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ال�سحة تعلن �سفاء 4 حاالت وت�سجيل 50 حالة جديدة 
بفريو�س كورونا امل�ستجد من املخالطني القادمني من اخلارج

•• اأبوظبي-وام:

�أعلنت وز�رة �ل�صحة ووقاية �ملجتمع �أم�س عن ر�صدها 50 حالة �إ�صابة 
جديدة كورونا �مل�صتجد �ملعروف با�صم كوفيد19- مت ر�صدها من خالل 
�لإبالغ �ملبكر و�لتق�صي �لن�صط و�مل�صتمر، ومن خالل فح�س �ملخالطني 
�خلارج،  �إىل  بال�صفر  مرتبطة  وح���الت  م�صبقا،  عنها  �أع��ل��ن  لإ���ص��اب��ات 

وبذلك يبلغ عدد �حلالت �لتي مت ت�صخي�صها 248 حالة.
وت���ع���ود �حل�����الت �جل���دي���دة جل��ن�����ص��ي��ات خم��ت��ل��ف��ة ���ص��م��ل��ت ���ص��خ�����ص��ا من 
�صرييالنكا، بريطانيا، �ل�صعودية، �ليمن، تون�س، جنوب �أفريقيا، بلجيكا، 
كينيا،  لبنان،  �أ���ص��ر�ل��ي��ا،  �لت�صيك،  فرن�صا،  بلغاريا،  �جلنوبية،  ك��وري��ا 
�ملالديف، �ل�صود�ن، �إير�ن، �إيرلند�، �ملغرب، باك�صتان، �ل�صويد و�صخ�صني 
من كل من �إيطاليا، م�صر، �لإمار�ت، �أ�صبانيا، هولند�، �لأردن و�لفلبني.. 
بنغالدي�س  �لأمريكية،  �ملتحدة  �لوليات  من  كل  من  �أ�صخا�س  وثالثة 
وفل�صطني و�صتة �أ�صخا�س من �لهند، وجميع �حلالت م�صتقرة وتخ�صع 

للرعاية �ل�صحية �لالزمة.                                   )�لتفا�صيل �س2(

عقوبات قانون الأمرا�ض ال�سارية ت�سري على كوفيد 19 
ال�سجن ملدة ت�سل اإىل 5 �سنوات وغرامة ال تقل عن 
الغري  اإىل  املر�س  نقل  يتعمد  ملن  درهم  األف   50

•• اأبوظبي-وام:

�لقانون �لحتادي  �ملن�صو�س عليها يف  �لعقوبات  �أن  �لعدل  �أكدت وز�رة 
ت�صري على  �ل�صارية  �لأمر��س  ب�صاأن مكافحة   2014 ل�صنة   14 رقم 
فريو�س كورونا �مل�صتجد كوفيد 19 بعد �إدر�جه من قبل وز�رة �ل�صحة 

ووقاية �ملجتمع يف جدول �لأمر��س �ل�صارية.   )�لتفا�صيل �س3(
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خليفة بن زايد ي�سدر قانونا لتحويل �سوق اأبوظبي للأوراق 
ADQ املالية اإىل �سركة م�ساهمة عامة مملوكة للقاب�سة

•• اأبوظبي-وام:

�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�صيخ  �ل�صمو  �صاحب  �أ�صدر 
�ل�صكل  بتعديل  ق��ان��ون��اً  �أب��وظ��ب��ي،  لإم����ارة  حاكما  ب�صفته  �هلل،  حفظه 
�أبوظبي  �صوق  �صركة  لي�صبح  �ملالية  ل��الأور�ق  �أبوظبي  ل�صوق  �لقانوين 
لالأور�ق �ملالية �صركة م�صاهمة عامة، لتحل حمل موؤ�ص�صة �صوق �أبوظبي 

لالأور�ق �ملالية، وتكون مملوكة بالكامل ل�صركة �لقاب�صة.
وحدد �لقانون ر�أ�س مال �ل�صركة �مل�صرح به مببلغ 500 مليون درهم، 

مق�صما �إىل 500 مليون �صهم، بقيمة ��صمية درهم و�حد لل�صهم.
)�لتفا�صيل �س2(

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

�صيار�ت �ل�صعاف تنقل مر�صى كورونا �ىل �صفينة ركاب حتولت �ىل م�صت�صفى يف ميناء جنوة �لإيطايل )رويرز(

خلت �يطاليا من �صكانها

دعا النا�ض لتوجيه ر�سائل �سكر وتقدير لهم نظري جهودهم يف مكافحة فريو�ض كورونا 

حممد بن را�سد: �سكرا خط دفاعنا االأول.. 
كوادرنا الطبية ينتمون الأقوى جي�س اإن�ساين عاملي

•• دبي-وام:

�آل  ر����ص��د  ب��ن  �ل�صيخ حم��م��د  �ل�صمو  ���ص��اح��ب  �أط��ل��ق 
�لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم 
على  �لتو��صلية  ح�صاباته  عرب  �هلل  رع��اه  دبي  حاكم 
#�صكر�_خط_دفاعنا_ حملة  �لإن��رن��ت  �صبكة 

�لأول، وذلك تقدير� جلهود �لفرق و�لكو�در �لطبية 
�لدولة،  �ل�صحي يف  �لقطاع  �لعاملني يف  كافة و كل 
و�إد�ري��ني وفنيني،  �أطباء وممر�صني وم�صعفني  من 
�لظروف  �ل�صاعة، يف ظل  يعملون على مد�ر  �لذين 
تف�صي  �لعامل حاليا جر�ء  يعي�صها  �لتي  و�لتحديات 
باذلني   ،19 – ك��وف��ي��د  �مل�صتجد  ك���ورون���ا  ف��ريو���س 
�أق�صى جهودهم وطاقتهم حلماية وخدمة كل �إن�صان 
�لإم���ار�ت، حري�صني على  �أر���س  يعي�س ويعمل على 
بيئة  وتوفري  فئاته  بكل  �لإم��ار�ت��ي  �ملجتمع  �صالمة 
�لإمار�ت  دول��ة  م�صاعي  �صمن  وذل��ك  �آم��ن��ة،  �صحية 
خالل  م��ن  و�ح��ت��و�ئ��ه  للفريو�س  للت�صدي  �حلثيثة 
��صر�تيجية تق�صي ور�صد وحجر فعالة لكل �ملر�صى 
من حاملي �لفريو�س �صريع �لعدوى و�مل�صتبه بهم من 
�إمكانات  كل  وح�صد  وت�صخري  للمر�صى،  �ملخالطني 
�لدولة ومو�ردها ملكافحة �لفريو�س وتقلي�س رقعة 

�نت�صاره و�حلد من �آثاره ونتائجه.
�آل  ر����ص��د  ب��ن  حممد  �ل�صيخ  �ل�صمو  �صاحب  ن�صر  و 
م��ك��ت��وم ع���رب ح�����ص��اب��ه �ل��ر���ص��م��ي ع��ل��ى م��وق��ع توير 

اإ�سابات الفريو�ض تتخطى 200 األف يف اأوروبا ن�سفها يف اإيطاليا واإ�سبانيا 

ال�سحة العاملية تخ�سى حتول اأمريكا ملركز تف�سي كورونا
ال�سحة العاملية توؤكد جمددًا خلو اليمن من كورونا

تني للحوثيني اجلي�س اليمني ي�سقط طائرتني م�سريرّ
•• اليمن-وكاالت:

�أ���ص��ق��ط��ت ق����و�ت �جل��ي�����س �ل��ي��م��ن��ي، �أم�������س، طائرتني 
ت��ني ت��اب��ع��ت��ني مل��ي��ل��ي�����ص��ي��ات �حل���وث���ي يف جبهة  م�����ص��ريرّ

�صرو�ح، غرب حمافظة ماأرب، �صمايل �صرق �لبالد.
تني  م�صريرّ ط��ائ��رت��ني  �أن  ع�صكرية،  م�����ص��ادر  وذك����رت 
ل��ل��ح��وث��ي��ني ح��ل��ق��ت��ا ف����وق م���و�ق���ع ل��ل��ج��ي�����س يف جبهة 

�صرو�ح، ومتكن �أفر�د �جلي�س من �إ�صقاطهما.
�جلي�س  �أن  �أو���ص��ح��ت  ق��د  ع�صكرية  م�����ص��ادر  وك��ان��ت 
�أ�صقط خالل �لأ�صبوعني �لأخريين نحو 10 طائر�ت 

م�صرية للحوثيني يف �جلوف و�صرو�ح و�لبي�صاء.
�لطائر�ت  ��صتخد�م  من  �حلوثي  ميلي�صيات  وكثفت 
جلنة  قالت  و�لتي  و�ل�صتطالعية،  �ملفخخة  �مل�صرية 
خرب�ء �لأمم �ملتحدة يف وقت �صابق �إنها جممعة من 

مكونات م�صدرها خارجي ومت �صحنها �إىل �ليمن.
من  �حلوثية  �مل�صري�ت  �أن  �لأممية  �للجنة  و�أ�صافت 
و�لأبعاد  �لت�صميم  يف  تقريباً  متاثل  قا�صف،  ط��ر�ز 

�صركة  تنتجها  �لتي   ،T-أبابيل� �لطائرة  و�ل��ق��در�ت، 
�إير�ن ل�صناعة �لطائر�ت.

�ل�صرعية  دع��م  حت��ال��ف  ط���ري�ن  ��صتهدف  ذل���ك،  �إىل 
يف �ل��ي��م��ن، �ل��ث��الث��اء، ب��ع��دة غ����ار�ت ج��وي��ة جتمعات 
�ملركز  و�أك��د  �صرو�ح.  جبهة  يف  �حلوثية  للميلي�صيات 
�أدت  �ل��غ��ار�ت  �أن  �ليمنية  �مل�صلحة  للقو�ت  �لإع��الم��ي 

�إىل �صقوط قتلى وجرحى يف �صفوف �مليلي�صيات.
وذخائر  �أ�صلحة  دم��رت خمزن  �لغار�ت  �أن  �أو�صح  كما 
ذ�ت  يف  للحوثيني  ت��اب��ع��ة  كاتيو�صا  وع��رب��ة  متنوعة 

�جلبهة.
�لعاملية،  �ل�صحة  منظمة  ج���ددت  �أخ����رى،  جهة  م��ن 
�إ�صابة بفريو�س  �لتاأكيد على خلو �ليمن من حالت 

كورونا �مل�صتجد حتى م�صاء �م�س �لول.
�ليمن  �لعاملية يف  �ل�صحة  ملنظمة  �ملقيم  �ملمثل  وق��ال 
�لثالثاء،  معلوماتية،  �إح��اط��ة  يف  م��و���ص��اين،  �أل��ط��ف 
 199 �جتاح  �ل��ذي  �لفريو�س  م�صتجد�ت  �آخ��ر  ح��ول 
دولة حول �لعامل، ما يز�ل �ليمن خاليا من فريو�س 

•• عوا�صم-وكاالت:

�ألف   200 �أك��ر من  مت ت�صخي�س 
�مل�صتجد  ك��ورون��ا  بفريو�س  �إ���ص��اب��ة 
يف �أوروب��������ا، �أك�����ر م���ن ن�����ص��ف��ه��ا يف 

�إيطاليا 
و�إ������ص�����ب�����ان�����ي�����ا   )63،927(
ت���ع���د�د  ب���ح�������ص���ب   ،)39،673(
��صتناد�ً  �أعدته وكالة فر�ن�س بر�س 
�لثالثاء،  �ل��ر���ص��م��ي��ة،  �لأرق�����ام  �إىل 
بتوقيت   11:50 �ل�����ص��اع��ة  ع��ن��د 

غرينت�س.
وم�����ع ت�����ص��ج��ي��ل��ه��ا م����ا ل ي���ق���ل عن 
بينها  �إ������ص�����اب�����ات   200،009
هي  �أوروبا  تكون  وفاة،   10،732
�لقارة �لأكر ت�صرر�ً جر�ء �لوباء، 
 98،748( �آ���ص��ي��ا  ب��ع��ده��ا  وت���اأت���ي 
�إ�صابة بينها 3،570 وفاة(، �لبوؤرة 

�لرئي�صية للعدوى.
وهذ� �لعدد ل يعك�س �لو�قع �لكامل 
لأن ع��دد� كبري� من �ل��دول تكتفي 
ت�صتدعي  �ل��ذي��ن  �لأف����ر�د  بفح�س 

�إ�صابتهم عناية بامل�صت�صفى.
�ل�صلطات  بقيت  فيما  ذل���ك  ي��اأت��ي 
�لثالثاء،  �لإي���ط���ال���ي���ة،  �ل�����ص��ح��ي��ة 
ب��ر�ج��ع عدد  يتعلق  م��ا  ح���ذرة يف 
بفريو�س  �جل����دي����دة  �لإ�����ص����اب����ات 
ك��ورون��ا �ل���ذي �أع��ل��ن �أم�����س، د�عية 
�أي  �أك��ر من  �لل��ت��ز�م  �إىل  �ل�صكان 

وقت م�صى باإجر�ء�ت �لعزل.

روؤ����س���اء   8 ت��ع��زل  ت��رك��ي��ا 
ل��لأك��راد ينتمون  ب��ل��دي��ات 

•• اأنقرة-وكاالت

�ل�صعوب �لدميقر�طي  �أعلن حزب 
�أم�س  ل����الأك����ر�د،  �مل�����و�يل  �ل���رك���ي 
�ل��ث��الث��اء، �أن �حل��ك��وم��ة ع��زل��ت 8 
ي��ن��ت��م��ون للحزب  ب��ل��دي��ات  روؤ����ص���اء 
ب��زع��م عالقتهم  م��ن��ا���ص��ب��ه��م،  م��ن 
باأن�صطة �إرهابية. وذكر �حلزب، يف 
بيان، �أن �لعزل �صمل روؤ�صاء بلديات 
يف مدن باطمان وديار بكر وبتلي�س 
ب���ج���ن���وب �صرق  و�أغ�����دي�����ر  و�����ص����رت 
باأنه حملة  �لأم��ر  و��صفة  �ل��ب��الد، 
�صد  ��صتبد�دية  عن�صرية  تطهري 

�لأكر�د و�إر�دتهم �لدميقر�طية.
�ل�صرطة  �أن  �حل������زب  و�أ������ص�����اف 
حملية  م������ق������ار�ً  د�ه�����م�����ت  ك����ان����ت 
من  �لعديد  على  �لقب�س  و�أل��ق��ت 

�ل�صيا�صيني �ملنتمني للحزب.
�لركية  �لأن��ا���ص��ول  وكالة  ونقلت 
حتقيقاً  �أن  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وز�رة  ع��ن 
�ملعزولني  �مل�����ص��وؤول��ني  م��ع  ي��ج��ري 
ملنظمة  �ن��ت��م��ائ��ه��م  يف  ل��ال���ص��ت��ب��اه 

�إرهابية.

�ملعطيات  ندر�س  �أن  علينا  و�أ�صاف 
ويجب  نحللها.  و�أن  ت���ام،  ب��ان��ت��ب��اه 
هو  م��ا  لنفهم  �أي���ام  ب�صعة  �ن��ت��ظ��ار 
مهما  �أ�صبوعا  نعي�س  �إننا  �لجت��اه. 

جد�.
ودعا مو�طنيه �إىل �لتز�م �إجر�ء�ت 
�نت�صار  مل��ن��ع م��زي��د م��ن  �ل�����ص��الم��ة 

�لعدوى.
وق����ال: ل��ن��ح��ر���س ك��ل��ن��ا ع��ل��ى �تباع 
�أي ت�صرف  �إن  �لت�صرفات �جليدة. 
ل���ه عو�قب  ���ص��ت��ك��ون  �ل���ي���وم  ���ص��ي��ئ 
م�صيفا  �مل��ق��ب��ل��ني،  �لأ���ص��ب��وع��ني  يف 
�ل��ت�����ص��دد يف تطبيق  ع��ل��ى  ق��درت��ن��ا 
�ل��ق��و�ع��د ���ص��ت��وؤث��ر ب��ال��ت��اأك��ي��د على 

تطور �لعدوى يف كل �ملناطق.
وب����ات����ت �ل���غ���ال���ب���ي���ة �ل���ع���ظ���م���ى من 
�لإيطاليني مقتنعة بوجوب �عتماد 
�إج����ر�ء�ت �ل��ع��زل. وت��دل على ذلك 
�أب�����رز �ملدن  �ل��ف��ارغ��ة يف  �ل�������ص���و�رع 
�لإي��ط��ال��ي��ة م��ث��ل م��ي��الن��و ونابويل 
متاما  يتناق�س  م�صهد  يف  وروم���ا، 
م���ع ����ص���ور �ل�������ص���و�ط���ئ و�حل���د�ئ���ق 
�نت�صرت قبل  �لتي  بالنا�س  �ملمتلئة 

�أ�صبوعني.
و�أف��اد ��صتطالع للر�أي ن�صرته هذ� 
�أن  ريبوبليكا  ل  �صحيفة  �لأ�صبوع 
يعتربون  �لإيطاليني  من   94%
�عتمدتها  �ل���ت���ي  �لإج����������ر�ء�ت  �أن 
�إيجابية  �أو  �إي��ج��اب��ي��ة،  �حل��ك��وم��ة 
�إقفال �ملد�ر�س، ووقف  جد�، ومنها 

�ل�صحة  م��ن��ظ��م��ة  وح��������ذرت  ه�����ذ� 
�لوليات  �أن  م��ن  �أم�����س،  �ل��ع��امل��ي��ة، 
مركز  �إىل  ت���ت���ح���ول  ق����د  �مل���ت���ح���دة 
موؤكدة  ك���ورون���ا،  ف��ريو���س  لتف�صي 
للغاية"  كبري�  "ت�صارعا  هناك  �أن 
يف عدد حالت �لإ�صابة بكورونا يف 

�لوليات �ملتحدة.
ب��ا���ص��م منظمة  م��ت��ح��دث��ة  وق���ال���ت 
�ل�صحة �لعاملية، �إن �ملنظمة تتوقع 
كورونا،  وفيات  ح�صيلة  ترتفع  �أن 
ظل  يف  ك��ث��ري�   ،14510 �ل��ب��ال��غ��ة 

�إبالغ �ملنظمة عن حالت جديدة.
حالت  من  و�أ�صارت �إىل �أن 85% 
�لإ����ص���اب���ة �مل��ب��ل��غ ع��ن��ه��ا يف �لأرب�����ع 
و�لع�صرين �صاعة �لأخرية كانت يف 

�أوروبا و�لوليات �ملتحدة.
فيما �أعربت �ملتحدثة عن �أملها يف 
بعد  �إيطاليا  �أم���ل يف  ب��ارق��ة  وج���ود 
�لإ�صابات  م��ن  �أق���ل  ع���دد  ت�صجيل 

و�لوفيات.
�ل�صلطات  بقيت  فيما  ذل���ك  ي��اأت��ي 
�ل�صحية �لإيطالية، �أم�س �لثالثاء، 

ب��ر�ج��ع عدد  يتعلق  م��ا  ح���ذرة يف 
بفريو�س  �جل����دي����دة  �لإ�����ص����اب����ات 
�أم�س،  �أعلن  �لذي  �مل�صتجد  كورونا 
�أكر  �لل��ت��ز�م  �إىل  �ل�صكان  د�ع��ي��ة 
ب����اإج����ر�ء�ت  �أي وق����ت م�����ص��ى  م���ن 

�لعزل.
�لعليا  �مل���وؤ����ص�������ص���ة  رئ���ي�������س  وق�������ال 
عرب  برو�صافريو  �صيلفيو  لل�صحة 
�أن  ي��ج��ب  2، ل  ر�دي����و  ر�ي  �إذ�ع�����ة 
نغرق يف �لأوه��ام �نطالقا من هذ� 

�لر�جع.

نتانياهو يتوقع اإ�سابة 
مليون اإ�سرائيلي بكورونا 

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

حذر رئي�س �حلكومة �لإ�صر�ئيلية بنيامني نتانياهو من وقوع كارثة �صحية خالل 
�لأ�صابيع �لقادمة يف �إ�صر�ئيل. 

وقال نتانياهو: من �ملمكن �أن ن�صل �إىل مليون م�صاب يف غ�صون �صهر، وميكن �أن 
ن�صهد ع�صر�ت �آلف �لوفيات، كما تتوقع وز�رة �ل�صحة، وفقاً ملا ذكره موقع �آي 24 

نيوز �أم�س �لثالثاء. 
و�أكد م�صوؤول حكومي، �أن هناك �صعور�ً بني متخذي �لقر�ر باأن ق�صماً من �لوزر�ء 

و�أي�صاً �جلمهور مل ي�صتوعبو� حتى �لآن �صرعة �نت�صار �لفريو�س �ل�صريعة. 
ووفقاً مل�صوؤولني مطلعني على �لتفا�صيل، يت�صح �أن يف �لقر�ر �لذي �صيتم �مل�صادقة 
عليه ظهر �ليوم من قبل �حلكومة �لإ�صر�ئيلية �صيت�صمن حظر �أي ن�صاط ريا�صي 
�ل�100  �أن تتجاوز  خارج �لبيت، و�أن �مل�صافة خلروج �ملو�طنني من �ملنزل ل يجب 

مر� با�صتثناء �خلروج بغر�س �صر�ء �أغر��س �صرورية. 

�لتي  �ل��دول��ة  �لطبية يف  �ل��ك��و�در  م��ن  ل��ع��دد  فيديو 
تقوم بو�جبها يف مكافحة فريو�س كورونا كوفيد – 
19، من �أطباء وممر�صني وم�صعفني، و��صفا �إياهم 
�لتي  �لأول، نظري جهودهم  �لدفاع  بالأبطال وخط 
�أرو�ح �ملو�طنني  يقومون بها يف �صبيل �حلفاظ على 
�لتحديات  �أن  �صموه  م��وؤك��د�  �ل��دول��ة،  يف  و�ملقيمني 

ت�صنع �لرجال.                       )�لتفا�صيل �س2(

بالقانون .. حقوق و واجبات 
امل�����س��اب��ني ب�����االأم��را���س 
االإم����ارات يف  ال�����س��اري��ة 

•• اأبوظبي - وام:

ح�����دد �ل���ق���ان���ون �لحت������ادي 
 2014 ل�����ص��ن��ة   14 رق�����م 
�لأمر��س  م��ك��اف��ح��ة  ب�����ص��اأن 
�ل��دول��ة حقوق  �ل�����ص��اري��ة يف 
وفق  و�جباتهم  و  �مل�صابني 
�لتي  �لعاملية  �ملعايري  �أعلى 
�ل�صحة  حماية  �إىل  تهدف 
�لعامة وتعزيز جهود تنفيذ 
��صر�تيجية مكافحة ومنع 

�نت�صار �لأوبئة.
وي���وؤك���د �ل���ق���ان���ون ع��ل��ى حق 
�لأمر��س  م��ن  ب��اأي  �مل�صاب 
�لرعاية  تلقي  يف  �ل�����ص��اري��ة 
�ل�صحية �ملجانية، و�لعالج يف 
�ملن�صاآت �ل�صحية �حلكومية، 
�لالزمة  �لفحو�س  و�إج��ر�ء 
�ل�صاري  �مل��ر���س  لت�صخي�س 
�إىل  �إ������ص�����اف�����ة  وع������الج������ه، 
و�للقاحات  �لأدوي����ة  ���ص��رف 
و�لأم�����ص��ال �ل��الزم��ة لعالج 
�أو  �ل��وق��اي��ة م��ن��ه  �أو  �مل��ر���س 
وي�صمل  م�����ص��اع��ف��ات��ه،  م���ن 
وخمالطيه،  �مل�����ص��اب  ذل���ك 
�إ�صابته  يف  �مل�صتبه  وك��ذل��ك 

باأحد هذه �لأمر��س.
)�لتفا�صيل �س3(

اجلي�ض الأملاين يعتزم تخفي�ض قواته 

وا�سنطن تخف�س مليار دوالر من م�ساعداتها الأفغان�ستان
•• برلني-وكاالت

�أع��ل��ن وزي���ر �خل��ارج��ي��ة �لأم��ري��ك��ي، م��اي��ك ب��وم��ب��ي��و، �أن 
�لتي  �مل�صاعد�ت  بالده ب�صدد تخفي�س مليار دولر من 
تقدمها لأفغان�صتان، وذلك بعد �أن �أخفق �لقادة �لأفغان 

يف ت�صكيل حكومة وحدة جديدة.
�لأفغاين  �لرئي�س  �إخ��ف��اق  �أن  بيان  يف  بومبيو  و�أو���ص��ح 
�أ����ص���رف غ��ن��ي، و�ل��رئ��ي�����س �ل��ت��ن��ف��ي��ذي �ل�����ص��اب��ق، عبد�هلل 
�لأفغانية،  �لأم��ري��ك��ي��ة  ب��ال��ع��الق��ات  �أ���ص��ر  ق��د  ع��ب��د�هلل 
�لتحالف  و�صركاء  و�لأمريكيني  �لأفغان  �أهان  ولالأ�صف 
�لذين �صحو� باأنف�صهم وثرو�تهم يف �لكفاح من �أجل بناء 

م�صتقبل جديد لهذ� �لبلد.
و�أ�صاف �أن و��صنطن م�صتعدة خلف�س �مل�صاعد�ت بقيمة 
مليار دولر �إ�صافية يف 2021، وتبد�أ مر�جعة لتحديد 

تخفي�صات �إ�صافية ميكن �إجر�وؤها.
�أن  �ل��ث��الث��اء،  �أم�����س  �إىل ذل���ك، ذك���رت م�����ص��ادر ع�صكرية 

�جلي�س �لأملاين �صيبد�أ يف تقليل قو�ته يف �أفغان�صتان.
�أن���ه �صيتم تقليل ع��دد �جل��ن��ود بناء  �مل�����ص��ادر  و�أو���ص��ح��ت 
�ملتحدة  �ل��ولي��ات  بني  �إبر�مها  مت  �لتي  �لتفاقية  على 

�لأمريكية وطالبان.
�أملاين تقريباً حالياً،  1300 جندي  �أن هناك  �إىل  ي�صار 
يف �إطار مهمة �لدعم �حلازم حللف �صمال �لأطل�صي ناتو 

يف �أفغان�صتان. 
�ملمكن متديد  �أنه من  �أظهرت  د�خلية  �ختبار�ت  وكانت 
وتقدمي  �أفغانية  ق��و�ت  بتدريب  �لأمل��اين  تكليف �جلي�س 

�مل�صورة لها، حال �لتخفي�س �أي�صاً بن�صبة 18%.
�صمايل  يف  �أي�����ص��اً  ت��ع��د  بجي�صها  �أمل��ان��ي��ا  �أن  �إىل  ي�����ص��ار 
لقو�ت  خدمات  توفر  �إطارية  �أم��ة  ي�صمى  ما  �أفغان�صتان 

�أخرى م�صاركة يف �أفغان�صتان.
مع  �تفاقاً  �أبرمت  �لأمريكية  �ملتحدة  �لوليات  �أن  يذكر 
طالبان ب�صاأن �صبل حتقيق �ل�صالم يف �أفغان�صتان يف نهاية 

�صهر فرب�ير �ملا�صي بعد مفاو�صات د�مت طوياًل.
وم���ن �مل��ق��رر مب��وج��ب �لت��ف��اق ب���دء �ن�����ص��ح��اب تدريجي 
ل��ل��ق��و�ت �لأم��ري��ك��ي��ة م��ن �ل��ب��الد وب���دء م��ب��اح��ث��ات �صالم 

�أفغانية د�خلية.
�أعمال عنف  ي��ز�ل هناك  �لرغم من �لتفاق، فال  وعلى 
حتى �لآن، ول يز�ل هناك خالف حول نتيجة �لنتخابات 

�لرئا�صية.وبد�أت �لقو�ت �لأمريكية �لن�صحاب بالفعل.

يّل ذراع داخل الكونغر�ض:
خطة ترامب ال ت�سمن اإجازة مر�سية للجميع!

•• الفجر – خرية ال�صيباين

يف  �جل��م��ه��وري��ني  م��ع  �لكونغر�س  يف  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ون  �ل��ق��ادة  يتفاو�س 
حماولة للح�صول على حزمة حتفيز �أكر �صخاء للعمال �لأمريكيني. 
فوفق �لتد�بري �لتي تقرحها حالًيا �إد�رة تر�مب، رًد� على وباء كوفيد 
ملزمة  500 موظف  من  �أك��ر  لديها  �لتي  �ل�صركات  تكون  لن   ،19
ب�صمان �إجازة مر�صية مدفوعة للعاملني فيها.     )�لتفا�صيل �س12(

الحتاد الأوروبي يخّيب اآمال الإيطاليني:
اإيطاليا: هل حقا �سيق�سي كورونا على ال�سعبويني؟

•• الفجر -مارك الزار –ترجمة خرية ال�صيباين

ن�صرت لورن�س موريل يف �لآون��ة �لأخ��رية على موقع تلو�س، مقاًل يف غاية 
لكورونا  ميكن  مبوجبها  �لتي  �جل��ذ�ب��ة  �لأط��روح��ة  فيه  ط��ورت  �له��م��ي��ة، 

فريو�س �أن يوقف تقدم �ل�صعبويني، وخا�صة يف �لر�بطة.
�لوباء،  مو�جهة  يف  وطنيا  متا�صكا  �صتثبت  �إيطاليا  �أن  �لباحثة،  وت�صرح 
ل�صفار�ت  �ل�صت�صالم  ب��دل  تدمرها  �لتي  �لآف���ة  ه��ذه  ب�صجاعة  و�صتو�جه 
�خلوف، وتناغما مع حركة �ل�صردين، �صتظهر ح�ًصا مدنًيا، وترف�س معاد�ة 
�ل�صيا�صة، لت�صتعيد �ل�صيا�صة �لعظيمة" ب�صكل �أف�صل.  )�لتفا�صيل �س13(

حظر جتول وتعليق اإ�سايف للدرا�سة يف م�سر
•• القاهرة-وكاالت

�ت��خ��ذت �ل�����ص��ل��ط��ات �مل�����ص��ري��ة ع���دة ق�����ر�ر�ت �حر�زية 
جديدة ملو�جهة �نت�صار فريو�س كورونا �مل�صتجد.

و�أعلن رئي�س �لوزر�ء �مل�صري م�صطفى مدبويل، خالل 
موؤمتر �صحايف، �أم�س، �إجر�ء�ت جديدة ملو�جهة كورونا، 
وحركة  �ملو�طنني  حركة  وتعليق  �لتجول  حظر  ت�صمل 
�ل�صابعة  �ل�صاعة  من  �ملو��صالت  وو�صائل  �لعام  �لنقل 

�ملحال  و�إغ��الق  �صباحا،  �ل�صاد�صة  �ل�صاعة  حتى  م�صاء 
�ل�صاعة  وحتى  م�صاًء  �خلام�صة  �ل�صاعة  من  �لتجارية 
يومي  كامال  و�إغالقها  �لتايل،  �ليوم  �صباح  �ل�صاد�صة 
�جلمعة و�ل�صبت، و�إغالق كافة �ملالهي و�ملقاهي وكافة 
�ملاأكولت مع تعليق خدمات �حلكومة  �ملطاعم وحمال 
مثل �ل�صهر �لعقاري و�لتاأمينات و�ملرور ملدة �أ�صبوعني.

�إ���ص��اف��ي��ني، ووقف  �ل��در����ص��ة لأ���ص��ب��وع��ني  وق���رر تعليق 
خدمات �حلكومة مثل �ل�صهر �لعقاري و�ملرور.

عاملة يف مقهى-خمبز يف لو�س �أجنلو�س
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اأخبـار الإمـارات

دعا النا�ض لتوجيه ر�سائل �سكر وتقدير لهم نظري جهودهم يف مكافحة فريو�ض كورونا

حممد بن را�سد: �سكرا خط دفاعنا االأول.. �سكرا لت�سحياتكم.. و�سهركم.. وبذلكم من اأجل الوطن

 ADQ خليفة بن زايد ي�سدر قانونا لتحويل �سوق اأبوظبي للأوراق املالية اإىل �سركة م�ساهمة عامة مملوكة للقاب�سة

•• دبي-وام:

�ل�صيخ  �ل�����ص��م��و  ����ص���اح���ب  �أط����ل����ق 
نائب  مكتوم  �آل  ر��صد  بن  حممد 
رئ��ي�����س جمل�س  �ل����دول����ة  رئ��ي�����س 
�لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل" عرب 
�صبكة  على  �لتو��صلية  ح�صاباته 
�لإنرنت حملة #�صكر�_خط_
تقدير�  وذل����ك  دف���اع���ن���ا_�لأول، 
�ل��ف��رق و�ل���ك���و�در �لطبية  جل��ه��ود 
�ل��ع��ام��ل��ني يف �لقطاع  ك��ل  ك��اف��ة و 
�أطباء  م��ن  �ل���دول���ة،  �ل�����ص��ح��ي يف 
و�إد�ري����ني  وم�صعفني  ومم��ر���ص��ني 
وف���ن���ي���ني، �ل����ذي����ن ي��ع��م��ل��ون على 
�لظروف  �ل�����ص��اع��ة، يف ظ��ل  م���د�ر 
�لعامل  يعي�صها  �لتي  و�لتحديات 
ح���ال���ي���ا ج�������ر�ء ت��ف�����ص��ي ف���ريو����س 
 ،  19 – كوفيد  �مل�صتجد  ك��ورون��ا 
باذلني �أق�صى جهودهم وطاقتهم 
�إن�صان يعي�س  حلماية وخدمة كل 
وي���ع���م���ل ع���ل���ى �أر��������س �لإم���������ار�ت، 
�ملجتمع  ���ص��الم��ة  ع��ل��ى  حري�صني 
وتوفري  ف��ئ��ات��ه  ب��ك��ل  �لإم�����ار�ت�����ي 
�صمن  وذل���ك  �آم��ن��ة،  �صحية  بيئة 
�حلثيثة  �لإم����ار�ت  دول���ة  م�صاعي 
للت�صدي للفريو�س و�حتو�ئه من 

�ل�صيخ  �ل�����ص��م��و  ����ص���اح���ب  دع�����ا  و 
كافة  مكتوم  �آل  ر����ص��د  ب��ن  حممد 
ف���ئ���ات �مل��ج��ت��م��ع �لإم������ار�ت������ي من 
�إىل  وزو�ر  وم��ق��ي��م��ني  م��و�ط��ن��ني 
�صكر  ر���ص��ائ��ل  و  ع���ب���ار�ت  ت��وج��ي��ه 
للفرق و�لكو�در �لطبية يف �لدولة 
�لتي تقوم مبهمة وطنية عظيمة 
و�صمان  ح��ي��ات��ن��ا  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ف��اظ 
���ص��الم��ت��ن��ا �ل�����ص��ح��ي��ة، م���ن خالل 
#�صكر�_خط_دفاعنا_�لأول، 
�لكو�در  ه��ذه  همم  حل�صد  وذل���ك 
�ل����دع����م �مل���ع���ن���وي لهم  وت����ق����دمي 
على  و�لتاأكيد  �لتحدي،  ملو�جهة 

وقوفنا �إىل جانبهم.

يف  و�سرعة  كفاء  الإم���ارات.. 
التحرك.

ك��ان��ت دول���ة �لإم������ار�ت م��ن �أو�ئ���ل 
�لدول �لتي �صارعت �إىل �لت�صدي 
ل���ف���ريو����س ك�����ورون�����ا �مل�����ص��ت��ج��د /

كوفيد – 19/ و�تخاذ �لإجر�ء�ت 
تف�صيه، مبا  مل��ن��ع  ك��اف��ة  �ل��وق��ائ��ي��ة 
جميع  ����ص���الم���ة  ع���ل���ى  ي���ح���اف���ظ 
�لدولة،  يف  و�ملقيمني  �مل��و�ط��ن��ني 
حيث حظيت �إجر�ء�تها وخطو�تها 
باإ�صادة  �ل�صدد  ه��ذ�  يف  �مل��درو���ص��ة 

و�لذين ميثلون خط دفاعنا �لأول 
�لعاملي"،  �ل���وب���اء  ���ص��د  ح��رب��ن��ا  يف 
يف  �لطبية  �لفرق  �صموه  خماطبا 
�لدولة بالقول: �صكر� خط دفاعنا 
لت�صحياتكم..  ���ص��ك��ر�  �لأول.. 
و����ص���ه���رك���م.. وب���ذل���ك���م م����ن �أج����ل 

�لوطن".
�أ���ص��اف �صموه :  ك��ادرن��ا �لطبي  و 
�ل��ي��وم ه��م ح��م��اة �ل���وط���ن.. و هم 
يخو�صون  ه��م  و  �ملجتمع..  �صياج 
�ملعركة �صد �أكرب عدو للب�صرية.. 
لهم �ل�صكر و�لتقدير.. ي�صتحقون 
ندعو  و�لثناء..  �لت�صجيع  كل  منا 
�لوطن  ج���ن���ود  ل�����ص��ك��ر  �جل���م���ي���ع 
�لطبية  �ل���ك���و�در  م��ن  �مل��خ��ل�����ص��ني 
وم�صعفني  وممر�صني  �أطباء  من 
يف  �ل�صحي  قطاعنا  يف  و�إد�ري����ني 

دولة �لإمار�ت".
و قال �صموه :  �صكر� لكل طبيب.. 
���ص��ك��ر� ل��ك��ل مم��ر���س.. ���ص��ك��ر� لكل 
م�����ص��ع��ف.. ���ص��ك��ر� لأ���ص��غ��ر موظف 
قبل �أكرب موظف.. هوؤلء ينتمون 
عاملي..  �إن�������ص���اين  ج��ي�����س  لأق�����وى 
�لب�صرية  ع�����دو  ي����ح����ارب  ج��ي�����س 
.. نحن فخورون  فريو�س كورونا 
بالكو�در �لطبية و�لإد�ري��ة �لذين 

خالل ��صر�تيجية تق�صي ور�صد 
وح��ج��ر ف��ع��ال��ة ل��ك��ل �مل��ر���ص��ى من 
�لعدوى  �صريع  �لفريو�س  حاملي 
�ملخالطني  م����ن  ب���ه���م  و�مل�����ص��ت��ب��ه 
ل��ل��م��ر���ص��ى، وت�����ص��خ��ري وح�����ص��د كل 
�إمكانات �لدولة ومو�ردها ملكافحة 
�لفريو�س وتقلي�س رقعة �نت�صاره 

و�حلد من �آثاره ونتائجه.
�ل�صيخ  �ل�����ص��م��و  ���ص��اح��ب  ن�����ص��ر  و 
عرب  مكتوم  �آل  ر����ص��د  ب��ن  حممد 
ح�صابه �لر�صمي على موقع توير 
�لطبية  �ل��ك��و�در  من  لعدد  فيديو 
يف  بو�جبها  تقوم  �لتي  �لدولة  يف 
كوفيد  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  مكافحة 
وممر�صني  �أط��ب��اء  م��ن   ،19  –
وم���������ص����ع����ف����ني، و�������ص�����ف�����ا �إي�����اه�����م 
�لأول،  �ل���دف���اع  ب��الأب��ط��ال وخ���ط 
يقومون  �ل���ت���ي  ج��ه��وده��م  ن��ظ��ري 
�أرو�ح  على  �حلفاظ  �صبيل  يف  بها 
�لدولة،  يف  و�ملقيمني  �مل��و�ط��ن��ني 
موؤكد� �صموه �أن �لتحديات ت�صنع 

�لرجال.
�ل�صيخ  �ل�����ص��م��و  ���ص��اح��ب  ق����ال  و 
�آل م���ك���ت���وم :  ب����ن ر������ص����د  حم���م���د 
�صفا  بالوقوف  مطالب  جمتمعنا 
�لطبية..  ك���و�درن���ا  خ��ل��ف  و�ح����د� 

ك����ب����رية م����ن �مل���ج���ت���م���ع �ل�������دويل، 
�لعاملية  �ل�صحة  منظمة  وب��اإق��ر�ر 
�ملنظومة  ك��ف��اءة  �أث��ن��ت على  �ل��ت��ي 
�لتعامل  �لإم���ار�ت يف  �ل�صحية يف 
ب�صرعة  و�ل��ت��ح��رك  �مل�����ص��ك��ل��ة،  م��ع 
�لفريو�س  تف�صي  دون  للحيلولة 
م���ن خ����الل �ت���خ���اذ ت���د�ب���ري عدة 
حل���م���اي���ة �مل���ج���ت���م���ع �لإم������ار�ت������ي 
هذ�  يف  ��صتثنائية  ج��ه��ود�  ب��اذل��ة 

�خل�صو�س.
و منذ ظهور فريو�س كورونا قبل 
�أكر من �صهرين بادرت �لإمار�ت 
�إجر�ء�تها  م�����ص��ت��وى  ت��ع��زي��ز  �إىل 
�مل���ن���اف���ذ  �ل���������ص����ارم����ة يف ج���م���ي���ع 
�أنظمة �لك�صف  �حلدودية وتفعيل 
�حلر�ري فيها، �إىل جانب تركيب 
�أجهزة ك�صف حر�ري على مد�خل 
�لكبرية  �ل��ت�����ص��وق  م���ر�ك���ز  ج��م��ي��ع 
�ل��ت��ي يق�صدها  �ل��ع��ام��ة  و�جل��ه��ات 
ع��������دد ك����ب����ري م������ن �مل�����ر�ج�����ع�����ني، 
�أنظمة  ت��ف��ع��ي��ل  �إىل  ب���الإ����ص���اف���ة 
�ل�صحية  للحالت  �ملبكر  �لإن���ذ�ر 
موؤهلة  ط���ب���ي���ة  ف�����رق  جت���ه���ي���ز  و 
وتعزيز  �ل�صاعة،  مد�ر  على  تعمل 
�لطبية.  �مل�����ص��ت��ل��زم��ات  خم�����زون 
و ح��ر���ص��ت �لإم��������ار�ت ع��ل��ى دعم 

ي�������ص���ح���ون ب���ر�ح���ت���ه���م م����ن �أج����ل 
جمتمعنا.. ويعطون من �صحتهم 

من �أجل �صحتنا".
و�أ���ص��اف �صموه : ك��و�ردن��ا �لطبية 
و  �لح����ر�م..  ك��ل  منا  ي�صتحقون 
علينا حتمل م�صوؤوليتنا �ملجتمعية 
و�صالمة  �صالمتنا  على  باحلفاظ 
جهدهم  ي�صيع  ل  ك��ي  �ل���وط���ن.. 
�صموه  م�صري�   .. �صدى"  وتعبهم 
وز�ئر  ومقيم  مو�طن  كل  �أن  �إىل 
�لطيبة مدين  �لأر����س  ه��ذه  على 
ب�صالمته و ر�حته للفرق �لطبية 

�لتي تعمل دون كلل �أو ملل".
و قال �صموه: جي�صنا �لإن�صاين يف 
ل  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  �صد  معركته 
�أو مكافاأة..  ينتظر منا �أي تقدير 
�ملهمة  لإجن����از  م�����ص��اع��دت��ه  علينا 
�ل�صالمة  ب��ت��ع��ل��ي��م��ات  ب��ال��ت��ق��ي��د 
�لجتماعي  بالتباعد  و�لل���ت���ز�م 

و�لبقاء يف �لبيوت".
و �أ�صاف:  نحن على ��صتعد�د لبذل 
كل ما منلك من مو�رد و �إمكانات 
�أغلى  ع���ل���ى  �حل����ف����اظ  ���ص��ب��ي��ل  يف 
وكو�درنا  �لإن�صان..  لدينا..  ثروة 
�أكرب  �ليوم  تقود  �ملوؤهلة  �لطبية 

معركة من �أجل �لإن�صان".

