على  يتعني  اإنه  لالنتخابات  الوطنية  املفو�شية  وتقول  الكبرية. 
واأن  االق���رتاع  م��راك��ز  اإىل  التوجه  عند  طبية  اأقنعة  ارت���داء  الناخبني 
يحافظوا على م�شافة بني بع�شهم بع�شا. و�شيقوم امل�شوؤولون يف مراكز 
االقرتاع بقيا�ص درجات حرارة الناخبني عند املداخل مع ا�شتمرار اأعمال 

التعقيم والتطهري.
ياأتي ذلك يف الوقت الذي �شجلت فيه املراكز الكورية ملكافحة االأمرا�ص 
والوقاية منها 89 حالة اإ�شابة جديدة بفريو�ص كورونا اليوم اخلمي�ص 
لي�شل العدد االإجمايل اإىل 9976. وتعافى 5828 من الفريو�ص يف 

حني ال يزال 4148 يتلقون العالج.
 

الأزمة التي تثريها طهران لي�شت هينة

وول �شرتيت جورنال: هكذا ميكن ردع اإيران يف العراق

اإعادة انت�شار اأمريكي يف العراق يف ذورة كورونا وتهديدات اإيرانية!
•• وا�صنطن-وكاالت:

“نا�شيونال  كتب ال�شحايف ماثيو بيتي يف موقع جملة 
ملكافحة  ال���دويل  التحالف  اأن  االأم��ري��ك��ي��ة  اإنرت�شت” 
االإره�����اب ن��ف��ى اأن ي��ك��ون ق����رار االن�����ش��ح��اب م��ن قاعدة 
قواعد  �شد  االأخ���رية  بالهجمات  �شلة  “على  عراقية 
بوباء  اأو  ال��ت��ح��ال��ف،  م��ن  ج��ن��ود  ف��ي��ه��ا  ينت�شر  ع��راق��ي��ة 

كورونا” بح�شب بيان �شادر عن التحالف .
ول��ك��ن االن�����ش��ح��اب ج����اء يف وق����ت ت���واج���ه ف��ي��ه القوات 
العراقية فريو�ص كورونا، ويت�شاعد التوتر بني اجلنود 
االأمريكيني، وامليلي�شيات العراقية املدعومة من اإيران. 
يقول  املتحدة  ال��والي��ات  ت��ق��وده  ال���ذي  التحالف  ول��ك��ن 
اإن ه��ذه ال��ت��ح��رك��ات ه��ي ج��زء م��ن نقل امل�����ش��وؤول��ي��ة اإىل 

ال�شلطات العراقية، بعيداً عن كورونا وامليلي�شيات. 
)اآذار(  م��ار���ص   20 يف  التحالف  با�شم  متحدث  وق���ال 
قتالها  يف  العراقية  االأم���ن  ق��وات  جن��اح  “بعد  املا�شي: 
قواته  يعيد متو�شع  التحالف  فاإن  داع�ص،  تنظيم  �شد 
حتت  تبقى  القواعد  �شغرية...هذه  قواعد  يف  املنت�شرة 
الهزمية  حتى  �شراكتنا  و�شنوا�شل  العراقية،  ال�شيطرة 
الكاملة لداع�ص، من قواعد ع�شكرية اأخرى، و�شنوا�شل 

اأي�شاً تقدمي الدعم اال�شت�شاري ال�شروري«. 

قاعدة “كي1«
قاعدة  ت�شليم  يف  �شرع  التحالف  اأن  اإىل  الكاتب  واأ���ش��ار 
“كي 1” اجل��وي��ة ق��رب ك��رك��وك االأح���د. واأخ��ل��ت قوات 
ال��ت��ح��ال��ف ال��ق��اع��دة اجل��وي��ة يف ال��ق��ي��ارة ق���رب املو�شل، 

باالإعدام للقيادات العليا للميلي�شيات، اأمراً واقعاً.

تفوي�س �شيق
وثمة اقرتاح اآخر اأي�شاً يف راأي ال�شحيفة هو اأن تدفع 
�شيق  تفوي�ص  على  احل�شول  اجت��اه  يف  بهدوء  االإدارة 
ال���ش��ت��خ��دام ال��ق��وة ال��ع�����ش��ك��ري��ة مي��ن��ح ت��رام��ب ال�شلطة 
يف  اإي����ران  م��ن  امل��دع��وم��ة  ال�شيعية  امليلي�شيات  ل�����ش��رب 

العراق عند احلاجة. 
واأ�شافت “نعتقد اأن للرئي�ص احلق يف الت�شرف بالفعل، 

•• وا�صنطن-وكاالت:

كان اخلوف من اندالع احلرب العاملية الثالثة بعد مقتل 
-كانون  يناير  يف  �شليماين  قا�شم  االإي����راين  اجل���رال 
اإيران  الثاين املا�شي مفرًطا. لكن االأزمة التي تثريها 

لي�شت هينة، حتى اأثناء الوباء.
القواعد  �شد  ال�شاروخية  الهجمات  من  �شل�شلة  وبعد 
خططاً  يعد  البنتاغون  اأن  ورد  ال��ع��راق،  يف  االأمريكية 
ال�شيعية  امليلي�شيا  اهلل،  ح���زب  ك��ت��ائ��ب  ع��ل��ى  ل��ل��ق�����ش��اء 
يعلن  مل  ت��رام��ب  الرئي�ص  ولكن  اإي���ران.  م��ن  املدعومة 
على  ك��ان  اإذا  م�شت�شاروه  يناق�ص  و  ال�شيا�شة  يف  تغيري 
ل��ردع وكالء  املزيد من اجلهود  ب��ذل  املتحدة  ال��والي��ات 

طهران. 
يف  اهلل  حزب  كتائب  اأطلقتها  التي  ال�شواريخ  وت�شببت 
مار�ص   11 يف  ال��ع��راق  يف  وبريطاين  اأمريكيني  مقتل 
خم�شة  بق�شف  التحالف  ق���وات  وردت  امل��ا���ش��ي،  اآذار   -
املجموعة  لكن  بغداد،  من  بالقرب  اأ�شلحة  م�شتودعات 
مل ترتدع. وبعد ب�شعة اأيام، اأطلق �شاروخ كاتيو�شا على 
وعراقيني  امريكيني  ثالثة  واأ�شيب  اأمريكية  ق��اع��دة 

بجروح.

ا�شتقطاب
ويقول منتقدو االإدارة االأمريكية اإن ت�شعيداً �شد هذه 
امليلي�شيات ميكن اأن يوؤدي اإىل ا�شتقطاب يهدد الوجود 
االأمريكي يف البالد. وميكن اأن تعر�ص الغارات اجلوية 
يهدد  وط��ن��ي��اً  ف��ع��ل  رد  وت��ث��ري  للخطر،  امل��دن��ي��ني  اأرواح 
القوات  ت�شتطع  مل  اإذا  ولكن  العراق.  يف  اأمريكا  مكانة 

�شركائها  م�شاعدة  اأثناء  نف�شها  عن  الدفاع  االأمريكية 
العراقيني، تكون وا�شنطن قد خ�شرت فعاًل.

يكون  قد  املتحدة  ال��والي��ات  رحيل  اأن  ال�شحيفة  وراأت 
داع�ص  اأن  وم���ع   .2011 ك���ان يف  ك��م��ا  ل��ل��ع��راق،  ك��ارث��ة 
هزم، لكن القوات واملعدات االأمريكية تظل حا�شمة ملنع 

العودة. 
الذي  نف�شه  ال��ي��وم  يف  امل��ا���ش��ي،  -اآذار  م��ار���ص   11 ويف 
اأقر  اأمريكيني،  ع�شكريني  اإي��ران��ي��ون  عمالء  فيه  قتل 
ال��ذي يحد من قدرة  الكونغر�ص ق��رار �شلطات احل��رب 

الرئي�ص على الرد على اإيران.

حق النق�س
النق�ص  حق  �شي�شتخدم  ترامب  اأن  ال�شحيفة  واأك���دت 
يف  حم��ق  وه��و  ي��دي��ه،  تقييد  الكونغر�ص  حم��اول��ة  �شد 
رف�ص تلك الرهبة اال�شرتاتيجية غري الد�شتورية، ولو 
اأنها رمزية فقط، فاإن هذا النوع من االأ�شوات ال يزال 
على  اهلل  ح��زب  كتائب  مثل  جماعات  وي�شجع  خطريا، 
اإحلاق مزيد من االأذى باالأمريكيني، الإخراج الواليات 
املتحدة من العراق بتحويل امل�شاعر املحلية �شد املهمة 

االأمريكية.

حملة اأكرث �شموًل
هذه  مثل  ردع  اإن  ال�شحيفة  ق��ال��ت  املنطلق،  ه��ذا  م��ن 
اجلماعات واإ�شعافها ب�شكل منهجي يتطلب حملة اأكر 

�شمواًل من دورة االنتقام احلالية. 
ف��ب��ع��د ت�����ش��ف��ي��ة م��وؤ���ش�����ص ك��ت��ائ��ب ح���زب اهلل م���ع قا�شم 
احلكم  جت��ع��ل  اأن  وا���ش��ن��ط��ن  ع��ل��ى  �شليماين،  �شليماين 

)اآذار(  مار�ص  يف  التاجي  مع�شكر  يف  اآخرين  اأمريكيني 
جوية،  بغارات  االأمريكية  القوات  وردت  اأي�شاً،  املا�شي 

دون اأن ي�شهد الو�شع مزيداً من الت�شعيد. 
وح�����ص وزي���ر اخل��ارج��ي��ة االأم��ري��ك��ي م��اي��ك بومبيو  يف 
اأن ت�شفر  اآماًل  مداوالت بالبيت االأبي�ص على رد قا�ٍص، 
اأزمة كورونا عن اإ�شعاف املوقف االإيراين. ولكن القادة 

وقاعدة القائم قرب احلدود العراقية ال�شورية يف وقت 
�شابق من مار�ص )اأذار( املا�شي. 

ق��ت��ل فيه  دم���وي���اً  ه��ج��وم��اً   ”1 “كي  و���ش��ه��دت ق���اع���دة 
املا�شي،  االأول(  )ك��ان��ون  دي�شمرب  يف  اأمريكي  مرتجم 
بني  بحرب  تنتهي  ك��ادت  ال���ردود  م��ن  �شل�شلة  ا�شتدعى 

الواليات املتحدة واإيران. 
واأ�شاف الكاتب اأن امليلي�شيات املدعومة من اإيران قتلت 

وعليه اأن يفعل ذلك. لكن ال يزال جيداً للدميقراطية، 
ويوجه ر�شالة مهمة اإىل اأعداء اأمريكا، تاأكيد الكونغر�ص 
بعد ت�شويت من احلزبني، قدرة الرئي�ص على ا�شتخدام 

القوة«.
لك�شف ح�شن  اختباراً  �شيكون  االأم��ر  اأن مثل هذا  وراأت 
يريد منتقدو �شالحيات احلرب  الكونغر�ص. فهل  نية 
اأم  االأمريكيني؟  �شد  االإيرانية  الهجمات  ردع  للرئي�ص 
فيكون  التنفيذي،  العمل  �شل  هو  احلقيقي  هدفهم  اأن 

البديل الوحيد، هو ترك العراق لل�شيطرة االإيرانية؟

�شبكة  لتدمري  رف�شوا خططاً  االأمريكيني  الع�شكريني 
امليلي�شيات العراقية املدعومة من اإيران، حمذرين من 
اإي��ران على االأرا�شي  ان��دالع حرٍب �شاملة �شد  خماطر 

العراقية. 

كتائب حزب اهلل العراقية
القوات  اإي����ران  م��ن  امل��دع��وم��ة  اهلل  ح��زب  كتائب  وتتهم 
“خطوات م�شبوهة...يف حماولة لتحقيق  ب�  االأمريكية 
اأهداٍف م�شبوهة” وتعهدت يف بيان يف 25 مار�ص )اأذار( 
اإىل مقابر”  �شت�شهدفها  التي  املواقع  “بتحويل  املا�شي 

للقوات االأمريكية. 
“الظروف  ت�����ش��ت��غ��ل  امل��ت��ح��دة  ال����والي����ات  اأن  واأ����ش���اف���ت 
واأي��دت نظرية  وب��اء كورونا،  اإليها  اأدى  التي  ال�شعبة” 
ن�شر  ترامب  دون��ال��د  الرئي�ص  اإن  تقول،  التي  امل��وؤام��رة 

الفريو�ص عمداً. 
تدريب  مهمات  علق  التحالف  اأن  اإىل  ال��ك��ات��ب  ول��ف��ت 
القوات العراقية تفادياً لالإ�شابة بالفريو�ص، لكن ذلك 
�شيح�شل ل�”فرتة ق�شرية” ا�شتناداً اإىل بيان للتحالف 

يف 20 مار�ص )اأذار( املا�شي. 
وينفي التحالف اأي �شلة بني االن�شحاب من قاعدة “كي 

1” وكورونا تهديدات كتائب حزب اهلل العراقي. 
وقال متحدث با�شم التحالف االأحد املا�شي، اإن “القوات 
�شتغادر قاعدة كي 1 عقب اإكمال نقل العتاد اإىل القوات 
الع�شكرية  التحركات  “هذه  اأن  واأو���ش��ح  العراقية”. 
احلكومة  مع  بالتن�شيق  طويل  وق��ت  منذ  لها  خمطط 

العراقية«.

وزير اخلارجية ال�شعودي يبحث مع 
نظريه الأمريكي جهود مواجهة »كورونا«

•• الريا�س- وام: 

بحث االأمري في�شل بن فرحان بن عبداهلل وزير اخلارجية 
ال�شعودي، هاتفياً مع وزير اخلارجية االأمريكي مايك بومبيو، 

اجلهود الدولية ملواجهة تف�شي وباء كورونا امل�شتجد.
ال���ذي تلقاه  الهاتفي  وت��ن��اول اجل��ان��ب��ان - خ��الل االت�����ش��ال 
 - املا�شية  الليلة  االأم��ري��ك��ي  م��ن نظريه  ف��رح��ان  ب��ن  في�شل 
الثنائية بني البلدين ال�شديقني و�شبل تعزيزها،  العالقات 
اإ�شافة اىل م�شتجدات الق�شايا يف املنطقة واملو�شوعات ذات 

االهتمام امل�شرتك.

اأكرب اقت�شاد يف العامل لكن احلكومة واجهت انتقادات وا�شعة 
النطاق ب�شبب قلة عدد اأجهزة التنف�ص ال�شناعي املتوفرة يف 

البالد وقلة اأعداد من يجرى فح�شهم.
داونينج  يف  �شقة  م��ن  م�����ش��ور  ت�شجيل  يف  ج��ون�����ش��ون  وق���ال 
�شرتيت حيث يعزل نف�شه منذ اأن تاأكدت اإ�شابته بالفريو�ص 
اأقول كلمة بالتحديد عن الفحو�ص الأنها م�شاألة  اأن  “اأريد 
مهمة. كما قلت منذ اأ�شابيع، هذا هو ال�شبيل: بهذه الطريقة 
يف  لهزميته  ال�شبيل  هو  هذا  كورونا،  فريو�ص  عقدة  �شنفك 

نهاية االأمر«.
وجاءت ر�شالة جون�شون التي ن�شرها على تويرت م�شاء اأم�ص 
يف اأعقاب تعهد حكومته بت�شريع وترية اختبارات الك�شف عن 

•• لندن-رويرتز

بزيادة  جون�شون  بوري�ص  ال��ربي��ط��اين  ال����وزراء  رئي�ص  وع��د 
اأن  بعد  ك��ورون��ا  بفريو�ص  امل�شابني  ع��ن  للك�شف  الفحو�ص 
بحكومات  باملقارنة  لبطئها،  الن��ت��ق��ادات  حكومته  تعر�شت 
اأوروبية اأخرى، يف فح�ص العاملني بالقطاع ال�شحي الذين 

يقفون يف ال�شفوف االأوىل للمواجهة وباقي اأفراد ال�شعب.
وانتهجت بريطانيا يف بادئ االأمر �شيا�شة اأكر حتفظا بكثري 
جتاه تف�شي الوباء لكنها غريت م�شارها بعد اأن اأظهرت مناذج 

ح�شابية اأن الفريو�ص قد يودي بحياة ربع مليون �شخ�ص.
وفر�ص جون�شون اإجراءات اأكر �شرامة فاأغلق فعليا خام�ص 

من  ع��دد  �شدور  بعد  املقبلة  واالأ�شابيع  االأي��ام  يف  الفريو�ص 
جرى  من  اأع��داد  عن  االأحيان  بع�ص  يف  املتناق�شة  البيانات 
فح�شهم. ففي حني تفح�ص اأملانيا نحو 500 األف �شخ�ص 
 13 حاليا  الفح�ص  على  بريطانيا  طاقة  تبلغ  االأ�شبوع،  يف 
األفا يف اليوم وتقول احلكومة اإنها تعتزم زيادة هذا العدد اإىل 

مثليه بحلول منت�شف اأبريل ني�شان.
من  االأول  م��ن  جرينت�ص  بتوقيت  الثامنة  ال�شاعة  وح��ت��ى 
يف  �شخ�شا   152979 فح�ص  جرى  قد  كان  ني�شان  اأبريل 
وارتفع  منهم.  �شخ�شا   29474 اإ�شابة  وتاأكدت  بريطانيا 
ال�شاعة  حتى   2352 اإىل  باملئة   31 بن�شبة  الوفيات  ع��دد 

1600 بتوقيت جرينت�ص يوم 31 مار�ص اآذار.

جون�شون يتعهد بزيادة »�شخمة« يف فحو�س الكورونا 

دوتريتي ياأمر بقتل مثريي امل�شاكل يف اأحياء عزلت   

اإدانة  االأخرية  ت�شريحاته  وا�شتدعت 
حقوقية  جمموعات  م��ن  ال��ف��ور  على 
ت��وف��ري مواد  ع��ل��ى  احل��ك��وم��ة  ح�شت 
ب����دال م���ن توجيه  اإغ���اث���ة ����ش���روري���ة 

تهديدات عنيفة.
العفو الدولية  وقالت مكتب منظمة 
املثري  “من  ب��ي��ان  يف  ال��ف��ي��ل��ي��ب��ني  يف 
دوتريتي  الرئي�ص  اأن  ال�شديد  للقلق 
وجه ب�شيا�شة اطالق نار بهدف القتل 
قيود  غري  من  القاتلة  القوة   ”...“
على  للرد  و�شيلة  ت�شتخدم  اأال  يجب 

طوارئ مثل وباء كوفيد-19«.
وك����م����ا ي����ح����دث ع��������ادة ب���ع���د اإع������الن 
لدوتريتي يثري قلقا، قال م�شوؤولون 

•• مانيال-اأ ف ب

اأم������ر رئ���ي�������ص ال��ف��ي��ل��ي��ب��ني رودري����غ����و 
دوت���ريت���ي ق����وات االأم�����ن ب����اأن تطلق 
يت�شبب  ���ش��خ�����ص  اأي  وت��ق��ت��ل  ال���ن���ار 
“مب�شاكل” يف مناطق فر�شت عليها 
اإج��راءات عزل ب�شبب تف�شي فريو�ص 

كورونا امل�شتجد.
البالد  �شكان  ن�شف  ق��راب��ة  ويخ�شع 
مليون   110 ن��ح��و  ع���دده���م  ال��ب��ال��غ 
ماليني  بينهم  �شحي،  حلجر  ن�شمة 
خ�شروا  وق��د  مدقع  فقر  يف  يعي�شون 
ال�شارمة  ال��ق��ي��ود  ب�شبب  وظ��ائ��ف��ه��م 
ع��ل��ى ال��ت��ن��ق��ل. وق���ب���ل ����ش���اع���ات على 
توجيه دوتريتي اأوامره يف خطاب مت 
توقيف اأكر من 20 �شخ�شا يف حي 
كانوا  مانيال،  العا�شمة  يف  ع�شوائي 
يحتجون على عدم تقدمي احلكومة 

م�شاعدات غذائية للفقراء.
لل�شرطة  “اأوامري  دوت��ريت��ي  وق���ال 
واجلي�ص وكذلك مل�شوؤويل القرى هي 
اأو و�شع  ب��روز م�شكالت  اأن��ه يف ح��ال 
مهددة،  وحياتكم  النا�ص  فيه  يتقاتل 

اطلقوا النار عليهم واقتلوهم«.
تت�شببوا  اأن  م����ن  “بدال  واأ������ش�����اف 
بامل�شاكل �شاأر�شلكم اإىل القرب” موؤكدا 
اأن تف�شي الوباء يتفاقم بعد اأكر من 

اأ�شبوعني من اجراءات العزل.
 2311 �شجلت الفيليبني حتى االآن 
ب�����داأت  ل��ك��ن��ه��ا  وف�������اة،  اإ����ش���اب���ة و96 
الفح�ص  عمليات  ت�شريع  يف  م��وؤخ��را 
عدد  ارت��ف��اع  ي�شتمر  اأن  ُيتوقع  ول���ذا 

االإ�شابات املوؤكدة.
ودوتريتي الذي و�شل احلكم اإثر فوز 
�شاحق يف انتخابات 2016، معروف 
وحملته  ال�����الذع�����ة  ب���ت�������ش���ري���ح���ات���ه 
الدامية على املخدرات والتي يوؤيدها 

عدد كبري من الفيليبينيني.
اأن حربه  ي��ع��ت��ربون  امل��ن��ت��ق��دي��ن  ل��ك��ن 
الفقراء وال  ت�شتهدف  املخدرات  على 

مت�ص باالأثرياء واالأقوياء.

املبالغة  اأ�شلوب  اإىل  الرئي�ص عمد  اإن 
لتو�شيل ر�شالته.

ارت�شي  الوطنية  ال�شرطة  قائد  وقال 
ال�شرطة  رج��ال  اإن  اخلمي�ص  غامبوا 
ل���ن ي�����ش��رع��وا يف اإط�����الق ال���ن���ار على 
واأ�شاف  وق��ت��ل��ه��م.  امل�����ش��اك��ل  م��ث��ريي 
التاأكيد  يف  بالغ  الرئي�ص  يكون  “قد 
االأزمة  القانون يف وقت  على تطبيق 

هذا«.
واج�����راءات احل��ج��ر ال��ت��ي ت��ط��ال 12 
يف  ت�شببت  م��ان��ي��ال  يف  ن�شمة  م��ل��ي��ون 
التجارية  االأن�����ش��ط��ة  م��ع��ظ��م  اإغ����الق 
الدينية  للفعاليات  ت��ام  �شبه  ووق���ف 

واالجتماعية.

الق�شاء الباك�شتاين يلغي 
حكما بالإعدام على بريطاين   

 •• اإ�صالم اأباد-اأ ف ب

بريطاين  متطرف  على  �شدر  ب��االإع��دام  حكما  الباك�شتاين  الق�شاء  األغى 
اأدين بخطف وقتل ال�شحايف االأمريكي دانيال بريل يف 2002، كما اأعلن 

حماميه خوجا نافيد لوكالة فران�ص بر�ص.
اأحمد �شعيد ال�شيخ  اإن عقوبة عمر ال�شيخ وا�شمه احلقيقي  وقال املحامي 
خف�شت اإىل ال�شجن �شبع �شنوات، وهي فرتة نفذها خالل ال�شنوات ال�18 

املا�شية التي كان م�شجونا فيها.
باالإفراج  اأم��ر  ي�شدر  ومل  تعليق.  على  للح�شول  بالنيابة  االت�شال  وتعذر 

عنه بعد.
وقال املحامي اإنه متت تربئة ثالثة مدانني اآخرين حكم عليهم بال�شجن 

مدى احلياة يف الق�شية نف�شها.
وفقد دانيال بريل )38 عاما( الذي كان مرا�شال ل�شحيفة وول �شرتيت 
ت�شليم  ك��رات�����ش��ي. ومت  2002 يف  ال��ث��اين/ي��ن��اي��ر  ك��ان��ون   23 ج��رن��ال، يف 
ت�شجيل فيديو لقتله بقطع راأ�شه بعد �شهر اإىل قن�شلية الواليات املتحدة يف 

هذه املدينة الكبرية يف جنوب باك�شتان.
بريل”  “م�شروع  اإط���ار  يف  �شنوات  ث��الث  ا�شتمر  م�شتقل  حتقيق  وك�شف 
الرجال  واأن  اأخطاأ  الباك�شتاين  الق�شاء  ان   2011 يف  بروجيكت(  )بريل 

االأربعة مل يكونوا موجودين عند اإعدامه.
هذا  ق���ادت  ال��ت��ي  و�شديقته  ال�شابقة  ب��ريل  زميلة  نعماين  ا���ش��راء  وق��ال��ت 
التحقيق اإن خالد �شيخ حممد الذي يوؤكد اأنه مدبر اعتداءات 11 اأيلول/

�شبتمرب 2001 يف الواليات املتحدة، هو من قتل بريل.
غوانتانامو  معتقل  يف  وم�شجون   2003 يف  اأوق���ف  حممد  �شيخ  وخ��ال��د 
اأنه اعرتف له باأنه  االأمريكي يف كوبا. واأكد طبيب نف�شي قام با�شتجوابه 

قام بقطع راأ�ص بريل.
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هبوط طائرة رو�شية حمّملة مبعدات ملكافحة كورونا يف نيويورك
عن  بديل  ال  �شامال،  وي�شبح  ا�شتثناء  ب��ال  ال��ع��امل  ك��ل 

العمل بروح ال�شراكة وامل�شاعدة املتبادلة«.
االأمريكية  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  ب��ا���ش��م  امل��ت��ح��دث��ة  وق��ال��ت 
اإدارة  وكالة  اإىل  نقلت  املعدات  اإن  اأورتيغو�ص  مورغان 
اأر�شلت  رو�شيا  وك��ان��ت  االأم��ريك��ي��ة.  ال��ط��ارئ��ة  احل���االت 
علماء  تقل  التي  الطائرات  من  ع��ددا  املا�شي  االأ�شبوع 
فريو�شات وجتهيزات طبية وخمتربات واأنظمة متنقلة 
“كوفيد- م��ر���ص  اأودى  حيث  اإيطاليا  اإىل  للتطهري 

19” بحياة اأكر من 12 األفا و400 �شخ�ص.
الواليات  �شّجلت  االأرب��ع��اء  االأول  اأم�����ص  م�شاء   وح��ت��ى 
األف   213 اأك��ر من  اأ�شل  وف��اة من   4475 املّتحدة 

اإ�شابة موؤّكدة بالفريو�ص.

 •• نيويورك-اأ ف ب

هبطت يف ن��ي��وي��ورك  ط��ائ��رة حم��ّم��ل��ة مب��ع��دات طبية 
اأر���ش��ل��ت��ه��ا رو���ش��ي��ا اإىل ال���والي���ات امل��ت��ح��دة الإع��ان��ت��ه��ا يف 
البعثة  اأعلنت  ما  بح�شب  كوفيد-19،  لوباء  الت�شّدي 
البعثة على ح�شابها  املّتحدة. وبّثت  الرو�شية يف االأمم 
يف موقع تويرت م�شاهد حّية لطائرة ال�شحن وهي من 
الرو�شي  اجل��و  ل�شالح  تابعة  اأنطونوف-124  ط��راز 

اأثناء اإفراغها من ال�شناديق التي كانت مكّد�شة فيها.
وكانت وزارة الدفاع الرو�شية قالت يف بيان اإّن الطائرة 
املحّملة “باأقنعة وجتهيزات طبية اأقلعت متوجهة اإىل 

الواليات املتحدة«.
وق�����ال وزي�����ر اخل���ارج���ي���ة االأم���ريك���ي 
معا  ال��ع��م��ل  “علينا  ب��وم��ب��ي��و  م��اي��ك 
وافقت  لذلك  كوفيد-19،  ملكافحة 
ت�شرتي  اأن  ع��ل��ى  امل��ت��ح��دة  ال���والي���ات 
م���ن رو���ش��ي��ا م���ع���دات وق��ائ��ي��ة نحتاج 
با�شم  الناطق  و���ش��رح  ب�شدة«.  اإليها 
ال��ك��رم��ل��ني دمي�����رتي ب��ي�����ش��ك��وف اأن 
يف  نقا�ص  مو�شع  كانت  امل�شاألة  ه��ذه 
ال���ذي ج��رى بني  الهاتفي  االت�����ش��ال 
بوتني  ف��الدمي��ري  ال��رو���ش��ي  الرئي�ص 

ونظريه االأمريكي دونالد ترامب.
وق�����ال ب��ي�����ش��ك��وف ل����وك����االت االأن���ب���اء 
اأم�ص  اأول  اأول  م�������ش���اء  ال���رو����ش���ي���ة 
الثالثاء “اليوم عندما يطال الو�شع 

وقال وزير الدفاع مارك اإ�شرب اإن الرئي�ص اأمر بنقل �شفن 
اجلنوبية  القيادة  اإىل  اإ�شافية  مراقبة  وطائرات  حربية 
للجي�ص االأمريكي التي تغطي اأمريكا اجلنوبية. واأو�شح 
اأن “هذه القوات االإ�شافية �شت�شاعف تقريبا قدرتنا على 
القيام بعمليات ملكافحة املخدرات يف املنطقة” م�شريا اإىل 

فنزويال.
)نيكوال(  نظام  مثل  الفا�شدين  “الفاعلني  اأن  واأ���ش��اف 
ال�شرعي يف فنزويال يعتمدون على تهريب  م��ادورو غري 

املخدرات لالإبقاء على نظامهم القمعي يف ال�شلطة«.
وحذر رئي�ص االأركان مارك مايلي من اأن فريو�ص كورونا 
لن مينع الواليات املتحدة من الدفاع عن نف�شها باتخاذ 

اإجراءات “عدوانية” �شد تهريب املخدرات.
واأ�شاف “لن تفعلوا” م�شريا اإىل اأن “الوقت لي�ص منا�شًبا 
ملحاولة دخول الواليات املتحدة. نحن اجلي�ص االأمرييكي. 

�شندافع عن بالدنا مهما كلف الثمن«.
وي��اأت��ي ه��ذا االإع���الن الع�شكري يف الوقت ال��ذي جل��اأ فيه 
اجلي�ص االأمريكي، املنخرط ب�شدة يف الواليات املتحدة يف 
احلرب �شد فريو�ص كوفيد 19، اإىل العزل ال�شحي على 

امتداد قواعده حول العامل حلماية �شفوفه من الوباء.
وتقوم حاملة طائرات نووية، يو اإ�ص اإ�ص ثيودور روزفلت، 
بعملية اإجالء جزئي لطاقمها يف غوام يف املحيط الهادئ 

يف حماولة للحد من انت�شار العدوى بفريو�ص كورونا.

•• وا�صنطن-اأ ف ب

اإطالق  اأم�����ص  ت��رام��ب  اأع��ل��ن الرئي�ص االأم��ريك��ي دون��ال��د 
يف  الالتينية،  اأمريكا  يف  املخدرات  ملكافحة  وا�شعة  عملية 
الوقت الذي يعاين فيه اجلي�ص االأمريكي ب�شدة من وباء 

كوفيد 19 يف جميع اأنحاء العامل.
اليومي  ال�����ش��ح��ف��ي  م���وؤمت���ره  م�شتهل  يف  ت���رام���ب  وق����ال 
اليوم  املتحدة  ال��والي��ات  “تعلن  الفريو�ص  مكافحة  ح��ول 
اأمريكا  ق��ارة  يف  امل��خ��درات  ملكافحة  العمليات  تعزيز  ع��ن 
القاتلة  االآف���ة  م��ن  االأم��ريك��ي  ال�شعب  حلماية  اجلنوبية 

للمخدرات غري امل�شروعة«.

ا�شتمرار تراجع معدل الإ�شابة ب� » كورونا« يف النم�شاوا�شنطن تطلق حملة ملكافحة املخدرات يف اأمريكا اللتينية  
•• فيينا-وام: 

امل�شابني اجلدد بفريو�ص  اليومي يف عدد  الزيادة  ا�شتمرار تراجع معدل  النم�شاوية  ال�شحة  وزارة  اأرق��ام  اأظهرت 
نحو  اإىل  املا�شية  اأي��ام  االأربعة  خالل  اجلديدة  االإ�شابات  عدد  متو�شط  وتقل�ص   ،5% نحو  اإىل  امل�شتجد  كورونا 
%7.. فيما اأعلنت الوزارة ت�شجيل 287 حالة اإ�شابة جديدة خالل ال� 24 �شاعة املا�شية، وزيادة عدد املتعافني 
واأو�شحت اأحدث بيانات ر�شمية �شدرت �شباح اأم�ص اأن اإجمايل عدد امل�شابني  بواقع 282 �شخ�شاً اإىل/ 1718/. 
بالفريو�ص على م�شتوى جميع واليات النم�شا بلغ/ 10769 / مري�ص، مقارنة بعدد امل�شابني امل�شجل اأم�ص االأول 
االأربعاء بواقع/ 10482 /م�شاباً، وك�شفت عن وجود 215 مري�شا يف العناية املركزة، واأعلنت الوزارة عن وفاة 

146 �شخ�ص، واإجراء/ 55863 /فح�ص خمتربي حتى االآن للك�شف عن امل�شابني بالفريو�ص.
و ال تزال والية تريول احلدودية املتاخمة الإيطاليا يف �شدارة قائمة اأكر الواليات اإ�شابة بالفريو�ص على م�شتوى 
جميع واليات النم�شا بواقع/ 2462 /حالة، تليها والية النم�شا العليا بواقع/ 1739 /حالة، فيما �شجلت والية 

فيينا /1548 /حالة.

•• الفجر -تون�س
اأن  التون�شية  ال��رئ��ا���ش��ة  اأع��ل��ن��ت     
جم���ل�������ص االأم���������ن ال����ق����وم����ي ق���رر 
ال�شحي  التمديد يف فرتة احلجر 
مل���دة اأ���ش��ب��وع��ني ب��داي��ة م��ن ي���وم 5 

اأبريل اجلاري.
   واأف���اد ب��الغ �شادر عن الرئا�شة، 
ع��ل��ى موقع  ب�����ش��ف��ح��ت��ه��ا  ن�����ش��رت��ه 

املجل�ص  اج���ت���م���اع  اأن  ف��ي�����ش��ب��وك، 
ا����ش���ت���ع���ر����ص ت��ق��ي��ي��م��ا ل���الأو����ش���اع 
واالأمنية  واالجتماعية  ال�شحية 
النظر  ومت  الوطني  امل�شتوى  على 
اتخاذها  مت  ال��ت��ي  االإج�������راءات  يف 
كورونا  فريو�ص  مكافحة  اإط��ار  يف 
النقائ�ص  ت������اليف  ����ش���ب���ل  وب����ح����ث 

امللحوظة.
احلا�شرين  ان  ال��ب��الغ  واأ����ش���اف    

املتعلقة  امل�شتجدات  اآخ��ر  تدار�شوا 
البالد  يف  ال��ف��ريو���ص  ه��ذا  بتف�شي 
وما اجنر عن االإجراءات املعلنة يف 
الفرتة االأخرية من تداعيات على 

امل�شتوى االجتماعي.
الداخلّية،  وزارة  دع�����ت  وق�����د     
بتطبيق  االل��ت��زام  اىل  التون�شيني، 
مقت�شيات احلجر ال�شحي ال�شامل 
اأنها  ُم�����ش��رية اىل  وم��ن��ع اجل����والن، 

�شتوا�شل الّت�شدي لكل املخالفات، 
واىل اأّنها �شتتوىل تطبيق القانون 
املخالفني،  ك��ل  على  ���ش��رام��ة  بكل 
حر�شا على ح�شن تطبيق القانون 
ال�شحي  القومي  لالأمن  و�شمانا 

بالبالد.
كورونا  ف���ريو����ص  ان  اىل  ي�����ش��ار     
امل�شتجد ما يزال يح�شد مزيداً من 
ففي ح�شيلة  تون�ص،  االإ�شابات يف 

 394 االإ�شابات  بلغ عدد  جديدة، 
يف  وفيات،   10 ت�شجيل  ومت  حالة 
املقابل متاثل 3 اأ�شخا�ص لل�شفاء.

اإخ�شاع  ال��ث��الث��اء  ح��د  اإىل  ومت     
18560 �شخ�شا للحجر ال�شحي 
اأمت���وا  م��ن��ه��م   13725 ال���ذات���ي، 
و4935  ال�شحية  املراقبة  ف��رتة 
ال�شحي  احل���ج���ر  حت���ت  م����ازال����وا 

واملراقبة ال�شحية اليومية.

•• مدريد-وكاالت

تواجه احلكومة االإ�شبانية، املكونة من 
حتالف ي�شم ا�شرتاكيني و�شيوعيني، 
اإجراءات قانونية التهامها باالإهمال 
وباء فريو�ص كورونا،  تعاملها مع  يف 
االإيديولوجية  م�شاحلها  وبتقدمي 
ال�شيقة على �شالمة ورفاهية �شعبها. 
البارز  الزميل  ك��رين،  �شورين  وي��رى 
وحملل  غيت�شتون”،  م��ع��ه��د  ل����دى 
مدريد  اأن  االأطل�شي،  عرب  العالقات 
االإن�شانية  االأزم���ة  ب��االإه��م��ال  قاقمت 
التي جتتاح اإ�شبانيا، والتي تعد حالياً 
البلد االأكر ت�شرراً من الفريو�ص يف 

اأوروبا، بعد اإيطاليا.
19 م��ار���ص)اآذار( املا�شي، رفعت  ويف 
احلكومة  ت���ت���ه���م  ج���م���اع���ي���ة  دع�������وى 
باإيديولوجيا  املتم�شكة  االإ���ش��ب��ان��ي��ة 
ا�شرتاكية، الأن ال�شريك ال�شيوعي يف 
االئتالف احلكومي، حزب بودميو�ص، 
احلكومة  ب�����اأم�����وال  ت���اأ����ش�������ص  ال������ذي 
الفنزويلية، بتعري�شها عمداً �شالمة 

االإ�شبان للخطر. 

ويرجع ذلك االتهام لت�شجيع حكومة 
اأكر  امل�شاركة يف  �شعبها على  مدريد 
من 75 م�شرية ن�شوية عرب اإ�شبانيا، 
بيوم  اح��ت��ف��ااًل  اآذار(،  م���ار����ص)   8 يف 

املراأة العاملي.
االآالف  مئات  �شارك  الكاتب،  وح�شب 
وح�شرها  امل�شريات،  يف  االإ�شبان  من 
بينهم  ال�شخ�شيات،  ك��ب��ار  م��ن  ع���دد 
ال��وزراء، وزوج��ة ووالدة  نائب رئي�ص 
ال�����وزراء، وزوج���ة زع��ي��م حزب  رئي�ص 
اإ�شابتها  ث��ب��ت��ت  ال���ت���ي  ب���ودمي���و����ص 

بالفريو�ص.
وتتهم الدعوى الق�شائية التي رفعها 
رئي�ص  ���ش��خ�����ص  اآالف   5 م���ن  اأك�����ر 
���ش��ان�����ش��ي��ز، وممثليه  ب��ي��درو  ال������وزراء 
بالكذب  ذات���ي،  حكم  منطقة   17 يف 

واخلداع. 
اأن  ح����ي����ث����ي����ةات����ال����دع����وى  يف  وج��������اء 
عل����ى  م�شمم��ة  ك��ان��ت  احلكوم������ة 
اإق��ام�����ة ت��ل��ك امل�����ش��ريات ال��ن�����ش��وي��ة يف 
وتعمدت  امل��ا���ش��ي،  )اأذار(  م��ار���ص   8
ال��ت��ق��ل��ي��ل م��ن اأه��م��ي��ة حت���ذي���رات من 
ع�����دة هيئات  م����ن  ال����وب����اء  خ����ط����ورة 

ومنظمات �شحية اأوروبية ودولية. 
تلك  ورغ�����������م  ل�����ل�����ك�����ات�����ب،  ووف��������ق��������اً 
�شيمون،  فريناندو  زعم  التحذيرات، 
لفريو�ص  بالت�شدي  الر�شمي  املعني 
يف  اآذار(،  م����ار�����ص)   7 يف  ك�����ورون�����ا، 
موؤمتر �شحايف عام، اأنه ال خطر من 
امل�شاركة يف م�ش�ريات 8 مار�ص )اأذار(، 
وقال: “اإذا �شاألني ابني هل ي�شتطيع 
امل�����ش��ارك��ة، ���ش��اأق��ول ل���ه ت�����ش��رف كما 

يحلو لك«.