•• اأبوظبي-وام:

�أ�صدر �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ خليفة 
�لدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د  ب��ن 
لإمارة  حاكما  ب�صفته  �هلل،  حفظه 
�ل�صكل  ب��ت��ع��دي��ل  ق��ان��ون��اً  �أب��وظ��ب��ي، 
لالأور�ق  �أبوظبي  ل�صوق  �لقانوين 
�أبوظبي  �ملالية لي�صبح �صركة �صوق 
م�صاهمة  “�صركة  �مل��ال��ي��ة  ل����الأور�ق 
�صوق  موؤ�ص�صة  حمل  لتحل  عامة”، 
�مل��ال��ي��ة، وتكون  ل�����الأور�ق  �أب��وظ��ب��ي 

مملوكة بالكامل ل�صركة �لقاب�صة.
وح��دد �ل��ق��ان��ون ر�أ����س م��ال �ل�صركة 
مليون   500 مب��ب��ل��غ  ب���ه  �مل�������ص���رح 
مليون   500 �إىل  مق�صما  دره����م، 
و�حد  دره���م  ����ص��م��ي��ة  بقيمة  ���ص��ه��م، 

لل�صهم.
كما حدد �لقانون ر�أ�س مال �ل�صركة 
درهم،  مليون   100 مببلغ  �مل�صدر 
�صهم،  م��ل��ي��ون   100 �إىل  مق�صما 
لل�صهم  �ل���ص��م��ي��ة  �ل��ق��ي��م��ة  وت���ك���ون 
�أ�صهم  جميع  وتكون  و�ح���د..  دره��م 
ت��اأ���ص��ي�����ص��ه��ا مملوكة  ع��ن��د  �ل�����ص��رك��ة 

للت�صريعات  وف��ق��اً  �ملالية  و�لأدو�ت 
�ل�صارية، عالوة على تقدمي خدمات 
حل �ملنازعات �لنا�صئة بني �لأطر�ف 
فيما يتعلق بالعمليات على �لأور�ق 

و�لأدو�ت �ملالية.
وبح�صب �لقانون، يحق ل�صركة �صوق 
�أو  تاأ�صي�س  �ملالية  ل��الأور�ق  �أبوظبي 
�صر�كة  يف  �ل��دخ��ول  �أو  �ل���ص��ت��ح��و�ذ 
�أو  موؤ�ص�صة  �أو  �صركة  �أي  متلك  �أو 
�أغر��صها �لقيام  �صندوق يكون من 
�أو  �ملالية  �لأ�صو�ق  �أن�صطة  من  باأية 
�أي ن�صاط جتاري �آخر م�صاند لعمل 
و�لإج���ر�ء�ت  للقو�عد  وفقاً  �ل�صوق 

�ملعتمدة من قبل �مل�صاهمني.
باأعمال  �ل��ق��ي��ام  لل�صركة  يحق  كما 
و�إد�رة  �أ���ص��ك��ال��ه  ب��ك��اف��ة  �ل���ص��ت��ث��م��ار 
�لفو�ئ�س �ملالية �ململوكة لها د�خل 
وخ���ارج �ل��دول��ة، ف�صال ع��ن تقدمي 
�ملتعلقة  �ملالية  و�ملنتجات  �خلدمات 
و�لتجاري  �ل��ت�����ص��غ��ي��ل��ي  ب��ال��ن�����ص��اط 

لل�صوق.
�ل�صركة  �خ��ت�����ص��ا���ص��ات  وت��ت�����ص��م��ن 
�لنقدية  �ملالية  �ملبالغ  �إد�رة  كذلك 

باأية  �أو  خارجها  �أو  �ل��ت��د�ول  جل�صة 
�أخ����رى م�����ص��ت��ح��دث��ة، وتقدمي  �آل��ي��ة 
�خلدمات  مثل  �ملتعلقة  �خل��دم��ات 
�ل�صوق  و�صانعي  للو�صطاء  �ملقدمة 
وم���وف���ري �ل�����ص��ي��ول��ة وغ���ريه���ا من 

�خلدمات �مل�صتحدثة.
�لقانون  وف����ق  �ل�����ص��رك��ة  و���ص��ت��ع��م��ل 
من�صة  و�إد�رة  وتهيئة  ت��وف��ري  على 
�لأور�ق  لإدر�ج  �أكر  �صوق” �أو  “�أو 
�خلدمات  وتقدمي  �ملالية  و�لأدو�ت 
خدمات  م��ث��ل  �مل�������ص���درة  ل��ل��ج��ه��ات 
�مل�صاندة  و�خل�����دم�����ات  �لك����ت����ت����اب 
�ل�صجل  ل��الك��ت��ت��اب وخ��دم��ة ح��ف��ظ 
و�إد�رة �جلمعيات �لعمومية وتوزيع 
�لأرب����������اح �ل���ن���ق���دي���ة وغ����ريه����ا من 

�خلدمات �مل�صتحدثة.
ل��ل�����ص��رك��ة كذلك  �ل���ق���ان���ون  وخ�����ول 
و�لتقا�س  �لإي����د�ع  ب��اأع��م��ال  �ل��ق��ي��ام 
و�لت�صوية لالأور�ق و�لأدو�ت �ملالية، 
وت���ق���دمي �خل����دم����ات �مل��ت��ع��ل��ق��ة بها 
�مل�صتثمرين  خ��دم��ات  ذل���ك  يف  مب��ا 
�لأم�����ني وخدمة  وخ���دم���ة �حل��ف��ظ 
�ملالية  �لأور�ق  و�ق��ر����س  �إق��ر����س 

بالكامل ل�صركة �لقاب�صة.
�أو  ببيع  �مل�صاهمني  �لقانون  وخ��ول 
لأي  �أ�صهمهم  ك��ل  �أو  بع�س  حتويل 
جهة �أو م�صاهم �آخر، كما يجوز لهم 
طرح �أ�صهم �ل�صركة لالكتتاب �لعام 
مل��ا يحدده  �أو �خل��ا���س وذل���ك وف��ق��اً 

�لنظام �لأ�صا�صي لل�صركة.
وحدد �لقانون �خت�صا�صات �ل�صركة 
يف  مب���ا  �ل�����ص��وق  وت��ن��ظ��ي��م  �إد�رة  يف 
�ملالية  و�لأدو�ت  �لأور�ق  �إدر�ج  ذلك 
�لإيد�ع  بعمليات  و�لقيام  وتد�ولها 
و�ل���ت���ق���ا����س و�ل���ت�������ص���وي���ة و�أع����م����ال 
�مل���ق���ا����ص���ة �مل����رك����زي����ة، �إ����ص���اف���ة �إىل 
قوى  لتفاعل  �ملنا�صب  �ملناخ  توفري 
�ل��ع��ر���س و�ل��ط��ل��ب يف �ل�����ص��وق وفق 
و�لكفاءة  و�ل�صفافية  �لعد�لة  �أ�ص�س 
باأعمال  �ل��ق��ي��ام  ذل���ك  ي�صتلزم  وم���ا 
�ل��ت��ن��ظ��ي��م و�ل��ت��ن��ف��ي��ذ و�لإ������ص�����ر�ف 

و�لرقابة و�لتفتي�س.
�أبوظبي  ���ص��وق  �صركة  تخت�س  كما 
وتهيئة  ب��ت��وف��ري  �مل��ال��ي��ة،  ل������الأور�ق 
و�إد�رة من�صة �أو �أكر لتد�ول �لأور�ق 
و�لأدو�ت �ملالية �صو�ء كان من خالل 

�لأرباح  ت��وزي��ع  عملية  ع��ن  �لناجتة 
�ل���ن���ق���دي���ة و�إي�����د�ع�����ه�����ا و�م����ت����الك 
ح�صب  �أو  �لأنظمة  ح�صب  عو�ئدها 
�إىل  �إ�صافة  �لأط���ر�ف،  مع  �لتعاقد 
�لنقدية و�صمانات  �ل�صمانات  �إد�رة 
لأع�صاء  �ل��ع��ائ��دة  �مل��ال��ي��ة  �لأور�ق 
و��صتثمارها  وغ���ريه���م  �مل��ق��ا���ص��ة 
�لأنظمة  ح�صب  عو�ئدها  و�متالك 
�أو  �لأط���ر�ف،  �لتعاقد مع  �أو ح�صب 
بها  تكلف  �أخ���رى  �خت�صا�صات  �أي��ة 
من �ملجل�س �لتنفيذي �أو بقر�ر من 

�مل�صاهمني يف �ل�صركة.
من  لل�صركة  �ملالية  �مل���و�رد  وتتكون 
�لتد�ول  على  �ملفرو�صة  �لعمولت 
�ل�����ص��اري��ة، مقابل  �ل��ت�����ص��ري��ع��ات  ف��ق 
�لغر�مات  تقدمها،  �لتي  �خلدمات 
�ل���ت���ي ت���وق���ع ع��ل��ى �مل��خ��ال��ف��ني وفق 
مو�رد  �أي��ة  �أو  �ل�صارية،  �لت�صريعات 
�أخرى يو�فق عليها جمل�س �لإد�رة.

وت���������ص����ري ع����ل����ى �ل���������ص����رك����ة ك���اف���ة 
�أو  �ل���ت�������ص���اري���ح  �أو  �ل���ر�خ���ي�������س 
�ل�صادرة  �ملو�فقات  �أو  �ل�صتثناء�ت 
�لحتادية  �حلكومية  �جل��ه��ات  م��ن 

وغريها من �خلدمات �مل�صتحدثة.. 
�لقيام  لل�صركة  كذلك  ميكن  فيما 
باأعمال �لتقا�س �ملركزية “�لطرف 
�ملقابل �ملركزي” وتقدمي �خلدمات 
�إد�رة  ذل�����ك  يف  مب����ا  ب���ه���ا  �مل��ت��ع��ل��ق��ة 
�لنقدية  �ل�����ص��م��ان��ات  و����ص��ت��ث��م��ار 
وغريها  �ملالية  �لأور�ق  و�صمانات 

من �خلدمات.
�لقيام  لل�صركة  �ل��ق��ان��ون  ح��دد  كما 
و�لأدو�ت  �لأور�ق  و�إدر�ج  �إ����ص���د�ر 
�إ�صافة  ع��ل��ي��ه��ا،  و�مل�����ص��ت��ق��ات  �مل��ال��ي��ة 
و�لإ�صر�ف  و�لتنفيذ  �لتنظيم  �إىل 
�ملوؤ�ص�صات  و�لتفتي�س على  و�لرقابة 
مثل  �ل�صوق  يف  �لعاملة  و�ل�صركات 
و�أع�صاء  �حلفظ  و�أم��ن��اء  �لو�صطاء 
باأية  و�ل��ق��ي��ام  �مل��ق��ا���ص��ة وغ���ريه���م، 
�إج���ر�ء�ت لزم��ة لذلك مبا يف ذلك 
و�لت�صجيل  �ل��ر�خ��ي�����س  �إ�����ص����د�ر 
وحت��������دي��������د وحت�����������ص�����ي�����ل م����ق����اب����ل 
�خلدمات �لتي تقدمها وغريها من 

�لإجر�ء�ت.
مبر�قبة  �ل�������ص���رك���ة  ����ص���ت���ق���وم  ك���م���ا 
�لأور�ق  ع���ل���ى  �ل�����ت�����د�ول  ع��م��ل��ي��ات 

�ل�صحي  �لقطاع  ق���در�ت  وتعزيز 
�لتق�صي  نظام  تطبيق  خالل  من 
�ل��وب��ائ��ي ب��ق��در ع��ال م��ن �لكفاءة، 
من  ��صر�تيجي  خمزون  وتوفري 
�لأ�صا�صية  �ل��ط��ب��ي��ة  �مل�����ص��ت��ل��زم��ات 
�ل�������الزم�������ة ل���ل���ف���ح�������س �مل����ت����ق����دم 
وتطبيق  �ل���ف���ريو����س،  لك��ت�����ص��اف 
�حل����ج����ر و�ل�����ع�����زل �ل���ط���ب���ي وف���ق 
�ملعمول  و�ل��ربوت��وك��ولت  �ملعايري 
ب���ه���ا ع���امل���ي���ا و�مل�����ح�����ددة م����ن قبل 
�لعاملية، وجتهيز  �ل�صحة  منظمة 
بطريقة  جم����ه����زة  ع������زل  غ������رف 
�لفريو�س  �ن��ت��ق��ال  ع���دم  ت�����ص��م��ن 
و�إع������د�د  �مل����ج����اورة،  �مل��ن��اط��ق  �إىل 
وتاأهيل طو�قم طبية متخ�ص�صة 
تعمل على مد�ر �ليوم، و�لتن�صيق 
�ل�صحي  �ل���ق���ط���اع  ب���ني  �ل�����ص��ام��ل 
�لدولة  يف  و�خل���ا����س  �حل��ك��وم��ي 
من خالل �صبكة تو��صل ومتابعة 
تغطي كل �أنحاء �لإم��ار�ت لر�صد 

�أي موقف  �أي حالة و�لتعامل مع 
�أول باأول.

و ح��ر���ص��ت �لإم�����ار�ت ع��ل��ى �تخاذ 
كافة  �ل���������ص����روري����ة  �خل������ط������و�ت 
ل�صمان بيئة �صحية و �صليمة من 
و�ملوؤ�ص�صات،  �ملن�صاآت  تعقيم  خالل 
وت�صكيل فرق تفتي�س على �ملطاعم 
�لبقالة و�ل�صوبرماركت  وحمالت 
بالإ�صافة  �لتعاونية  و�جلمعيات 
عن  �لتعلم  منظومة  تفعيل  �إىل 
ب��ع��د و�ل��ع��م��ل ع��ن ب��ع��د و تعطيل 
و�لأن�صطة  �لفعاليات  من  �لعديد 
�لقت�صادية و�لثقافية و�لريا�صية 
�لعامة  �لأماكن  و�إغالق  و�لفنية، 
منعا  و�لأ�������ص������و�ق  و�ل���رف���ي���ه���ي���ة 
ل��ل��ت��ج��م��ع��ات وت��ع��ل��ي��ق �ل���رح���الت 
�جلوية و�لر�نزيت ون�صر حمالت 
توعوية وتعليمات للنا�س بتطبيق 
�ل��ت��ب��اع��د �لج��ت��م��اع��ي و�لل���ت���ز�م 

ببيوتهم.

و�ل���ت���ي كان  �ل����دول����ة  و�مل��ح��ل��ي��ة يف 
�لعمل  وي�صتمر  �ل�صوق،  بها  يتمتع 
ب���ال���ل���و�ئ���ح و�لأن���ظ���م���ة و�ل����ق����ر�ر�ت 

�مل���ع���م���ول ب��ه��ا ل����دى �ل�������ص���وق حلني 
و�لقر�ر�ت  و�لنظم  �للو�ئح  �إ�صد�ر 

�خلا�صة بال�صركة.

والتقدير ال�سكر  لهم  للب�سرية..  عدو  اأكرب  �سد  املعركة  يخو�سون  وهم  املجتمع..  �سياج  وهم  الوطن..  حماة  هم  الطبي  • كادرنا 
عاملي اإن�ساين  جي�س  الأقوى  ينتمون  هوؤالء  موظف..  اأكرب  قبل  موظف  الأ�سغر  �سكرا  م�سعف..  وكل  ممر�س  ولكل  طبيب  لكل  • �سكرا 

جمتمعنا.. ويعطون من �سحتهم من اأجل �سحتنا اأجل  من  براحتهم  ي�سحون  الذين  واالإدارية  الطبية  بالكوادر  • فخورون 
معركته �سد فريو�س كورونا ال ينتظر منا اأي تقدير اأو مكافاأة .. علينا م�ساعدته الإجناز املهمة بالتقيد بتعليمات ال�سلمة  يف  االإن�ساين  • جي�سنا 

تنفيذا لتوجيهات حممد بن زايد
دائرة الق�ساء يف اأبوظبي تعلن وقف تنفيذ االإخلءات االإيجارية واالأحكام املدنية والتجارية ملدة �سهرين

•• اأبوظبي-وام:

�أع��ل��ن��ت د�ئ�����رة �ل��ق�����ص��اء يف �أب��وظ��ب��ي ع���ن بدء 

�صاحب  توجيهات  لتنفيذ  �لفعلية  �لإج��ر�ء�ت 
ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�صيخ  �ل�صمو 
ع��ه��د �أب��وظ��ب��ي ن��ائ��ب �ل��ق��ائ��د �لأع���ل���ى للقو�ت 
�لإخ���الء�ت  تنفيذ  ب��اإي��ق��اف  �ملتعلقة  �مل�صلحة، 
�لتنفيذية  و�لإج��ر�ء�ت  �لإيجارية  �لق�صايا  يف 
�ملدنية  �لتجارية  �لأحكام  تنفيذ  و�إيقاف  لها، 
�جلديدة وذلك ملدة �صهرين �عتبار�ً من تاريخ 

�صدور �لقر�ر.
فوري  ب�صكل  جتاوبت  �أنها  �ل��د�ئ��رة  و�أو�صحت 
ل�����ص��اح��ب �ل�صمو  �ل�����ص��ام��ي��ة  �ل��ت��وج��ي��ه��ات  م���ع 
�ل�صيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان، وقامت بكافة 
�لتوجيهات  هذه  لو�صع  �لإجر�ئية  �خلطو�ت 
مو�صع �لتنفيذ �لفوري حيث مت �إيقاف تنفيذ 

�إىل  �إ�صافة  �لإيجارية،  �لق�صايا  يف  �إخ��الء  �أي 
�لإطار  ه��ذ�  يف  تنفيذ  ق�صية  �أي  قيد  �إي��ق��اف 
�إج���ر�ء تنفيذي يف  �إ���ص��د�ر �أي  .. كما مت وق��ف 
وحب�س  و�إح�صار  �صبط  من  �ملدنية  �لق�صايا 
و�ل�صيار�ت  �لبنكية  �حل�صابات  على  وحجوز�ت 
�لنفقة  ق�صايا  با�صتثناء  و�لعقار�ت  و�لأ�صهم 

وق�صايا �لتنفيذ �لعمايل.
وكيل  �ل��ع��ربي  �صعيد  يو�صف  �مل�صت�صار  و�أك���د 
�لق�صاء  د�ئ��رة  �أن  �أبوظبي؛  يف  �لق�صاء  د�ئ��رة 
�لفوري  للتنفيذ  �ل��الزم��ة  �ل��ق��ر�ر�ت  �أ���ص��درت 
لهذه �لتوجيهات �ل�صامية �لتي �صكلت منوذجاً 
عملياً لقيم �لإمار�ت بو�صفها وطناً لالإن�صانية 
�حلكيمة  �لقيادة  بحر�س  م�صيد�ً  و�لت�صامح، 
على تقدمي كافة �أ�صكال �لدعم لأفر�د �ملجتمع 
نتيجًة  ع��ل��ي��ه��م  �مل��رت��ب��ة  �لأع����ب����اء  وت��خ��ف��ي��ف 
�صغوط  م��ن  �صكلته  وم���ا  �ل��ر�ه��ن��ة  ل��الأو���ص��اع 

�قت�صادية على بع�س �لفئات.

�إن �لأزم��ة �حلالية �لتي مير بها �لعامل  وقال 
ُتعدُّ �ختبار�ً حقيقياً لقوة �حلكومات وقدر�تها 
�لفعلية على �إد�رة بالدها يف خمتلف �لظروف، 
ويف ه�����ذ� �لإط��������ار ر����ص���خ���ت دول������ة �لإم��������ار�ت 
بني  يجمع  م�صيئاً  من��وذج��اً  �ملتحدة  �لعربية 
�إد�رة �لأزم��ة من جهة، ومن جهة  �لفاعلية يف 
�لقت�صادي  �ل�صتقر�ر  على  �ملحافظة  �أخ��رى 
و�لجتماعي من خالل روؤية �إن�صانية م�صوؤولة، 
و�صعت خاللها �صالمة كافة �أفر�د �ملجتمع  من 
مو�طنني ومقيمني يف �أعلى �صلم �أولوياتها مع 

�حلر�س على دعمهم �قت�صادياً و�جتماعياً.
�لتي  �ل�صامية  �لتوجيهات  ه��ذه  �أن  و�أو���ص��ح؛ 
�إمارة  �لتجارية؛ عززت مكانة  �لق�صايا  �صملت 
�أبوظبي كمركز عاملي لال�صتثمار �لآمن، حيث 
تنظر �لقيادة مبو�صوعية �إىل �لظروف �ملحيطة 
بامل�صتثمر وتتخذ �لإجر�ء�ت �ملنا�صبة مل�صاعدته 
على جت���اوز �أي ظ��رف خ���ارج ع��ن �إر�دت����ه دون 

�أ�صبح  �لتاأثري على حقوق �لآخرين، وبالتايل 
�أحكام جديدة مهلة  لدى من �صدرت �صدهم 
وت�صويتها  �ملالية  �أو�صاعهم  لرتيب  �صهرين 
مع �لد�ئنني دون �لتعر�س لهم يف �أ�صخا�صهم 

و�أمو�لهم بحب�س �أو توقيف �أو حجز.
�مل�صت�صار �لعربي  �أ�صاد �صعادة  �أخرى  من جهة 
�حلكيمة،  للقيادة  �لإن�����ص��اين  �لنهج  ب��اأ���ص��ال��ة 
�مل�صتاأجرين  �إىل  �لرعاية  بعني  نظرت  و�لتي 
بيوتهم  يف  بقائهم  على  وحر�صت  �ملتعرين، 
كافية  مهلة  م��ع  �ل��ك��ر�م��ة،  حمفوظي  �آم��ن��ني 
�ملوؤجرين  حق  يحفظ  مبا  �أو�صاعهم  لتدبري 
حيث  �لأ�صر،  �إىل  �لرعاية  بعني  نظرت  كما   ..
���ص��م��ل��ت �ل��ت��وج��ي��ه��ات ����ص��ت��م��ر�ر ت��ن��ف��ي��ذ �أو�م����ر 
نفقاتها  للعو�ئل  ي�صمن  مب��ا  �لنفقة  و�أح��ك��ام 
�ل�صرورية للعي�س �لكرمي .. ويف نف�س �لإطار 
مت ��صتثناء ق�صايا �لتنفيذ �لعمايل مبا ي�صمن 

��صتخال�س �لعمال حلقوقهم �ملالية.

ال�سحة تعلن �سفاء 4 حاالت وت�سجيل 50 حالة جديدة بفريو�س كورونا امل�ستجد من املخالطني القادمني من اخلارج
•• اأبوظبي-وام:

�أعلنت وز�رة �ل�صحة ووقاية �ملجتمع �م�س عن ر�صدها 
�ملعروف  �مل�صتجد  ك��ورون��ا  ج��دي��دة  �إ���ص��اب��ة  ح��ال��ة   50
�لإب�����الغ  خ����الل  م���ن  ر����ص���ده���ا  مت  كوفيد19-  ب��ا���ص��م 
فح�س  خ��الل  وم��ن  و�مل�صتمر،  �لن�صط  و�لتق�صي  �ملبكر 
�ملخالطني لإ�صابات �أعلن عنها م�صبقا، وحالت مرتبطة 
بال�صفر �إىل �خلارج، وبذلك يبلغ عدد �حلالت �لتي مت 

ت�صخي�صها 248 حالة.

�صملت  خمتلفة  جل��ن�����ص��ي��ات  �جل���دي���دة  �حل����الت  وت��ع��ود 
�ليمن،  �ل�صعودية،  بريطانيا،  �صرييالنكا،  من  �صخ�صا 
تون�س، جنوب �أفريقيا، بلجيكا، كوريا �جلنوبية، بلغاريا، 
�ملالديف،  كينيا،  ل��ب��ن��ان،  �أ���ص��ر�ل��ي��ا،  �لت�صيك،  فرن�صا، 
�ل�صويد  باك�صتان،  �مل��غ��رب،  �إي��رل��ن��د�،  �إي����ر�ن،  �ل�����ص��ود�ن، 
و�صخ�صني من كل من �إيطاليا، م�صر، �لإمار�ت، �أ�صبانيا، 
هولند�، �لأردن و�لفلبني.. وثالثة �أ�صخا�س من كل من 
�لوليات �ملتحدة �لأمريكية، بنغالدي�س وفل�صطني و�صتة 
�أ�صخا�س من �لهند، وجميع �حلالت م�صتقرة وتخ�صع 

للرعاية �ل�صحية �لالزمة.
ك��م��ا �أع��ل��ن��ت �ل�����وز�رة ���ص��ف��اء 4 ح���الت ج��دي��دة مل�صابني 
�لتام  وتعافيها  كوفيد19-  �مل�صتجد  ك��ورون��ا  بفريو�س 
م���ن �أع���ر�����س �مل���ر����س ب��ع��د ت��ل��ق��ي��ه��ا �ل��رع��اي��ة �ل�صحية 
�لالزمة منذ دخولها �مل�صت�صفى، حيث �أو�صحت يف بيان 
�أن �حل��الت تعود جلن�صيات خمتلفة و�صملت ثالثة  لها 
وبذلك  بنغالدي�س  و�صخ�صا من  باك�صتان  �أ�صخا�س من 

يكون جمموع حالت �ل�صفاء 45..
و�أو�صت �لوز�رة و�لهيئات �ل�صحية �ملحلية �أفر�د �ملجتمع 

باتباع �ل�صلوك �ل�صحي �لذي ي�صاعد يف حماية �لأفر�د 
م��ن �ل���ع���دوى ب���الأم���ر�����س �مل��ع��دي��ة ك��اله��ت��م��ام بنظافة 
�لأنف  وتغطية  و�ل�صابون،  باملاء  وغ�صلها جيد�  �لأي��دي 
�جلر�ثيم  �نت�صار  ملنع  �لعط�س  �أو  �ل�صعال  عند  و�ل��ف��م 

و�لفريو�صات.
ك��م��ا ن�صحت �ل�����وز�رة �لأ���ص��خ��ا���س �ل��ذي��ن ي��ع��ان��ون من 
�أعر��س تنف�صية بتجنب �لختالط يف �لأماكن �ملزدحمة 
من  �ملعلومات  تق�صي  باجلمهور  و�أه��اب��ت  و�مل��ج��ال�����س.. 

�مل�صادر �لر�صمية وجتنب ن�صر �ل�صائعات.

تنفيذي اأبوظبي ي�سدر 
قرارا بتعيني حممد ال�سرفاء 
احلمادي رئي�سا ملجل�س اإدارة 

�سندوق خليفة
•• اأبوظبي -وام:

�أ�صدر �ملجل�س �لتنفيذي لإمارة �أبوظبي قر�ر� بتعيني معايل 
�إد�رة  ملجل�س  رئي�صا  �حل��م��ادي  �ل�صرفاء  حممد  علي  حممد 

�صندوق خليفة لتطوير �مل�صاريع.

طرق دبي تطلق نظام مراقبة حالة االأ�سول عن بعد 
للتنبوؤ باأعطال حموالت تقاطعات ال�سكك احلديدية

•• دبي - وام: 

�لذي  بعد  �لأ�صول عن  نظام مر�قبة حالة  بدبي  و�ملو��صالت  �لطرق  �لقطار�ت يف هيئة  َطَبرَّقت موؤ�ص�صة 
يتيح جمع �لبيانات �خلا�صة بحالة حمولت تقاطعات �ل�صكك �حلديدية دون �أي تدخل ب�صري وحتليلها 
حدوثها  قبل  �حليوية  �لتقاطعات  هذه  باأعطال  �لتنبوؤ  يتيح  �ل��ذي  �لأم��ر  خا�صة،  خو�رزميات  با�صتخد�م 

و�تخاذ �إجر�ء�ت ��صتباقية لتفادي �أي عطل رئي�صي قد ي�صبب تاأخري يف خدمة مرو دبي.
وقال حممد �لأمريي، مدير �إد�رة �ل�صيانة يف موؤ�ص�صة �لقطار�ت �ن تطبيق نظام مر�قبة حالة �لأ�صول عن 
بعد يعترب �أحد �خلطو�ت �لهامة نحو �لتحول من طرق �ل�صيانة �لتقليدية �إىل �أحدث �أ�صاليب �ل�صيانة 

ع �لأعطال قبل حدوثها. و�أكرها تقدما وهي �ل�صيانة �لتنبوؤية، �لتي تعتمد عل توقرّ
ال يف تقليل �أعطال تقاطعات �ل�صكك �حلديدية بدرجة  و�أ�صاف �لأمريي لقد �أ�صهم هذ� �لنظام ب�صكل فعرّ
كبرية جد�ً مما �نعك�س على تعزيز دقة �أد�ء �صبكة مرو دبي و�أ�صهم كذلك يف تقليل �لتكاليف �لناجتة يف 
حالة توقف �خلدمة. و�عترب �ن تطبيق هذ� �لنظام ياأتي كجزء من �لتز�م �لهيئة وحر�صها �ملتو��صل على 
�ل�صتعانة باآخر ما تو�صلت �إليه �لتقنيات �حلديثة و�ملبتكرة يف قطاع �لنقل باملرو، مما �صينعك�س بطبيعة 
�حلال على تقدمي �أرقى م�صتويات �خلدمة يف هذ� �ملجال و�أكرها �أمانا ور�حة للجمهور من م�صتخدمي 

�ملرو ��صتناد� �إىل روؤيتها يف تنقل �آمن و�صهل للجميع.
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اأخبـار الإمـارات
يف ر�سالة فيديو تعك�ض روح ت�سامح

كن�ائ��س اأب��وظبي: ت��وح��د ال��دع�اء �س��د ال��وب��اء
•• اأبوظبي-الفجر: 

م�صورة  �إعالمية  ر�صالة  باإنتاج  �أبوظبي  �إم��ارة  يف  �لكنائ�س  كافة  ب��ادرت 
�صارك  با�صتخد�م معايري فنية متميزة،  �لرقمية  بثها عرب و�صائل  ليتم 
و�ملذ�هب  �جلن�صيات  خمتلف  م��ن  �لكنائ�س  ق��ادة  م��ن  ع�صرة  نحو  فيها 
و�ل�صالة،  بال�صرب  للتحلي  بالدعوة  للرعية  فيها  وتوجهو�  و�لأطياف، 
�ل�صحة  ود�ئ���رة  �حلكومية  �ل�صلطات  ت�صدرها  �لتي  �لتعليمات  و�إت��ب��اع 
�مل�صتجد  كوفيد  ود�ئرة تنمية �ملجتمع، ملو�جهة عدوى فريو�س كورونا 

.  19
وقدم �مل�صاركون �لآباء يف عمل فني و�حد ر�صالة ت�صامح من قلب �لعا�صمة 
ومن�صجم،  متتابع  ب�صياق  �جل��م��ه��ور  خم��اط��ب��ني  �ل��ع��امل،  �إىل  �أب��وظ��ب��ي 
موؤكدين على حمبتهم ووفائهم للمكان �لذي يعي�صون به ومدى �حلرية 

و�لأمل �لتي ينعمون بها.
�لطو�ئف  تتجاوز  �لتي  م�صرك  �جل��ه��ود  توحيد  خطابهم  يف  و�أع��ل��ن��و� 
�لدولة  قيادة  مع  و�ح���د�ً  و�ل��وق��وف �صفاً  �ل��دع��و�ت،  لتكري�س  و�مل��ذ�ه��ب 
�إىل  ب��اإذن �هلل تعاىل،  �لإم��ار�ت و�صعبها يف مو�جهة �لوباء �لذي �صيزول 

�مل�صاركون �لرعية  �لوقاية، ودعا �لآباء  جانب �لدعوة لاللتز�م ب�صروط 
�أن  �إىل  و�أ�صارو�  بيته،  كٌل يف  �ل�صابعة م�صاء�ً  �ل�صاعة  يوم يف  لل�صالة كل 
�صاعة 19.00 هي وقت منا�صب للتذكري بخطر هذ� �لفريو�س �لذي مت 

ت�صنيفه علمياً با�صم  كوفيد 19 .
�لفريدة من نوعها مت�صاوية مع �لر�صائل �لتوعوية  �ملبادرة  وتاأتي هذه 
دور  كافة  �إىل  �ملجتمع  تنمية  د�ئ��رة  تر�صلها  �لتي  �ل��دوري��ة  و�لإر���ص��ادي��ة 
�لعبادة يف �أبوظبي، و�لتي حتثهم على ن�صر �لتوعية �ل�صحية يف �لرعية 

وتخ�صي�س �لدعاء و�ل�صالة للخال�س من هذه �لتحديات.

�صاهم  �أبوظبي قد  �إم��ارة  �لعبادة يف  �أن تنظيم دور  �مل��ب��ادرة،  وتوؤكد هذه 
ب�صكل كبري يف ت�صخري �إمكانياتهم وت�صافر جهودهم يف خدمة �ملجتمع، 
يوؤكد  �مل��ادة عن بعد، مما  بت�صوير  �لعمل قام  �أن فريق  �لإ�صارة،  وجتدر 
حر�صهم على تطبيق جميع معايري �ل�صالمة، و�لإج��ر�ء�ت �لحر�زية 
حلفظ  �ل�صادقة  �ل��دع��و�ت  �ملجتمع،  تنمية  د�ئ���رة  وثمنت  و�ل��وق��ائ��ي��ة. 
�أب��وظ��ب��ي و�ل��ع��امل م��ن ك��ل م��ك��روه، و�ل����ذي يعك�س ع��م��ق �ل��ر�ب��ط بني 
من  �لإم���ار�ت  حب  يف  و�إخال�صهم  و�أديانهم  مذ�هبهم  بجميع  �ملقيمني 

خالل �لدعاء باأن يزول �لوباء من �لعامل. 
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ال�سجن ملدة ت�سل اإىل 5 �سنوات وغرامة ال تقل عن 50 األف درهم ملن يتعمد نقل املر�س اإىل الغري 
ال�سجن والغرامة لأي قادم يعلم اأنه م�ساب اأو م�ستبه باإ�سابته مبر�ض من الأمرا�ض ال�سارية دون اأن يبلغ عن ذلك

•• اأبوظبي-وام:

�أكدت وز�رة �لعدل �أن �لعقوبات �ملن�صو�س عليها يف �لقانون �لحتادي رقم 
14 ل�صنة 2014 ب�صاأن مكافحة �لأمر��س �ل�صارية ت�صري على فريو�س 
�ل�صحة ووقاية  وز�رة  �إدر�ج��ه من قبل  بعد   19 �مل�صتجد كوفيد  كورونا 

�ملجتمع يف جدول �لأمر��س �ل�صارية �ملرفق بالقانون ب�صكل ر�صمي.
حماية  �إىل  تهدف  عليها  �ملن�صو�س  �لعقوبات  �أن  �إىل  �ل���وز�رة  و�أ���ص��ارت 
مكافحة  ��صر�تيجية  تنفيذ  يف  �ل��دول��ة  جهود  وتعزيز  �لعامة  �ل�صحة 

�لأمر��س �ل�صارية ومنع �نت�صارها مبا فيها فريو�س كورونا.
و�أو�صحت �أنه يعاقب باحلب�س وبالغر�مة �لتي ل جتاوز 10 �آلف درهم، 

�أو باإحدى هاتني �لعقوبتني �لأطباء و�ل�صيادلة و فنيو �ل�صيدلة ومز�ولو 
�ملهن �لطبية ممن ميتنعون عن �إبالغ �جلهة �لتي يتبعونها متى علمو� 
�ل�صارية  �لأم��ر����س  من  ب��اأي  وفاته  �أو  �صخ�س  �أي  �إ�صابة  يف  ��صتبهو�  �أو 
خالل 24 �صاعة، كما تطبق �لعقوبة ذ�تها على من ميتنع من �ملخالطني 
للمري�س من �لر��صدين، و�مل�صوؤول �ملبا�صر يف مكان عمل �أو در��صة �ملري�س 
�أو �ل�صخ�س �مل�صتبه باإ�صابته، وقائد �ل�صفينة �أو �لطائرة �أو �ملركبة �لعامة 
/�إذ� كان �ملري�س �أو �ل�صخ�س �مل�صتبه باإ�صابته م�صافر� على �أي منها/ عن 
�إبالغ وز�رة �ل�صحة ووقاية �ملجتمع عن �حلالة متى علمو� �أو ��صتبهو� يف 

��صابته.
ويعاقب �لقانون باحلب�س، وبالغر�مة �لتي ل تقل عن 10 �آلف درهم ول 

تتجاوز 50 �ألف درهم، �أو باإحدى هاتني �لعقوبتني من يقوم بال�صفر �أو 
�لنتقال �إىل �أي مكان �آخر غري �ملن�صاأة �ل�صحية بدون مو�فقة من �لوز�رة 
�أو م�صتبه باإ�صابته  �أنه م�صاب  �أو �جلهة �ل�صحية .. وعلى �أي قادم يعلم 

مبر�س من �لأمر��س �ل�صارية دون �أن يبلغ عن ذلك.
وتطبق �لعقوبة ذ�تها على كل من ميتنع عن �لتوجه �إىل �لوز�رة �أو �جلهة 
وطرق  �لإ���ص��اب��ة  مبخاطر  و�لتوعية  و�مل�����ص��ورة  �ل��ع��الج  لتلقي  �ل�صحية 
 .. �ل�صارية  �لأم��ر����س  من  مبر�س  �إ�صابته  معرفة  عند  �لعدوى  �نتقال 
و  �لطبية  �لو�صفات  وتنفيذ  �لوقائية  بالتد�بري  يلتزم  ل  من  كل  وعلى 
�لتقيد بالتعليمات �لتي تعطى له، بهدف �حليلولة دون نقل �لعدوى �إىل 

�لآخرين.

ويعاقب بال�صجن مدة ل تزيد على 5 �صنو�ت وبالغر�مة �لتي ل تقل عن 
�ألف درهم و ل جتاوز 100 �ألف درهم، �أو باإحدى هاتني �لعقوبتني،   50
�ل�صارية وياأتي عمد�  �أنه م�صاب مبر�س من �لأمر��س  �أي �صخ�س يعلم 
�ملخالفة  تكر�ر  حالة  ويف  �لغري  �إىل  �ملر�س  نقل  عنه  ينجم  �صلوك  ب��اأي 

ت�صاعف مدة عقوبة �ل�صجن.
و ير�عي �لقانون حقوق �مل�صابني بالأمر��س �ل�صارية، مع حتديد و�جباتهم 
و يحدد طرق �لإبالغ عن �لأمر��س �ل�صارية، و�لإجر�ء�ت �لو�جب �تباعها 
عند �كت�صافها و�إج��ر�ء�ت مكافحتها، �إ�صافة �إىل �صروط �لعزل و �حلجر 
�ل�صحي و�لإجر�ء�ت �لتي يخ�صع لها �لقادمون �إىل �لدولة من �مل�صابني، 

�أو �مل�صتبه يف �إ�صابتهم بهذه �لأمر��س.

بالقانون .. حقوق وواجبات امل�سابني 
ب�االأمرا�س ال�سارية يف االإمارات

•• اأبوظبي - وام:

ب�����ص��اأن مكافحة   2014 ل�����ص��ن��ة   14 رق���م  �لحت�����ادي  �ل��ق��ان��ون  ح���دد 
�أعلى  وفق  و�جباتهم  و  �مل�صابني  حقوق  �لدولة  يف  �ل�صارية  �لأمر��س 
�إىل حماية �ل�صحة �لعامة وتعزيز جهود  �لعاملية �لتي تهدف  �ملعايري 

تنفيذ ��صر�تيجية مكافحة ومنع �نت�صار �لأوبئة.
تلقي  �ل�صارية يف  �لأمر��س  باأي من  �مل�صاب  على حق  �لقانون  ويوؤكد 
�حلكومية،  �ل�صحية  �ملن�صاآت  يف  و�لعالج  �ملجانية،  �ل�صحية  �لرعاية 
و�إجر�ء �لفحو�س �لالزمة لت�صخي�س �ملر�س �ل�صاري وعالجه، �إ�صافة 
�أو  �ملر�س  لعالج  �ل��الزم��ة  و�لأم�����ص��ال  و�للقاحات  �لأدوي���ة  �صرف  �إىل 
وخمالطيه،  �مل�����ص��اب  ذل��ك  وي�صمل  م�صاعفاته،  م��ن  �أو  منه  �ل��وق��اي��ة 

وكذلك �مل�صتبه يف �إ�صابته باأحد هذه �لأمر��س.
مكافحة  ب�����ص��اأن   2014 ل�صنة   14 رق���م  �لحت����ادي  ل��ل��ق��ان��ون  ووف��ق��ا 
على  خا�صة  ��صر�طات  �أو  قيود  �أي��ة  و�صع  يحظر  �ل�صارية،  �لأمر��س 
�ملقررة  �حلقوق  على  ح�صولهم  دون  حتول  �صارية  باأمر��س  �مل�صابني 
لهم يف �لت�صريعات �لنافذة يف �لدولة، مع مر�عاة حالتهم �ل�صحية، و 
دون �لإخالل بالتد�بري �لالزمة للحد من �لأمر��س �ل�صارية و�لوقاية 

منها.
ووقاية  �ل�صحة  وز�رة  على  ف��اإن��ه   .. �ل��ق��ان��ون  م��ن   14 للمادة  وفقا  و 
�ملجتمع و�جلهة �ل�صحية منح �مل�صاب �أو �مل�صتبه باإ�صابته �إجازة مر�صية 
�إذ� ثبت لديها �أن ذلك �ل�صخ�س م�صاب �أو م�صتبه باإ�صابته مبر�س �صار 
�أنه حامل للعامل �ملمر�س، وكان ��صتمر�ره يف ممار�صة ن�صاطه من  �أو 

�صاأنه �أن يوؤدي �إىل �لإ�صر�ر ب�صحة �لآخرين.
�ل�صارية  28 من �لقانون على حق �مل�صابني بالأمر��س  �ملادة  و تن�س 
�ل�صحية  �لرعاية  تلقي  �لقانون يف  لهذ�  �لتنفيذية  بالالئحة  �ملحددة 
�ل���الزم���ة و�ل���ع���الج يف �مل��ن�����ص��اآت �ل�����ص��ح��ي��ة �حل��ك��وم��ي��ة، وذل����ك طبقاً 
لالإجر�ء�ت �لتي حتددها �لالئحة �لتنفيذية على �أن يكون ذلك جماناً 
بالن�صبة لأمر��س �لق�صم �أ من �جلدول رقم 1 �مللحق بهذ� �لقانون، ما 

مل يكن م�صموًل بالتاأمني �ل�صحي.
و تكفل �ملادة 29 حق �لأ�صخا�س �مل�صابني باأمر��س �صارية حماية �صرية 
�ملعلومات �خلا�صة بهم و�لتي لها عالقة باملر�س و ل يجوز �إف�صاء هذه 

�ملعلومات �إل يف �حلالت �ملقررة قانوناً.
و جاء يف �مل��ادة 30 من �لقانون �أنه و ��صتثناء من �أحكام �مل��ادة 4 من 
�لأمر��س  ع��ن  �لك�صف  وب��ه��دف   - �صخ�س  لأي  ي��ج��وز  �ل��ق��ان��ون  نف�س 
يجرى  �أن  �لقانون  لهذ�  �لتنفيذية  �لالئحة  حت��دده��ا  �لتي  �ل�صارية 
�ل�صحية  و�ملوؤ�ص�صات  باملر�كز  وذلك  ��صمياً  ل  فح�صاً  طوعية  ب�صفة  و 
�أو �جلهة  �ملجتمع  �ل�صحة ووقاية  ب�صاأنها قر�ر من وز�رة  �لتي ي�صدر 
�لعاملني  �لأطباء وجميع  فاإنه يتعني على  �ل�صحية، ويف هذه �حلالة 
�لفح�س عدم  ب��ه��ذ�  �لقيام  يتولون  �ل��ذي��ن  و�مل��وؤ���ص�����ص��ات  �مل��ر�ك��ز  ب��ه��ذه 

�لإف�صاح عن هوية �ملري�س �أو نتيجة �لفح�س �خلا�س به.
و يتمتع �مل�صابون �لذين مت ت�صخي�س �ملر�س لديهم وفقاً لأحكام هذه 
نهاية  �إىل  �ملفعول  �صارية  منهم  �لو�فدين  �إقامة  وتظل  بالعالج  �مل��ادة 
�ملدة �ملحددة لها و ميكن جتديدها �إذ� �أظهرت نتيجة �لفح�س �لطبي 
�أن �لو�فد لئق �صحيا، وت�صع �لالئحة �لتنفيذية لهذ� �لقانون �لقو�عد 

�ملنظمة للفح�س �لال �إ�صمي ومبا ي�صمل كيفية حماية �ملخالطني.
و بالنتقال �إىل �لو�جبات �ملرتبة على �مل�صابني بالأمر��س �ل�صارية، 
�إ�صابته  �مل�صاب عند معرفة  �لقانون  نف�س  32 من  �مل��ادة  �ألزمت  فقد 
�لقانون  بهذ�  �ملرفق   1 �ل��و�ردة باجلدول رقم  مبر�س من �لأمر��س 
�جلهة  �أو  �ملجتمع  ووقاية  �ل�صحة  وز�رة  �إىل  �لتوجه  له  و�ملخالطني 
وطرق  �لإ�صابة  مبخاطر  و�لتوعية  و�مل�صورة  �لعالج  لتلقي  �ل�صحية 

�نتقال �لعدوى.
و�أكدت �ملادة 33 على �صرورة �لتز�م �مل�صاب عند معرفة �إ�صابته مبر�س 
�لقانون، بالتد�بري  �ملرفق بهذ�  من �لأمر��س �لو�ردة باجلدول رقم 1 
�لوقائية وتنفيذ �لو�صفات �لطبية و�لتقيد بالتعليمات �لتي تعطى له، 

بهدف �حليلولة دون نقل �لعدوى �إىل �لآخرين.
وحتظر �ملادة 34 على �أي �صخ�س يعلم �أنه م�صاب مبر�س من �لأمر��س 
�لو�ردة باجلدول رقم 1 �ملرفق بهذ� �لقانون، �لإتيان عمد�ً باأي �صلوك 

ينجم عنه نقل �ملر�س �إىل �لغري.
�ملجتمع  �ل�صحة ووقاية  ل��وز�رة  11 �حلق  مل��ادة  �لقانون وفقا  و مينح 
و�جلهة �ل�صحية باإ�صد�ر قر�ر لال�صت�صفاء �لإلز�مي لإخ�صاع �مل�صابني 
1 �ملرفق بهذ� �لقانون يف حالة  �ل���و�ردة يف �جل��دول رق��م  ب��الأم��ر����س 
رف�صهم مبا�صرة �أو متابعة �لعالج �ملقرر لهم رغم �إخطارهم ب�صرورة 
ذلك، وعلى �جلهات �ملعنية مر�عاة تنفيذ ذلك كل فيما يخ�صه، ولها �أن 

ت�صتعني بال�صلطة �لعامة لتنفيذ هذ� �لقر�ر.

االإمارات .. جهود متميزة لتحقيق االأمن املائي

�لعاملي  �ل���ي���وم  �ح���ي���اء  �إن  وق�����ال 
ل���الأر����ص���اد �جل���وي���ة ي���اأت���ي �صمن 
لتعزيز  �حلثيثة  �ملنظمة  �جلهود 
���ص��ب��ل و�����ص����ول �مل��ج��ت��م��ع��ات �إىل 
و�لآمنة  �لنظيفة  �ملياه  �إم���د�د�ت 
وحت�������ص���ني ق�������در�ت �ل�������دول على 
�لذي  �لوقت  يف  بالطق�س  �لتنبوؤ 
متز�يدة  حتديات  �لعامل  يو�جه 
ب�صبب �لإجهاد �ملايل و�لفي�صانات 
وموجات �جلفاف ونق�س �مل�صادر 

�ملائية �لنظيفة.
و�أ�صاف �أنه مع توجيهات �لقيادة 
�ل���ر����ص���ي���دة يف دول������ة �لإم���������ار�ت 
لالأمن  �ل���دول���ة  و����ص��ر�ت��ي��ج��ي��ة 
�ملركز  ي�����ص��ع��ى   2036 �مل����ائ����ي 
�ل���وط���ن���ي ل���الر����ص���اد م���ن خالل 
ب��رن��اجم��ه �ل��ر�ئ��د ل��ب��ح��وث علوم 
�لعملية  وج���ه���وده  �ل���ص��ت��م��ط��ار 
�إىل  �ل�����ص��ح��ب  ت��ل��ق��ي��ح  يف جم����ال 
لعب دور حم��وري يف تنفيذ تلك 
�إىل  �ل���ر�م���ي���ة  �ل����ص���ر�ت���ي���ج���ي���ة 
و��صتمر�رية  ����ص��ت��د�م��ة  ���ص��م��ان 

�إىل  ..م�صري�  ورفاهيته  �ملجتمع 
�أن هذ� �لعمل م�صتمر 24 �صاعة 

يف �ليوم على مد�ر �لأ�صبوع.
�إىل  ي���ح���ت���اج  �ل����ع����امل  �أن  و�أك��������د 
�إظ������ه������ار �ل�����ت�����ع�����اون و�لل������ت������ز�م 
�ملناخي  �ل��ت��غ��ري  ت���د�ع���ي���ات  ن��ح��و 
و�لتكيف  �لتخفيف  على  و�لعمل 
�لتغري�ت  ه���ذه  م��ن  و�ل���ص��ت��ف��ادة 
حيث  �لب�صرية  ل�صالح  �ملناخية 
توزيع  يف  �حلا�صلة  �لتغري�ت  �أن 
�لأم��ط��ار على ن��ط��اق �ل��ع��امل لها 
�آث����ار ع��ام��ة يف ب��ل��د�ن ك��ث��رية كما 
�أن م�صتويات �صطح �لبحر ترتفع 
بوترية متز�يدة مدفوعة بذوبان 
�لكبرية وزيادة  �لأنهار �جلليدية 
�ملد�رية  �لأع��ا���ص��ري  تكون  وت��رية 
مثلما لوحظ موؤخر� زيادة وترية 
�مل��د�ري��ة يف بحر �لعرب  �حل��الت 
يف �ل��ف��رة �لأخ����رية مم��ا يعر�س 
�ملناطق �ل�صاحلية و�جلزر خلطر 
وغمر  في�صانات  بحدوث  يتمثل 

يف �ملناطق �ملنخف�صة.

خ����الل  �مل������ي������اه  �إىل  �ل�����و������ص�����ول 
�ل������ظ������روف �ل���ط���ب���ي���ع���ي���ة وغ����ري 
بال�صافة  �ل��دول��ة  يف  �لطبيعية 
�إىل دعم �جلهود �لعاملية ببحوث 
�لعملي  للتطبيق  وقابلة  مبتكرة 
حيث  �ل���ص��ت��م��ط��ار  جم�����الت  يف 
�ملطري  �ل���ه���ط���ول  ت���ع���زي���ز  ي���ع���د 
ر�فد�ً مهماً ل�صمان �لأمن �ملائي 
�لر�صيدة  �لقيادة  وت��ويل  �لعاملي. 
�مللف  ب���ه���ذ�  �ه���ت���م���ام���ا  ل���ل���دول���ة 
�لأم����ن����ي �حل�������ص���ا����س م����ن خالل 
�خلطط  وط��ب��ي��ع��ة  ت��وج��ي��ه��ات��ه��ا 
و�مل�������ص���اري���ع و�مل�����ب�����ادر�ت �ل���ت���ي مت 
تنفيذها و�لأخرى �جلاري �لعمل 
عليها مما جعل �لإمار�ت منوذجاً 
عاملياً ر�ئد�ً يف �بتكار حلول لهذه 
�لإ���ص��ك��ال��ي��ة �ل��ع��امل��ي��ة �مل��ت��م��ث��ل��ة يف 

نق�س وندرة �ملياه �لعذبة.
��ذت �لإم�����ار�ت جمموعة  وق���د ن��فرّ
�مل��ه��م��ة يف جمال  �مل����ب����ادر�ت  م���ن 
و�صمان  �مل��ي��اه  ��صتهالك  تر�صيد 
معايري  �إق��ر�ر  ومنها  ��صتد�متها 

•• اأبوظبي -وام:

�لعربية  �لإم�������ار�ت  دول����ة  �أول�����ت 
ك��ب��رية لتحقيق  �مل��ت��ح��دة ج��ه��ود�ً 
�لأمن �ملائي و�لذي ل يعد ق�صية 
�إقليمية  ق�صية  بل  فقط  حملية 
ودول��ي��ة وذل��ك لقلة ون���درة �ملياه 
ب�صورة  ت��رت��ب��ط  �ل���ت���ي  �ل���ع���ذب���ة 
كما  �حلياة  مناحي  بكل  مبا�صرة 
تعد من �لإ�صكاليات �لبيئية �لتي 
تو�جه �لعامل �ليوم وذلك ب�صبب 
�رت���ف���اع درج�����ات ح�����ر�رة �لأر�����س 

وندرة �لأمطار.
وق����ام����ت �لإم����������ار�ت ب������دور مهم 
وك����ب����ري م�����ن خ������الل �له���ت���م���ام 
من  �لتي  �لق�صايا  م��ن  بالعديد 
�صاأنها �مل�صا�س بحياة �لنا�س ب�صكل 
مبا�صر ك�صمان م�صادر م�صتد�مة 
مرتكزة  و�ل��غ��ذ�ء  و�مل��ي��اه  للطاقة 
ر�صخه  ع��ري��ق  �إرث  على  ذل��ك  يف 
�ل�صيخ  له  �ملغفور  �ملوؤ�ص�س  �لو�لد 
ز�يد بن �صلطان �آل نهيان  طيب 
�هلل ثر�ه �لذي يعد �أول من خطط 
و��صتثمر �لكثري من �ملال و�لوقت 
يف �لبحث عن �ملاء فقد �صق �لرع 
لزيادة �ملياه لري �لب�صاتني وحفر 
و�صيد �حلمامات �حلديثة  �لآب��ار 

يف �لأفالج.
وق���ال ���ص��ع��ادة �ل��دك��ت��ور ع��ب��د �هلل 
�لوطني  �مل��رك��ز  �مل��ن��دو���س م��دي��ر 
لالأر�صاد يف ت�صريح لوكالة �أنباء 
�ليوم  مبنا�صبة   - و�م  �لإم����ار�ت  
�لعاملي للمياه �لذي ي�صادف 22 
مار�س من كل عام و�ليوم �لعاملي 
لالأر�صاد �لذي يحتفل به يف 23 
�ملركز  يحتفل   :  - �صنويا  م��ار���س 
�ليوم  بذكرى  لالأر�صاد  �لوطني 
�لعاملي  و�ل���ي���وم  ل��ل��م��ي��اه  �ل��ع��امل��ي 
ل��الأر���ص��اد �جل��وي��ة و�ل����ذي يقام 
�ل��ع��ام حت��ت �صعار  لنحافظ  ه��ذ� 
على كل قطرة ماء... فكل قطرة 

�أثمن من �أن تهدر  .
و�أو�صح �أن �ليوم �لعاملي لالأر�صاد 
�لإ�صهام  لتعزيز  ي��ه��دف  �جل��وي��ه 
�لذي ل غنى عنه و�ل��ذي تقدمه 
�ملر�فق �لوطنية لالأر�صاد �جلوية 
�صالمة  �أج��ل  من  �لهيدرولوجية 

�لأبنية �خل�صر�ء �لإلز�مية �لتي 
�صاهمت يف خف�س ��صتهالك �ملياه 
 33% تتجاوز  بن�صبة  �ملباين  يف 
مثاًل  م�����ص��در  م��دي��ن��ة  وت���ع���د   ..
مل�����ص��روع ت��ط��وي��ر ح�صري  ف��ري��د�ً 
تر�صيد  ي�صع  ومبتكر  م�����ص��ت��د�م 
��صتهالك �ملياه عن�صر�ً رئي�صاً له 
حيث مت ت�صميم �ملباين يف �ملدينة 
لت�صتهلك ما يقل عن %54 من 
�ملياه مقارنة مبتو�صط ��صتهالك 
�ملباين �لعادية يف �لدولة كما يتم 
�ل�صاخن  �مل��اء  من   75% توفري 
من خالل �ألو�ح �لطاقة �ل�صم�صية 
�مل��ث��ب��ت��ة ع��ل��ى �أ���ص��ط��ح �مل��ب��اين ومت 
تقليل معدل ��صتخد�م مياه �لري 
�عتماد  %60 من خالل  بن�صبة 

نظام توزيع فعال ومبتكر.
كهرباء  هيئة  مبادر�ت  متثل  كما 
وم���ي���اه دب����ي م�����ص��اه��م��ة ق���وي���ة يف 
م�صرية �حلفاظ على �ملياه �لعذبة 
�لدولة حيث متكنت  و�ملحالة يف 
�ملا�صية وعرب  �ل�11 عاماً  خالل 
من  �حلديثة  �لتقنيات  توظيف 
توفري 1.4 مليار غالون من �ملياه 
�لتعليمية  �ملن�صاآت  ��صتهالك  من 
ع��رب زي���ادة م�صتوى �ل��وع��ي لدى 
�لتوفري  باأهمية  عليها  �لقائمني 
و�ع���ت���م���اده���ا ل��ن��ظ��ام �إل���ك���روين 
ملر�قبة �صبكات نقل وتوزيع �ملياه 
و�لت�صرب  �ل��ب��خ��ر  ن�صب  ل�صبط 
على تطوير هذ�  وعكوفها حالياً 
�ل��ن��ظ��ام ل��ل��م��ف��ه��وم �ل���ذك���ي ملزيد 
تطبق  كما  �لأد�ء  يف  �لكفاءة  من 
حالياً منظومة �لتنا�صح �لعك�صي 
�لبحر  م��ي��اه  ع��م��ل��ي��ات حت��ل��ي��ة  يف 
تكلفة  خف�س  يف  �صت�صاهم  و�لتي 
هذه �لعملية ن�صبة كبرية ورفعت 
وكفاءتها  �إنتاجيتها  م��ع��دل  م��ن 

و�صد�قتها للبيئة.
لبحوث  �لإم����ار�ت  برنامج  ويعد 
ع���ل���وم �ل���ص��ت��م��ط��ار و�ح�������د�ً من 
و�لتطوير  �لبتكار  مبادر�ت  �أهم 
منحة  وتقدم  دولياً  بها  �ملعرف 
5 م��الي��ني دولر  ت��ب��ل��غ  ���ص��ن��وي��ة 
�أمريكي لالبتكار يف جمال تعزيز 
توفري  يف  ي�صاهم  ما  �ل�صتمطار 
ح��ل��ول م��ب��ت��ك��رة ل��ل��م��ن��اط��ق �لتي 

تعاين من �جلفاف م�صتقباًل.
وع������ل������ى م���������ص����ت����وى رف���������ع وع�����ي 
ملف  مع  و�ملتعاملني  �مل�صتهلكني 
جناحات  �لإم�����ار�ت  حققت  �مل��ي��اه 
جيدة يف هذ� �ملجال حيث متكنت 
وب�صكل تدريجي من وقف زر�عة 
�لعلفي  �ملح�صول  رود����س  ع�صب  
�لذي ي�صتهلك كميات كبرية من 
زر�عة  �آل��ي��ات  تبني  مت  كما  �مل��ي��اه 
حديثة يف جمال زيادة �لإنتاجية 
��صتهالك  تقليل  م��ع  �ل��زر�ع��ي��ة 
�ملائية  �ل��زر�ع��ة  �آل��ي��ات  مثل  �ملياه 
و�ل������ري  �مل���ح���م���ي���ة  �ل���ب���ي���وت  ويف 
ت�����ص��اه��م جميعها  و�ل��ت��ي  �مل��غ��ط��ى 
�لإنتاجية  �ل���ك���ف���اءة  حت��ق��ي��ق  يف 
با�صتخد�م  ن��ف�����ص��ه��ا،  �ل���زر�ع���ي���ة 
�أ�صاليب  م��ن  �أق���ل  م��ي��اه   90%

�لزر�عة �لتقليدية.
م���ن ج��ه��ة �خ�����رى ت��ت��ع��اون دولة 
�ل����ع����امل يف  دول  م����ع  �لإم�����������ار�ت 
�ملبادر�ت  وط��رح  �لرب�مج  تطوير 
�لعاملي  �مل��ائ��ي  �لأم���ن  تدعم  �لتي 
�لوثيق  �ل���ر�ب���ط  ع��ل��ى  وت���وؤك���د 
بني عنا�صر �لأمن �ملائي و�لأمن 
�لطاقة  م�صادر  وتنويع  �لغذ�ئي 
ول �صيما �ملتجددة منها و�لبديلة 
و�ل�صتقر�ر  �مل�صتد�مة  للتنمية 

على �مل�صتوى �لعاملي.
وت�����ق�����دم �ل������دول������ة �مل���������ص����اع����د�ت 
بتوفري  يتعلق  م��ا  يف  �لإن�����ص��ان��ي��ة 
ح����ال  يف  �مل���������ص����اع����دة  �أو  �مل�����ي�����اه 
كحو�دث  باملياه  �ملتعلقة  �لكو�رث 
�لفي�صانات �أو �جلفاف كمبادر�ت 
�ملجال  ه����ذ�  وع��م��ل��ي��ة يف  ن��وع��ي��ة 
م�صتمر  وت��ع��اون  �إ�صهام  وللدولة 
�لإقليمية  �مل���ن���ظ���وم���ة  ����ص���م���ن 
�لعربية  �ل����������دول  ك���م���ن���ظ���وم���ة 
ل����دول  �ل���ت���ع���اون  جم��ل�����س  ودول 
وتبني  لتطوير  �ل��ع��رب��ي  �خلليج 
�ملعنية  �مل�صركة  �ل�صر�تيجيات 
با�صتد�مة �لأمن �ملائي و�مل�صاريع 
ربط  كم�صروع  �مل�صركة  �مل��ائ��ي��ة 
�خلليج  ل�����دول  �مل���ائ���ي���ة  �ل�����ص��ب��ك��ة 
�لعمل  لتطوير  و�ل�صعي  �لعربي، 
�صناعة  ��صتد�مة  �خلليجي حول 
ب��ي��ئ��ة �خلليج  �ل��ت��ح��ل��ي��ة وح��م��اي��ة 

�لعربي كم�صدر للمياه �ملحالة.

العدد 12892 بتاريخ 2020/3/25   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم 1185/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 2019/716 جتاري كلي ، ب�صد�د 

�ملبلغ �ملنفذ به وقدره ) 9587731.71 درهم( ، �صامال للر�صوم و�مل�صاريف 
طالب �لإعالن : �لبنك �لتجاري �لدويل - �س م ع - �صفته بالق�صية : طالب �لتنفيذ 

�ملطلوب �إعالنهم : 1- فر�س �لبحر لتجهيز �ملاأكولت �لبحرية - �س ذ م م 2-نتاليا �صتيليا 
3-�ن�صومان دوت كاليان دوت - �صفتهم بالق�صية : منفذ �صدهم

جمهويل حمل �لإقامة 
مو�صوع �لإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ 
فان  وعليه  �ملحكمة.  �و خزينة  �لتنفيذ  �ىل طالب  دره��م  وق��دره )9587731.71(  به  �ملنفذ 
�ملحكمة �صتبا�صر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12892 بتاريخ 2020/3/25   

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم 38/2020/207 تنفيذ جتاري  

مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 2019/1407 �أمر �أد�ء ، ب�صد�د 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )52174 درهم( ، �صامال للر�صوم و�مل�صاريف 

طالب �لإعالن : نيما حممد مهدي طبيبي كيالين - �صفته بالق�صية : طالب �لتنفيذ 
وميثله : حمد�ن عبد�هلل عبد�لرحمن علي �لهرمي -  �صفته بالق�صية : وكيل

�ملطلوب �إعالنه : 1- جو�ين ترياند� فيلو - �صفته بالق�صية : منفذ �صده
جمهول حمل �لإقامة 

مو�صوع �لإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ 
�ملنفذ به وقدره )52174.00( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. وعليه فان �ملحكمة 
�صتبا�صر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12892 بتاريخ 2020/3/25   

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم 1988/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 43/2020 �أمر �أد�ء ، ب�صد�د �ملبلغ 

�ملنفذ به وقدره )49564.50 درهم( فقط ت�صعة و�ربعون �لفا وخم�صمائة و�ربعة و�صتون درهما 
وخم�صون فل�صا ل غري( �صامال للر�صوم و�مل�صاريف 

طالب �لإعالن : �جلزيرة لل�صفريات و�ل�صياحة - �س ذ م م - �صفته بالق�صية : طالب �لتنفيذ 
�ملطلوب �إعالنه : 1- عظيم �أنور ميان حممد �أنور - �صفته بالق�صية : منفذ �صده

جمهول حمل �لإقامة 
مو�صوع �لإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
به وقدره )49564.50( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر 
تاريخ  يوما من   15 �ملذكور خالل  بالقر�ر  �للتز�م  �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم  �لج���ر�ء�ت 

ن�صر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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اأخبـار الإمـارات
تنظيم االت�ساالت تتيح ب�سكل ا�ستثنائي 

تطبيقات التعلم والعمل عن بعد
•• اأبوظبي -وام: 

�إتاحة جمموعة من  �أعلنت هيئة تنظيم �لت�صالت بالتن�صيق مع م�صغلي �لت�صالت يف �لدولة عن 
�لتطبيقات ب�صكل ��صتثنائي وحتى �إ�صعار �آخر وذلك �صمن �جلهود �لتي تبذلها لدعم �لتعلم و�لعمل 

عن بعد.
�أن قائمة �لتطبيقات �ملتاحة ت�صمل تطبيقات تعمل على كافة  و�أك��دت �لهيئة يف بيان ��صدرته �م�س 
ت�صمل  كما  بالكبورد  وتطبيق  زوم،  وتطبيق  تيمز،  ميكرو�صوفت  تطبيق  وه��ي:  �لدولة  يف  �ل�صبكات 
تطبيقات تعمل على �صبكات �لإنرنت �لثابتة وهي ميكرو�صوفت �صكايب لالأعمال، وجوجل هانغ �آوت 

ميت موؤكدة �أنها �صتعمل على مر�جعة قائمة �لتطبيقات �ملتاحة من وقت لآخر.

�سعود بن �سقر ي�سدر مر�سوما ب�ساأن تنظيم اإجراءات جتاوز الظروف القهرية

 اإرجاء تنفيذ االإخلء يف الق�سايا االإيجارية واالإجراءات التنفيذية اأمام حماكم راأ�س اخليمة ملدة �سهرين
•• راأ�س اخليمة -وام:

ع�صو  �لقا�صمي  �صقر  بن  �صعود  �ل�صيخ  �ل�صمو  �صاحب  �أ�صدر 
 6 �ملر�صوم �لأم��ريي رقم  ر�أ���س �خليمة،  �ملجل�س �لأعلى حاكم 
�لقهرية  �إج��ر�ء�ت جتاوز �لظروف  2020 ب�صاأن تنظيم  لعام 
�لتي تو�جه �لتنفيذ �جلربي لل�صند�ت �لتنفيذية، وذلك بهدف 
�لأعباء  وتخفيف  �ملجتمع  �أف��ر�د  لكافة  �ل��الزم  �لدعم  تقدمي 

�ملرتبة عليهم خالل �لأو�صاع �لر�هنة.

ق�����ص��اي��ا تنفيذ �لأحكام  ع���د�  ف��ي��م��ا  �أن����ه  ع��ل��ى  �مل��ر���ص��وم  ون�����سَّ 
�لإجر�ء�ت  تعد  �ل�صخ�صية،  �لأح��و�ل  وم�صائل  �لعمال  بحقوق 
�مل�صتجد  كورونا  فريو�س  �نت�صار  ملجابهة  �ملتخذة  �لح��ر�زي��ة 
�لتنفيذ  قا�صي  معه  يتخذ  عاما  ��صتثنائيا  حادثا   19 كوفيد 
يف �لإم��ارة �لإج��ر�ء�ت �لتالية: - �إرج��اء تنفيذ �إخالء �لأماكن 

�ملوؤجرة بغر�س �ل�صكن.
- ��صتبد�ل منع �صفر �ملدين خارج �لدولة بحب�صه.

- �إرج����اء �إ����ص���د�ر ق����ر�ر�ت �صبط و�إح�����ص��ار �مل��دي��ن��ني. - وقف 

�إجر�ء�ت �حلجز �لتنفيذي على �ملنقولت و�لعقار�ت و�لأ�صهم 
و�ل�صند�ت.

- �إ�صد�ر قر�ر ب�صرف مبلغ �صهري يقدره �لقا�صي من �لأمو�ل 
�ملحجوز عليها لدى �لبنوك بناء على طلب �ملحجوز عليه مبا 
يكفل تلبية �حتياجاته �لأ�صا�صية و�أ�صرته ما مل يكن له م�صدر 

�آخر لتلبيتها.
ويعمل بهذ� �ملر�صوم ملدة �صهرين من تاريخ �صدوره، وين�صر يف 

�جلريدة �لر�صمية.

•• دبي – حم�صن را�صد 

و�لتعليم  �لربية  وز�رة  �عتمدت 
للطلبة   ، بعد  ع��ن  �لتعلم  خطة   ،
خمتلف  يف  �ل����ه����م����م  �أ������ص�����ح�����اب 
م����ر�ح����ل �ل���ت���ع���ل���ي���م، ف�������ص���ال عن 
وم�صوؤوليات   و�أدو�ر  �خل���دم���ات 
�لأم�����ر  وويل  و�مل����در�����ص����ة  �مل���ع���ل���م 
 ، و�مل��ه��ن��ي   �لأك��ادمي��ي  و�ملر�صدين 
لتلك  و�لتقييم،  �لتطبيق  و�آليات 
�لفئة ب�صفتهم جزء ل يتجز�أ من 

منظومة �لتعليم يف �لدولة.
و�رتكزت خطة �ل��وز�رة على �أربعة 
�أ�صحاب  �لطلبة  لتعليم  م�صار�ت 
بعد  عن  �لتعليم  ت�صمنت  �لهمم، 
و�لطلبة   ،3-1 م���ن  ل��ل�����ص��ف��وف 
يف  �مل����دم����وج����ني   )  KG-12(
منهج  )مو�ءمة  �لعادية  �لف�صول 
KG-( ف�صال عن �لطلبة ،)فقط
�لف�صول  يف  �مل��دم��وج��ني   )  12
، و�أخري�  �لعادية  )تعديل منهج( 
لغة  مف�صر  ووج��ود  �ل�صم  �لطلبة 

�لإ�صارة  يف �ل�صف �لعادي.
�لربية  ملعلمي  �ل���وز�رة  و�أ���ص��ن��دت 
�خل��ا���ص��ة جل��م��ي��ع �ل�����ص��ف��وف من 
مهمة  ع�صر،  �لثاين  �إىل  �لرو�صة 
ت��دري�����س �مل����و�د �لأ���ص��ا���ص��ي��ة  �للغة 

وت�����ق�����دمي �ل������دع������م، ف�������ص���ال عن 
�لربية  مل��ع��ل��م��ي  ت���دري���ب  ب���ر�م���ج 
�لإ�صارة  لغة  ومف�صري  �خل��ا���ص��ة 
م�صددة  ب��ع��د،  ع��ن  و�ملتخ�ص�صني 
ع��ل��ى ����ص���رورة ت���ع���اون �مل��ع��ن��ي��ني يف 
�خت�صا�صي  و�ملعلمني مع  �ملدر�صة 
�جلل�صات  لتقدمي  و�للغة  �لنطق 

�لعالجية و�لتفاق على �أوقاتها.
وحددت �لوز�رة ثالثة �أوقات لتلك 
�لر�جعة،  �لتغذية  بعد  �جلل�صات 
�صباحا   9 م��ن  �ل��ف��رة  يف  تتمثل 
حتى   12 وم���ن  ظ���ه���ر�ً،   12 �إىل 
3 ع�صر�، ومن 3 حتى  6 م�صاء،  
م����ع معلم  م���ب���ا����ص���ر  و�ل���ت���و�����ص���ل 
�ملو�د  ومعلمي  �خل��ا���ص��ة  �ل��رب��ي��ة 
�لفردية  �خلطط  ح��ول  للتن�صيق 

�خلا�صة بالطالب ح�صب �لفئة.
وي�����������ت�����������ويل ف���������ري���������ق ت����ط����ب����ي����ق 
�خل���دم���ة و�ل���دع���م �ل��ف��ن��ي توفري 
ح���و�����ص���ي���ب حم���م���ول���ة وجم���ه���زة 
ل���الع���اق���ة �ل��ب�����ص��ري��ة ل��ل��ط��ل��ب��ة و 
�لخت�صا�صيني، و��صتخد�م �لنظام 
�ملعتمد يف �لوز�رة لتقدمي جل�صات 
للطلبة،  �ملبا�صرة  و�ل��ل��غ��ة  �لنطق 
�جلل�صات  حت�����ص��ري  خ�����الل   م���ن 
�صاعات   3 تقدميها  و  ���ص��اع��ات   4

يوميا.

و�لربية  و�ل��ري��ا���ص��ي��ات  �ل��ع��رب��ي��ة 
�لإ�����ص����الم����ي����ة و�لج���ت���م���اع���ي���ات ، 
بالتن�صيق  تربوية  خطط  وو���ص��ع 
�مل��و�د �لأخ��رى لإعد�د  مع معلمي 
�خلطط �لربوية �لفردية، ف�صال 
عن �إعد�د �متحانات ح�صب �خلطة 
�إىل   بالإ�صافة  �لفردية،  �لربوية 
منا�صبة،  وم�����ص��ادر  م��و�د  حت�صري 
�أور�ق  و�إع��������د�د  ل���دي���ه،  ف��ئ��ة  ل��ك��ل 
و�ملبا�صرة  �مل�صجلة  و�مل���و�د  �لعمل، 

ح�صب �حلاجة.
�مل���د�ر����س  �إد�ر�ت  م���ه���ام  وح������ددت 
�ملطلوب  وت����وف����ري  �مل���ت���اب���ع���ة،  يف 
م�����ع �ل�����دع�����م �ل���ف���ن���ي و�إم���ك���ان���ي���ة 
للمعلمني  ل���ل�������ص���ع���ب  �ل������دخ������ول 
جد�ول  و�عتماد  و�لخت�صا�صيني 
�ملدر�صة،  يف  �لأ�صبوعية  �حل�ص�س 
للطلبة  �صحيحة  بيانات  و�إدخ���ال 
على نظام �ملنهل، ومتابعة تطبيق 
يقوم  �أن  على  �ل��ف��ردي��ة،  �خل��ط��ط 
�لطالب  ب��ت��دري�����س  �مل����و�د  معلمي 
من  �ملعدة  �خلطة  ح�صب  بعد  عن 
قبلهم بالتن�صيق مع معلم �لربية 

�خلا�صة،
�لطلبة،  �م��ت��ح��ان��ات  ب���اأن  و�أف�����ادت 
�لربوية  �خل��ط��ط  بح�صب  ت��اأت��ي 
منا�صبة  ت��ك��ون  ب��ح��ي��ث  �ل���ف���ردي���ة، 

و�لتن�صيق  بها،  يقوم  �لتي  �لأدو�ر 
�ملبا�صر �خلا�صة للتجهيز و�لعد�د 
للح�صة �لدر�صية، و�ملتابعة مع ويل 
�لأم��ر، على �أن يقوم فريق �لدعم 
بني  �ل���دوري  بالجتماع  �مل��در���ص��ي 
�حللول  ملناق�صة  �ل��ف��ري��ق  �أع�����ص��اء 
بالطلبة،  �خل��ا���ص��ة  و�ل��ت��و���ص��ي��ات 
و�لتن�صيق مع مر�كز دعم �لربية 
�خل���ا����ص���ة ح����ول حت���وي���ل و�آل���ي���ات 
دعمها بعد عمل �لالزم يف �ملدر�صة

و�و���ص��ت ب�����ص��رورة ت��ق��دمي �لدعم 
لول�����ي�����اء �لأم�����������ور، و�ل���������رد على 
�حل�ص�س،  ب��ع��د  ����ص��ت��ف�����ص��ار�ت��ه��م، 
ب��ح�����ص��ب �ل����وق����ت �مل���ن���ا����ص���ب لويل 
�لمر، من خالل �لربنامج �ملعتمد 
يف �لوز�رة، وير�عي �أن تكون �أوقات 
�لأوق���ات  نف�س   بعد  ع��ن  �لتعليم 
�لطلبة يف �حللقة  لباقي  �ملعتمدة 
�ل�صباح،  �صاعات  يف  ويتم  �لأوىل، 
عن  للتعليم  و�لع���د�د  �لتح�صري 

بعد و�لرد على �ل�صتف�صار�ت.
�صددت  �ل�صم،  �لطلبة  تعليم  ويف 
�ل��وز�رة على �أهمية  وج��ود مف�صر 
�لعادي،  �ل�صف  يف  �لإ����ص���ارة   لغة 
�لأ�صم   �ل��ط��ال��ب  يح�صر  �أن  على 
مع �لطلبة �لعاديني يف نف�س �أوقات 
ح�ص�س �لتعليم عن بعد يف �ل�صف 

�حتياجات  ح�����ص��ب  �جل���م���ع���ي  �أو 
�لأوقات  ويف  لديه  �لذين  �لطلبة 
لغة   ( �لطالب  �أمر  �ملنا�صبة لويل 

�لإ�صارة(.
�لربية �خلا�صة،  �أما مر�كز دعم 
فعليها تقدمي �لدعم و�ل�صت�صار�ت 
لكافة �ملد�ر�س بعد تطبيق �لآليات 
�ملعتمدة يف فريق �لدعم �ملدر�صي، 
و�لإ����ص���ر�ف وت��ق��دمي �ل��دع��م حول 
�أ�صحاب  �ل��ط��ل��ب��ة  ت��ع��ل��ي��م  ع��م��ل��ي��ة 
�لهمم يف �ملد�ر�س وتقدمي �حللول 
�ملخت�صني  وح�������ص���ور  �مل���ن���ا����ص���ب���ة، 
�لدعم  وت��ق��دمي  در�صية  حل�ص�س 
�خلا�صة  �ل��رب��ي��ة  ملعلم  �مل��ط��ل��وب 
م���و�د  �أي  و�ع���ت���م���اد  وم���ر�ج���ع���ة   ،
�لربية  معلمي  م��ع  �ل��ك��رون��ي��ة  
ن�����ص��ره��ا، وتقدمي  ق��ب��ل  �خل��ا���ص��ة 

�لدعم �لفني �ملطلوب.
و�أك��دت �ل���وز�رة �أهمية وج��ود ويل 
مرحلة  يف  �ل���ط���ال���ب  م����ع  �لأم�������ر 
�لأوىل،  و�حللقة  �لأط��ف��ال  ريا�س 
وتهيئة �لبيئة �ملنا�صبة للتعلم عن 
�مل�صتتات  بعد  مثل ) �لبتعاد عن 
�لإ�صاءة  وت��وف��ري    - و�ل�صو�صاء 
و�لتقنيات  و�لأدو�ت  �مل��ن��ا���ص��ب��ة، 
ي�صتخدمها  �ل����ت����ي  �مل���������ص����اع����دة 
�ل��ط��ال��ب(، و�ل��ت��اأك��د م��ن جاهزية 

ط���ال���ب ح�صب  ك����ل  لح���ت���ي���اج���ات 
�ل��ن��ظ��م و�ل���ل���و�ئ���ح �مل��ع��ت��م��دة من 
�ل������وز�رة ون��ظ��م �لم��ت��ح��ان��ات عن 

بعد.
مع  �لتن�صيق  �أهمية  على  و�صددت 
�ملدر�صة،  يف  و�ملن�صق  �لفني  �لدعم 
م���ن خ����الل ع��م��ل جم��م��وع��ة لكل 
ف�صل تربية  خا�صة،  يكون معلم 
�ل��رب��ي��ة �خل��ا���ص��ة، �مل�����ص��وؤول عن 
�ملو�د �لتي يدر�صها،  ومعلمي �ملو�د 
ي��دخ��ل��ون �مل��ع��ل��وم��ات ح����ول �مل����و�د 
�لتي يدر�صونها لنف�س �لطلبة، مع 
مر�عاة ربط معلمي و�خت�صا�صيي 
�صعب  �خل����ا�����ص����ة   يف   �ل���رب���ي���ة 
للمتابعة،  �لهمم  �أ�صحاب  �لطلبة 
وك����ذ� رب��ط��ه��م  م��ع معلمي �مل���و�د 
عملية  �أث��ن��اء  و�ل���دع���م   للمتابعة 

�لتعليم و�لتعلم.
�لتدري�س  تطبيق  �أه��م��ي��ة  و�أك����دت 
�أ�صحاب  �أو جمعياً  للطلبة  فردياً 
و�مل�صادر  �مل���و�د  وحت�صري  �لهمم، 
�مل��ن��ا���ص��ب��ة ل��ك��ل ف��ئ��ة ل��دي��ه و�إع����د�د 
�مل�صجلة  و�مل��������و�د  �ل���ع���م���ل  �أور�ق 

و�ملبا�صرة ح�صب �حلاجة.
�ملعلم  مل�����ص��اع��د  �ل������وز�رة  و����ص��ن��دت 
للفئات �خلا�صة، مهام �مل�صاركة مع 
جميع  يف  �خلا�صة  �لربية  معلم 

�لعادي ح�صب �لنظم  �ملعتمدة من 
�لوز�رة وح�صب �حللقات و�ملر�حل، 
مف�صر  ي��ت��و�ج��د  �أن  م���ر�ع���اة  م���ع 
�لأ�صم   �لطالب  �لإ���ص��ارة  مع  لغة 
�ل�صفوف  جم��م��وع��ات  ج��م��ي��ع  يف 
�ل��ط��ال��ب يف عملية  ل��ه��ا  �مل��ن��ت�����ص��ب 
ي�صتطيع   بحيث  بعد،   عن  �لتعلم 
�ملف�صر، روؤية معلم �ملادة وي�صتطيع 
�ل��ط��ال��ب �لأ���ص��م روؤي����ة �لرجمة 
�لتي يقوم بها �ملف�صر، مع �لتاأكيد 
و�لتن�صيق  �مل�صبق  �لتح�صري  على 
�مل�����ادة ومعلم  �ل��ك��ام��ل م���ع م��ع��ل��م 
�خلطط  ح�صب  �خلا�صة  �لربية 

�لربوية �لفردية ،
على   �مل����در�����ص����ة  �إد�رة  وت�������ص���رف 
معلمي  ب����ني  �مل�������ص���ب���ق  �ل��ت��ن�����ص��ي��ق 
�خلا�صة  �ل��رب��ي��ة  ومعلمي  �مل���و�د 
وم��ف�����ص��ري ل��غ��ة �لإ����ص���ارة لتقدمي 
�لأم��ث��ل،  مع  �لوجه  �حل�صة على 
�لربوية  �لع����ت����ب����ار�ت  ت��ط��ب��ي��ق 
للطلبة   و�ل��ت��ق��ي��ي��م  �ل��ت��دري�����س  يف 
�ل�صم، وحت�صري معلم �ملادة  ملو�د 
وم�صادر منا�صبة  لل�صم بالتن�صيق 
م�����ع م���ع���ل���م �ل����رب����ي����ة �خل���ا����ص���ة 
�لإ�صارة، مع مر�عاة   لغة  ومف�صر  
عمل جمموعة  ملف�صر لغة �لإ�صارة 
�لفردي  �ل��ت��دري�����س  ل��ت��ط��ب��ي��ق    -

بوقت  �حل�������ص���ة  ق���ب���ل  �لت���������ص����ال 
كاف، و�لتن�صيق مع معلم �لربية 
�أوق�����ات �حل�ص�س  �خل��ا���ص��ة ح���ول 
�ل��ف��ردي��ة و�جل��م��اع��ي��ة، و�لط���الع 
�لفردية   �ل��رب��وي��ة  �خل��ط��ة  ع��ل��ى 
�ملحددة  �لأهد�ف  ومتابعة تطبيق 

باخلطة مع �لطالب يف �ملنزل .
خدمات   ت�صعة  �ل������وز�رة   ووف����رت 
عالجية وم�صاندة للطلبة �أ�صحاب 
�لهمم، �أبرزها توفري جل�صات  نطق 
مبا�صرة،  بطريقة  بعد  ع��ن  ول��غ��ة 
�لخت�صا�صي،  قبل  من  وم�صجلة 
�لإعاقة  حل��الت  ف��ردي��ة  وجل�صات 
�لب�صرية، و�أخرى لتعديل �ل�صلوك 
عن بعد، من خالل �خت�صا�صيني 
بالتن�صيق  �جر�ئها  ويتم  نف�صيني 
بني �ملدر�صة ومر�كز دعم �لربية 
�خلا�صة، ف�صال عن توفري بر�مج 
�أم��ور تلك  �ر�صاد لولياء  توعية و 
�حتياجات  جميع  وح�صر  �ل��ف��ئ��ة، 
و�لتقنية  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  �ل���ط���ل���ب���ة 
ولالمتحانات، و�حتياجات معلمي 
لغة  ومف�صري  �خل��ا���ص��ة  �ل��رب��ي��ة 

�لإ�صارة، لتوفريها .
متكامل  ن���ظ���ام  �ل��������وز�رة  وف��ع��ل��ت 
للرقابة على عمل �لخت�صا�صيني 
للمتابعة  �جلل�صات  وعمل  لإد�رة 

منظومة خمترب الت�سريعات تغري املفاهيم ال�سائدة عن دور احلكومات يف دعم تكنولوجيا امل�ستقبل
•• دبي -وام: 

�عتقد �ل�صاب �لبلجيكي �لثالثيني مارك�س �صانتي �أنه و�صل لطريق م�صدود، 
كن �صركته من �إجر�ء  فبعد حماولت غري ناجحة للح�صول على ت�صريح ميرّ
�لطائر�ت  ��صتخد�م  يتيح  مبتكر  تكنولوجي  �خ��ر�ع  على  ميد�نية  جتارب 
بدون طيار كمر�كز نقاط �ت�صال �صاخنة Hotspots بتقنية  و�ي فاي 
يف مناطق نائية، �أعاد �أور�ق م�صروعه �إىل ُدرج مكتبه يف �لعا�صمة بروك�صل 

وغادر لق�صاء �إجازة لريفه عن نف�صه.
�لذي  �ل�صياحية  �ل�صركة  �صائق  بانتظار  �لفندق  بهو  يف  ت��و�ج��ده  وخ��الل 
فيها  ُن�صَر  حملية  �صحيفة  ت��ن��اول  �ل�صياحية،  دب��ي  م��ر�ف��ق  يف  ب��ه  �صيجول 
خرب عن �إطالق  منظومة خمترب �لت�صريعات يف دولة �لإمار�ت .. مل يكن 
و�أن  �مل�صتقبل،  �صتكون كذلك وجهته نحو  �أن وجهته للرفيه  يعلم  �صانتي 
�أ�صابيع  �لتجريبي خالل  �لتنفيذ  �صتدخل حيز  �بتكرها  �لتي  �لتكنولوجيا 
�أ�صحاب  ن  متكرّ مبتكرة  �إمار�تية  مبادرة  بف�صل  �لنتظار  من  �صنو�ت  بعد 
�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة �حل��دي��ث��ة م��ن تطبيق �خ��ر�ع��ات��ه��م يف بيئة  �لخ���ر�ع���ات 
ت�صريعية �آمنة، و�أن �صركته  Avionica �صتتخذ من دولة �لإمار�ت مقر�ً 
لها، وهو �ليوم يوؤمن باأن  بناء �أكرب خمترب ت�صريعات لتكنولوجيا �مل�صتقبل 
�ل��ع��امل ويت�صاءل  ب��رج يف  �أط���ول  ب��ن��اء  �ل��ع��امل ي�صاهي  �أن��ح��اء  م��ن خمتلف 
م�صتغرباً ما �لذي تنتظره �ل�صركات لتطبيق �خر�عاتها يف ظل تو�جد هذ� 

�ملخترب يف دولة �لإمار�ت؟.
�لإجابة على �صوؤ�ل �ملبتكر �لبلجيكي تكمن يف طبيعة �لعالقة �لتقليدية بني 
�حلكومات ب�صكل عام و�صركات �لتكنولوجيا يف �لقطاع �خلا�س، فقد �قت�صر 

عمل �حلكومات لوقت طويل على توفري �ملتطلبات �لأ�صا�صية للمجتمعات 
لل�صركات  ك��اف��ي��اً  �ه��ت��م��ام��اً  ُت��ع��ر  ومل  وتعليم،  و�صحة  و����ص��ت��ق��ر�ر  �أم���ن  م��ن 
�خلا�صة �لنا�صئة �ملعنية بالبتكار، بل غلب على هذه �لعالقة طابع �لتقييد 
ول  �لع�صرية  �ملتغري�ت  مع  تتو�فق  ل  جامدة  ت�صريعات  وو�صع  و�لرتابة 
�لأفر�د،  يتجز�أ من حياة  ل  ج��زء�ً  �أ�صبح  �ل��ذي  �لتكولوجي  �لتقدم  تو�كب 
ومل يكن ذلك بد�فع رغبة �حلكومات يف �حلد من �لتقدم �لتكنولوجي، بل 
�لتقنية  باجلو�نب  �مل�صوؤولني �حلكوميني  �إملام  ب�صبب �صعوبة  بالغالب  كان 
�ملتقدمة �لتي تقوم عليها �لتكنولوجيا �حلديثة، �لأمر �لذي نتج عنه غياب 
ثقة  وغياب  جهة،  من  �حلديثة  للتطبيقات  �حلكومي  و�لت�صجيع  �لدعم 

�صركات �لتقنيات �حلديثة باحلكومات من جهة �أخرى.
يف  فقط  يكمن  ل  �حلكومات  م�صتقبل  �أن  ب��اك��ر�َ  �أيقنت  �لإم����ار�ت  حكومة 
مو�كبة �مل�صتقبل، بل با�صت�صر�فه، و�أن م�صتقبل �لإن�صان مرتبًط ل حمالة 
ي�صع  ج��دي��د  ت�صور  ب��ن��اء  �مل�����ص��وؤول��ي��ني  على  و�أن  �لتكنولوجيا،  مب�صتقبل 
بيئة  يف  معاً  يعمالن  و�ح���دة،  كفة  يف  �خل��ا���س  �لقطاع  و�صركات  �حلكومة 
حتفز على �لبتكار و�لتطوير وحترم يف �لوقت ذ�ته م�صوؤوليات �حلكومة 
�أمنهم و�صالمتهم، وهذ� هو �ملبد�أ �لذي قامت عليه  جتاه �لأف��ر�د و�صمان 
�أنه  �إل  حكومية  مبادرة  كونه  من  فالربغم  �لت�صريعات،  خمترب  منظومة 
�ل�صركات  م��ع  ج��دي��دة  ع��الق��ة  و�صمن  حديثة  ���ص��ورة  يف  حكومية  م��ب��ادرة 

�خلا�صة.
�ملحاور  �لنظر يف  �لعالقة �جل��دي��دة من خ��الل  ه��ذه  �أُُط���ر  وميكن تو�صيح 
�ل�صابق كان  �لت�صريعات �حلكومية: يف  �ملثال: - �قر�ح  �لتالية على �صبيل 
�قر�ح �لت�صريعات ملجل�س �لوزر�ء يف دولة �لإمار�ت يتم ب�صكل ح�صري من 

خالل �ل��وز�ر�ت و�جلهات �لحتادية، �أما �ليوم فيمكن من خالل منظومة 
ليتم  و�لأف���ر�د  �ل�صركات  قبل  من  ?ت�صريعات  �ق��ر�ح  �لت�صريعات  خمترب 
�لنظر فيها خالل �جتماع جمل�س �لوزر�ء ومبا يفتح �ملجال لتبني تقنيات 

حديثة تعود بالنفع على �لأفر�د.
- �لت�صاور: توفر منظومة خمترب �لت�صريعات فر�صة للت�صاور غري �ملحدود، 
مبعنى �أنه باإمكان معدي �ل�صيا�صات �ل�صتعانة باأ�صحاب �خلربة يف خمتلف 
�ملجالت و�لتخ�ص�صات �لوظيفية �صمن نطاق غري حمدود، بعك�س منظومة 
�ل�صلة  ذ�ت  �حلكومية  �جلهات  م�صاورة  على  �لقائمة  �لتقليدية  �لت�صريع 

فقط.
- مدة �عد�د �لت�صريع : مت تقلي�س مدة �لت�صريع من �صنة �إىل خم�س �صنو�ت 
ديناميكية  �لت�صريعات  خمترب  منظومة  تو�كب  بحيث  �صنة،  من  �أق��ل  �إىل 
�لقطاع �خلا�س وقطاع �لتكنولوجيا ب�صكل عام و�لذي يعترب عامل �لوقت 

من �أهم عو�مل �لنجاح.
- معرفة �آثار �لت�صريع : عو�صاً عن �لعتماد على �لأ�صلوب �لتقليدي ملعرفة 
�آثار �لت�صريع بعد دخول �لت�صريع حيز �لنفاذ وم�صي فرة زمنية منا�صبة، 
�آثار �لت�صريع وكافة �جلو�نب �ملتعلقة به  يقوم خمترب �لت�صريعات بدر��صة 

قبل �إ�صد�ره.
- تعديل �لت�صريع : جرت �لعادة على تعديل �لت�صريع بعد دخول �لت�صريع 
حيز �لنفاذ، �إل �أن خمترب �لت�صريعات وبحكم �لبيئة �لتجريبية �لتي يوفرها 

يتم تعديل �لت�صريع قبل �ل�صد�ر و�أثناء �إجر�ء �لختبار و�لفح�س.
- جمالت �لت�صريع : �أهم ما مييز طبيعة �لعالقة �جلديدة بني �حلكومة 
و�لقطاع �خلا�س هو عدم �قت�صار جمالت �لت�صريع على �لتنظيم �حلكومي 

�ملجالت  لت�صمن  �لت�صريع  جمالت  يف  �لتو�صع  بل  �لتقليدية،  و�لقطاعات 
�حلديثة مثل �لذكاء �ل�صطناعي و�لقت�صاد �لرقمي.