تقليل اخلطر
ال�شحايف  اكت�شف  ال�شياق،  ذات  ويف 
االإ�شبانية  احلكومة  اأن  بينيت  ماثيو 
جديدة  اإ�شابات  على  التكتم  تعمدت 
م���ار����ص   9 و   6 ب�����ني  ب����ال����ف����ريو�����ص 
وا�شحة  حم��اول��ة  يف  امل��ا���ش��ي،  )اأذار( 
العامة  م�شاركة  خطر  م��ن  للتقليل 

يف امل�شريات.
وبعد  امل��ا���ش��ي،  )اآذار(  م��ار���ص   9 ويف 
ت�����ش��اع��ف ع����دد االإ����ش���اب���ات امل���وؤك���دة 
ب���ال���ف���ريو����ص يف ي����وم واح������د، اأم����رت 
منطقة  رئي�شة  اأيو�شو،  دي��از  اإيزابيل 
باإغالق  م���دري���د،  ال���ذات���ي يف  احل��ك��م 
ال  مل��دة  العا�شمة  يف  امل��دار���ص  جميع 

تقل عن اأ�شبوعني. 

اعرتافات
م�شوؤولني  اع��رتاف��ات  بعدها  وتوالت 
وانت�شاره  الفريو�ص  بخطورة  اإ�شبان 
اأن�������ح�������اء ع��������دة م������ن االأرا��������ش�������ي  يف 
ال�شحة،  وزي����ر  وم��ن��ه��م  االإ���ش��ب��ان��ي��ة، 

ورئي�ص الوزراء.
واأح��ي��ل��ت ال���دع���وى ال��ق�����ش��ائ��ي��ة على 

ب�شبب  ال��ع��ل��ي��ا  االإ���ش��ب��ان��ي��ة  امل��ح��ك��م��ة 
ب��ه��ا رئي�ص  ال��ت��ي ي��ت��م��ت��ع  احل�����ش��ان��ة 
تن�ص  املقال،  كاتب  وح�شب  ال���وزراء. 
العقوبات  ق���ان���ون  م���ن   404 امل�����ادة 
و15   9 بني  ال�شجن  على  االإ�شباين 
عام  م�����ش��وؤول  اأو  م��وظ��ف  الأي  ع��ام��اً 

ُيدان بجرمية املراوغة واخلداع. 
املحامي  ف��االداري�����ص،  فيكتور  وق���ال 
يف م����دري����د ال������ذي ي���ق���ود ال���دع���وى 
نتيجة  “تعار�شت  ال���ق�������ش���ائ���ي���ة: 
امل�شريات  ت��ل��ك  ل��ت��ن��ظ��ي��م  ال����دع����وات 
وامل����واف����ق����ة ع��ل��ي��ه��ا م����ن ق���ب���ل وف����ود 
احلكومة  حت����رك  وع�����دم  ح��ك��وم��ي��ة، 
املركزية برئا�شة املتهم رئي�ص الوزراء 
بيدرو �شان�شيز، مع ما ورد يف تقرير 
تف�شي  ب�������ش���اأن  االأوروب����������ي  االحت�������اد 
الفريو�ص. ملاذا مل ي�شدر اأمر بحظر 

اأي نوع من التجمعات احلا�شدة؟«.

دموع التما�شيح
اأطباء،  ويف ذات الوقت، رفعت رابطة 
وم�����ش��ع��ف��و م��دي��ن��ة م����دري����د، واحت����اد 
ن���ق���اب���ات ال���ع���م���ال ال��ط��ب��ي��ني، دع���وى 

ق�شائية �شد احلكومة. 
ويطالب اأ�شحاب الدعاوى احلكومات 
الفيدرالية واملحلية بتوفري كمامات، 
ون���ظ���ارات واق��ي��ة، وح���اوي���ات قمامة، 

مب�شت�شفيات مدريد يف 24 �شاعة. 
ووجهت انتقادات للحكومة االإ�شبانية 
الفريو�ص من  اأزم��ة  ل�شوء معاجلتها 
اأع�شاء يف احلزب اال�شرتاكي نف�شه. 

وكتب خوان لوي�ص �شيربيان، امل�شارك 
باي�ص”  “اإل  ���ش��ح��ي��ف��ة  ت��اأ���ش��ي�����ص  يف 
ل�شان حال احلزب اال�شرتاكي، اأنه ال 
معنى لدموع التما�شيح التي يذرفها 
الذين  ال�شيا�شيني  ال��ق��ادة  م��ن  ع��دد 
يزعمون اأنه مل يكن يخطر ببال اأحد 
كورونا،  فريو�ص  �شببه  ما  يحدث  اأن 
ع��ل��م��اً اأن����ه مل ي��ك��ن ه��ن��اك ف��ق��ط من 
توقعه وح��ذر بجدية  بل من  تخيله، 
من خطورته. وال �شك يف اإهمال من 
وزراء ال�شحة وروؤ�شائهم، ويف فرن�شا 
رفع ثالثة اأطباء دعوى ق�شائية �شد 

حكومتهم لهذا ال�شبب«. 

تون�س: التمديد يف فرتة احلجر ال�شحي لأ�شبوعني اإ�شافيني

فريناندو �شيمون: ل خطر يف امل�شاركة مب�شريات 8 مار�س 

يف اإ�شبانيا اأي�شًا...الإيديولوجيا وراء تف�شي كورونا 

جمل�ص االمن القومي

نافذة 
م�شرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�شة اكت�شاف كيف يفكر الآخر

•• لوك الليربتيه

اأن�شار كومو     خالل االأي��ام القليلة املا�شية، كان 
حاكم  ع��ل��ى  االأوان  ف����ات  ق���د  ي��ك��ون  اأال  ي���اأم���ل���ون 
نيويورك ليحل حمل جو بايدن كمر�شح للرئا�شة. 
مبا  ج��ن��وًن��ا،  ال�شيناريوهات  اأك���ر  ط��رح  وي��ج��ري 
امتثاال  نف�شه  ع��زل  قد  ال�شابق  الرئي�ص  نائب  ان 
لتدابري احلجر ال�شحي، يف حني ان كومو موجود 

يف كل مكان... اإنه على كل املنابر.
   ل��ق��د ت��غ��ري ع��امل��ن��ا ف��ج��اأة يف االأ���ش��اب��ي��ع االأخ����رية، 
تعبريا  لي�ص  اأي�شا،  كومو  �شعبية  ن�شبة  وت��غ��رّيت 
اأن  اإال  اأو عمله،  ملهارات احلاكم  اح��رتام  ع��دم  عن 
غ�شب  القوية  قب�شته  وتثري  تراجعت،  �شعبيته 
اب���ن احلاكم  ع����اٍل، ال يخجل  ب�����ش��وت  ال��ك��ث��ريي��ن. 
مناف�شيه،  مواجهة  اأب��ًدا من  كومو  ماريو  ال�شابق 

اأو اأولئك الذين ال يدعمون مبادراته.
   فاز كومو بفرتة والية ثالثة عام 2018، لكنه 
االأخريتني،  االن��ت��خ��اب��ي��ت��ني  امل��ح��ط��ت��ني  يف  واج����ه 
اجلمهوريني.  مواجهة  قبل  دميقراطًيا  خ�شًما 
النهائية،  النتيجة  يف  �شك  ه��ن��اك  يكن  مل  ول��ئ��ن 
فانه مت تقلي�ص هام�ص املناورة والثقة. ويف حملة 
الرجلني  وب��ني  بايدن،  جلو  دعمه  اأعلن   ،2020

وّد كبري.
   منذ اندالع كوفيد 19 يف الواليات املتحدة، كانت 
اخل�شو�ص،  وج��ه  على  واملدينة  ن��ي��وي��ورك،  والي��ة 
االإ�شابة  ح��االت  ن�شف  يقارب  ما  ت�شرراً.  االأك��ر 
موجودة هناك، ويتم عر�ص �شور يومية لل�شوارع 
و�شول  وي��زي��د  املكتظة.  وامل�شت�شفيات  امل��ه��ج��ورة 
املدينة  م��ي��ن��اء  اإىل  ع�����ش��ك��ري��ة  م�شت�شفى  �شفينة 
ويوجه  للو�شع.  وال�شريايل  الكئيب  الطابع  من 
اال�شتغاثة  نداءات  الطبيون  والعاملون  املواطنون 

ويطلبون امل�شاعدة.
    ويف م��واج��ه��ة ه��ذه االأزم����ة، ي��ربز اأن����درو كومو 
الرئي�ص  ان��ت��ق��اد  مت  واإذا  وت��ع��اط��ف��ه.  ب�����ش��راح��ت��ه 
ترامب، فالأنه كان ينفخ ال�شاخن والبارد، ويناق�ص 
نف�شه، ويف�شل االقت�شاد على ال�شحة العامة، يف 
حني ير�شل كومو ر�شالة وا�شحة، ويتوىل �شرحها 
اىل  وجهته،  يعرف  بانه  انطباًعا  ويعطي  بنجاح، 

جانب انه بيداغوجي جيد.
لدونالد  احلقيقي  اخل�شم  مراقبون  ويعتربه     
ترامب... ورغم حر�شه على عدم انتقاد الرئي�ص 
بق�شوة، ي�شمح كومو لنف�شه مبخالفته وت�شويبه. 
وقد �شرع اأن�شار الرئي�ص يف توزيع مقاطع فيديو 
ا�شقاط حاكم  اأمل  زائفة، على  تت�شّمن معلومات 

الوالية يف الفّخ.
   ت��ت��ن��ازع و���ش��ائ��ل االإع����الم االأم��ري��ك��ي��ة التعليقات 
حتى  اإن.  اإن  �شي  وخا�شة  كومو،  مع  املقابالت  اأو 
كومو  كري�ص  ل�شقيقه  تعهد  اأن  اختارت  القناة  اأن 
التواطوؤ بني  املحافظ.  باإجراء عدة مقابالت مع 

الرجلني جلّي، وهناك تداول وتناوب على تقدمي 
املعلومات اجلادة والنكات بني االخوين.

   واإذا كان العديد من م�شتمعي القناة االإخبارية 
للحوار  املطمئنة  وحتى  الودية  الطبيعة  يقّدرون 
بينهما، ينتابني �شعور بعدم االرتياح عند اال�شتماع 
اأجزاًء  اأن  الرئي�ص، ويبدو  الرجالن  اإليهما. يكره 
ي��ت��ن��زل يف خ���ان���ة ت�شفية  ب��ي��ن��ه��م��ا  م���ن احل���دي���ث 
فان  بانتظام،  يتكرر  التمرين  كان  وملا  احل�شابات. 
ذلك يفتح الباب التهامات حزبية، وتخّيلوا فوك�ص 

نيوز ت�شتخدم ا�شرتاتيجية مماثلة ...
هذه  خا�ص  ب�شكل  مرتفعة  كومو  �شعبية  اذن،     
�شكان  اأن  حل��ق��ي��ق��ة  االرت���ي���اح  ي��ج��وز  واإذ  االأي������ام. 
من  االطمئنان  يغمرهم  االأمريكان  اأو  نيويورك 
نبالغ كثرياً  اأننا  ذل��ك،  اأج��د، مع  خ��الل ح�شوره، 
عندما نزعم اأنه يجب اعتباره مر�شًحا دميقراطًيا. 
بعديد  و�شنتفاجاأ  ا�شتثنائي،  احل��ايل  الو�شع  اإن 
االنقالبات يف االو�شاع، لكن جو بايدن، وبا�شتثناء 
وق���وع ح���ادث، ه��و امل��ر���ش��ح ال��دمي��ق��راط��ي و�شيظل 

كذلك.
بزعامته،  ُيلهم  اأ�شبوعني،  كان كومو، منذ  واإذا     
فال تن�شوا اأنه يجّر م�شرية �شيا�شية طويلة خلفه، 
الدميقراطي.  املر�شح  اأ�شبح  اإذا  ُيجامل  لن  واأن��ه 
حمرك  اأي  )اأو  غ��وغ��ل  على  ب�شيط  بحث  ويتيح 
ت�شريحاته  اأو  ق��رارات��ه  على  العثور  اآخ���ر!(  بحث 
القدمية  امل��ل��ف��ات  فبع�ص  ل��ل��ج��دل.  اإث����ارة  االأك����ر 
و”الهياكل العظمية يف خزانة مالب�شه”، قد تعود 
حياته  وجتعل  وج���وده  وُتعّقد  لتطارده  للواجهة 

اأكر �شعوبة.
ال��ذي ميكن  رئي�شا”،  “كومو  �شعار  يك�شفه  ما     
اأي  اأو روؤي��ت��ه يف االآون���ة االخ���رية، ه��و اىل  �شماعه 
وحل  ت��واف��ق  نتيجة  ب��اي��دن  تر�شيح  يعترب  م��دى 
بايدن ال  و�شط، ولعلكم كنتم تدركون ذلك. لكن 
يثري احلما�ص، وال�شطفاف خلفه هو ثمرة اعتقاد 
باأنه قادر على هزم ترامب دون احلاجة اىل فر�ص 

ثورة بريين �شاندرز.
بداية  منذ  ال����راأي  ا�شتطالعات  اإىل  وبالنظر     
اال�شرتاتيجيون  الح��ظ  التمهيدية،  االنتخابات 
الدميقراطيون، الذين اهتزت ثقتهم بجو بايدن 
يف بع�ص االأحيان، وجود نتائج ثابتة: عندما ي�شاأل 
اإخ��راج الرئي�ص احلايل،  االأمريكان عن فر�شه يف 
ن��ائ��ب الرئي�ص  ل�����ش��ال��ح  ي��ج��ي��ب��ون دائ���م���ا  ف��اإن��ه��م 

ال�شابق.
اأك��رب من  وقوته  ليبقى،  بايدن موجود  ان جو     
يعرف  ال��ع��ج��وز،  ال�شيا�شي  ف��ه��ذا  �شعفه.  ن��ق��اط 
اللعبة ال�شيا�شية، و�شارع باالإ�شارة اإىل عمل كومو 
الرجالن  يوا�شل  ق��د  ال��ب��داي��ة.  منذ  ج��ًدا  اجليد 
التعاون اإذا دخل بايدن البيت االأبي�ص، لكن كومو 

لن يكون مناف�ص العّم جو، اأو زميله يف الرت�شح.
ترجمة خرية ال�شيباين

ك�وم�و 2020 ...؟

اأ�شتاذ تاريخ، وحما�شر، ومعلق �شيا�شي كندي خمت�ص يف ال�شيا�شة والتاريخ االأمريكيني

م�شر ت�شجل 69 اإ�شابة جديدة بفريو�س كورونا و6 وفيات
•• القاهرة-وام:

حتاليلها  اإيجابية  ثبتت  جديدة  حالة   69 ت�شجيل  اأم�ص  م�شر  اأعلنت 
اخلارج  من  عائدون  بينهم  امل�شريني،  من  جميعهم  للفريو�ص،  معمليا 
واالإعالن  اكت�شافها  التي مت  االإيجابية  للحاالت  املخالطني  اإىل  اإ�شافة 

عنها �شابًقا..
ال��وزارة وفًقا  التي جُتريها  اإج���راءات الرت�شد والتق�شي   وذل��ك �شمن 
الإر�شادات منظمة ال�شحة العاملية،اإىل جانب وفاة 6 حاالت بينهم اأردين 

اجلن�شية و5 م�شريني.

ل�شوؤون  وال�شكان  ال�شحة  وزيرة  م�شت�شار  جماهد،  خالد  الدكتور  واأكد 
بفريو�ص  امل�شابني  م��ن  حالة   22 خ��روج  الر�شمي  واملتحدث  االإع���الم 
كورونا من م�شت�شفى العزل، بينهم �شيدة ماليزية و21 م�شرًيا، وذلك 
الإر�شادات  وفًقا  �شفائهم  ومت��ام  ال��الزم��ة  الطبية  الرعاية  تلقيهم  بعد 
اإىل  الفريو�ص  من  املتعافني  اإجمايل  لريتفع  العاملية،  ال�شحة  منظمة 

179 حالة حتى اأم�ص.
ت�شجيله يف م�شر بفريو�ص كورونا  ال��ذي مت  العدد  اإجمايل  اأن  واأو�شح 
امل�شتجد حتى اأم�ص هو 779 حالة من �شمنهم 179 حالة مت �شفاوؤها 

وخرجت من م�شت�شفى العزل، و 52 حالة وفاة.
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عربي ودويل
اأنهى كورونا فريو�س عالقة احلب بينهما:

بني �شا�شك�س والربيطانيني، انتهى امل�شوار...!
•• الفجر – خرية ال�صيباين

اأنهى كورونا فريو�س عالقة احلب بني الربيطانيني 
مهامهما  توقفت  اللذين  ميغان،  هــاري  والثنائي 

الر�شمية يوم الثالثاء 31 مار�س.
كاليفورنيــا،  اإىل  �شا�شك�س  ودوقـة  دوق  انتقـــــال   

الراأي  حفيظة  اثــار  كندا،  يف  ا�شــتقرارهما  بعد 
العودة  منهما  توقــــع  الذي  بريطانيا،  يف  العــــــام 
معركـة  يف  للم�شــاركة  املتحـــدة  اململكة  اإىل 

الوباء.
تطلـق  حريتهمــــا،  �شا�شك�س  ا�شتعاد  وبينما 
ت�شفه  مــا  عــلــى  ــر  ــم الأح الــر�ــشــا�ــس  ال�شحافة 

للباقة  تام  وافتقـــــار  هائـــــل،  “غبــــاء  التاميز 
من  بــدًل  ال�شهرة  اخــتــارا  اللذين  الــزوجــني  لــدى 

الواجب”.
بريطاين،  األــف  من  اأكــرث  الفريو�س  قتل  فبينما   
مثيل  له  ي�شبق  مل  �شحي  حجر  حالة  يف  والبالد 
منذ احلرب العاملية الثانية، والقت�شاد الربيطاين 

ماليبو،  يف  ق�شر  عن  وهــاري  ميغان  تبحث  مدمر، 
�شاحية لو�س اأجنلو�س الأنيقة التي يحتلها جنوم 

هوليوود.
ل�شتوديوهات  بالدبلجة  الدوقــــة  وتقــــوم   
ترويج  كوكيـــــل  هـــــاري  يعمل  بينمــا  ديزنـــــي، 

لها.

ف�����ش��ت�����ش��ت��م��ر م���الح���ق���ت���ه���م���ا... ان 
ه�����و مب���ث���اب���ة حكم  اخ���ت���ي���اره���م���ا 

بال�شجن مدى احلياة”.
عن لوبوان

الذي  ويلبي،  جا�شنت  كانرتبري، 
ب��ارك احت��اد ال��زوج��ني: “حتى لو 
ان�شحبا من احلياة العامة، ورف�شا 
واختفيا،  ال�شرائب  دافعي  اأم��وال 

وم�����ن ه���ن���ا االع����ت����ق����اد، ب������اأن ق����رار 
اأن�����ه م�شروع  ث��ب��ت  ال�����ش��ل��ة  ق��ط��ع 
ان���ت���ح���اري، ه��ن��اك خ��ط��وة واح����دة 
اأ�شاقفة  رئ��ي�����ص  ع��ن��ه��ا  ع���رّب  ف��ق��ط 

وك��م��ا ت�����ش��ري ب��ي��ن��ي ج���ون���ور كاتبة 
ال�����ش��رية ال��ذات��ي��ة ل���ه���اري: “على 
االأطل�شي،  م���ن  االآخ������ر  اجل���ان���ب 
بالعزلة  ال�����ش��ع��ور  بنف�ص  �شي�شعر 
ب��ه م��ي��غ��ان يف اململكة  ال���ذي م���رت 

املتحدة بعد زواجها”.
ال�شابقة  املمثلة  كانت  لندن،  ففي 
ب��امل��ل��ل حتى  ت�����ش��ع��ر  يف ه���ول���ي���وود 
املوت وهي تنتظر هاري يف ق�شرها 
الذي تخرتقه �شو�شاء الطائرات 
م����ط����ار هيرو  م����ن  ت���ق���ل���ع  وه������ي 
القريب. كئيبة، مل تخف وحدتها 

واح�شا�شها بانها �شجينة الق�شر.
يف نظر امل��وؤل��ف��ة، ف���اإن امل��ق��ارن��ة مع 
عام  ال��ث��ام��ن  اإدوارد  امل��ل��ك  ت���ن���ازل 
ال��زواج من وول  1936 من اجل 
مطلقة  اأمريكية  وهي  �شيمب�شون، 
دقيقة  اأ����ش���ب���ح���ت  م���ي���غ���ان،  م���ث���ل 
و�شائبة اأكر من اأي وقت م�شى. 

بعد منفاه يف فرن�شا بداية من عام 
وند�شور حياة  دوق  1945، عا�ص 
الوديعة  و”احلياة  مرتفة خاملة. 
والهادئة اأكر”، التي ذكرها هاري، 
اإىل وجود  ف��ق��ط  ت����وؤدي  اأن  مي��ك��ن 
حزين و�شط امل�شاهري، وحتت حكم 
زوجة م�شتبدة تفعل ما يحلو لها، 

تخل�ص بيني جونور.

ال�شت�شالم
وم���ه���م���ا ك���ان���ت ال�����ش��ح��ي��ف��ة، ف����اإن 
ليتموتيف متطابق: بدل االنتقال 
ينبغي  ك���ان  اأجن��ل��و���ص،  ل��و���ص  اإىل 
ع��ل��ى ه����اري وم��ي��غ��ان ال���ع���ودة اإىل 
امل��م��ل��ك��ة امل���ت���ح���دة ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف 
الهادفة  املالكة”  “العائلة  حملة 
ويّتهم  ال�شعب.  معنويات  رفع  اإىل 
اخل�شو�ص  وج����ه  ع��ل��ى  ال��ث��ن��ائ��ي 
عن  تخّليا  الأنهما  النجوم  باأنانية 

ال��ك��وم��ن��ول��ث ال���ذي ���ش��رب��ه بدوره 
امل��ل��ك��ة عهدت  ان  ال���وب���اء. يف ح��ني 
بوظيفة  ال���������زواج،  ب���ع���د  ال���ي���ه���م���ا، 
منظمة  �شباب  لدى  امللكية  متثيل 
لالإمرباطورية  ال�شابقة  االأقاليم 

الربيطانية.
 ل��ق��د ت��خ��ّل��ى ال����دوق وال���دوق���ة عن 
ل��ق��ب ال�����ش��م��و، وت��وق��ف��ا ع���ن تلقي 
االأمري  العامة، لكن على  االأم��وال 
االأ�شغر  اب��ن��ه  ي��دع��م  اأن  ت�����ش��ارل��ز 
الكثري  لديه  اأن  وبالتاأكيد،  مالياً. 
بذلك على  للقيام  االمكانيات  من 
ح�شابه اخلا�ص، فدوقية كورنوال، 
جت���ع���ل م���ن���ه واح����������ًدا م����ن اأغ���ن���ى 

ال�شخ�شيات يف اململكة. 
وم��������ع ذل����������ك، ����ش���ي���خ�������ش���ر داف������ع 
يقتطع  اأن  مي��ك��ن  اذ  ال�����ش��رائ��ب، 
من  امل�شاعدة  هذه  الثالث  ت�شارلز 
االأوقات  هذه  “يف  �شرائبه.  ك�شف 

اال���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة، ال مي��ك��ن الأف�����راد 
اأن يعي�شوا يف املكان  العائلة املالكة 
الذي يرونه منا�شًبا يف العامل على 
الداخلية  وزي����ر  ق���ال  ح�شابنا”، 
رف�ص  بعد  بيكر،  ن��ورم��ان  ال�شابق 
دونالد ترامب دفع فاتورة حماية 

الزوجني يف كاليفورنيا.

حفظ اهلل امللكة
كيف نف�شر هذا االنقالب املفاجئ 
اأظهرا  وق��د  واجلمهور  لل�شحافة 
هاري  ق��رار  اإث��ر  تفّهما  ال�شابق  يف 
وميغان االبتعاد عن العائلة املالكة 
ل��ق��د مّر  وال��ه��ج��رة اىل اخل������ارج؟ 

كورونا فريو�ص من هنا.
الع�شيبة،  االأوق��������������������ات  ه�����������ذه  يف   
ثابتة  ن��ق��ط��ة  ال�����ش��الل��ة  ت�����زال  ال 
وال�����ش��م��ان��ة خللود  ال��ع��ا���ش��ف��ة،  يف 

م�شتقر.

اأنها   وت���ق���دم امل��ل��ك��ة ن��ف�����ش��ه��ا ع��ل��ى 
الراهنة.  ال����دوام����ة  ���ش��د  ح�����ش��ن 
وه��ذا هو دوره��ا احلقيقي، �شمان 
يفلت  ال������ذي  ال���وط���ن���ي  ال���ت���واف���ق 
بدء  االأخ���رى،  املوؤ�ش�شات  ع��ادة عن 

باحلكومة والربملان.
اأك�����ر  ال���ث���ان���ي���ة  ال����ي����زاب����ي����ث  اإن   
لدى  م�شى،  وق��ت  اأي  م��ن  �شعبية 
جمتمعة.  االجتماعية  الطبقات 
ال�شيء نف�شه على ويليام  وينطبق 
ت�شارلز  االأم����ري  ك���ان  واإذا  وك��ي��ت، 
اأك��ر م��ن كونه  ب��االح��رتام  يتمتع 
ال��غ��ال��ب��ي��ة العظمى  ف���اإن  حم��ب��وب��ا، 
م��ن ال��ربي��ط��ان��ي��ني ي��ع��ت��ق��دون اأنه 
يحني  عندما  جيًدا  ملًكا  �شي�شبح 

الوقت.
يف املقابل، حتّرر هاري وميغان من 
اأبوة  من  اال�شتفادة  مع  ال��ت��زام  اأي 

وند�شور.

تــــــــديــــــــن 
ال�شحـــــافة 
الربيطانية 
اخــــتــــيــــار 
ـــي  ـــائ ـــن ـــث ال
ـــرة  ـــه ـــش ـــ� ال
ح�شاب  على 
ـــــواجـــــب  ال

امللكة تطمئن على الرعية يف ات�شال مع رئي�ص الوزراء

انتقال من هذا البيت الكندي اىل كاليفورنيا

االأمري ت�شارلز قد يدعم ابنه االأ�شغر مالياً

هاري وميغان  هل هي القطيعة النهائية؟

 كان ينبغي على هاري وميغان العودة اإىل بريطانيا للم�شاركة يف رفع معنويات ال�شعب

حتى لو ان�شحبا من احلياة العامة، ورف�شا 
اأموال دافعي ال�شرائب، �شت�شتمر ملحقتهما

 ثبت اأن قرار القطيعة م�شروع انتحاري، وان 
اختيارهم�ا مبثابة حك�م بال�شجن م�دى احلياة

ويليام وكيت يك�شبان رهان ال�شعبية

�شي�شعر هاري يف الوليات املتحدة بنف�س العزلة التي مرت بها ميغان يف اململكة املتحدة بعد زواجها

و�شع منطقة تعد 600 األف ن�شمة قيد العزل يف و�شط ال�شني 
باإمكان�����هم مغ������ادرة من������ازلهم دون  ي���عد  �ش����كانها مل  اأن  االأربع�����اء  بكني، 

ت�شريح.
وي�شمح، مبوجب تعميم ن�شر عرب االإنرتنت، لالأ�شخا�ص الذين بحوزتهم 
ال�شري  للمركبات  ميكن  كما  عملهم  اإىل  التوجه  فقط  خ��ا���ص  ت�شريح 

بالتناوب بح�شب رقم لوحتها.
التي  التحاليل  وفق  باملر�ص  املحافظة م�شابة  زارت  ام��راأة  اأن  تبني  لكن 
وفقا  امل��ر���ص،  اأع��را���ص  عليه  تظهر  مل  بطبيب  اختلطت  اأن  بعد  اأجرتها 

لل�شلطات.
اأ�شخا�ص  ل��دى  جديدة  اإ�شابة   55 عن  اخلمي�ص  اأم�ص  ال�شني  واأعلنت 
اأو ال�شعال  اأية اأعرا�ص، اأي ال يعانون من ارتفاع احلرارة  ال تبدو عليهم 

 •• بكني-اأ ف ب:

ُو�شع حوايل 600 األف �شخ�ص هم �شكان منطقة جيا يف مقاطعة هينان 

يف و�شط ال�شني يف العزل بعد اكت�شاف اإ�شابة امراأة زارتها بوباء كوفيد- 
البالد من موجة داخلية جديدة. تخ�شى  حني  يف   ،19

يف  امل�شتجد  ك��ورون��ا  بفريو�ص  اإ�شابة  اأول  �شهدت  التي  ال�شني،  اأن  يبدو 
نهاية العام املا�شي، متكنت من احتواء الوباء اإىل حد كبري. لكن ال�شلطات 
القادمني  وبخا�شة عرب  اأرا�شيها  اإىل  املر�ص  قلقها من عودة  تعرب عن 

من اخلارج.
من  كل������م   800 ح������وايل  بعد  على  الواقع������ة  جيا،  حمافظ����ة  واأعلنت 

اللذين مييزان وباء كوفيد19-. وبات عدد امل�شابني ممن ال تظهر عليهم 
اأعرا�ص 1075 �شخ�شاً.

من  قدموا  اأ�شخا�ص  ل��دى  جديدة  حالة   35 ت�شجيل  اإىل  اأ���ش��ارت  كما 
اخلارج لرتتفع ح�شيلة االإ�شابات الوافدة اإىل 841.

وقد اأعلنت بكني عن �شل�شلة اإجراءات م�شددة لوقف حركة الوافدين اإىل 
واإج���راء فحو�شات  ال�شني  دخ��ول  االأج��ان��ب من  ي�شمل حظر  البالد مبا 
ال  الذين  امل�شابني  حتديد  االأ�شهل  من  يجعل  ما  اخل��ارج  من  للقادمني 

تظهر عليهم اأعرا�ص املر�ص.
3318 وف��اة ومعظمهم يف  اإ�شابة يف ال�شني مع   81589 وب��ات هناك 

ووهان كربى مدن مقاطعة هوباي.

قوات اأمريكية اإ�شافية اإىل احلدود مع املك�شيك 
•• وا�صنطن-وكاالت:

املك�شيك،  املتحدة وجود جي�شها على احلدود اجلنوبية مع  الواليات  تعزز 
و�شط خماوف من تف�شي فريو�ص كورونا.

الذين  املهاجرين  م��ن  املتحدة  ال��والي��ات  حماية  اإىل  الن�شر  ه��ذا  وي��ه��دف 
يحتمل اإ�شابتهم بالفريو�ص والذين يحاولون عبور احلدود، ح�شب ما قال 
قائد القيادة االأمريكية ال�شمالية، تريين�ص اأو�شوني�شي، االأربعاء يف موؤمتر 

�شحايف عرب الهاتف.
نحو  اإر���ش��ال  ال�شمالية،  للقيادة  العام  القائد  ريت�شارد�شون،  ل��ورا  واأعلنت 

540 جندياً اإىل احلدود “قريباً جداً«.
امل�شابني  امل��ه��اج��ري��ن  توقيف  يف  احل���دود  ح��ر���ص  ق���وات  اجل��ن��ود  و�شيدعم 

وترحيلهم فوراً، ح�شب ريت�شارد�شون.
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العدد 12900 بتاريخ 2020/4/3 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شوبر ماركت وحمم�شة ومطحنة ليوا 

CN  قد تقدموا الينا بطلب اخل�شراء  رخ�شة رقم:1134765 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة احمد عبداهلل را�شد احلمريي %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة ها�شم فاداكى ايكال %24
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة انور كوروت كونهامد %25

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف م�شطفى ابو بكر ابو بكر
تعديل وكيل خدمات/حذف علي �شالح عبود بن حريز

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل ا�شم جتاري من/�شوبر ماركت وحمم�شة ومطحنة ليوا اخل�شراء

GREEN LIWA SUPERMARKET & ROASTER & FLOUR MILL
اىل/�شوبر ماركت وحمم�شة ومطحنة ليوا اخل�شراء ذ.م.م

GREEN LIWA SUPERMARKET & ROASTER & FLOUR MILL LLC
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12900 بتاريخ 2020/4/3 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/كويك �شتار لالقم�شة 

واخلياطة الرجالية
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2801308 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة خليل حممد ح�شن �شجاعي العبيديل %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد عبداهلل ح�شن جا�شم احلمادي

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

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

العدد 12900 بتاريخ 2020/4/3 

اإعــــــــــالن
ذ.م.م   خدمات  و�شيط  ال�ش�����ادة/اولني  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1166093 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حامدي عارف مرعي عارف %39

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة �شعيد عبدالنور حممدطاهر الزرعوين %61

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف مها حمد �شعيد م�شلح االأحبابي

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حامدي عارف مرعي عارف

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

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

حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12900 بتاريخ 2020/4/3 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/كونبيلد للتعمري ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1041016 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حم�شن �شالح �شامل احمد الربيكي %90

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة �شلطان عبدالرحمن حم�شن احمد ال�شريف %5

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة زايد حممد �شامل احمد الربيكي %5
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد �شامل احمد الربيكي

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حم�شن �شالح �شامل احمد الربيكي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف احمد حممد �شامل احمد الربيكي

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف زايد حممد �شامل احمد الربيكي
التنمية  دائرة  االعالن مراجعة  هذا  على  اعرتا�ص  او  له حق  كل من  فعلى   
فان  واال  االعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12900 بتاريخ 2020/4/3 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شوبر اأرك لال�شت�شارات 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ذ.م.م  رخ�شة رقم:2546876 
تعديل ن�شب ال�شركاء

حممد خالد احل�شني من 49% اىل %39
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة طه حممد احل�شني %10
او اعرتا�ص على هذا االعالن مراجعة دائرة   فعلى كل من له حق 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

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

العدد 12900 بتاريخ 2020/4/3 

اإعــــــــــالن
اآي  ال�ش�����ادة/ايه  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ا�شكيما لتطبيقات االأعمال
رخ�شة رقم:CN 2549685   تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12900 بتاريخ 2020/4/3 

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

بور تنظيف وتلميع ال�شيارات
رخ�شة رقم:CN 2397408   تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(
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عربي ودويل

معلومات  ن�شر  االأخ����رية،  االآون����ة  يف  لكنه  ال��ن��ه��ب. 
خ��اط��ئ��ة ك��ث��رية ح���ول ال���وب���اء ال��ع��امل��ي ع��ل��ى و�شائل 
التوا�شل االجتماعي. وهذه املرة، ن�شر مقطع فيديو 
�شوق  يظهر  و”تويرت”  “في�شبوك”  على موقعي 
اأجنحته  اأفرغت  هوريزونتي  بيلو  جملة يف مدينة 
من املواد الغذائية. وقال ال�شاب الذي �شور املقطع 
النق�ص  ي�شمى  ما  ه��ذا  امل�شهد.  ه��ذا  اإىل  “اأنظروا 
االأ�شخا�ص  ك��ل  “اإىل  واأ����ش���اف  االمدادات”.  يف 
الذين ينتقدون الرئي�ص قائلني اإن االقت�شاد لي�ص 
اإىل هذا.  اإنقاذ االأرواح: انظروا  اأهمية  مهما بقدر 
اأن��ه �شجل مقطع  او�شح  اأي�شا«. وه��و  اجل��وع يقتل 
حمليني  �شحافيني  اأن  اإال  الثالثاء.  يوم  الفيديو 

•• ريو دي جانريو-اأ ف ب

بول�شونارو مقطع  الربازيلي جايري  الرئي�ص  ن�شر 
اعتقد  “في�شبوك” و”تويرت” ل�شوق  على  فيديو 
اأنه يعاين من نق�ص يف االإم��دادات ب�شبب فريو�ص 
كورونا، اإال اأنه اعتذر بعد ذلك ب�شاعات بعدما وجد 
�شحافيون اأن ال�شوق نف�شه لديه خمزون كاف من 
انتقادات  القومي  اليميني  الرئي�ص  ووج��ه  ال�شلع. 
اإج��راءات التباعد االجتماعي ملحاربة  متكررة �شد 
انت�شار فريو�ص كوونا امل�شتجد، حمذرا من اأن اإبقاء 
�شي�شر االقت�شاد ويق�شي على  النا�ص يف منازلهم 
عمليات  وازدي����اد  الفو�شى  اإىل  وي����وؤدي  ال��وظ��ائ��ف 

مليء  اأن���ه  ووج����دوا  االأرب���ع���اء  �شباح  ال�����ش��وق  زاروا 
الإجراء  بانتظام  ال�شاحنات  و���ش��ول  م��ع  بالطعام 
م�شحوبا  الفيديو  وك��ان  ج��دي��دة.  ت�شليم  عمليات 
اإج���راءات  ع��ن  الناجم  “الدمار”  ينتقد  مبن�شور 
اأن  “هذه حقائق يجب  فيه  وج��اء  املنزيل.  احلجر 
تظهر للعامل«. لكن مقطع الفيديو واملن�شور املرفق 
حذفا من ح�شابات بول�شونارو على مواقع التوا�شل 
االج���ت���م���اع���ي ب��ع��د ح�����واىل ث����الث ����ش���اع���ات. وق���ال 
الرئي�ص الربازيلي يف وقت الحق خالل مقابلة مع 
حمطة “باند تي يف” التلفزيونية “اأود اأن اأعتذر. 
مل اأتاأكد من �شحة هذا التقرير. اخلطاأ وارد واأنا 

لدي توا�شع كاف لالعتذار«.

رو�شيا: 6 وفيات و771 اإ�شابة بكورونا يف يوم واحد
•• مو�صكو-وكاالت

اإ�شابة جديدة بفريو�ص كورونا، يف  6 وفيات و771  ال�شلطات الرو�شية ت�شجيل  اأعلنت 
ال�شاعات ال�24 املا�شية، 595 منها يف مو�شكو.