�لإم���ار�ت  حكومة  �أطلقتها  �ل��ت��ي  �لت�صريعات  خمترب  منظومة  و�صممت 
�لبتكارية  �مل�صاريع  وتنفيذ  لط��الق  منا�صبة  عمل  بيئة  لتوفري  خ�صي�صا 
�آثارها ومتطلبات عملها من �لنو�حي �لت�صريعية، بهدف �حت�صان  وتقييم 
بهدف  مبا�صر  ب�صكل  �لأف���ر�د  حياة  مت�س  �لتي  �مل��ج��الت  كافة  يف  �لبتكار 
�إ�صعاد �لإن�صان حيث با�صر خمترب �لت�صريعات بدر��صة �مل�صروعات �مل�صتقبلية 
�ملقدمة من عدد من �جلهات �ملحلية و�لعاملية بهدف توفري جمموعة من 
�لقو�نني و�لت�صريعات �ملرنة لتقنيات �مل�صتقبل وذلك لتعزيز دورها يف خدمة 
�لتطبيق غري  �لتي قد ترتب على  �ملجتمع مع �صمان �حلد من �ملخاطر 

�لآمن لتلك �لتقنيات �مل�صتقبلية.
وقد �رتبطت �لتنمية يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة د�ئماً بالتكنولوجيا 
�حلديثة، و�لتي من دونها ل ميكن �إحر�ز �لتقدم و�لتطور، وما كان لدولة 
�لو��صعة وحتافظ على مكانتها يف مو�قع  �أن تقفز هذه �لقفز�ت  �لإم��ار�ت 
�لريادة وحترز �ملر�كز �ملتقدمة على م�صتوى �لعامل، �إل بانتهاجها �لطرق 
�لعلمية �حلديثة و�ملتطورة وب�صعيها لقتناء �أحدث ما و�صل �إليه �لعامل من 

تقنيات يف خمتلف فروع وجمالت �حلياة.
�لتي  �لأع��م��ال و�مل�صاريع  �لإم���ار�ت حتافظ على ريادتها يف  ت��ز�ل دول��ة  ول 
�أف�صل مقومات �حلياة �لع�صرية  ت�صب جميعها يف هدف و�حد هو توفري 
لالأفر�د، وهو هدف حتر�س قيادة دولة �لإمار�ت على �لو�صول �إليه �صمن 
��صر�تيجيتها وروؤيتها ل�صت�صر�ف �مل�صتقبل، و�صوًل �إىل �لعاملية يف �لإبد�ع 

و�لتطور بجميع �أ�صكاله وجمالته.

الت�سديد على اأهمية وجود مف�سر لغة الإ�سارة بال�سفوف لتعليم ال�سم 

اإ�سناد تدري�س املواد االأ�سا�سية ملعلمي الرتبية اخلا�سة من الرو�سة اإىل ال� 12 

العدد 12892 بتاريخ 2020/3/25   
اعالن حكم بالن�شر

يف  الدعوى رقم 286/2019/20 جتاري كلي   
مو�صوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهما بالت�صامن و�لتكافل فيما بينهما بان يوؤديا مبلغ وقدره 

)3491284.50 درهم( و�لر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة. و�لفائدة %12  
طالب �لإعالن : ر�أ�س �ملال للمقاولت �لفنية  - �صفته بالق�صية : مدعي  

وميثله : حبيب حممد �صريف عبد�هلل �ملال - �صفته بالق�صية : وكيل 
�ملطلوب �إعالنه : 1- �يلمك لالعمال �لكهروميكانيكية - �س ذ م م - �صفته بالق�صية : مدعي عليه

جمهول حمل �لإقامة 
مو�صوع �لإعالن : نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�صتها �ملنعقدة بتاريخ 2019/12/11 يف �لدعوى �ملذكورة �أعاله 
ل�صالح/ر�أ�س �ملال للمقاولت �لفنية بالز�م �ملدعي عليهما بالت�صامن فيما بينهما بان يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره 
3491284.50 ثالثة مليون و�ربعمائة وو�حد وت�صعون �لف ومائتني و�ربعة وثمانني درهم وخم�صني فل�صا ف�صال 
عن فائدة بو�قع 9% �صنويا من تاريخ 2019/2/10 وحتى متام �ل�صد�د و�لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.  حكما 
مبثابة �حل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �لعالن �صدر با�صم 

�صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  التجارية  
العدد 12892 بتاريخ 2020/3/25   

اعالن بالن�شر        
يف  الدعوى 294/2020/20 جتاري كلي  

مو�صوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها مببلغ وقدره )3775286.87 درهم( و�لر�صوم 
و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ �ملطالبة �لق�صائية وحتى �ل�صد�د �لتام.  

طالب �لإع��الن : منار �لعمر�ن خلدمات �ل�صقالت وقو�لب �ل�صب - �س ذ م م  - �صفته بالق�صية : 
مدعي  - وميثله : نا�صر مال �هلل حممد غامن - �صفته بالق�صية : وكيل 

�ملطلوب �إعالنه  : 1- جلوبال جرين بريدج للمقاولت - �س ذ م م - فرع دبي - �صفته بالق�صية : مدعي 
عليه - جمهول حمل �لإقامة 

وقدره  عليها مببلغ  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�صوعها  عليك  �أق��ام  قد   : �لإع��الن  مو�صوع 
)3775286.87 درهم( و�لر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ �ملطالبة �لق�صائية 
وحتى �ل�صد�د �لتام. وحددت لها جل�صة يوم �لثنني  �ملو�فق  2020/4/27  �ل�صاعة 9.30 �س بالقاعة 
Ch2.E.22 لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  التجارية  
العدد 12892 بتاريخ 2020/3/25   

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم 126/2020/211 تنفيذ عقاري  

مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 2019/518 عقاري كلي ، ب�صد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )46215 
درهم( ، �صامال للر�صوم و�مل�صاريف وتنفيذ �حلكم وفق منطوقه

طالب �لإعالن : �مالك للتمويل )�صركة م�صاهمة عامة( �صفته بالق�صية : طالب �لتنفيذ 
وميثله : عبد�للطيف حممد �بوبكر �حمد �حلمادي -  �صفته بالق�صية : وكيل

�ملطلوب �إعالنهما : 1- هيمان�صو بان�صال 2- بوجا جيت كومار جاين بان�صال - �صفتهما  بالق�صية : منفذ �صدهما
جمهول حمل �لإقامة 

�ل��دع��وى رقم  �ل�صادر يف  و�ل��ز�م��ك تنفيذ �حلكم  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �ل��دع��وى  �أق��ام عليك  : قد  �لإع���الن  مو�صوع 
2019/518 عقاري كلي ، بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )46215( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. 

�لعقارية رقم  �لوحدة  �ملدعية و�ملدعي عليها عن  ، �ملربمة بني  �ملوؤرخة 2008/9/22 ومالحقها  �تفاقية �لج��ارة  2- ف�صخ 
)301( و�لكائنة بالعقار �مل�صمى )بي دي �أو تي بي مي�صكا 5( �ملقامة مبوقع )ذي �ولد تاون - برج دبي( - باإمارة دبي ، وبالز�م 
�ملدعي عليهما بت�صليم �لوحدة �لعقارية - حمل �لتد�عي - لل�صركة �ملدعية خالية من �ل�صو�غل ، ورد �حليازة و�إلغاء �إ�صارة 
�لقيد �لعقاري �لو�ردة با�صم �ملدعي عليهما يف �صجالت د�ئرة �لأر��صي و�لأمالك.  وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر �لجر�ء�ت 

�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12892 بتاريخ 2020/3/25   

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم 1689/2016/208 تنفيذ مدين  

مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 2016/597 مدين جزئي ، ب�صد�د 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )43421 درهم( ، �صامال للر�صوم و�مل�صاريف 

طالب �لإعالن : �ملعارف للمحاماة و�ل�صت�صار�ت �لقانونية وميثله �ملحامي / عارف حممد 
خادم �صامل �لطريفي �ل�صام�صي - �صفته بالق�صية : طالب �لتنفيذ 

وميثله : عارف حممد خادم �صامل �لطريفي - �صفته بالق�صية : وكيل
�ملطلوب �إعالنه : 1- عدنان يو�صف �لعلي - �صفته بالق�صية : منفذ �صده

جمهول حمل �لإقامة 
مو�صوع �لإعالن : نعلنكم بانه مت �حلجز على �لعائدة �ليكم وبياناتها �لآتي )�صركة �ر�بتك 
�لقاب�صة 1410( يف حدود �ملبلغ �ملنفذ به وذلك للعلم مبا جاء به ونفاذ مفعوله قانونا. بناء 

على قر�ر �ملحكمة �ل�صادر بتاريخ 2020/3/4
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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اأخبـار الإمـارات
حاكم ال�سارقة يوجه بتخفي�س 10 باملائة من قيمة فواتري الكهرباء ملدة 3 اأ�سهر قادمة

•• ال�صارقة-وام:

حممد  بن  �صلطان  �لدكتور  �ل�صيخ  �ل�صمو  �صاحب  وج��ه 
�ل�صارقة بتخفي�س  �لقا�صمي ع�صو �ملجل�س �لأعلى حاكم 
على  �مل�صتحقة  �لكهرباء  فو�تري  قيمة  من  باملائة   10
وذلك  قادمة  �أ�صهر   3 مل��دة  �ل�صارقة  �إم���ارة  يف  �مل�صركني 
حاليا  �ل��ع��امل  ت��و�ج��ه  �ل��ت��ي  �ل��ظ��روف  يف  عليهم  تي�صري� 
19 يف  �نت�صار فريو�س كوفيد  �لتي يفر�صها  و�لتحديات 
و�لوقائية  �لح��ر�زي��ة  و�لإج����ر�ء�ت  �لعامل  دول  خمتلف 

�لتي تتخذها �حلكومة .

�لكهرباء  لفو�تري  �لتخفي�س  ه��ذ�  �أن  �إىل  �صموه  و�أ���ص��ار 
يكلف �حلكومة مايزيد عن 230 مليون درهم خالل 3 
�أ�صهر موؤكد� �أن حكومة �ل�صارقة تتابع با�صتمر�ر �لتطور�ت 
وتتخذ �لإجر�ء�ت �ملنا�صبة �لتي تطمئن �جلماهري وتي�صر 
عليهم. وثمن �صعادة �لدكتور �ملهند�س ر��صد �لليم رئي�س 
هيئة كهرباء ومياه �ل�صارقة مكرمة �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ 
�لدكتور �صلطان بن حممد �لقا�صمي ع�صو �ملجل�س �لأعلى 
�لفو�تري  قيمة  باملائة من   10 بتخفي�س  �ل�صارقة  حاكم 
خ���الل �ل��ث��الث��ة �أ���ص��ه��ر �ل��ق��ادم��ة ومت ع��ل��ى �ل��ف��ور توجيه 
وتنفيذ  لتطبيق  �ل��الزم  باتخاذ  �مل�صركني  خدمة  مر�كز 

�أن �لهيئة وكافة �د�ر�تها تعمل  �لتوجيهات .. م�صري� �إىل 
�لتكنولوجيا  على  تعتمد  و��صحة  و��صر�تيجية  بكفاءة 
��صتمر�ر  ل�صمان  �حلديثة  �لتو��صل  وو���ص��ائ��ل  �ملتقدمة 

تقدمي �خلدمات باأعلى �ملو��صفات.
و�أو�صح �أن �لهيئة م�صتمرة يف تقدمي حزمة من �خلدمات 
�ملجانية لدعم وم�صاندة �مل�صركني يف تر�صيد �ل�صتهالك 
باإد�رة  بالت�صال  �خلدمات  هذه  من  �ل�صتفادة  وميكنهم 
وفق  ع��م��ل متخ�ص�س  ف��ري��ق  ل��ه��م  وي��ق��دم��ه��ا  �ل��ر���ص��ي��د 
�لوقائية  �لإج�����ر�ء�ت  ك��اف��ة  �أخ���ذ  �مل��و����ص��ف��ات وم��ع  �أف�صل 

و�لحر�زية .

بلدية راأ�س اخليمة تك�سف مزايا �سحية لع�سل ال�سمر 
•• راأ�س اخليمة – �صليمان املاحي  

�أعلنت بلدية ر�أ�س �خليمة قيامها باجر�ء حتاليل خمربية لع�صل �ل�صمر �لذي تعد �مارة ر�أ�س �خليمة �لأكر �نتاجا 
له يف �ملنطقة �صمن جهود  للحفاظ على �ل�صحة �لعامة و�صالمة �لغذ�ء .

وذكر منذر حممد بن �صكر �لزعابي مدير عام �لبلدية يف هذ� �خل�صو�س �أن �لتاأكد من �صالمة �لغذ�ء ياأتي �صمن 
�ملخربية لع�صل  �لتحاليل  �أنه من خالل  للبلدية م�صري� �ىل  �لتابع  �لعامة  �ل�صحة  �د�رة  �لتي تبذلها  �لأولويات  
�ل�صمر تبني �أنه يحتوي على مز�يا غذ�ئية مهمة مثل حم�س �ل�صك�صينك �لذي يعد من �أ�صهر م�صاد�ت �لأك�صدة و�أن 

كمية �حلم�س �لتي توجد يف ع�صل �ل�صمر �لأكر تركيز� مقارنة مع ع�صل �ملانوكا بو�قع 10 �ىل 15% .  
ولفت  �لزعابي �ىل �خل�صائ�س �ل�صحية  �لتي يتمتع حم�س �ل�صك�صينك كم�صاد  فعال لاللتهابات �ىل جانب �نه 

ي�صاعد يف حتفيز �جلهاز �لع�صبي وحت�صن �لتنف�س وتخفف �لتوتر ومنظف طبيعي للج�صم .

التعلم عن ُبعد من�سة ذكية ل�ستمرار التعليم

االإمارات توفر اأحدث اأ�ساليب التكنولوجيا وا�ستجابة متميزة من الطلب

•• حتقيق رم�صان عطا

�لتي  �ل���ر�ه���ن���ة  �لأو�����ص����اع  يف ظ���ل 
ي�صهدها �لعامل �أجمع ب�صبب تف�صي 
"كوفيد- �مل�صتجد  فريو�س كورونا 
�لإج�������ر�ء�ت  م���ع  ومت��ا���ص��ي��اً   "19
�لدولة  �تخذتها  �لتي  �لحر�زية 
و�صالمة  �أم�������ن  ع���ل���ى  ،وح����ف����اظ����اً 
�ملعنية  �جل���ه���ات  ق���ام���ت  �جل��م��ي��ع 
ُبعد،  �لتعلم عن  بتطبيق منظومة 
مد�ر�س  ط��ل��ب��ة  ج��م��ي��ع  م�صتهدفة 
�لدولة، وموؤ�ص�صات �لتعليم �لعايل، 
�لفجر  وق���ام���ت  �أ����ص���ب���وع���ني،  مل����دة 
�ل�صحفي  �ل��ت��ح��ق��ي��ق  ه����ذ�  ب��ع��م��ل 
ملعرفة �أهمية هذ� �لتطبيق ،ومدى 
و�لطالب  �لأم��ور  �أول��ي��اء  ��صتجابة 

لهذ� �لقر�ر"
وقالت "�صارة م�صلرّم"، رئي�صة د�ئرة 
�للحظة  م��ن��ذ  و�مل��ع��رف��ة:  �لتعليم 
ق����ر�ر  ف��ي��ه��ا  ����ص���در  �ل���ت���ي  �لأوىل 
�لطو�رئ  لإد�رة  �لوطنية  �لهيئة 
بالتعطيل  و�ل����ك����و�رث  و�لأزم�������ات 
�مل������وؤق������ت ل����ل����م����د�ر�����س، وح���ف���اظ���اً 
�نت�صار  م��ن  طلبتنا  ���ص��الم��ة  ع��ل��ى 
فريو�س كوفيد19-، �تخذنا كافة 
و�لالزمة  �ل�����ص��روري��ة  �لإج�����ر�ء�ت 
لتفعيل منظومة �لتعليم عن بعد، 
نحن نعلم �أن �لظروف �ل�صتثنائية 
��صتثنائية،  لإج�����������ر�ء�ت  حت���ت���اج 
و�لإجناز�ت �ملتميزة �لتي حققناها 
�ملا�صية  �لقليلة  �لأي���ام  م��دى  على 
ما هي �إل نتاج عمل جماعي يعك�س 
يف  و�لحت�����اد  �ملجتمعي  �ل��ت��م��ا���ص��ك 
�ملن�صودة،  �لأه����د�ف  حتقيق  �صبيل 
تكاتف  من  �صهدناه  مبا  �أعتز  و�أن��ا 
جلهود كافة فئات �ملجتمع لتذليل 
�لهيئات  �أع�������ص���اء  م���ن  �ل���ع���ق���ب���ات، 
�صركائنا  �إىل  و���ص��وًل  �لتدري�صية 
يف �ل��ق��ط��اع �خل���ا����س، م��ه��م��ت��ن��ا يف 
د�ئ��رة �لتعليم و�ملعرفة هي متكني 
�ملنطلق،  ه������ذ�  وم������ن  �ل���ت���ع���ل���ي���م، 
و�إ�صر�ر  بعزمية  بالعمل  �صن�صتمر 
�لطلبة  �أب��ن��ائ��ن��ا  ل�����ص��م��ان ح�����ص��ول 

على تعليٍم عايل �جلودة
�لتعليم  ن���ظ���ام  �إط�������الق  وب����ه����دف 
�لد�ئرة  �أخ���ذت  بفاعلية،  بعد  ع��ن 
زم��ام �مل��ب��ادرة وب���د�أت بتقييم مدى 
و��صتعد�د�تها،  �مل��د�ر���س  ج��اه��زي��ة 
جل�صات  تنظيم  خ���الل  م��ن  وذل���ك 
ممثلي  بح�صور   ، طارئة  تخطيط 
مدر�صة   160 �أك��ر من  ومديري 
بعد  ل���ي���ت���م  �لإم�����������ارة،  خ���ا����ص���ة يف 
عمل  خ���ط���ة   200 ت���ق���دمي  ذل�����ك 
�ملد�ر�س،  يف  �لتعليم  ل�صتمر�رية 
بتقييمها،  �ل����د�ئ����رة  ق���ام���ت  �ل���ت���ي 
�ملطلوب  و�لدعم  �لثغر�ت  وحتديد 

ها خالل فرة قيا�صية.  ل�صدرّ
“تربعت  م�����ص��ل��م:  ���ص��ارة  و�أ���ص��اف��ت 

�لتعليم  م��ن��ظ��وم��ة  ت��ع��زي��ز  ج��ه��ود 
عن بعد على ر�أ�س قائمة �أولوياتنا 
حيث  �ملا�صيني،  �لأ�صبوعني  خالل 
عملنا على مد�ر �ل�صاعة مع �لكو�در 
�ملخت�صني  و�ل�����ص��رك��اء  �لتعليمية 
وتقنية  �لتكنولوجيا  قطاعات  يف 
�ملعلومات و�لت�صال؛ ل�صمان قدرة 
�ملد�ر�س على توفري جتربة تعليمية 
�لكفاءة  م�����ص��ت��وي��ات  ب��اأع��ل��ى  تتمتع 
ودون �نقطاع، فمن خالل ت�صخري 
و�لتكنولوجيا  �ل��ت��ق��ن��ي��ات  �أح�����دث 
�صركائنا  من  بدعم  حالًيا،  �ملتاحة 
بنظام  نرتقي  �أن  ��صتطعنا  �لكر�م، 
�لتعليم عن بعد نحو �آفاٍق جديدة، 
خماوف  لتبديد  بجهد  عملنا  كما 
�لنقطاع  ح����ول  �لأم�������ور  �أول����ي����اء 
�أب���ن���ائ���ه���م  م�������ص���رية  �مل���ح���ت���م���ل يف 
�أ�صبوعني  غ�صون  ويف  �لتعليمية، 
جمموعة  ب��ت��ط��وي��ر  ق��م��ن��ا  ف���ق���ط، 
ن  متكرّ �لتي  �ملتكاملة  �حل��ل��ول  م��ن 
�لطلبة من مو��صلة �لتعلرّم يف بيئة 

�آمنة من منازلهم.” 
و�لتعليم،  �ل���رب���ي���ة  وزي�����ر  و�أك������د 
ح�������ص���ني �حل���������م���������ادي،�أن �إط�������الق 
بعد،  ع��ن  �لتعليم  مل��ب��ادرة  �ل�����وز�رة 
عملية  ل�صتمر�رية  �صمانة  �صكل 
و�صيلة  وه��ي  عقبات،  دون  �لتعليم 
�لتعلم  مفهوم  م��ن  ت��ع��زز  ع�صرية 
�أن  �إىل  م�������ص���ري�ً  �حل�����ي�����اة،  م�����دى 
�لوقت  يف  ت���دع���م  �خل����ط����وة  ه�����ذه 
و�إجر�ء�تها  �ل��دول��ة  م�صاعي  ذ�ت���ه 
�لحر�زية على �مل�صتوى �ل�صحي.

وق���ال: »ج��ه��ود �ل��دول��ة و��صحة يف 
كورونا،  فريو�س  �أث��ر  من  �لتقليل 
وما مت �تخاذه من �إجر�ء�ت وقائية 
وهو  �ل�صياق،  هذ�  يف  ياأتي  تربوياً، 

بجاهزية  يطمئننا  �ل���ذي  �ل�����ص��يء 
خم���ت���ل���ف م����وؤ�����ص���������ص����ات �ل�����دول�����ة، 
�لفرة  ه��ذه  ب���اأن  ون��ح��ن على ثقة 
تعاونكم  وت���ت���ط���ل���ب  ����ص��ت��ث��ن��ائ��ي��ة 
و�ل�صو�بط  بالتعليمات  وتقيدكم 
كافة، و�أكد �أن تطبيق نظام �لتعليم 
عن ُبعد، ي�صكل �أولوية لدى �لوز�رة 
لعتبار�ت عديدة، حيث عملت على 
تفاعلية  �إلكرونية  من�صة  توفري 
يف  ت�صهم  ب��ع��د،  ع��ن  للتعلم  فاعلة 
حت��ق��ي��ق جم��م��وع��ة م��ن �لأه�����د�ف، 
مفتوحاً  �ل���ب���اب  ج��ع��ل  يف  ت��ت��م��ث��ل 
�أمام �جلميع للتعلم، و�لتغلب على 
�لعائق �لزمني، و�لعائق �جلغر�يف، 
و�ل�صتفادة من �لطاقات �لتعليمية 
�مل���وؤه���ل���ة، و�ل��ت��ق��ن��ي��ات �حل��دي��ث��ة يف 
وتخفيف  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة،  �ل��ع��م��ل��ي��ة 
�ملوؤ�ص�صات  على  �لطالبي  �ل�صغط 
�ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة مل����و�ج����ه����ة �لأزم���������ات 

و�لكو�رث �لطبيعية.
يو�صف  �ل����رب����وي  �خل���ب���ري  وق�����ال 
عدة  ف��و�ئ��د  ه��ن��اك  �إن   : �حلو�صني 
يخفى  ول  بعد،  عن  �لتعلم  ملبادرة 
�ملتميزة  �ل��ت��ج��رب��ة  �جل��م��ي��ع  ع��ل��ى 
، و�ل���ت���ي  ل����الأ�����ص����رة �لإم�����ار�ت�����ي�����ة 
�لتجربة  ت��ط��ب��ق  �أن  ����ص��ت��ط��اع��ت 
بنجاح متميز، ونالت �إعجاب جميع 
�ملهتمني بال�صاأن �لربوي، وقوبلت 
بالإ�صادة و�لتكرمي من قبل قيادتنا 

�لر�صيدة.
�لتجارب  ه��ذه  مثل  �أن  �إىل  ول��ف��ت 
ُت��ك�����ِص��ب �ل��ط��ل��ب��ة وق���ت���اً �أك����رب يتيح 
وتنمية  ه��و�ي��ات��ه��م  ل��ه��م مم��ار���ص��ة 
مو�هبهم  وت���ط���وي���ر  م���ه���ار�ت���ه���م 
و�لأن�صطة  �ل���رب�م���ج  خم��ت��ل��ف  يف 
و�لفعاليات علمية كانت �أو غريها، 

ك���م���ا �أن����ه����ا ت����زي����د م����ن �ل����ر�ب����ط 
�لأ�صري.

حتتاج  �مل���ب���ادرة  ه���ذه  �أن  و�أ����ص���اف 
جناحها،  ل�����ص��م��ان  م��ق��وم��ات  �إىل 
و�ل���ت���ي ت�صمل  �أه���د�ف���ه���ا  وحت��ق��ي��ق 
�لأم�����ر و�لط������الع على  وع����ي ويل 
�لناجحة  �ل�صر�تيجيات  �أف�صل 
�لتعلم عن بعد، و�ختيار  يف جمال 
�لأبناء،  ي�صتهويها  �لتي  �لأ�صاليب 
و�لبعد  �إي��ج��اب��ي��ة  ن��ت��ائ��ج  وحت���ق���ق 
�ل����ت����ي ل حتقق  �لأ�����ص����ال����ي����ب  ع����ن 
�ملقررة  �لدرو�س  من  �لتعلم  ن��و�جت 

كالتلقني وغريه.
تقدمي  ت�صم  �مل��ق��وم��ات  �أن  وت��اب��ع 
�ملوؤ�ص�صات  م��ن  �للوج�صتي  �ل��دع��م 
بالتعزيز  و�مل���ت���م���ث���ل  �ل����رب����وي����ة، 
و�لت�صجيع و�إتاحة �لفر�صة لتقدمي 
�لختبار�ت �ملدر�صية، ومنح �لطلبة 

�ل�صهاد�ت �ملدر�صية �ملعتمدة.
و�أك������دت �أم�����ل زي�����د، رئ��ي�����س وح���دة 
مدر�صة  يف  �لأك���ادمي���ي���ة  �ل�������ص���وؤون 
ن�صجاً  هناك  �أن  بال�صارقة،  �ملجد 
مع  �لطلبة  ت��ع��ام��ل  يف  �إل��ك��رون��ي��اً 
و�لذين  ُبعد«،  عن  »�لتعلم  مبادرة 

تدربو� عليها ملدة يومني فقط، ما 
�لتجريبية  �ملرحلة  جناح  يف  �أ�صهم 

بن�صبة تتعدى 80 باملئة.
�لأ�صئلة  »نظام  فكرة  على  و�صددت 
�ملباغتة« للتاأكد من وجود �لطالب 
وتفقد �حل�صور بني �حلني و�لآخر 
وذل���ك يف ح���ال �ل��ب��ث �مل��ب��ا���ص��ر، �أما 
�ملحدد  �ل��ق�����ص��ري  �لخ���ت���ب���ار  ن��ظ��ام 
»�لتعلم  ل��ن��ظ��ام  م��ه��م  ف��ه��و  ب��زم��ن 
زمنية  ُبعد«، مطالبة بجدولة  عن 
ُبعد  ع��ن  �لتعلم  حل�ص�س  �أخ����رى 
بالعتبار  �لأخ���ذ  خاللها  م��ن  يتم 
�ملعلم  ون���������ص����اب  �حل�������ص���ة  زم������ن 
�لأن�صطة  ح�ص�س  �إع��ط��اء  وكيفية 
�لبدنية و�لعملية، مقرحة توفري 
�لرقمية  �ملو�طنة  دور�ت مكثفة يف 

�ل�صاحلة بالذ�ت للطلبة.
ن��وع��ني من  �أن ه��ن��اك  و�أو����ص���ح���ت 
�لتعلم عن ُبعد، وهما �إتاحة �لتعلم 

�لربجميات  ت��وظ��ي��ف  ج��ان��ب  �إىل 
�لتعليمية و��صتخد�مها يف �ملر�حل 
باملد�ر�س  �صو�ء  �ملختلفة  �لتعليمية 

�أو �جلامعات.
ولفت �إىل �أن �لو�صائل �لتكنولوجية 
و�حل�����ل�����ول �مل����ت����ط����ورة �مل���م���زوج���ة 
بخا�صية �لذكاء �ل�صطناعي ميكن 
و�إحد�ث  �ملبادرة  خلدمة  توظيفها 
ث������ورة ع���ل���ى �ل���ن���ظ���م و�لأ����ص���ال���ي���ب 

�لتقليدية يف �لتعليم.
�لدكتور حممد  �ل��رب��وي  و�ع��ت��رب 
�لألعاب  ����ص��ت��خ��د�م  �أن  م�صطفى، 
و�ل���ر����ص���وم �مل��ت��ح��رك��ة خ���الل فرة 
�لأوىل  للحلقة  ُب��ع��د«  ع��ن  »�لتعلم 
فر�صة  من  يعزز  �لأطفال  وريا�س 
نحو  ��صتجابتهم  وي��رف��ع  تعلمهم 
هذ� �لنوع من �لتعليم ويق�صي على 
�صعور �لطلبة بامللل ويعزز �لعالقة 
�لتدري�صية  �لهيئات  وب��ني  بينهم 

باملحتويات  �أو  �مل���ب���ا����ص���ر،  ب��ال��ب��ث 
م�صبقاً،  �مل�����ص��ج��ل��ة  و�ل��ف��ي��دي��وه��ات 
�ل�صتعد�د  ����ص���رورة  �إىل  م�����ص��رية 
وحتديد�ً  �لأه����ل  ق��ب��ل  م��ن  �مل�صبق 
م����ن ل���دي���ه �أك������ر م����ن 3 �أط���ف���ال 
�صوياً  �ل���در�����ص���ة  ع��ل��ى  ل��ت��ع��وي��ده��م 
و�لن�صباط �أثناء �لدر��صة، وتهيئة 
�لهادئة  و�لأج�����و�ء  �ملنا�صب  �مل��ك��ان 
�لتعلم  مل�����ص��روع  هيبة  تعطي  �ل��ت��ي 

عن ُبعد.
�أف����اد ول��ي��د در�غ���م���ة م��دي��ر �صركة 
وي���ل���ي ل��ل��ح��ل��ول �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، ب���اأن 
�ل��ذك��اء �ل���ص��ط��ن��اع��ي ي��ع��د من�صة 
��صر�تيجية  ت���ع���زز  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة 
�لقطاع  يف  �ل������ذ�ت������ي«  »�ل���ت���ع���ل���م 
�لتعليم  �لتعليمي، و�صيغري طبيعة 
و�صي�صاعد  �ل���ت���ق���ل���ي���دي،  و���ص��ك��ل��ه 
»�ل��ت��ع��ل��م عن  م��ف��ه��وم  ع��ل��ى تر�صيخ 
جديد،  ت��ع��ل��ي��م��ي  ك��م��ف��ه��وم  ب���ع���د« 

ويخلق �صخ�صية متو�زنة للمتعلم، 
�مل���ع���ريف �لعلمي  �ل��ن��م��و  ي��ع��زز  ك��م��ا 
فيه  يت�صاءل  وق��ت  يف  للمتعلمني، 
ع��ن كيفية تطبيق  �لأم����ور  �أول��ي��اء 
�ل�صغار  �ملتعلمني  مع  �ملبادرة  تلك 

و�أهمية معرفة 
يف  �تباعها  ميكن  �ل��ت��ي  �لأ���ص��ال��ي��ب 
�لفئة  هذه  �أن  مو�صحاً  تعليمهم؟، 
�أن  حتديد�ً ل ي�صتطيع ويل �لأم��ر 
�إل  �ل��در����ص��ة مب��ف��رده  يرغمه على 
متنوعة  �أن�����ص��ط��ة  ه��ن��اك  ك��ان��ت  �إذ� 

وتعليم جاذب.
�أم  حمزة،  عايدة  قالت  جانبها  من 
ب�صكل  تفاعلت  �إنها  طلبة:  لثالثة 
�إيجابي مع قر�ر »�لتعلم عن ُبعد« 
وذلك لأهميته خالل �ملرحلة �لتي 
منر بها حالياً، وبالتو�زي مع ذلك 
فقد بد�أت �ل�صتعد�د لتطبيق هذه 
�لعديدة  �ل��ت��ح��دي��ات  �مل��ب��ادرة رغ��م 
عدم  ت�صمل  و�لتي  نظرها،  بوجهة 
وجود �أجهزة لوحية كافية لأولدها 
�لتعليمية،  ح�����ص�����ص��ه��م  مل��ب��ا���ص��رة 
�أبنائها  جلو�س  �صعوبة  عن  ف�صاًل 
ذ�ته  �لتوقيت  يف  جميعهم  �لطلبة 
هناك  �إن  وت��اب��ع��ت:  نف�صه،  ب��امل��ك��ان 
�لطلبة  ت���و�ج���ه  ���ص��ح��ي��ة  حت���دي���ات 
طويلة  �صاعات  جللو�صهم  �أنف�صهم 
يتبعها  وما  �للوحية  �لأجهزة  �أمام 

من تاأثري�ت ج�صدية عليهم.
وقالت هيام علي ولية �أمر لثالثة 
طلبة �إنهم يطبقون مبادرة »�لتعلم 
�ل����ذ�ت����ي« �أو »�ل��ت��ع��ل��م ع���ن ب��ع��د« : 
ولديها  بالدر��صة،  �لتحاقهم  منذ 
�إمكانية �لتعامل مع هذ� �لنوع من 

�لتعليم.
�لتعلم  م��ب��ادرة  �أن  ه��ي��ام  و�أ���ص��اف��ت 
تعلم  نوعية  جتربة  باأنها  بعد  عن 
م�صوؤوًل  ي��ك��ون  �أن  معنى  �ل��ط��ال��ب 
ويعتمد على ذ�ته، عالوة على جعل 
�لأهل �أكر �طالعاً على ما يتعلمه 

�لطالب وتقي�س م�صتو�ه.

التعليمية اأبنائهم  م�سرية  يف  املحتمل  االنقطاع  حول  االأمور  اأولياء  خماوف  لتبديد  بجهد  عملنا  م�سلرّم:  • �سارة 

الزمني العائق  على  والتغلب  للتعلم،  اجلميع  اأمام  مفتوحًا  الباب  جعل  احلمادي:  • ح�سني 

مهاراتهم وتنمية  هواياتهم  ممار�سة  لهم  يتيح  اأكرب  وقتًا  الطلبة  ب  ُتك�سِ التجارب  احلو�سني:  • يو�سف 

اللوحية االأجهزة  اأمام  طويلة  �ساعات  جللو�سهم  اأنف�سهم  الطلبة  تواجه  �سحية  حتديات  هناك  حمزة:  • عايدة 

ذاته على  ويعتمد  م�سوؤواًل  يكون  اأن  معنى  الطالب  تعلم  نوعية  جتربة  على:  • هيام 

املختلفة التعليمية  املراحل  يف  وا�ستخدامها  التعليمية  الربجميات  توظيف  دراغمة:  • وليد 

تعلمهم فر�سة  من  يعزز  االأطفال  وريا�س  االأوىل  للحلقة  االألعاب  ا�ستخدام  م�سطفى:  • حممد 

ُبعد عن  التعلم  مل�سروع  هيبة  تعطي  التي  الهادئة  واالأجواء  املنا�سب  املكان  تهيئة  زيد:  • اأمل 

العدد 12892 بتاريخ 2020/3/25   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم 18/2020/211 تنفيذ عقاري  
مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 2019/492 عقاري كلي ، 

ب�صد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره ) 159807.70 درهم( ، �صامال للر�صوم و�مل�صاريف 
طالب �لإعالن : بنك دبي �لإ�صالمي - �صركة م�صاهمة عامة
�صفته بالق�صية : طالب �لتنفيذ 

�ملطلوب �إعالنه  : 1- حممد �أحمد دلبذير - �صفته بالق�صية : منفذ �صده
جمهول حمل �لإقامة 

�ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع  �لتنفيذية  �أقام عليك �لدعوى  �لإع��الن : قد  مو�صوع 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )159807.70( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة ، تنفيذ 
�حلكم ح�صب منطوقه.  وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر �لج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف 

حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12892 بتاريخ 2020/3/25   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/3783  تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �صدهما/1- �صركة ماتو�صيان للتجارة �لعامة )LLC( ومتثلها مديره �ل�صركة 
ماتو�صيان  ل�صركة  �صامن  وكفيل  �صريك  ب�صفتها   - ماتو�صيان  2-ليلى  ماتو�صيان  ليلى 
للتجارة �لعامة جمهويل حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/بنك �لإحتاد �لوطني وميثله 
/ عبد�هلل حممد ر�صول علي �لهرمودي قررت حمكمة دبي �لإبتد�ئية بتاريخ 2019/7/1 
�خطاركم ب�صد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )1559187( درهم خالل 15 من تاريخ �لتبليغ و�إل 
رقم   the gemini �ملبنى   : �لتجاري  �خلليج   : منطقة   207 �لر����س  رق��م  �لعقار  بيع 
�لوحدة p211 - p210 و�لعائدة لكم بطريق �ملز�يدة وفقا ملقت�صيات ن�س �ملادة 295 من 
قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية.  وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة 

عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

ف����ق����د �مل������دع������و/ �ل���ف���ري���د 
�جلن�صية  غ���ان���ا   ، د�رك��������و 
رق�����م ������ص�����ف�����ره  ج������������و�ز   - 
 )G 1 6 3 1 8 9 3 (
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ص���ال 

0582756553

فقدان جواز �سفر
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي –الفجر:

�إغ��الق مركز  �أعلنت حماكم دب��ي  
بناًء  مول”  “و�يف  يف  �خل���دم���ات 
ووقاية  �ل�صحة  وز�رة  ق���ر�ر  على 
�مل����ج����ت����م����ع و�ل����ه����ي����ئ����ة �ل���وط���ن���ي���ة 
للطو�رئ و�لأزمات بدولة �لإمار�ت 
�ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة، ب���اإغ���الق كافة 
�لت�صوق  ومر�كز  �لتجارية  �ملر�كز 
�أ�صبوعني  ملدة  �ملفتوحة  و�لأ���ص��و�ق 
�إطار  يف  وذل���ك  للمر�جعة،  قابلة 
�جلهود و�لإج��ر�ء�ت �لر�مية �لتي 
�لعربية  �لإم�����ار�ت  دول���ة  تتخذها 
�نت�صار فريو�س  للحد من  �ملتحدة 
ا  وحر�صً “كوفيد19”،  “كورونا 
�ملتعاملني،  ك���اف���ة  ���ص��الم��ة  ع��ل��ى 
ملتعامليها  دب���ي  حم��اك��م  ت��وف��ر  �إذ 
�لذكية  م��ن �خل���دم���ات  جم��م��وع��ة 
�ملر�جعة  لتجنب  و�لإل��ك��رون��ي��ة 

ملر�كز تقدمي �خلدمة.
ح��ي��ث ت�����ص��ع حم���اك���م دب����ي �صحة 
�أولوياتها،  يف  �ملتعاملني  و�صالمة 

م������ن خ��������الل ����ص���ل�������ص���ل���ة ت����د�ب����ري 
و�صالمة  �صحة  ل�صمان  �حر�زية 
ووقايتهم  ومتعامليها  موظفيها 
�مل�صتجد  كورونا  فايرو�س  ملو�جهة 
قر�ر  على  وب��ن��اًء  )كوفيد_19(، 
�ملجتمع  ووق���اي���ة  �ل�����ص��ح��ة  وز�رة 

و�ل���ه���ي���ئ���ة �ل���وط���ن���ي���ة ل���ل���ط���و�رئ 
و�لأزم���������������ات ب�����دول�����ة �لإم������������ار�ت 
�ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة، ب���اإغ���الق كافة 
�لت�صوق  ومر�كز  �لتجارية  �ملر�كز 
�أ�صبوعني  ملدة  �ملفتوحة  و�لأ���ص��و�ق 
ت���وف���ر مركز  ل��ل��م��ر�ج��ع��ة،  ق��اب��ل��ة 

مول” جميع  “و�يف  يف  �خل��دم��ات 
�لذكية  �ل��ط��ل��ب��ات  ع��رب  خ��دم��ات��ه��ا 

و�ملوقع �لإلكروين ملحاكم دبي.
خ����دم����ات حماكم  م���رك���ز  وي�������ص���م 
ومركز  �لعدل،  �لكاتب  �إد�رة  دبي: 
�لت�صوية �لودية للمنازعات، و�إد�رة 

��صتمر�ر  م���ع  �مل��ت��ع��ام��ل��ني،  �إ���ص��ع��اد 
تقدمي �خلدمات يف مركز �لطو�ر 
وم��رك��ز �ل��رب���ص��اء و�ل��رب���ص��اء مول، 
8:30 �صباحاً  �ل�صاعة  وذلك من 
ظ����ه����ر�ً،   1:30 �ل���������ص����اع����ة  �إىل 
ت��ي�����ص��ري�ً وت�����ص��ه��ي��اًل ل��ل��م��ت��ع��ام��ل يف 

متكاملة  خ���دم���ة  ع��ل��ى  ح�����ص��ول��ه 
حماكم  حت��ر���س  حيث  ع��ن��اء،  دون 
و�ل�صعادة  �لر�حة  توفري  على  دبي 
بخ�صو�س  و�أم��ا  �صر�ئحها،  لكافة 
�ل�������ص���ه���اد�ت وت���وث���ي���ق���ات �لأح������و�ل 
�ل�صخ�صية مت �لإعالن م�صبقاً عن 
من  �عتبار�ً  �خلدمات  هذه  �إيقاف 
يوم �لأحد �ملو�فق 2020-3-22 
-16 �ملو�فق  �خلمي�س  يوم  وحتى 

.2020-4
وي���اأت���ي ه����ذ� �ل���ق���ر�ر مت��ا���ص��ي��اً مع 
و�لحر�زية  �لوقائية  �لإج��ر�ء�ت 
�مل�صتجد  ك��ورون��ا  فريو�س  ملو�جهة 
م��ع رفع  19( وجت���اوب���اً  )ك��وف��ي��د 
م�����ن قبل  �ل����ف����ريو�����س  م�������ص���ت���وى 
�ل���ع���امل���ي���ة �إىل  م��ن��ظ��م��ة �ل�������ص���ح���ة 
درج��ة وب��اء وح��ف��اظ��اً على �صالمة 
بجميع  وُن���������ص����ي����د  جم���ت���م���ع���ن���ا. 
�ل�صتفادة  ���ص��رورة  �إىل  �جل��م��ه��ور 
من �صل�صلة �خلدمات �لذكية �لتي 
تقدمها حماكم دبي كخيار �أ�صا�صي 

للمتعاملني.

•• اأبوظبي-الفجر: 

�ملجتمعية  �مل�صاهمات  هيئة  �أع��ل��ن��ت 
معاً �نطالق برنامج  معاً نحن بخري 
، وذلك دعماً جلهود حكومة �أبوظبي 
�لتحديات  ع��ل��ى  ل��ل��ت��غ��ل��ب  �حل��ث��ي��ث��ة 
تفعيل  خ��الل  م��ن  �ل��ر�ه��ن��ة  �لعاملية 
بفتح  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة  �مل�������ص���وؤول���ي���ة  دور 
و�لتطوعية  �مل��ال��ي��ة  �مل�صاهمات  ب��اب 

و�لعينية من �لأفر�د و�ل�صركات.
م�صاريع  �أول  �ل���ربن���ام���ج  وي���ع���ت���رب 
�لجتماعي«،  �ل���ص��ت��ث��م��ار  »���ص��ن��دوق 
وهي �لقناة �لر�صمية �لتابعة للهيئة 
�ملجتمعية  �مل�����ص��اه��م��ات  ل���ص��ت��ق��ب��ال 
�لجتماعية  �لق�صايا  حلل  �ملوجهة 
�مل��ل��ح��ة. وي��ع��م��ل ب��رن��ام��ج  م��ع��اً نحن 
�مل�صاهمات  ت���وج���ي���ه  ع���ل���ى  ب���خ���ري 
�مل��ج��ت��م��ع��ي��ة ب���ن���اًء ع��ل��ى �لأول����وي����ات 

�ملعتمدين،  �ل�صركاء  م��ع  وبالتعاون 
�لربنامج  ع��و�ئ��د  ُتخ�ص�س  �أن  على 
و�لتطوعية  و�ل���ع���ي���ن���ي���ة  �مل����ال����ي����ة 
�ملجتمعية  و�مل�صتلزمات  للمعونات 
و�لتعليمية  و�ل���غ���ذ�ئ���ي���ة  �ل��ط��ب��ي��ة 
بالدرجة �لأوىل بالإ�صافة �إىل كل ما 

يخدم �ملجتمع ويعزز قيمه.
للر�غبني  �لفر�صة  �لربنامج  ويتيح 
�لر�صائل  ع���رب  �مل���ال���ي���ة  ب��امل�����ص��اه��م��ة 
 1000(  6670 �إىل  �ل��ن�����ص��ي��ة 
دره����م(،   500( و6678  دره�����م(، 
و6658  دره���م(،   100( و6683 
�لهاتفية  و�لت�صالت  دره��م(،   50(
 8005-MAAN �ل���رق���م  ع��ل��ى 
للم�صاهمات   )80056226 )�أو 
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و�مل������ب������اين و�خل�������دم�������ات و�جل�����ه�����ود 
�لتطوعية بالوقت و�خلرب�ت.

خمي�س  مغري  �لدكتور  معايل  وعلرّق 
�خلييلي، رئي�س د�ئرة تنمية �ملجتمع 
قائاًل:  منررّ �ليوم كما �لعامل باأ�صره 
�صعبة،  و�أوق���ات  ��صتثنائية  ب��ظ��روف 
وجهود  وم�صاعي  �هلل  بف�صل  ول��ك��ن 
�لإم�����ار�ت  �ل��ر���ص��ي��دة تعترب  ق��ي��ادت��ن��ا 
من  متكنت  �ل��ت��ي  �ل���دول  م�صاف  يف 
�ملوقف  على  �ل�صيطرة  م��ن  �ل��ب��د�ي��ة 
�لعاملية  �لتحديات  تاأثري  من  و�حلد 
و�صحة  �ل���وط���ن���ي  �لق���ت�������ص���اد  ع��ل��ى 
�مل���ق���ي���م���ي���ني على  ك����اف����ة  و�����ص����الم����ة 

�أر��صيها. 
�لإمار�ت  �صري  ��صتمر�رية  ول�صمان   
للخروج  �ل�����ص��ح��ي��ح  �ل��������درب  ع���ل���ى 
خ�صائر،  ب����اأق����ل  �لأزم��������ة  ه�����ذه  م����ن 
جهود  تتكاتف  �أن  �ل�����ص��روري  ف��م��ن 

و�لقطاع  �لأف���������ر�د  م����ع  �حل���ك���وم���ة 
�مل�����دين. ونحن  �خل���ا����س و�مل��ج��ت��م��ع 
على ثقة باأن جمتمعنا بتنوع وتعدد 
منوذج  ت�صكيل  ع��ل��ى  ق���ادر  خلفياته 
م�صرف وملهم من �لإم��ار�ت للعامل 
�لر�هنة  �ل�صحية  �لتحديات  ظل  يف 

�لتي تو�جهها �لب�صرية. 
وحثت �صعادة �صالمة �لعميمي مدير 
عام هيئة �مل�صاهمات �ملجتمعية »معاً«، 
�لتكاتف  �مل��ج��ت��م��ع ع��ل��ى  ف��ئ��ات  ك��اف��ة 
و�لوقوف  �ل���ظ���روف،  ه���ذه  مل��و�ج��ه��ة 
هذه  ملعاجلة  م�صركة  �أر���ص��ي��ة  على 

�لأزمة �ل�صحية �لطارئة.
وق��ال��ت �ل��ع��م��ي��م��ي:  ه���ذ� ه��و �لوقت 
�أف��ر�د �ملجتمع قوة  �ل��ذي يظهر فيه 
ت�صامنه وتعا�صده، لذ� نحث �لأفر�د 
و�ل��ق��ط��اع �خل��ا���س و�مل��ج��ت��م��ع �ملدين 
�مل�صاهمة  ك��ي��ف��ي��ة  يف  �ل��ت��ف��ك��ري  ع��ل��ى 

م��ع��ن��ا. ول����ن ي��ق��ت�����ص��ر �ل���دع���م على 
�أمن��اط حم��ددة من �مل�صاهمات، فكل 
به  ي�����ص��اه��م  م��ا  ل��دي��ه  �أن  ي�صعر  م��ن 

ميكنه �لتو��صل معنا. 
�ل�صندوق  �ل��ع��م��ي��م��ي:   و�أ����ص���اف���ت 
�أية  لتلقي  ��صتعد�د  على  �لجتماعي 
�صغرية،  �أو  كانت  ك��ب��ريًة  م�صاهمات 
�صركائنا  م����ع  ك���ل���ل  ب����ال  و���ص��ن��ع��م��ل 
بناًء  �مل������و�رد  ل��ت��وج��ي��ه  �حل��ك��وم��ي��ني 
قائلة:   و�ختتمت  �لأول���وي���ات.   على 
قدرتنا  �هلل من  بعون  و�ث��ق��ون  نحن 
ع���ل���ى جت������اوز م���ث���ل ه�����ذه �ل���ظ���روف 
و�لتحديات �ل�صعبة غري �ملتوقعة من 
خالل �لعمل مًعا ويًد� بيد، وميكننا 
جميًعا �أن ن�صارك يف �جلهود �ملبذولة 
ملو�جهة هذ� �لتحدي �لعاملي، لتظهر 
دولة  بها  ع��رف��ت  �ل��ت��ي  �لتكافل  روح 

�لإمار�ت على مر �ل�صنني. 

اإتباعًا لقرار اإغالق مراكز الت�سوق من وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع

مركز الت�سوية الودية للمنازعات التابع ملحاكم دبي يف مركز 
وايف مول ُيغلق ويوجه املتعاملني با�ستخدام اخلدمات التقنية

يف خطوة لتعزيز اجلهود الوطنية للت�سدي لالأزمة ال�سحية والقت�سادية الراهنة

هيئة امل�ساهمات املجتمعية )معًا( تطلق برنامج )معًا نحن بخري( 

•• ال�صارقة - وام:

ح�صدت جامعة �ل�صارقة �أربع جو�ئز لأف�صل بحث من�صور من �أ�صل �صبع جو�ئز مت �ختيارهم 
.IEEE Systems Journal لهذ� �لعام للفوز بجوئز �ملجلة �لدولية �ملحكمة

فقد �أعلن رئي�س �للجنة �لدولية جلو�ئز �أف�صل بحث للمجلة �لربوف�صور فين�صيتزو بيوري 
و�ملعلوماتية يف جامعة  �لدكتور حممد عبيد�ت عميد كلية �حلو�صبة  �لأ�صتاذ  عن ح�صول 
793 بحثاً علمياً  �ل�صارقة على تلك �جلو�ئز حيث مت �لإعالن عن ��صتالم �جلائزة لعدد 
7 �أبحاث للح�صول على جائزة �أف�صل بحث علمي من�صور  خالل �لعام �ملا�صي ومت �ختيار 
نال �لأ�صتاذ �لدكتور حممد عبيد�ت �أربع جو�ئز من �أ�صل �ل�صبع جو�ئز يف �صابقة هي �لأوىل 
%1 فقط من  �لتنظيمية للمجلة حيث يتم �ختيار  للو�ئح  يف تاريخ جو�ئز �ملجلة ووفقاً 

�لأبحاث �ملن�صورة عاملياً للح�صول على جائزة �أف�صل بحث يف كل عام.

•• ال�صارقة-وام:

ر�صدت هيئة �لبيئة و�ملحميات �لطبيعية بال�صارقة زهرة �لأوركيد �لتي حتمل 
�لنادرة  �لأزه��ار  Epipactis veratrifolia وهي من  �لعلمي:  �ل�صم 
�لكت�صاف  ه��ذ�  وي�صاف  �ل�صارقة.  �إم���ارة  يف  م�صبقاً  ت�صجيلها  يتم  مل  �لتي 
�إىل ر�صيد �لهيئة ودورها وجهودها يف �صون �لتنوع �حليوي و�حلفاظ على 
�لأنو�ع من �لنقر��س حيث متتلك خربة طويلة وجتربة عريقة يف �حلفاظ 

على �لبيئة وحمايتها و�صون �لأنو�ع.
وقالت �صعادة هنا �صيف �ل�صويدي رئي�س هيئة �لبيئة و�ملحميات �لطبيعية �إن 
فرق �لهيئة �ملخت�صة �صجلت وجود زهرة �لأوركيد �لنادرة حيث �صيتم �صمها 
�إىل قائمة �لهيئة �خلا�صة بالأنو�ع �لنادرة �ملهددة بالنقر��س وبالتايل �لعمل 

كما هو �صائد يف نهج �لهيئة لأجل �حلفاظ عليها من �لنقر��س.
و�و�صحت �أن نبات �لأوركيد �لذي مت ر�صده للمرة �لأوىل يف �إمارة �ل�صارقة 
�لزهور  �أن���و�ع  �أ�صهر  �جل��م��ال، من  رقيقة  زه��رة  �ل��غ��ر�ب،  �صيف  ي�صمى  ما  �أو 
�أور�ق  �أن  ب�صعر دقيق كما  �صيقان مغطاة  و�أكرها جماًل هو نبات معمر له 
�لأوركيد رحمية �ل�صكل متبادلة و�أزهارها على �أعناق تتكون من ثالث بتالت 
وثالث �صبالت لونها �أخ�صر وحافتها قرمزية ويزهر �لنبات من فرب�ير حتى 

�إبريل.
يف  و�لبحث  �لنبتة  ه��ذه  در����ص��ة  على  �صتعمل  �ملخت�صة  �لهيئة  ف��رق  ي��ذك��ر�أن 
�إمكانية �إكثارها حيث ياأتي ذلك من�صجماً مع توجه �لهيئة �مل�صتند �إىل روؤية 
�ملجل�س  ع�صو  �لقا�صمي  حممد  بن  �صلطان  �لدكتور  �ل�صيخ  �ل�صمو  �صاحب 

�لأعلى حاكم �ل�صارقة.

•• دبي-الفجر:

دولة  يف  �ملبذولة  �جلهود  مع  تكاتفاً 
مل��و�ج��ه��ة ف��ريو���س كورونا  �لم�����ار�ت 
�مل�صتجد ) كوفيد _19 ( ، وت�صامناً 
تف�صي  مل��ن��ع  �ل��ر���ص��ي��دة  حكومتنا  م��ع 
�ملر�س ، قرر كل من �لطالبني �صعد 

�صعيد �لفهيم و فاطمة �صعيد �لفهيم 
�نفقته  مم��ا  بالقليل  ول��و  �مل�صاهمة 
�حلبيبة  �لم���ار�ت  دولتهما  عليهما 
�لتعليمية  م�����ص��ريت��ه��م��ا  �ك���م���ال  يف 
�لتربع  �لدولة عرب  خ��ارج  �جلامعية 
مب�����ص��روف��ه��م��ا �مل���م���ن���وح ل��ه��م��ا من 
�جلهود  يف  �ل�����ص��ه��ر  ل���ه���ذ�  �ل����دول����ة 

فايرو�س  تف�صي  مل��ك��اف��ح��ة  �مل��ب��ذول��ة 
كوفيد- 19 �مل�صتجد.

 وقال كل من  �لطالب �صعد �لفهيم 
مان�صي�صر  جامعة  يف  يدر�س  �ل��ذي 
�صقيقته  و  مالية  حما�صبة  تخ�ص�س 
�لطالبة  فاطمة �لفهيم �لتي تدر�س 
بنف�س  دول����ي����ة  ع����الق����ات  ت��خ�����ص�����س 

ي�����ص��ع��ي��ان جاهدين  �ن��ه��م��ا  �جل��ام��ع��ه 
ح�����ص��ن ظ����ن حكومة  ع���ن���د  ل��ي��ك��ون��ا 
�لمار�ت �لتي و�صعت �آمالها عليهما 
لتحقق كل ما هو يف م�صلحة �لوطن 

�لغايل.
و�أو�صحا �أنهما قرر�  منح م�صروفهما 
جهود  يف  للم�صاهمة  �ل�����ص��ه��ر  ل��ه��ذ� 

�لفريو�س  �لم��ار�ت يف مو�جهة هذ� 
لي�صت  �ل���دول���ة  �ن  �ىل  م�����ص��ريي��ن   ،
من  م�صاهمة  ولكنها  لذلك  بحاجة 
�لقلب ورد قليل من جميل ومعروف 

دولة �لم��ار�ت �حلبيبة ، ر�جني من 
�هلل عز وج��ل �ن مين على �لمار�ت 
�لأمن و�لمان و�ل�صحة وعلى �صائر 

دول �لعامل.

بيئة ال�سارقة تر�سد وجود زهرة االأوركيد للمرة االأوىل يف االإمارةجامعة ال�سارقة حت�سد 4 جوائز علمية دولية

 طالبان �سقيقان ي�ساهمان مب�سروفهما ملدة �سهر يف 
جهود الدولة ملواجهة تف�سي فايرو�س كورونا امل�ستجد

 

�ملمار�صات  �إىل  ع��ودت��ن��ا  يف  ���ص��اه��م��ت  ك���ورون���ا  �أزم����ة  �أن  ���ص��ك  ل 
عدة  لأ�صباب  �فتقدناها  و�لتي   ، �ليومية  حياتنا  يف  �ل�صحيحة 
�إيقاع  �صرعة  تتطلب  �لتي  �حلياتية  ب��الأم��ور  �لن�صغال  نتيجة 
غري معتادة ملو�جهة متطلبات �حلياة �لكثرية ، ومتدد م�صاحة 
من  �لكثري  عن  �أبعدتنا  �لتي  �ليومية،  حياتنا  يف  �لتكنولوجيا 
نقائها  بع�س  حلياتنا  تعيد  �أن  ميكن  �لتي  �حلياتية  �ملمار�صات 

�ملفقود.
للعالقات  �لعام  �لإط��ار  ذل��ك  باأنه  �لجتماعي،  �لتفاعل  يعرف 
ع�ن  ين�تج  ،و�ل�����ذي  �لإن�صاين  و�ل�صلوك  و�لأحا�صي�س  و�مل�صاعر 
تقوم  و�لتي  �لعالقة،  لتلك  �ملتبادل  و�لتاأثري  �لت�صال  عالقة 
بني ط�رفني، وجتع�ل م�ن �ص�لوك ك�ل م�نهما منبه�ا ل�صلوك �لآخر 

، وتوؤثر باأعمال و�أفعال و�آر�ء كل منهما.
و�لتفاعل �لجتماعي جزء مهم من �لعملية �لجتماعية ب�ص�كل 
�لفرد  يتعلم  �إذ  �لجتماعية،  �لتن�ص�ئة  لعلمي�ة  �أ�ص�ا�س  وه�و  ع�ام، 
تنظم  �لتي  و�لجت��اه��ات  �ملختلفة،  �ل�صلوك  �أمن���اط  و�جلماعة 
و�لقيم  �لثقافة  �إط���ار  يف  و�جل��م��اع��ات  �لأف�����ر�د  ب�ني  �لعالق�ات 
�لتفاعل  نتائج  وتظهر  عليها،  �ملتعارف  �لجتماعية  و�لتقاليد 
�أمناط  ت��ك��وي��ن  خ���الل  م��ن  �ل��ع��ام��ة  �ل�صخ�صية  يف  �لج��ت��م��اع��ي 
�لفرد من �صخ�صية �ملجتمع،  �صلوكية م�صركة تقرب �صخ�صية 
متبادلة  تكوين عالقة  �لجتماعي يف  �لتفاعل  عمليات  وت�صهم 

ينتج عنها �ملعلومات و�لأفكار و�خلرب�ت.
�لإجر�ء�ت �ملتو�زنة �لتي �تخذتها دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
�إنها  عنها  نقول  �أن  ن�صتطيع  كورونا  وب��اء  �أزم��ة  مع  �لتعامل  يف 
�ملجتمعي  للوعي  و��صعة  م�صاحة  �أعطت  حيث   ، ور�ئعة  مثالية 
حزمة  خالل  من  �لوباء  لهذ�  للت�صدي  م�صوؤولياته  يتحمل  �أن 
و�ملقيمني  �ملو�طنني  طماأنة  مقدمتها  يف  ياأتي  �لإج���ر�ء�ت  من 
نهيان ويل  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�صيخ حممد  �ل�صمو  �صاحب  قبل  من 
�لغذ�ء  باأن  �مل�صلحة،  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 
و�ل��دو�ء خط �أحمر، و�أن �لدولة �تخذت كل �لإج��ر�ء�ت �لكفيلة 
بحماية �أمن وغذ�ء �ملو�طن وتوفري �أحدث �مل�صتلزمات �لطبية 
ملو�جهة �لأزمة ، وقدمت حزمة من �لإجر�ء�ت ��صتهدفت تنبية 
�ملو�طن بخطورة �لتهاون مع عدو غري مرئي، ميكن �أن ي�صكل 
 ، �ليومية  بحياتك  بهم  ترتبط  وم��ن  لعائلتك  كامال  تهديد� 
و�أكدت على �صرورة ��صتخد�م �لكمامات �لطبية ولب�س �لكفوف 
�لو�قية و�لتطبيق �لكامل ل�صروط �لنظافة �ل�صحية �لتي تكون 

�لدعامة �لأوىل ملو�جهة هذ� �خلطر.
بالبقاء د�خل منازلهم  �لتقيد  �ملو�طنني و�ملقيمني  وطلبت من 
بالفريو�س  �لإ���ص��اب��ة  لتجنب  بينهم  �لح��ت��ك��اك  ف��ر���س  لتقليل 
�ملد�ر�س  و�ألزمت   ، ذلك  ت�صتوجب  �لتي  �ل�صرورية  لالأمور  �إل 
�لتعليم  نظام  �إىل  بالتحول  و�خلا�صة  �حلكومية  و�جل��ام��ع��ات 
�لإلكروين من خالل �لرب�مج على �صبكة �لنرنيت، ويتوجب 
على �لطلبة و�أ�صرهم و�إد�ر�ت �ملد�ر�س و�جلامعات �لتفاعل ب�صكل 
�يجابي لإجناح هذه �لتجربة ومكافحة �نتقال �لفريو�س ب�صبب 
عملية �لتز�حم و�لختالط د�خل �أبنية هذه �ملوؤ�ص�صات �لتعليمية 

.
كما ل نن�صى �أن �لتز�م �لأ�صر بالبقاء يف �ملنازل له فو�ئد �جتماعية 
�أف��ر�د �لأ�صرة و�لتباحث بالأمور  جمة من خالل تو�جد جميع 
�لتي ميكن �أن يكون لها م�صا�س مبا�صر يف حياتهم ، وغاب عنهم 
�للتقاء ب�صبب متطلبات �حلياة و�لتطور �لتكنولوجي ، مما �أعاد 
عملية �لتفاعل �لجتماعي �إىل دورها �ل�صحيح يف بناء ومتا�صك 
�أن �لوباء مهدد حلياتهم ول فرق  �لأ�صرة، بعدما �صعر �جلميع 
بني �أحد منهم و�أن �ل�صتهتار بعدم تطبيق �حلظر �ملنزيل ميكن 

�أن تكون وباًل على �جلميع .
من  �صل�صلة  باتخاذ  �ل��دول��ة  ب���د�أت  �لأزم���ة  خ��ط��ورة  ول�صت�صعار 
يف  �لتجمعات  تقليل  خ���الل  م��ن  �ملجتمع  حل��م��اي��ة  �لإج������ر�ء�ت 
يتعلق  م��ا  فقط  ذل��ك  م��ن  و��صتثنت   ، �ل��ك��ب��رية  �لت�صوق  م��ر�ك��ز 
بحياة �لنا�س وتوفري �لغذ�ء و�لدو�ء، معتمدة يف ذلك على وعي 

جمتمعي ي�صاهم مع �لدولة يف عملية �لت�صدي للوباء.
�إن هذه �لإجر�ء�ت و�إن كانت بالدرجة �لأ�صا�س حلماية �ملجتمع 
�يجابية  نتائج  لها  ك��ان��ت  �أن��ه��ا  �إل  �ل��ف��ريو���س،   �نت�صار  وجت��ن��ب 
كثرية منها، م�صاهمتها بنمو �ل�صخ�صية لدى �أفر�د �ملجتمع �إىل 
، وكذلك �صاهمت  �مل�صتوى �لثقايف �ملطلوب للتعامل مع �لأزمة 
باكت�صاب �لأفر�د �ملهار�ت �لالزمة حلماية �ملجتمع موؤكدين على 
�أن �لنتماء للوطن وتر�به و�لعتز�ز مبا تقوم به �لقيادة من دور 
حلماية �ملو�طن و�أمنه وتوفري �أف�صل �ل�صبل لتجاوز �لأزمة، مما 
يجعل �ملو�طن ي�صعر بالر�حة و�لطماأنينة و�ل�صتقر�ر �لنف�صي.

و�لأ�صرة  �لإع����الم  وو���ص��ائ��ل  �ل��دول��ة  وم��وؤ���ص�����ص��ات  للقيادة  وك���ان 
منو  على  قائم  �إيجابي   �جتماعي  تفاعل  خ��الل  من  كبري  دور 
 ، �ملطلوب  �لثقايف  �مل�صتوى  �إىل  �لفرد  �صلوك  ورف��ع  �ل�صخ�صية 
�ملطلوبة  ملو�جهة  �لوطنية  �ل�صخ�صية  و�ق��ر�ب �صخ�صيته من 

�لأزمة وجتاوزها باإذن �هلل. 

الدكتور عبدالعزيز خلف خليل اجلبوري
كلية المارات للتكنولوجيا/ابو ظبي

التفاعل الجتماعي 
مع اأزمة وباء كرونا
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اأخبـار الإمـارات
�سمن تطبيق اخلطوات الحرتازية لل�سحة العامة

تعقيم وتطهري مبان اجتماعية ال�سارقة بالتعاون مع بيئة 
•• ال�صارقة-الفجر:

تو��صل د�ئرة �خلدمات �لجتماعية يف �ل�صارقة؛ �إجر�ء�تها �لحر�زية للحد 
من �نت�صار فريو�س كورونا، وذلك من خالل تعقيم وتطهري جميع مبانيها 
�نت�صاره،  من  و�حل��د  كورونا  ملكافحة   خطو�تها  �صمن  لها  �لتابعة  و�ملر�فق 

وذلك بالتن�صيق و�لتعاون مع  بيئة يف �ل�صارقة.
و�أ�صاد حممد يو�صف �آل علي مدير �إد�رة �خلدمات �لعامة بالد�ئرة؛ بجهود  

بيئة يف تعقيم وتطهري �ملباين و�ملر�فق �لعامة حلكومة �ل�صارقة با�صتخد�م 
معد�ت ومعقمات ذ�ت جودة عالية حر�صاً منها على �صحة و�صالمة �ملجتمع، 
وذلك يف �إطار تعزيز جملة من �لتد�بري �لحر�زية و�لوقائية �لهادفة �لتي 

�نتهجتها كافة �جلهات �حلكومية يف �ل�صارقة. 
و�أفاد �آل علي ؛  �أنه مت �لبدء بتعقيم �ملباين و�ملر�فق �لتابعة للد�ئرة، متمثاًل 
�مل�صنني، ود�ر �لرعاية �لجتماعية لالأطفال،  يف �ملقر �لرئي�صي، ود�ر رعاية 
و�إد�رة �لرعاية �ملنزلية، وو�حات �لر�صد، و�إد�رة حماية حقوق �لطفل، ومركز 

�مللتقى �لأ�صري، ومركز �نتاج، ومركز حماية �ملر�أة وكذلك مبنى قطاع خدمة 
�ملجتمع وفرع �حلمرية و �صت�صتكمل �لد�ئرة تعقيم بقية �ملباين �لتابعة لها 
من مباين �أفرع �لد�ئرة يف �ملنطقة �لو�صطى )و�لذيد، و�لبطائح، ومليحة، 

و�ملد�م( و�ملنطقة �ل�صرقية )خورفكان، ودبا �حل�صن، وكلباء(.
�لتوجيهات  �إ�صد�ر  منذ  �لد�ئرة  �أن  �لعامة؛  �خلدمات  �إد�رة  مدير  و��صاف 
م��ن �خل��ط��و�ت �لحر�زية  ن��ف��ذت ع���دد�ً  �ل��ر���ص��ي��دة؛  �ل��ق��ي��ادة  �لر�صمية م��ن 
�لفورية،  بدء�ً من توعية �لعاملني و�جلمهور باإر�صاد�ت �لوقاية و�لتعليمات 

�ل�صحية �لو�جب �تباعها، و�إيقاف ��صتقبال كافة �ملر�جعني يف مر�كز خدمة 
�حل�صور  ب��دل  بعد  ع��ن  �ملر�جعني  طلبات  و��صتقبال  لها،  �لتابعة  �لعمالء 
065015501 وتقدمي  �لرقم  �لتو��صل على على  �ل�صخ�صي من خالل 
�خلدمات عرب �لتطبيقات �لذكية ومر�كز �لت�صال ، و�إلغاء ب�صمة �حل�صور 
و�لن�صر�ف للعاملني، وتوزيع �لقفاز�ت على �ملوظفني، وو�صع �ملعقمات على 
�لإلكرونية  �لطبية  �لأجهزة  �إىل جانب  �لد�خلية و�ملمر�ت،  �لنقاط  جميع 

لقيا�س حر�رة �ملوظفني عند مد�خل خمتلف مباين ومقر�ت �لد�ئرة.

•• اأبوظبي-الفجر:

�ملتكامل  �مل�������ص���روع  �إط�������ار  ���ص��م��ن 
�ملظهر  ي�����ص��ت��ه��دف حت�����ص��ني  �ل�����ذي 
�حل�صاري �لعام يف جزيرة �أبوظبي 
�أبوظبي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  �أط���ل���ق���ت 
�لتحتية  �لبنية  ق��ط��اع  خ���الل  م��ن 
و�أ�صول �لبلدية �مل�صروع �لنموذجي 
�لعمل  ب��د�أ  �لبطني، حيث  �صارع  يف 
�لعام  م����ن  ف����رب�ي����ر  يف  ب���امل�������ص���روع 
�جل��اري ويتوقع �إجن��ازه يف فرب�ير 

من �لعام �ملقبل 2021. 
و�أك�����دت �ل��ب��ل��دي��ة �أن���ه���ا ت��ع��م��ل على 
�ل��ع��دي��د م��ن �مل�����ص��اري��ع �ل��ت��ي تعنى 
للمدن  �ل����ع����ام  �مل���ظ���ه���ر  ب���ت���ط���وي���ر 
����ص���و�ء د�خ����ل ج���زي���رة �أب���وظ���ب���ي �أو 
خارجها ، وذلك بهدف تعزيز �صمة 
مبا  �حل�صارية  ومكانتها  �أبوظبي 
يتنا�صب مع حجم �لنمو �لعمر�ين 
و�لقت�صادي، و�ل�صعي نحو �لرتقاء 
لإ�صعاد  �حل���ي���اة  ب���ج���ودة  �مل�����ص��ت��م��ر 

م�صتويات  �أرق���ى  وت��وف��ري  �ل�صكان  
�ملو��صفات  ذ�ت  و�ملر�فق  �خلدمات 

�لعاملية .
لهذ�  �لأع�������م�������ال  ن����ط����اق  ومي����ت����د 
�مل�صروع ل�صارع �لبطني من تقاطع 
�إىل  �لأول  ز�ي�����د  ب���ن  ه�����ز�ع  ����ص���ارع 
وت�صمل   ، �لأول  ز�ي��د  �صارع  تقاطع 

�لأعمال:
�لتجميلية  �ل���زر�ع���ات  حت�صني   §

و�ل�صلبة
�ل�������ص���الم���ة �مل����روري����ة  § حت�����ص��ني 

لل�صارع ب�صكل كامل.
�لتجميل  و�أعمال  �أر�صفة  § �إن�صاء 
�لزر�عية(  و  )�ل�����ص��ل��ب��ة  �لطبيعي 

على جانبي �لطريق.
�منة  م�������ص���اة  مم������ر�ت  ت���وف���ري   §

للم�صي.
§ �إن�صاء م�صار در�جات على جانبي 

�لطريق.
�صمن  �ل���ب���ل���دي���ة  ح���ر����ص���ت  وق������د 
م�صاة  مم��ر�ت  توفري  على  �مل�صروع 

للدر�جات  وم�صار�ت  للم�صي،  �آمنة 
�لهو�ئية، و خف�س تكاليف �لت�صغيل 
��صتهالك  يف  و�لر�صيد  و�ل�صيانة 
مياه �لري وذلك با�صتخد�م �أنظمة 

�لري �حلديثة و�لأوتوماتيكية. 
جتميلية  �إن���ارة  �أنظمة  ��صتخد�م  و 
موفرة للطاقة مما يقلل �لنبعاثات 

�لكربونية، وذلك تطبيقا و�ن�صجاما 
تقوم  �لتي  �ل�صتد�مة  معايري  مع 

عليها جميع م�صاريع �لبلدية.
�مل�صروع  هذ�  �أن  �لبلدية  و�أو�صحت 
�لنموذجي هو �ملرحلة �لأوىل ب�صاأن 
وي�صمل  �لو�صطى،  �حل���ار�ت  زر�ع��ة 
�إعادة  �أي�صا  �مل�صروع  �أع��م��ال  نطاق 

تاأهيل وتطوير �لزر�عة �لتجميلية 
ع��ل��ى �جل����زر �ل��و���ص��ط��ي��ة و�أط�����ر�ف 
�ل����ط����رق يف م��ن��ط��ق��ة �ل���ب���ط���ني يف 
�أب��وظ��ب��ي )���ص��ارع �لبطني(  ج��زي��رة 
�ملظهر  حت�����ص��ني  �إىل  ���ص��ي��وؤدي  مم��ا 
�أبوظبي،  مل��دي��ن��ة  �ل���ع���ام  �جل���م���ايل 
�لتجميلية  �ل�����زر�ع�����ات  وحت�����ص��ني 

�خلطة  مع  يتنا�صب  مبا  و�ل�صلبة 
�ل�صر�تيجية ملدينة �أبوظبي.

يعد  �مل�صروع  �أن  �لبلدية  و�أ�صافت 
�لتي  �لأول���وي���ة  ذ�ت  �مل�����ص��اري��ع  م��ن 
توفر متطلبات �خلدمات �ملجتمعية 
و ت���غ���ط���ي ط���ل���ب���ات �مل����و�ط����ن����ني و 
و  �مللتقيات،  يف  �ملرفوعة  �لقاطنني 
م��ن خ��الل مركز �لت�����ص��ال �ملوحد 
و�صي�صاهم  �أب����وظ����ب����ي.  حل���ك���وم���ة 
�لجتماعية  �لناحية  م��ن  �مل�صروع 
يف رف����ع م�����ص��ت��وى �خل����دم����ات مما 
على  ت�صجع  عمر�نية  بيئة  يخلق 
و�ملكاين  �لج���ت���م���اع���ي  �ل���ت���و�����ص���ل 
وتوفري  �لعامة  بال�صحة  و�لرتقاء 

�صبل �لر�حة. 
�لرتقاء  �إىل  �مل�����ص��روع  ي����وؤدي  ك��م��ا 
�ملنظر  وحت�صني  �لبيئية  بالظروف 
نباتات  ��صتخد�م  خ��الل  م��ن  �ل��ع��ام 
�لبيئة �ملحلية يف �لتجميل �لطبيعي 
وبيئة  طبيعياً  متنف�صاً  يخلق  مم��ا 

�صحية ومظهر�ً جمالياً بديعاً.

•• ال�صارقة-وام:

�لب�صرية  �مل������و�رد  د�ئ������رة  �أ�����ص����درت 
للعمل  �لإر�صادي  �لدليل  بال�صارقة 
�ل�صارقة  حكومة  ملوظفي  بعد  ع��ن 
وذلك يف �أعقاب بدء قر�ر �لعمل عن 
لتوجيهات  تنفيذ�ً  طبق  �ل��ذي  بعد 
�لدكتور  �ل�����ص��ي��خ  �ل�����ص��م��و  ���ص��اح��ب 
ع�صو  �لقا�صمي  حممد  بن  �صلطان 
�ملجل�س �لأعلى لالحتاد حاكم �إمارة 
�ل�صارقة �صمن �لتد�بري �لحر�زية 
�ل��ت��ي وج��ه��ت ب��ه��ا �حل��ك��وم��ة يف ظل 
�نت�صار  م��ن  للحد  �ل��ع��امل��ي��ة  �لأزم����ة 

�لأوبئة و�لأمر��س .
�لعمل  �آليات تطبيق  �لدليل  يو�صح 
�جلهات  وم�������ص���وؤول���ي���ات  ب���ع���د  ع����ن 
لتحقيق  و�مل���وظ���ف���ني  �حل���ك���وم���ي���ة 
�مل�صلحة �لعامة �مل�صتهدفة من هذ� 
�صالمة   : يف  تتمثل  و�ل��ت��ي  �ل��ق��ر�ر 
و�أ�صرهم  �ل�صارقة  حكومة  موظفي 
وك��������ل م������ن ي���خ���ال���ط���ه���م ومت���ك���ني 
�لقر�ر  تطبيق  �صالمة  من  �جلهات 
وتقدمي  �لأع����م����ال  ���ص��ري  و����ص���م���ان 
ك��اف��ة �خل��دم��ات �حل��ك��وم��ي��ة يف ظل 

�لظروف �لطارئة .
وي�����ص��م �ل��دل��ي��ل �ل����ذي ي��ط��ب��ق على 
و�لدو�ئر  و�ملوؤ�ص�صات  �جلهات  كافة 
�ل�صارقة  حلكومة  �لتابعة  و�لهيئات 

ت���ع���ري���ف���اً مل���ف���ه���وم �ل���ع���م���ل ع����ن بعد 
و�لإطار  تطبيقه  ون��ط��اق  و�أه��د�ف��ه 
و�ل�صو�بط  ل��ت��ط��ب��ي��ق��ه  �ل���زم���ن���ي 
�لعامة للجهات �حلكومية و�ملوظف 
عند تطبيق �لعمل عن بعد وجدول 

�ملهام و�مل�صوؤوليات �ملرتبطة به.
ذكر  بعد  عن  �لعمل  تعريف  وح��ول 
�ل���دل���ي���ل �أن�����ه ي��ع��د �أح�����د �خل���ي���ار�ت 
��صتمر�رية  ل�����ص��م��ان  �مل���ط���روح���ة 
وتقدمي  �حل���ك���وم���ة  يف  �لأع�����م�����ال 
�إلكرونية  من�صات  م��ن  �خل��دم��ات 
يعمل  ب���ح���ي���ث  ذك����ي����ة  وت���ط���ب���ي���ق���ات 
ع��ن مقر عمله من  ب��ع��ي��د�ً  �مل��وظ��ف 
�لذي  �لإل��ك��روين  �لت�صال  خ��الل 
ت��وف��ره ل��ه �جل��ه��ة �حل��ك��وم��ي��ة وفق 
�ل��ن��ظ��م و�ل��ل��و�ئ��ح �مل��ع��م��ول ب��ه��ا ويف 

�إطار �ملهام �ملكلف بها.
�لتي  بعد  ع��ن  �لعمل  �أه���د�ف  وب��ني 
بديلة يف  توفري خيار�ت  �إىل  ت�صعى 
�لظروف �لتي ت�صتدعي �لعمل خارج 
مقر �لعمل وتوفري �أعلى م�صتويات 
�حلكومة  يف  ل��ل��م��وظ��ف��ني  �ل��وق��اي��ة 
و�صمان ��صتمر�رية �لأعمال وتقدمي 

�خلدمات يف خمتلف �لظروف.
و�أو�صح �لدليل نطاق تطبيق �لقر�ر 
�لذي متثل يف �صمولية كافة موظفي 
�ل��ه��ي��ئ��ات و�ل����دو�ئ����ر �حل��ك��وم��ي��ة يف 
�ملوظفني  و��صتثناء  �ل�صارقة  �إم��ارة 

�لذين تتطلب �أعمالهم �لتو�جد يف 
مقر �لعمل كما بني �لإطار �لزمني 
بدء�ً  ينفذ  و�ل���ذي  �ل��ق��ر�ر  لتطبيق 
�أي  �إ�صد�ر  وحتى  �لقر�ر  تاريخ  من 
�جلهات  م��ن  وت��وج��ي��ه��ات  تعليمات 

�ملخت�صة.
�لعامة  �ل�������ص���و�ب���ط  ت��ف�����ص��ي��ل  ويف 
�لدليل  �أو���ص��ح  �حلكومية  للجهات 
ت�صكيل فرق  م�صوؤوليات �جلهات يف 
�ل���ق���ي���ادة وم��ت��اب��ع��ة ���ص��ري �لأع���م���ال 
كما  وجودتها  كفاءتها  من  و�لتاأكد 
وت�صنيف  ب��ت��ح��دي��د  �جل���ه���ة  ت��ع��ن��ى 
عن  �ملقدمة  و�خلدمات  �لإج���ر�ء�ت 
قد  �صعوبات  �أي  مع  و�لتعامل  بعد 
تو�جه خطة �لعمل و�إيجاد �حللول 
ل���ه���ا، و و����ص���ع �ل�����ص��و�ب��ط و�لأط�����ر 
�ل��ق��ان��ون��ي��ة ل��ل��ت��ع��ام��ل ع���ن ب��ع��د مبا 
�حلكومية  �جل��ه��ة  ح��ق��وق  ي��ح��ف��ظ 

و�ملتعاملني.
م�صوؤوليات  �أن  �لدليل  �أو���ص��ح  كما 
د�عمة  تقنيات  ت�صمل توفري  �جلهة 
للعمل عن بعد و�صبكة �آمنه وبر�مج 
و�أنظمة منا�صبة وخدمات �إلكرونية 
للمتعاملني عن بعد وفريق د�عم يف 

حال حدوث �أي خلل.
�إد�ر�ت  م�����ص��وؤول��ي��ات  �ل��دل��ي��ل  وب���ني 
�خلدمات �مل�صاندة و�صوؤون �ملوظفني 
�آليات  و����ص���ع  م���ن ح��ي��ث  ب��اجل��ه��ات 

بعد  ع��ن  �ل��ع��م��ل  ���ص��اع��ات  لت�صجيل 
مع  للتو��صل  �صاخن  خ��ط  وت��وف��ري 
�مل��وظ��ف��ني و���ص��م��ان ت��وف��ري خدمات 
ل��ل��م��ت��ع��ام��ل��ني ع���ن ط���ري���ق �مل���و�ق���ع 
�لذكية  �لتطبيقات  �أو  �لإلكرونية 
تقنية لالجتماعات  و�صائل  وتوفري 
ومتابعة  ب���ع���د  ع����ن  و�ل���ن���ق���ا����ص���ات 
ل�����ص��م��ان ج����ودة تطبيق  �مل��وظ��ف��ني 

مهام �لعمل .
كما �أو�صح �لدليل م�صوؤولية �جلهات 
يف ���ص��م��ان ���ص��ه��ول��ة �ل��ت��و����ص��ل بني 
�مل�صوؤول وموظفيه وتوثيق حما�صر 
بيئة  وتوفري  بعد  عن  �لجتماعات 
�لذين  للموظفني  و�آم��ن��ة  منا�صبة 
تو�جدهم يف مقر  �أعمالهم  تتطلب 
تعقيم  على  �لعمل  و���ص��رورة  �لعمل 
ب�صكل  و�لأج��ه��زة  و�لأدو�ت  �مل��ر�ف��ق 

دوري.
�لعامة  �ل�صو�بط  �لدليل  تناول  ثم 
�لعمل  ن��ظ��ام  تطبيق  يف  ل��ل��م��وظ��ف 
�لتز�م  �أهمية  �أو�صح  حيث  بعد  عن 
حتقيقاً  �ملنزل  من  بالعمل  �ملوظف 
�لدولة  �إل��ي��ه  ت�صعى  �ل���ذي  ل��ل��ه��دف 
يف  للم�صاهمة  �لجتماعي  للتباعد 
كورونا  فايرو�س  �نت�صار  م��ن  �حل��د 

�مل�صتجد.
ك���م���ا ح�����ث يف ����ص���ي���اق �ل�������ص���و�ب���ط 
ع��ل��ى م�����ص��وؤول��ي��ة �مل��وظ��ف يف توفري 

�لظروف �ملنا�صبة لنف�صه للعمل عن 
بعد وجتنب �ملعيقات �لتي قد توؤثر 
�مل��ه��ام و�أه��م��ي��ة �حلفاظ  على ت��اأدي��ه 
و�مل�صتند�ت  �ل��وث��ائ��ق  ���ص��ري��ة  ع��ل��ى 
�لتي يتم ��صتالمها من جهة �لعمل 
و�مل���ح���اف���ظ���ة ع��ل��ى �ل��ع��ه��د �ل���ت���ي مت 

��صتالمها من جهة �لعمل.
كما مت �لتاأكيد على �صرورة تو�جد 
عرب  �لعمل  �صاعات  خ��الل  �مل��وظ��ف 
قنو�ت �لتو��صل مع �مل�صوؤول �ملبا�صر 
طلبه  مت  ح�����ال  يف  و�ل����ص���ت���ج���اب���ة 
للح�صور �إىل مقر �جلهة �حلكومية 

لدو�عي �ل�صرورة.
�ملوظف  م�صوؤوليات  �لدليل  و�أو�صح 
�لعمل  وخم��رج��ات  مهام  حتديد  يف 
م�صوؤوله  م��ع  بالتن�صيق  �ل��ي��وم��ي��ة 
�ملخرجات  ج���ودة  وم��ر�ع��اة  �ملبا�صر 
�ملهام يف  وت�صليم  بعد  �لعمل عن  يف 

�لوقت �ملحدد.
و�أو����ص���ح���ت �ل�����ص��و�ب��ط �ل��ع��ام��ة يف 
�ل����دل����ي����ل م�������ص���وؤول���ي���ة �مل����وظ����ف يف 
حتقيق �لن�صباط و�لإنتاجية ورفع 
�لعمل  �صري  ع��ن  �ل��دوري��ة  �لتقارير 
لنظام  �ملوظف  خ�صوع  و��صتمر�رية 
تقييم �لأد�ء خالل فرة �لعمل عن 
�لذي  �ملوظف  �لتز�م  و���ص��رورة  بعد 
يعمل عن بعد بعدم مغادرة �لدولة.

�ل��دل��ي��ل ج����دول �ملهام  و����ص��ت��ع��ر���س 

عن  بالعمل  �ملرتبطة  و�مل�صوؤوليات 
وهي  �لوظيفية  �لفئات  لكافة  بعد 
�لإد�ر�ت �لعليا يف �لهيئات و�لدو�ئر 
�خل����دم����ات  و�إد�ر�ت  �حل���ك���وم���ي���ة 
�مل�صاندة يف هيئات ودو�ئر �حلكومة 
و�إد�ر�ت تقنية �ملعلومات و�مل�صوؤولون 

�ملبا�صرون و�ملوظفون.
�لدليل  بتعميم  �لد�ئرة  قامت  وقد 
�لإر�صادي على كافة موظفي حكومة 
�لإلكروين  �ل��ربي��د  ع��رب  �ل�صارقة 
�لتو��صل  ق���ن���و�ت  ع���رب  و���ص��ي��ع��م��م 
كما  بالد�ئرة  �خلا�صة  �لجتماعي 
�لد�ئرة  م��وق��ع  ع��رب  �إدر�ج����ه  �صيتم 
www.dhr. �لإل��������ك��������روين 
لكافة موظفي  لإتاحته   gov.ae
�لطالع  م��ن  ومتكينهم  �حل��ك��وم��ة 
�ملعلومات  �إىل  و�ل���ت���و����ص���ل  ع��ل��ي��ه 
و�حل�������ص���ول ع��ل��ى ج��م��ي��ع �لأج���وب���ة 
�حلايل  �ل�صاأن  يف  ت�صاوؤلتهم  ح��ول 

�مل�صتجد للعمل عن بعد.
�صلطان  �لدكتور طارق  �صعادة  و�أكد 
�لتنفيذي  �ملجل�س  ع�صو  خ��ادم  ب��ن 
�ملو�رد  د�ئرة  رئي�س  �ل�صارقة  لإمارة 
�لب�صرية �أن �لهدف من ن�صر �لدليل 
�لأدو�ر  �إي�صاح  يف  يكمن  �لإر���ص��ادي 
�ملنوطة باجلهة �حلكومية و�ملوظف 
�لتي تقع على  �مل�صوؤولية  و��صت�صعار 
�لر�هن  �ل��و���ص��ع  ع��ات��ق �جل��م��ي��ع يف 

وتطبيق  �لتجربة  مما يحقق جناح 
�لعمل عن بعد بكفاءة تامة.

ب��ع��د يعد  �ل��ع��م��ل ع���ن  �أن  و�أ�����ص����اف 
�أحد �خليار�ت �لبديلة �لتي ت�صمن 
وتقدمي  �لأع��م��ال  �أد�ء  ��صتمر�رية 
�ل���ظ���روف �حلالية  �خل���دم���ات وف���ق 
بتحديد  معنية  �جل��ه��ات  �أن  مبيناً 
بعد  ع��ن  للعمل  �ملالئمة  �لوظائف 
وو�صع �ل�صو�بط و�لآليات �خلا�صة 
�ملحافظة  ل�صمان  �لنظام  بتطبيق 

على �لإنتاجية و�لكفاءة.
وموؤ�ص�صات  ودو�ئ���ر  جهات  �أن  و�أك��د 
م�صبقاً  ق��ط��ع��ت  �ل�����ص��ارق��ة  ح��ك��وم��ة 
�ل����ت����ح����ول  يف  ط�������وي�������اًل  �������ص������وط������اً 
�لإل�������ك�������روين �ل�������ذي م���ك���ن���ه���ا من 
بكفاءة  �حل��ال��ي��ة  �لأزم�����ة  م��و�ج��ه��ة 
ت��ام��ة ح��ي��ث وف���رت م��ق��وم��ات �لبنى 
لديها  �لتقنية  و�لإمكانات  �لتحتية 
عن  �لعمل  جتربة  لنجاح  �ل�صمان 

بعد .
�مل�صوؤولني  دور  �أه���م���ي���ة  و�أو�����ص����ح 
باجلهات يف �لتاأكد من جاهزية كافة 
متطلبات �لعمل ومتابعة �صري �لعمل 
بالو�جبات  �لإخ���الل  ع��دم  ل�صمان 
باملوظفني  �مل��ن��اط��ة  و�مل�����ص��وؤول��ي��ات 
للمتعاملني  �خل����دم����ات  وت����وف����ري 
�لذكية  �لتطبيقات  عرب  و�جلمهور 
وتوجيه  �لإل���ك���رون���ي���ة  و�مل�����و�ق�����ع 

�ملتعاملني لال�صتفادة من �خلدمات 
عن  وب����دي����ل  �أول  ك���خ���ي���ار  �ل���ذك���ي���ة 
�حلكومية  �جل���ه���ات  مل��ق��ار  �ل��ت��وج��ه 
. ودع����ا ف���رق �ل��ع��م��ل ب��ال��د�ئ��رة �إىل 
�لتكنولوجية  �ل��و���ص��ائ��ل  ����ص��ت��خ��د�م 
�مل��ت��اح��ة ل��ل��ت��و����ص��ل وم��ت��اب��ع��ة �صري 

�لعمل و�مل�صتجد�ت .
يف  �مل�������ص���وؤول���ني  �أدو�ر  ع��ل��ى  و����ص���دد 
عن  �لعمل  تطبيق  متابعة  ���ص��رورة 
ب��ع��د وت��وث��ي��ق �لإجن������از�ت وحتديد 
�ملهام  ل��ت��ن��ف��ي��ذ  �ل���زم���ن���ي���ة  �لأط��������ر 
وجودة  دقة  من  و�لتاأكد  وت�صليمها 

�ملخرجات.
ودعا جميع موظفي حكومة �ل�صارقة 
�حللول  وت���ف���ع���ي���ل  �ل���ت���ك���ات���ف  �إىل 
�لبديلة وتطبيق خطط ��صتمر�رية 
دعم  يف  بامل�صوؤولية  و�لتحلي  �لعمل 
جهود حكومتنا �لر�صيدة �لتي �أعلت 
قيمة �لإن�صان و�للتز�م بالتعليمات 
للتمكن  �لح���ر�زي���ة  و�لإج�������ر�ء�ت 

من تخطي هذه �لأزمة �لعاملية.