ونقلت قناة رو�شيا اأم�ص، عن بيان لغرفة عمليات مكافحة كورونا اخلمي�ص، اأن “ح�شيلة 
�شحايا الفريو�ص يف رو�شيا بلغت بهذه الوفيات اجلديدة 30”، م�شيفًة اأن 3 منها �شجلت 

يف مو�شكو واأخرى يف مقاطعتها، باالإ�شافة اإىل وفاة واحدة يف اإقليم بريم وال�شي�شان.
ويف الوقت نف�شه، ارتفع عدد االإ�شابات املوؤكدة بالفريو�ص يف رو�شيا اإىل 3548 �شخ�شا، 

و�شجلت االإ�شابة اجلديدة يف 29 اإقليماً.
من اأقاليم البالد. وتظهر ح�شيلة اليوم اأكرب قفزة يف عدد االإ�شابات يف رو�شيا منذ تف�شي 
الفريو�ص يف البالد. وال تزال مو�شكو ت�شكل اأكرب بوؤرة للفريو�ص يف البالد، ب� 19 وفاة 

و2475 اإ�شابة.

بول�شونارو يحذف فيديو عن نق�س يف اإمدادات الطعام

•• وا�صنطن-وكاالت:

تقريراً  ����ش���اي���درز  دي���ف���ي���د  ك���ت���ب 
االأمريكية  “بوليتيكو”  مل��ج��ل��ة 
من  الدميقراطيني  خم��اوف  عن 
اإمكانية اأن ق�شاء فريو�ص كورونا 
للفوز  فر�شهم  م��ن  الكثري  على 
فبالن�شبة   .2020 انتخابات  يف 
اإىل العديد من الدميوقراطيني، 
ه���ذه ه��ي ان��ت��خ��اب��ات ال��ع��م��ر. لكن 
الأيام  احل��زب  �شغل  ال��ذي  ال�شوؤال 
ع����دة ه����ذا ال�����ش��ه��ر مت���ح���ور حول 
املحتمل  مر�شحهم  جن��اح  فر�شة 
جو بايدن يف ت�شغيل البث املبا�شر 

على االإنرتنت داخل مكتبه.
اأظهر  ك����ان ه��اج�����ش��اً الف���ت���اً  ل��ق��د 
اال�شتنتاج  احل��زب من  قلق  م��دى 
جميع  عن  النظر  بغ�ص  املخيف، 
ال��ت��ي راكمها  ال���رباه���ني واالأدل�����ة 
ترامب،  ���ش��د  ال��دمي��وق��راط��ي��ون 
ف�����ش��ل��ه فقط  اأو  ف����وزه  ���ش��ريت��ب��ط 
فريو�ص  م����ع  ت��ع��ام��ل��ه  ب��ط��ري��ق��ة 

كورونا.
وي������������ق������������ول ال��������دمي��������ق��������راط��������ي 
رئي�ص  ون����ائ����ب  اال����ش���رتات���ي���ج���ي 
موظفي البيت االأبي�ص يف رئا�شة 
جيمي كارتر، ل�ص فرن�شي�ص: “اإنه 
اأكر مثل درامي اأ�شتطيع التفكري 
ه��ف��ي ط�����وال ح��ي��ات��ي ع���ن كيفية 

ف�شلك يف التحكم يف االأجندة«.
“كانت  ل��و  اأن���ه  فرن�شي�ص  اأ���ش��اف 
ترامب  ل��ك��ان  من�شفة”،  احل��ي��اة 
الفو�شوي مع  يدفع ثمن تعامله 
تتلق  مل  �شعبيته  لكن  اجل��ائ��ح��ة. 
هي  املهيمنة  وال�شور  �شربة،  اأي 
املن�شة  “على  تظهره  ال��ت��ي  تلك 
يف البيت االأبي�ص، كما يقال، وهو 

مم�شك بزمام االأمور«. 
يتغري  مل  اإذا  اأن������ه  اإىل  واأ������ش�����ار 
ه���ذا امل�����ش��ه��د ويف ح���ال ال��ف�����ش��ل يف 
جمابهته بقوة، فباإمكانه اأن يفوز 

باالنتخابات الرئا�شية.

•• هافانا-اأ ف ب:

يجول ط��الب يف جم��ال الطب يف 
كوبا من منزل اإىل اآخر حماولني 
بفريو�ص  االإ������ش�����اب�����ات  حت����دي����د 
كورونا ملنعه من االنت�شار يف هذه 

اجلزيرة.
طالب  األ�������ف   28 ن���ح���و  وي����ك����رر 
يف  امل��رات  ع�شرات  نف�شها  االأ�شئلة 

اليوم يف اأنحاء البالد.
“ما عدد  اأب��رز هذه االأ�شئلة  ومن 
هنا؟  يعي�شون  الذين  االأ�شخا�ص 
باأجانب؟  ات�����ش��ال  ع��ل��ى  ك��ن��ت  ه��ل 
هل تعرف القواعد ال�شحية التي 

يجب اتباعها؟«.
يف ح��ي ف��ي��دادو يف ه��اف��ان��ا، ترافق 
ل��ي��ز ك��اب��اي��ريو غ��ون��زال��ي�����ص وهي 
عاما   46 العمر  تبلغ من  طبيبة 
ط��ال��َب��ني م��ك��ل��ف��ني م�����ش��ح منطقة 

ت�شم 300 اأ�شرة كل يوم.
ب����ات عدد  ال�����ذي  ال��ب��ل��د  ويف ه����ذا 
اأقنعة  ي�شعون  �شكانه  م��ن  كبري 
ع��ل��ى وج��وه��ه��م وح��ي��ث ال ت�شمح 
بالدخول  للزبائن  املتاجر  بع�ص 
الوحيد  ال�شيء  دون��ه��ا،  من  اإليها 

بداأ التاأثري يطال 
الدميقراطيني

فريو�ص  اأث����ر  اأن  ���ش��اي��درز  ي��ت��اب��ع 
لن  ت��رام��ب  �شعبية  ع��ل��ى  ك���ورون���ا 
يت�شح قبل اأ�شابيع اأو اأ�شهر. لكن 
تاأثريه على احلزب الدميوقراطي 
االنتخابات  فتاأجيل  �شديداً،  كان 
ال����ذي ي�شمح  ال��ت��م��ه��ي��دي��ة االأم�����ر 
بالتم�شك  ������ش�����ان�����درز  ل����ب����ريين 
بايدن  ح�شم  وب��ت��اأج��ي��ل  بال�شباق 
على ت�شمية حزبه له ر�شمياً حتى 
ي�شتطيع  اأن  قبل  يونيو-حزيران 

الرتكيز على ترامب.
ال�شديد  ال��رتك��ي��ز  ف���اإن  وامل��ق��اب��ل، 
ي�شيق  الفريو�ص  على  للجمهور 
ال�����ت�����ي ميكن  امل���������ش����ائ����ل  ن�����ط�����اق 
ترامب  مواجهة  الدميقراطيني 
اإىل و�شع  ي���وؤدي  م��ا  م��ن خاللها، 
التغري  م��ث��ل  ���ش��اغ��ط��ة  م�����ش��ائ��ل 

املناخي، وتقييد ال�شالح، جانباً.

ارتياح مبدئي
ال�����ش��اب��ق لوالية  وي���ق���ول احل���اك���م 
فريمونت واملر�شح اىل االنتخابات 
دين،  ه����اورد   2004 ال��رئ��ا���ش��ي��ة 
يكون  اأن  ال�شباق  لهذا  ُقي�ص  اإن��ه 
ا�شتفتاًء على ترامب. واإىل جانب 
ذلك، كان من املفرت�ص اأن يتطرق 
املناخي  التغري  مثل  ق�شايا  اإىل 

واإ�شالح الرعاية ال�شحية. 
ح���ول  ����ش���ي���ك���ون  “االآن  وت�����اب�����ع: 
مو�شوع واحد، اأي هل كان ترامب 

كفوءاً وعاقاًل«.
اال�شرتاتيجيني  معظم  ويعتقد 
اإع���������ادة  اآف�����������اق  اأن  دي���������ن،  م����ث����ل 
ان��ت��خ��اب ت���رام���ب ���ش��ت��ت��ق��ل�����ص مع 

اإذا  ل��ت��خ��ط��ي��ط ط������ارئ،  )مت������وز( 
حال الفريو�ص دون جتمع ح�شود 
ك�����ب�����رية.  وي����خ����اف ال���ع���دي���د من 
الدميقراطيني من اأ�شواأ �شيناريو 
الدميقراطي،  امل��وؤمت��ر  ينهي  ق��د 
التجمع  مي�������ص  اأن  دون  ل���ك���ن 

اجلمهوري يف ال�شهر املقبل.
الوطني  امل����وؤمت����ر  ع�����ش��و  وراأى 
مولهوالند  ب���وب  ال��دمي��ق��راط��ي 
�شيلقيه مر�شح  الذي  اأن اخلطاب 
ذاك اخلمي�ص ميكن  ليلة  احل��زب 
مليون   60 اإىل   50 ي�شاهده  اأن 
يخ�ش�ص  مل  ومعظمهم  اأمريكي 
االنتخابات  اإىل  لال�شتماع  دقيقة 
“هذا  واأ�������ش������اف:  ال���ت���م���ه���ي���دي���ة. 
احل���دي���ث ه���و ال����ذي ي��اأخ��ذن��ا اإىل 

الفوز«.
اإلغاء  علينا  ك��ان  “اإذا  ت��اب��ع  لكنه 
امل���وؤمت���ر، وك����ان ل��رتام��ب موؤمتر 
ي�شرخون  ���ش��خ�����ص  األ����ف   40 ب���� 

ويهتفون... 
اأحداً  ال  الأن  لرتامب  ميزة  فهذه 
الن�شو�ص  بع�ص  با�شتثناء  راآن����ا 
وبعدها  ع��ل��ي��ه��ا،  ح�����ش��ل��وا  ال���ت���ي 

�شاهدوا ترامب«.
واقرتح رئي�ص احلزب الدميقراطي 
اأن  جايكوب�ص  ج��اي  ن��ي��وي��ورك  يف 
تاأجيل  ال��دمي��ق��راط��ي��ون  ي���در����ص 
اأغ�شط�ص)اآب(  اأواخر  اإىل  املوؤمتر 
انتهت اجلائحة  لو  املقبل. فحتى 
“�شيكون  ال��رب��ي��ع،  اأواخ���ر  بحلول 

اجلميع قد اأنهكوا متاماً«.

م�شكلة دنيا
اجلائحة  تق�شر  االأدن�����ى،  ب��احل��د 
ال�������ذي ميكن  ال���زم���ن���ي  االإط���������ار 

ارتفاع  م���ع  ب���ال���ت���وازي  اجل��ائ��ح��ة 
على  وتاأثريها  الوفيات،  ح�شيلة 

االقت�شاد. 
ل��ك��ن ال ي�����زال ه��ن��ال��ك اأك�����ر من 
االنتخابات  ع��ل��ى  اأ����ش���ه���ر  ���ش��ب��ع��ة 

وبقاء  ال����ف����ريو�����ص،  م����ع  ال����دول����ة 
ال�شراع،  ه���ذا  حم���ور  يف  ت��رام��ب 
ق���د ي�����ش��ت��م��ر الأ����ش���ه���ر. مي��ك��ن اأن 
الدميقراطي  امل����وؤمت����ر  ي��خ�����ش��ع 
ع��ق��ده يف يوليو  امل���ق���رر  ال��وط��ن��ي 

العامة كما ارتفع التاأييد ال�شعبي 
ال��وب��اء، رغم  ل��رتام��ب م��ع تف�شي 
اأنه مل ي�شل اإىل ما بلغته �شعبية 
ب���و����ص االب�����ن ب��ع��د ه��ج��م��ات 11 

�شبتمرب.
الناخبني،  على  للتاأثري  جهده  يف 
حل بايدن ال�شعوبات التكنولوجية 
االأول حني  ���ش��اب��ت ظ��ه��وره  ال��ت��ي 
ب���ث م��ب��ا���ش��ر م���ن منزله  اأط����ل يف 
ديالوير.  والي��ة  يف  بويلمينغتون 
م��ت��ك��رر عرب  ب�شكل  ال��ي��وم  وي��ط��ل 
فريو�ص  ع��ن  للتحدث  االإن��رتن��ت 
ل����ق����اءات،  اإىل  اإ����ش���اف���ة  ك�����ورون�����ا، 
�شريعة.  ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة  وم��ق��اب��الت 
لكن فاعلية برناجمه امل�شاد غري 

وا�شحة وفقاً ل�شايدرز. 
ترامب  فقط  يناف�ص  ال  ف��ب��اي��دن 

ل��ل��ح�����ش��ول على  ���ش��ع��ي��ه  اإط������ار  يف 
حكاماً  اأي�شاً  يناف�ص  بل  االنتباه، 
دمي��ق��راط��ي��ني ب���ارزي���ن ل��ع��دد من 
نيو�شوم  غ��اف��ني  م��ث��ل  ال���والي���ات، 
كوومو  واأن������درو  ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا،  يف 
ويتمر  وغ��ري��ت�����ش��ن  ن��ي��وي��ورك،  يف 

مبي�شيغان. 
وعلى عك�ص بايدن، ينخرط هوؤالء 
يف مواجهة كورونا ب�شكل مبا�شر. 
يقول اال�شرتاتيجي الدميقراطي 
داري  ك���ال���ي���ف���ورن���ي���ا  والي�������ة  م����ن 
اأي  ب��اي��دن ال مي��ل��ك  اإن  ���ش��راغ��و، 

�شيطرة على االأحداث اإطالقاً.

اأ�شواأ �شيناريو
ث����م����ة م�������ش���ك���ل���ة اأخ������������رى اأم��������ام 
الديوقراطيني تكمن يف اأن �شراع 

الذي مييز الطالب هي مالب�شهم 
البي�شاء.

وكانت كوبا التي عانت من ال�شلل 
على كل االأ�شعدة جراء �شتة عقود 
واحدة  االأمريكية،  العقوبات  من 
الالتينية  اأم��ريك��ا  دول  اآخ���ر  م��ن 
اأغ��ل��ق��ت ح���دوده���ا حماولة  ال��ت��ي 
ال�شياحة  ع��ائ��دات  ع��ل��ى  احل��ف��اظ 

التي تعتمد عليها.
وقد �شجلت اجلزيرة اإىل حد االآن 
كورونا  ب��ف��ريو���ص  اإ���ش��اب��ة   212
م����ن ب��ي��ن��ه��ا ����ش���ت ح�������االت وف�����اة. 
يقرب  ما  يتلقى  وقائي،  وكاإجراء 
ال��رع��اي��ة يف  �شخ�ص   2800 م��ن 

امل�شت�شفى.
ك���وب���ا يف م��ع��رك��ت��ه��ا �شد  ت��ع��ت��م��د 
ال�شحي  ن��ظ��ام��ه��ا  ع��ل��ى  ك����ورون����ا 
امل���ع���روف ب��ج��ودت��ه ع��امل��ي��ا. فوفقا 
مل��ن��ظ��م��ة ال�����ش��ح��ة ال��ع��امل��ي��ة، ت�شم 
األ����ف  ل���ك���ل  82 ط��ب��ي��ب��ا  ال����ب����الد 
لرو�شيا   40 ب���  م��ق��ارن��ة  �شخ�ص 
و18  امل���ت���ح���دة  ل���ل���والي���ات  و26 

لل�شني.
وقالت كابايريو غونزالي�ص “لي�ص 
متلكها  التي  التكنولوجيا  لدينا 

اأفراد  لدينا  لكن  الغنية،  ال���دول 
ي��ت��م��ت��ع��ون ب��ال��ك��ف��اءة وامل���وؤه���الت 
ت�شامنهم  اإىل  اإ���ش��اف��ة  ال��الزم��ة 

وعدم تفكريهم باأنانية«.
وه����ذا ال���ن���وع م���ن ال��رع��اي��ة لي�ص 
الكوبيني  ع���ل���ى  ج����دي����دا  اأم��������را 
العائلة  اأط����ب����اء  ع��ل��ى  امل���ع���ت���ادي���ن 
الذين “يقومون دوما بجوالت... 
للبحث عن اأي نوع من االأمرا�ص 

املعدية«.
االأ�شبوعني  خ��الل  اأن���ه  واأ���ش��اف��ت 
ازاد ع��دد اجل��والت من  املا�شيني، 
اأجل “الو�شول اإىل 100 % من 

ال�شكان يف اأقل وقت ممكن«.
اجلهد  اإىل  الطب  ط��الب  وان�شم 
ك���وب���ا وف���رة  ل����دى  ال���وط���ن���ي الأن 
منهم، مبا يف ذلك اآالف االأجانب 
البالد  كليات  يف  يتعلمون  الذين 
اإىل  اإ���ش��اف��ة   25 ال��ب��ال��غ ع���دده���ا 
الالتينية  االأمريكية  الطب  كلية 

املرموقة )اإيالم(.
وق��ال��ت ���ش��وزان��ا دي��از )19 عاما( 
وهي طالبة طب يف ال�شنة الثانية 
يف  ال�شكان  نزور  اأن  اعتدنا  “لقد 
منازلهم. ففي الفرتة بني اأيلول/

االأول/اأكتوبر،  وت�شرين  �شبتمرب 
جنول على البيوت لتحديد ما اإذا 

كان اأحد م�شابا بحمى ال�شنك«.
وي��ت��م االإب���الغ ف���ورا ع��ن اأي حالة 
ال�شعال  م��ث��ل  م�شبوهة  مر�شية 
الطبي  امل���رك���ز  ل���دى  احل���م���ى،  اأو 

املحلي.
“كر  ال����ط����ال����ب����ة  واأو�������ش������ح������ت 

ي�شكروننا على ما نقوم به«.
عاما(   30( برييز  مايتي  وقالت 
اأح���د الطالب  بها  ق��ام  زي���ارة  بعد 
“حمبوبون  االأط��ب��اء  اإن  ملنزلها، 

جدا” يف كوبا.
واأ�شافت “اأنا �شعيدة للغاية الأنهم 

يهتمون ب�شحتنا«.
وت������اأخ������ذ ب����ريي����ز االح����ت����ي����اط����ات 
ال�شحية على حممل اجلد. فهي 
الباب  مدخل  عند  مم�شحة  ت�شع 
االأمامي لتنظيف حذائها وتغ�شل 
املنزل  اإىل  عودتها  بعد  مالب�شها 
وت�����ش��ع ق��ن��اع��ا يف ك���ل م���رة تغادر 

فيها البيت.
بالن�شبة اإىل كارلو�ص الغو�ص)83 
م�شاهدة  اأ���ش��ب��ح��ت  ف��ق��د  ع���ام���ا( 
الطالب وهم ميرون من اأمام باب 

ق���م���ا����ص ا���ش��ت��ح�����ش��ل��وا ع��ل��ي��ه من 
مالب�شهم ومنهم مارينا اإيباني�ص 
لالأطفال  رو�شة  وهي موظفة يف 

تبلغ من العمر 56 عاما.
النا�ص  راأي��ت  “عندما  قالت  وه��ي 
علّي  كان  اأقنعة...  دون  يتجولون 

�شنع اأقنعة لهم«.
اأن��ه��ا مل تكن متلك خربة،  ورغ��م 
حد  اإىل  ق��ن��اع��ا   50 �شنعت  ف��ق��د 

االآن وزعتها على اجلريان.

بخري وبالكاد اأخرج«.
العي�ص  ع��ل��ى  ال��ك��وب��ي��ون  واع���ت���اد 
االأ�شا�شية،  ال�شروريات  دون  من 
ف��غ��ال��ب��ا م���ا ي��ك��ون ث��م��ة ن��ق�����ص يف 

ال�شابون على �شبيل املثال.
وبدال من معقم االأيدي، ي�شتخدم 
ال��ك��وب��ي��ون حم��ل��وال ي��ح��ت��وي على 

الكلور لغ�شل اأيديهم.
الطبية،  االأق��ن��ع��ة  نق�ص  ظ��ل  ويف 
اأق��ن��ع��ة من  ال��ك��ث��ريون ب�شنع  ق��ام 

منزله عادة جديدة.
الطالب  “ي�شاأل  الغ��و���ص  وق����ال 
اإذا كنت  اأو  اأ�شعر باملر�ص  اإذا كنت 
اأعتني  وك���ي���ف  ب��احل��م��ى  م�����ش��اب��ا 

بنف�شي«.
االأهمية  بالغ  اأم��ر  امل�شنني  رعاية 
 20 اأع��م��ار  تتجاوز  كوبا حيث  يف 

�شنة.  60 ال�شكان  % من 
 82( غار�شيا  دول��وري�����ص  وق��ال��ت 
باأنني  االآن  ح��ت��ى  “اأ�شعر  ع��ام��ا( 

ال����دمي����ق����راط����ي����ني م�����ن خ���و����ص 
وتغرّي  اخل�����ري�����ف.  يف  ح��م��ل��ت��ه��م 
م�شاألة  اأي  �شدى  حول  التوقعات 
اأخرى غري كورونا. ا�شتغل موؤيدو 
للجميع”  ال�����ش��ح��ي��ة  “الرعاية 
حول  خماوفهم  الإب���راز  اجلائحة 

الرعاية ال�شحية.
وربط موؤيدو احلد من ترخي�ص 
احلالية  باالأزمة  امل�شاألة  االأ�شلحة 
العنف  م���ن  ق��ل��ق  اإىل  م�����ش��ريي��ن 
امل���ن���زيل م���ع ت��ك��دي�����ص ال�����ش��الح يف 
املنازل بطريقة غري اآمنة، خا�شًة 
ال�شاعات  االأمريكيني  اإم�شاء  مع 

يف البيوت. 
املناخي  ال��ت��غ��ري  ن��ا���ش��ط��و  وف���ع���ل 
لالتفاق  م��روج��ني  نف�شه  االأم����ر 
االأخ�����ش��ر اجل��دي��د ب��اع��ت��ب��اره اأداة 
وي�شريون  االق��ت�����ش��ادي.  للتعايف 
ملواجهة  ال��ت��ع��ب��ئ��ة  اأن  اإىل  اأي�����ش��اً 
منوذجاً  ت��ك��ون  اأن  ي��ج��ب  ك���ورون���ا 

للتعبئة املناخية. 

ما خرج من النافذة
وفيما يعتقد بع�ص الدميقراطيني 
اأن تف�شي فريو�ص كورونا لن يلغي 
يجد  امل�شائل،  ه��ذه  ح��ول  النقا�ص 
ا�شرتاتيجي اآخر عمل على ق�شية 
التغري املناخي طوال �شنوات، اأنها 
ق�شايا خارج دائرة احلدث حالياً. 
ويف 2016، اأعلن املحرر ال�شابق 
خلطابات بايدن ماثيو ليتمان، اأن 
احلما�شة كانت ناق�شة يف مواجهة 

هيالري وترامب. 
“ال  ليتمان:  ق��ال  ال��ع��ام  ه��ذا  ويف 
اإىل اأكر �شباق  اأحداً ينظر حالياً 
بايدن  ب���ني  ���ش��ي��ح�����ش��ل  ح��م��ا���ش��ي 
وترامب. اإنهم يبحثون فقط عن 
قائد كفوء فعاًل.  االأمر كاأن يكون 
املرء يف حرب. حني يح�شل ذلك، 
االأر�����ص، تخرج  ن��ي��زك  اأ���ش��اب  اإذا 
النافذة.  م��ن  االأخ����رى  الق�شايا 

هذا ما نحن فيه اليوم كدولة.«

يف مواجهة الوباء.. بايدن لي�س يف الطليعة

كيف فّجر فريو�س كورونا خطة اإ�شقاط ترامب؟

طلب الطب يف كوبا يجولون من منزل اإىل اآخر بحثا عن اإ�شابات بفريو�س كورونا

•• بيتون-اأ ف ب:

�شاريتابل”  “يل  جمعية  ت�شتمر 

فرن�شا  �����ش����م����ال  يف  ب����ي����ت����ون  يف 
مثواهم  اإىل  امل���وت���ى  مب���راف���ق���ة 
االأخ�����ري، م��وا���ش��ل��ة ت��ق��ل��ي��دا يعود 
على  القيود  رغ��م  ق��رون  لثمانية 
امل����اآمت ب�شبب  امل�����ش��ارك��ني يف  ع���دد 

انت�شار وباء كوفيد19-.
يقطع �شوت جر�ص �شمت املقربة 
فيما يعرب اأفراد من جمعية “يل 
م�شلحا  ارت���دوا  وق��د  �شاريتابل” 
بي�شاء  ق���ف���زات  وو���ش��ع��وا  اأ����ش���ود 
النع�ص  ناقلني  احل��دي��د،  امل��دخ��ل 
يف ع��رب��ة ق��ب��ل دف��ن��ه يف ال����رتاب. 

ويقولون وقد و�شعوا اأقنعة واقية 
ب�شالم”  “ارقد  وج��وه��ه��م  ع��ل��ى 

خالعني قبعة يعتمرونها.
�شاريتابل  “يل  جمعية  اأ���ش�����ش��ت 
 1188 ال���ع���ام  اإيلوا”  ���ش��ان  دو 
يف خ�����ش��م وب����اء ال��ط��اع��ون الذي 
اجتاح �شمال فرن�شا وهي موؤ�ش�شة 
ع��ل��م��ان��ي��ة جم��ان��ي��ة. وم���ن���ذ ذلك 
احل��ني، ي��ردد اأف��راده��ا اخلطوات 
ن��ف�����ش��ه��ا م���ع م��ه��م��ة وح���ي���دة هي 
مثواهم  اإىل  امل����وت����ى  م���راف���ق���ة 

االأخري باحرتام وكرامة.
من  البالغ  غينو  روب��ري  ويو�شح 
فران�ص  لوكالة  عاما   72 العمر 
مهما  نف�شه  دورن���ا  “يبقى  بر�ص 
كان م�شتوى املتوفى االجتماعي” 

والدين  ال��ع��م��ر  يف  مت��ي��ي��ز  دون 
واملواقع ال�شيا�شية.

اخلم�شة  االأع���������ش����اء  وي���������ش����ارك 
ن�شطني  م�������ن  وال������ع�������������ش������رون 
ومتقاعدين، �شنويا يف دفن نحو 
البلدة  ه����ذه  يف  ���ش��خ�����ص   300
الواقعة يف منطقة با دو كاليه يف 
وباء كوفيد- �شمال فرن�شا. لكن 

عزل ال�شكان  اإىل  اأدى  الذي   19
منازلهم وحدد عدد احل�شور  يف 
�شخ�شا  ب���ع�������ش���ري���ن  امل����������اآمت  يف 
لتكييف  اجلمعية  ا�شطر  فقط، 

طقو�شها الطاعنة يف القدم.
ويقول غينو وهو مدير اجلمعية 
“لقد خف�شنا من ن�شاطاتنا الأن 
قائمة،  تعد  مل  الدينية  املرا�شم 

ومن عدد امل�شاركني من �شفوفنا 
االأم��ر يقت�شر على خم�شة  وب��ات 
ع��ادة الأن��ن��ا ال   11 بينما كنا  منا 
ي���وؤث���ر ذل���ك ع��ل��ى عدد  اأن  ن��ري��د 

احل�شور من العائالت” املعنية.
واتخذت اجراءات �شحية وقائية 
تيجريا�ص  بارتيك  ويوؤكد  اأي�شا. 
ال�������ش���دد  ب�����ه�����ذا  ع������ام������ا(   55(
قدر  اأنف�شنا  نحمي  اأن  “نحاول 
ال  بتوعك  ي�شعر  م��ن  امل�شتطاع. 
وهو  بتاتا”.  جن��ازف  وال  ي�شارك 
ان�شم يف ت�شرين الثاين-نوفمرب 
“تاأثر” كما  اإىل اجلمعية بعدما 
“القوي”  ب���االل���ت���زام  ك��ث��ريي��ن 

خالل ماأمت اإحدى قريباته.
ب����ج����دوان����ا  “ن�شعر  وي�������وؤك�������د 

القدي�ص  وظهر  املوتى.  دفن  عن 
�شفيع  اإي��ل��وا(  )���ش��ان  اإيليجيو�ص 
احل���دادي���ن ع��ل��ى ح���داَدي���ن اثنني 
�شاهدة  اإع������داد  م��ن��ه��م��ا  ل��ي��ط��ل��ب 
واختفى  للمتوفني.  كرمية  قرب 
البلدة  ���ش��ك��ان  اأن  اإال  ال��ط��اع��ون 

ا�شتمروا يف هذا التقليد«.
دي��ك��ول )66 عاما  ب��ي��ار  وي��ق��ول 
والفريو�ص  اأقنعة  لدينا  “اليوم 
�شيف م�شلت فوق روؤو�شنا يحزننا 
باحلاجة  ن�شعر  لكننا  ويخيفنا” 

اإىل م�شاعدة االآخرين«.
موؤمل  و�شع  “هذا  قائال  ويختم 
اختربه اأجدادنا يف القرن الثاين 
ع�شر لكننا �شنتمكن من اخلروج 

منه«.

به  ن��ق��وم  مب��ا  بالقيام  ن�شتمر  اأن 
منذ 832 عاما«.

املنزيل  ال���ع���زل  اإج���������راءات  وم����ع 
وال��ق��ي��ود ال�����ش��ارم��ة ال��ت��ي جتعل 
على  تقت�شر  امل����اآمت  يف  امل�����ش��ارك��ة 
ال����دائ����رة ال��ع��ائ��ل��ي��ة ال�����ش��ي��ق��ة ما 
ي��زي��د م��ن ح��زن ال��ع��ائ��الت بوفاة 
اجلمعية  دور  ي��ت��ع��زز  ال���ق���ري���ب، 
“نريد  غينو  وي�شدد  االأ���ش��ا���ش��ي. 
الدعم  ت���وف���ري  يف  اال����ش���ت���م���رار 
وامل��وا���ش��اة ل��ل��ع��ائ��الت ال��ت��ي باتت 

عاجزة عن اأن تلتقي االآن«.
وي��ذك��ر ال��و���ش��ع احل���ايل ن��وع��ا ما 
وتفيد  اجلمعية.  والدة  ب��ظ��روف 
القبور يف  “حفاري  ب��اأن  ال��رواي��ة 
اأ���ش��ب��ح��وا عاجزين  ال��ف��رتة  ت��ل��ك 

االج��ت��م��اع��ي��ة، ف��ك��م��ا امل��ري�����ص يف 
امليت  اأن  ن��رى  اإىل رع��اي��ة  ح��اج��ة 
املعاملة  ه������ذه  اإىل  ح����اج����ة  يف 

الكرمية«.
اليوم  وامليت  مقفرة  �شبه  املقربة 
م�شرد يبلغ الرابعة والثالثني ال 
عائلة له وال �شديق. حول نع�شه 
اجلمعية  اع�شاء  يقف  اخل�شبي 

دقيقة �شمت وتاأمل.
ومع انتهاء املرا�شم وقبل املغادرة، 
حول  اخل��م�����ش��ة  ال���رج���ال  يتجمع 
دائ������رة م��ر���ش��وم��ة ع��ل��ى االأر������ص 
غينو  ويقول  التقليد.  ين�ص  كما 
“ا�شكركم  االآخ���ري���ن  ل��الع�����ش��اء 
ال����دع����وة يف هذه  ق��ب��ل��ت��م  الأن���ك���م 
اجلميل  م��ن  ال�شعبة.  ال��ظ��روف 

الفلبني تلزم مواطنيها يف زمن كورونا... جمعية »يل �شاريتابل« ت�شتمر مبرافقة املوتى يف فرن�شا 
بو�شع الكمامات
 عند خروجهم

•• مانيال-وكاالت
اأم�ص  الفلبينية  احلكومة  اأ�شدرت 
املواطنني  ب���اإل���زام  اأم����راً  اخلمي�ص 
يف  اخل���روج  عند  الكمامات  بو�شع 
التي  بالبالد،  الرئي�شية  اجلزيرة 
تخ�شع لالإغالق ملدة �شهر، لوقف 

تف�شي فريو�ص كورونا. 
التي  ل�������وزون،  وت��خ�����ش��ع ج���زي���رة 
اأك����ر م���ن ن�����ش��ف �شكان  ي��ق��ط��ن��ه��ا 
ال��ف��ل��ب��ني ال���ب���ال���غ ع���دده���م 100 
 16 منذ  لالإغالق  ن�شمة،  مليون 

مار�ص )اآذار( املا�شي. 
ال�شلطات  اإن  احل���ك���وم���ة  وق���ال���ت 
اإجراءات  �شتلغي  كانت  اإذا  تدر�ص 

االغالق اأو متددها. 
امل�������ش���وؤول احل��ك��وم��ي كارلو  وق����ال 
ن��وغ��رال��ي�����ص: “ دع���وين اأك����رر، اإذا 
ل��ل��خ��روج م��ن منزلك،  ا���ش��ط��ررت 

عليك ارتداء كمامة«.
�شىء  اأي  ا�شتخدام  ميكن  واأ���ش��اف 
اآخ����ر غ��ري ال��ك��م��ام��ة، ول��ك��ن يجب 

تغطية االأنف والفم. 
وميثل هذا االأمر تغرياً يف تعليمات 
قالت  التي  ال�شابقة  ال�شحة  وزارة 
ال��ع��ام��ل��ني يف  اأو  امل��ر���ش��ى  ع��ل��ى  اإن 
املجال الطبي فقط و�شع الكمامة، 
كافية  اإم���������دادات  ت���وف���ر  ل�����ش��م��ان 
يحتاجونها  للذين  الكمامات  من 

اأكر.  
اأن وح���دات  ن��وف��رال��ي�����ص  واأ����ش���اف 
تفر�ص  امل��ح��ل��ي��ة رمب����ا  احل��ك��وم��ة 
ع����ق����وب����ات ع����ل����ى م���ن���ت���ه���ك���ي ه����ذه 

االأوامر.
رودريغو  الفلبيني  الرئي�ص  وك��ان 
االأربعاء  اأم�ص  �شرح  قد  دوتريتي 
اجلي�ص  ق��������وات  �����ش����ي����اأم����ر  ب�����اأن�����ه 
وال�������ش���رط���ة ب����اإط����الق ال���ن���ار على 
اأثناء  م�شاكل،  يف  يت�شبب  م��ن  ك��ل 
االغ��������الق، وذل������ك ب���ع���دم���ا اأث������ارت 
عبوات  تو�شيل  بطء  �شكاوى مبن 
االأغذية وامل�شاعدات املالية، غ�شباً 

بني املواطنني. 
بفريو�ص  اال�شابات  اإجمايل  وبلغ 
اأم�ص  ح��ت��ى  ال��ف��ل��ب��ني  يف  ك����ورون����ا 

االأربعاء 2311، و96 وفاة.
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املال والأعمال
مبارك را�شد ال�شام�شي مدير بلدية احلمرية ي�شيد بحزمة قرارات 

املجل�س التنفيذي لتنمية الن�شاط القت�شادي ومتكينه من جتاوز الظروف احلالية 

التمويلية مع مدققي احل�شابات 
حما�شبية  م���ع���اجل���ة  الإج�����������راء 
لالأق�شاط  وم��ن��ط��ق��ي��ة  م���ت���زن���ة 
الدعم  باالعتبار  اآخذين  املوؤجلة 
التعاون  جمل�ص  دول  م��ن  امل��ق��دم 
الراهن  االق���ت�������ش���ادي  وال���و����ش���ع 
التي  التحفيزية  ال��ت��داب��ري  واأن 
وباالأخ�ص  املجل�ص  دول  اتخذتها 
تقدمي برامج دعم الإعادة جدولة 
بع�ص  به  قامت  وم��ا  الت�شهيالت 
الدول االأع�شاء من تاأجيل �شداد 
تكاليف  دون  امل�شتحقة  االأق�شاط 
اإ�شافية  اأو فوائد/اأرباح  ر�شوم  اأو 
زي�����ادة  اإىل  ت��ل��ق��ائ��ي��اً  ت�������وؤدي  ل����ن 
خماطر االئتمان يف �شوء املعايري 

االحرتازية قيد التطبيق.
ال��ق��ط��اع امل�شريف  واأك�����دوا م��ت��ان��ة 
على  وق����درت����ه  امل��ج��ل�����ص  دول  يف 
م��واج��ه��ة ال��ت��ح��دي��ات واالأزم������ات 
واأن���ه���م ي��راق��ب��ون ع��ن ك��ث��ب اآث���ار 
بهدف  امل���ح���ت���م���ل���ة  ال����ت����داع����ي����ات 
التدابري  وات���خ���اذ  امل��خ��اط��ر  درء 

املطلوبة.

•• اأبوظبي-وام: 

عقدت جلنة حمافظي موؤ�ش�شات 
ال��ن��ق��د وال��ب��ن��وك امل��رك��زي��ة بدول 
ل����دول اخلليج  ال��ت��ع��اون  جم��ل�����ص 
ال���ع���رب���ي���ة اج���ت���م���اع���ه���ا ال����راب����ع 
عرب  االأول  اأم���������ص  وال�������ش���ب���ع���ني 
برئا�شة  املرئي  االت�شال  تقنيات 
املن�شوري  را���ش��د  م��ب��ارك  م��ع��ايل 
حم����اف����ظ م�������ش���رف االإم�����������ارات 

العربية املتحدة املركزي.
�شارك يف االجتماع اأ�شحاب املعايل 
موؤ�ش�شات  حم��اف��ظ��ي  وال�����ش��ع��ادة 
ال��ن��ق��د وال��ب��ن��وك امل��رك��زي��ة بدول 
الدكتور  معايل  بجانب  املجل�ص، 
احلجرف  م���ب���ارك  ف����الح  ن���اي���ف 
التعاون  مل��ج��ل�����ص  ال���ع���ام  االأم�����ني 

لدول اخلليج العربية.
االجتماع  اأعمال  جدول  وت�شمن 
ع���������دداً م�����ن امل����و�����ش����وع����ات، من 
ب��ي��ن��ه��ا اأه������م واآخ�������ر االإج���������راءات 
االأع�شاء  ال���دول  اتخذتها  ال��ت��ي 
االقت�شادية  للتداعيات  للت�شدي 

الراأي  ت��ب��ادل  ومت  املجل�ص  ب��دول 
حوله.

النقد  موؤ�ش�شات  حمافظو  واأك���د 
املجل�ص  ب��دول  املركزية  والبنوك 
احل�شابات  مدققي  قيام  ���ش��رورة 
مب��م��ار���ش��ة امل����رون����ة امل���ت���وف���رة يف 

 IFRS-9 امل��ح��ا���ش��ب��ي«  امل��ع��ي��ار 
االفرتا�شات  اأن  اع��ت��ب��ار  ع��ل��ى   «
ت��ع��ك�����ص و�شع  ت��ع��د  ال�����ش��اب��ق��ة مل 
يف  االئتمانية  امل��خ��اط��ر  م�شتوى 

الوقت احلا�شر وامل�شتقبلي.
و �شددوا على �شرورة عمل اجلهات 

جلائحة فريو�ص كورونا امل�شتجد 
وتاأثريها   /COVID-19/

املايل على القطاع امل�شريف.
تو�شيات  االج��ت��م��اع  ن��اق�����ص  ك��م��ا 
ال��ل��ج��ان وال���ف���رق ال��ع��ام��ل��ة حتت 
اإ�شراف جلنة املحافظني واملعنية 

يف  التكاملية  وامل��ب��ادرات  املجل�ص 
هذا املجال.

اأه��م��ي��ة تبادل  ال��ل��ج��ن��ة  ون��اق�����ش��ت 
ال�شيرباين  االأم�������ن  م���ع���ل���وم���ات 
تنامي  ظ��ل  يف  امل�����ش��ريف  للقطاع 
وتزايد  ال�����ش��ي��ربان��ي��ة  امل���خ���اط���ر 

املدفوعات  ن���ظ���م  مب���و����ش���وع���ات 
وم�شتجدات  امل���ج���ل�������ص  ب�������دول 
اخلليجية  امل����دف����وع����ات  ����ش���رك���ة 
والرقابة  االإ���ش��راف  ومو�شوعات 
والتقنيات  امل�شريف  اجل��ه��از  على 
امل�����ايل بدول  ال��ق��ط��اع  يف جم����ال 

املبذولة من  حتدياتها، واجلهود 
مكافحة  اإط�����ار  يف  امل��ج��ل�����ص  دول 
االإرهاب  ومتويل  االأم���وال  غ�شل 
وغ���ريه���ا م���ن امل���و����ش���وع���ات ذات 
ا�شتعر�ص  ك��م��ا  ال��ن��ق��دي،  ال�����ش��اأن 
والنقدي  املايل  الو�شع  االجتماع 

حمافظو موؤ�ش�شات النقد والبنوك املركزية اخلليجية يوؤكدون متانة القطاع امل�شريف بدول التعاون

العامل  ي�شهده  ما  بداية  وم��ع  وقتها  ج��اءت يف  ال�شارقة  الإم��ارة 
من تاأثر جراء انت�شار فريو�ص كورونا املتجدد ليبعث احليوية 
اإمارة  حققته  ال��ذي  االقت�شادي  التطوير  تعزيز  على  ويعمل 
الفتا  واخل��ا���ص  احلكومي  القطاعني  ب��ني  بال�شراكة  ال�شارقة 
اإىل دور تلك القرارات التي �شملت خمتلف النواحي لتعزز من 
توجهاتها يف العمل على دعم االقت�شاد النوعي وت�شجيع ريادات 
االأعمال وفر�ص اال�شتثمار وموا�شلة اأداء املوؤ�ش�شات االقت�شادية 
القرارات  تلك  جممل  اأن  اإىل  ال�شام�شي  واأ�شار   . تاأثرها  وع��دم 
بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأر�شاه  نهجا  ت�شكل 

•• ال�صارقة-الفجر:

اأ�شاد مبارك را�شد ال�شام�شي مدير بلدية احلمرية مبا اأ�شدره 
املجل�ص التنفيذي الإم��ارة ال�شارقة من ق��رارات خالل اجتماعه 
االأخري والرامية اإىل دعم ومتكني خمتلف القطاعات االقت�شادية 
يف االإمارة لتعزيز م�شاهمتها ودورها احليوي يف كافة املجاالت 
الإمارة  التنفيذي  املجل�ص  ق���رارت  اأن  على  واأك���د  اال�شتثمارية. 
�شلطان  ب��ن  حممد  ب��ن  �شلطان  ال�شيخ  �شمو  برئا�شة  ال�شارقة 
التنفيذي  املجل�ص  رئي�ص  احل��اك��م  نائب  العهد  ويل  القا�شمي 

االقت�شادية وتعزز الثقة لديهم يف قدرة االإم��ارة على مواجهة 
اأوجه  م��ن  احل��زم��ة  تلك  ب��اأن  واأو���ش��ح  االقت�شادية.  التحديات 
الدعم تاأتي يف �شياق اخلطط التناف�شية القت�شاد اإمارة ال�شارقة 
التي ترتجم  لروؤية �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن 
ال�شارقة   القا�شمي ع�شو املجل�ص االأعلى لالحتاد حاكم  حممد 
وتاأمني  االقت�شادية  القطاعات  ومتكني  وا�شت�شراف  لدرا�شة 
وحا�شنة  وحم��ف��زة  ج��اذب��ة  بيئة  خلق  على  وتعمل  كما  من��وه��ا 
اأع��م��ال االق��ت�����ش��اد يف �شتى جماالته  ل��ال���ش��ت��ث��م��ارات ومم��ار���ش��ة 

لتجاوز تداعيات االأزمة الراهنة .

حممد القا�شمي ع�شو املجل�ص االأعلى حاكم ال�شارقة حفظه اهلل 
ورعاه لتتكامل مع توجيهات �شموه الدائمة يف حتقيق اال�شتقرار 
الدائم للبنية االقت�شادية الإمارة ال�شارقة ودعم قطاع االأعمال 
واملوؤ�ش�شات احلكومية واخلا�شة ملواجهة الظروف احلالية التي 
انت�شار  م��ن  للحد  الوقائية  االج����راءات  ج���راء  ال��ع��امل  بها  مي��ر 
هذا  يف  ال�شام�شي  م��ب��ارك  وو���ش��ف  امل�شتجد.  ك��ورون��ا  ف��ريو���ص 
ت�شكل  ال�شارقة  حكومة  قبل  م��ن  االج����راءات  تلك  ب��اأن  ال�شدد 
خطوات ا�شتباقية وا�شتثنائية كنها تواكبت من �شيا�شات الدولة 
واأن�شطتهم  اأعمالهم  ال�شتكمال  امل�شتثمرين  حفز  على  وتعمل 

ا�شتهدفت من خاللها 24 جهة حكومية احتادية

وزارة املالية تنظم ور�س عمل تدريبية عن بعد حول النظام الآيل 
لإع�داد امليزانية ب�ش�اأن النظام اجلديد لإع�داد ميزانية الوظائف

خمي�س بن �شامل ال�شويدي: حمفزات حكومة ال�شارقة
 روؤية ا�شت�شرافية وا�شتباقية لدعم القطاعات القت�شادية

وفاعلة من القرارات التي كانت عنوان اجتماع املجل�ص 
التنفيذي الإمارة ال�شارقة �شباح اأم�ص 
�شلطان  ال�شيخ  �شمو  برئا�شة  االأول 
بن حممد بن �شلطان القا�شمي ويل 
املجل�ص  رئي�ص  احل��اك��م  نائب  العهد 
ال�����ش��ارق��ة لتوؤكد  ال��ت��ن��ف��ي��ذي الإم����ارة 
وامل�شتمر  املتوا�شل  الدعم  نهج  على 
ال�شارقة  اإم����ارة  االأع���م���ال يف  ل��ق��ط��اع 
وال�شناعي  واملايل  االقت�شادي  �شواء 
لي�شكل  دوره  وتر�شيخ  واال�شتثماري 
اال�شتقرار  لتحقيق  ف��اع��ل��ة  �شمانة 
اال�شتقرار  وب���ال���ت���ايل  االق���ت�������ش���ادي 

االجتماعي.
واأ���ش��ار ال�����ش��وي��دي ب���اأن دائ���رة �شوؤون 
باأهمية  تنظم  وال���ق���رى  ال�����ش��واح��ي 
ترجم  وال���ت���ي  ال�����ق�����رارات  ت��ل��ك  اإىل 
الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  روؤي��ة  اإىل  جمملها  يف 
االعلى  املجل�ص  ع�شو  القا�شمي،  حممد  ب��ن  �شلطان 
جوانب  تدعيم  يف  ورع���اه  اهلل  حفظه  ال�����ش��ارق��ة  ح��اك��م 
يف  ال�شارقة  الإم���ارة  االقت�شادية  البنية  ا�شتقرار  على 
كافة القطاعات والتي تنعك�ص بظاللها على  اال�شتقرار 
املجتمعي ليكون املجتمع هو غاية وهدف تلك القرارات 

ومبعث لطماأنية االأهايل واالأ�شر على الدوام.

•• ال�صارقة-الفجر:

�شامل  ب�����ن  خ���م���ي�������ص  �����ش����ع����ادة  اأك���������د 
التنفيذي  املجل�ص  ع�شو  ال�شويدي 
�شوؤون  دائ��رة  رئي�ص  ال�شارقة  الإم���ارة 
ال�������ش���واح���ي وال����ق����رى ب������اأن ق������رارات 
ال�شارقة  الإم����ارة  التنفيذي  املجل�ص 
تعد خارطة طريق نحو دعم قطاعات 
االأعمال وتعزيز ا�شتمرارية ن�شاطاتها 
التاأثريات  حدة  جت��اوز  من  لتمكينها 

االقت�شادية التي ي�شهدها العامل.
واأ�شار ال�شويدي اإىل اأن حزمة القرارات 
القيادة  ل��ت��وج��ي��ه��ات  ا���ش��ت��ج��اب��ة  ت��ع��د 
تداعيات   م���ن  للتخفيف  ال��ر���ش��ي��دة 
وما  امل�شتجد  كورونا  فريو�ص  انت�شار 
االقت�شادي  القطاع  على  ي��وؤث��ره  ق��د 

لتجئ  وقطاعاته  جم��االت��ه  خمتلف  يف 
ا�شت�شرافية  روؤي����ة  �شمن  وداع��م��ة  م��وج��ه��ة  ال���ق���رارات 
واأو�شح   . االعمال  قطاعات  لدعم  حكيمة  وا�شتباقية 
خمي�ص بن �شامل ال�شويدي باأن املجل�ص التنفيذي من 
قراءته للم�شهد احلايل وحر�شه على �شالمة املجتمع 
بو�شفها  االقت�شادية  للقوة  م��راع��ات��ه  اإىل  وجت��اوزه��ا 
زاوية االأمان االجتماعي �شعى اإىل اإ�شدار حزمة كبرية 

•• اأبوظبي –الفجر:

 انطالقاً من حر�شها على تعزيز 
للحكومة ورفع  املايل  التخطيط 
ك���ف���اءة ت��ن��ف��ي��ذ امل��ي��زان��ي��ة، نظمت 
عمل  ور���ص  م��وؤخ��را  املالية  وزارة 
ت��دري��ب��ي��ة ع��ن ب��ع��د ح���ول النظام 
ب�شاأن  امل��ي��زان��ي��ة  الإع������داد  االآيل 
ميزانية  الإع��داد  اجلديد  النظام 
ال��وظ��ائ��ف، وه��دف��ت ور���ص العمل 
اأمام اجلهات  الفر�شة  اإتاحة  اإىل 
النظام  على  للتعرف  االحت��ادي��ة 
ميزانيات  ل���ت���ع���دي���ل  اجل�����دي�����د 
االحتادية،  باحلكومة  الوظائف 
وال������ت������درب ع���ل���ى ا����ش���ت���خ���دام���ه، 
اآليات  ح��ول  ا�شتف�شاراتها  وط��رح 
العمل  ور������ص  ح�����ش��ر  ت��ط��ب��ي��ق��ه. 
ب��اإدارة املوارد  عدد من املخت�شني 
 24 الب�شرية واالإدارة املالية من 

ك���ل هذه  ب��ع��ك�����ص  ال���وق���ت  ذات  يف 
االإج��راءات على م�شروع ميزانية 
اجلاري  ال��الح��ق��ة  امل��ال��ي��ة  ال�شنة 
اع���داده���ا. و���ش��ه��دت ور����ص العمل 
اأي�����ش��اً ���ش��رح خ��ط��وات واإج�����راءات 
ا�شتكمال  بعد  امل��ي��زان��ي��ة  حت��دي��ث 
الربط مع نظام بيانات املوظفني 

)بياناتي(.
على  امل��ال��ي��ة  وزارة  اأن  اإىل  ي�����ش��ار 
الدعم  ل��ت��ق��دمي  اال���ش��ت��ع��داد  اأمت 
كافة  على  وال���رد  وامل��ه��ن��ي  الفني 
اال�شتف�شارات الواردة من اجلهات 
ات�شال  ق���ن���وات  ع���رب  االحت����ادي����ة 
ال��وزارة مركز  اأن�شاأت  ع��دة، حيث 
على  للتوا�شل  امل��وح��د  االت�����ش��ال 
رقم الهاتف )600533336(، 
اإىل جانب اإمكانية التوا�شل عرب 
info@ االإل���ك���رتوين  ال��ربي��د 

.mof.gov.ae

للدولة،  العامة  امليزانية  وتنفيذ 
تعزيز  على  املالية  وزارة  حتر�ص 
اجلهات  خم��ت��ل��ف  م���ع  ال���ت���ع���اون 
االحت��������ادي��������ة وت������وف������ري ال����دع����م 
اإعداد  حول  الالزمني  والتدريب 
وت��ن��ف��ي��ذ م�����ش��روع امل��ي��زان��ي��ة وفق 
اأف�شل املمار�شات العاملية املعتمدة 

�شالمة  ل�شمان  امل��ج��ال،  ه��ذا  يف 
ا�شتدامة  وحتقيق  امل��ايل  النظام 

النمو االقت�شادي.«
العمل  ور����������ص  وا�����ش����ت����ع����ر�����ش����ت 
العمل  ����ش���ري  اآل����ي����ة  ال���ت���دري���ب���ي���ة 
امليزانية  الإع����داد  االآيل  بالنظام 
ب�����ش��اأن ال��ن��ظ��ام اجل���دي���د الإع����داد 
م���ي���زان���ي���ة ال�����وظ�����ائ�����ف، وُط������رق 
طلبات  حمفظة  ومراجعة  طلب 
ي�شمح  وال����ت����ي  اال����ش���ت���ح���داث���ات 
با�شتخدامها يف حال وجود طلب 
امل�����وارد  م����وازن����ة  يف  ت��غ��ي��ري  الأي 
ال��ب�����ش��ري��ة امل��ع��ت��م��دة وم��ن��ه��ا على 
ا�شتحداث  ح����االت  امل��ث��ال  �شبيل 
على  التعديل  اأو  جديدة  وظائف 
امل�شتحدثة  ال��وظ��ائ��ف  م��ي��زان��ي��ة 
وط���ل���ب ا����ش���ت���ب���دال ل��ل��ت��ق��اع��د اأو 
ترقيات  واإج��������راءات  اال���ش��ت��ق��ال��ة 
املوظفني، ويقوم النظام اجلديد 

عدد  اإىل  اإ�شافة   ، احت��ادي��ة  جهة 
من الفنيني املتخ�ش�شني يف اإدارة 

امليزانية العامة يف وزارة املالية.
اليتيم  را�شد  �شعيد  �شعادة  واأك��د 
ل�شوؤون  امل�����ش��اع��د  ال�����وزارة  وك��ي��ل 
اأهمية  ع��ل��ى  وامل���ي���زان���ي���ة  امل������وارد 
العمل  ور������ص  ت��ن��ظ��ي��م  م��وا���ش��ل��ة 
ال���ت���دري���ب���ي���ة ع����ن ب���ع���د ، وذل����ك 
املخت�شني  وت�����دري�����ب  ل���ت���اأه���ي���ل 
كافة  ل�����دى  امل���ي���زان���ي���ة  ب�����اإع�����داد 
وتقدمي  االحت������ادي������ة،  اجل����ه����ات 
ال��دع��م واالإر����ش���اد ل��ه��ذه اجلهات 
فيما  واملهني  الفني  املجالني  يف 
ميزانية  ت��ع��دي��ل  ب��ن��ظ��ام  ي��ت��ع��ل��ق 

الوظائف.
من  “انطالقاً  ���ش��ع��ادت��ه:  وق����ال 
اإىل  ال���رام���ي���ة  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ت��ه��ا 
االإرت��ق��اء ب��االأداء امل��ايل احلكومي 
وت��ط��وي��ر اآل���ي���ات ف��ع��ال��ة الإع����داد 

ورفعها  اح���ت���ي���اج���ات���ه���م  ل���ر����ش���د 
للمعنيني بهدف اخلروج مببادرات 
على  ت�شاعدهم  نوعية  وحمفزات 
النهو�ص باأعمالهم. من جهته قال 
�شعادة �شيف حممد املدفع الرئي�ص 
ال�شارقة  اإك�شبو  ملركز  التنفيذي 
املحفزات  ح���زم���ة  اإن   / وام  ل�����/ 
ال�شارقة  ح��ك��وم��ة  اأط��ل��ق��ت��ه��ا  ال��ت��ي 
وه���ذه اخل��ط��وات ال�����ش��ب��اق��ة توؤكد 
والتحديات  ال��ع��ق��ب��ات  ت��ذل��ي��ل  اأن 
وال���ن���ه���و����ص ب���االق���ت�������ش���اد ومن����وه 
اأول���وي���ات قيادتنا  راأ�����ص  ع��ل��ى  ه��و 
متتلك  االإم��������ارة  واأن  ال���ر����ش���ي���دة 
للتعامل  واإي��ج��اب��ي��ة  ف��اع��ل��ة  روؤي����ة 
وحماية  امل�����ش��ت��ج��دات  ك���اف���ة  م���ع 
واحلفاظ  االق��ت�����ش��ادي  ن��ظ��ام��ه��ا 
على م�شالح وحقوق اجلميع من 
فيه  �شت�شهم  ال���ذي  ال����دور  خ���الل 
من  التخفيف  يف  امل��ح��ف��زات  ت��ل��ك 
املجتمع  ي��واج��ه��ه��ا  ال��ت��ي  االأع���ب���اء 

وخمتلف القطاعات االقت�شادية.
القرارات  �شمولية  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
جوانب  لكل  وتغطيتها  ال�����ش��ادرة 
بال  واملجتمعي  امل��وؤ���ش�����ش��ي  ال��ع��م��ل 
ال�شارقة  اإم���ارة  اأن  تثبت  ا�شتثناء 
على  امل����ح����اف����ظ����ة  ع����ل����ى  ق�����������ادرة 
املبا�شرة  االأج��ن��ب��ي��ة  اال���ش��ت��ث��م��ارات 
بني  ال��ث��ق��ة  ت��ع��زي��ز  ع��رب  وتنميتها 

القطاعني العام واخلا�ص.
مركز  تخ�شي�ص  اأن  امل��دف��ع  واأك���د 
اإك���������ش����ب����و ال���������ش����ارق����ة مب���ح���ف���زات 
بن�شبة  خ�شومات  توفري  ت�شمنت 
باملائة   30 اإىل  و���ش��ل��ت  ك���ب���رية 

من  امل��ج��ت��م��ع«.  واأف����راد  موؤ�ش�شات 
اأحمد  حممد  ���ش��ع��ادة  ق��ال  جانبه 
غرفة  ع��ام  م��دي��ر  العو�شي  اأم���ني 
/وام/  ل�  ال�شارقة  و�شناعة  جت��ارة 
املحفزات  من  احلزمة  ه��ذه  اإن   ..
�شيكون لها تاأثري اإيجابي كبري يف 
قطاعات االأعمال باالإمارة و�شتعزز 
وال�شركات  امل�شتثمرين  ثقة  م��ن 
كبيئة  ال�شارقة  مكانة  ي��وؤك��د  مب��ا 
ويعزز  ل���ال����ش���ت���ث���م���ارات  حم���ف���زة 
وموقعها  االإق��ل��ي��م��ي��ة  ���ش��دارت��ه��ا 
لرجال  اآم����ن����ة  ك���وج���ه���ة  ال���ع���امل���ي 
املحفزات  اأن  اإىل  ولفت  االأع��م��ال. 
ت�شمل اإعفاء امل�شتاأجرين للمباين 
و�شناعة  جت����ارة  ل��غ��رف��ة  ال��ت��اب��ع��ة 
1وجتارة  جت��ارة  /مبنى  ال�شارقة 
اع��ت��ب��ارا من  اأ���ش��ه��ر   3 2/ ومل����دة 
القيمة  م������ن   2020/4/1
بن�شبة  واإع��ط��اء خ�شم  االإي��ج��اري��ة 
املنت�شبني  ل��الأع�����ش��اء  ب��امل��ائ��ة   30
معار�ص  يف  للم�شاركة  الغرفة  يف 
 2020 ل���ع���ام  ال�����ش��ارق��ة  اإك�����ش��ب��و 
امل�شاركني  واإع����ف����اء  م   2021  /
لل�شناعات  ال����دائ����م  امل���ع���ر����ص  يف 
وملدة  االإيجار  ر�شوم  من  الوطنية 
3 اأ�شهر اعتبارا من 2020/4/1 
وخ�شم 50 باملئة للمحال واملراكز 
املركزية  واالأ������ش�����واق  ال���ت���ج���اري���ة 
الت�شويقية  احلمالت  يف  امل�شاركة 
ال�����ت�����ي ت���ن���ظ���م���ه���ا ال�����غ�����رف�����ة ع����ام 
امل�شاركة  املحال  واإع��ف��اء  2020م 
من املنطقة الو�شطى وال�شرقية /
دبا/   - - كلباء - خورفكان  الذيد 

م��ن ر���ش��وم امل�����ش��ارك��ة يف احلمالت 
الغرفة  تنظمها  التي  الت�شويقية 
اإع���ف���اء  ب���ج���ان���ب  م   2020 ع�����ام 
ال�شغرية  امل�������ش���اري���ع  م��ن��ت�����ش��ب��ي 
 101 واملتو�شطة يف مركز جت��ارة 
من الر�شوم االإيجارية حتى نهاية 
العو�شي  واأ����ش���ار  2020م.  ع���ام 
داأب�����ت  ال�������ش���ارق���ة  غ���رف���ة  اأن  اإىل 
املجل�ص  م��ع  التن�شيق  على  مبكرا 

احلكومية  واجل���ه���ات  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
امل��ع��ن��ي��ة وال���ت���وا����ش���ل ال����دائ����م مع 
ال�������ش���رك���اء اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ني من 
ال��ق��ط��اع اخل��ا���ص ال��ذي��ن متثلهم 
ال���غ���رف���ة ب���ج���ان���ب ال��������دور ال���ه���ام 
العمل  جمموعات  ب��ه  تقوم  ال��ذي 
ال��ق��ط��اع��ي��ة ال��ع��ام��ل��ة حت���ت مظلة 
ال��غ��رف��ة م��ن خ��الل ال��ت��وا���ش��ل مع 
االقت�شادية  ال��ق��ط��اع��ات  خمتلف 

االإم����ارة  االأع���م���ال يف  بيئة  ت��ع��زي��ز 
م���ن م��ن��ط��ل��ق ح��ر���ص ���ش��م��وه على 
لتخفيف  االإم��ك��ان��ات  ك��ل  ت�شخري 
ال�������ش���ل���ب���ي���ة يف ه���ذه  ال�����ت�����اأث�����ريات 
تعرب  كما  اال�شتثنائية  ال��ظ��روف 
هذه املحفزات عن �شالبة اقت�شاد 
اإمارة ال�شارقة وجاهزيته للتعامل 
واملتغريات  ال����ظ����روف  ك���اف���ة  م���ع 
وق��درت��ه على ط��رح احل��ل��ول التي 
ت�����ش��م��ن ا����ش���ت���م���راري���ة االأع����م����ال 
اأن  اإىل  واأ����ش���ار  ع��ج��ل��ت��ه.  ودوران 
ب��ق��ي��ادة �شاحب  ح��ك��وم��ة االإم�����ارة 
ومبتابعة  ال�شارقة  حاكم  ال�شمو 
�شلطان  ال�شيخ  �شمو  م��ن  حثيثة 
القا�شمي  �شلطان  ب��ن  حممد  ب��ن 
ال�شارقة  ح��اك��م  ون��ائ��ب  عهد  ويل 
تتابع امل�شتجدات بلحظتها وتتخذ 
االحرتازية  االإج�������راءات  ح��ي��ال��ه��ا 
الدعم  وق��������رارات  واال���ش��ت��ب��اق��ي��ة 
من  للتخفيف  املقابل  يف  املنا�شبة 
ال�شعيدين  على  �شيما  ال  اآث��اره��ا 
االق��ت�����ش��ادي واالج��ت��م��اع��ي. وقال 
جتارة  غرفة  يف  “نحن  العوي�ص: 
التزامنا  نوؤكد  ال�شارقة  و�شناعة 
ب��ت��وج��ي��ه��ات ال��ق��ي��ادة ال��ر���ش��ي��دة يف 
دع����م ق��ط��اع االأع����م����ال م���ن خالل 
اإطالق املبادرات واملتابعة امل�شتمرة 
يف  للم�شاهمة  امل�����ش��ت��ج��دات  الآخ���ر 
تخفيف االأعباء عن قطاع االأعمال 
�شنتجاوز  ب��اأن��ن��ا  ث��ق��ة  ع��ل��ى  واإن���ن���ا 
اهلل  بف�شل  املوؤقتة  الظروف  ه��ذه 
قيادتنا  وحكمة  وت��ع��اىل  �شبحانه 
ال��ر���ش��ي��دة وت��ك��ات��ف ج��ه��ود جميع 

•• ال�صارقة-وام:

بال�شارقة  اقت�شادية  اأكدت قيادات 
اأقرتها  ال��ت��ي  امل��ح��ف��زات  اأن ح��زم��ة 
ح��ك��وم��ة ال�����ش��ارق��ة ل��دع��م اجلهات 
وقطاعات  واخل��ا���ش��ة  احل��ك��وم��ي��ة 
االأع���م���ال واالأف������راد مت��ث��ل اإج����راء 
مهمة  ور�����ش����ال����ة  م�������ش���ب���وق  غ�����ري 
ب�شرورة  احل��ك��ي��م��ة  ال��ق��ي��ادة  م���ن 
القطاعات  ملختلف  الدعم  توفري 
�شيكون  كما  وال�شناعية  التجارية 
الكبري  االإي���ج���اب���ي  ت���اأث���ريه���ا  ل��ه��ا 
االإمارة  يف  االأعمال  قطاعات  على 
امل�شتثمرين  ث��ق��ة  م���ن  و���ش��ت��ع��زز 
االإمارة  اأن  وال�شركات موؤكدة لهم 
كافة  مل��واج��ه��ة  جانبهم  اإىل  ت��ق��ف 
الطارئة  وامل���ت���غ���ريات  ال��ت��ح��دي��ات 
بخطط  االأع�������م�������ال،  ب���ي���ئ���ة  ع���ل���ى 
�شعادة  وثمن  مدرو�شة.  وق���رارات 
رئي�ص  العوي�ص  �شلطان  ع��ب��داهلل 
جت������ارة  غ�����رف�����ة  اإدارة  جم���ل�������ص 
و�شناعة ال�شارقة يف حديث خا�ص 
اأن���ب���اء االإم������ارات / وام /  ل��وك��ال��ة 
حزمة  اأن  ..موؤكدا  القرارات  هذه 
اأق��رت��ه��ا حكومة  ال��ت��ي  امل��ح��ف��زات 
احلكيمة  ال��روؤي��ة  تعك�ص  ال�شارقة 
الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب 
القا�شمي  حم���م���د  ب����ن  ����ش���ل���ط���ان 
حاكم  االأع�����ل�����ى  امل���ج���ل�������ص  ع�������ش���و 
جديدة  دم�����اء  ���ش��خ  يف  ال�����ش��ارق��ة 
اق��ت�����ش��اد االإم��������ارة م���ن خالل  يف 
خمتلف  يف  احلكومي  العمل  دع��م 
اأكر قدرة على  القطاعات ليكون 

الأع�شاء غرفة ال�شارقة للم�شاركة 
ال�شارقة  اإك�������ش���ب���و  م���ع���ار����ص  يف 
واإعفاء   2021/2020 ل��ل��ع��ام 
مببنى  االإي��ج��ار  م��ن  امل�شتاأجرين 
�شي�شهم  اأ�شهر  ث��الث��ة  مل��دة  امل��رك��ز 
ب�شكل كبري يف تعزيز ثقة جمتمع 
املحلية  وال���������ش����رك����ات  االأع������م������ال 
وال���ع���امل���ي���ة ب���خ���دم���ات امل���رك���ز كما 
لكافة  اأو���ش��ع  ح��ج��وزات  �شت�شمن 
تنظيمها  �شيتم  ال��ت��ي  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
خالل العام اجلاري والعام القادم. 
من ناحيته اأكد �شعادة �شعود �شامل 
املنطقة  ه��ي��ئ��ة  م���دي���ر  امل����زروع����ي 
املنطقة  وهيئة  باحلمرية  احل��رة 
ل�/  ال��دويل  ال�شارقة  ملطار  احل��رة 
التي  امل��ح��ف��زات  ح��زم��ة  اأن   / وام 
وخا�شة  ال�شارقة  حكومة  اأقرتها 
احلرة  باملناطق  املتعلقة  القرارات 
اإمارة  اقت�شاد  مرونة  تعك�ص  اإمن��ا 
ال�شدمات  امت�شا�ص  يف  ال�شارقة 
ال��ع��امل��ي��ة وحت���م���ل دي��ن��ام��ي��ك��ي��ة يف 
االأزم�����ات اخلارجية  م��ع  ال��ت��ع��ام��ل 
مبا يوؤكد حر�ص القيادة الر�شيدة 
القطاع  ه��ذا  دمي��وم��ة  تعزيز  على 
احليوي الذي ي�شهم يف منو الناجت 
ال�شارقة  الإم��ارة  املحلي  االإجمايل 
اأك��ر من  ت�شمان  املنطقتني  كون 
13000 �شركة من 165 دولة.

حزمة  اأن  اإىل  امل����زروع����ي  ول���ف���ت 
اأف�شل  اإح�������دى  مت���ث���ل  احل����واف����ز 
تبث  لكونها  نوعها  م��ن  امل��ب��ادرات 
امل�شتثمرين  ب��ني  الطماأنينة  روح 
اإمارة  اأن  اإىل  ..م�شريا  وال�شركات 

ال�شارقة �شباقة دوما يف االأخذ بكل 
املحافظة  ل�شمان  اإيجابي  هو  ما 
وانتعا�شه  ال�������ش���وق  ت���ع���ايف  ع���ل���ى 
تلحق  قد  اأزم��ات  اأي  وابتعاده عن 
املتالحقة  االأح���������داث  ج������راء  ب����ه 

ب�شبب تف�شي فريو�ص كورونا.
وتوقع اأن يكون للمحفزات املتعلقة 
امل�شتحقة  ال���ر����ش���وم  ب��ت��خ��ف��ي�����ص 
 20 بن�شبة  امل��وان��ئ  عمليات  على 
وال�شحن  املناولة  اأج��ور  ىل  باملائة 
بها  املرتبطة  والر�شوم  والتفريغ 
جميع  واإع��ف��اء  البحرية  واالأج���ور 
ر�شوم  م����ن  ال�����ش��ائ��ب��ة  ال��ب�����ش��ائ��ع 
التخزين ملدة 90 يوما وتخفي�ص 
تعرفة مواقف ال�شاحنات يف موانئ 
ال�شارقة مبقدار 50 باملائة واإعفاء 
جميع �شركات ال�شحن والتخلي�ص 
البنكية  ال�شمانات  من  اجلمركي 
واإعفاء  ن�شاطها  مل��زاول��ة  املطلوبة 
ر�شوم  م���ن  ال��ت��ج��اري��ة  ال�����ش��رك��ات 
التفتي�ص واإعفاء ال�شركات العاملة 
غرامات  م���ن  احل�����رة  امل��ن��اط��ق  يف 
واالإعفاء  الرخ�ص  جتديد  تاأخري 
باملناطق  التاأ�شريات  غرامات  من 
ب��امل��ائ��ة على   50 احل����رة وخ�����ش��م 
ال�شركات،  اأ���ش��ه��م  حت��وي��ل  ر����ش���وم 
اجلديدة  الرخ�ص  جميع  واإع��ف��اء 
لن�شاطها  وف����ق����ا  ال����ر�����ش����وم  م����ن 
ال���ت���ج���اري االأث�������ر ال���ك���ب���ري ال����ذي 
قدرات  تعزيز  يف  اإيجابا  �شينعك�ص 
املالية  االأع��ب��اء  ويخفف  ال�شركات 
على  للحفاظ  يدعمها  مب��ا  عنها 

�شري اأعمالها.

قيادات اقت�شادية بال�شارقة ل� »وام«: حزمة املحفزات تعزز قدرات جمتمع الأعمال ملواجهة التحديات
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جرينت�ص، مع �شعود اأ�شهم رويال دات�ص �شل 
وتوتال وبي.بي بن�شب ترتاوح بني 3.3 باملئة 
الطاقة  قطاع  موؤ�شر  و�شعد  باملئة.  وخم�شة 

االأو�شع نطاقا 3.7 باملئة.
كربى  اإح���دى  وه��ي  هايز  اأ�شهم  وانخف�شت 
باملئة   13 ال���ع���امل  يف  ال��ت��وظ��ي��ف  ����ش���رك���ات 
لتتذيل املوؤ�شر �شتوك�ص 600 بعد اأن اأعلنت 
 200 بقيمة  ل��الأ���ش��ه��م  اإ����ش���دار ط����ارئ  ع��ن 
مليون   248.36( ا�شرتليني  جنيه  مليون 

دوالر( .

 
•• عوا�صم-رويرتز

مدفوعة  اأم�����ص،  االأوروب��ي��ة  االأ�شهم  ارتفعت 
بتعاف الأ�شهم �شركات الطاقة بف�شل تنامي 
اأ���ش��ع��ار النفط بني  االآم����ال يف ه��دن��ة ب��ح��رب 
ال�شعودية ورو�شيا، لكن املخاوف ب�شاأن جائحة 
اآخر  ارت��ف��اع  قبيل  ا�شتمرت  ك��ورون��ا  فريو�ص 

متوقع يف طلبات اإعانة البطالة االأمريكية.
و���ش��ع��د امل��وؤ���ش��ر ���ش��ت��وك�����ص 600 االأوروب�����ي 
بتوقيت   0704 ال�شاعة  بحلول  باملئة   0.6

مليار درهم قيمة جتارة الإمارات غري   786
النفطية خلل الن�شف الأول من 2019 

•• اأبوظبي-وام:

ارتفع اإجمايل قيمة جتارة دولة االإمارات غري النفطية اإىل نحو 786 مليار 
درهم خالل الن�شف االأول من العام 2019 بنمو ن�شبته %3.3 مقارنة مع 
760.5 مليار درهم يف الن�شف االأول من عام 2018 وذلك ح�شب اأحدث 
االأرقام ال�شادرة اأم�ص عن الهيئة االحتادية للتناف�شية و االإح�شاء وفقا لن�شق 
نظام التجارة العام. واأظهرت اأرقام الهيئة اأن جميع موؤ�شرات التجارة غري 
النفطية لدولة االإم��ارات �شهدت حت�شنا يف الن�شف االأول من العام املا�شي 
ويف مقدمتها موؤ�شرات جتارة الت�شدير و اإعادة الت�شدير ما عزز من ن�شبة 

النمو امل�شجلة يف اإجمايل التجارة .
ومتعدد  “ نطاقا متخ�ش�شا  للب�شائع  الدولية  التجارة  “ اإح�شاءات  متثل 
االأغرا�ص لالإح�شاءات الر�شمية املعنية بتوفري بيانات عن حتركات الب�شائع 
للب�شائع  الدولية  بالتجارة  امل�شتمر  واملناطق ويرجع االهتمام  البلدان  بني 
قيمة  ارتفعت  فقد  تف�شيال  و  االقت�شادية.  التنمية  يف  احلا�شم  دوره��ا  اإىل 
جتارة اإعادة الت�شدير خالل الن�شف االأول من العام 2019 اإىل 226.2 
مليار درهم بزيادة ن�شبتها %3 تقريبا مقارنة مع 219.8 مليار درهم يف 
و على م�شتوى جتارة ال�شادرات فقد بلغت  الن�شف ذاته من العام 2018. 
341.9 مليار درهم تقريبا خالل الن�شف االأول من العام املا�شي  قيمتها 
بنمو ن�شبته %6 مقارنة مع 322.4 مليار درهم يف الن�شف ذاته من عام 
و على جانب الواردات فقد بلغت قيمتها يف الن�شف االأول من العام   .2018
مليار   438 %1.4 مقارنة مع  ن�شبتها  بزيادة  دره��م  مليار   444 املا�شي 
جتدر االإ���ش��ارة اإىل دول��ة االإمارات   .2018 دره��م يف الن�شف ذات��ه من عام 
بداأت تطبيق النظام العام منذ العام 2017 وذلك الحت�شاب جتارتها غري 
النفطية علما باأنه مبوجب هذا النظام يتم ت�شجيل جميع البيانات اخلا�شة 
بالتجارة املبا�شرة و املناطق احلرة و بيانات جتارة امل�شتودعات و دجمها مع 

بع�شها البع�ص لت�شمل الواردات وال�شادرات واإعادة الت�شدير .

ارتفاع النفط بعد اآمال يف هدنة بحرب الأ�شعار
•• �صنغافورة-رويرتز

الرئي�ص  اأم�ص بعدما قال  باملئة  للنفط اخلام ع�شرة  االآجلة  العقود  قفزت 
اإىل  ورو���ش��ي��ا  ال�شعودية  تتو�شل  اأن  ي��وق��ع  اإن���ه  ت��رام��ب  دون��ال��د  االأم��ري��ك��ي 
اتفاق قريبا الإنهاء حرب االأ�شعار الدائرة بينهما ودعوة الرئي�ص الرو�شي 
فالدميري بوتني اإىل اإيجاد حل للو�شع “ال�شعب” يف اأ�شواق النفط العاملية. 
اإىل  2.81 دوالر،  اأو  باملئة،   11.36 برنت  االآجلة خلام  العقود  وارتفعت 
27.55 دوالر للربميل بحلول ال�شاعة 0701 بتوقيت جرينت�ص، بينما 
زادت العقود االآجلة خلام غرب تك�شا�ص الو�شيط االأمريكي ع�شرة باملئة، اأو 

2.03 دوالر، اإىل 22.34 دوالر.
اإن��ه اأج��رى حمادثات يف االآون��ة االأخ��رية مع القيادات يف كل  وق��ال ترامب 
من رو�شيا وال�شعودية واإنه يعتقد اأن البلدين �شيربمان اتفاقا الإنهاء حرب 
خلف�ص  �شيوؤدي  مم��ا  قليلة”،  “اأيام  غ�شون  يف  بينهما  ال��دائ��رة  االأ���ش��ع��ار 

االإنتاج وعودة االأ�شعار لل�شعود.
كما قال اإنه دعا امل�شوؤولني التنفيذيني ل�شركات النفط اإىل البيت االأبي�ص 
على  الطلب  انهيار  ب�شبب  “ُدمر”  ال���ذي  القطاع  م�شاعدة  �شبل  لبحث 

الطاقة اأثناء جائحة فريو�ص كورونا وحرب اأ�شعار بني الريا�ص ومو�شكو.
وامل�شتهلكة  املنتجة  ال��دول  على  اإن  للحكومة  اجتماع  خ��الل  بوتني  وق��ال 
اأ�شواق  اأن يح�شن الو�شع يف  العثور على حل ميكن  للنفط على حد �شواء 

النفط العاملية، والذي قال اإنه “�شعب«.
التعاون  تدعم  ال�شعودية  اإن  ل��روي��رتز  مطلع  كبري  خليجي  م�شدر  وق��ال 
بني منتجي النفط لتحقيق ا�شتقرار ال�شوق لكن معار�شة رو�شيا القرتاح 
ال�شهر املا�شي بزيادة تخفي�شات االإنتاج ت�شببت يف اال�شطرابات التي تعاين 
قبل  طويال  ي��زال  ال  الطريق  اأن  من  املحللني  بع�ص  وح��ذر  ال�شوق.  منها 
االتفاق على اأي خف�ص يف االإنتاج. وزادت خمزونات النفط اخلام االأمريكي 
13.8 مليون برميل يف اأكرب زيادة اأ�شبوعية منذ 2016، ويتوقع املحللون 
االإنتاج  بكبح  التكرير  م�شايف  ق��ي��ام  م��ع  امل��خ��زون��ات،  ه��ذه  زي���ادة  ا�شتمرار 

وا�شتمرار انخفا�ص الطلب على البنزين.