•• دبي - وام:

�ل�صمو  �صاحب  لتوجيهات  جت�صيد�ً 
مكتوم،  �آل  ر����ص��د  ب��ن  حممد  �ل�صيخ 
جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  نائب 
�ل��وزر�ء حاكم دب��ي، رع��اه �هلل، بن�صر 
�لتطوعي  �ل���ع���م���ل  ق���ي���م  وت����ع����زي����ز 
�أطلق �صمو  �إن�صاين ووطني،  كو�جب 
ر��صد  بن  حممد  بن  حمد�ن  �ل�صيخ 
رئي�س  دب����ي  ع��ه��د  ويل  م��ك��ت��وم،  �آل 
مدينتك  حملة   �لتنفيذي  �ملجل�س 
يوم  تطبيق   ع��رب  للتطوع  ت��ن��ادي��ك 
ل���دب���ي لإت����اح����ة �مل���ج���ال �أم������ام كافة 
�أفر�د �ملجتمع للم�صاركة يف عدد من 
جمال  يف  ك���ٌل  �لتطوعية  �لأن�����ص��ط��ة 

خرب�ته ومعارفه.
وق����ال ���ص��م��و ويل ع��ه��د دب����ي:  حتية 
�أبطالنا  ل���ك���اف���ة  و�إك�����ب�����ار  �إج��������الل 
�ل��ع��ام��ل��ني يف خم��ت��ل��ف رب�����وع دول���ة 

�ملعنيرّة  �ل����ك����و�در  ���ص��م��ن  �لإم��������ار�ت 
كورونا  ف��ريو���س  �نت�صار  م��ن  ب��احل��د 
�ملُ�����ص��ت��ج��د؛ ف��ه��م خ��ط دف��اع��ن��ا �لأول 
و�لوقوف  م�صاندتهم  جميعاً  وعلينا 
يف  �مل���ع���ن���ي���ة  �جل�����ه�����ات  ج����ان����ب  �إىل 
م��و�ج��ه��ة ظ���رف ����ص��ت��ث��ن��ائ��ي مي��ر به 
�ملجتمع  �أف���ر�د  كافة  وندعو  �ل��ع��امل، 
�لذين طاملا قدمو� مناذج ��صتثنائية 
ت��ع��ك�����س �ل��ت��ز�م��ه��م �مل��ج��ت��م��ع��ي جتاه 
حميطهم بالتطوع عرب تطبيق يوم 
مدينتك  حلملة   و�لن�صمام  لدبي 

تناديك .
للجميع:  ر�صالتي  �صموه:   و�أ���ص��اف 
فرق  م���ع  ون��ت�����ص��ارك  �لآن  ل��ن��ت��ط��وع 
وعائالتنا،  �أنف�صنا  لنحمي  �لعمل 
فاملجال مفتوح �أمام �جلميع للتطوع 
وتر�صيخ  �ل����ت����ع����اون،  ق���ي���م  وت���ع���زي���ز 
مفهوم �مل�صوؤولية �ملجتمعية لتحقيق 
�ل�����ص����ت����ق����ر�ر و�ل���������ص����ع����ادة و�لأم��������ان 

�أعلى  حت��ق��ي��ق  ه��دف��ن��ا  ل��ل��م��ج��ت��م��ع. 
م�صتويات �لوقاية و��صتكمال خطط 
�حل��ك��وم��ة ي����د�ً ب��ي��د ل��ب��ن��اء جمتمع 
�جلميع  ومت���ك���ني  و�آم���������ن،  ���ص��ح��ي 
�مل�����ص��ارك��ة يف �حلمالت  ف��ر���ص��ة  م��ن 
�ملختلفة،  �ل���ت���وع���وي���ة  �ل�������ص���ح���ي���ة 
�حلثيثة  �جلهود  دعم  يف  للم�صاهمة 
ب��ه��ا خم��ت��ل��ف �جلهات  ت���ق���وم  �ل���ت���ي 
للحد  و�ل��ر�م��ي��ة  �ل��دول��ة  يف  �ملعنية 
�جتاح  �ل���ذي  �ل��ف��ريو���س  �نت�صار  م��ن 

مناطق عديدة من �لعامل .
وتعد هذ �ملبادرة، �لتي يتم تنفيذها 
بدبي  �ل�صحة  هيئة  ب��ني  ب��ال��ت��ع��اون 
وم��وؤ���ص�����ص��ة وط��ن��ي �لإم�����ار�ت فر�صة 
بالفر�س  �مل��ج��ت��م��ع  �أف�����ر�د  ل��ت��ع��ري��ف 
�ل��ت��ط��وع��ي��ة �مل��ت��اح��ة و�لط�����الع على 
ينا�صبهم  ما  و�ختيار  �ملبادر�ت  كافة 
دعمها  بهدف  ع  للتطورّ جم��الت  من 
من خالل تطبيق  يوم لدبي ، وفقاً 

ملا يتمتعون به من مهار�ت و�إمكانات 
يف  وم��ه��ار�ت��ه��م  خ��رب�ت��ه��م  ل�صتثمار 
تتاح  حيث  �ل�صحية  �خل��دم��ات  دع��م 
و�ل�صيادلة  ل��الأط��ب��اء  �لفر�س  تلك 
لديهم  و�ملمر�صني، ممن  و�مل�صعفني 
�خلربة �لعملية و�مليد�نية للتميز يف 
خدمة جمتمعهم. و�إىل جانب ذلك، 
يتاح �أي�صا لغري �ملتخ�ص�صني �مل�صاركة 
دع����م �خلدمات  خ����الل حم����ور  م���ن 
ب���رع���اي���ة كبار  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة و�مل���ع���ن���ي 
�ملجتمعية  �ل�صن، وتقدمي �خلدمات 
مب��خ��ت��ل��ف �أ����ص���ك���ال���ه���ا، �إ����ص���اف���ة �إىل 
حمور �ل�صتجابة للحالت �لطارئة، 
�خلربة  لك�صب  ك��ب��رية  فر�صة  وه��ي 
�ملجتمع  م�����ص��اع��دة  يف  ول��ل��م�����ص��اه��م��ة 
�لتي  �جلائحة  ه��ذه  �نت�صار  ملو�جهة 
حول  �نت�صارها  �صرعة  يوميا  ترتفع 
�لعامل، ما يحتاج �إجر�ء�ٍت �حر�زية 
�ملجتمع  �أف��ر�د  كافة  من  فعال  ودور 

حول  �جل��م��ه��ور  وت��وع��ي��ة  ملو�جهتها 
�لفريو�س  مي��ث��ل��ه  �ل�����ذي  �ل��ت��ه��دي��د 
وي��ح��ت��اج��ه �لأم����ر م��ن زي����ادة �أع����د�د 
مو�جهته  لتعزيز  �ملتطوعني  فريق 

وتاأكيد �حلد من فر�س �نت�صاره.
ولكونه من�صة ذكية، يتعامل تطبيق  
باخلدمات  �مل�صتخدم  مع  لدبي  ي��وم 
�أو  �ملوؤ�ص�صة  ت�صتطيع  حيث  �لذ�تية 
متطوعيها  �إد�رة  �لتطوعي  �لفريق 
ن�صاطهم،  ومتابعة  �ملن�صة  عرب هذه 
�مل��ت��ط��وع��ني من  �إىل ج��ان��ب مت��ك��ني 
و�لتفاعل  و�لن�صمام  معها  �لتعامل 
�ملتطوعون  وي�����ص��ت��ط��ي��ع  مب��ف��رده��م 
�صاعاتهم  ع��دد  ح�صاب  خاللها  م��ن 
�لقادمة  و�مل��ه��ام  �ملنجزة  �لتطوعية 
�إليها  �ن�����ص��م  �ل��ت��ي  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  م���ن 
�ملتطوع ومل ينجزها بعد، بالإ�صافة 
�ل�صابقة وطلب �صهادة  �إجناز�ته  �إىل 
تقرير  و�إ�صد�ر  تلقائية  فعالية  لكل 

وم�صاركته  �أن�صطته  يو�صح  �صامل 
�لتطوعية  وم�صاركاتهم  بالتف�صيل، 
يف  بها  �خلا�صة  �لفعاليات  و�إ�صافة 
نظام �ملبادرة، وجميع �خلدمات �لتي 
ل��ل��ت��ف��اع��ل م��ع خدمات  ي��ح��ت��اج��ون��ه��ا 

�لتطبيق �لذكي ب�صكل ذ�تي.
وت��ع��د م���ب���ادرة »ي���وم ل���دب���ي«، �إحدى 
�مل�����ب�����ادر�ت �ل���ت���ي ج�����اءت ب���ن���اًء على 
�ل�صيخ  �ل�����ص��م��و  ���ص��اح��ب  ت��وج��ي��ه��ات 
م��ك��ت��وم نائب  �آل  ر�����ص���د  ب���ن  حم��م��د 
رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
حاكم دب��ي  رع��اه �هلل و�أطلقها �صمو 
ر��صد  بن  حممد  بن  حمد�ن  �ل�صيخ 
�آل مكتوم يف �ل�صابع من دي�صمرب عام 
��صتثمار  �صرورة  وترجم   ،2017
خ���رب�ت وم���ه���ار�ت �لأف�����ر�د، وتعزيز 
�ملجتمعية  �مل�صوؤولية  وم��ف��ه��وم  دور 
�مل�صوؤولية  روح  وتعزيز  بينهم،  فيما 
وقيم  �لتطوع،  وثقافة  �لجتماعية، 

�خلري و�لعطاء، وتر�صيخ مكانة دبي 
مدينة  كاأكر  �لعاملية  �ل�صاحة  على 

معطاءة.
وي����ع����د ت���ط���ب���ي���ق  ي�����وم ل����دب����ي �أك����رب 
م���ب���ادرة ت���ط���وع م��ت��ك��ام��ل��ة يف �إم�����ارة 

�ل��ذي يخدم  �لذكي  و�لتطبيق  دب��ي، 
كما  و�ح��دة،  زر  ب�صغطة  �ملتطوعني 
�لت�صجيل  خ��دم��ة  �ل��ت��ط��ب��ي��ق  ي��وف��ر 
للر�غبني يف �لتطوع بتقنيات عالية 

وخطو�ت �صهلة و�صريعة.

�سمن اإطار اإعادة تاأهيل وتطوير الزراعات التجميلية على جوانب الطرق يف جزيرة اأبوظبي

بلدية مدينة اأبوظبي تطلق امل�سروع النموذجي التجميلي يف �سارع البطني  

موارد ال�سارقة ت�سدر الدليل االإر�سادي للعمل عن بعد

دعا كافة اأفراد املجتمع للتطوع عرب تطبيق يوم لدبي

حمدان بن حممد: حتية اإجلل وتقدير الأبطالنا العاملني �سمن خط دفاعنا االأول ملواجهة كورونا 
ر�سالتي للجميع: لنتطوع الآن ونت�سارك مع فرق العمل لنحمي اأنف�سنا وعائالتنا 
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العدد 12892 بتاريخ 2020/3/25 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�صادية بان �ل�ص�����ادة/فل للزهور
CN  قد تقدمو� �لينا بطلب   رخ�صة رقم:2260565 

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع/حممد خادم جمعه خادم �ملهريي من مالك �ىل �صريك
تعديل ن�صب �ل�صركاء/ حممد خادم جمعه خادم �ملهريي من 100% �ىل %50

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع/��صافة �صيماء عبده علي حممد عبد�هلل %50
تعديل ر��س �ملال/من null �ىل 150000

تعديل �صكل قانوين/من موؤ�ص�صة فردية  �ىل �صركة ذ�ت م�صوؤولية حمدودة 
تعديل ��صم جتاري من/فل للزهور  

FIL FLOWERS

�ىل/فل بوتيك للزهور  ذ.م.م
FIL BOUTIQUE FLOWERS LLC

فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية 
خالل �أربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�صاء هذه �ملدة حيث �صت�صتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12892 بتاريخ 2020/3/25 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�صادية بان �ل�ص�����ادة/موؤ�ص�صة �لو�حة �ملبزرة للدو�جن 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب   رخ�صة رقم:1127257 

تعديل ��صم جتاري من/موؤ�ص�صة �لو�حة �ملبزرة للدو�جن  

WAHAT AL MOBAZRA POULTRY TRADING

�ىل/موؤ�ص�صة و�حة �ملبزرة للخ�صار و�لفو�كه

WAHAT AL MOBAZRA VEGETABLES AND FRUITS

تعديل ن�صاط/��صافة بيع �لفو�كه و�خل�صرو�ت �لطازجة - بالتجزئة )4721001(

تعديل ن�صاط/حذف بيع �لدو�جن �ملذبوحة �لطازجة - بالتجزئة )4721010(

تعديل ن�صاط/حذف بيع �لبي�س - بالتجزئة )4721003(

فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية 

خالل �أربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�صاء هذه �ملدة حيث �صت�صتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12892 بتاريخ 2020/3/25 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�صادية بان �ل�ص�����ادة/دينامك للحلول �لمنيه 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب   رخ�صة رقم:2506572 

تعديل ��صم جتاري من/دينامك للحلول �لمنيه  

DYNAMIC SECURITY SOLUTIONS

�ىل/تكنكل �صليو�صنز للديكور

TECHNICAL SOLUTIONS DECORE

تعديل ن�صاط/��صافة �عمال تنفيذ �لت�صميم �لد�خلي )�لديكور( )4330015(

تعديل ن�صاط/حذف �ن�صاء وتاأ�صي�س و�صيانة �لبنية �لتحتية للحا�صب �لآيل )4321004(

فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية 

خالل �أربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�صاء هذه �ملدة حيث �صت�صتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12892 بتاريخ 2020/3/25 

اإع����������الن
�أحمد خليل لزينة  �ل�ص�����ادة/موؤ�ص�صة عبد�لقادر  �لتنمية �لقت�صادية بان  د�ئ���رة  تعلن 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب �لفر�ح  رخ�صة رقم:1112669 

تعديل ��صم جتاري من/موؤ�ص�صة عبد�لقادر �أحمد خليل لزينة �لفر�ح  

ABDULKADER AHMER KHALIL WEDDING PARTY DECORATIONS EST

�ىل/�صالون عبد �لقادر �حمد خليل للرجال

ABDUL KADER AHMED KHALIL SALON FOR MEN

تعديل ن�صاط/��صافة ق�س وت�صفيف �ل�صعر و�حلالقة للرجال )9602101(

تعديل ن�صاط/حذف �إ�صالح �لجهزة �للكرونية �ملنزلية )9521001(

فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية 

خالل �أربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�صاء هذه �ملدة حيث �صت�صتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12892 بتاريخ 2020/3/25 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�صادية بان �ل�ص�����ادة/مري�ج �لدوليه للمعد�ت وخدمات حقول �لنفط 

- �صركة �ل�صخ�س �لو�حد ذ.م.م 
CN  قد تقدمو� �لينا بطلب   رخ�صة رقم:1051353 

�ل�صخ�س  �صركة   - �لنفط  حقول  وخدمات  للمعد�ت  �لدوليه  من/مري�ج  جتاري  ��صم  تعديل 
�لو�حد ذ.م.م  

MIRAJ INTERNATIONAL OIL-FIELD EQUIPMENT & SERVICES - SOLE PROPRIETORSHIP LLC
�ىل/�إميرييت�س خلدمات �لتوظيف - �صركة �ل�صخ�س �لو�حد ذ.م.م

EMIRATES RECRUITMENT SERVICES - SOLE PROPRIETORSHIP LLC
تعديل عنو�ن/من �بوظبي جزيرة �بوظبي �صرق 11 132449 �حمد حممد عبد�هلل و�خرين �ىل 

�بوظبي جزيرة �بوظبي �صرق 7 77863 77863 �ل�صيخة لطيفة بنت ز�يد بن �صلطان
تعديل ن�صاط/��صافة خدمات �لتزويد بعاملني حتت �لطلب )7820001(

تعديل ن�صاط/حذف ��صتري�د )4610008(
تعديل ن�صاط/حذف بيع معد�ت و�جهزة �بار �لنفط و�لغاز �لطبيعي وقطع غيارها بالتجزئة  )4773704(

فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية خالل 
�أربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة عن �ي حق �و دعوى 

بعد �نق�صاء هذه �ملدة حيث �صت�صتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12892 بتاريخ 2020/3/25 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�صادية بان �ل�ص�����ادة/بني يا�س لل�صر�فة 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�صة رقم:1383935 
تعديل ر�أ�س �ملال/من null �ىل 50000

تعديل �صكل قانوين/من موؤ�ص�صة فردية �ىل �صركة �ل�صخ�س �لو�حد ذ.م.م
تعديل ��صم جتاري من/بني يا�س لل�صر�فة  

BANIYAS EXCHANGE

�ىل/بني يا�س لل�صر�فة - �صركة �ل�صخ�س �لو�حد ذ.م.م
BANIYAS EXCHANGE - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�أربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن و�ل فان  �لقت�صادية خالل 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�صاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�صوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�صت�صتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12892 بتاريخ 2020/3/25 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�صادية بان �ل�ص�����ادة/د�ر جيلينج للزهور ذ.م.م

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�صة رقم:1169284 

تعديل ن�صب �ل�صركاء/رفيق �ل�صالم رومان نور حممد من 30% �ىل %27

تعديل ن�صب �ل�صركاء/�صيف �ل�صالم �صومان نور حممد من 19% �ىل %17

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع/��صافة حممد �صوجيب حممد بالل مول %2

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع

��صافة حممد �صاهن �صردر حممد لل �صان �صردر %3

�لتنمية  د�ئرة  �لعالن مر�جعة  هذ�  على  �عر��س  �و  له حق  كل من  فعلى   

فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  �أربعة  خالل  �لقت�صادية 

حيث  �ملدة  هذه  �نق�صاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�صوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�صت�صتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12892 بتاريخ 2020/3/25 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�صادية بان �ل�ص�����ادة/�صدلية �لفائدة ذ.م.م

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�صة رقم:1893755 

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع

��صافة بر�فيتا جايان فيجايان مينون كاروتيد�ت %49

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع/��صافة فاطمه حممد خليفه �لرميثي %51

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع/حذف علي مبارك علي حممد �ملن�صوري

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع/حذف زينات موناجنات تاليالت عبد�لقا�صم

�لتنمية  د�ئرة  �لعالن مر�جعة  هذ�  على  �عر��س  �و  له حق  كل من  فعلى   

فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  �أربعة  خالل  �لقت�صادية 

حيث  �ملدة  هذه  �نق�صاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�صوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�صت�صتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12892 بتاريخ 2020/3/25 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�صادية بان �ل�ص�����ادة/�صك�صوكه كافيه ذ.م.م

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�صة رقم:2190289 

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع/��صافة �صعيد ��صعد خليل %49

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع/��صافة وليد نا�صر �صعيد معيوف �لهطايل %51

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع/حذف فاطمه عبد�لرحمن �بوبكر �لها�صمي

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع/حذف عبد�هلل عي�صى عبد�هلل هالل �حلو�صني

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع/حذف عو�طف مبارك حمد خمي�س �جلنيبي

�لتنمية  د�ئرة  �لعالن مر�جعة  هذ�  على  �عر��س  �و  له حق  كل من  فعلى   

فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  �أربعة  خالل  �لقت�صادية 

حيث  �ملدة  هذه  �نق�صاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�صوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�صت�صتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12892 بتاريخ 2020/3/25 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�صادية بان �ل�ص�����ادة/كيلوبايت 

خلدمات �لكمبيوتر
رخ�صة رقم:CN 1151940  تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�صة
�لعالن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��صبوع من  �لتنمية �لقت�صادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�صر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�صاء �ملدة حيث �صت�صتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12892 بتاريخ 2020/3/25 

اإع����������الن
�ل�ص�����ادة/و�حة  بان  �لقت�صادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

عيناتي للمقاولت �لعامة
رخ�صة رقم:CN 1008849  تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�صة
�لعالن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��صبوع من  �لتنمية �لقت�صادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�صر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�صاء �ملدة حيث �صت�صتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12892 بتاريخ 2020/3/25 

اإع����������الن
�ل�ص�����ادة/ناي�س  بان  �لقت�صادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

هاو�س لعمال �جلب�س
رخ�صة رقم:CN 2688198  تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�صة
�لعالن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��صبوع من  �لتنمية �لقت�صادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�صر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�صاء �ملدة حيث �صت�صتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12892 بتاريخ 2020/3/25 

اإع����������الن
�ل�ص�����ادة/عيادة  بان  �لقت�صادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

د�ر �ل�صالم لال�صنان
رخ�صة رقم:CN 1114743  تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�صة
�لعالن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��صبوع من  �لتنمية �لقت�صادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�صر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�صاء �ملدة حيث �صت�صتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12892 بتاريخ 2020/3/25 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�صادية بان �ل�ص�����ادة/بافيليون 

لتاأجري �صيار�ت �لليموزين
رخ�صة رقم:CN 2984693  تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�صة
�لعالن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��صبوع من  �لتنمية �لقت�صادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�صر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�صاء �ملدة حيث �صت�صتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
العدد 12892 بتاريخ 2020/3/25 االأربعاء  25  مار�س  2020 العدد 12892 

حل�سور جل�سة اخلربة احل�سابية 
يف الدعوى 2019/99 مدين كلي العني

�ملطلوب �عالنه
عبد�هلل مري�ن علي غلوم �لبلو�صي - مدعي عليه

�عاله  �لدعوى  يف  �حل�صابية  �خلربة  باعمال  تكليفنا  على  بناء 
قد  بانه  نخطركم  و�جلمال  �ل�صحة  من/مركز  عليكم  �ملرفوعة 
تقرر عقد جل�صة خربة ح�صابية يف متام �ل�صاعة �ل�صاد�صة م�صاء يوم 
 - للتدقيق  بر�صتيج   - �ملنتدب  �لربعاء 2020/4/1 مبكتب �خلبري 
�لطابق �لثالث بناية من�صور للتجارة ب�صارع خليفة مبدينة �لعني 
ويتعني ح�صوركم �و ممثلكم �لقانوين يف �ملوعد �ملحدد لالجتماع 
لتقدمي دفاعه يف مو�جهة طلبات �ملدعية.علما �ن �خلربة �صتبا�صر 

�عمالها قانونا حال تخلفكم عن �حل�صور. 
�خلبري �حل�صابي/حمد عبد�هلل �ل�صام�صي - 0553307777

اإع��������لن بالن�سر 

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم:  327501بتاريخ: 2020/03/16
بيانات �لأولوية: 

�ل�صم: دول �آ�صيا هولدجنز بي تي ئي. ليمتد
وعنو�نه: 1 و�لي�س �صريت #32-01 ، غوكو تاور ، 078881 �صنغافورة.

�سورة العالمة      

 
وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:29 

�لفو�كه و�لبذور و�ملك�صر�ت �ملعاجلة �لتي ل تتاأثر بالتخزين، �لفو�كه و�لبذور و�ملك�صر�ت �ملجمدة، منتجات 
�خل�صرو�ت  قو�رير،  يف  �ملعباأة  �لفو�كه  �ملعلبة،  �خل�صرو�ت  �ملعلبة،  �لفو�كه  �مل�صروبات(،  )با�صتثناء  �لألبان 

�ملعباأة يف قو�رير، �لفو�كه �ملجففة، �خل�صرو�ت �ملجففة.
باللغة   DOLE SUNSHINE FOR ALL ك��ل��م��ات   ع��ن  ع��ب��ارة  �ل��ع��الم��ة  �ل��ع��الم��ة:  و���ص��ف 

�لإجنليزية .
�ل�صر�طات: 

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�صاد �أو �إر�صاله 
بالربيد �مل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ��صد�ر هذ� �لإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  25  مار�س  2020 العدد 12892 

EAT 148842

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم:  327502بتاريخ: 2020/03/16
بيانات �لأولوية: 

�ل�صم: دول �آ�صيا هولدجنز بي تي ئي. ليمتد
وعنو�نه: 1 و�لي�س �صريت #32-01 ، غوكو تاور ، 078881 �صنغافورة.

�سورة العالمة     

 
وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:30 

تتاأثر  ل  �لتي  �ملعاجلة  �حلبوب  �ملجمدة،  �حللويات  �حلبوب،  �أ�صا�صها  �لتي  �خلفيفة  و�لأطعمة  �ملعاجلة  �حلبوب 
بالتخزين، �حلبوب �ملجمدة.

و�صف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمات  DOLE SUNSHINE FOR ALL باللغة �لإجنليزية .
�ل�صر�طات: 

�إر�صاله  �أو  �لتجارية يف وز�رة �لإقت�صاد  �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات  فعلى من لديه �عر��س على ذلك 
بالربيد �مل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ��صد�ر هذ� �لإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  25  مار�س  2020 العدد 12892 

EAT 148843

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم:  327504بتاريخ: 2020/03/16
بيانات �لأولوية: 

�ل�صم: دول �آ�صيا هولدجنز بي تي ئي. ليمتد
وعنو�نه: 1 و�لي�س �صريت #32-01 ، غوكو تاور ، 078881 �صنغافورة.

�سورة العالمة  

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:31 
فو�كه طازجة وخ�صرو�ت طازجة، حبوب وبذور وثمار �جلوز غري �ملعاجلة لال�صتهالك �لب�صري )ماعد� �لكاكاو 

غري �ملعالج و�لبذور و�ل�صوكولتة وحبوب �لنب غري �ملعاجلة(.
و�صف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمات  DOLE SUNSHINE FOR ALL باللغة �لإجنليزية .

�ل�صر�طات: 
�إر�صاله  �أو  �لتجارية يف وز�رة �لإقت�صاد  �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات  فعلى من لديه �عر��س على ذلك 

بالربيد �مل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ��صد�ر هذ� �لإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  25  مار�س  2020 العدد 12892 

EAT 148844

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�صاركوه 
بن�صر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 35346
 باإ�صم : كوم�صكوب �إنك �وف نورث  كارولينا

وعنو�نه: 1100 كوم�صكوب بلي�س ،  ��س �إي هيكوري ،  نورث كارولينا 28602 ، 
 �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.

بتاريخ: 2000/10/31 و�مل�صجلة حتت �لرقم: 35346 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :9
�نتهاء حلماية يف: 2020/03/12  تاريخ  من  �عتبار�ً  �أخ��رى  �صنو�ت  ملدة ع�صر  �ملفعول  نافذة  �حلماية 

وحتى تاريخ: 2030/03/12

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  25  مار�س  2020 العدد 12892 

EAT 148601
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•• دبي –الفجر:

تقدم مو��صالت �لإمار�ت خدمات 
مر�كز  ع����رب  �ل���ف���ن���ي���ة  �ل�������ص���ي���ان���ة 
يف  و�ملنت�صرة  لها  �لتابعة  �خلدمة 
�أعلى  وف���ق  �ل��دول��ة  �أن��ح��اء  جميع 
معايري �ل�صالمة �لعاملية �ملعتمدة 
�ملركبات  عمل  كفاءة  ت�صمن  �لتي 
حتر�س  كما  �صيانتها،  يتم  �ل��ت��ي 
ع���ل���ى  تطوير  ن��ف�����ص��ه  �ل���وق���ت  يف 
خدماتها  وم�������ص���ت���وى  م��ن��ظ��وم��ة 
�مل�صتمر  �لنمو  يو�كب  مبا  �لفنية 
و�مل����و������ص����الت  �ل���ن���ق���ل  �����ص����وق  يف 

و�خلدمات �لفنية يف �لدولة.
�لأن�صاري  عبد�للطيف  وك�����ص��ف 
�أب��وظ��ب��ي للخدمات  م��رك��ز  م��دي��ر 
�ل��ف��ن��ي��ة مب���و�����ص���الت �لإم��������ار�ت، 
�لتي  ب��اأن كفاءة وج��ودة �خلدمات 
�لتابعة  �ل��ف��ن��ي��ة  �ل���ور����س  ت��ق��دم��ه��ا 
ل��ل��م��وؤ���ص�����ص��ة ج��ع��ل��ه��ا حم����ل ثقة 
متعامليها يف �لقطاعني �حلكومي 
و�خل����ا�����س وك���ذل���ك �لأف���������ر�د، ما 
و�لإقبال  �ل��ط��ل��ب  من��و  يف  ���ص��اه��م 
�ملقدمة،  �ل��ف��ن��ي��ة  �خل���دم���ات  ع��ل��ى 
�مل���رك���ب���ات �لتي  ب���ل���غ ع�����دد  ح���ي���ث 
�ل�صيانة  ع��م��ي��ات  م���ن  ����ص��ت��ف��ادت 
و�لإ����ص���الح �ل��ت��ي ي��ق��دم��ه��ا مركز 
�أكر  �لفنية  للخدمات  �أب��وظ��ب��ي 
32،500 مركبة منذ بد�ية  من 

�لعام �جلاري 2020.

باأن مو��صالت  �لأن�صاري  و�أو�صح 
�لإم����������ار�ت حت���ر����س د�ئ����م����اأ على 
تطبيق عن�صري �ل�صالمة و�لأمان 
يف جميع خدماتها ل �صيما �لفنية 
ل�صريحة  ت��ق��دم��ه��ا  و�ل���ت���ي  م��ن��ه��ا 
و�ل�صركات  �ملوؤ�ص�صات  من  و��صعة 
ي��ت��و�ف��ق مع  �ملجتمع مب��ا  و�أف�����ر�د 
قيمها �ملوؤ�ص�صية �ملرتبطة بالعناية 
و�مل�صوؤولية ل�صمان حماية حقوق 
�إىل  �لأط��ر�ف، و�لو�صول  خمتلف 
ي�صمن  �خلدمة  من  ر�ٍق  م�صتوى 

ر�حة و�صعادة �ملتعاملني.
�خلدمات  م���رك���ز  م���دي���ر  و�أ�����ص����ار 
�ل��ف��ن��ي��ة ب�����اأن �مل���رك���ز م��ت��ع��اق��د مع 
�لدولة ملدٍد تعاقديٍة  30 جهة يف 
متفاوتة متتد �إىل 3 �صنو�ت، ويتم 
�صيانة مركبات تلك �جلهات عرب 
44 ور�صة فنية موزعة يف مناطق 

خمتلفة من �إمارة �أبوظبي، منوهاً 
للمركز  �ل�صتيعابية  �ل��ط��اق��ة  �أن 
 570 ن���ح���و  ���ص��ي��ان��ة  �إىل  ت�����ص��ل 
م��رك��ب��ة ي��وم��ي��اً، وذل���ك م��ن خالل 
فنياً   1،069 م��ن  �مل��ك��ون  طاقمه 
وت��ق��ن��ي��اً م���درب���اً وم���وؤه���اًل و505 

حار�ت فنية.
�أبوظبي  م���رك���ز  ب������اأن  و�أ������ص�����اف، 
�ل��ف��ن��ي��ة ي��ق��دم حزمة  ل��ل��خ��دم��ات 
�ل��ف��ن��ي��ة وخدمات  �خل���دم���ات  م���ن 
�صيانة و�إ�صالح �ملركبات �خلفيفة 
و�ل��ث��ق��ي��ل��ة و�لآل����ي����ات و�ل���در�ج���ات 
باختالفها وذلك وفقاً لحتياجات 
وم���ت���ط���ل���ب���ات �مل����ت����ع����ام����ل، وك���اف���ة 
�خلدمات �لفنية �مل�صاندة �لأخرى، 
ك��ق��ط��ر �مل��رك��ب��ات و�لآل����ي����ات وبيع 
قطع �لغيار، �إ�صافة �إىل �لتو�صيات 
�ل��ف��ن��ي��ة يف جمال  و�ل���ص��ت�����ص��ار�ت 

خ���دم���ات �ل�����ص��ي��ان��ة و�لإ�����ص����الح، 
وخدمات غ�صيل وتنظيف �ملركبات 
يلبي  �مل��رك��ز  �إىل  وغ���ريه���ا، لف��ت��اً 
م��ت��ط��ل��ب��ات م��ت��ع��ام��ل��ي��ه ع��ل��ى مد�ر 

�لأ�صبوع. �أيام  وطو�ل  �صاعة   24
يعمل  �ملركز  ب��اأن  بالذكر  �جلدير 
خ��دم��ات��ه لالأفر�د  ت��ق��دمي  ع��ل��ى  
وجمموعة من �جلهات �حلكومية 
وموؤ�ص�صات  �حل���ك���وم���ي���ة  و����ص���ب���ه 
�إم����������ارة  يف  �خل������ا�������س  �ل�����ق�����ط�����اع 
�أ�صطول  �صيانة  ومنها،  �أب��وظ��ب��ي 
�أبوظبي،  ل�صرطة  �لعامة  �لقيادة 
�أبوظبي،  يف  �ل��وط��ن��ي  و�لإ���ص��ع��اف 
للهوية  �لحت�������ادي�������ة  و�ل����ه����ي����ئ����ة 
�لوطني،  و�ل���ص��ع��اف  و�جل��ن�����ص��ي��ة 
�لجتماعية  �ل���رع���اي���ة  م��وؤ���ص�����ص��ة 
باأبوظبي، و�صركة  و�صوؤون �لق�صر 

بيئة.

•• اأبوظبي- الفجر

�لجتماعية  م�صوؤوليته  �إط���ار  يف   
تبذلها  �ل����ت����ي  ل���ل���ج���ه���ود  ودع�����م�����اً 
�حل���ك���وم���ة حل���م���اي���ة ���ص��ع��ب دول����ة 
�مل�صعود  ق�����ص��م  �أط���ل���ق  �لإم����������ار�ت، 
و�مللحقات  و�لبطاريات  ل��الإط��ار�ت 
خ��������دم��������ة جم�������ان�������ي�������ة ل����ت����ع����ق����ي����م 

�ل�����ص��ي��ار�ت، وذل��ك يف مركز خدمة 
ق�صر  منطقة  يف  “�أوتو�صريف” 

�لبحر يف �أبوظبي.
ت��ع��ق��ي��م جميع  وت�����ص��م��ل �خل���دم���ة 
للتخل�س  �ل�صيارة  د�خ��ل  �لأ�صطح 
م���ن �ل��ب��ك��ت��ريي��ا و�جل���ر�ث���ي���م �لتي 
هذه  متثل  كما  عليها،  تلت�صق  قد 
�خلطوة جزًء� من حملة “وقاية”، 

�مل�صعود  جم��م��وع��ة  �أطلقتها  �ل��ت��ي 
ع���ل���ى م�������ص���ت���وى ج��م��ي��ع �لأق�������ص���ام 
و�ل�صركات ومر�كز �خلدمة �لتابعة 
ل��ه��ا، ب��ه��دف ت��ط��ب��ي��ق ���ص��ل�����ص��ل��ة من 
�إىل  �لتد�بري �لوقائية �لتي تهدف 
�لعمالء  و���ص��الم��ة  ���ص��ح��ة  ح��م��اي��ة 
و�ملوظفني وفق �أعلى �ملعايري �لتي 

تتبعها حكومة �لإمار�ت.

وقال �صالح �أديب، مدير عام ق�صم 
و�لبطاريات  ل���الإط���ار�ت  �مل�����ص��ع��ود 
�مل�صعود  ق�صم  “يقدم  و�مل��ل��ح��ق��ات: 
�ل���������ص����ي����ار�ت لكل  ت��ع��ق��ي��م  خ����دم����ة 
�ل��ع��م��الء ب��امل��ج��ان وذل����ك يف �إط���ار 
كافة  دع���م  ع��ل��ى  �مل�صتمر  ح��ر���ص��ن��ا 
حكومة  ت���ب���ذل���ه���ا  �ل����ت����ي  �جل����ه����ود 
�لإم���ار�ت حلماية جمتمعنا.  دول��ة 

�لتن�صيق  على  د�ئ��م��ا  حر�صنا  لقد 
و�لعمل  �حلكومية  �ل�صلطات  م��ع 
�ل�صالمة  م���ع���اي���ري  ت���ع���زي���ز  ع���ل���ى 
�لرفاهية  وحتقيق  �لطرقات  على 
خالل  م��ن  و�ملقيمني  للمو�طنني 
ع���دد م��ن �مل���ب���ادر�ت، يف ح��ني تاأتي 
�نطالقاً  �ل�صيار�ت  تعقيم  م��ب��ادرة 
من م�صوؤوليتنا �لجتماعية ودعماً 

�إىل  �لر�مية  �لوقائية  ل��الإج��ر�ء�ت 
و�ن�صجاماً  �ملجتمع،   �أف��ر�د  حماية 

�ل��ت��ام باحلفاظ على  �ل��ت��ز�م��ن��اً  م��ع 
و�ل����ت����ي جت�صد  ع���م���الئ���ن���ا،  ���ص��ح��ة 

يف  �أ�صا�صية  وقيمة  ر��صخة  �أول��وي��ة 
�مل�صعود.« 

•• دبي-الفجر:

مدير  �مل��دح��اين  �صعيد  �لعقيد  �أك��د 
�صرطة  يف  �مل����و�ن����ئ  ���ص��رط��ة  م���رك���ز 
دب��������ي، ح����ر�����س �ل����ق����ي����ادة �ل���ع���ام���ة 
�أحدث  ��صتخد�م  على  دب��ي  ل�صرطة 
�لعمل  يف  �حل��دي��ث��ة  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
�حلكومية  �ل���ق���ر�ر�ت  تطبيق  ع��ل��ى 
كان  و�لتي  �لخت�صا�س،  مناطق  يف 
�لحر�زي  �ملوؤقت  �لإغ��الق  �آخرها 
عنه  �أعلنت  �ل��ذي  �لعامة  لل�صو�طئ 
�ملجتمع  ووق��اي��ة  �ل�صحة  وز�رة   “
لإد�رة  �ل��وط��ن��ي��ة  �ل��ه��ي��ئ��ة   “ و   “
�ل���ط���و�رئ و�لأزم�������ات و�ل����ك����و�رث “ 
ملنع �نت�صار فايرو�س كورونا، م�صري�ً 

دوريات  ُت�صري  دب��ي  �صرطة  �أن  �إىل 
“�لطائر�ت دون طيار” للتحقق من 
�لتعليمات  و�إ���ص��د�ر  �ل��ق��ر�ر  تطبيق 
ملن  �لإخ��الء  ب�صرورة  و�لتوجيهات 
قد يتو�جدون يف �ل�صو�طئ �لعامة.

�أن مركز  �مل���دح���اين  �ل��ع��ق��ي��د  وب���ني 
����ص���رط���ة �مل�����و�ن�����ئ ي��ع��ت��م��د دوري������ات 
�لطائرة دون طيار يف عمله �ليومي 
�لنور�س”   “ م�������ص���روع  خ����الل  م���ن 
�ل����ذي ي��ن��ف��ذه ب��ال��ت��ع��اون م��ع مركز 
�لطائر�ت دون طيار يف �صرطة دبي، 
موؤكد�ً �أن ت�صري �لطائر�ت دون طيار 

يف �ملناطق �لبحرية و�لربية �لتابعة 
تعزيز  هدفها  �مل��و�ن��ئ  �صرطة  ملركز 
�حلو�دث  ومتابعة  و�لأم���ان،  �لأم��ن 
�لبحرية وحركة �ملالحة و�ل�صو�طئ 

�لعامة و�لفعاليات يف هذه �ملناطق.
�أن  �مل�����دح�����اين  �ل���ع���ق���ي���د  و�أو�������ص������ح 
م�������زودة  ط����ي����ار  دون  �ل�����ط�����ائ�����ر�ت 
ب���ك���ام���ري�ت ت��ت��م��ت��ع ب���ال���ق���درة على 
مناطق  يف  �لأح�������������د�ث  ت�������ص���وي���ر 
�لنهار  ف����ر�ت  يف  ����ص���و�ء  �ل��ت��غ��ط��ي��ة 
على  �حتو�ئها  جانب  �إىل  �لليل  �أو 
�لتي  �لر�صالة  لبث  �صوت  م��ك��رب�ت 

ترغب �صرطة دبي يف تو�صيلها �إىل 
��صتخدمها  يتم  وح��ال��ي��اً  �جل��م��ه��ور، 
�لر�صالة  ل��ت��و���ص��ي��ل  �مل���ك���رب�ت  ه���ذه 
�ل�صو�طئ  �إخ��الء  ب�صرورة  �خلا�صة 
�لإغالق  يف  �ل��دول��ة  ل��ق��ر�ر  تطبيقاً 

�ملوؤقت لها.
ودعا �لعقيد �ملدحاين �أفر�د �جلمهور 
�إىل �للتز�م بالتعليمات �لحر�زية 
�خلا�صة بفايرو�س كورونا و�لبتعاد 
يف  و�ل��ب��ق��اء  �لتجمعات  �أم��اك��ن  ع��ن 
منازلهم ، متمنياً للجميع �ل�صالمة 

و�لأمان.

•• دبي-الفجر:

�صرح �لعميد عبد �لرحيم بن �صفيع، 
مدير مركز �صرطة �لرب�صاء ب�صرطة 
دبي  ل�صرطة  �لعامة  �لقيادة  �أن  دب��ي، 
م���رك���ز �صرطة  م����ن جت��ه��ي��ز  �ن���ت���ه���ت 
بالكامل  ���ص��دي��ق��ا  ل��ي��ك��ون  �ل���رب����ص���اء 
�خلدمات  بجميع  �ل��ه��م��م  لأ���ص��ح��اب 
وفقا   98.96% بن�صبة  و�مل���ر�ف���ق 
ملو��صفات خدمة و�صول �لتي منحتها 
�لتدقيق  ب��ع��د  ل��ل��م��رك��ز،  دب���ي  ب��ل��دي��ة 
�ل�صروط  ك��اف��ة  ت��وف��ر  م���ن  و�ل���ت���اأك���د 
�خلدمية  و�مل��ر�ف��ق  �ملباين  وجاهزية 
�ل��ه��م��م، ومب��ا ين�صجم مع  لأ���ص��ح��اب 
�ملوؤهلة،  للبيئة  دب���ي  ك���ود  متطلبات 
�ل�صاملة  �ل���ت���اأه���ي���ل  خ���ط���ة  و����ص���م���ن 

للقيادة  �ل��ت��اب��ع��ة  و�مل��ن�����ص��اآت  للمباين 
�لعامة ل�صرطة دبي.

�صفيع،  بن  عبد�لرحيم  �لعميد  و�أك��د 
�ملركز  ن��ف��ذه  �ل���ذي  �أن ه���ذ� �لإجن�����از 

للدعم  �لعامة  �لإد�رة  م��ع  بالتعاون 
�ل���ل���وج�������ص���ت���ي، وجم���ل�������س �أ����ص���ح���اب 
ي���اأت���ي تنفيذ�  ب�����ص��رط��ة دب����ي،  �ل��ه��م��م 
�لفريق  معايل  وتوجيهات  لتعليمات 
�لعام  �لقائد  �مل���ري،  خليفة  �هلل  عبد 
��صر�تيجية  لتحقيق  دب��ي،  ل�صرطة 
مكان  )جم��ت��م��ع��ي...   2020 دب����ي 
�صديقة  دب������ي  ل���ت���ك���ون  ل���ل���ج���م���ي���ع( 
بالكامل لأ�صحاب �لهمم يف هذ� �لعام، 
�ل�صر�تيجية  للتوجهات  وتفعيال 
�ملجتمع،  �إ�صعاد  خا�صة  دب��ي  ل�صرطة 
��صر�تيجية  �أه�����������د�ف  وحم���������اور 
�أ�صحاب �لهمم ب�صرطة دبي 2016-

يتعلق  ف��ي��م��ا  وخ�����ص��و���ص��ا  2021م، 
ك��اف��ة مر�فق  م��ك��اين، لتكون  مب��ح��ور 
ومن�صاآت ومباين �صرطة دبي �صديقة 

لأ�صحاب �لهمم وفق �خلطة �لزمنية 
�ملحددة لذلك.

و�أو�����ص����ح �ل��ع��م��ي��د ع��ب��د�ل��رح��ي��م، �أن 
�ل���ت���اأه���ي���ل ت�����ص��م��ن ت���وف���ري �مل���و�ق���ف، 
وخ��ط��وط �ل��ت��وج��ي��ه و�لإر�����ص����اد )تك 
بريل  بلغة  �ملطبوعة  و�للوحات  ت��ال( 
تاأهيل  وك���ذل���ك  �ل��ب�����ص��ري��ة،  ل��ل��ف��ئ��ة 
�لفئات،  لكافة  �ملياه  ودور�ت  �مل�صاعد 
�حلركية  للفئة  �ل�صتقبال  ومكاتب 
لغة  م��رج��م��ي  وت��و�ج��د  و�ل�صمعية، 
مد�ر  على  �لفعال  للتو��صل  �لإ���ص��ارة 
“لبيه”  خ��دم��ة  ج��ان��ب  �إىل  �ل�صاعة، 
لتقدمي خدمات �صبع جنوم لأ�صحاب 
للمو�قف  �ل��و���ص��ول  مب��ج��رد  �ل��ه��م��م 
بال�صغط  وقيامهم  لهم  �ملخ�ص�صة 

على زر �خلدمة.

•• ال�صارقة - وام : 

ل�صرطة  �لعامة  �لقيادة  بالتعاون مع  �ل�صارقة �خلريية  �أ�صفرت جهود جمعية 
�ل�صارقة ممثلة يف �ملوؤ�ص�صة �لعقابية و�لإ�صالحية عن تفريج كربة  25 �صجينا 

على ذمة ق�صايا مالية قدرت قيمتها 500 �ألف درهم .
تقديره  و  �صكره  للجمعية  �لتنفيذي  �ملدير  خ��ادم  بن  �صلطان  عبد�هلل  وج��ه  و 
�إىل �لقيادة �لعامة ل�صرطة �ل�صارقة ممثلة يف �ملوؤ�ص�صة �لعقابية و�لإ�صالحية 
�ملبادرة عظيمة  بهذه  للقيام  �جلمعية  مع  وتن�صيق  تعاون  قدموه من  ما  على 
�أن �جلمعية تكثف من جهودها �لإن�صانية خالل هذه �لفرة  �لأث��ر .. م�صري� 
وتقدم �مل�صاندة لل�صريحة �لكربى من �ملحتاجني و رعاية �أ�صر �ملحكوم عليهم 

يف ق�صايا مالية .
�ل�صتقر�ر  �إع���ادة  �إىل  ج��وه��ره  يف  ي��ه��دف  ك��رب��ة  تفريج  م�صروع  �إن  �ىل  و�أ���ص��ار 
�لأ�صري و�لنف�صي �إىل هذه �لفئات وتقدمي �لعون �إىل �أ�صرهم .. لفتا �إىل �أنه 
يتم �لنتظام ب�صكل �أ�صبوعي يف تر�صيح حالة �صمن حالت تفريج �لكربة �أمام 

�لبنكية  �لن�صية و�حل�صابات  �لر�صائل  �لتربعات عرب  ��صتقبال  ويتم  �ملح�صنني 
وتطبيق �لتربعات للتدخل وفك كربة هذه �حلالة.