تدعم توجهات الدولة يف تطبيق �شيا�شة التباعد الجتماعي  

 »بادري للمعرفة وبناء القدرات« تقدم جمانًا 52 حما�شرة وكتابا
ً يف  ري�ادة الأعم��ال وتطوي��ر الذات عرب من�شته��ا الإلكرتوني�ة

يف ق���ط���اع���ات االأع�����م�����ال، وري�����ادة 
املهني،  وال���ت���ط���وي���ر  االأع������م������ال، 
وال����ع����ل����وم،  باللغتني  وال����ث����ق����ايف، 
وتعمل  واالإجن���ل���ي���زي���ة،  ال��ع��رب��ي��ة 
االأك���ادمي���ي���ة االإل��ك��رتون��ي��ة دوم���اً 
واللغات  الربامج  التو�شع يف  على 
“بادري  وه���دف���ت  ب�����ش��ك��ل  دوري .  
الذراع  للمعرفة وبناء القدرات”، 
“مناء”  مل���وؤ����ش�������ش���ة  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
لالرتقاء باملراأة، من خالل  اإطالق 
التفاعلية،  االإلكرتونية  من�شتها 
االأف���������راد يف  م����ع  ال���ت���وا����ش���ل  اإىل 
طلبة  من  العامل،  اأنحاء  خمتلف 
والرجال،  اجل��ام��ع��ات،  والن�شاء، 
ال���ط���احم���ني،  االأع������م������ال  ورواد 
عمل،  ع��ن  والباحثني  واملهنيني، 
تطوير  اإىل  ي�����ش��ع��ون  وال����ذي����ن 
اكت�شاب   مهاراتهم، ويبحثون عن 
اأن  مزيد من االأدوات التي ميكن 
ت��غ��ي��ري حياتهم  ع��ل��ى  ت�����ش��اع��ده��م 
املهني،  يف  م�شتقبلهم  وال��ت��ق��دم 
عرب دورات وموارد عرب االإنرتنت، 
باأن  امي��ان��ه��ا  منطلق  م��ن  وذل����ك 
للجميع.   حق  واملعلومات  املعرفة 
ال��ت��ي تقدمها  ال���ربام���ج  وت��ت��م��ي��ز 
وبناء  للمعرفة  بادري  “اأكادميية 
القدرات”، بتنوعها وقدرتها على 
واملراأة،  احتياجات  الرجل  تلبية 
وت��زوي��ده��م ب�����االأدوات ال��ت��ي تعزز 
من ال�شراكة الفاعلة فيما بينهم، 
والتنمية،  ال��ب��ن��اء  يف  وت��وظ��ي��ف��ه��ا 
والتطوير  االأع���م���ال،   بقطاعات 
املهني، والثقافة، والعلوم، وتعتزم 
القطاعات  التو�شع يف  االأكادميية 
املطروحة  وال����ربام����ج  واللغات 
تعزيز  خ���الل  م��ن  دوري،  ب�شكل 
واملوؤ�ش�شات  اجل��ام��ع��ات  م�����ش��ارك��ة 
والتدريبية  واخلرباء  التعليمية 

يف تقدمي املحتويات املعرفية. 

•• ال�صارقة-الفجر

االإلكرتونية،  االأك��ادمي��ي��ة  ُت��وف��ر 
ب�����ادري  ل�”اأكادميية  ال���ت���اب���ع���ة 
القدرات”،  وب�����ن�����اء  ل���ل���م���ع���رف���ة 
الذراع التعليمي ملوؤ�ش�شة   ”مناء” 
ل���الرت���ق���اء ب�����امل�����راأة، ل����الأف����راد يف 
دورات   9 ال���ع���امل،  اأرج������اء  ���ش��ت��ى 
على  متنوعة  جمانية  اإلكرتونية 
امل��وق��ع  االإل���ك���رتوين ال��ت��اب��ع لها، 
تت�شمن 52 در�شاً، وتقدم حزمة 
قطاعات  يف  املعرفية  امل�شادر  من 
املهني،  االأعمال،  والتطوير  ريادة 
باللغتني  وال���ع���ل���وم،  وال���ث���ق���اف���ة، 
باالإ�شافة  واالإجنليزية،  العربية 
اإىل باقة من الكتب االإلكرتونية. 

 
مت�شقة  ال��������دورات  ه����ذه  وت����اأت����ي 
بادري”،  “اأكادميية  اأه���داف  م��ع 
امل����ه����ارات  ت���ن���وي���ع  اإىل  ال���رام���ي���ة 
وت����ط����وي����ر  اأدوات  ال���وظ���ي���ف���ي���ة، 
ال���ع���م���ل، واالرت������ق������اء ب���ال���ق���درات 
والو�شول  لالأ�شخا�ص،  الفردية 
وحتقيق  امل��ط��ل��وب��ة،  ال��ك��ف��اءة  اإىل 
م�����ي�����زة  ال����ت����ن����اف���������ش����ي����ة، ومي���ك���ن 
ل����الأف����راد امل�����ش��ارك��ة يف ال�����دورات 
https://www.   ال��راب��ط عرب 
badir iacademy .org /

 .  courses

�شارك وت�شفح ب�شكل
 اآمن اأينما كنت  

“بادري”  روؤي��ة  ال��دورات  وتعك�ص 
يف تو�شيع انت�شار املعرفة وت�شهيل 
تتيح  ح���ي���ث  اإل����ي����ه����ا،  ال����و�����ش����ول 
اإمكانية  اأي��ن��م��ا  كانوا  ل����الأف����راد 
ال��دخ��ول وامل�����ش��ارك��ة جم��ان��اً عرب 
بتحميل  اأو  االإل���ك���رتوين،  امل��وق��ع 
التطبيق االإلكرتوين عرب اأنظمة 

الن�شائح   م��ن  العديد  ت��ق��دم  كما 
الطرق  لهم  ومتهد   لالأ�شخا�ص، 
روايات  اأبطال  منهم  جتعل  التي 
على  تعرج  كما  اخلا�شة،  حياتهم 
ال���ري���ادي���ة التي  ب��ع�����ص  امل����واق����ف 
اأما  احل���ي���اة،  ت��غ��ي��ري  اإىل  ت������وؤدي  
عن  “البحث  ال���راب���ع  ال��ك��ت��اب  يف 
اخلارقني”،  فتك�شف  االأب���ط���ال 
رائ����دة االأع���م���ال ال��ربازي��ل��ي��ة عن 
ال�شغرية،  ال�����ش��ل��وك��ي��ة  االأ�����ش����رار 
االآخرين  حت���ول  اأن  مي��ك��ن  ال��ت��ي 
يقودون  ناجحني  اإىل  اأ�شخا�ص 

التغري يف جمتمعاتهم ويحققون 
اأحالمهم ب�شغف. 

من�شة ت�شع العامل بني يديك
تعترب اأكادميية بادري االإلكرتونية 
تفاعلية  اإلكرتونية  تعّلم  من�شة 
ومبنية  ل���ل���ج���م���ي���ع،  م���ف���ت���وح���ة 
م�����ع   ”فازينوفا“،  ب����ال����ت����ع����اون 
���ش��ري��ك ال��ت��ط��وي��ر ال���ف���ن���ي، على 
من����وذج امل�����ش��اق��ات امل��ف��ت��وح��ة على 
االإنرتنت  )MOOCs(  حيث 
توفر  حزمة من امل�شادر املعرفية 

)االأن����دروي����د(،  اأو  اإ������ص(  اأو    )اآي 
تتنا�شب  ال��ت��ي  ال�����دورة  واخ��ت��ي��ار 
منازلهم  يف  وه����م  وت��ط��ل��ع��ات��ه��م، 
ما  اإىل  اخل�������روج،  احل���اج���ة  دون 
ين�شجم اليوم مع �شيا�شة التباعد 
االجتماعي، واالإجراءات الوقائية 
انت�شار  ملنع  الدولة  تتخذها  التي 
 فريو�ص كورونا امل�شتجد )كوفيد-
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 9 دورات اإلكرتونية جمانية
ت�شع  ع��ل��ى  امل�����ش��ارك��ون  �شيح�شل 

وادي  ال�شليكون”،  و”عقلية 
لت�شبح  ال�شحيحة  و”العقلية 

بطل الرواية”. 

اخرت طريقك عرب 
4 مناذج ملهمة  

ب������ادري �شمن  اأك���ادمي���ي���ة  ت���ق���دم 
4 كتب  االإل���ك���رتون���ي���ة  م��ن�����ش��ت��ه��ا 
ل�����زوار املوقع  ت��ت��ي��ح  اإل��ك��رتون��ي��ة، 
حت��م��ي��ل��ه��ا  وانتقاء  االإل����ك����رتوين 
ل�شخ�شيتهم  امل���ل���ه���م  ال���ن���م���وذج 
وتوجهاتهم امل�شتقبلية، وتت�شمن 

هي؛  جمانية،  اإلكرتونية  دورات 
والتمويل  ال�����ش��ريف��ة  “مبادئ 
ت�شتطيع  االإ�شالمي”،  و”كيف 
اقت�شاد  ع��امل  يف  جناحك  �شمان 
و”كيف  املتقلب”،  امل���ع���ل���وم���ات 
اأحالمك”،  وظ���ي���ف���ة  ت�������ش���م���م 
 و”امل�شروع الب�شري”، و”وّجهني! 
نظرة عامة على طلبات التقدمي 
يف الكليات االأمريكية”، و”مدخل 
اإىل  التدوين يف قطاع االأعمال”، 
عمال  خ��ي��ط:  م��الي��ني  و”اأربعة 
بنغالدي�ص”،  يف  امل�����الب�����������ص 

من  ن�������ش���خ���ة  “اأف�شل  ك�����ت�����اب 
رائ����دة  ح��ي��ث  ت�شارك  نف�شك”، 
االأع���م���ال ال��ربازي��ل��ي��ة ب��ي��ل بي�شي 
وتطلعهم  االآخرين،  مع  خرباتها 
لقيمه  االإن�شان  وف��اء  اأهمية  على 

 واأحالمه، واملحافظة عليها. 
 ”، وال��ث��ال��ث  ال��ث��اين  كتابيها  ويف 
�شيليكون  م��ن  الربازيلية  الفتاة 
من  الربازيلية  و”الفتاة  فايل”، 
بي�شي  تبني  ف��ايل   2”،  �شيليكون 
االأعمال  وري�����ادة  امل�����ش��وؤول��ي��ة  اأن 
معاً،  ي�شريان  متوازيان  عن�شران 

اأ�شواق املال الإماراتية تغلق على الأخ�شر يف اآخر جل�شات ال�شبوع 

األف يفقدون وظائفهم يف اإ�شبانيا منذ منت�شف مار�س   900

اأ�شهم اليابان تغلق على مزيد من النخفا�س 

•• اأبوظبي - وام:

االأخ��ري من  اليوم  االأخ�شر يف  املربع  االإم��ارات��ي��ة على  امل��ال  اأ���ش��واق  اأغلقت 
ال�شاعة  يف  نفذت  �شراء  عمليات  من  بدعم  ذل��ك  و  االأ�شبوعية  تعامالتها 
اإقفال اجلل�شة. و تركزت عمليات ال�شراء التي قادت  االأخ��رية التي �شبقت 
االأ�شهم  من  �شريحة  يف  ربحية  على  لالإغالق  لالأ�شواق  العامة  املوؤ�شرات 

الثقيلة يف مقدمتها اأ�شهم البنوك و العقار وقطاع اللوج�شتيك.
 3758 اإىل م�شتوى  املالية  ل��الأوراق  اأبوظبي  العام ل�شوق  املوؤ�شر  ارتفع  و 
التحليل  معطيات  ح�شب  مهم  حاجز  وه��و   0.35% ن�شبته  بنمو  نقطة 

•• طوكيو-رويرتز

متاأثرة  اأم�����ص  ال��ت��وايل  على  الرابعة  للجل�شة  اليابانية  االأ�شهم  تراجعت 
مبخاوف من اأن البالد على �شفا اأزمة تتعلق بفريو�ص كورونا مع االرتفاع 

امل�شتمر يف عدد الوفيات الناجمة عن الفريو�ص يف اأنحاء العامل.
واأغلق املوؤ�شر نيكي على انخفا�ص 1.37 باملئة عند 17818.72 نقطة، 

م�شجال انخفا�شا بن�شبة 25 باملئة منذ بداية العام.
وح��ذر خ��رباء ي��وم  اأم�ص االأول االأرب��ع��اء من اأن اليابان على �شفا اأزم��ة يف 
ظل الزيادة امل�شتمرة يف عدد االإ�شابات بكورونا يف اأنحاء البالد، مما يرفع 
احتمال فر�ص اإجراءات عزل عام وقيود اأخرى �شارمة على حركة ال�شكان 

مما �شي�شر بالن�شاط االقت�شادي.
اأم�ص اخلمي�ص مقابل هبوط  املوؤ�شر نيكي  28 �شهما �شعودا على  و�شجل 

196 �شهما.
ذات  الكبرية  التجزئة  ملتاجر  امل�شغلة  للتجزئة  جيه.فرونت  �شهم  وتكبد 

االأق�شام املتعددة اأكرب خ�شائر بالن�شبة املئوية حيث نزل 8.15 باملئة.
وت�شدرت اإنبك�ص كورب املنتجة للنفط االأ�شهم الرابحة على املوؤ�شر بالن�شبة 

املئوية حيث �شعد ال�شهم 4.51 باملئة.
واأغلق املوؤ�شر توبك�ص االأو�شع نطاقا اليوم اخلمي�ص على انخفا�ص 1.57 

باملئة.

الفني فيما اأغلق املوؤ�شر العام ل�شوق دبي املايل عند 1722 نقطة بزيادة 
ن�شبتها 0.12 % مقارنة مع اجلل�شة ال�شابقة.

و ارتفع �شهم اإعمار اإىل م�شتوى 2.18 درهم وحلق به يف االجتاه نف�شه “ 
اإعمار مولز “ اإىل 1.14 درهم و�شعد �شهم اأرامك�ص اإىل 2.33 درهم.

اإىل  االأول  اأبوظبي  بنك  �شهم  ارت��ف��ع  املالية  ل���الأوراق  اأبوظبي  �شوق  يف  و 
2.83 دره��م و �شهم  اأدن��وك للتوزيع اإىل  9.99 دره��م .. كما �شعد �شهم 
الدار العقارية اإىل 1.5 درهم . وعلى �شعيد ال�شيولة بلغت قيمة ال�شفقات 
 194 املتداولة  االأ�شهم  ع��دد  و�شل  و  تقريبا  دره��م  مليون   320 املربمة 

مليون �شهم نفذت من خالل 5342 �شفقة.

 •• مدريد-رويرتز

اأم�ص  اإ�شبانيا  التاأمينات االجتماعية يف  بيانات  اأظهرت 
اأن ما يقرب من 900 األف عامل فقدوا وظائفهم منذ 
12 مار�ص -اآذار عندما اأعلنت البال عن اإجراءات العزل 

ال�شحي العام ب�شبب تف�شي فريو�ص كورونا.

فقدوا  عامال   898822 نحو  اأن  البيانات  واأظ��ه��رت 
اأكر من ن�شفهم من  اآذار  12 مار�ص-  وظائفهم منذ 

العمال املوؤقتني.
امل�شجلني ر�شميا كعاطلني عن  االأ�شخا�ص  وارتفع عدد 
وهو  اآذار  م��ار���ص  يف  مليون   3.5 اإىل  ال��ب��الد  يف  العمل 

اأعلى م�شتوى منذ اأبريل- ني�شان 2017.

 

�شندوق النقد الدويل يوؤكد كفاية 
موارده للتعامل مع اأزمة »كورونا«

•• وا�صنطن -وام: 

امل�شتجد  اأن م��وارده تكفي للتعامل مع تداعيات فريو�ص كورونا  ال��دويل  النقد  اأكد �شندوق 
“كوفيد 19«.

تفر�ص  ك��ورون��ا  فريو�ص  جائحة  اإن  �شحفية  ت�شريحات  يف  ال�شندوق  يف  م�شوؤولون  ق��ال  و 
ك��ف��اي��ة موارد  ثقتهم يف  اأب����دوا  لكنهم  ال��ن��ا���ش��ئ��ة،  االأ����ش���واق  اق��ت�����ش��ادات  ع��ل��ى  ك��ب��رية  �شغوطا 
ال�شندوق لتلبية حاجات تلك الدول..موؤكدين اأن ال�شندوق بعيد عن ا�شتنفاد اإجمايل طاقته 
االإقرا�شية البالغة تريليون دوالر ويعمل على ا�شتك�شاف م�شادر جديدة للتمويل وال�شيولة 

للدول االأع�شاء.

�شركات الطاقة تدعم اأ�شهم اأوروبا 
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املال والأعمال

يف  املرافق  واإدارة  العقارات  تاأجري 
���ش��وق��ي االإي���ج���ار وال��ت��م��ل��ك احلر، 
املالك.  جمعيات  اإدارة  وخ��دم��ات 
ي�شاف اإىل ذلك حمفظتها القوية 
والعديد  ال�������ش���ي���اف���ة،  ق���ط���اع  يف 
للتاأجري  امل��ت��اح��ة  امل�����ش��اح��ات  م���ن 
والتجارية  اللوج�شتية  لالأغرا�ص 

وال�شناعية.

وا�شرتاتيجياتنا  خ��ط��ط��ن��ا  م����ع 
ال��وط��ن��ي��ة ال��ط��م��وح��ة، ل��ت��ظ��ل دبي 

الوجهة االأمثل للعي�ص والعمل«.
واأكدت و�شل اأن الظروف ال�شائدة 
ت�شتلزم من ال�شركات التوا�شل مع 
ال��ع��م��الء، واإب�����داء ال��ت��ع��اون معهم 
اأو  ����ش���غ���وط  اأي  م����ن  ل��ل��ت��خ��ف��ي��ف 
تداعيات  ع��ن  تنجم  ق��د  ت���اأث���ريات 
انت�شار  عن  الناجم  املوؤقت  املوقف 
ف���ريو����ص ك���ورون���ا امل�����ش��ت��ج��د حول 
فيه  تتابع  الذي  الوقت  العامل، يف 
عن  االأو����ش���اع  ت��ط��ورات  املجموعة 
ك��ث��ب، م��ب��دي��ًة ا���ش��ت��ع��داده��ا للعمل 
احلكومية  اجلهات  مع  والتن�شيق 

الر�شمية،  امل������ب������ادرات  مل�������ش���ان���دة 
امل�����وؤازرة  اأ���ش��ك��ال  وت��وف��ري خمتلف 
تاأكيًدا  امل��ي��دان،  يف  العاملة  للفرق 
على م�شوؤوليتها املجتمعية ودورها 
الوطني. ومن �شاأن مبادرة “و�شل” 
اأن تعود بالنفع على قاعدة وا�شعة 
املتعاملني يف االإم��ارة، ال�شيما  من 
واأن جمموعة و�شل الإدارة االأ�شول 
 47 ت�شم  ثرية،  حمفظة  متتلك 
ال�شكنية  العقارات  من  وحدة  األف 
 5،500 و  والتجزئة  والتجارية 
خمتلف  يف  �شناعية  اأر����ص  قطعة 
ال�شركة  وت��ق��دم  االإم�����ارة.  مناطق 
��ا ط��ي��ًف��ا ك��ام��اًل م��ن خدمات  اأي�����شً

ال�شناعية  االأرا����ش���ي  م�����ش��ت��اأج��ري 
واال����ش���ت���ث���م���اري���ة، وع����ل����ى ب����دالت 
اإىل  اإ�شافة  الباطن،  من  االإي��ج��ار 
اإع����ف����اء ج��م��ي��ع ال���ف���ئ���ات امل���ذك���ورة 
م��ن غ���رام���ات ال��ت��اأخ��ر ع��ن الدفع 
وال���غ���رام���ات االأخ������رى ح�����ش��ب كل 

حالة.
اخلطوات  اأن  اإىل  القا�شم  واأ���ش��ار 
تاأتي  “و�شل”  ات��خ��ذت��ه��ا  ال���ت���ي 
ال�شمو  �شاحب  لتوجيهات  تنفيذا 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم، 
ودع����وت����ه جل��م��ي��ع االأط��������راف من 
لتحمل  وامل���وؤ����ش�������ش���ات  ال�������ش���رك���ات 
من  اأك��ر  املجتمعية  م�شوؤولياتها 

•• دبي- الفجر:

ا�شتجابة لتوجيهات �شاحب ال�شمو 
اآل مكتوم  را�شد  بن  ال�شيخ حممد 
نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص 
ال������وزراء ح��اك��م دب����ي- رع����اه اهلل- 
بن  مكتوم  ال�شيخ  �شمو  ومبتابعة 
نائب  مكتوم،  اآل  را�شد  بن  حممد 
اإدارة  ح��اك��م دب���ي رئ��ي�����ص جم��ل�����ص 
االأ�شول،  الإدارة  و���ش��ل  جمموعة 
ل��ل��ت��خ��ف��ي��ف م����ن اآث��������ار االأو������ش�����اع 
الراهنة على خمتلف فئات املجتمع 
يف دبي، وتعزيز ا�شتعدادها للتعامل 
امل�شتقبلية،  ال���ظ���روف  جميع  م��ع 

الإدارة  و����ش���ل  جم��م��وع��ة  اأع���ل���ن���ت 
االأ�شول عن حزمة من االإجراءات 
ال��ت��ح��ف��ي��زي��ة ل��دع��م ع��م��الئ��ه��ا من 

االأفراد وال�شركات.
واأكد �شعادة ه�شام عبداهلل القا�شم، 
الرئي�ص التنفيذي ملجموعة و�شل 
التي  ال��ظ��روف  اأن  االأ���ش��ول  الإدارة 
العمل  ت�شتوجب  ال��ع��امل  ي�شهدها 
ب����روح امل�����ش��وؤول��ي��ة ك��ف��ري��ق واح���د، 
واالن�شمام اإىل الطيف الوا�شع من 
املبادرات التي اأطلقتها دبي يف هذا 
للمجموعة  حافًزا  وكانت  ال�شدد، 
لتكون يف طليعة  التزامها  الإظهار 
املوؤ�ش�شات  م��ن  امل��ت��زاي��دة  االأع����داد 

ت�شامنها  اأظهرت  التي  وال�شركات 
لدعم امل�شلحة العامة.

��ا م��ن��ه��ا ع��ل��ى امل�����ش��اه��م��ة يف  وح��ر���شً
وتعزيز  االإم�����ارة،  اقت�شاد  حتفيز 
وم�شاعدة  امل��ج��ت��م��ع��ي  ال���ت���ك���ات���ف 
تبعات  اأي  جت����اوز  ع��ل��ى  ع��م��الئ��ه��ا 
حمتملة، واإ�شهاًما يف دعم ال�شيولة 
فقد  االأعمال،  وا�شتمرارية  املالية 
لتحقيق  ق���رارات  ال�شركة  ات��خ��ذت 
تاأجيل  اأهمها:  من  الغايات،  ه��ذه 
مل�شتاأجري  االإي���ج���ار  ب����دالت  دف���ع 
التجارية وال�شكنية، ملدة  العقارات 

ثالثة اإىل �شتة اأ�شهر. 
على  ��ا  اأي�����شً ال��ق��رار  ه���ذا  وينطبق 

والراند  الربازيلي  الريال  و�شجل 
اجلنوب اإفريقي م�شتويات قيا�شية 
اللرية  ن���زل���ت  ب��ي��ن��م��ا  م��ن��خ��ف�����ش��ة 
اأدن������ى م�����ش��ت��وى يف  اإىل  ال���رتك���ي���ة 

عامني.

•• طوكيو-رويرتز

اخلمي�ص  اأم�������ص  ال�������دوالر  ت��خ��ل��ى 
حققها  ال��ت��ي  امل��ك��ا���ش��ب  بع�ص  ع��ن 
دعمت  بعدما  االأخ����رية  االآون����ة  يف 
اأ�شعار  قفزة بن�شبة ع�شرة باملئة يف 
بال�شلع  املرتبطة  العمالت  النفط 
املحيطة  ال�شبابية  اأن  اإال  االأولية، 
اأبقت  ك���ورون���ا  ف���ريو����ص  ب��ج��ائ��ح��ة 
العملة االأمريكية قوية اأمام باقي 

العمالت الرئي�شية
اآمال  بفعل  النفط  اأ�شعار  و�شعدت 
االأمريكية  الدبلوما�شية  جن��اح  يف 
باإنهاء  ورو�شيا  ال�شعودية  اإقناع  يف 
اأ�شواق  دفعت  التي  االأ�شعار  ح��رب 
منذ  م�شتوياتها  اأدن���ى  اإىل  اخل���ام 
وتقرير  ع����ام����ا،   20 م����ن  اأك������ر 
ال�شني  م�شرتيات  ع��ن  لبلومربج 

من النفط.
اأدى ذلك لرفع العمالت املرتبطة 
ح���ي���ث �شعد  االأول������ي������ة،  ب��ال�����ش��ل��ع 
باملئة   0.6 االأ�����ش����رتايل  ال�����دوالر 
وتعزز  دوالر،   0.6110 اإىل 

اإىل  باملئة   0.65 الكندي  ال��دوالر 
1.4146 دوالر كندي.

ل����ك����ن اأم�����������ام م���ع���ظ���م ال���ع���م���الت 
الرئي�شية، ظل الدوالر قويا ب�شبب 
امل�شتثمرين،  ل��دى  االرت��ي��اح  حالة 
الكبري  التعطيل  ح��ي��ال  ال��ق��ل��ق��ني 
ل���ل���ت���ج���ارة ال���دول���ي���ة ال���ن���اج���م عن 
ع��ن حيازة  الناجمة  ك��ورون��ا،  وب��اء 

الدوالر.
�شلة  اأم��ام  ال��دوالر  موؤ�شر  وا�شتقر 
م���ن ���ش��ت ع���م���الت رئ��ي�����ش��ي��ة عند 
مكا�شب  حتقيق  ب��ع��د   99.470
ال��ل��ي��ل حيث  ب��امل��ئ��ة خ���الل   0.53
مقابل  االأمريكية  العملة  ارتفعت 
الرئي�شية  ال����ع����م����الت  م���ع���ظ���م 

االأخرى.
اإىل  ب��امل��ئ��ة   0.1 ال���ي���ورو  وت���راج���ع 
1.0947 دوالر بعد هبوط بن�شبة 

0.69 باملئة اأم�ص االأربعاء.
يف الوقت نف�شه تراجع الني، والذي 
طفيف،  ب�شكل  اآم���ن���ا،  م����الذا  ُي��ع��د 
وجرى تداوله عند 107.24 ين 
للدوالر، بعدما بلغ ذروة اأ�شبوعني 

. عند 106.925 
ال���روب���ي���ة  ت����راج����ع����ت  اآ�����ش����ي����ا،  ويف 
لتقرتب  باملئة   0.5 االإندوني�شية 
عاما   22 م�����ش��ت��وى يف  اأدن�����ى  م���ن 

الذي بلغته ال�شهر املا�شي.

“تاأتي  واأ���ش��اف:  م�شى.  وق��ت  اأي 
من  العديد  ت�شمل  التي  مبادراتنا 
احلزم، ترجمة واقعية اللتزاماتنا 
اقت�شادنا،  ودع���م  جمتمعنا  جت��اه 
واالهتمام با�شتقرار ومنو �شركائنا 
حيث  امل�شتاأجرين،  من  وعمالئنا 
تاأتي �شعادتهم على قمة اأولوياتنا. 
م�شوؤوليتنا  م�����ن  وان����ط����الق����ن����ا 
ا�شتعداد  ع��ل��ى  ف��اإن��ن��ا  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة، 
دائم ملوؤازرتهم من خالل تزويدهم 
ومتكينهم  النجاح،  ع��وام��ل  بكافة 
يف  واالإ���ش��ه��ام  عملياتهم،  ملوا�شلة 
وبيئة  االقت�شادي  امل��ن��اخ  ا�شتقرار 
بالتناغم  وا�شتمراريتها،  االأعمال 

»و�شل« تطلق حزمة حتفيزية لدعم عمالئها من الأفراد وال�شركات 

ه�شام القا�شم:  ملتزمون بتوجيهات القيادة الر�شيدة ومبادرتنا تعك�س م�شوؤوليتنا املجتمعية للتخفيف من اآثار الو�شع الراهن

بالتعاون مع �شركتي اأبوظبي والعني للتوزيع 

 دائرة الطاقة باأبوظبي تراجع تعليمات التمديدات  
الكهربائية لتخفيف الأعباء املالية والفنية على املواطنني

مراجعة املزيد من تلك التعليمات وخلق مناخ م�شجع للمواطنني على بناء 
م�شاكنهم وحتقيق اال�شتفادة املثلى من خدمات الطاقة واملياه يف االإمارة«.

وق���ام ف���رق ال��ع��م��ل يف دائ����رة ال��ط��اق��ة و���ش��رك��ت��ي اأب��وظ��ب��ي وال��ع��ني للتوزيع 
الكهرباء  ت��وزي��ع  ل��وح��ات  غرفة  بتخ�شي�ص  املتعلقة  التعليمات  بتحديث 
املواطنني  من  ال�شكنية  الفلل  ملالكي  ال�شماح  مت  حيث  ال�شكنية  الفلل  يف 
برتكيب لوحات توزيع جدارية بحد اأق�شى للتيار الكهربائي 399 اأمبري 
كبديل عن غرف الكهرباء والتي كانت ت�شكل عبئاً مادياً على مالك الفلل 
وهو ما �شيمكن املواطنني من توفري 25،000 درهم كحد اأدنى من قيمة 
اإىل جتنيبهم تخ�شي�ص م�شاحة من  اإ�شافة  الكهرباء،  اإن�شاء غرف  تكلفة 
االأر���ص لهذه الغاية. ومن املتوقع ما ال يقل عن %50 من مالك الفلل 
ال�شكنية اجلديدة يف االإمارة اأن يتمكن من اال�شتفادة من هذه التعديالت.

اأ�شحاب الفلل  اأن يتقدم  اأما عن تطبيق التعليمات اجلديدة، فمن املمكن 
بناء  �شيتم  التي  املنطقة  عن  امل�شوؤولة  التوزيع  ل�شركة  اجلديدة  ال�شكنية 
الفيال فيها اإما يف اأبوظبي اأو يف العني، وذلك من خالل االإجراءات املتبعة 
ملراجعة طلبات الرتكيبات و�شتتم املوافقة من قبل ال�شركتني بعد االلتزام 
بجميع املتطلبات اخلا�شة بذلك ح�شب التعليمات املتفق عليها بني دائرة 

الطاقة و�شركتي التوزيع.

•• اأبوظبي-الفجر: 

التمديدات  لتعليمات  مراجعات  اإج���راء  اأبوظبي  يف  الطاقة  دائ��رة  اأعلنت 
الكهربائية املعمول بها منذ العام 2014 يف االإمارة، بغر�ص اإيجاد فر�شة 
لتخفيف االأعباء املالية والفنية على املواطنني الراغبني ببناء فلل �شكنية 
العمل  فريق  وق��ام  الرتكيبات.  �شالمة  اأو  العامة  بال�شالمة  امل�شا�ص  دون 
التعليمات  تلك  مبراجعة  ال��دائ��رة  يف  التنظيمية  ال�شوؤون  بق�شم  املخت�ص 
بالتعاون مع �شركة اأبوظبي للتوزيع و�شركة العني للتوزيع. حيث مت حتديد 
بع�ص الفقرات يف التعليمات والتي ميكن تعديلها بحيث تخفف من االأعباء 
املرتتبة على مالكي الفلل ال�شكنية.  ومن جهته، اأكد �شعادة املهند�ص حممد 
بن جر�ص الفال�شي، وكيل دائرة الطاقة يف اأبوظبي: “تعمل دائرة الطاقة 
االإمارة  يف  للمواطنني  املقدمة  باخلدمات  االرتقاء  اأجل  من  �شركائها  مع 
وتنفيذ توجيهات القيادة الر�شيدة الرامية اإىل تعزيز جودة حياة و�شعادة 
التمديدات  تعليمات  مراجعة  خطوة  “تاأتي  �شعادته:  واأ���ش��اف  املجتمع«. 
الرتكيبات  وجهد  املالية  االأع��ب��اء  توفري  على  العمل  اإط��ار  يف  الكهربائية 
يف  وال�شالمة  الكفاءة  م��ع��دالت  اأع��ل��ى  حتقيق  م��ع  امل��واط��ن��ني،  على  الفنية 
تو�شيل الكهرباء اإىل املنازل. و�شنوا�شل العمل مع خمتلف االأطراف على 

�شعود النفط يدعم العملت املرتبطة بال�شلع الأولية 

حزمة ال�شارقة التحفيزية.. توظيف املنظومة الرقمية لإدامة الن�شاط القت�شادي

بور�شات اآ�شيا ترتاجع بعد وول �شرتيت  
•• هونغ كونغ-اأ ف ب

اآ�شيا  يف  االأ���ش��ه��م  اأ���ش��واق  تراجعت 
اأم���������ص ع���ق���ب ان���خ���ف���ا����ص ح�����اد يف 
�شرتيت  وول  ن��ي��وي��ورك  ب��ور���ش��ة 
ف��ي��م��ا ي���ج���ت���اح ف����ريو�����ص ك���ورون���ا 
امل�����ش��ت��ج��د ال���ع���امل ل��ي��ق��رتب عدد 
ب��ه م��ن مليون �شخ�ص  االإ���ش��اب��ات 
ت�شديد  ع��ل��ى  ع����دة  دوال  جم����ربا 
قيود العزل ال�شارمة اأ�شال بهدف 

احتواء تف�شي الوباء.
وبعد اأ�شبوعني من ت�شجيل مكا�شب 
اأع��ق��ب��ت ح���واف���ز مالية  ���ش��روري��ة 
وا�شعة برتيليونات الدوالرات، عاد 
الدمار  على  للرتكيز  املتعاملون 
بال�شعوب  ال����وب����اء  اأحل���ق���ه  ال�����ذي 
االأم��د. وحذر  الطويلة  وتداعياته 
الفريق الطبي الذي �شكله الرئي�ص 
ملحاربة  ت���رام���ب  دون���ال���د  دون���ال���د 
ال����والي����ات  اأن  م����ن  كوفيد-19 
قرابة  ت�شجل  اأن  مي��ك��ن  امل��ت��ح��دة 
الرئي�ص  وف���اة. وح��ذر  رب��ع مليون 
“مرّوعني”  اأ�شبوعني  من  ب��دوره 

ت�شريحاته  وج�������اءت  ق�����ادم�����ني. 
اأعلنت دول عدة  الواقعية يف وقت 
متديد اإجراءات العزل التي ت�شيق 
اخلناق على اقت�شادات يف خمتلف 
التوتر  وت��ف��اق��م  ال���ع���امل.  اأن���ح���اء 
ال�����ذي ت�����ش��ه��ده ال���ب���ور����ش���ات اإث���ر 
تك�شف  مل  ال�شني  اأن  ذك��ر  تقرير 
ل�شحايا  احلقيقية  احل�شيلة  عن 
الفريو�ص لديها، فيما بداأت تخرج 
اإج����راءات ع��زل طويلة. وقال  م��ن 
ميلون  موؤ�ش�شة  م��ن  ب��ورت��ر  ج��ون 
بلومربغ  لتلفزيون  لال�شتثمارات 
حول  امل���ت�������ش���اع���دة  “االنباء  اإن 
اإىل  ال24  ال�شاعات  يف  الفريو�ص 
لالآمال«.  خم��ي��ب��ة  ال�����ش��اب��ق��ة   48
العاملي  “االقت�شاد  اأن  واأ����ش���اف 
و���ش��ل اإىل ح��ائ��ط م�����ش��دود. هناك 
اليقني وه��ذا ما  الكثري م��ن ع��دم 
ي�شهم يف تقلبات ال�شوق ويف امل�شار 
الرتاجعي الذي �شهدناه يف االأيام 
وانخف�شت  امل���ا����ش���ي���ة«.  ال��ق��ل��ي��ل��ة 
 4 بن�شبة  واأوروب����ا  اآ�شيا  ب��ور���ش��ات 
ب��امل��ئ��ة ت��ق��ري��ب��ا االأرب����ع����اء، يف وقت 

ت�شري  بيانات  امل�شتثمرون  جتاهل 
وظائف  ع��دد  يف  اخل�����ش��ارة  اأن  اإىل 
املا�شي  ال�����ش��ه��ر  ال����ع����ام  ال���ق���ط���اع 
امل��ت��وق��ع. ويرتكز  م��ن  بكثري  اأق���ل 
طلبات  اأرق���ام  على  االآن  االه��ت��م��ام 
اإع�����ان�����ات ال���ب���ط���ال���ة يف ال����والي����ات 
امل��ت��وق��ع ���ش��دوره��ا اليوم  امل��ت��ح��دة 
ت�شري  والتي  املا�شي،  االأ�شبوع  عن 
اأنها �شت�شل  اإىل  بع�ص التقديرات 
بور�شات  يف  ط��ل��ب.  م��ل��ي��ون   6،5
ال�شباح  جل�شة  طوكيو  انهت  اآ�شيا 
فيما  باملئة   0،8 بن�شبة  ب��رتاج��ع 
ب��ور���ش��ة ه���ون���غ كونغ  ان��خ��ف�����ش��ت 
باأكر  و�شيدين  باملئة   0،5 بن�شبة 
�شنغهاي  وتراجعت  باملئة.   2 من 
باملئة   1 و���ش��ن��غ��اف��ورة  ب��امل��ئ��ة   0،1
ف��ي��م��ا ان��خ��ف�����ش��ت ك���ل م���ن مانيال 
�شيول  لكن  باملئة.   2 وويلينغتون 
 0،6 ب��ن�����ش��ب��ة  ���ش��ج��ل��ت ارت����ف����اع����ا 
من  اإيني�ص  �شتيفن  وق���ال  ب��امل��ئ��ة. 
احلاد  ال��ه��ب��وط  “مع  اأك�����ش��ي��ك��ورب 
االأ�شواق  ع��ادت  العاملي  لالقت�شاد 
املخاطر  ع��ن  االب��ت��ع��اد  و���ش��ع  اإىل 

امل�شتثمرون  ي��ج��د  ب��ي��ن��م��ا   )...(
توقعات  ا����ش���ت���ي���ع���اب  يف  ���ش��ع��وب��ة 
ب�شاأن  املت�شائمة  ت��رام��ب  الرئي�ص 
وفيات  ت�شجيل  ا�شتمرار  احتمال 
ب��ني االم��ريك��ي��ني حتى ح��زي��ران/

امل�شتثمرين  اأن  واأ���ش��اف  ي��ون��ي��و«. 
ال��ت��وت��ر. م��ن جهة  حاليا يف غ��اي��ة 
النفط اخلام بع�ص  اأخ��رى، �شجل 
ب���اأم���ل تدخل  االرت����ف����اع م��دف��وع��ا 
االأ�شعار بني  لف�ص حرب  اأمريكي 
تفاقم  وال��ت��ي  ورو���ش��ي��ا  ال�شعودية 
م���ن ت���راج���ع ال��ط��ل��ب ال��ن��اج��م عن 

فريو�ص كورونا امل�شتجد.
اجلمعة  ال����رئ����ي���������ص  و����ش���ي���ل���ت���ق���ي 
ملناق�شة  الطاقة  قطاع  مب�شوؤويل 
االأزم��������ة ال���ت���ي ت���ه���دد ال���ق���ط���اع يف 
وق���ت و���ش��ل��ت االأ����ش���ع���ار اإىل اأدن���ى 
من  عقدين  قرابة  يف  م�شتوياتها 

الزمن.
وقالت جمموعة “بنك اإيه اإن زد” 
اإن االأ�شعار تتلقى دعما من تقارير 
االأمريكية  الطاقة  وزارة  ان  تفيد 
املنتجني  ب����ت����اأج����ري  ت�����ق�����وم  ق������د 

املحليني م�شاحات لتخزين كميات 
احتياط.

اإن  ي���ق���ول���ون  امل���ح���ل���ل���ني  اأن  غ����ري 
امل����ك����ا�����ش����ب ق�����د ت����ك����ون حم�������دودة 
االأن�شطة  اإغ��الق  لتداعيات  نظرا 

التجارية، ووقف الرحالت اجلوية 
التباعد  ت����داب����ري  م����ن  وغ����ريه����ا 
االجتماعي الهادفة اإىل احلد من 

تف�شي الفريو�ص.
يف  ال�شباحية  التعامل  جل�شة  يف 

اآ�شيا �شجل �شعر برميل نفط غرب 
بن�شبة  ارتفاعا  الو�شيط  تك�شا�ص 
الربميل  �شعر  ليبلغ  باملئة   3،25
20،97 دوالر. وارتفع �شعر برنت 
ليبلغ  ب��امل��ئ��ة   3،8 بن�شبة  اخل����ام 

دوالر.   25،68 ال��ربم��ي��ل  ���ش��ع��ر 
اإىل  اأ�شعارهما قد تراجعت  وكانت 
لينخف�ص  االث��ن��ني  م�شتوى  اأدن���ى 
دوالر   20 دون  مل��ا  تك�شا�ص  غ��رب 

للربميل لفرتة وجيزة.

تدعم اجلهات احلكومية واخلا�شة وقطاعات االأعمال 
واالأفراد، بروؤية ت�شمن اإدامة عجلة التنمية يف خمتلف 
ال�شغرية  وال�شركات  النقل  �شمنها  وم��ن  القطاعات 
وال�شكن وامل��ع��ام��الت احل��ك��وم��ي��ة. وج���اءت احل��زم��ة يف 
نهج اإماراتي احتادي مت�شق يف اإعطاء االأولوية ل�شحة 
ت�شتلهم  ح��ي��اة  ب��ي��ئ��ة  ، يف  وامل��ق��ي��م  امل���واط���ن  و���ش��الم��ة 
اال�شتقرار والرفاه وال�شعادة. ي�شار اإىل اأنه قبل ب�شعة 
التي   ، الراهنة  الظروف  يف  العامل  دخ��ول  من  اأ�شابيع 
الدولية  احلكومي  االت�شال  منظومات  �شميم  اأ�شابت 
ال�شارقة  يف  احلكومي  لالت�شال  ال���دويل  امل��رك��ز  ك��ان   ،
االت�شال  م��ن��ت��دى  م���ن  احل����ايل  ال���ع���ام  دورة  خ�����ش�����ص 

احلكومي ، جلملة الق�شايا التي حتاكي الواقع وتلبي 
املتطلبات التطويرية يف اإدارة املبادرات والعمل ال�شبابي 
الدولية  املجتمعات  كافة  فوجئت  اإذا  حتى  والتطوعي 
تعرف  االإم����ارة  ك��ان��ت  عمله،  ينبغي  وم��ا  بامل�شتجدات 
العامة  والقطاعات  تنفيذه،  مطلوب  هو  ما  بال�شبط 
التي ينبغي دعمها برزم حتفيزية،  واخلا�شة واالأهلية 
وبن�شب ومدد زمنية ت�شمن اإدامة الن�شاط االقت�شادي 
وامل���وازن���ة ب��ني ال��ط��ل��ب وال��ع��ر���ص وحت��ي��ي��د ال�شغوط 
ما  وه��و  واالأف����راد،  املوؤ�ش�شات  على  واملحتملة  املنظورة 
�شموليتها  يف  التحفيزية  ال�����ش��ارق��ة  ح��زم��ة  ت�شمنته 
القطاعية ويف توظيفها للمنظومات الرقمية و للعمل 

لالت�شال  ال���دويل  للمنتدى  ال�شنوية  الت�شع  الن�شخ 
احلكومي، الذي يرعاه �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور 
�شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�ص االأعلى حاكم 
امل�شتويني  على  ي�شنف  املنتدى  ب��ات  حيث   ، ال�شارقة 
يف  االإح��اط��ة  عالية  من�شة  بكونه  وال���دويل،  االإقليمي 
توظيف  من  يقت�شيه  وما  احلكومي  االت�شال  مهارات 

املنظومات الذكية لال�شتثمار بالتقنية احلديثة.
اأقرها  ال��ت��ي  ال�����ش��ارق��ة  وق��د ت�شمنت ح��زم��ة حم��ف��زات 
بن  �شلطان  ال�شيخ  �شمو  برئا�شة  التنفيذي  املجل�ص 
حاكم  ون��ائ��ب  عهد  ويل  القا�شمي  �شلطان  ب��ن  حممد 
التي  املتكاملة  االإج������راءات  م��ن  جم��م��وع��ة   ، ال�����ش��ارق��ة 

•• اأبوظبي -وام:

والت�شغيلية  االق��ت�����ش��ادي��ة  امل��ح��ف��زات  ح��زم��ة  ع��ك�����ش��ت 
وامل��ع��ي�����ش��ي��ة ال��ت��ي اأع��ل��ن��ه��ا امل��ج��ل�����ص ال��ت��ن��ف��ي��ذي الإم����ارة 
ال�شارقة وبلغ عددها نحو 47 حمفزا، درجة عالية من 
ال�شمولية والت�شاركية واالحرتاف، يف توظيف عنا�شر 
ال��ق��وة ال��ذات��ي��ة ل��دع��م خم��ت��ل��ف ال��ق��ط��اع��ات، ولتعزيز 
الظروف  ه��ذا  مثل  يف  ال�شاملة  التنمية  ا���ش��ت��م��راري��ة 

امل�شتجدة .
حي،  مترين  مبثابة  التحفيزية  احلزمة  ه��ذه  وج��اءت 
على اأر�ص الواقع، لرتجمة خربات تراكمت يف م�شامني 

اقت�شت  اإذا  امل��ب��ادرات  لتو�شيع  واجل��اه��زي��ة  التطوعي 
الظروف.

اإمارة  م��وازن��ة  اأن   ، بارتياح   ، متابعة  اأو���ش��اط  و�شجلت 
ال�شارقة للعام املايل احلايل 2020 هي املوازنة االأكرب 
بتاريخ االإمارة بنفقات بلغت قيمتها 29.1 مليار درهم 
ا�شتحوذت  وفيها   . املا�شي  العام  عن  املئة  يف   2 بزيادة 
روات����ب م��وظ��ف��ي ال��ق��ط��اع ال��ع��ام ع��ل��ى 45 يف امل��ئ��ة من 
املئة، فيما  5 يف  �شنوية  املوازنة اجلارية بزيادة  نفقات 
لتطوير  نفقاتها  م��ن  امل��ئ��ة  يف   33 امل��وازن��ة  خ�ش�شت 
العام  املئة عن  10 يف  البنية التحتية بزيادة  وحت�شني 

املا�شي مع توفري 500 وظيفة جديدة للمواطنني.

الإمارات تنتج 70 �شنفا من اخل�شار والفاكهة .. و»املحلي« يناف�س امل�شتورد يف اجلودة وال�شعر
•• اأبوظبي-وام:

حققت دولة االإمارات خالل ال�شنوات املا�شية طفرة زراعية هامة اأ�شهمت 
ما  اإىل  والفاكهة  اخل�شار  من  حمليا  املنتجة  االأ�شناف  ع��دد  زي��ادة  يف 
يزيد عن 70 �شنفاً تتمتع مب�شتوى عال من اجلودة. ووفقا لتقديرات 
وزارة التغيري املناخي والبيئة، فاإن عدد املزارع يف دولة االإم��ارات حتى 
العام 2018 بلغ 35 األف مزرعة، اأ�شهمت يف تلبية احتياجات االأ�شواق 
قوياً  مناف�شاً  الدولة  الزراعية يف  املنتجات  العديد من  وباتت  املحلية، 

للمنتجات الزراعية التي يتم ا�شتريادها من اخلارج. 
�شهدت  ال��دول��ة، فقد  امل����زارع يف  م��ن  االأك���رب  الن�شبة  اأب��وظ��ب��ي  ت�شم  و 
 –  2018 للعام  /�شابقا/  امل��زارع��ني  خدمات  ملركز  الزراعية  اخلطة 
 6 بينها  الطازجة،  اخل�شراوات  من  �شنفاً   68 نحو  ت�شويق   2019
حما�شيل من الفاكهة مت اإدراجها للمرة االأوىل �شمن اخلطة. وعكفت 
هيئة اأبوظبي للزراعة وال�شالمة الغذائية على اإدخال واعتماد اأ�شناف 

جديدة عالية االإنتاجية بعد التاأكد من جناحها حتت الظروف البيئية 
27 �شنفاً من اأ�شناف احلم�شيات وذلك  اإنتاج ما يقارب  املحلية، ومت 
بعد تقييمها واعتمادها. وجنحت املنتجات الزراعية االإماراتية يف تعزيز 
كبريا  اإقباال  تالقي  وباتت  امل�شتوردة،  املنتجات  مع  التناف�شية  قدرتها 
من امل�شتهلكني بف�شل جمموعة من العوامل املحفزة التي �شاعدت على 

طرحها باأ�شعار منا�شبة. 
ب��ال��زراع��ة الع�شوية وزي���ادة  ك��ب��رياً  و ت���ويل دول���ة االإم�����ارات اه��ت��م��ام��اً 
االإمارات  لهيئة  ووفقا  الع�شوية،  باملنتجات  املزروعة  االأرا�شي  م�شاحة 
مزرعة   29 ت�شجيل  مت  فقد  “موا�شفات”،  واملقايي�ص  للموا�شفات 
ع�شوية جديدة يف الدولة، خالل الن�شف االأول من العام 2019، فيما 
�شهدت منتجات املزارع الع�شوية زيادة تقدر بنحو %60 خالل عامي 
املناخي  التغري  اأن وزارة  بالذكر  املا�شيني. اجلدير   2017 و   2018
والبيئة تنفذ منذ اأغ�شط�ص 2018 م�شروعاً بحثياً ال�شتخدام تقنيات 
م�شتوى  على  الزراعية  للمناطق  اجل��وي  وامل�شح  ُبعد  عن  اال�شت�شعار 

اال�شتغالل  حتقيق  بهدف  طيار،  ب��دون  الطائرات  با�شتخدام  ال��دول��ة، 
االأمثل ملوارد البيئة واملوارد التي يدعم القطاع الزراعي بها، والتو�شع 
العاملية  التقنيات  اأح��دث  توظيف  عرب  امل�شتدامة  ال��زراع��ة  مفاهيم  يف 

املتاحة يف هذا املجال. 
املحلي  ال��غ��ذاء  اإن��ت��اج  و�شائل  وتطوير  ال��زراع��ي  القطاع  تعزيز  ويعترب 
توجها اإ�شرتاتيجيا تتبناه دولة االإمارات، كما يعترب اأحد اأبرز خيارات 
تعزيز االأمن الغذائي يف الدولة ال �شيما يف اأوقات االأزمات والطوارئ. 
وت��ت��ن��وع امل�����ش��اري��ع ال��زراع��ي��ة ال��رائ��دة يف دول���ة االإم�����ارات املعتمدة على 
التكنولوجيا احلديثة، وتعترب الزراعة املائية )دون تربة( اأحد اأبرز هذه 
امل�شاريع، حيث ببلغ عدد املزارع التي تبنت هذا النمط الزراعي بالدولة، 
وفقا الإح�شاءات وزارة التغري املناخي والبيئة 2018- 2019 حوايل 

177 مزرعة، بينها 89 مزرعة يف اإمارة اأبوظبي. 
تربة  دون  الزراعة من  اإنتاجية  فاإن  للوزارة،  لدرا�شات ميدانية  ووفقا 
اأ�شعاف نظريتها بالزراعة املحمية العادية،  اأربعة  ت�شل اإىل ما يقارب 

بالنظر ال�شتخدام م�شاحة اأقل وعدد نباتات اأكر، كما تعترب حما�شيل 
اخليار والطماطم والطماطم الكرزية والفلفل واخل�ص والفراولة من 
الزراعة  نظام  با�شتخدام  الدولة  يف  زراعتها  يتم  التي  املحا�شيل  اأه��م 
االأمن  لتعزيز  متكاملة  منظومة  وف��ق  االإم���ارات  دول��ة  وتعمل  املائية. 
وتقنيات  ال��زراع��ي  االإن��ت��اج  تنمية  على  رئي�شي  ب�شكل  تعتمد  الغذائي 
الوطنية  اال�شرتاتيجية   2018 ع��ام  اأطلقت  االإط��ار  ه��ذا  ال��غ��ذاء، ويف 
لالأمن الغذائي والتي انبثق منها برنامج “م�شرعات تبني التكنولوجيا 
احلديثة الزراعية” بهدف ت�شريع تبني وتطبيق التكنولوجيا يف جميع 
اأن  ال��زراع��ي املحلي. واأدرك���ت دول��ة االإم���ارات  مراحل االإم���داد لالإنتاج 
تطوير القطاع الزراعي وحتقيق م�شتويات عالية من االإنتاجية، خا�شة 
يف ظل ظروفها البيئية، �شوف يكون هدف �شعب املنال من دون تبني 
ت�شمح  تقنيات  وابتكار  املغلقة،  الزراعة  الأنظمة  احلديثة  التكنولوجيا 
بزراعة املزيد من املحا�شيل الزراعية يف ظل وجود العديد من االأبحاث 

العلمية والتطبيقية يف هذا املجال.
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اأ�����ش����اد ال����ل����واء ن��ا���ش��رع��ب��د ال�����رزاق 
الرزوقي رئي�ص االحتادين االإماراتي 
واالآ����ش���ي���وي ن���ائ���ب رئ��ي�����ص االحت����اد 
ال������دويل ل��ل��ك��ارات��ي��ه ب��ج��ه��ود دول���ة 
و�شون  املجتمع  حلماية  االإم�����ارات 
االإمارات  اأن  اإىل  م�شريا  مكت�شباته، 
���ش��ب��اق��ة ورائ�������دة يف ك���ل امل���ج���االت، 
على  قدرتها  يف  عبقريتها  وتتج�شد 
ق�ش�ص  اإىل  التحديات  ك��ل  حت��وي��ل 

جناح.
وقال اإن قادتها دائما ي�شربون املثل 
املبادرات  ط��رح  يف  للعامل  وال��ق��دوة 
غري امل�شبوقة لتعزيز مكانة الدولة 
املجتمع  واأن  العاملي،  امل�شتوى  على 
يتفاعل  ج��ن�����ش��ي��ات��ه  ت���ع���دد  ب���رغ���م 

بال�شكل املطلوب مع كل التوجهات.
الن�شاط  يف  اجل��دي��د  يخ�ص  وفيما 
لريا�شة  وال���دويل  وال��ق��اري  املحلي 
نا�شر  ال����ل����واء  اأك������د   .. ال���ك���ارات���ي���ه 
ا�شتثمار  اأن��ه ج��اري حاليا  ال��رزوق��ي 
الذكاء اال�شطناعي يف توفري برنامج 
االأجهزة  متطور ملن�شة توا�شل بني 
الفنية و العبي املنتخبات الوطنية، 

وذلك بالتعاون مع �شركات خمت�شة 
لتوفري  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا،  جم����ال  يف 
عن  “التدريب  نظام  تطبيق  فر�ص 
اجلودة،  م��ن  ع��ايل  بعد” مب�شتوى 
واالإط��م��ئ��ن��ان ب�����ش��ك��ل م�����ش��ت��م��ر على 
امل�شابقات  لكافة  الالعبني  جاهزية 
وال��ب��ط��والت ع��ن��دم��ا ت�����ش��ت��اأن��ف، بعد 
تاأجيل  وبعد  لها،  احل��ايل  االإي��ق��اف 
ن��ه��ائ��ي��ات اأومل��ب��ي��اد ط��وك��ي��و 2020 

ملدة عام.
وق������ال يف ح������وار م����ع وك����ال����ة اأن���ب���اء 
االإم��ارات / وام/ : املن�شة اجلديدة 
���ش��ت��ت��ي��ح ال���ت���وا����ش���ل ال���ي���وم���ي بني 
بالفعل  وقمنا  والالعبني  امل��درب��ني 
واأجهزة  ع��م��الق��ة،  ���ش��ا���ش��ات  ب�����ش��راء 
لالعبني  ت�����ش��ل��ي��م��ه��ا  ومت  ح���دي���ث���ة 
اأن  واأتوقع  ال�شتخدامها يف بيوتهم، 
والربامج  اجل��دي��دة  االأج��ه��زة  تكون 
امل��ت��ب��ع��ة ق�����ادرة ع��ل��ى مت��ك��ني امل���درب 
التدريب  حم���اك���اة  م���ن  وال����الع����ب 

واأ�شتطيع  االإم��ك��ان،  ق��در  الطبيعي 
طويال  �شوطا  قطعنا  ب��اأن��ن��ا  ال��ق��ول 
ال����ت����دري����ب عن  ن����ظ����ام  ت��ط��ب��ي��ق  يف 
التجريب  م��رح��ل��ة  و���ش��ن��ب��داأ  ب���ع���د، 
ال��ن��ه��ائ��ي��ة يف االأ����ش���ب���وع امل��ق��ب��ل بعد 
و�شع  م����ن  ال�������ش���رك���ات  ت��ن��ت��ه��ي  اأن 
وبخ�شو�ص  االأخ��������رية.  ال��ل��م�����ش��ات 
القارية  وامل�شابقات  االأن�شطة  جديد 
االحت����اد  اأن  اأو�����ش����ح   .. وال���دول���ي���ة 
االحتاد  م��ع  وبالتن�شيق  االآ���ش��ي��وي 
ال����������دويل ق�������رر ت���ع���ل���ي���ق ب���ط���والت���ه 
الأجل  احل���ايل  ال��وق��ت  يف  واأن�شطته 
غ���ري م�����ش��م��ى ح��ر���ش��ا ع��ل��ى �شالمة 
الالعبني. وقال : لي�ص لدينا اأغلى 
م��ن االإن�����ش��ان، ون��ح��ن ع��ل��ى توا�شل 
ي����وم����ي م����ع االحت�����������ادات ال���دول���ي���ة 
على  ونحر�ص  والعربية  واالآ�شيوية 
اأن يكون هناك ان�شجام وتوافق يف كل 
القرارات، خا�شة اأن كافة البطوالت 
املهمة مدرجة �شمن اأجندة االحتاد 

ال����دويل، ومي��ك��ن ال��ق��ول م��ن خالل 
ال������دويل  م���وق���ع���ي يف االحت������ادي������ن 
ال��ب��ط��والت التي  اأن ك��ل  واالآ���ش��ي��وي 
ال�شهور  تقام يف  اأن  امل��ق��رر  م��ن  ك��ان 
املقبل  يونيو  حتى  احلالية  الثالثة 
مبا  اآخ���ر،  اإ���ش��ع��ار  حتى  تاأجيلها  مت 
املوؤهلة  القارية  الت�شفيات  ذل��ك  يف 
لنهائيات اأوملبياد طوكيو التي �شتقام 

يف 23 يوليو من عام 2021 .
وع����ن ت�����ش��ورات��ه ال���ش��ت��غ��الل فرتة 
التوقف احلالية يف رفع كفاءة الكوادر 
الفنية من مدربني وحكام واإداريني 
قال ان الربامج م�شتمرة دائما، وال 
ولكن  املحلي،  امل�شتوى  على  تتوقف 
االآ�شيوي لدينا بع�ص  امل�شتوى  على 
اللغات  اخ���ت���الف  م��ن��ه��ا  ال��ت��ح��دي��ات 
قمنا  ال�����ش��دد  ه����ذا  ويف  وت���ع���دده���ا، 
لو�شع  متخ�ش�شة  موؤ�ش�شة  بتكليف 
ت�شور يتيح التوا�شل الدائم بني كل 
حتت  املن�شوية  الوطنية  االحت��ادات 

مظلة االحتاد االآ�شيوي، ويف القريب 
الربامج  ل��دي��ن��ا  ���ش��ي��ك��ون  ال���ع���اج���ل 
اجتماع  يف  و���ش��ن��ق��ره��ا  امل�����ش��ت��ه��دف��ة، 
كما  ال��ق��اري،  االحت���اد  اإدارة  جمل�ص 
دور  تفعيل  ع��ل��ى  ح��ال��ي��ا  نعمل  اأن��ن��ا 
�شواء  االآ���ش��ي��وي  االحت���اد  يف  اللجان 
والتخطيط  وامل�������ش���اب���ق���ات  ال��ف��ن��ي��ة 
واال���ش��ت��ث��م��ار وغ���ريه���ا ح��ت��ى نحقق 

النقلة النوعية املاأمولة.
و حول قرار تعليق الن�شاط االآ�شيوي 
اتخاذه  مت  ال���ق���رار  ه����ذا  ذك�����ران   ..
م�شوؤويل  م��ع  والتن�شيق  بالت�شاور 
وال���دويل، الأن  االآ�شيوي  االحت��ادي��ن 
واالأن�����ش��ط��ة مرتبطة  ال���ربام���ج  ك��ل 
ب��ع�����ش��ه��ا ال��ب��ع�����ص، وك����ان الب���د قبل 
اآراء  ن�شتطلع  اأن  ق����رار  اأي  ات���خ���اذ 
اجلميع، واأن نن�شق كل االأمور، ومن 
خ���الل م��وق��ع��ي يف االحت����اد الدويل 
ك��ن��ائ��ب ل��رئ��ي�����ص االحت������اد، مل يكن 
ونتخذ  االأم������ر،  ن��ع��ر���ص  اأن  ���ش��ع��ب��ا 

اآ�شيا،  يخ�ص  فيما  املنا�شب  ال��ق��رار 
وال �شيما اأن االأن�شطة كلها متوقفة 
يف االحت��اد ال��دويل اأي�شا على �شوء 

الظروف احلالية.
اأوملبياد طوكيو  تاأجيل  راأيه يف  وعن 
ق���ال ال��ل��واء ن��ا���ش��ر ال���رزوق���ي: كنت 
ق��ري��ب��ا م��ن امل�����ش��ه��د وك��ن��ت اأع��ل��م اأن 
املعنى،  ب��ه��ذا  �شيتخذ  ق����رارا  ه��ن��اك 
لعبة  اأن  خ�����ش��و���ش��ا  ات���ف���اج���اأ،  ومل 
االأوملبياد،  اعتمادها يف  الكاراتيه مت 
االحت����اد  ب���ني  ق���وي���ة  ال���ع���الق���ة  واأن 
وبني  ناحية،  من  للكاراتيه  ال��دويل 
اللجنة االأوملبية الدولية، واأنا اأقول 
اأنه قرار موفق، واأن اللجنة االأوملبية 
اليابانية  املنظمة  واللجنة  الدولية 
فوات  قبل  ال�شجاع  ال��ق��رار  اتخذتا 
االأوملبية  اللجنة  ان  ..علما  االأوان 
خيارات  ل��دي��ه��ا  ي��ك��ن  مل  ال���دول���ي���ة 
اأخرى وال �شيما بعد اأن اأعلنت بع�ص 
االإحت��ادات الوطنية والدولية وعدد 

من اللجان االأوملبية اأنها لن ت�شارك 
يف املناف�شات اإذا اأقيمت يف موعدها.

وع���ن اأه���م اأول��وي��ات��ه ال��راه��ن��ة على 
امل�شتوى  وع��ل��ى  االآ���ش��ي��وي  امل�شتوى 
القاري  امل�شتوى  :على  ق��ال  املحلي 
اأنا رئي�ص احتاد اأكرب قارة يف العامل، 
اللعبة  ملمار�شي  ع��دد  اأك���رب  ول��دي��ن��ا 
العامل  اأب���ط���ال  ول��دي��ن��ا  ال���ع���امل،  يف 
وامل�����ش��ن��ف��ني االأوائ��������ل، وع��ن��دم��ا مت 
حر�شت  امل��ا���ش��ي  ال��ع��ام  يف  انتخابي 
ع���ل���ى و����ش���ع ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة حتقق 
على  احل���ف���اظ  ه���و  االأول  ه���دف���ني 
االإجن���������ازات م���ن خ����الل ال���ب���ق���اء يف 
ال�شدارة وتعزيز االأرقام وامليداليات 
واالأل�����ق�����اب ال���ع���امل���ي���ة، وال����ث����اين هو 
�شناعة  يف  العاملية  ال��ري��ادة  حتقيق 
يف  �شبقتنا  اأوروب������ا  الأن  ال��ري��ا���ش��ة، 
والعمل  واالح������رتاف  امل���ج���ال،  ه���ذا 
العلمية  واال�شرتاتيجية  املوؤ�ش�شي 
امل�����درو������ش�����ة ����ش���ت���ح���ق���ق ل����ن����ا ذل�����ك، 

خ�����ش��و���ش��ا اأن���ن���ا ب����داأن����ا ب��ال��ف��ع��ل يف 
املختلفة  ال��ل��ج��ان  وت��ف��ع��ي��ل  مت��ك��ني 
الدعم  كل  وتوفري  باأدوراها،  للقيام 
اأج���ل ال��و���ش��ول بخدماتنا  ل��ه��ا، م��ن 
اآ�شيا،  دول  كل  يف  الالعبني  كل  اإىل 
وم�������ش���اع���دة ال���الع���ب���ني م����ن خالل 
لهم  تناف�شية  بيئة  اأف�����ش��ل  ت��وف��ري 
ويوا�شلوا  طاقاتهم،  ي��خ��رج��وا  ك��ي 
اإبداعهم. واأ�شاف : اأما على امل�شتوى 
امل���ح���ل���ي ف��ن��ح��ن ن�����ش��ري يف االجت�����اه 
و�شن�شتفيد من  للتطوير،  ال�شحيح 
الدولة  رئي�ص  ال�شمو  �شاحب  ق��رار 
بالفئات  امل��م��ار���ش��ة  ق��اع��دة  بتو�شيع 
االأربع امل�شمولة يف القرار، واخلطوة 
بامل�شاركة  لهم  ال�شماح  كانت  االأوىل 
الفئات  وتلك   ، املحلية  امل�شابقات  يف 
هي اأبناء املواطنات وحملة املرا�شيم 

ومواليد الدولة واملقيمني.

“كوفيد- ف���ريو����ص  ت��ف�����ش��ي  اأدى 
يف عامل  كبرية  فو�شى  19” اإىل 
ك����رة امل�������ش���رب، وي�����رى ع����دد من 
اأنه اقرتب من الق�شاء  الالعبني 
الإنقاذ  لكن   .2020 مو�شم  على 
املنظمون  ي����وا�����ش����ل  ت���ب���ق���ى،  م����ا 
درا�شة  ال��ل��ع��ب��ة  ع���ن  وامل�������ش���وؤول���ون 

�شيناريوهات عودة حمتملة.
وميبلدون  ب���ط���ول���ة  ال����غ����اء  ب���ع���د 
تعليق  مت  الع�شبي،  املو�شم  وكامل 
تي  “ايه  رابطتي  مناف�شات  كافة 
تي  و”دبليو  )للمحرتفني(  بي” 
 13 ح��ت��ى  ايه” )ل��ل��م��ح��رتف��ات( 
ب�شبب  االق���ل،  مت��وز-ي��ول��ي��و، على 

جائحة فريو�ص كورونا امل�شتجد.
واإذا كانت بطولة الواليات املتحدة 
مواعيدها  ع��ل��ى  اأب���ق���ت  ال���ك���ربى 
اب-اغ�شط�ص   31 ب��ني  اال�شلية 
و13 اأيلول-�شبتمرب، �شدد االحتاد 
“ي�شتعد  ان����ه  ل��ل��ع��ب��ة  االم����ريك����ي 
ان  اإذ  االحتماالت”،  ك��ل  ملواجهة 
نيويورك مقّر البطولة هي مركز 

الوباء يف البالد.
امل�شنف  ك�����ان  امل��ت�����ش��ائ��م��ني  اأول 
ن���وف���اك  ال�������ش���رب���ي  ع���امل���ي���ا  اول 
منت�شف  م���ن���ذ  دي���وك���وف���ي���ت�������ص، 
تغرّي  عندما  املا�شي،  اآذار-م��ار���ص 

ت�شنيف الوباء اإىل جائحة.

بطولة  ال��غ��اء  “نويل” ب��ع��د  ق���ال 
ان������دي������ان وي�����ل�����ز االم�����ريك�����ي�����ة يف 
اأعرف  ال  “ب�شراحة،  كاليفورنيا 
اذا ك��ن��ا ق����ادري����ن ع��ل��ى ال��ل��ع��ب يف 
ميامي اأو يف مكان اآخر حتى نهاية 

الوباء«.
عودته  املا�شي  املو�شم  جنم  اأعلن 
ال��ق��ارة االوروب���ي���ة ح��ت��ى دون  اإىل 
ميامي  دورة  تاأجيل  ق��رار  انتظار 

يف والية فلوريدا.
ت���������ش����ّورت امل����وه����ب����ة االم���ريك���ي���ة 
عاما(   16( غوف  كوكو  ال�شعدة 
وكتبت  ل��ل��م��و���ش��م  م��ب��ك��رة  ن��ه��اي��ة 
الثالثاء على ان�شتاغرام “و�شعت 
ب��اأن��ن��ا لن  ذه��ن��ي��ة  نف�شي يف ح��ال��ة 
ن��ل��ع��ب جم����ددا ه����ذا ال���ع���ام ك���ي ال 

اأ�شغل فكري كثريا«.
ع��م��د ال��ف��رن�����ش��ي ل��وك��ا ب���وي الذي 
ب�شبب  م��و���ش��م��ه  ب���داي���ة  ت����اأخ����رت 
مع  منزل  ا�شتئجار  اإىل  اال�شابة، 
اإعالن  قبل  امل�شرب  ل��ك��رة  ملعب 
العزل املنزيل، لكي يكون يف حالة 

جيدة لدى ا�شتئناف املناف�شات.
اأميلي موري�شمو مل  لكن مدربته 
ترتك له اأي اأمل. غّردت امل�شنفة 
ال   = ل��ق��اح  “ال  �شابقا  عامليا  اأوىل 

كرة م�شرب«.
اآخر متّوج يف م�شابقات  حتى االآن 

الذكور هو الربازيل تياغو وايلد، 
بعد فوزه مطلع اآذار-مار�ص بدورة 
جنحت  االن���اث،  ل��دى  �شانتياغو. 
�شفيتولينا  اإي��ل��ي��ن��ا  االأوك����ران����ي����ة 
املك�شيكية  مونتريي  لقب  باحراز 

يف 8 اآذار-مار�ص.
ومذذاك الوقت، توقف كل �شيء... 
ا�شتبدل بع�ص الالعبني م�شربهم 
منازلهم  يف  ل��ل��ت�����ش��ل��ي��ة  مب���ق���الة 

ديوكوفيت�ص  مت��اري��ن  غ���رار  على 
نادال  رافايل  اال�شباين  وحت�شري 

للفطور.
اأما اال�شطورة روجيه فيدرر الذي 
ب��امل��ن��ظ��ار يف  يتعافى م��ن ج��راح��ة 
بالكرة  ي��ت��الع��ب  ف��ظ��ه��ر  رك��ب��ت��ه، 

حتت الثلوج مبواجهة حائط.
خالل  ال������دورات  ال���غ���اء  ك���ان  واإذا 
لل�شوي�شري،  نعمة  نقاهته  ف��رتة 

الأن جتميد النقاط �شمح له بعدم 
الالعبني  ت�شنيف  يف  ال���رتاج���ع 
املحرتفني، اإال ان م�شري الدورات 

ال�شيفية �شيوؤرقه دون اأي �شك.
اأرجئت االلعاب االوملبية يف طوكيو 
2021، وكان النجم  حتى �شيف 
ال��ب��ال��غ 38 ع��ام��ا ي��اأم��ل ه��ن��اك يف 
الغائب عن  الوحيد  اللقب  ح�شد 
يكون  لن  كما  القيا�شية.  خزائنه 

مب���ق���دوره اح����راز ال��ل��ق��ب احلادي 
البطوالت  ���ش��م��ن  وال���ع�������ش���ري���ن 
القيا�شي،  رقمه  وتعزيز  ال��ك��ربى 
وميبلدون  ب���ط���ول���ة  ال����غ����اء  ب���ع���د 

الع�شبية االربعاء.
االحت�����اد  ق������رار  اإىل  ب���االإ����ش���اف���ة 
بطولة  ج��دول��ة  اإع����ادة  الفرن�شي 
روالن غارو�ص اإىل ف�شل اخلريف 
املقبل، يحاول امل�شوؤولون انقاذ ما 

ميكن انقاذه.
دورة  م��ول��ر منظم  غ��اي��ت��ان  ���ش��دد 
ليون الفرن�شية للرجال وال�شيدات 
“يتجاوز  ب��ر���ص  ف��ران�����ص  ل��وك��ال��ة 
االأمر حدود اللعبة. يجب انقاذ ما 
ميكن انقاذه والتفكري بالالعبني 

وم�شدر رزقهم«.
اأم�������ا ج����ان-ف����ران���������ش����وا ك���وج���ول 
“اأرى  فقال  مر�شيليا  دورة  مدير 
-�شبتمرب”  يف  امل��و���ش��م  ا���ش��ت��ئ��ن��اف 
االأول- ك��ان��ون   15 “يف  ونهايته 
ت�شرين   15 م���ن  ب���دال  دي�����ش��م��رب 

الثاين-نوفمرب«.
يتخيل  والن����ه ال  وف��ق��ا خل��ط��ت��ه، 
اجل����ول����ة  م�����ن  اأك���������ر  “اجراء 
بطولة  بينها  وم���ن  االمريكية” 
هناك  �شيكون  م��ي��دوز،  فال�شينغ 
م�����ش��اح��ة ل����دورة حت�����ش��ريي��ة على 
ال���رتاب���ي���ة ق��ب��ل روالن  االرا�����ش����ي 
بوؤرة  غ��ارو���ص، على غ��رار مدريد، 
الوباء راهنا يف ا�شبانيا، ثاين اأكر 
العامل  يف  للوفيات  ال��دول ح�شدا 

ب�شبب جائحة كورونا.
احدى  م��دري��د،  دورة  م��دي��ر  ق���ال 
ل�شحيفة  ن��ق��ط��ة،  االأل�����ف  دورات 
“�شيكون  الفرن�شية  “ليكيب” 

ذلك واردا«.
ويف مو�شم مقتطع، يرى كوجول 

ان بطولة املا�شرتز اخلتامية التي 
اأف�����ش��ل ثمانية الع��ب��ني يف  جت��م��ع 
تعادلها  ال��ت��ي  وال��ب��ط��ول��ة  ال��ع��امل 
تكون  “لن  ع���ام���ا   21 دون  مل����ا 
�شيمنح  “الغاءهما  وان  �شرعية” 
متو�شع  الع���ادة  ا�شبوعني  ن��اف��ذة 

بع�ص الدورات«.
���ش��م��ري بوجمعة  ي���رى  م���ع ذل����ك، 
الفرن�شية  مونبلييه  دورة  منظم 
هي  اال���ش��ا���ش��ي��ة  “اال�شكالية  ان 
اجلانب  ولي�ص  النا�ص  حياة  انقاذ 
ل���ل���دورات. لي�ص من  االق��ت�����ش��ادي 
كان  اذا  م����ا  م���ع���رف���ة  اول���وي���ات���ن���ا 

مبقدورنا انهاء املو�شم«.
ت�شوبانيان  ي��ط��ال��ب  امل���ق���اب���ل،  يف 
ب�”موعد نهائي تعلن فيه رابطتا 
الغاء  وامل����ح����رتف����ات  امل���ح���رتف���ني 
 31 يف  ال���ت���وق���ف  م����ع  املو�شم” 
 2019 ك��ان��ون االأول-دي�������ش���م���رب 
واالن��ط��الق يف 1 ك��ان��ون ال��ث��اين-

لن  ب���ال���ت���اأك���ي���د   .2021 ي���ن���اي���ر 
ديوكوفيت�ص،  ق���رار  ه��ك��ذا  يعجب 
املتّوج  ال��الع��ب��ني،  جمل�ص  رئي�ص 
للمرة  احل��������ايل  ال�����ع�����ام  م���ط���ل���ع 
الثامنة يف م�شريته بلقب ملبورن 
ال�شابع  لقبه  حمرزا  اال�شرتالية، 
ال���ك���ربى  ال����ب����ط����والت  ع�������ش���ر يف 

ومقل�شا الفارق مع فيدرر.

بعد  وذل��ك  جماعية،  متارين  خو�ص  االإيطاليني  للريا�شيني  ُي�شمح  لن 
اإعالن رئي�ص الوزراء جوزيبي كونتي متديد فرتة االإغالق يف البالد حتى 

امل�شتجد. كورونا  فريو�ص  تف�شي  ب�شبب  -ني�شان  اأبريل   13
اأبريل-ني�شان-   3 اإيطاليا حتى  املناف�شات الريا�شية يف  ومت تعليق جميع 
على االأقل، نتيجة الفريو�ص الذي �شدم البالد واأدى اإىل وفاة 13،115 

�شخ�شاً.
االأربعاء،  االأول  اأم�ص   االأم��ة  اإىل  وقال كونتي يف خطاب تلفزيوين وجهه 
“االأحداث  التمارين:  ح�ش�ص  االآن  وتت�شّمن  �شُتمدد  االإغ��الق  ف��رتة  اإن 
وامل�����ش��اب��ق��ات ال��ري��ا���ش��ي��ة ب��ك��اف��ة اأن��واع��ه��ا م��ع��ل��ق��ة، يف االأم���اك���ن ال��ع��ام��ة اأو 

اخلا�شة«.
اأي�شاً يف  “ح�ش�ص التمارين للمحرتفني وغري املحرتفني معلقة  وتابع: 

جميع اأنواع املن�شاآت الريا�شية«.
و�شيكون مبقدور الريا�شيني متابعة متارينهم الفردية.

بتخفيف  بداأنا  اإذا  اإيجابية،  نتائج  ن�شهد  “بداأنا  ال��وزراء:  رئي�ص  واأ�شاف 
اإجراءاتنا االآن، �شتذهب كل جهودنا �شدى«.

لكرة  االإي��ط��ايل  ال���دوري  الالعبني يف  ع��دة يف �شفوف  اإ���ش��اب��ات  و�شجلت 
دوري  يف  الع��ب  )اأول  روغ���اين  دانييلي  م��ع  يوفنتو�ص  يف  ال�شيما  ال��ق��دم، 
اإ�شابته(، وزميليه الفرن�شي بليز ماتويدي والنجم  الدرجة االأوىل ثبتت 

االأرجنتيني باولو ديباال.
كما اأعلن نادي ميالن اإ�شابة جنمه ال�شابق باولو مالديني وجنله دانيال.

واأعلنت اأندية عدة ت�شجيل اإ�شابات يف �شفوفها، مثل �شمبدوريا )6 العبني 
ماركو  املرمى  )حار�ص  واأتاالنتا  اإ���ش��اب��ات(،  )ع�شر  وفيورنتينا  وطبيب(، 
ع�شوين  )اإ�شابة  وبري�شيا  زاكانيي(،  ماتيا  )العبه  وفريونا  �شبورتييلو(، 

من دون حتديد هويتهما(.
االإيطايل  الريا�شة  وزي��ر  ا�شتبعد  -اآذار،  مار�ص   26 ليل  ت�شريحات  ويف 

فينت�شنزو �شبادافورا اإمكان ا�شتئناف املناف�شات يف مطلع مايو -اأيار. 