من جانبه �أ�صاد �لعميد �أحمد عبد�لعزيز �صهيل مدير �إد�رة �ملوؤ�ص�صة �لعقابية 
يف  �ملتمثلة  �خلريية  �ل�صارقة  جمعية  بجهود  �ل�صارقة  ب�صرطة  و�لإ�صالحية 
و�لتاأهيل  �لإ�صالح  يف  ر�صالتها  لتحقيق  و�لإ�صالحية  �لعقابية  �ملوؤ�ص�صة  دعم 
من  �لعديد  و�صع  خالل  من  و�أ�صرهم  للنزلء  �لإن�صانية  بالأو�صاع  و�لهتمام 
�أو�صاعهم  ت�صوية  من  �ملحكومني  متكن  �لتي  �ملجتمعية  و�ل��رب�م��ج  �مل��ب��ادر�ت 
بهم  و�لعودة  �لتفكك  من  ومنعها  �لأ�صرة  كيان  على  حفاظاً  حقوقهم  ورعاية 
كاأفر�د �صاحلني ودجمهم يف �ملجتمع ومتكينهم من ممار�صة حياتهم ب�صورة 

طبيعية.
و ثمن �صهيل جهود “جلنة �أيادي” وم�صاهمتها يف �لعديد من �لأعمال �خلريية 
و�لتطوع لتفريج كربة “25” نزياًل من �ملتعرين و�مل�صتحقني �صمن �ل�صروط 
�ملقررة من قبل �للجنة �إ�صافة �إىل �لعديد من �ملبادر�ت �لإن�صانية �لتي متكن 

�لنزلء من ت�صوية �أو�صاعهم وتفريج كربهم و�إدخال �ل�صرور �إىل نفو�صهم.

متثل اخلطوة جزًءا من حملة »وقاية«

امل�سعود للإطارات والبطاريات وامللحقات يطلق خدمة جمانية لتعقيم ال�سيارات
�سالح اأديب : مبادرة تعقيم ال�سيارات انطالقًا من م�سوؤوليتنا الجتماعية ودعمًا لالإجراءات الوقائية الرامية اإىل حماية اأفراد املجتمع

تبث ر�سائل �سوتية ب�سرورة اإخالء املكان

�سرطة دبي ُت�سري »الطائرات دون طيار« للتحقق 
من تطبيق قرار االإغلق املوؤقت لل�سواطئ العامة

�سرطة دبي توؤهل مركز �سرطة الرب�ساء 
ليكون �سديقا بالكامل الأ�سحاب الهمم

ال�سارقة اخلريية تتكلف بتفريج كربة 
درهم األف   500 بقيمة  �سجينا   25

ل�ستقبال و�سيانة نحو 570 مركبة يوميًا  ا�ستيعابية  وطاقة  العا�سمة  يف  فنية  ور�سة   44

من خدمات ال�سيانة  ت�ستفيد  مركبة   32،500
الفنية التي تقدمها موا�سلت االإمارات يف اأبوظبي

•• الفجرية -وام:

عهد  ويل  �ل�صرقي  حممد  ب��ن  حمد  ب��ن  حممد  �ل�صيخ  �صمو  �ط��ل��ع 
و�لكو�رث  و�لأزم��ات  �لطو�رئ  �إد�رة  ��صتعد�د�ت فريق  �لفجرية على 

�ملحلي لالإمارة.
�للو�ء  برئا�صة  �لفريق  لأع�����ص��اء  �صموه  ��صتقبال  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
حممد �أحمد بن غامن �لكعبي �لقائد �لعام ل�صرطة �لفجرية حيث مت 
��صتعر��س �آلية �لتن�صيق مع �مل�صتوى �لوطني، و�ملوقف �لعام و�ملو�رد 
�ملحلية و�لإجر�ء�ت و�لتد�بري �لحر�زية للتعامل مع �أية �أحد�ث قد 

تطر�أ على م�صتوى �لإمارة وجاهزية �جلهات �ملعنية للتعامل معها.

بال�صتمر�ر  �ملبذولة ووجه  �لفجرية باجلهود  و�أ�صاد �صمو ويل عهد 
مبا  �ملحلي  �مل�صتوى  على  �لتام  و�لتن�صيق  و�ل�صتعد�د  �جلاهزية  يف 

يتو�فق مع �مل�صتوى �لوطني.
ح�صر �للقاء �صعادة �صامل �لزحمي مدير مكتب ويل �لعهد و�لدكتور 
حممد �حلمودي مدير منطقة �لفجرية �لطبية و�لعميد حممد بن 
على  و�لعميد  �لفجرية  ل�صرطة  �لعام  �لقائد  نائب  �لطنيجي  نايع 
عبيد �لطنيجي نائب رئي�س �لفريق �ملحلي مدير �إد�رة �لدفاع �ملدين 
بالفجرية و�لعميد عبد�لرحمن �لظنحاين رئي�س �للجنة �لتنفيذية 
�لدهماين  �صامل  و�ل�صيد  �لفجرية  �صرطة  يف  �لعمليات  �إد�رة  مدير 

مدير مركز �لطو�رئ و�لأزمات و�لكو�رث بالفجرية.

ويل عهد الفجرية يطلع على ا�ستعدادات فريق اإدارة الطوارئ واالأزمات املحلي



األربعاء   25   مارس   2020  م  -   العـدد  12892  
Wednesday   25   March   2020  -  Issue No   12892

10

اأخبـار الإمـارات

•• ال�صارقة-الفجر:

�صل�صلة  �ل�صارقة،  �إك�صبو  مركز  طبق 
�ل���ت���د�ب���ري �لح�����ر�زي�����ة �صمن  م����ن 
كورونا  فايرو�س  مع  للتعامل  خطته 
جهوده  �إط������ار  يف  وذل�����ك  �مل�����ص��ت��ج��د، 
�لوقاية  م�����ص��ت��وي��ات  �أع���ل���ى  ل�����ص��م��ان 
�ملركز،  ومتعاملي  ملوظفي  و�حلماية 
ل����الإج����ر�ء�ت �حل��ث��ي��ث��ة �لتي  ودع���م���ا 
عامة  ب�������ص���ورة  �ل�����دول�����ة  �ت���خ���ذت���ه���ا 
ب�����ص��ورة خا�صة  �ل�����ص��ارق��ة  وح��ك��وم��ة 
لتفادي فر�س �نت�صار هذ� �لفايرو�س 

حر�صا على �صالمة �جلميع .

و�صملت �لتد�بري �لحر�زية �لتي مت 
بال�صارقة  �إك�صبو  مركز  يف  تطبيقها 
وف�����روع�����ه يف م���دي���ن���ت���ي خ���ورف���ك���ان 
و�لتطهري  �لتعقيم  عمليات  و�ل��ذي��د 
�ليومي لكافة مكاتب �ملباين وقاعات 
و�أدو�ت  �لأ���ص��ط��ح  وتعقيم  �مل��ع��ار���س، 
خمتلفة،  ومعد�ت  �أجهزة  من  �لعمل 
�ملتعاملني  ��صتقبال  ���ص��الت  وك��ذل��ك 
و�مل�����ر�ف�����ق �ل���د�خ���ل���ي���ة و�خل���ارج���ي���ة 
�ملختلفة، مع �لعتماد على ��صتخد�م 
وقدرة  عالية  كفاءة  ذ�ت  تعقيم  م��و�د 
على مكافحة �لفريو�صات و�جلر�ثيم 
و�مللوثات �ملختلفة، �إىل جانب  توفري 

�أجهزة �لتعقيم يف �أماكن �لعمل وحث 
با�صتمر�ر  ��صتخد�مها  �ملوظفني على 
ل�����ص��م��ان ���ص��الم��ت��ه��م و����ص���الم���ة من 

حولهم. 

تدابري وقائية
���ص��ي��ف حم��م��د �ملدفع  ����ص���ع���ادة  و�أك������د 
�إك�صبو  مل���رك���ز  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �ل��رئ��ي�����س 
جهوده  ك��ث��ف  �مل���رك���ز  �أن  �ل�������ص���ارق���ة، 
�ملبنى  وت��ط��ه��ري  ت��ع��ق��ي��م  ع��م��ل��ي��ات  يف 
و�صخر  له  �لتابعة  و�لفروع  �لرئي�صي 
�لإمكانيات  ك���اف���ة  �لإط�������ار  ه����ذ�  يف 
ل����ت����وف����ري ك�����ل م�����ا ي����ل����زم يف �إجن�������اح 

����ص��ر�ت��ي��ج��ي��ة �مل��رك��ز ل��ل��ح��ف��اظ على 
�صحة و�صالمة �ملوظفني و�ملتعاملني، 
كما مت توفري كافة �مل�صتلزمات �ملعنية 
بالتعقيم لفرق �لعمل �لد�خلية �لتي 
مل بنطبق عليها نظام �لعمل عن بعد 
�ليومي،  �لتطهري  عمليات  ل�صتمر�ر 
�لوقائية  �ل��ت��د�ب��ري  ك��اف��ة  �ت��خ��اذ  م��ع 
�ملالئمة للوقاية من �لأمر��س حفاظا 
�أن  �إىل  ، م�صري�  �لعامة  �ل�صحة  على 
تطبيقها  يتم  �لتي  �لإج����ر�ء�ت  كافة 
ُروعي فيها �لبعد �لجتماعي جلميع 
�مل��وظ��ف��ني و�مل��وظ��ف��ات دون �لإخ���الل 
عدم  تكفل  �لتي  �ملهنية  باللتز�مات 

نوعية  �أو  �لعمل  �صري  على  �ل��ت��اأث��ري 
و�صرعة تقدمي �خلدمات للمتعاملني 
وفق �أعلى معايري �لتميز �لتي يلتزم 
بها �ملركز وي�صعها د�ئما هدفا و��صحا 
�ل��ر�خ��ي يف  �أو  ل ميكن �حل��ي��د عنه 
حت��ق��ي��ق��ه م��ه��م��ا ك��ان��ت �ل���ظ���روف ويف 

جميع �لأوقات.

العمل عن بعد
�أو���ص��ح حم��م��د �ملزروعي  م��ن ج��ان��ب��ه 
مدير �إد�رة �لعمليات يف مركز �إك�صبو 
�ل�صارقة، �أن �لإجر�ء�ت ت�صمنت �أي�صا 
��صتبد�ل �لب�صمة �ليدوية با�صتخد�م 

بطاقات  ع��رب  �لإل��ك��رون��ي��ة  �لب�صمة 
�عتماد  ك��م��ا مت  ل��ل��م��وظ��ف��ني،  �ل��ع��م��ل 
�آل��ي��ة �ل��ع��م��ل ع��ن ب��ع��د ����ص��ت��ج��اب��ة �إىل 
�ل�صارقة،  قر�ر غرفة جتارة و�صناعة 
�ملو�رد  د�ئ���رة  ت��وج��ه��ات  م��ع  ومتا�صيا 
�ملركز  �تخذ  كما  بال�صارقة،  �لب�صرية 
�ملعار�س  بتاأجيل بع�س  موؤخر� قر�ر� 
ت��ع��ط��ي��ل �صري  م���ن دون  و�ل��ف��ع��ال��ي��ات 
�ل��ع��م��ل، وك����ان �آخ���ره���ا �لإع�����الن عن 
تغيري م��وع��د �إن��ع��ق��اد �ل���دورة �ل��� 48 
من معر�س �ل�صرق �لأو�صط لل�صاعات 
و�مل��ج��وه��ر�ت، و�ل���ذي ك��ان م��ن �ملقرر 
تنظيمها يف �لفرة 25-29 مار�س، 

ليتم دجمها مع �لدورة �ل�49 �ملزمع 
�صبتمرب  ����ص���ه���ر  ن���ه���اي���ة  يف  ع���ق���ده���ا 
حر�س  من  �نطالقا  وذلك   ،2020
�ملعر�س  زو�ر  ���ص��الم��ة  ع��ل��ى  �مل���رك���ز 

و�لعاملني فيه من كافة �جلن�صيات.
ودع�����ا �مل���رك���ز، ك���اف���ة م��ت��ع��ام��ل��ي��ه �إىل 
��صتخد�م �ملن�صات �لذكية �ملتاحة عرب 
�ملوقع �لإلكروين �أو �لتطبيق �لذكي 

باللغتني  �مل��ح��م��ول��ة  �ل���ه���و�ت���ف  ع��ل��ى 
ي�صتطيع  �لتي  و�لإنكليزية،  �لعربية 
خاللها  م�����ن  �ل����ت����ع����رف  �مل����ت����ع����ام����ل 
ع���ل���ى ك���اف���ة �مل���ع���ل���وم���ات و�خل����دم����ات 
�لإل��ك��رون��ي��ة و�آخ���ر �لخ��ب��ار �ملتعلقة 
�لتو��صل مع  بالفعاليات، ف�صال عن 
ف��ري��ق عمل �مل��رك��ز ل��الإج��اب��ة ع��ن �أي 

��صتف�صار�ت خا�صة بالعمالء.

••ال�صارقة –الفجر:

�ل�صارقة عن عدد من  �أعلنت جامعة 
�لنتائج �لأولية و�ملوؤ�صر�ت �لإح�صائية 
عن  �ل��ت��ع��ل��م  ن��ظ��ام  بتطبيق  �ملتعلقة 
�أ�صبوعني  م�����رور  ب��ع��د  وذل�����ك  ُب���ع���د، 
م���ن ب����دء ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا ل��ل��ن��ظ��ام. حيث 
�ل��دك��ت��ور حميد  �لأ���ص��ت��اذ  �صعادة  �أك���د 
�جلامعة،  م���دي���ر  �ل��ن��ع��ي��م��ي  جم����ول 
ع��ل��ى �أن ج��ام��ع��ة �ل�����ص��ارق��ة ك��ان��ت قد 
�لتعليمية  من�صاتها  تفعيل  يف  ب��د�أت 
�لف���ر�����ص���ي���ة و�مل���ع���روف���ة ح��ال��ي��ا ب� 
كامل  ب�صكل  ُبعد”.  ع��ن  “�لتعليم 
و�أق�صامها  �جلامعة  كليات  جميع  يف 
ولكافة  وف�����روع�����ه�����ا،  �لأك�����ادمي�����ي�����ة 
وم�صاقاتها  �لأك���ادمي���ي���ة  ب��ر�جم��ه��ا 
�ل�صبت  ي��وم  م��ن  ب��د�ي��ة  �لتدري�صية، 
�حلايل،  م��ار���س  م��ن  �ل�صابع  �مل��و�ف��ق 
�جلامعة  �إد�رة  م���ن  ح��ر���ص��اً  وذل����ك 
يف  �لتعليمية  �لعملية  ��صتمر�ر  على 
�لبكالوريو�س  م��ر�ح��ل  يف  �جل��ام��ع��ة 
باأعلى  و�ل����دك����ت����ور�ة،  و�مل��اج�����ص��ت��ري 
ي�صمن  ومب�����ا  �جل�������ودة  م�������ص���ت���وي���ات 
حت��ق��ي��ق �مل��خ��رج��ات �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، من 
�لطلبة،  �مل�صتمر مع  �لتو��صل  خالل 
وت���ط���ب���ي���ق �أع����ل����ى م����ع����دلت �لأم������ان 
ولكافة  لطلبتها  �ل�صحية  و�ل�صالمة 
�لعاملني فيها، و�لتز�ماً من �جلامعة 
م���ن �جلهات  �ل�������ص���ادرة  ب���ال���ق���ر�ر�ت 
�خل�صو�س.  ب��ه��ذ�  ب��ال��دول��ة  �مل��ع��ن��ي��ة 
�أن جامعة  و�أ���ص��اف م��دي��ر �جل��ام��ع��ة 
تكنولوجية  ب��ن��ي��ة  ل��دي��ه��ا  �ل�����ص��ارق��ة 
متطورة �صاعدتها على �لبدء �لفوري 
بتفعيل عملية �لتعلم عن ُبعد وذلك 
ب��ا���ص��ت��خ��د�م جم��م��وع��ة م��ت��ن��وع��ة من 

�ملن�صات �لتعليمية وهي “�لبالكبورد 
�ل��رب�م��ج �لد�عمة، كما  وع��دد من   “
ب������د�أت �جل��ام��ع��ة ف����ور �لإع������الن عن 
من  ع��دد  بت�صكيل  �لفعلي  �لتطبيق 
ف���رق �ل��ع��م��ل ل��الإ���ص��ر�ف ع��ل��ى تنفيذ 
�لتعلم عن ُبعد مبا يف ذلك �لتدريب 
�لعملي  و�ل����ت����دري����ب  �لإك���ل���ي���ن���ي���ك���ي 
وحما�صر�ت �لدر��صات �لعليا، ف�صاًل 
ع���ن �لإ������ص�����ر�ف ع��ل��ى ر����ص���ائ���ل طلبة 
�مل��اج�����ص��ت��ري و�ل���دك���ت���ور�ه. ك��م��ا توىل 
باجلامعة  �مل��ع��ل��وم��ات  ت��ق��ن��ي��ة  ق�����ص��م 
�لتدري�صية  �لهيئة  �أع�����ص��اء  ت��دري��ب 
وتقدمي  وم��ت��اب��ع��ة  �ل��ت��ق��ن��ي��ات  ع��ل��ى 
�آخ��ذي��ن بعني  �ل���الزم.  �ل��دع��م �لفني 
�لع��ت��ب��ار ب���اأن ج��ام��ع��ة �ل�����ص��ارق��ة هي 
ك��ربى �جل��ام��ع��ات يف دول���ة �لإم����ار�ت 
طالبها  ب����ع����دد  �مل���ت���ح���دة  �ل���ع���رب���ي���ة 
�ل���ذي���ن ي���ت���ج���اوز ع���دده���م 15 �أل���ف 
جن�صياتهم،  تعدد  مع  وطالبة  طالب 
�ل����ث����الث يف خ���ورف���ك���ان  وف����روع����ه����ا 
�لرب�مج  وجمموعة  و�ل��ذي��د،  وكلباء 

بلغ  و�لتي  تقدمها،  �لتي  �لأكادميية 
عددها 114 برنامج، منها �أكر من 
50 در��صات عليا تقريباً، ف�صاًل عن 
عدد من �ملعاهد و�ملر�كز و�ملجموعات 
�لتخ�ص�صات  مب��خ��ت��ل��ف  �ل��ب��ح��ث��ي��ة 
�لنتائج  ت��ل��ك  و�أظ���ه���رت  و�مل�����ص��اري��ع. 
�أعلنتها �جلامعة  �لتي  و�لإح�صائيات 
�أي�صاً �أنه وخالل تلك �ملدة قد مت بث 
عدد )8064( حما�صرة �فر��صية 
ب�صكل  تتم  و�ل��ت��ي  مبا�صرة،  تفاعلية 
�ملحا�صر�ت  توقيت  نف�س  يف  متز�من 
�إد�رة  م���ن���ظ���وم���ة  ع���ل���ى  �لأ�����ص����ل����ي����ة 
كافة  خاللها  يلتقي  حيث  �مل�صاقات، 
يف  ك��ل  �مل�����ص��اق  يف  �مل�صجلني  �ل��ط��ل��ب��ة 
مكان تو�جده مع �أ�صتاذ �ملادة �ملتو�جد 
يف مكتبه �أو منزله باملدينة �جلامعية 
و�لتفاعل  ل��ل�����ص��رح  �ل��ت��وق��ي��ت  بنف�س 
�لتام، كما مت ت�صجيل هذه �ملحا�صر�ت 
�لط��الع عليها  �لطالب من  ليتمكن 
ينا�صبه، حيث  وقت  �أي  يف  ومتابعتها 
ب��ل��غ �إج���م���ايل �ل��وق��ت �ل��زم��ن��ي لتلك 

�أكر  �ملبا�صرة  �لتفاعلية  �ملحا�صر�ت 
�أكر من  �ألف �صاعة تلقاها   30 من 
باجلامعة  وطالبة  طالب  �أل��ف   15
تو�جدهم  �أم����اك����ن  �خ����ت����الف  ع���ل���ى 
�لإمار�ت  دول��ة  د�خ��ل  �ملقيمني  �صو�ء 
�لعربية �ملتحدة وخارجها، با�صتخد�م 
�لأجهزة �لإلكرونية �ملتاحة لديهم. 
 10500 ع���دد  �إىل  ب��الإ���ص��اف��ة  ه���ذ� 
و16800  �إكلينيكي  ت��دري��ب  �صاعة 
و3600  م����ي����د�ين  ت����دري����ب  ����ص���اع���ة 
�إىل  بالإ�صافة  ه��ذ�  درو���س خمربية. 
�صوتاً  �مل�صجلة  �لعلمية  �ملحا�صر�ت 
و�صورة با�صتديو هات �جلامعة، و�لتي 
مت و�صعها حالياً على “منظومة �إد�رة 
ب�صكل  م�صاهدتها  وي��ت��م  �مل�صاقات” 
و�لتي  �لطلبة  م��ن  وم�صتمر  ي��وم��ي 
كما  109 حم���ا����ص���رة.  ع���دده���ا  ب��ل��غ 
جمموعة  �أي�صاً  �جلامعة  ��صتخدمت 
متنوعة من �حللول �لتقنية �ملقدمة 
�ل�صركات  ك����ربي����ات  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون 
�ملجال.  ه��ذ�  يف  �ملتخ�ص�صة  �لعاملية 

ويف هذ� �ل�صدد �أ�صاد عدد من �أع�صاء 
بتلك  باجلامعة  �لتدري�صية  �لهيئة 
حممد  �لدكتور  �أك��د  حيث  �لتجربة. 
علوم  بق�صم  �مل�صاعد  �لأ���ص��ت��اذ  غ��ال��ب 
�لعلوم  ك��ل��ي��ة  �ل��ط��ب��ي��ة يف  �مل��خ��ت��رب�ت 
�لكليات  ط��ل��ب��ة  �أن  ع��ل��ى  �ل�����ص��ح��ي��ة، 
�لطبية قد �أظهرو� تفاعاًل مع عملية 
�لتعليم عن ُبعد �صو�ء �ملقيمني منهم 
د�خل دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
و��صحاً  ذلك  �أو خارجها، حيث ظهر 
يف �لتز�مهم بالتو�جد خالل �لأوقات 
�ملحددة للمحا�صر�ت و�لنقا�س �لبناء 
ت�صوير  �أي�صاً  مت  كما  �ملحا�صر،  م��ع 
بتفا�صيلها  �ملقررة  �لعملية  �لتجارب 
مع  وم�������ص���ارك���ت���ه���ا  خم���ت���رب�ت���ن���ا  يف 
نقا�صية  جل�صات  �أعقبها  ثم  �لطلبة، 
�ل��ت��ي متت  �لتجربة  وح��و�ري��ة ح��ول 
�أ�صادت  ك��م��ا  ُب���ع���د.  ع���ن  م�����ص��اه��دت��ه��ا 
�لأ�صتاذ  ع��ل��ي  �آل  ف���وزي���ة  �ل���دك���ت���ورة 
تفاعل  على  �لت�صال  بكلية  �مل�صارك 
�لتعليمية  �ملحا�صر�ت  �أثناء  �لطلبة 

ع���ن ُب���ع���د، وح��ر���ص��ه��م �مل�����ص��ت��م��ر على 
�لأ�صئلة.  وط��رح  �حل���و�ر  يف  �مل�صاركة 
�إل �أن �لتجربة قد �أثبتت �إىل �حلاجة 
��صتخد�م  على  �أكر  �لطلبة  لتدريب 
تلك �لتقنيات �حلديثة يف �لتعلم. كما 
�أكد �لدكتور حممد �حلمريي رئي�س 
باجلامعة  �لتكنولوجيا  نقل  مكتب 
و�ملحا�صر يف �لبتكار وريادة �لأعمال، 
�لتعليمية  �لعملية  �صري  ج��ودة  على 
�مل�صكالت  بع�س  وب��خ��الف  ُب��ع��د،  ع��ن 
ودخول  �لإن��رن��ت  ب�صرعة  �خل��ا���ص��ة 
منازلهم،  من  �ل�صبكة  على  �لطالب 
ناجحة حيث  �لتجربة  وب�صفة عامة 
مت �لتاأقلم �ل�صريع من �أع�صاء �لهيئة 
��صتخد�م  على  و�لطلبة  �لتدري�صية 
كما  �لتفاعلية.   �لتكنولوجيا  تلك 
�لوهاب  عبد  خولة  �ل��دك��ت��ورة  �أك���دت 
بق�صم  �مل�صاعد  �لأ�صتاذ  �لنجار  نا�صر 
�لهند�صة �لكهربائية بكلية �لهند�صة، 
على تفاعل �لطلبة وتعاونهم �مل�صتمر 
�لهدف  ل��ت��ح��ق��ي��ق  �أ����ص���ات���ذت���ه���م  م����ع 

�ملن�صود من �لعملية �لتعليمية يف ظل 
�لدكتور  و�أ���ص��اف  �لر�هنة.  �لأو���ص��اع 
كلية  عميد  م�صاعد  �صحادة  �إح�����ص��ان 
يف  �مل�صاقات  تدري�س  يتم  �أن��ه  �لعلوم 
�لكيمياء  علوم  يف  �ملاج�صتري  برنامج 
�ملن�صات  جم���م���وع���ة  ب���ا����ص���ت���خ���د�م 
�ت�صمت  ولقد  باجلامعة.   �لتعليمية 
بالنجاح  ُب���ع���د  ع���ن  �ل��ت��ع��ل��م  ط���ر�ئ���ق 
لعتماد تلك �لنظم يف طرح �مل�صاريع 
�ل�صفية  و�مل����ح����ا�����ص����ر�ت  �ل��ب��ح��ث��ي��ة 
ومناق�صتها ب�صكل تفاعلي كبري. كما 
�ل��ت��ق��ي��ي��م �جلزئي  �ع��ت��م��اد  �أي�����ص��اً  مت 
و�صائط  با�صتخد�م  �لعلمية  للمو�د 
برنامج  ���ص��م��ن  �مل����وج����ودة  �ل��ت��ق��ي��ي��م 
ُيفتقد  م��ا  �أك��ر  �أم��ا  �مل�صاقات.  �إد�رة 
�ملدر�س  ب���ني  �مل��ب��ا���ص��ر  �ل��ت��ف��اع��ل  ه���و 
�لتعلم  عملية  ي��ري  �ل��ذي  و�لطلبة 
قبل  م��ن  �ملكت�صبة  �مل���ه���ار�ت  و���ص��ق��ل 
و�أ�صاف  �مل�صتقبل.   وع��ل��م��اء  باحثي 
�لأ�صتاذ  زي����د  �أب����و  حم��م��د  �ل���دك���ت���ور 
على  �ل�صحية  �لعلوم  بكلية  �مل�صاعد 

ك��رون��ا حلو�جز  ف��ريو���س  �ج��ت��ي��اح  �أن 
و�مل����ك����ان ج��ع��ل م���ن تفعيل  �ل����زم����ان 
“�لتعلم  و  �للكروين”  “�لتعليم 
عن ُبعد” فر�صة �إىل �لرتقاء بطرق 
و�ل���غ���اء �حلو�جز  �مل��ع��ريف  �ل��ت��و����ص��ل 
�ملكانية بني �لطالب وم�صادر �لتعلم، 
فر�س  خلق  يف  ف��ع��ال  ب�صكل  و���ص��اع��د 
متو��صل  و�أكادميي  �إن�صاين  لتو��صل 
قو�عد  لك�صر  و�لطالب  �لأ�صتاذ  بني 
و��صحة  ب�صورة  تبني  لقد  �ل��روت��ني. 
مقدرة جامعة �ل�صارقة على ��صتيعاب 
و��صتك�صاف  فعالة  ب�صورة  �لتحديات 
�أع�صاء  ل��دى  �لعلمية  �ل��ق��وة  مكامن 
�ل��ه��ي��ئ��ة �ل���ت���دري�������ص���ي���ة و�ل���رغ���ب���ة يف 
�لتعلم لدى طالبها لتحقيق �أهد�ف 
�ملنظومة �لتعليمية ب�صكل فعال. حيث 
�جلامعة  �أتاحتها  �لتي  �لتقنيات  �أن 
بني  �لر�صا  ن�صبة  �رت��ف��اع  يف  �صاهمت 
يف  ت��وؤدي  و�صوف  و�لأ�صاتذة  �لطالب 
�ملح�صلة �لنهائية �إىل حتقيق �أهد�ف 

�لعملية �لتعليمية.

••  دبي-الفجر

جلمعية  �لتابع  دب��ي،  يف  �لإ�صالمي  �ملعلومات  مركز  ت��وج 
18طفال،  بينهم  �لأوىل،  ب��امل��ر�ك��ز  ف��ائ��ز�   90 �ل��رب،  د�ر 
و�ل�صنة  �لكرمي  �ل��ق��ر�آن  م�صابقة  من  �لر�بعة  �ل���دورة  يف 
تعد  و�لتي  �جل��دد(،  )�ملهتدين  لفئة  �ملخ�ص�صة  �لنبوية، 
�لتي  �ل��دول��ة،  م�صتوى  على  نوعها  م��ن  �لأوىل  �مل�صابقة 
تخت�س بهذه �لفئة، وتهدف �إىل ربطهم بالكتاب و�ل�صنة 
منهج  وغ��ر���س  �حل��ن��ي��ف،  ب��ال��دي��ن  وتوعيتهم  وتثقيفهم 

�لو�صطية و�لعتد�ل، وتعزيز قيم �لت�صامح بينهم. 
   وقال ر��صد �جلنيبي، مدير �ملركز �ملعلومات �لإ�صالمي 
�لتي  �مل�صابقة،  من  �لأخ��رية  �لن�صخة  �إن  �لرب”:  “د�ر  يف 
�لإقبال  ظ��ل  �صجلت جن��اًح��ا لف��ًت��ا، يف  م��وؤخ��ًر�،  �ختتمت 
�لو��صع على �مل�صاركة، و�لتفاعل و�لتناف�س، �لذي حظيت 
�لإجمايل  �ل��ع��دد  �أن  �إىل  م�صري�  �ل��ع��ام،  ه��ذ�  �مل�صابقة  ب��ه 
للم�صجلني يف �مل�صابقة بلغ 900 م�صارك، ينتمون �إىل23 
31 ط��ف��اًل، وب��ل��غ عدد  �ل���ع���امل، بينهم  دول����ة، م��ن ح���ول 
�ملتاأهلني للت�صفيات �لنهائية 344 مت�صابًقا. فيما ت�صم 

�مل�صابقة 6 م�صتويات. حيث كرم “�ملعلومات �لإ�صالمي” 
�لذي �حت�صنته قاعة  �لفائزين، خالل �حلفل �خلتامي، 
بدبي، بح�صور  �لأملاين  �ل�صعودي  �مل�صت�صفى  �ملنا�صبات يف 
و�ل�صيخ  �ملركز،  نائب مدير  �لكثريي  �ملركز، وفرج  مدير 
�لإ�صالمية  �ل�����ص��وؤون  ب��د�ئ��رة  �ل��و�ع��ظ  ��صماعيل  خ��ال��د 
و�أحمد في�صل �جلناحي رئي�س  و�لعمل �خلريي يف دبي، 
بالد�ئرة،  �لإ�صالمية  �ملوؤ�ص�صات  ومتابعة  ترخي�س  ق�صم 
�ل��ر�ع��ي��ة و�ل��د�ع��م��ة للحدث  وممثلي ع��دد م��ن �جل��ه��ات 

�لديني �لربوي.

دولة  23 من  طفاًل   31 بينهم  م�سارك   900
فوز 90 »مهتٍد جديدا« يف م�سابقة القراآن وال�سنة

حممد غالبحممد اأبو زيدحميد جمول النعيمي فوزية ال عليخولة عبدالوهابحممد احلمريياح�سان �سحادة

بعد مرور 15 يومًا من تفعيل من�ساتها التعليمية الفرتا�سية

جامعة ال�سارقة ُتعلن عن نتائج واإح�سائيات تطبيقها للتعلم عن ُبعد

يف اإطار جهوده ل�سمان اأعلى م�ستويات الوقاية واحلماية للموظفني واملتعاملني

اإك�سبو ال�سارقة يطبق �سل�سلة من التدابري االحرتازية يف املبنى الرئي�سي وفروعه يف الذيد وخورفكان

العدد 12892 بتاريخ 2020/3/25   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

��صم �ل�صركة : فيكتوري هايفالير - �ض ذ م م     
�لعنو�ن : مكتب رقم 214 ملك علي عبد�هلل علي �ل�صعفار �ملري - �لقوز �ل�صناعية 
�لأوىل - �ل�صكل �لقانوين : ذ�ت م�صوؤولية حمدودة. رقم �لرخ�صة : 810439 رقم 
�لقيد بال�صجل �لتجاري : 1353825 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية 
�ملذكورة  �ل�صركة  باإنحالل  لديها  �لتجاري  �ل�صجل  يف  �لتاأ�صري  مت  قد  باأنه  بدبي 
�أعاله، وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2020/3/17 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل 
حماكم دبي بتاريخ 2020/3/17 وعلى من لديه �أي �عر��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل 
�مل�صفي �ملعني الكتبي وم�ساركوه حما�سبون قانونيون �لعنو�ن : مكتب رقم 3 ملك 
 مكتب ويل عهد دبي �للجنة �ملوؤقتة - بردبي - �لقوز �لوىل - هاتف  04-3215355 
وذلك  �لثبوتية  و�لأور�ق  �مل�صتند�ت  كافة  معه  م�صطحباً   04-3215356 فاك�س: 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12892 بتاريخ 2020/3/25   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

��صم �مل�صفي/الكتبي وم�ساركوه حما�سبون قانونيون
 - �ملوؤقتة - بردبي  �للجنة  دب��ي  رق��م 3 ملك مكتب ويل عهد  : مكتب  �لعنو�ن   
�لقوز �لوىل - هاتف  3215355-04 فاك�س: 3215356-04 - مبوجب هذ� تعلن 
د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�صفي �ملذكور �أعاله لت�صفية  
بتاريخ   دب��ي  ق���ر�ر حم��اك��م  وذل���ك مب��وج��ب  م  م  ذ  - �ض  فيكتوري هايفالير 
2020/3/17 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2020/3/17 وعلى من 
لديه �أي �عر��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�صفي �ملعني يف مكتبه �لكائن بدبي 
�لثبوتية  و�لأور�ق  �مل�صتند�ت  كافة  معه  �أع��اله، م�صطحباً  �ملذكور  �لعنو�ن  على 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12892 بتاريخ 2020/3/25   
 اعالن بالن�شر للح�شور اأمام مكتب اإدارة الدعوى

باللغتني احداها ت�شدر باللغة االجنليزية  
يف االإ�شتئناف رقم 2020/355 عمايل

بناء علي طلب �مل�صتاأنف : �جرة �ل�صارقة 
�ىل �مل�صتاأنف �صده : معاذ �صناء �هلل 

مبحكمة  �ل���دع���وى  �إد�رة  مكتب  �م���ام  ب��احل�����ص��ور  مكلف  �ن���ت 
وذلك  معتمد  وكيل  بو��صطة  �و  �صخ�صيا   - �ل�صارقة  ��صتئناف 
يف يوم �لإثنني �ملو�فق 2020/4/13 يف �ملذكورة رقمها �أعاله - 

بو�صفك م�صتاأنف �صده.
مكتب ادارة الدعوى       

  وزارة العدل
حمكمة ال�شارقة  االحتادية اال�شتئنافية

مكتب ادارة الدعوى
العدد 12892 بتاريخ 2020/3/25   

انذار عديل بالن�شر
رقم )2020/1980(

�ملنذر : �صناعات يونيفر�صال لالنابيب و�لبال�صتيك �ملحدودة 
1- �صركة �لقدرة لنظمة �حلماية و�ل�صالمة - ذ م م �ملنذر �ليهما : 

2- بهاء �لدين �حمد عبد�لقادر �لزغول -  )جمهول حمل �لإقامة(   
حيث �أنكم مديونية ملوكلنا مببلغ 22.000 درهم بال�صيك رقم 000275 و�مل�صحوب على بنك )بنك 
دبي �لتجاري( بتاريخ 2019/11/21 وحيث �نكم ورغم �ملخاطبات �لودية مل تلتزمو� ب�صد�د �ملبالغ 

�ملر�صدة بذمتكم. 
وحر�صا منا على �لعالقات �لودية طلب موكلنا �ن ننذركم ب�صد�د �ملبالغ �ملر�صدة بذمتكم وقدرها 
�صيقوم  �لن�صر ما مل فان موكلنا و�حل��ق بجانبه  تاريخ  �ي��ام من  =/ 22.000 دره��م خالل خم�صة 
باتخاذ �لإجر�ء�ت �لقانونية �لكفيلة بحفظ حقوقه مع حتميلكم �لر�صوم و�مل�صاريف و�لتعوي�صات 

�ملقررة عن تاأخركم يف �ل�صد�د.  مع حفظ كافة �حلقوق �لخرى من �ي نوع كانت. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12892 بتاريخ 2020/3/25   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2020/1979(

�ملنذرة : من�صور �خو�ن - ذ م م 
�ملنذر �ليه : �متيك خلدمات �لفنية - �س ذ م م

)جمهول حمل �لإقامة( 
�ملورد  وق��دره 14512 درهم قيمة ب�صائع مع �حلديد  ملوكلتنا مببلغ  - ملديونيتكم 
�ملبالغ  ب�صد�د  ننذركم  �ن  �لودية طلب موكلنا  �لعالقات  على  منا  �ليكم. وحر�صا 
�ملر�صدة بذمتكم وقدرها =/ 14512 درهم خالل خم�صة �يام من تاريخ �لن�صر ما 
مل فان موكلنا و�حلق بجانبه �صيقوم باتخاذ �لإجر�ء�ت �لقانونية �لكفيلة بحفظ 
يف  تاأخركم  ع��ن  �مل��ق��ررة  و�لتعوي�صات  و�مل�صاريف  �لر�صوم  حتميلكم  م��ع  حقوقه 

�ل�صد�د.  مع حفظ كافة �حلقوق �لخرى من �ي نوع كانت. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12892 بتاريخ 2020/3/25   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2020/1977(

�ملنذرة : رويال تريت لتموين �ملو�د �لغذ�ئية - �س ذ م م 
�ملنذر �ليه : �صركة �صنطور للمقاولت �ملكانيكة و�لكهربائية 

)جمهول حمل �لإقامة( 
ب�صائع مع �حلديد  قيمة  درهم  وق��دره 700.749.00  ملوكلتنا مببلغ  ملديونيتكم   -
�ن ننذركم ب�صد�د  �لودية طلب موكلنا  �ليكم. وحر�صا منا على �لعالقات  �مل��وردة 
من  �ي��ام  خم�صة  خ��الل  دره��م   700.749.00/= وق��دره��ا  بذمتكم  �ملر�صدة  �ملبالغ 
تاريخ �لن�صر ما مل فان موكلنا و�حلق بجانبه �صيقوم باتخاذ �لإجر�ء�ت �لقانونية 
�لكفيلة بحفظ حقوقه مع حتميلكم �لر�صوم و�مل�صاريف و�لتعوي�صات �ملقررة عن 

تاأخركم يف �ل�صد�د.  مع حفظ كافة �حلقوق �لخرى من �ي نوع كانت. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12892 بتاريخ 2020/3/25   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2020/1978(

�ملنذرة : قائد بدرى لتجارة قطع غري �ل�صفن - �س ذ م م
�ملنذر �ليه : تر�جنيل مرين �صرفي�صز - �س ذ م م 

)جمهول حمل �لإقامة( 
- ملديونيتكم ملوكلتنا مببلغ وقدره 38200 درهم قيمة �لب�صائع �ملورده �ليكم

وحر�صا منا على �لعالقات �لودية طلب موكلنا �ن ننذركم ب�صد�د �ملبالغ �ملر�صدة 
�ي��ام من تاريخ �لن�صر ما مل فان  بذمتكم وقدرها =/ 38200 دره��م خالل خم�صة 
موكلنا و�حلق بجانبه �صيقوم باتخاذ �لإجر�ء�ت �لقانونية �لكفيلة بحفظ حقوقه 
مع حتميلكم �لر�صوم و�مل�صاريف و�لتعوي�صات �ملقررة عن تاأخركم يف �ل�صد�د.  مع 

حفظ كافة �حلقوق �لخرى من �ي نوع كانت. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12892 بتاريخ 2020/3/25   
اعالن بالن�شر        

يف  الدعوى 51/2020/72 تظلم جتاري  
مو�صوع �لدعوى : تظلم من �لقر�ر �ل�صادر يف �لمر على عري�صة رقم 11/2020 جتاري

طالب �لإعالن / 1- بنك �مل�صرق )�صركة م�صاهمة عامة(  - �صفته بالق�صية : متظلم 
�ملطلوب �إعالنهم : 1- حممد عبد�لرحيم عبد�لرز�ق علي �لفهيم ، 2-�بر�هيم عبد�لرحيم عبد�لرز�ق 
علي �لفهيم ، 3- ��صماعيل عبد�لرحيم عبد�لرز�ق علي �لفهيم ، 4- عبد�هلل عبد�لرحيم عبد�لرز�ق 

علي �لفهيم - �صفتهم بالق�صية : متظلم �صدهم-جمهول حمل �لقامة. 
مو�صوع �لإعالن : قد �قام عليكم �لتظلم �ملذكورة �عاله ومو�صوعه تظلم من �لقر�ر �ل�صادر يف �لمر 
�ل�صاعة 8.30  على عري�صة رقم 11/2020 جتاري وحددت لها جل�صة يوم �لأحد �ملو�فق 2020/4/19 
�س بالقاعة Ch1.A.5 لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل ، ويف حالة تخلفك فان �حلكم 
�صيكون مبثابة ح�صوري. علما بان بناء على �لقر�ر رقم )30( ل�صنة 2020 من �ملادة رقم )1/1( �ل�صادر 

بتاريخ 2020/3/17 ب�صاأن تاأجيل �جلل�صات �لق�صائية مت �لتاأجيل للتاريخ �ملذكور �أعاله. 
رئي�س الق�شم         

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية   التجارية 
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عربي ودويل

�أكد رئي�س �حلكومة �للبنانية ح�صان دياب �أم�س �لثالثاء، �أن بالده 
تعي�س يف حمنة و�صيق ب�صبب خطر وباء كورونا �مل�صتجد، د�عياً �إىل 

مزيد من �لتالحم و�ملبادرة لتح�صني �لدولة.
بقيمة  �للبنانية  �مل�����ص��ارف  جمعية  م��ن  منحة  ت�صلرّمه  خ��الل  وق���ال 
ملعاجلة  و��صت�صفائية  طبية  �أجهزة  لتاأمني  دولر،  ماليني   6 تناهز 
�مل�صابني بوباء كورونا، �إن لبنان يف حمنة و�صيق، و�ل�صعب �للبناين 
بد�أ يعي�س وطاأة تر�كم �لأزمات �لقت�صادية و�ملعي�صية و�ملالية، و�لتي 
�أ�صيف �إليها �ليوم هذ� �خلطر �ملتمثل بوباء كورونا . و�أ�صاف �أن ما 
منر به �ليوم يحتاج �إىل ت�صافر كل �جلهود، من دون مز�يد�ت، ول 
ح�صابات، �لبلد كله يرزح حتت وطاأة �صغوط قا�صية، ول ميكن لأي 
كان �أن يحمل وحده عبء هذه �ل�صغوط . و�أ�صار �إىل �أن �لدولة يف 
ظل �إمكاناتها �حلا�صرة، ي�صعب عليها �لقيام بكامل و�جباتها جتاه 
�للبناين،  �ملجتمع  تكافل  على  هو  �ل��ره��ان  ف��اإن  ولذلك  مو�طنيها، 
و�لتعاون مع �لدولة �لتي ل مالذ �إل بها، باعتبارها �حلا�صن �لوحيد 
جلميع �أبنائها، من دون متييز. وطالب دياب باللتفاف حول �لدولة 
متنح  �لتي  هي  وحدها  �لدولة  لأن  قدر�تها،  وتقوية  وموؤ�ص�صاتها، 
�أمن  على  ت�صكل خطر�ً  �لتي  �لفريو�صات  �للبنانيني مناعة �صد كل 

�لوطن �ل�صحي �أو �لأمني �أو �لوجودي.

�لد�خلية  �لطري�ن  “ تعليق جميع رح��الت  “ �صلطنة عمان  �أعلنت 
و �لدولية من مطار�ت �ل�صلطنة و �إليها �بتد�ء من �ل�صاعة �لثانية 
ذلك  م��ن  ي�صتثنى  �أن  على  �ملقبل  “ �لأحد”  ي��وم  ظهر  م��ن  ع�صرة 
رح��الت حمافظة م�صندم و رح��الت �ل�صحن �جل��وي وذل��ك يف �إطار 
�مل�صتجد / ك��ورون��ا  ف��ريو���س  �ل��ن��اجت��ة ع��ن  �ل��ت��ط��ور�ت  �لتعامل م��ع 

�آلية  ببحث  �ملكلفة  �لعليا  �لعمانية  �للجنة  طلبت  و  كوفيد-19/. 
�لتعامل مع �لتطور�ت �لناجتة عن فريو�س كورونا خالل �جتماعها 
وزير  �لبو�صعيدي  في�صل  ب��ن  ح��م��ود  �ل�صيد  م��ع��ايل  برئا�صة  �أم�����س 
�لد�خلية �لعماين من �جلهات ذ�ت �لعالقة ترتيب عودة من يرغب 
�إىل  �ملبتعثني على وجه �خل�صو�س  �لطلبة  و  �ملو�طنني عموما  من 
�ملوؤ�ص�صي  �لعزل  بتوفري  �ملخت�صة  �جلهات  وجهت  و  �لوطن..  �أر���س 
�ملعزولني  �لتقنية لتتبع �ملخالفني من  �لو�صائل  �أحدث  �تباع  و  لهم 

و�ملحجورين �صحيا، ل�صمان عدم �نت�صار �لفريو�س.
و دعت �للجنة .. �أفر�د �ملجتمع و�ملوؤ�ص�صات كافة �إىل �صرورة �للتز�م 
ب���الإج���ر�ء�ت �لح���ر�زي���ة و�ل��وق��ائ��ي��ة ملنع ف��ريو���س ك��ورون��ا و�أك���دت 
يف  �مل��ن��ازل  د�خ���ل  �لتجمعات  فيها  مب��ا  ع��م��وم��ا  �لتجمعات  خم��اط��ر 

�حتمالت �نت�صار �ملر�س.