كرة امل�شرب على التنف�س ال�شطناعي ب�شبب كورونا 

تكمن يف قدرتها على حتويل اأ�شعب التحديات اإىل ق�ش�س جناح  الإمارات  عبقرية  »وام«:  لـ  الرزوقي  نا�شر  • اللواء 
 • من�شة توا�شل جديدة لتطبيق برامج التدريب عن بعد يف املنتخبات اعتبارا من الأ�شبوع املقبل

رئي�س الحتاد الآ�شيوي للكاراتيه ي�شيد بجهود الدولة حلماية املجتمع وحتقيق الريادة العاملية

ا�شتبعد رئي�ص نادي بوكا جونيورز االأرجنتيني خورخي اآمور اأميال، 
فكرة �شم مهاجم باري�ص �شان جريمان الفرن�شي، االأوروغوياين 

اإدين�شون كافاين الأ�شباب مادية.
وقال اأميال يف حوار مع اإذاعة )Splendid( املحلية: “بالطبع 
يف  يرغب  اإن��ه  ك��اف��اين  بحجم  الع��ب  يقول  عندما  الفخر  ميلوؤنا 
ينا�شب  ال  امل��ادي  و�شعنا  اأن  ال��واق��ع  ولكن  نادينا،  قمي�ص  ارت���داء 

كافاين على االإطالق«.
واأ�شاف: “كنا نتحدث عن )البريواين باولو( غرييرو قبل طرح 

ا�شم كافاين«.
وكان املدافع الكولومبي ال�شابق خورخي بريموديث، ع�شو جلنة 
كرة القدم بالنادي، قد �شرح االأحد املا�شي، باأنه يتمنى ان�شمام 
يف  النادي  رئي�ص  واأ�شاف  القريب«.  امل�شتقبل  “يف  للبوكا  كافاين 

ت�شريحاته: “علينا اأن نفكر اأكر يف العبينا، واالإميان بقدراتهم، 
ولكن هذا ال مينع اأن كافاين العب كبري للغاية«.

الإذاعة  ت�شريحات  اأك��د يف  قد  االأوروغ��وي��اين  النجم  وكيل  وك��ان 
بيلغرانو الثالثاء، اأن هناك اأندية عديدة مهتمة باحل�شول على 
من  اأح���د  معه  يتوا�شل  مل  بينما  ع��ام��اً،  ال�33  �شاحب  خ��دم��ات 

النادي االأرجنتيني. 

رئي�س بوكا جونيورز ي�شتبعد
 �شم كافاين

حظر التمارين الريا�شية 
اجلماعية يف اإيطاليا
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•• اأبوظبي-وام:

يف  بال�شارقة  خ��ورف��ك��ان  �شتاد  جن��ح 
مقدمة  يف  مرموقة  مكانة  احتالل 
اأج���م���ل ا����ش���ت���ادات اآ���ش��ي��ا، ح��ي��ث جاء 
ا�شتاد جازان  بعد  ال��ث��اين  امل��رك��ز  يف 
ب��امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����ش��ع��ودي��ة يف 
من  اآ�شيا  ا���ش��ت��ادات  اأج��م��ل  م�شابقة 
تتمتع  التي  اخلالبة  امل�شاهد  حيث 

ب���ه���ا اجل���م���اه���ري، وجت���ع���ل م����ن كل 
مثرية  جت��رب��ة  يح�شرونها  م��ب��اراة 

وفريدة من نوعها.
انطلق  الذي  الت�شويت  بداية  ومن 
23 مار�ص املا�شي جنح ا�شتادي  يف 
جازان وخورفكان يف ح�شم املناف�شة 
االأول  امل���رك���زي���ن  يف  ل�����ش��احل��ه��م��ا 
اال�شتادات  ح�����ش��اب  ع��ل��ى  وال���ث���اين 
الثالثة االأخرى املر�شحة للت�شويت 

الر�شمي  امل��وق��ع  على  اجل��م��اه��ريي 
البي�شنيا  وه��ي  االآ���ش��ي��وي  ل��الحت��اد 
بكوريا اجلنوبية، و ت�شاجن ليميثاجن 

ببوتان، ونيهونديرا باليابان.
وف����از ���ش��ت��اد ج�����ازان ب��امل��رك��ز االأول 
بر�شيد 54 % من االأ�شوات، فيما 
جاء �شتاد خورفكان يف املركز الثاين 
بر�شيد 44 %، بينما ح�شل ملعب 
من  % فقط   1 ن�شبة  على  ب��وت��ان 

الن�شبة  ن��ف�����ص  وح���ق���ق  االأ������ش�����وات، 
اجلنوبية،  ب��ك��وري��ا  البي�شنيا  �شتاد 
فلم  نيهونديرا  الياباين  امللعب  اأما 
يح�شل على اأي ن�شبة من االأ�شوات 

برغم اإمكاناته وروعة ت�شميمه.
خورفكان  ����ش���ت���اد  ت���ر����ش���ي���ح  وي����ع����د 
اإجنازا يف حد ذاته، حيث اأنه اأحدث 
اال�����ش����ت����ادات امل��ت��ن��اف�����ش��ة، ك���ون���ه مت 
ال��ع��ام اجل���اري،  اف��ت��ت��اح��ه يف مطلع 

اال�شتيعابية،  ال�شعة  يف  واأ���ش��غ��ره��ا 
وق�����ال ع��ن��ه االحت������اد االآ����ش���ي���وي يف 
اأ�شباب تر�شيحه للفوز بهذا اللقب: 
ا�شتقبلت  خورفكان  �شتاد  بتاأ�شي�ص 
اأروع املالعب،  اآ�شيا واحداً من  قارة 
يف  خورفكان  �شاطئ  على  يقع  فهو 
االإمارات،  لدولة  ال�شرقي  ال�شاحل 
وه�������و اأ�����ش����غ����ر م����الع����ب ال��������دوري 
االإم����ارات����ي ل��ل��م��ح��رتف��ني ب�����ش��ع��ة 5 

على  ويطل من جهة  متفرج،  اآالف 
خ��ل��ي��ج ع���م���ان، يف ح���ني ي���واج���ه من 
اجل��ه��ة االأخ�����رى ت��ل��ة ج��م��ي��ل��ة، وكل 
مكانة  يحتل  جتعله  املعطيات  ه��ذه 
االآ�شيوي  امل�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  م��رم��وق��ة 
االإم���ارات  لريا�شة  م�شافة  وقيمة 
امل�شتقبل  يف  ا����ش���ت���ث���م���اره���ا  مي���ك���ن 
الدولية  امل����ب����اري����ات  ال���ش��ت�����ش��اف��ة 

للمنتخبات واالأندية.

وب��خ�����ش��و���ص م��ل��ع��ب ج�����ازان الذي 
ت��ن��اف�����ص م���ع ���ش��ت��اد خ��ورف��ك��ان فقد 
اأورد عنه االحتاد االآ�شيوي يف اأ�شباب 
ال�شخر،  يف  منحوت  اأن���ه  تر�شيحه 
ا�شت�شافته الأي مباراة  وبرغم عدم 
دوري  اأو  ال��ع��امل  ك��اأ���ص  ت�شفيات  يف 
اأبطال اآ�شيا، اإال اأنه يحظى باهتمام 
كبري يف ال�شعودية وخارجها، وذلك 
جبال  م��ن��ط��ق��ة  ق���ل���ب  يف  ل���وق���وع���ه 

العربية  امل��م��ل��ك��ة  ج���ن���وب  احل�����ش��ر 
ال�شعودية، ومت افتتاحه عام 2006 
ت�����ش��م��ي��م حملي،  ب��االع��ت��م��اد ع��ل��ى 
يف  لل�شباب  الفر�شة  منح  اأج��ل  من 
القدم،  كرة  ملمار�شة  ج��ازان  منطقة 
وت���ط���ور ب��ع��د ذل����ك ل��ي�����ش��ب��ح نقطة 
م����ن خ�����الل ح�شور  ك���ب���رية  ج�����ذب 
االآالف للمباريات املحلية التي تقام 

يف عطلة نهاية االأ�شبوع.

الأياك�ص  ال��ري��ا���ش��ي  امل���دي���ر  اأب�����دى 
اأم�شرتدام مارك اأوفرمار�ص، تعجبه 
اإكمال الدوري  من خطط حماولة 
ال���ه���ول���ن���دي ل���ك���رة ال����ق����دم، وق����ارن 
االحتاد  فعله  امل��ح��ل��ي مب��ا  االحت����اد 
االأوروبي للعبة “يويفا” والرئي�ص 

االأمريكي دونالد ترامب.
بيان  بعد  الغا�شب  فعله  رد  وج��اء   
ق��ال فيه  ال��ذي  الهولندي  االحت���اد 
“يويفا”  خطى  على  �شي�شري  اإن���ه 
املتوقف  امل��و���ش��م  اإك���م���ال  مب��ح��اول��ة 
ب�����ش��ب��ب ت��ف�����ش��ي ف����ريو�����ص ك���ورون���ا 

بحلول الثالث من اأغ�شط�ص -اآب.
واأب���ل���غ اأوف����رم����ار�����ص ���ش��ح��ي��ف��ة دي 
الهولندية:  ال��ي��وم��ي��ة  ت��ي��ل��غ��راف 
االأموال  على  االأم��ر  يعتمد  “ملاذا 
ول��ي�����ص ���ش��ح��ة االأ���ش��خ��ا���ص يف هذا 
يتخذ  اأن  اأمت����ن����ى  ك���ن���ت  ال����وق����ت؟ 
م�شتقاًل  ق���راراً  الهولندي  االحت��اد 

لكنه يختبئ خلف يويفا«.
وكان االحتاد الهولندي �شمن 55 
احت��اداً يف اأوروب��ا ناق�شوا اخلطوات 
القارة  يف  للعبة  القادمة  املحتملة 

فريو�ص  لوباء  القوي  التاأثري  بعد 
كورونا.

اإنه  ق��ال فيه  واأ���ش��در االحت��اد بياناً 
مبحاولة  “يويفا”  رغ��ب��ة  �شيتبع 

ذلك  يعني  ل��و  حتى  املو�شم  اإك��م��ال 
منت�شف  يف  ال��ب��ط��والت  ا���ش��ت��ئ��ن��اف 
ي����ون����ي����و-ح����زي����ران واالن����ت����ه����اء يف 

اأغ�شط�ص -اآب.

�شعوبة  “اأجد  اأوف��رم��ار���ص:  وق��ال 
ال  هولندا  يف  نحن  ذل���ك،  تفهم  يف 
البث  ح��ق��وق  اإي�����رادات  على  نعتمد 
اإ�شبانيا واإجنلرتا  التلفزيوين مثل 

واإيطاليا واأملانيا«.
واآر�شنال  بر�شلونة  الع��ب  واأ���ش��اف 
ال�شابق: “اأعتقد اأنهم حتت �شغط 
اللعب  مبوا�شلة  يويفا  م��ن  كبري 
ب������اأي ث���م���ن، اأق��������ارن ب����ني االحت�����اد 
فعله  ف��ي��م��ا  وي���وي���ف���ا  ال���ه���ول���ن���دي 
ترامب  دونالد  االأمريكي  الرئي�ص 
اأ����ش���ب���وع، ع��ن��دم��ا ك����ان يعتقد  ق��ب��ل 
فريو�ص  م���ن  اأه�����م  االق��ت�����ش��اد  اأن 

كورونا«.
 100 م���ن  اأك����ر  “هناك  وت���اب���ع: 
يومياً  هولندا  يف  ميوتون  �شخ�ص 

ب�شبب فريو�ص كورونا«.
اأن���ه يجب  اأوف��رم��ار���ص اإىل  واأ����ش���ار 
اإع�������الن ان���ت���ه���اء م���و����ش���م ال���درج���ة 

االأوىل.
اأهم  م��ات، احلياة  “الدوري  وق��ال: 

كثرياً«.
ال�شهر  الهولندي  ال��دوري  وتوقف 
امل��ا���ش��ي م��ع ت�����ش��در اأي��اك�����ص حامل 
بفارق  م��ت��ق��دم��اً  امل�����ش��اب��ق��ة  ال��ل��ق��ب 
االأه������داف ع��ل��ى األ��ك��م��ار ق��ب��ل ت�شع 

جوالت من النهاية.

اأعلن نادي بايرن ميونيخ االملاين 
اأن���ه غ��رم م��داف��ع��ه ج���ريوم بواتنغ 
ب�����ش��ب��ب خم���ال���ف���ت���ه االإر�������ش������ادات 
جراء  ال�شحي  باحلجر  املتعلقة 
وباء “كوفيد19-” امل�شتجد، بعد 
مغادرته العا�شمة البافارية “دون 

اإذن«.
او”، غادر  “تي يف  وبح�شب �شبكة 
املدافع البالغ من العمر 31 عاما 
مدينة ميونيخ اىل اليبزيغ لزيارة 
ابنه املري�ص وقد تعر�ص يف طريق 
ال��ع��ودة اىل ح��ادث �شري مل ي�شب 

فيه باأي اأذى.
وا�شدر النادي البافاري بيانا اأكد 
جريوم  ب���اي���رن  “مدافع  ان  ف��ي��ه 
بواتنغ غادر ميونيخ باالأم�ص دون 

اإذن من النادي«.
مبخالفة  بواتنغ  قام  “لقد  وتابع 
م�شافة  باالبتعاد  ال��ن��ادي  ق��وان��ني 

كبرية بعيدا عن منزله«.
واو�شح “هذه القواعد االر�شادية 
تنظم �شلوك العبي بايرن ميونيخ 
مع  وتتما�شى  احل���ايل  ال��و���ش��ع  يف 
احلد  ب�شاأن  احلكومية  التعليمات 

باالر�شادات  واملتعلقة  التنقل  من 
ال�شحية«.

ومل ي��ك�����ش��ف ب���اي���رن م��ي��ون��ي��خ عن 
قيمة الغرامة لكنه اأكد بانه �شيتم 
م�شت�شفيات  اىل  ب��امل��ب��ل��غ  ال���ت���ربع 

حملية.
واع����رتف ب��وات��ن��غ ب��ارت��ك��اب��ه خطاأ 
و�شرح ل�شحيفة “بيلد” الوا�شعة 
االنت�شار “اعي متاما باين ارتكبت 

ع����دم اعالمي  خ���ط���اأ م���ن خ����الل 
النادي لقيامي بهذه الزيارة، لكن 
فقط  افكر  كنت  اللحظة  تلك  يف 

بابني«.
واأ�شاف “مل يكن يف حالة �شحية 
بوالده،  ابن  جيدة. عندما يت�شل 
تلبية طلبه  اأت��ردد يف  فبالطبع ال 
من  وق�����ت  اأي  يف  ال���ن���ظ���ر  ب��غ�����ص 
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اأياك�س الغا�شب يطالب باإلغاء
 الدوري الهولندي

بايرن يغرم بواتنغ خلرقه 
احلجر ال�شحي 

املنهاج  تدري�ص  يف  الرائدة  املدر�شة  اأكادميي  هايت�ص  دبي  طالب  ا�شتغل 
فرتة  اأم�ص  ي��وم  بدبي  جنوب  الرب�شاء  منطقة  يف  والواقعة  الربيطاين 
التعلم  من�شات  عرب  يتلقونها  التي  التعليمية  الدرو�ص  من  اال�شرتاحة 
عن ُبعد، للم�شاركة يف اجلل�شة التفاعلية التدريبية لتعلم ريا�شة اجلولف 

التي قدمها لهم اأ�شطورة هذه اللعبة اإيان بولرت. 
قدم اأ�شطورة كاأ�ص رايدر جل�شة تدريبية رقمية هي االأوىل �شمن �شل�شلة 
�شاهدها  للجولف،  االإم���ارات  احت��اد  من  بتنظيم  الرقمية  اجلل�شات  من 
�شفحته  ع��رب  املبا�شرة  البث  خ��الل  م��ن  اأك��ادمي��ي  هايت�ص  دب��ي  تالميذ 
القّيمة  الن�شائح  بع�ص  خاللها  بولرت  وج��ه  اإن�شتغرام.  على  الر�شمية 

التالميذ  �شغف  اأن تثري  �شاأنها  التي من  املفيدة  التدريبات  اإىل  وتطرق 
وتبث يف نفو�شهم احلما�ص.

بولرت  على  االأ�شئلة  من  جمموعة  الطالب  ط��رح  املبا�شر،  البث  واأث��ن��اء 
اإىل  ي�شلوا  كي  يحتاجونها  التي  واخل��ط��وات  مهاراتهم  بتطوير  تتعلق 
االحرتافية يف ريا�شة اجلولف. ويف معر�ص اإجابته عن اأحد تلك االأ�شئلة 
بولرت:  ق��ال  الراهن  الوقت  املنزيل يف  تطبيق احلجر  تعامله مع  ح��ول 
اأن حتافظ على العقلية ال�شحيحة واأن تبقى اإيجابياً طيلة  املهم  “من 
الوقت. اأثناء التمرين داخل املنزل اأو يف حميطه، حاول اأن ت�شع كرة يف 
اأحد االأكواب اأو اأن ت�شتخدم الكرات الطرية عند التمرين على التاأرجح، 

كن هادئاً وجتنب دائماً حتطيم لوحات احلائط اأو املزهرية داخل املنزل 
اأو اأن ت�شرب الكرة خارج ال�شجادة«.

“�شكلت  اأكادميي:  األي�شون المب، مديرة دبي هايت�ص  من جانبها قالت 
اجلل�شة التي قدمها اإيان اإ�شافة رائعة اإىل الدرو�ص اليومية التي يتلقاها 
طالبنا عن ُبعد. مل تكن جمرد جل�شة تدريبية قدمها اأحد اأ�شاطري اللعبة 

فح�شب، بل كانت ح�شة تفاعلية م�شلية منحتهم الفائدة املرجوة. 
ومن املفاجاآت الطريفة التي اكت�شفناها خالل هذه اجلل�شة اأن اإيان ُيلقب 
ب� ’�شاعي الربيد‘. لقد كان بالفعل �شخياً مثل �شاعي الربيد، وذلك من 

خالل الر�شائل الهادفة التي قدمها للطالب«. 

اأ�شطورة اجلولف اإيان بولرت يقدم جل�شة تفاعلية عن ُبعد لطلب دبي هايت�س اأكادميي واحتاد الإمارات للجولف

متديد مهلة التقدم مبلفات الرت�شح لكاأ�س اآ�شيا 2027
ق��رر االحت���اد االآ���ش��ي��وي ل��ك��رة القدم 
اأم�ص اخلمي�ص، متديد مهلة املوعد 
االأولية  بالعرو�ص  للتقدم  النهائي 
 ،2027 اآ���ش��ي��ا  ك���اأ����ص  ال���ش��ت�����ش��اف��ة 
كورونا  ف��ريو���ص  خلفية  على  وذل��ك 
امل�شتجد الذي اأحدث فو�شى عارمة 
يف روزنامة االأحداث الريا�شية حول 

العامل.
وق���ال االحت����اد ال��ق��اري يف ب��ي��ان اإنه 
لثالثة  ال��ط��ل��ب��ات  تلقي  مهلة  م���دد 
اأ�شهر حتى 30 يونيو-حزيران، بعد 

اأن كان املوعد النهائي يف 31 مار�ص 
يف  ال��ق��رار  “اتخذ  مو�شحاً:  -اآذار، 
كوفيد19-  احل����ايل  ال���وب���اء  ���ش��وء 
وذل������ك م����ن اأج������ل م���ن���ح االحت�������ادات 
االأع�����ش��اء، ال��ت��ي ت��اأث��ر ال��ك��ث��ري منها 
بالوباء العاملي، الوقت الكايف الإجناز 
ع��م��ل��ي��ات��ه��ا ال���داخ���ل���ي���ة واجل�������داول 

الزمنية«.
وكانت ال�شعودية الوحيدة حتى االآن 
التي تقدمت بطلب ا�شت�شافة ن�شخة 
االحت�����ادان  اأع�����رب  ف��ي��م��ا   ،2027
دي�شمرب  يف  وال����ع����راق����ي  االأردين 
عزمهما  ع��ن  املا�شي  االأول  -ك��ان��ون 
ال�شت�شافة  م�شرتك  مبلف  التقدم 
النهائيات املقررة بن�شختها املقبلة يف 

ال�شني عام 2023.
واأع��ل��ن االحت���اد االآ���ش��ي��وي يف نهاية 
اأنه يرغب يف منح حق  العام املا�شي 
وقت  يف   2027 ن�شخة  ا�شت�شافة 
م��ب��ك��ر، اإف�����ش��اح��اً ب��امل��ج��ال مل��زي��د من 

الوقت من اأجل التنظيم.
ا�شت�شافة ن�شخة  ال�شني حق  ونالت 

املا�شي  -حزيران  يونيو  يف   2023
املر�شحة  ك��ان��ت  اأن  ب��ع��د  ب���االإج���م���اع 
الوحيدة، اإثر تخلي كوريا اجلنوبية 

عن فكرة الرت�شح.
التي  االأخ����رية  الن�شخة  يف  و���ش��ارك 

اآ�شيا  اإح���رازه���ا ل��ق��ب ك��اأ���ص  وب��رغ��م 
و1988   1984 يف  م�������رات   3
ال�شعودية  ت�شت�شف  مل  و1996، 

النهائيات يف تاريخها.
وع�����ل�����ى غ���������رار ج���م���ي���ع االأح�����������داث 

العام  مطلع  االإم����ارات  ا�شت�شافتها 
االأوىل،  للمرة  منتخباً   24 املا�شي 
اللقب  ال��ق��ط��ري  امل��ن��ت��خ��ب  واأح������رز 
للمرة االأوىل يف تاريخه على ح�شاب 

اليابان يف املباراة النهائية )1-3(.

ال���ري���ا����ش���ي���ة امل���ح���ل���ي���ة، ال���ق���اري���ة اأو 
الت�شفيات  ت��ع��ل��ي��ق  مت  ال����دول����ي����ة، 
االآ����ش���ي���وي���ة امل����زدوج����ة امل���وؤه���ل���ة اإىل 
نهائيات 2023 ومونديال 2022 

ب�شبب فريو�ص كورونا امل�شتجد. 

العدد 12900 بتاريخ 2020/4/3   
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2019/11494

اإعلن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�شرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �شينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  المــارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2020/04/08 الربعاء  يوم  م�شاء   6:00 ال�شاعة 

�شده خالد كميل ما�شى و او�شاف املحجوزات على النحو التايل :
�شعر التقييم                                                             الو�شف  

                                                        اأثاث �شقه        500 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�شيك �شمان وللمزيد من املعلومات التف�شل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�س التقدم 

باعرتا�شه معززا اإياه مبا يربره من م�شنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

فقدان �شهادة اأ�شهم
�شهادة  املن�شوري  را�شد  قران  مبارك  ال�شيد/  فقد 
�شادرة  �شهم   385 وع��دده��ا   1093641 رق���م 
اأبوظبي اال�شالمي وعلى من يجدها  من م�شرف 
املن�شوري  را�شد  ق��ران  مبارك  بال�شيد/  االت�شال 

رقم التوا�شل 0506131080

ف��ق��د امل���دع���و/ را����ش���د علي 
باك�شتان   ، ح�����ش��ني  خ�����ادم 
رقم  �شفره  ج��واز  اجلن�شية 
يرجى   )SV1801522(
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ع��ر  مم��ن 
اىل ال�شفارة الباك�شتانية او 

اقرب مركز �شرطة.

فقدان جواز �شفر
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الفجر الريا�ضي

االإنكليزي  ال���دوري  اأن��دي��ة  اُتهمت 
“الفراغ  ب����  ال���ق���دم  ل���ك���رة  امل��م��ت��از 
ا�شتخدامها  نتيجة  االأخالقي” 
االأم�������وال ال��ع��ام��ة م���ن اأج�����ل دفع 
الالعبني،  غ��ري  املوظفني  روات���ب 
بتحمل  ال���الع���ب���ني  وم��ط��ال��ب��ت��ه��ا 
ظل  يف  امل����ال����ي����ة  م�������ش���وؤول���ي���ات���ه���م 
ف��ر���ش��ه فريو�ص  ال�����ذي  ال��ت��وق��ف 

كورونا امل�شتجد.
وواج���ه ك��ل م��ن ت��وت��ن��ه��ام، و�شيف 
اأوروبا للمو�شم  اأبطال  بطل دوري 
ونوريت�ص  ون��ي��وك��ا���ش��ل  امل���ا����ش���ي، 
وب��������ورمن��������وث ان������ت������ق������ادات ح������ادة 
احلكومي  ال�����ق�����رار  ال����ش���ت���غ���الل 
ب��امل��ئ��ة من   80 ب���دف���ع  ال��ق��ا���ش��ي 
ال����ذي����ن يتم  امل����وظ����ف����ني  روات��������ب 
وظائفهم  م��ن  موقتا  ت�شريحهم 
“كوفيد19-”،  ف��ريو���ص  ب�شبب 
الراتب  �شقف  ي��ت��ج��اوز  اأال  ���ش��رط 
2500 جنيه اإ�شرتليني”3 اآالف 

دوالر” يف ال�شهر.
ال���ق���ان���وين ج���ول���ي���ان نايت  وق�����ال 
الذي يراأ�ص جلنة العموم للثقافة 
واالإع������الم وال��ري��ا���ش��ة، اأن����ه “من 
اإ�شارة  يف  ذلك”،  اب��ت��الع  ال�شعب 
اىل ا�شتخدام االأموال العامة لكي 
االأن��دي��ة روات���ب موظفيها،  ت��دف��ع 
يك�شف  ي��ح�����ش��ل  “ما  م�����ش��ي��ف��ا 
يف  املجنون  االقت�شاد  عن  النقاب 
والفراغ  االإن��ك��ل��ي��زي��ة  ال���ق���دم  ك���رة 

االأخالقي الذي ي�شكل حموره«.
اأم�������ص االأول  ب����ورمن����وث   وك�����ش��ف 
الت�شريح  تطبيق  قرر  اأن  االأرب��ع��اء 
العاملني”  “عدد من  املوقت على 

التنفيذي  امل��دي��ر  ق��رر  فيما  ف��ي��ه، 
للفريق  الفني  املدير  باليك،  نيل 
اإدي  امل��درب  هيوز،  ريت�شارد  االأول 
اأن  هاو وم�شاعده جي�شون تيندال 
“يخف�شوا طوعيا جزءا كبريا من 

رواتبهم” بح�شب ما اأعلن.
الكربى  االأن��دي��ة  لبع�ص  وخ��الف��ا 
يف اأوروبا مثل يوفنتو�ص االإيطايل 
وب���ر����ش���ل���ون���ة االإ�����ش����ب����اين وب���اي���رن 
م��ي��ون��ي��خ االأمل�����اين، مل ي��ع��ل��ن حتى 
االأندية  ب��ني  ات��ف��اق  اأي  ع��ن  االآن 
االإنكليزية والالعبني على خف�ص 

الرواتب.
ووافق العبو بر�شلونة على خف�ص 
رواتبهم بن�شبة 70 باملئة، ت�شاف 
للم�شاهمة  اق��ت��ط��اع  ن�شبة  اإل��ي��ه��ا 
املوظفني  روات����ب  دف���ع  ���ش��م��ان  يف 
كامل  ب�شكل  ال��ن��ادي  يف  االآخ��ري��ن 
االأزم�����������ة، يف حني  ف������رتة  خ������الل 
اأن العبيه  ال�شبت  اأعلن يوفنتو�ص 
وافقوا  �شاري  وامل��درب ماوريت�شيو 
على خف�ص رواتبهم يف ظل تعليق 
مناف�شات البطولة وكل الن�شاطات 

الريا�شية يف البالد.
الدولية  ال��ن��ق��اب��ة  رئ��ي�����ص  واأ�����ش����اد 
املحرتفني  ال���ق���دم  ك����رة  ل��الع��ب��ي 
باير-هوفمان  يونا�ص  “فيفربو” 
مب���ب���ادرات م��ن ه���ذا ال��ن��وع، قائال 
“اأعتقد اأن هذا االأمر يظهر اىل حد 
يتفهمون  )الالعبون(  اأنهم  كبري 
ما يحدث االآن، وب�شراحة �شن�شهد 

املزيد من ذلك«.
توتنهام  رئ��ي�����ص  اأم���ل  اإن��ك��ل��رتا،  يف 
املفاو�شات  ت��وؤدي  اأن  ليفي  دانيال 

ب��ني ال����دوري االإن��ك��ل��ي��زي وممثلي 
الالعبني واملدربني اىل اأن تتحمل 
جميع االطراف جزءا من امل�شوؤولية 
االقت�شادية التي فر�شها فريو�ص 
االجتماع  ل��ك��ن  “كوفيد19-”، 
امل�شرتك الذي ح�شل االأربعاء بني 
القدم  ك��رة  دوري  املمتاز،  ال���دوري 
كرة  الع��ب��ي  وراب��ط��ت��ي  االإنكليزية 
ال��ق��دم امل��ح��رتف��ني وامل���درب���ني، مل 
يكن مب�شرا اإذ مل يتم التو�شل اىل 

اتفاق.
ال��ه��ي��ئ��ات االأرب�����ع يف بيان  وق���ال���ت 
اأي  ات����خ����اذ  ي���ت���م  “مل  م�������ش���رتك 

ق�������رارات ال����ي����وم، وم����ن امل���ق���رر اأن 
ال�شاعات  يف  امل��ف��او���ش��ات  ت�شتمر 
على  الرتكيز  مع  القادمة،  ال�48 
العديد من االأمور الهامة، مبا يف 
وا�شتئناف  الالعبني  روات��ب  ذل��ك 
الذي   ”2020-2019 مو�شم 
اآذار-م����ار�����ص،  منت�شف  يف  ت��وق��ف 
 30 يف  للعودة  مبدئي  موعد  م��ع 

ني�شان-اأبريل.
يح�شد  ال  و���ش��ع  يف  نف�شه  ول��ي��ف��ي 
اتخذه  ال���ذي  ال��ق��رار  ب��رغ��م  عليه 
ق����ب����ل ي����وم����ني ب���خ���ف�������ص روات�������ب 
لل�شهرين  واإداري������ي������ه  م��وظ��ف��ي��ه 

اأن  اأم���ال   ،20% بن�شبة  املقبلني 
ب�شبب  ادارت���ه  ح��ذو  يحذو العبوه 
تف�شي  �شّببها  التي  املالية  االزم��ة 

فريو�ص كورونا امل�شتجد.
قال ليفي يف بيان على موقع نادي 
خطوات  اتخاذ  “بعد  لندن  �شمال 
قرارا  اتخذنا  النفقات،  لتخفي�ص 
وذلك  ال��وظ��ائ��ف،  حلماية  �شعبا، 
املوظفني  ك���ل  اج�����ور  ب��ت��خ��ف��ي�����ص 
غري  م����ن  ال�550  وامل����دي����ري����ن 
ني�شان-ابريل  ل�شهري  الالعبني 
 .20% ب��ن�����ش��ب��ة  واي������ار-م������اي������و 
بني  امل��ح��ادث��ات  تنتج  ان  يف  ن��اأم��ل 

الالعبني  راب��ط��ة  ال��ربمي��ريل��ي��غ، 
امل��درب��ني عن  املحرتفني، وراب��ط��ة 
من  وامل��درب��ني  الالعبني  م�شاركة 

اجل م�شلحة كرة القدم«.
وجاء اإعالن ليفي ب�شاأن تخفي�ص 
روات�����ب امل��وظ��ف��ني واالإداري�������ني يف 
عن  فيه  ُك�ِشَف  ال��ذي  ال��ي��وم  نف�ص 
جنيه  م��الي��ني   7 م��ب��ل��غ  تقا�شيه 
بينها  امل��ا���ش��ي،  املو�شم  ا�شرتليني 
ث��الث��ة م��الي��ني ك��م��ك��اف��اآت ناجمة 
عن اإنهاء االأعمال بامللعب اجلديد 
اأن عملية  الرغم من  على  للنادي 
وامليزانية  امل����دة  جت�����اوزت  ال��ب��ن��اء 

املحددتني لها.
ب��ل��دي��ة لندن  ل��رئ��ي�����ص  ب��ال��ن�����ش��ب��ة 
على  ي����ت����وج����ب  خ���������ان،  �����ش����دي����ق 
امل�شاهمة  امل��م��ت��از  ال����دوري  الع��ب��ي 
االأزم�����ة، مو�شحا  ه���ذه  يف جت���اوز 
“بي  الربيطانية  االإذاع����ة  لهيئة 
القدم  ك��رة  “العبي  اأن  �شي”  ب��ي 
ي��ت��ق��ا���ش��ون روات�����ب عالية  ال���ذي���ن 
اأ����ش���خ���ا����ص مي��ك��ن��ه��م حتمل  ه����م 
يكونوا  اأن  وي��ج��ب  االأك���رب  ال��ع��بء 
اأول من ي�شحي برواتبهم مع كل 
االحرتام، بدال من ال�شخ�ص الذي 
الذي  ال�شخ�ص  اأو  برناجما  يبيع 

يقدم الطعام«.
لكن باإمكان الالعبني اأن يعار�شوا 
فكرة ت�شليط ال�شوء عليهم ب�شكل 
بدفع  ُي��ط��ال��ب��وا  واأن  ع�����ادل،  غ���ري 
االأندية  مالكي  من  بدال  الفاتورة 

اأ�شحاب املليارات.
واعترب اخلبري املايل يف كرة القدم 
ك��ريان ماغواير يف حديث لوكالة 
ال�شيا�شيني  اأن  ب���ر����ص  ف���ران�������ص 
ال���ق���دم، مو�شحا  ك���رة  ي�����ش��ت��غ��ل��ون 
اىل  نف�شها  االنتقادات  توجه  “ال 
امل�����ش��رف��ي��ة... ال توجه  ال�����ش��ن��اع��ة 
يتقا�شون  ال��ذي��ن  امل��ح��ام��ني  ���ش��د 
الواحد،  اليوم  اآالف جنيه يف   10
التي  االأم����وال  اأو  املحا�شبني،  اىل 
من  خارجية  ح�شابات  اىل  تذهب 

اأجل جتنب دفع ال�شرائب«.
“�شنداي  �شحيفة  لقائمة  ووفقا 
ثروة  ارتفعت  ل��الأغ��ن��ي��اء،  تاميز” 
مالك توتنهام جو لوي�ص، املقيم يف 
ملجاأ  تعترب  التي  البهاما�ص  جزر 

التهرب ال�شريبي، اىل 4،4 مليار 
جنيه ا�شرتليني العام املا�شي.

وتطرق ماغواير اىل ذلك، بالقول 
“ثروة جو لوي�ص نف�شه تبلغ اأكر 
ا�شرتليني،  جنيه  مليارات   4 من 
ونحن نوجه �شهامنا جتاه )مهاجم 
الذي  ال�شاب  ه��اري كني،  الفريق( 
اىل  ي�شل  حني  م�شريته  �شتنتهي 

عامه اخلام�ص والثالثني«.
يكونوا  اأن  يف  الالعبون  يرغب  ال 
����ش���ح���ي���ة االأزم����������ة احل����ال����ي����ة، ثم 
تنفق  االأن��دي��ة  على  الحقا  التفرج 
اأمواال طائلة حني تبداأ االإيرادات 
ع��ودة احلياة  بالتدفق جم��ددا مع 

اىل طبيعتها.
وه��������ذا م�����ا حت�������دث ع����ن����ه امل����دي����ر 
الالعبني  ل���راب���ط���ة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
بالقول  تايلور،  املحرتفني غوردن 
تقوم  اأن  لل�شخرية  امل��ث��ري  “من 
التزاماتها  ب���ت���اأج���ي���ل  االأن�����دي�����ة 
ل��الع��ب��ني، وم���ن ث���م ت��ق��وم الحقا 
بانتداب العبني جدد مقابل اأموال 

طائلة«.
كل  حاليا  بعيدة  االن��ت��ق��االت  لكن 
املديرين  معظم  تفكري  عن  البعد 
يحاولون  ال����ذي����ن  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ني 
ا�شتمرارية  على  احلر�ص  وح�شب 
القليلة  االأ���ش��ه��ر  اأن��دي��ت��ه��م خ���الل 
املقبلة بح�شب ما اأفاد ليفي نف�شه، 
اأ�شمع  اأو  اأق�������راأ  “عندما  ق���ائ���ال 
الالعبني  ان��ت��ق��االت  ع��ن  ق�ش�شا 
هذا ال�شيف كاأن �شيئا مل يحدث، 
اال�شتيقاظ  اىل  ال��ن��ا���ص  ف��ي��ح��ت��اج 

لروؤية هول ما يح�شل حولنا«.

هان�شي  االأمل��اين  ميونخ  بايرن  لفريق  الفني  املدير  اأع��رب 
ليافندوف�شكي  روب����ت  امل��ه��اج��م  اأن  اع��ت��ق��اده  ع���ن  ف��ل��ي��ك، 
باإمكانه حتطيم الرقم القيا�شي امل�شجل با�شم جريد مولر 
من حيث ع��دد ت�شجيل االأه���داف يف مو�شم واح��د، عندما 
ت�شتاأنف املناف�شات مرة اأخرى. و�شجل مولر 40 هدفاً يف 

مو�شم 1972-1971.
و������ش�����ج�����ل ل���ي���ف���ان���دوف���ك�������ش���ي 

حتى  ال���������دويل  ال����ب����ول����ن����دي 
وتتبقى  ه����دف����اً،   25 االآن 
املو�شم،  لنهاية  مباريات   9
ا�شتكماله يف النهاية  بفر�ص 

التوقف  ف����رتة  ان���ت���ه���اء  ع��ق��ب 
كورونا.  ف��ريو���ص  ب�شبب 

فليك:  وق��������ال 

ب�شبب  احلالية  التوقف  وج��اءت فرتة  �شيء ممكن«.  “اأي 
يف  ع��ام��اً(   31( ليفاندوف�شكي  لت�شاعد  ك��ورون��ا  ف��ريو���ص 
اأ�شيب  ليفاندوف�شكي  ك��ان  م��ول��ر.  رق��م  لتحطيم  م�شعاه 
بها  فاز  التي  املباراة  خالل  ال�شاق  ق�شبة  يف  ب�شيط  بك�شر 
بدوري  ال�16  دور  يف   0-3 ت�شيل�شي  على  ميونخ  ب��اي��رن 
الفريق  اأن يغيب ع��ن  املنتظر  اأوروب�����ا.  وك���ان م��ن  اأب��ط��ال 
حالياً:  ليفاندوف�شكي  اإن  قال  فليك  ولكن  مباريات  لعدة 
يف الدوري االأملاين” ميكنه  اإ�شافيتني  مباراتني  “لديه 
يتعلق  “فيما  فليك:  وق��ال  خاللها.  اأه��داف��اً  ت�شجيل 
بعدد االأهداف، ليفاندوف�شكي كان مذهاًل”، واأ�شاف 
اأن م�شتواه اجليد كان وا�شحاً يف دوري اأبطال 
هدفاً   11 ���ش��ج��ل  ح��ي��ث  اأوروب������ا 

حتى االآن هذا املو�شم. 

فليك: ليفاندوف�شكي 
العامل ي�شتطيع حتطيم رقم مولر حول  الكروي  الن�شاط  توقف 

ب�شبب تف�شي فريو�ص كورونا امل�شتجد 
وبات القلق يف كيفية انقاذ اندية عدة 
اأمال  ثمة  لكن  امل��ايل،  التاأثري  ب�شبب 
العامل  يف  �شعبية  االأك���ر  اللعبة  ب��ان 

قد تخرج اأف�شل من هذه االأزمة.
اي��ف��رت��ون االيطايل  م����درب  وخل�����ص 
كارلو ان�شيلوتي الو�شع احلايل بقوله 
ل�شحيفة “كوريريي ديللو �شبورت”، 
مل نعتد عليها  اأ�شياء  حاليا  “نعي�ص 

و�شتغري الكثري من عاداتنا«.
مل ي�شبق اأن توقفت احلركة الريا�شية 
االآن، منذ  ه��ي احل���ال  اوروب����ا كما  يف 
توقف  واأدى  الثانية.  العاملية  احلرب 
النظام  اىل ظهور ق�شور يف  الن�شاط 
امل���ث���ق���ل مب���ب���ال���غ ط���ائ���ل���ة م����ن امل�����ال، 
ال  مقبلة  التخفي�شات  ف��اإن  وبالتايل 

حمال اأقله على املدى الق�شري.
من  “االيرادات  ان�شيلوتي  واأ���ش��اف 
حقوق النقل التلفزيوين �شتنخف�ص، 
�شيتقا�شى الالعبون واملدربون مبالغ 
اقل. تكلفة التذاكر حل�شور املباريات 
االقت�شاد  ���ش��ي��ك��ون  اق������ل.  ���ش��ت��ك��ون 
كرة  ع��ل��ى  ذل���ك  و�شينعك�ص  خمتلفا 
يكون  رمب���ا  احل����ال.  بطبيعة  ال��ق��دم 

الو�شع اف�شل«.
واالكادميي  امل���وؤرخ  اىل  بالن�شبة  ام��ا 
دي���ف���ي���د غ����ول����دب����الت ال�������ذي ا����ش���در 
“ع�شر  ع��ن��وان  يحمل  كتابا  م��وؤخ��را 
كرة القدم” فراأى يف ت�شريح لوكالة 
ف��ران�����ص ب��ر���ص “كما ه��ي احل����ال مع 
ت�شكل  االزم����ة  ف���ان  اال���ش��ي��اء،  معظم 

.»19 “كوفيد  وباء  فر�شة” جراء 
لكنه ح��ذر م��ن ان االم���ور ق��د تنحى 
ن��ح��و اال�����ش����واأ يف ح����ال ع����دم ح�شول 
تغيري جذري وقال يف ها ال�شدد “قد 
اردنا  اذا  ���ش��وءا.  اك���ر  االم���ر  ي�شبح 
القيام  يتعني  ج���دي،  تغيري  اح����داث 
بتغيري نظرية القوة وامللكية وطريقة 

توزيعها يف اللعبة«.
الوقت  امل��ال��ي��ة يف  ال���ق���وة  ان  واع���ت���رب 
املحظوظني  بع�ص  احلا�شر يف حوزة 
تعر�شوا  اي�شا  ه��وؤالء  لكن  القمة  يف 
لالذى. وهذا االمر �شيوؤثر على �شوق 
اموال  انفاق  ي�شبح  وق��د  االنتقاالت 
طائلة للتعاقد مع العبني جزءا من 

املا�شي.
بايرن  ن��ادي  رئي�ص  ل�شان ح��ال  وك��ان 
ميونيخ ال�شابق اويل هوني�ص مماثال 
بقوله “يف ال�شنتني او الثالث املقبلة، 
كما  ام��وال  انفاق  باالمكان  يكون  لن 
امل��ا���ش��ي��ة الأن كل  ال�����ش��ن��وات  ن���رى يف 
جميع  يف  ح�شل.  مب��ا  �شتتاأثر  دول���ة 
االح���ت���م���االت، ���ش��ي��ظ��ه��ر ع���امل كروي 

جديد من هذه االزمة«.
بر�شلونة  الع��ب��و  واف����ق  االن،  وح��ت��ى 
اال���ش��ب��اين، اغنى ن��اد يف ال��ع��امل، على 
تخفي�ص رواتبهم بن�شبة 70 يف املئة، 
يف حني قامت اندية عدة يف خمتلف 
ان���ح���اء اوروب�������ا يف ات���خ���اذ اج������راءات 

مماثلة.
ي���وؤك���د ه���ذا االم����ر ب��ان��ه ح��ت��ى اندية 
النخبة لي�شت حم�شنة وبالتايل فان 
اذا كانت  م��ا  امل��ط��روح حاليا  ال�����ش��وؤال 
�شقف  ل��و���ش��ع  �شتمهد  االزم�����ة  ه���ذه 
ل��روات��ب ال��الع��ب��ني ع��ل��ى ال��رغ��م من 
ال�شعوبات التي قد تواجهها االندية 
االوروب����ي����ة ب�����ش��ب��ب ق���وان���ني االحت����اد 

االوروبي.
االربعة  االن���دي���ة  ق��ام��ت  امل��ان��ي��ا،  ويف 
اوروب�����ا  اب���ط���ال  دوري  يف  امل�������ش���ارك���ة 
ب���ال���ت���ربع مب��ب��ل��غ 20 م��ل��ي��ون ي���ورو 
مل�شاعدة االندية التي تعاين من ازمة 
ت�شامنية  خ��ط��وة  يف  خ��ان��ق��ة  م��ال��ي��ة 

الفتة.
اي�شا  ال���درو����ص  ا�شتخال�ص  ومي��ك��ن 
ت���وزي���ع ع����ائ����دات ح���ق���وق النقل  م���ن 
حان  ورمبا  امل�شتقبل.  يف  التلفزيوين 
الوقت اي�شا الع��ادة النظر يف جدول 
تنظيم  فكرة  ا�شبحت  فقد  املباريات. 
منتخبا   48 مب�����ش��ارك��ة  م���ون���دي���ال 

وكاأ�ص العامل لالندية مع 24 فريقا 
غري م�شتدامة.

على  ي��ت��ع��ني  ب��ان��ه  غ��ول��دب��الت  وراأى 
برناجمها  يف  ال���ن���ظ���ر  اع�������ادة  ف��ي��ف��ا 
مب�شاركة   2026 م��ون��دي��ال  الق��ام��ة 
48 منتخبا يف خمتلف انحاء امريكا 
وكندا  املتحدة  )ال��والي��ات  ال�شمالية 

واملك�شيك(.
بدوره قال االمني العام لنقابة العبي 
“فيفربو”  امل��ح��رتف��ني  ال���ق���دم  ك���رة 
“لقد حان  ه��وف��م��ان  ب��اي��ر  ج��ون��ا���ص 
الوقت اليجاد قوانني للقول +دعونا 
باأف�شل  االزم��������ة  ه�����ذه  م����ن  ن���خ���رج 
ادارة  اي�����ش��ا  ل��ك��ن  ط��ري��ق��ة مم��ك��ن��ة+ 
الالعبني  ع��ل��ى  ال���ك���ب���رية  االح����م����ال 

بطريقة ناجحة«.
وا�شاف “يتعني علينا ان جند نظاما 

اكر �شحة من الذي ٌيطبق حاليا«.
واع�������رتف رئ���ي�������ص االحت�������اد ال�����دويل 
انفانتينو  ج��اين  )فيفا(  القدم  لكرة 
ب�شرورة اح��داث تغيري وق��ال يف هذا 

ديللو  “كوريريي  ل�شحيفة  ال�شدد 
�شبورت” موؤخرا “”نحتاج اىل تقييم 
ال��ع��امل��ي )...( ال  االأث����ر االق��ت�����ش��ادي 
ن��ع��رف م��ت��ى مي��ك��ن ل��الأم��ور ان تعود 

اىل طبيعتها«.
الفر�ص  اىل  “”لننظر  وا�����ش����اف 
)امل��ت��اح��ة(. ميكننا رمب��ا اإ���ش��الح كرة 
ال��ق��دم ال��ع��امل��ي��ة م��ن خ���الل الرتاجع 
خطوة اىل اخللف. مع �شيغ خمتلفة 
اأقل  ع��دد  وامل�����ش��اب��ق��ات(.  )للبطوالت 
م���ن ال�������دورات، رمب���ا ب��ع��دد اأق����ل من 
توازنا. عدد  اأكر  ب�شكل  لكن  الفرق، 
اأقل من املباريات للحفاظ على �شحة 

الالعبني«.
علميا،  خ���ي���اال  ل��ي�����ص  “هذا  وت����اب����ع 
نحدد  دع��ون��ا  ال�����ش��اأن.  بهذا  لنتحدث 
تعوي�شه،  ون��رى كيف ميكن  ال�شرر، 
ن��ب��ذل ت�����ش��ح��ي��ات ون���ب���داأ م���ن جديد 
نعمل  لكن  ال�شفر،  م��ن  لي�ص   )...(
معا النقاذ كرة القدم من اأزمة تهدد 

باأن تكون ال رجعة فيها«.

كورونا يهدد باإعادة هيكلية كرة القدم 

نتيجة ا�شتغالل الأموال العامة وا�شتهداف الالعبني 

الدوري الإنكليزي املمتاز متهم ب� »الفراغ الأخلقي« 

اأن  ليغا”(  )“ال  القدم  لكرة  االإ�شباين  ال��دوري  رابطة  اأعلنت 
حفال مو�شيقيا عرب االنرتنت يف نهاية االأ�شبوع، جمع مليون 
مكافحة  يف  للم�شاهمة  طبية  معدات  ل�شراء  �شتخ�ش�ص  ي��ورو 

فريو�ص كورونا امل�شتجد.
واأو�شحت الرابطة يف بيان اأن املبلغ �شي�شتخدم لتوفري اأجهزة 
يف  للعاملني  واق��ي��ة  وق��ف��ازات  وكمامات  طبية  واألب�شة  تنف�ص 
جمال العناية ال�شحية يف البالد التي تعد من االأكر ت�شررا 
ت�شجيل  اليوم  �شباح  حتى  واأعلنت  “كوفيد19-”،  بجائحة 

اأكر من ت�شعة اآالف حالة وفاة ب�شببه.
واأ�شارت الرابطة اىل ان احلفل الذي مت بثه ال�شبت عرب اأكر 
 50 اأك��ر من  تابعه  100 من�شة رقمية عرب االنرتنت،  من 
لتوفري  عائداته  و�شتخ�ش�ص  بلدا،   182 من  �شخ�ص  مليون 
مليون كمامة واقية ومئات  من  واأكر  تنف�ص،  جهاز   1115

اآالف القفازات واالألب�شة الطبية الواقية.
و�شارك يف احلفل جنوم يف عامل املو�شيقى االإ�شبانية والالتينية 
لوي�ص  والبورتوريكي  كارا�شكو  ولوي�ص  �شانز  األيخاندرو  مثل 

فون�شي.
الن�شاطات  خمتلف  جتميد  اىل  “كوفيد19-”  تف�شي  واأدى 
القدم  ك��رة  يف  اإ�شبانيا  بطولة  ومنها  العامل،  ح��ول  الريا�شية 

املعلقة حتى اإ�شعار اآخر.
دول  واأن��دي��ت��ه��ا يف خمتلف  اللعبة  م��ن جن���وم  ال��ع��دي��د  وع��م��د 
امل�شاهمة ماديا وعينيا يف جهود مكافحة فريو�ص  العامل، اىل 
كورونا امل�شتجد الذي اأدى حتى �شباح  اأم�ص االأول االأربعاء اإىل 

اأكر من 41 األف وفاة معلنة حول العامل.

ل ليغا تعمل على جمع مليون يورو ملكافحة كورونا 



اجلدات املحتجزات يرق�شن ويزرعن اخل�شر
تبلغ  اأرملة  وه��ي  ماريت�شو،  ت��وؤدي  العزل،  تدابري  انتهاء  بانتظار 
اجللو�ص  غ��رف��ة  يف  "االإ�شبيلية"  ال��رق�����ش��ة  وال�����ش��ب��ع��ني،  ال��راب��ع��ة 
يف  كوفيد19-  وب���اء  تف�شي  م��رك��ز  م��دري��د  يف  منزلها  يف  الكبرية 

اإ�شبانيا مكررة بانتظام كلمتي "�شرب وحذر".
وت��ن��ت��م��ي م��اري��ا ���ش��اب��اال امل��ع��روف��ة مب��اري��ت�����ش��و اإىل جم��م��وع��ة من 
زراع��ة اخل�شراوات يف حديقة  اعتدن على  املتقاعدات يف مدريد، 
م�شرتكة خا�شة بهن، خلف كاتدرائية يف املركز التاريخي للعا�شمة 

ثالث مرات يف االأ�شبوع.
لكن ذلك كان قبل دخ��ول اإج��راءات االإغ��الق التام يف البالد حيز 
التنفيذ يف 14 مار�ص -اآذار، للحد من انت�شار الوباء الذي قتل اإىل 

حد االآن اأكر من ثمانية اآالف �شخ�ص يف اإ�شبانيا.
وقالت ماريت�شو وهي اأم خلم�شة اأبناء لها منهم 12 حفيداً، والتي 
كانت تعمل يف مركز للفنون يف مدريد حوله اجلي�ص اإىل م�شت�شفى 
بر�ص،  فران�ص  لوكالة  كورونا  بفريو�ص  امل�شابني  ملعاجلة ماليني 

"�شن�شمد".
االآن  حم��روم��ة  ه��ي  اإذ  مبهجة،  مو�شيقى  �شقتها  م��ن  وتت�شاعد 
من درو�ص الرق�ص التي كانت تتلقاها يف دار رعاية، وهي تتمرن 
التي  "اإ�شبيلية" ال�شعبية  رق�شة  خطوات  على  املنزل  يف  لوحدها 

متار�ص ثنائية اأو �شمن جمموعات.

ال�شجن ملن ي�شتغل كورونا يف كذبة اأبريل
اأبريل هذا العام، واألغت  خّيم فريو�ص كورونا امل�شتجد على كذبة 
العديد من ال�شركات والفعاليات مزحاتها ال�شنوية، وهددت بع�ص 
 1 واملقالب يف  املزحات  الوباء الإط��الق  ي�شتغل  ب�شجن من  ال��دول 
ال�شلطات  ح��ذرت  اأملانيا،  وت��اي��وان  الهند  اإىل  تايلند  وم��ن  اأب��ري��ل. 
لن�شر  ال��ي��وم  ه��ذا  وا�شتغالل  امل��ق��ال��ب  ب�����ش��رورة جتنب  امل��واط��ن��ني 
الن�ص للخطر، حتت طائلة  التي تعر�ص حياة  امل�شللة،  ال�شائعات 

عقوبة ال�شجن ملن يروج لالأكاذيب وال�شائعات.
وقالت حكومة تايالند اإن مقالب ومزحات يوم كذبة اأبريل حول 
فريو�ص كورونا، ميكن اأن ُيعاقب عليها مبوجب القانون بال�شجن 
ملدة ت�شل اإىل خم�ص �شنوات. وا�شتعان الرئي�ص التايواين ت�شاي اإنغ 
ون بفي�ص بوك ليحذر مواطنينه بعدم اإطالق الدعابات واملقالب 
اأن اأي �شخ�ص ين�شر  ب�شاأن الفريو�ص يف االأول من اأبريل، م�شيفاً 
ثالث  اإىل  ت�شل  عقوبة  ي��واج��ه  ق��د  ك��اذب��ة،  معلومات  اأو  �شائعات 
م��الي��ني دوالر   3 اإىل  ت�����ش��ل  غ��رام��ة  اأو   - و  ال�����ش��ج��ن  ���ش��ن��وات يف 
تايواين )99200 دوالر اأمريكي(. ويف الهند، قالت وحدة االأمن 
قانونية  اإج���راءات  �شتتخذ  اإنها  ماهارا�شرتا  والي��ة  يف  ال�شيرباين 

�شد اأي �شخ�ص ين�شر اأخباراً مزيفة يف يوم كذبة اأبريل.

جنمات املو�شة يتربعن مبلب�شهن ملكافحة كورونا
وايز،  را�شيل  واملمثلتان  مو�ص  كيت  الربيطانية  العار�شة  ق��ررت 
وماكارينا غوميز التربع بجزء من دوالب مالب�شهن جلمع اأموال 

والتربع بها ل�شالح االأبحاث حول فريو�ص كورونا اجلديد.
املالب�ص  يف  كولكتيف" املتخ�ش�ص  "ف�شتري  موقع  امل��ب��ادرة  وتبنى 
امل�شتعملة، والذي يروج لتبادل املالب�ص بدياًل م�شتداماً  الفاخرة 
لال�شتهالك ال�شريع لالأزياء. وملواجهة وباء كورونا، حتالف املوقع 
مع �شخ�شيات موؤثرة يف عامل املو�شة، والتمثيل، واجلمال لتد�شني 
كورونا،وتغطية  وب��اء  مواجهة  يف  االأب��ح��اث  لدعم  ت�شامن  حملة 
وتاندي  مو�ص،  كيت  للحملة  وان�شمت  امل�شت�شفيات.   احتياجات 
ن��ي��وت��ن، واآن����ا دي���ال رو���ش��و، وك��ل��ري وي���ت ك��ي��ل��ر، و���ش��ارل��وت تيلربي 

واأخريات، قررن التربع باملالب�ص واالإك�ش�شوارات.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

اأفكار ب�شيطة لل�شيطرة على ال�شهية 
مع العمل من املنزل خالل جائحة فريو�ص كورونا، فاإن االإفراط يف الطعام بات م�شكلة يعاين منها الكثريون، اإال اأن 

هنالك طرق ميكن من خاللها كبح ال�شهية اأو احلد منها.
واأوردت املدربة االأ�شرتالية رات�شيل اأتارد يف حديث مع �شحيفة ديلي ميل الربيطانية، عدة ن�شائح للحد من ال�شهية 

اأثناء فرتة العزل ال�شحي، على النحو التايل:
1 - تناول املزيد من االألياف: بح�شب رات�شيل، فاإن ال�شبب االأول الذي قد يثري ال�شعور باجلوع اأكر من املعتاد، هو 
عدم احل�شول على ما يكفي من االألياف التي تتفكك ب�شكل اأكر بطئاً من العنا�شر الغذائية االأخرى، وهذا يعني 
اأنها �شتجعلك ت�شعر بال�شبع لفرتة اأطول. لذا ُين�شح بتناول املواد الغذائية الغنية باالألياف مثل الفاكهة واخل�شار 

واخلبز الكامل وال�شوفان والعد�ص والفول.
وتو�شي رات�شيل بتناول حوايل 22 غرام من االألياف على االأقل يومياً للتقليل من ال�شعور باجلوع، وكلما ازدادت 

كمية االألياف، كلما خفت الرغبة بتناول الطعام.
2 - التخل�ص من مقاومة هرمون البيتني: قد يكون ال�شعور باجلوع با�شتمرار ناجم عن مقاومة اجل�شم لهرمون 
البيتني الذي يعطي اإ�شارة للدماغ للتوقف عن تناول الطعام بعد ال�شعور بال�شبع. واإذا كنت مقاوماً لهرمون البيتني 
لتناول  باحلاجة  ال�شعور  يزيد من  وه��ذا  الهرمون،  لهذا  ب�شكل �شحيح  ي�شتجيب  يعد  اأن ج�شمك مل  يعني  فهذا 

الطعام طوال الوقت.
3 - احلفاظ على �شحة االأمعاء: باالإ�شافة اإىل تناول االأطعمة ال�شحية، تو�شي رات�شيل بتناول مكمالت بكرتيا 

االأمعاء املفيدة )الربوبيوتيك( وتناول االأطعمة احليوية.
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ملاذا يعترب الزنك اأهم عنا�شر قوة املناعة؟
على  اخل�شوبة،  على  ال�شلبي  بالتاأثري  عادة  ونق�شه  الزنك  معدن  يرتبط 
الرغم من اأن لهذا املعدن الهام عدة اأدوار يف اجل�شم منها بناء الع�شالت 
والعظام، وتقوية املناعة. وميكن اعتبار الزنك اجلندي املجهول يف وظائف 
ال�شحة  منظمة  تقارير  وت�شري  واجلراثيم.  الفريو�شات  وحماربة  املناعة 
العاملية اإىل اأن النق�ص الب�شيط اأو املتو�شط يف معدن الزنك م�شكلة �شائعة 
يف  املناعة  لتعزيز  ال��زن��ك  م��ن  ج�شمك  م��دخ��الت  تزيد  كيف  اإل��ي��ك  عاملياً. 

مواجهة وباء كورونا:
* يحتاج الرجل 11 ملغ من الزنك يومياً، واملراأة 8 ملغ، ويف حالة احلمل 

والر�شاعة حتتاج 12 ملغ.
البحرية  والق�شريات  والكبد  اللحوم وخا�شة احلمراء  الزنك يف  يتوفر   *

كالروبيان واملحار.
* من االأف�شل تناول االأكالت الغنية مبعدين الزنك والنحا�ص معاً لتعزيز 
اأداء املناعة، وخا�شة املحار، والكاجو، وبذر اليقطني )اللب االأبي�ص( وبذر 

عّباد ال�شم�ص.
* حتتوي البقول على الزنك، ويح�شل اجل�شم على 12 باملائة من احتياجاته 

اليومية من املعدن عند تناول ح�شة من العد�ص اأو الفول.
* يتوفر الزنك بكميات معتدلة يف املك�شرات والبي�ص واحلبوب الكاملة.

* يف حال تناول مكمالت الزنك تنبغي مراقبة اجلرعة بحيث ال تزيد عن 
احلد االأق�شى اليومي.

لهذه الأ�شباب الزيوت النباتية الأف�شل للطهي
ودّوار  ال���ذرة،  زي��ت  ب��ني  م��ا  الطهي  يف  امل�شتخدمة  النباتية  ال��زي��وت  تتنوع 
اأنواع  جانب  اإىل  والنخيل،  وال�شويا،  الهند،  وج��وز  وال��ك��ان��وال،  ال�شم�ص، 
اأخرى. وتعترب هذه الزيوت �شحية، وتختلف ا�شتخدامات كل منها ح�شب 
الغذائية  البيانات  مبراقبة  دائماً  وُين�شح  الطبخ.  ح��رارة  ودرج��ة  النكهة 
على العبوة، واختيار النوعية التي حتتوي على اأقل ما ميكن من الدهون 
امل�شّبعة اأو ال�شلبة. الزيوت النباتية هي االأف�شل للمناعة، وزيت جوز الهند 

يحارب البكرتيا والفريو�شات
وتوجد اأدلة بحثية على اأن الطهي با�شتخدام الزيوت النباتية يقلل خطر 
االإ�شابة باأمرا�ص القلب، كما تدعم هذه النوعية من الزيوت جهاز املناعة 
الأنها حتتوي على كمية جيدة من فيتامني "اأ" و"د" واالأحم�ص الدهنية 
دهنية  اأحما�ص  على  الهند  زيت جوز  يحتوي  كما  االلتهابات.  تقاوم  التي 
ا�شتخدام  ف��وائ��د  وتت�شمن  وال��ف��ريو���ش��ات.  وال��ف��ط��ري��ات  البكرتيا  حت���ارب 
الزيوت النباتية حت�شني اله�شم وت�شريع قدرة اجل�شم على حرق ال�شعرات 
الذي  الزيتون  زيت  با�شتثناء  للطهي  االأف�شل  عام  ب�شكل  وهي  احلرارية. 

كيف حتافظ على 
�شحتك النف�شية؟

اإن  ه��اوت  اإيري�ص  ال��دك��ت��ورة  قالت 
اأزم�����ة ت��ف�����ش��ي وب����اء ك���ورون���ا تلقي 
النف�شية،  ال�شحة  على  بظاللها 
املفزعة عن  االأخ��ب��ار  �شيل  اإذي��وؤث��ر 
العامل  ح��ول  وال�شحايا  ال��وف��ي��ات 
النف�شية،  احل���ال���ة  ع��ل��ى  ب��ال�����ش��ل��ب 
امل��زاج، ويرفع  اإىل اعتالل  وي��وؤدي 

خطر االإ�شابة باالكتئاب.
النف�شية  ال�شحة  على  وللحفاظ 
املتخ�ش�شة  يف زمن كورونا تن�شح 
يف الطب النف�شي االأملانية بتجنب 
م�شتمرة،  ب�شفة  االأخ��ب��ار  متابعة 
وي���ك���ف���ي م��ت��اب��ع��ت��ه��ا م�����رة واح�����دة 
يف ال����ي����وم ل�����الإط�����الع ع���ل���ى اآخ����ر 

امل�شتجدات.
ورغم احلجر املنزيل اإال اأنه ميكن 
االآخرين  م��ع  توا�شل  على  البقاء 
االجتماعي  التوا�شل  و�شائل  عرب 
ووات�ص  ب��وك،  في�ص  مثل  املختلفة 
عرب  ال�����درد������ش�����ة  وب������رام������ج  اآب، 

الفيديو.
كما اأن تناول الطعام ب�شكل جماعي 
م���ع االأ�����ش����رة م���ن ����ش���اأن���ه حت�شني 
مثل  وامل��زاج��ي��ة،  النف�شية  احل��ال��ة 
�شماع املو�شيقى الهادئة، وم�شاهدة 

االأفالم املحببة للقلب.
ميكن  ذل�������ك،  اإىل  وب����االإ�����ش����اف����ة 
مواجهة التوتر النف�شي وال�شغط 
الريا�شة،  مب��م��ار���ش��ة  ال��ع�����ش��ب��ي 
اليوغا  مثل  اال�شرتخاء،  وتقنيات 

والتاأمل يف املنزل.
يف  ال���ت���داب���ري  ه����ذه  ت��ف��ل��ح  مل  واإذا 
حت�شني احلالة النف�شية واملزاجية، 

يجب ا�شت�شارة طبيب نف�شي.

جانيت جاك�شون تن�شر 
فيديو موؤثر

العاملية جانيت جاك�شون  النجمة  ن�شرت 
مواقع  اأح��د  على  �شفحتها  على  فيديو 
التوا�شل االجتماعي لفتاة حلقت �شعرها 
التي  �شقيقتها  م��ع  ت�شامناً  وحاجبيها 
الكميائي  العالج  ب�شبب  �شعرها  خ�شرت 

من مر�ص ال�شرطان.
اأنها  ل�شقيقتها  توؤكد  اأن  الفتاة  واأرادت 
ج��م��ي��ل��ة ح����ق����اً، وت��ع��ط��ي��ه��ا ال���ك���ث���ري من 
ال��ف��ت��اة يف لقطات  وت��ظ��ه��ر  امل��ع��ن��وي��ات. 
"لي�ص  ل�شقيقتها  ت��ق��ول  وه���ي  م���وؤث���رة 
وتتعانقان  جميلة"،  يجعلك  ما  ال�شعر 
ت��ب��ك��ي��ان . ج���ان���ي���ت ع��ل��ق��ت على  وه���م���ا 
كنت  اأب����ك����ي.  ج��ع��ل��ن��ي  الفيديو:"هذا 
�شاأحلق راأ�شي من اأجل جولتي الغنائية، 
اأحب املراأة اأن تكون حليقة الراأ�ص واأراها 
ابقي  اأنِت وعائلتك يف �شالتي.  جميلة. 

اإيجابية وقوية. اأنت جميلة جداً".

�شائق يلوم كورونا على جتاوز ال�شرعة
قال اأ�شرتايل اأوقف وهو يقود �شيارة المبورغيني ب�شرعة 
اإنه  �شيدين،  يف  تقريباً  مب��رت��ني  امل��ح��دد  امل�شتوى  ت��ف��وق 
متوجه اإىل امل�شت�شفى ليخ�شع لفح�ص فريو�ص كورونا، 

وفق ال�شرطة  اأول اأم�ص االأربعاء.
160 كيلومرتاً  واأوقف الرجل بعدما كان ي�شري ب�شرعة 
 90 الق�شوى  ال�شرعة  فيها  تبلغ  منطقة  يف  ال�شاعة  يف 

كيلومرتاً. وُغرم و�شحبت منه اإجازة ال�شياقة.
وح�شت ال�شرطة االأ�شرتاليني الذين ي�شتبه يف اإ�شابتهم 

بكورونا على االت�شال باأقرب عيادة طبية. 
وقال امل�شوؤول يف ال�شرطة مايكل كوربوي: "على ال�شائقني 

عدم انتهاك قوانني ال�شري يف اأي ظروف كانت".
كورونا  باأعرا�ص  م�شابون  باأنكم  ا�شتبهتم  "اإذا  واأ�شاف 
وتريدون احل�شول على م�شاعدة من طبيب اأو م�شت�شفى، 
الرجاء االت�شال واأخذ موعد م�شبق" ويف احلالة الطارئة 

االت�شال بخدمة الطوارئ.

ي�شنع اأقنعة حلماية الأطباء بطابعة ثلثية الأبعاد
اأف�����ش��ل ما  ا���ش��ت��غ��ل تلميذ يف ال��ف��ل��ب��ني وق���ت ف��راغ��ه ع��ل��ى 
البال�شتيكية،  الوجه  دروع  من  الع�شرات  بت�شنيع  يكون، 
حلماية  م�شعًى  يف  االأب���ع���اد،  ث��الث��ي��ة  طابعته  ب��ا���ش��ت��خ��دام 
بفريو�ص  املتزايدة  االإ�شابات  تكافح  التي  الطبية  االأطقم 
اأكر  16 عاماً من جتهيز  كورونا. ومتكن ماركو�ص ت�شو، 
من 80 �شا�شة حماية، ويحتفظ ب�شورها اأثناء ا�شتخدامها 
من قبل االأطقم الطبية التي تكافح يف اخلطوط االأمامية 
واملعر�شة خلطر االإ�شابة بالفريو�ص �شديد العدوى يف ظل 

النق�ص املتزايد يف اأدوات احلماية.
يف  اأخ��رياً  للم�شاعدة  فر�شتي  اأنها  "اأ�شعر  التلميذ:  وق��ال 
و�شع خطري للغاية حتى ولو على نحو ب�شيط". ويف البداية 
االإنرتنت  على  متاح  م�شدر  م��ن  ت�شميماً  ت�شو  ا�شتخدم 
لت�شنيع نظارات وقاية، لكنه اكت�شف يف نهاية االأمر و�شيلة 
االإنتاج،  ت�����ش��ري��ع  خ��الل��ه  م��ن  مي��ك��ن  الت�شميم  لتح�شني 
با�شتخدام مواد اأقل. وتربعت عائلته باأقنعة احلماية اإىل 

اأربع م�شت�شفيات يف العا�شمة الفلبينية مانيال.

�شجن رجل �شعل يف وجه �شرطي 
اإي��اه باإ�شابته  حكم على رجل �شعل يف وجه �شرطي مهددا 
بفريو�ص كورونا يف بريطانيا، بال�شجن �شتة اأ�شهر وفق ما 
البالغ من  لوي�ص  اآدم  على  . وحكم  لل�شرطة  بيان  ج��اء يف 
العمر 55 عاما مبوجب قانون حمدد خم�ش�ص لالعتداءات 
على عمال الطوارئ دخل حيز التنفيذ يف ت�شرين الثاين-
 12 اأق�شاها  ملدة  بال�شجن  عقوبة  ويحمل   2018 نوفمرب 
لندن  و�شط  يف  �شيارات  اأب��واب  فتح  حماولته  وبعد  �شهرا. 
على ما يبدو، حاول �شرطي توقيفه وتفتي�شه. واإثر ذلك، 
ك�شر لوي�ص زجاجة نبيذ كان ي�شعها على االأر�ص ثم هدد 
مدينة  �شرطة  ع��ن  ���ش��ادر  لبيان  وف��ق��ا  �شفهيا،  ال�شرطي 
لندن. وهو قال قبل ال�شعال يف وجه ال�شرطي "اأنا م�شاب 
اإليك".  العدوى  و�شاأنقل  وجهك  يف  و�شاأ�شعل   19 بكوفيد 
 . وي�شتمن�شرت  يف  حمكمة  اأم���ام  ومثل  لوي�ص  اأوق���ف  وق��د 
هذا  اأن  "رغم  هاربر  هيلني  ال�شرطة  يف  امل�شوؤولة  وقالت 
النوع من االعتداءات نادر حل�شن احلظ، فاإن هذا احلادث 
كان فظيعا، واإذا واجهنا هذا النوع من ال�شلوك غري املقبول 

�شنكون �شارمني يف ردنا".

�شياح يعيدون متثيل 
رحلتهم يف املنزل

ال�����ش��ح��ي لوقف  ال���ع���زل  مل مي��ن��ع 
انت�شار فريو�ص كورونا بريطانيني 
ال�شياحية  م��واق��ع��ه��م  زي�����ارة  م���ن 
اإىل  نقلها  على  وع��م��ل��وا  املف�شلة، 

منازلهم بدل من زيارتها.
وق����رر ك��ي��ث وي��ت��ل��ي وزوج���ت���ه ليز، 
هريتفورد�شاير،  بروك�شبورن،  من 
املف�شل  �شاطئهما  منتجع  اإن�����ش��اء 
منزلهما،  داخ��ل  املعي�شة  غرفة  يف 
ومن�شفة  احل�������ش���ى  ب���ا����ش���ت���خ���دام 
ديلي  �شحيفة  بح�شب  ال�����ش��اط��ئ، 

ميل الربيطانية.
اإن��ه��م��ا ال يرغبان  وق���ال ال��زوج��ان 
اإىل منزل العطلة الذي  يف ال�شفر 
بود  منتجع  م��ن  بالقرب  ميلكانه 
الأنه ت�شرف "غري م�شوؤول" خالل 

انت�شار وباء كورونا.
و�شائل  ع���ل���ى  ����ش���ري���ع���ة  وب���ن���ظ���رة 
مئات  جند  االجتماعي،  التوا�شل 
يفعلون  امل��ح��ت��م��ل��ني  ال�����ش��ي��اح  م���ن 
�شائحة  بينهم  ومن  نف�شه،  ال�شيء 
�شاحلي  م��ن��ت��ج��ع  اإن�������ش���اء  اأع�������ادت 
م�����ش��ه��ور يف امل��م��ل��ك��ة امل���ت���ح���دة يف 
غرفة املعي�شة، مع فيديو عن برج 
وطيور  ال�شهري  ال�شاحلية  املدينة 

النوار�ص.
وقال كيث، الذي لديه ولدان بعمر 
25 و 18 عاماً، عن قراره باإح�شار 
دائًما  "نتلقى  املنزل  اإىل  ال�شاطئ 
عندما  ل���ل���غ���اي���ة  ح��������اراً  ت���رح���ي���ب���اً 
على  كنا  ولكننا  هناك،  اإىل  نذهب 
الوقت  يف  ال�شفر  مب�شكالت  علم 

احلايل".

كورونا يرفع الطلب على تبني احليوانات الأليفة 
يف  كبري  ب�شكل  احل��ي��وان��ات  تبني  على  الطلب  ازداد 
اأ�شرتاليا، اأين يالزم ُكر منازلهم للحد من انت�شار 
فريو�ص كورونا، وبالتايل يبحث ال�شكان املح�شورون 
ع���ن ح���ي���وان���ات األ��ي��ف��ة مل�����ش��اع��دت��ه��م يف اج��ت��ي��از هذه 

املرحلة.
غرار  على  احليوانات  تو�شيل  خدمة  يف  النظر  يتم 
"اأوبر" للحفاظ على ا�شتمرار عمليات التبني خالل 

اأزمة كورونا
واأو�شح �شتيف كوملان الرئي�ص التنفيذي ملوؤ�ش�شة "اآر 
اإيه" اخلريية لرعاية احليوانات يف نيو  اإ�ص بي �شي 
تبني  طلبات  اإن  ب��ر���ص،  فران�ص  لوكالة  ويلز  ���ش��اوث 

% يف الوالية. احليوانات ارتفعت 300 
"كان من اجليد روؤية عدد كبري من النا�ص  واأ�شاف 
بع�ص  على  للح�شول  احليوانات  تبني  عن  يبحثون 

الرفقة خالل االأ�شابيع اأو االأ�شهر املقبلة".
لفرتة  احل��ي��وان��ات  يتبنون  ع��دي��دون  ك���ان  ح��ني  ويف 

اإىل ترتيبات  ما توؤدي  اإنها غالباً  موؤقتة، قال كوملان 
دائمة.

كثريون  ه��ن��اك  احل�����ش��ان��ة.  ف�����ش��ل  "ن�شميها  وت���اب���ع 
يحاولون رعاية حيوان ما لفرتة موقتة، ال يقدرون 

على اإعادته الأنهم اأحبوه جداً".
يف  املوؤ�ش�شة  ه��ذه  ملجاأ  يف  االأق��ف��ا���ص  معظم  وك��ان��ت 
�شيدين التي عادة ما تكون مكتظة يف االأيام العادية، 
ف���ارغ���ًة ع��ن��دم��ا زارت���ه���ا وك���ال���ة ف��ران�����ص ب���ر����ص هذا 

االأ�شبوع.
عمياء  قطة  تبنى  ال��ذي  تايلور  فوغان  الكلن  وق��ال 
الرفقة  ببع�ص  �شعيدان  و�شريكه  اإن��ه  "بيبا"  تدعى 

االإ�شافية اأثناء عزل نف�شيهما يف املنزل.
واأ�شار كوملان اإىل اأن القيود التي حتد من التجمعات 
احل�شور  فقط  ميكنهم  املحتملني  املتبنني  اأن  تعني 
الت�شعة يف نيو �شاوث ويلز عن  املوؤ�ش�شة  اإىل مالجئ 

طريق موعد.

ناتايل بورمتان تتقن 5 لغات
هناك الكثري من م�شاهري هوليوود الذين نحبهم كثرياً، نظراً الإطاللتهم 
اأو  لغتني  يتقنون  فاإنهم  ذل��ك  ج��ان��ب  واإىل  وم��واه��ب��ه��م،  وق��درات��ه��م  املذهلة 

يتحدثون عدة لغات، ومن بني هوؤالء امل�شاهري:
براديل كوبر يتحدث اللغة الفرن�شية ب�شكل ممتاز.

بن اأفليك يتحدث االإ�شبانية ب�شبب حياته يف املك�شيك.
يف  حياته  م��ن  ق�شما  ع��ا���ص  الأن���ه  وذل���ك  الفرن�شية  اللغة  يتكلم  دي��ب  ج��وين 

فرن�شا.
غوينيث بالرتو تتحدث االإ�شبانية الأنها در�شت يف ا�شبانيا.

والدته  الأن  االإنكليزية  ج��ان��ب  اىل  االأمل��ان��ي��ة  يتحدث  كابريو  دي  ل��ي��ون��اردو 
اأملانية.

ميال كوني�ص تتحدث الرو�شية بطالقة الأنها من اأ�شول اأوكرانية.
ب���ورمت���ان ت��ت��ح��دث االإ���ش��ب��ان��ي��ة واالأمل���ان���ي���ة وال��ف��رن�����ش��ي��ة والعربية  ن���ات���ايل 

واليابانية.

الطالبة رايك تق�س �شعر زميلتها �شيلني يف �شقة م�شرتكة يف دورمتوند ، غرب اأملانيا، و�شط جائحة فريو�س كورونا اجلديد. اأ ف ب