�مل�صابني  من  جديدة  ح��الت  ت�صع  �صفاء  �أم�س  �لكويت  دول��ة  �أعلنت 
و8  كويتي  مو�طن  هم   /  19 كوفيد   / �مل�صتجد  ك��ورون��ا  بفريو�س 
مو�طنات كويتيات لريتفع بذلك عدد �حلالت �لتي تعافت ومتاثلت 
�ل�صيخ  ع��ن  �لكويتية  �أن��ب��اء  وك��ال��ة  ونقلت  ح��ال��ة.   39 �إىل  لل�صفاء 
�لتحاليل و�لفحو�س  �إن  �ل�صباح وزير �ل�صحة قوله  با�صل  �لدكتور 
�ملخربية و�لإ�صعاعية �أثبتت �صفاء هذه �حلالت �لت�صع من �لفريو�س. 
وذكر �أنه �صيتم نقل هذه �حلالت �إىل �جلناح �لتاأهيلي يف �مل�صت�صفى 
من  خلروجها  متهيد�  بالفريو�س  �مل�صابني  ل�صتقبال  �ملخ�ص�س 

�مل�صت�صفى خالل �ليومني �ملقبلني.

�صجلت كوريا �جلنوبية �أم�س 76 �إ�صابة جديدة بفريو�س كورونا “ 
كوفيد - 19 “ لريتفع �إجمايل عدد �لإ�صابات �ملوؤكدة �إىل 9،037 

حالة وفقا ملا �أعلنته �صلطات �ل�صحة �لعامة .
�لوفيات  ع��دد  �أن  �جلنوبية  �لكورية  لالأنباء  يونهاب  وكالة  وذك��رت 
�أم�س �لأول بزيادة  120 حالة يف منت�صف ليل يوم  بالفريو�س بلغ 
قدرها 9 حالت مقارنة مع �ليوم �لذي �صبقه. و�أو�صحت �أن من بني 
�لإ�صابات �جلديدة 20 حالة قادمة من �خلارج ..م�صرية �إىل �أن عدد 
حالت �لإ�صابة �ملوؤكدة جتاوز حاجز �ل� 9 �آلف بعد مرور 64 يوما 

من وقوع �أول حالة �إ�صابة يف �لبالد يف 20 يناير �ملا�صي.

عوا�صم

بريوت

م�سقط

الكويت

�سيئول

االأردن: م�سابو كورونا �سيغادَرون 
امل�ست�سفيات قريبًا بعد �سفائهم

•• عمان-وكاالت:

ت�صتعد �ل�صلطات �ل�صحية يف �لأردن، لإخر�ج جمموعة من �مل�صابني بكورونا 
من �مل�صت�صفيات يف �لأيام �لقليلة �ملقبلة، بعد �أن متاثلو� لل�صفاء.

وق���ال �مل��ت��ح��دث �لإع���الم���ي ب��ا���ص��م م��ل��ف ك��ورون��ا �ل��دك��ت��ور ن��ذي��ر عبيد�ت، 
�إن جم��م��وع��ة م��ن م�صابني ف��ريو���س ك��ورون��ا ���ص��ي��غ��ادرون غ���رف �ل��ع��زل يف 

�مل�صت�صفيات �إثر �صفائهم .
و�أ�صاف يف ت�صريحات �صحافية �أن �حلالة �مل�صابة بكورونا و�مل�صنفة �صابقاً 

باحلرجة �أ�صبح و�صعها جيد�ً .
وطماأن عبيد�ت باأن �أو�صاع �لإ�صابات ما ز�لت حتت �ل�صيطرة، م�صتند�ً �إىل 
 15 �مل�صجلة يومياً بفريو�س كورونا و�لتي ل تتجاوز  �أع��د�د �لإ�صابات  �أن 
�إ�صابة باليوم موؤخر�ً معقولة. وكان �لأردن �صجل �لأردن م�صاء �لإثنني 15 
�إ�صابة جديدة بفريو�س كورونا، لريتفع عدد �لإ�صابات يف �ململكة �إىل 127 
�إ�صابة. ويفر�س �لأردن منذ �أ�صبوع �إجر�ءت قا�صية و�صلت �إىل 100 �إجر�ء 
للحيلولة دون تف�صي �لفريو�س، كان �أهمها �إغالق �حلدود �لربية و�جلوية 
و�لبحرية، �إ�صافة �إىل حظر للتجول منذ يوم �ل�صبت �ملا�صي، ي�صهد �لتز�ماً 
�صبه كامل، م�صتعيناً بقو�ت �لأمن و�جلي�س �للذ�ن يوقفان كل من يخرق 
�حلظر. وبح�صب �ملتحدث �لإعالمي با�صم مديرية �لأمن �لعام، فاإن كافة 
�أو�مر  1657 �صخ�صاً خرقو�  �لقب�س على  �ألقت  �لغلق  �لدوريات ونقاط 
حظر �لتجول يف خمتلف مناطق وحمافظات �ململكة، ومت حتويلهم ملر�كز 

�لتوقيف �لتابعة للقو�ت �مل�صلحة. 

على البلدين اأن يوحدا جهودهما للحد من اآثار الوباء 

كورونا ي�سعل حربًا باردة بني اأمريكا وال�سني

توقيف 1600 �سخ�س يف االأردن ملخالفتهم حظر التجول 

•• وا�صنطن-وكاالت:

�لأمريكي  �ل���رئ���ي�������س  وق�����ف  ع���ن���دم���ا 
�أم���ام �ل�صحافيني يف  ت��ر�م��ب  دون��ال��د 
تال  �ملا�صي،  �لأ�صبوع  �لأبي�س  �لبيت 
كورونا  فريو�س  عن  �صلفاً  معد�ً  بياناً 
، قبل �أن يخرج عن �لن�س م�صتبدًل ب� 

�لفريو�س �ل�صيني كلمة كورونا. 
�ل�����ص��ح��اف��ي��ون م��اي��ك��ل كر�ويل  و�أف�����اد 
و�إدو�رد يونغ ولر� جايكز يف �صحيفة 
ن���ي���وري���ورك ت���امي���ز �لأم���ري���ك���ي���ة، �أن 
ت���ر�م���ب ك���ان لذع�����اً يف �ت��ه��ام��ه بكني 
بحجب معلومات عن �لفريو�س �لذي 
ووهان  م��دي��ن��ة  يف  �لأم����ر  �أول  تف�صى 
�إقليم هوبي وبات وباًء عاملياً  عا�صمة 

ي�صلرّ �لوليات �ملتحدة.
�إن �ل��ع��امل ي��دف��ع ثمناً  وق���ال ت��ر�م��ب 
مل����ا ف��ع��ل��ت��ه )�ل�������ص���ني( . ويف  ف����ادح����اً 
وزير  تر�مب  �إىل  �ن�صم  �لتايل  �ليوم 
�تهم  �ل��ذي  بومبيو  مايك  خارجيته 
�حلكومة �ل�صينية بت�صويه �ملعلومات 
ت�صبب  رده�����ا  �إن  ق���ائ���اًل  �ل�����ص��ح��ي��ة، 

مبخاطر للنا�س يف �لعامل كله . 
ولحظ �لكترّاب �لثالثة يف تقريرهم، 
ه���و تغيري  �مل���دم���ر  �لن��ت��ق��اد  ه���ذ�  �أن 
�صعى  لطاملا  رئي�س  ن��ربة  يف  مفاجئ 

�إىل �حل��ف��اظ ع��ل��ى ���ص��د�ق��ة م��ع ن��ظ��ريه �ل�����ص��ي��ن��ي �صي 
قيامه  جلهة  �صابق  وق��ت  يف  �أمتدحه  و�ل���ذي  جينبينغ، 

بعمل حمرف جد�ً �صد �لوباء. 

حرب باردة جديدة
�لكبار  �لأمريكيني  و�مل�صوؤولني  لكن مع ت�صعيد تر�مب 
�لقومي  �لأمن  �صي، يخ�صى خرب�ء  �نتقاد�تهم حلكومة 
تتجهان  �لعامليتان  �لقوتان  تكون  �أن  �لعامة  و�ل�صحة 
�إىل ح���رب ب����اردة ج��دي��دة ق��د ت��ق��و���س ع��ل��ى ن��ح��ٍو جدي 
�جلهود �مل�صركة لإنقاذ �لقت�صاد �لعاملي.  وحتى بع�س 
�أن  م��ن  ح���ذرو�  ت��ر�م��ب  �إد�رة  يف  �ل�صحيني  �مل�����ص��وؤول��ني 
�لتنديد باحلكومة �ل�صينية قد ي�صعرّب مهمة �حل�صول 

م�صتوى متدنياً مماثاًل للم�صتوى �لذي كانت عليه بعد 
حادث تيان �آن مني، وذلك يف توقيت �صيء، �إذ يتعني على 
�لبلدين �أن يوحد� جهودهما للحد من �آثار �لوباء على 
و�لأ�صو�ق  �لأقت�صادي  �لن�صاط  وعلى  �لعامة،  �ل�صحة 
�ملالية .  ور�أت كيلي ماغ�صامان، �لديبلوما�صية �ل�صابقة 
وم�����ص��اع��دة وك��ي��ل وزي���ر �ل��دف��اع ل�����ص��وؤون �آ���ص��ي��ا و�ملحيط 
�لهادئ يف �إد�رة �لرئي�س �لأمريكي �ل�صابق بار�ك �أوباما، 
�لفريو�س،  لح��ت��و�ء  �جل��ه��ود  م��ن  ي�صعف  �لتناف�س  �إن 
معتربة �أنه عو�س توبيخ �ل�صني فقط من �أجل �لتوبيخ، 

فاإننا نحتاج �إىل �لعمل معاً لل�صيطرة على �لفريو�س . 

احلزب ال�سيوعي
فاإن   ، تاميز  نيويورك  �أوردت���ه  �ل��ذي  �لتقرير  وبح�صب 

على معلومات عن �لفريو�س من بكني. 

دور ال�سني
للفريو�س،  �جليني  �لت�صل�صل  ك�صف  �ل�صني يف  و�صاركت 
�لعلماء �ل�صينيون �لكثري من �ملقالت عنه،  بينما كتب 
على رغم �أن �مل�صوؤولني حاول�����و� �لت�صر عليه �أول �لأمر. 
كما �أن لدى �ل�صني �لقدرة على �إر�ص����ال �مد�د�ت طبية 
�إىل �لولي������ات �ملتحدة، يف �لوق�����ت �لذي تعترب �صيا�صاتها 
عموماً.   �لعاملي  لالقت�ص����اد  مهم���اً  �أم������ر�ً  �لقت�صادية 
وو���ص��ف �إي�����ص��و�ر ب��ر����ص��اد �خل��ب��ري يف �ل�����ص��وؤون �ل�صينية 
كورنويل،  ب��ج��ام��ع��ة  �ل��ت��ج��ارة  و�ل��ربوف�����ص��ور يف جم���ال 
�لعد�ء �لأمريكي �جلديد نحو بكني ب� �ملثبط للعزمية ، 
قائاًل �إن �لوليات �ملتحدة و�ل�صني قد بلغتا بعالقتهما 

كما قررت تعطيل �لقطاعني �لعام و�خلا�س با�صتثناء 
�جلي�س  �نت�صر  بينما  لأ�صبوعني،  �ل�صحية  �خلدمات 

عند مد�خل �ملدن وخمارجها.
�لأردن  يف  كوفيد-19  بوباء  �إ�صابة   127 و�صجلت 

•• عمان-اأ ف ب

�أع��ل��ن م�����ص��در �أم��ن��ي �أردين �أم����ي ت��وق��ي��ف �أك����ر من 
�لتجول  ح��ظ��ر  ملخالفتهم  وذل���ك  �صخ�س   1600
�لذي دخل يومه �لر�بع و�ملفرو�س على �لبالد للحد 

من تف�صي فريو�س كورونا �مل�صتجد.
�لعام  �لأم��ن  با�صم مديرية  �لإع��الم��ي  �لناطق  وق��ال 
�لأردنية )بر�(  �لأنباء  وكالة  �أوردتها  ت�صريحات  يف 
على  �لقب�س  �ألقت  �لغلق  ونقاط  �ل��دوري��ات  كافة  �إن 
يف  �ل��ت��ج��ول  ح��ظ��ر  �أو�م�����ر  خ��رق��و�  �صخ�صاً   1657
خمتلف مناطق �ململكة، ومت حتويلهم ملر�كز �لتوقيف 

�لتابعة للقو�ت �مل�صلحة .
منازلهم  �لتز�م  �إىل  �ملو�طنني  �لأمني  �ملتحدث  ودعا 
�إنه  ، م���وؤك���د�  ك����ان  �أي ظ����رف  وع����دم �خل�����روج حت���ت 
�لجر�ء�ت  بحقه  و�صتتخذ  خمالف  كل  �صبط  �صيتم 

�لقانونية .
���اد يف  ���ص��الم��ة ح���مرّ �لأردين  �ل��د�خ��ل��ي��ة  و�أك������د وزي�����ر 
�إن �ملخالفني حلظر �لتجول  موؤمتر �صحايف �لثنني 
ثم  ي��وم��ا،   14 مل���دة  �ل�����ص��ح��ي  للحجر  �صيخ�صعون 
ينالون عقابهم وفق �لقانون ، م�صري� �إىل تخ�صي�س 
�أربعة مر�كز �إ�صالح وتاأهيل جديدة ملن يخالف قر�ر 

حظر �لتجول .

وحذر وزير �لدولة ل�صوؤون �لإعالم �أجمد �لع�صايلة 
م��ن �أن خم��ال��ف��ة �أم���ر ح��ظ��ر �ل��ت��ج��ول ق��د ت����وؤدي �ىل 

�حلب�س �لفوري مدة ل تزيد على �صنة .
ودخ���ل حظر �ل��ت��ج��ول �ل��ث��الث��اء ي��وم��ه �ل��ر�ب��ع، و�أكد 
�لع�صايلة وهو �أي�صا �ملتحدث �لر�صمي با�صم �حلكومة 

�إن �حلظر �صي�صتمر حتى �إ�صعار �آخر .
و�أع��ل��ن��ت �حل��ك��وم��ة �لردن���ي���ة ف��ر���س ح��ظ��ر �لتجول 
�إ�صعار �آخر يف �إطار  �عتبار� من �ل�صبت �ملا�صي وحتى 
كورونا  فريو�س  جائحة  ملو�جهة  �تخذتها  �ج���ر�ء�ت 

�مل�صتجد.
و�لثالثاء بد�أت 190 حافلة تابعا لأمانة عمان بتوزيع 

�خلبز على �ملو�طنني د�خل �حيائهم �ل�صكنية.
و���ص��ت��ق��وم ���ص��رك��ات ب��اإي�����ص��ال م��ي��اه �ل�����ص��رب و�لأدوي�����ة 

للمو�طنني �ىل منازلهم.
�ل�صماح  ي������وؤدي  �أن  �لأردن�����ي�����ة  �حل���ك���وم���ة  وت��خ�����ص��ى 
�إىل  �صاعات حمددة  للت�صوق يف  باخلروج  للمو�طنني 
مدن  �صهدتها  �لتي  كتلك  �صديدة  �إزدحامات  ح�صول 
�ململكة يف �ليوم �ل��ذي �صبق دخ��ول ق��ر�ر �حلظر حيز 

�لتنفيذ.
قانون  تفعيل  �مل��ا���ص��ي  �ل��ث��الث��اء  �حل��ك��وم��ة  و�أع��ل��ن��ت 
�ل��دف��اع �ل��ذي يفعل فقط يف ح��الت �ل��ط��و�رئ �صمن 

�إجر�ء�ت �حلد من �نت�صار �لفريو�س،

�مل��ت�����ص��ددي��ن ح��ي��ال �ل�����ص��ني ي����رون يف 
�ل�صوء  لت�صليط  ف��ر���ص��ة  �ل��ف��ريو���س 
�ل�صريرة  بالطبيعة  ي�صفون  ما  على 
وتقليب  �ل�صيني،  �ل�صيوعي  للحزب 
�ل��دويل �صده ومو�جهة  �ل��ر�أي �لعام 

�ملوؤ�مر�ت �ملناه�صة لأمريكا. 
وقال �مل�صت�صار �ل�صر�تيجي �ل�صابق 
�لذي  ب��ان��ون،  �صتيف  ت��ر�م��ب،  لإد�رة 
�إن  �ل�صني  �ملحافظ �صد  �لتيار  يقود 
�لوقائع تعك�س بو�صوح �أن ثمة حرباً 
�صاخنة و�أننا يف خ�صم حرب �قت�صادية 
�صاخنة . ور�أى �أن �حلكومة �ل�صينية 
�أث��ب��ت��ت ل��ل��ع��امل �أن��ه��ا ت��ه��دي��د وجودي 
لل�صعب �ل�صيني وللعامل، ل للوليات 

�ملتحدة فح�صب . 
ولفت �لتقرير �إىل �أن بانون يتحدث 
يف و�ق����ع �لأم�����ر ب��ل�����ص��ان �ل��ك��ث��ري من 
تر�مب  �إد�رة  يف  �لبارزين  �مل�صوؤولني 
مو�قف  لتخاذ  �صغطو�  طاملا  �لذين 
�أك���ر ح��دة ح��ي��ال �ل�صني. وم��ن بني 
تعبري  ي�صتخدم  �لذي  بومبيو  هوؤلء 
ف��ريو���س ووه����ان ع��ل��ى رغ���م �لنتقاد 

�ل�صديد له. 
�لذي  بوتينغر  ماثيو  ه��ن��اك  ك��ذل��ك 
�لأمن  م�صت�صار  نائب  من�صب  يتوىل 
�لقومي �لأمريكي و�ملهند�س �لأ�صا�صي 
بكني،  حيال  �لأبي�س  �لبيت  يعتمدهما  �لتي  لل�صيا�صة 
�لذي  �أوب��ر�ي��ن،  ���س.  روب���رت  �لقومي  �لأم���ن  وم�صت�صار 
�تهم �ل�صني بامل�صوؤولية عن �لنت�صار �ل�صريع للفريو�س 
بتغطية  �ل��ذي ح�صل يف ووه��ان كان  �لتف�صي  �أن  موؤكد�ً 

من �حلكومة. 
�ل�صحية  �لم����د�د�ت  �لعليا يف  �ل��ي��د  لل�صني  ب���اأن  وذًك���ر 

�لعاملية. 
ووج���ه �مل�����ص��وؤول��ون �لأم��ري��ك��ي��ون �لن��ت��ق��اد لبكني ب�صبب 
�صر�ئها جزء�ً كبري�ً من �لكمامات �لطبية �لعاملية، ودعو� 
�ل�صيدلنية  و�مل��ن��ت��ج��ات  �لإم�����د�د�ت  �إع����ادة  �إىل  �ل�صني 
�لوليات  �إىل  �حلماية  و�أج��ه��زة  �لطبية  و�لخ��ر�ع��ات 

�ملتحدة.

حتى �لآن، �صفيت �إحد�ها.
وتفر�س �ل�صلطات منذ �لإثنني �ملا�صي حجر� �صحيا 
�إجباريا على نحو �صتة �آلف �صخ�س قدمو� من خارج 

�ململكة.

�ليوم  �ل�صاد�صة �صباح  غ( حتى  �خلام�صة م�صاء )15،00 ت 
�لتجارية  و�مل��ر�ك��ز  و�حلرفية  �لتجارية  �ملحال  كافة  �لتايل 
�لتي ن�صميها �ملولت وحمالت تقدمي �خلدمات وبيع �ل�صلع 
مع �لغلق �لكامل يومي �جلمعة و�ل�صبت . و�أو�صح �أن �لقر�ر 
و�ل�صوبر  �لبقالة  وحم��الت  �ملخابز  على  ي�صري  لن  �لخ��ري 

ماركت خارج �ملر�كز �لتجارية و�ل�صيدليات .
كامال طو�ل  غلقا  �صتغلق  �أن��ه  �مل�صري  �ل���وزر�ء  رئي�س  و�أك��د 
هذه �ملدة )��صبوعني( جميع �ملقاهي و�لكافيريات و�لنو�دي 
�لليلية وغلق جميع �ملطاعم على �أن يقت�صر �لعمل فيها على 
تو�صيل �لطلبات للمنازل . وقال �إنه �صيتم كذلك غلق �ملكاتب 
)ت�صجيل  �ل��ع��ق��اري  �ل�صهر  خ��دم��ات  ت��ق��دم  �ل��ت��ي  �حلكومية 

•• القاهرة-اأ ف ب

�أم�س فر�س حظر جتول ليلي ملدة  قررت �حلكومة �مل�صرية 
15 يوما �عتبار� من �لربعاء، بح�صب رئي�س �لوزر�ء م�صطفى 
مدبويل. و�أعلن مدبويل يف موؤمتر �صحايف عن جمموعة من 
�لجر�ء�ت �جلديدة تطبق جميعها �عتبار� من �ليوم �لربعاء 
ملدة 15 يوما للحد من تف�صي فريو�س كورونا �أبرزها حظر 
حركة �ملو�طنني على كافة �لطرق �لعامة من �ل�صابعة م�صاء 
)19،00 ت غ( حتى �صباح �ليوم �لتايل . و�أ�صاف �أنه تقرر 
و�خلا�س  �لعام  �جلماعي  �لنقل  و�صائل  كافة  �إي��ق��اف  كذلك 
�ل�صاعة  �بتد�ء من  �صتغلق  �أن��ه  وتابع   . نف�صها  �لفرة  خالل 

�لعقار�ت و�لتوكيالت �لقانونية( و�ل�صجل �ملدين و�جلو�ز�ت 
�أنه  و�أكد مدبويل   . �ل�صحة  با�صتثناء مكاتب  �لبناء  ورخ�س 
�لطو�رئ  �ملن�صو�س عليها يف قانون  �لعقوبات  �صيتم تطبيق 
ع��ل��ى �مل��خ��ال��ف��ني وه���ي ع��ق��وب��ات ت��ب��د�أ ب��غ��ر�م��ة 4000 �لف 
�أن  670 دولر( وت�صل �ىل �حلب�س . و�أ�صاف  جنيه )قر�بة 
بكل  �لتعامل  هي  �لد�خلية  وز�رة  �ىل  �ل�صادرة  �لتوجيهات 
�لثاين  ك��ان��ون   20 ويف   . خمالفات  �أي  م��ع  و�حل���زم  �حل�صم 
�ل�صي�صي  �لفتاح  عبد  �مل�صري  �لرئي�س  م��دد  �ملا�صي  يناير 
�أ���ص��ه��ر لتكمل حالة  مل���دة ث��الث��ة  �ل���ط���و�رئ  ب��ق��ان��ون  �ل��ع��م��ل 
�لطو�رئ ثالث �صنو�ت منذ فر�صها لأول مرة على م�صتوى 

�جلمهورية.

حظر جتول ليلي يف م�سر ملواجهة كورونا 

هوباي ال�سينية تتنف�س احلياة والعامل ينعزل 
•• بكني-اأ ف ب

�لقيود  رف����ع  �أم�������س  �ل�����ص��ني  �أع��ل��ن��ت 
�لتي  ل يف مقاطعة هوباي  �لتنقرّ على 
�نت�صار وباء كوفيد-19  كانت نقطة 
�حلكومات  دت  ����ص���درّ ب��ي��ن��م��ا  �ل���ع���امل���ي، 
حول �لعامل �إج��ر�ء�ت �لعزل يف �إطار 

ي �لفريو�س. �مل�صاعي للحد من تف�صرّ
�أن ه���وب���اي، حيث  و�أف�����اد م�����ص��وؤول��ون 
ظهر فريو�س كورونا �مل�صتجد �أو�خر 
�لعام �ملا�صي، �صت�صمح لل�صكان �لذين 

و�ملجتمع  �لأوملبية  بالألعاب  �ملعنيني 
�لدويل . وعي �صعيد �لعامل، تو��صلت 
�حل�صيلة بالرتفاع مع ت�صجيل نحو 
�إ�صابة   390 ون��ح��و  وف���اة  �أل���ف   17
�أوروب���ا وحدها،  �أل��ف يف   200 بينها 

بح�صب �إح�صائيات فر�ن�س بر�س.
ل��ك��ن ك����ان ه��ن��اك ب�����ص��ي�����س �أم����ل من 
�إيطاليا، نقطة  م��ن  �ل���و�ردة  �لأرق���ام 
حيث  �أوروب���ا،  يف  كوفيد-19  �نت�صار 
�لعزل  �أن  �إىل  بحذر  م�صوؤولون  �أ�صار 

�لتام بات يوؤتى ثماره.
للوفيات  �ل��ي��وم��ي  �ل��ع��دد  و�ن��خ��ف�����س 
�أن  رغ���م  ط��ف��ي��ف،  ب�صكل  �إي��ط��ال��ي��ا  يف 
�إيطاليا  �لوفيات يف  �إجمايل ح�صيلة 
6000 جتاوز  �أك��ر من  و�ل��ذي بلغ 
بكثري �لأعد�د �لتي مت ت�صجيلها حتى 

يف �ل�صني.
�لتي  �ل�صتثنائية  �لإج��ر�ء�ت  لت  وبدرّ
�ترّخذت يف �أنحاء �لعامل ب�صكل جذري 
�حلياة �ليومية لأكر من 1،7 مليار 
رو�ي���ات  م��ع  ت��ر�ف��ق��ت  بينما  �صخ�س 
ماأ�صاوية على غر�ر تلك �ل��و�ردة من 
ة  �إ�صبانيا حيث عر جنود �أوكلو� مهمرّ
�أ�صخا�س  ع��ل��ى  �ل��ف��ريو���س  م��ك��اف��ح��ة 
م�صنرّني تركو� يف دور للعجزة، بع�صهم 

لقي حتفه.

ل  بالتنقرّ ���دة  ج���يرّ ب�����ص��ح��ة  ي��ت��م��ت��ع��ون 
�ع���ت���ب���ار� م���ن م��ن��ت�����ص��ف �ل��ل��ي��ل، بعد 
�لتز�م  على  �إج��ب��اره��م  على  �صهرين 

منازلهم.
لفر�ن�س  وو  ت��دع��ى  ط��ب��ي��ب��ة  وق���ال���ت 

بر�س نحن نحتفل �ليوم .
�نخفا�صا  ي��وم  ك��ل  �صهدنا  و�أ���ص��اف��ت 
يعانون  �ل����ذي����ن  �مل���ر����ص���ى  ع�����دد  يف 
بينما حت�صن  خ��ط��رية  �أع���ر�����س  م��ن 
يغادرون  �لنا�س  ب��د�أ  وق��ت  يف  �لو�صع 
�لأطباء  �رت��ي��اح  �زد�د  �مل�صت�صفيات. 

و�مل��م��ر���ص��ات م���ع م����رور �لأي�������ام. �أنا 
�صعيدة للغاية! .

وي���اأت���ي ت��خ��ف��ي��ف �ل���ق���ي���ود، �ل����ذي لن 
يطبرّق على مدينة ووهان �لتي كانت 
ر� بالفريو�س قبل �لثامن  �لأكر تاأثرّ
�ن�صمت  وق��ت  �ب��ري��ل، يف  ني�صان  م��ن 
يف  دول  �إىل  ون��ي��وزي��ل��ن��د�  ب��ري��ط��ان��ي��ا 
و�أمريكا  �لأو����ص���ط  و�ل�����ص��رق  �أوروب�����ا 
تام  ع��زل  �إع���الن  يف  و�آ�صيا  �ل�صمالية 
�إ�صابات  وق���وع  ملنع  �ل��ب��الد  �أن��ح��اء  يف 
�أعلنت  �لأث����ن����اء،  ه���ذه  ويف  ج���دي���دة. 
و�ليابان  �ل��دول��ي��ة  �لأومل��ب��ي��ة  �للجنة 
يف ب��ي��ان م�����ص��رك �ل���ث���الث���اء، �إرج����اء 
�ل�صيفية  �لأومل���ب���ي���ة  �لأل����ع����اب  دورة 
�ل��ت��ي ك��ان��ت م���ق���ررة يف ط��وك��ي��و هذ� 
بيان  يف  �ل����ط����رف����ان  و�أف��������اد  �ل����ع����ام. 
وبناء  �لر�هنة  �ل��ظ��روف  يف  م�صرك 
منظمة  م��ن  �ملقدمة  �ملعلومات  على 
رئي�س  خل�س  �ليوم،  �لعاملية  �ل�صحة 
�ل��دول��ي��ة )�لأمل���اين  �لأومل��ب��ي��ة  �للجنة 
توما�س باخ( ورئي�س �لوزر�ء �لياباين 
)�صينزو �آبي( �ىل �ن �لأوملبياد �لثاين 
يتم  �ن  يجب  طوكيو  يف  و�ل��ث��الث��ني 
ت��اأج��ي��ل��ه �ىل م��ا ب��ع��د �ل��ع��ام 2020، 
 ،2021 م��ن �صيف  �أب��ع��د  لي�س  لكن 
وجميع  �لريا�صيني  �صحة  حلماية 

وزيرة االإعلم اللبنانية:
 مل ندخل املرحلة الرابعة 

•• بريوت-وكاالت:

�أكدت  وزيرة �لإعالم  �للبنانية  منال عبد �ل�صمد،  �أن  �حلكومة  تبذل �أق�صى 
�جلهود �ملمكنة ملكافحة  فريو�س كورونا  و�حلد من �نت�صاره، مع �حلر�س على 
�لفريو�س،  بانت�صار  �ملتعلق  �لو�صع  م�صتجد�ت  �إع��الن  يف  �ملطلقة  �ل�صفافية 
من  �ل لبنان ي  �ل�صعب  حماية  �صاأنها  من  �لتي  �لالزمة  �لإج���ر�ء�ت  و�تخاذ 
تف�صي �لوباء ، م�صددة على �أن �لو�صع ل يز�ل حتت �ل�صيطرة �إىل حد كبري 
�أن   ، �لأو�صط   �ل�صرق  �أن��ب��اء  �إىل  وكالة  حديث  يف  �لإع���الم،  وزي���رة  ولفتت   .
�أن  �حلكومة مل تدخر جهد� يف �صبيل �حتو�ء فريو�س كورونا ، م�صرية �إىل 
لبنان مل يدخل حتى �لآن �ملرحلة �لر�بعة ، معربة عن �أملها يف �لو�صول �إىل 
م�صتوى �لتز�م �للبنانيني �لكامل بالبقاء يف منازلهم على نحو مينع حدوث 
و�لإجر�ء�ت  �لتد�بري  �أن  على  و�صددت   . بالفريو�س  �لإ�صابة  كبري يف  تفلت 
لبنان،  كل  كورونا يف  تف�صي فريو�س  �صبيل منع  �تخذتها �حلكومة يف  �لتي 
�أ�ص�س علمية ومو�صوعية  �إىل  جاءت نتيجة تن�صيق حكومي و��صع و��صتندت 
بعيد� عن �لرجتال، كما �ت�صمت باجلدية و�لقوة وتدرجت على نحو يتنا�صب 
 ، به  �لإ�صابة  معدلت  من  قل�س  �ل��ذي  �لأم��ر  �لفريو�س،  �نت�صار  تطور  مع 
مو�صحة �أن �لإجر�ء�ت �حلكومية، �عتمدت تو�صيات جلنة �لتد�بري �لوقائية 
�لتوعية  حملة  ب�  م�صيدة   ، �لعاملية   �ل�صحة  وكذلك  منظمة  �لفريو�س،  من 
�نخفا�س  يف  �صاهم  نحو  على  �للبناين  �لإع���الم  بها  ��صطلع  �لتي  �لكبرية 
وترية �لإ�صابات . و�صددت عبد �ل�صمد على �أن  �لدولة ، �إىل جانب ما �تخذته 
�إج��ر�ء�ت وتد�بري، تعول كثري�ً على �لوعي �ملجتمعي بخطورة �لو�صع،  من 
منعا  �ل�صارم  �ملنزيل  �حلجر  �لتز�م  عرب  بامل�صوؤولية  يتحلى  �للبنانيون   و�أن 
لتف�صي �لفريو�س ، م�صرية �إىل �رتفاع ن�صبة �لتجاوب �لعام مع دعو�ت �لبقاء 

يف �ملنازل وق�صر �لتحركات على حال �ل�صرورة �لق�صوى .
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عربي ودويل
مقتل 70 جنديا نيجرييا يف كمني 

يحرقوها ما �أدى �ىل مقتل كل من كان فيها . و�أ�صاف لقد مت 
�لعثور على 70 جثة حتى �لآن لكن �حل�صيلة �أعلى بالتاأكيد لن 
�إن عدة  �لع�صكريان  �مل�صوؤولن  وقال   . �لإنقاذ متو��صلة  عمليات 
و�أفاد  �أخ��ري��ن.  �جلهاديون  و�أ�صر  بجروح  �أ�صيبو�  �آخرين  جنود 
لي�س  �نه  �لنيجريي وكالة فر�ن�س بر�س  با�صم �جلي�س  متحدث 
�لعا�صمة  غ��ادرت  �لقافلة  وكانت  �لهجوم.  على  �لتعليق  بو�صعه 
جلهاديني  مع�صكر  على  ه��ج��وم  ل�صن  طريقها  يف  م��اي��دوغ��وري 
ميلي�صيا  يف  ع�صو  �أف���اد  كما  �ملنطقة  يف  د�ع�����س  لتنظم  تابعني 

مدعومة من �حلكومة تقاتل �ملتمردين، وكالة فر�ن�س بر�س.
وكان تنظيم د�ع�س ولية غرب �فريقيا �نف�صل عن جماعة بوكو 
2016 وركز عملياته على مهاجمة �جلنود و�لقو�عد  حر�م يف 

ون�صب كمائن للقو�فل �لع�صكرية.

•• كانو-اأ ف ب

قتل 70 جنديا نيجرييا على �لأقل يف كمني ��صتهدف موكبهم 
�أعلن  كما  �ل��ب��الد،  ���ص��رق  �صمال  يف  متطرفون  مقاتلون  ن�صبه 
فر�ن�س  لوكالة  ع�صكريان  وق��ال  �أم�س.  �أمنية  وم�صادر  �جلي�س 
قنابل  �أطلقو�  �ملتمردين  �إن  هويتيهما  عن  �لك�صف  رف�صا  بر�س 
جنود�  تقل  كانت  حافالت  على  �لر�صا�س  �ل�صالح  و��صتخدمو� 
�أثناء مرورها قرب قرية غورجي يف ولية بورنو �لثنني. و�أ�صاف 
�أحدهما كانت خ�صارة كبرية جد�، لقد قتل 70 جنديا على �لأقل 
��صتهدفو� ب�صكل خا�س  �لإرهابيني  �أن  . وتابع زميله  �لكمني  يف 
�أن  قبل  جي  بي  �ر  با�صلحة  م�صلحني  جنود�  تقل  كانت  �صاحنة 

الرئي�س الفنلندي ال�سابق اأهتي�ساري م�ساب بكورونا 
 •• هل�صنكي-اأ ف ب

�أعلنت �لرئا�صة �لفنلندية �أن �لرئي�س �ل�صابق �حلائز جائزة نوبل لل�صالم مارتي �أهتي�صاري )82 
�أهتي�صاري يف و�صع  �إن �لرئي�س  عاما( م�صاب بفريو�س كورونا �مل�صتجد. وقالت �لرئا�صة يف بيان 
�يجابيا خالل نهار �لثنني بدون  �ل�صابق جاء  �لرئي�س  �أن فح�س  جيد نظر� للظروف مو�صحة 
�إعطاء �ملزيد من �لتفا�صيل. وكان �أهتي�صاري رئي�س فنلند� بني 1994 و2000 نال عام 2008 
جائزة نوبل لل�صالم تكرميا جلهوده يف �صبيل حل �لنز�عات و�لو�صاطات �لتي قام بها خ�صو�صا يف 
�ندوني�صيا وناميبيا و�يرلند� �ل�صمالية و�لبلقان. و�ل�صبت جاءت نتيجة فح�س زوجته �يفا )83 
ر�صميا  معلنة  �مل�صتجد  كورونا  بفريو�س  �إ�صابة  حالة   700 حاليا  وهناك  �أي�صا.  �يجابية  عاما( 
يف فنلند� حيث ت�صبب �لوباء بوفاة و�حدة، لكن �لفحو�صات جترى فقط على �لأ�صخا�س �لأكر 
و�لأ�صبوع  30 مرة.  �أعلى مبعدل  �ن عدد �حل��الت قد يكون  �ل�صلطات  عر�صة لالإ�صابة. وقالت 
�ملا�صي �أعلنت رئي�صة �لوزر�ء �صانا مار�ن حالة �لطو�رئ �لتي �أغلقت مبوجبها �حلدود �أمام غري 

�ملقيمني فيما منعت �لتجمعات �لتي ت�صم �أكر من ع�صرة �أ�صخا�س.

•• الفجر – خرية ال�صيباين
   يتفاو�س �لقادة �لدميقر�طيون 
�جلمهوريني  م��ع  �ل��ك��ون��غ��ر���س  يف 
للح�صول على حزمة  يف حماولة 
للعمال  ����ص���خ���اء  �أك�������ر  حت���ف���ي���ز 
�لأمريكيني. فوفق �لتد�بري �لتي 
رًد�  �إد�رة تر�مب،  تقرحها حالًيا 
تكون  ل��ن   ،19 كوفيد  وب���اء  على 
�ل�����ص��رك��ات �ل��ت��ي ل��دي��ه��ا �أك���ر من 
ب�صمان  م��ل��زم��ة  م���وظ���ف   500
�إجازة مر�صية مدفوعة للعاملني 

فيها.
�لدميقر�طيني  زع��ي��م  وو���ص��ف     
يف جمل�س �ل�صيوخ، ت�صاك �صومر، 
م�صروع �لقانون باأنه “�إنقاذ مايل 
ك���ب���ري ل��ل�����ص��رك��ات �ل����ك����ربى دون 

حماية للعمال«.
ب�صكله  �لقانون  �عتماد  مت  و�إذ�     
ي��ت��م��ك��ن ماليني  ف���ل���ن  �حل�������ايل، 
�صركات  يف  �ل��ع��ام��ل��ني  �مل��وظ��ف��ني 
مثل  �جل�����ن�����������ص�����ي�����ات،  م�����ت�����ع�����ددة 
�أو  ك��ي��ن��غ  ب��رغ��ر  �أو  م���اك���دون���ال���دز 
�أم��ازون �أو وول مارت، من �لتمترّع 
�مل�صمونة،  �مل��ر���ص��ي��ة  ب����الإج����از�ت 

حتى يف خ�صم جائحة.

ال�سعال اأثناء العمل
ماكدونالدز  �إد�رة  �أعلنت  وق��د     
ملوظفيها  ي���ح���ق  �أن�������ه  م������وؤخ������ًر�، 
�إل  �إجازة مر�صية،  �حل�صول على 
�أن �مل��وظ��ف��ني �ل��ذي��ن ي��ع��م��ل��ون يف 

باملئة   95 �أي  �ل�صل�صلة،  فرن�صايز 
منها  ي�صتفيدو�  لن  �ملحالت،  من 
تقرر(.  )�لفرن�صايز  �وتوماتيكيا 
ويف هذه �لظروف، يذهب �لعديد 
�لعمل  �إىل  �ملر�صى  �لعاملني  من 
�ل��ب��ق��اء يف  م��ن حقهم  لي�س  لأن���ه 
ملوظفي  بالن�صبة  �أم����ا  �مل����ن����زل.    
حم�����الت �ل�������ص���وب���ر م����ارك����ت وول 
�لإجاز�ت  من  ي�صتفيد  لن  م��ارت، 
�لأ�صخا�س  �إل  �ملدفوعة  �ملر�صية 
حتاليلهم  ن��ت��ائ��ج  ك���ان���ت  �ل���ذي���ن 
بخ�صو�س  �إي���ج���اب���ي���ة  �مل���خ���ربي���ة 

عليهم  �ل���ذي���ن  �أو   ،19 ك��وف��ي��د 
�خل�صوع للحجر �ل�صحي. 

للقلق  م��ث��ري  �ل��و���ص��ع  �أن  ك��م��ا     
ب��ال��ن�����ص��ب��ة ل����رج����ال �ل��ت�����ص��ل��ي��م يف 
ي��و بي  و���ص��رك��ة  وك���الت فيديك�س 
�أي�����ام قليلة  �إ������س، �ل���ذي���ن ل��دي��ه��م 
�لإج�����از�ت  )�و حم���روم���ون( م���ن 

�ملر�صية �مل�صمونة.
�صحيفة  يف  م����ق����ال  وح�������ص���ب     
�لذي  �لوقت  يف  تاميز،  نيويورك 
ي������زد�د ف��ي��ه ع����دد ح�����الت كوفيد 
�أن  �إل  �مل��ت��ح��دة،  �ل��ولي��ات  19 يف 

يعانون  �ل���ذي���ن  �ل��ت�����ص��ل��ي��م  رج����ال 
�إىل  م��ن �ل�صعال و�حل��م��ى، ذه��ب��و� 

�لعمل.
   يف �لأ�صل، �قرح �لدميقر�طيون 
جميع  على  تفر�س  �إنعا�س  خطة 
مر�صية،  �إج���ازة  �صمان  �ل�صركات 
�لكربى  �ملجموعات  ممثلي  لكن 
و�أ�صر �جلمهوريون على  رف�صو�، 
�أقل  �ل��ق��ان��ون  م�����ص��روع  ي��ك��ون  �أن 

�صخاء.
������ص����ت����م����ر�ر �جل��������دل يف     وم�������ع 
�ل�صيناتورة  ط��ل��ب��ت  �ل��ك��ون��غ��ر���س، 

•• فيينا -وام:

�ل�صتعانة  �لنم�صا  حكومة  ق��ررت 
مو�جهة  يف  �جل���ي�������س  ب��ع��ن��ا���ص��ر 
�ن��ت�����ص��ار فريو�س  �أزم�����ة  ت��د�ع��ي��ات 
 19  - “ كوفيد  �مل�صتجد  ك��ورون��ا 
على  �ل��و�ق��ع  �ل�صغط  وتخفيف   “
و�أع��ل��ن��ت كلوديا  �ل�����ص��رط��ة.  ج��ه��از 
تانر، وزيرة �لدفاع عن �صدور قر�ر 
با�صتدعاء 3 �آلف فرد من وحد�ت 
مرة  لأول  �لح��ت��ي��اط��ي،  �جل��ي�����س 
�صوف  �حل��دي��ث،  �لنم�صا  ت��اري��خ  يف 
�لنظاميني،  �جلنود  حمل  يحلون 
تو�صيع مهامهم موؤخر�  �لذين مت 
ل��ت�����ص��م��ل جم�����الت خم��ت��ل��ف��ة مثل 
حماية مقار �لبعثات �لدبلوما�صية 
و�مل�����ص��اع��دة يف  و�لأم��اك��ن �حليوية 

نقل وحتميل �ل�صلع �لغذ�ئية.
��صتمر�ر  ت���ان���ر  �ل����وزي����رة  و�أك������دت 
�لدولية  ل��ل��م��ه��ام  �جل��ي�����س  ت��ن��ف��ي��ذ 

�إليه، بالإ�صافة �إىل تقدمي  �ملوكلة 
بقطاعات  �ل��د�خ��ل��ي��ة  �مل�����ص��اع��د�ت 
�مل�صاعدة يف تاأمني  خمتلفة ت�صمل 
�حل����م����اي����ة وت�����ق�����دمي �خل�����دم�����ات 
و�لرعاية �ل�صحية بوليات �لنم�صا 

�ملختلفة.
�مل�صابني  �أرق����������ام  ع���������اودت  وق������د 
بفريو�س كورونا �مل�صتجد “ كوفيد 
�لرت����ف����اع  �ل��ن��م�����ص��ا  “ يف   19  –
�ل�صاعات  �صجلت  ب��ع��دم��ا  جم����دد� 
�أعلى  �ملا�صية  �لع�صرون  و  �لأرب���ع 
معدل يومي منذ ظهور �لفريو�س 

عرب ر�صد 906 حالت جديدة.
ر�صمية  �أرق�����ام  �أح�����دث  �أظ���ه���رت  و 
�أم�س  �لنم�صاوية  �ل�صحة  ل���وز�رة 
�لنم�صا  �مل�����ص��اب��ني يف  ع���دد  �رت��ف��اع 
��صتمر�ر  4.517 حالة مع  ليبلغ 
�ملتاخمة  ت������ريول  ولي������ة  ت�������ص���در 
�لوليات  �أك����ر  ق��ائ��م��ة  لإي��ط��ال��ي��ا 

�مل�صابة بو�قع 1.067 حالة.

�لدميقر�طية عن ما�صات�صو�صت�س 
ماكدونالدز  من  و�رن،  �إليز�بيث 
ووول مارت و�أم��ازون �صمان هذه 

�لإجاز�ت.
   »�أن���ت���م م��ن �أك����رب �أرب�����اب �لعمل 
ولديكم  �مل���ت���ح���دة،  �ل����ولي����ات  يف 
�ل�صحة  �أزم�����ة  جت����اه  م�����ص��وؤول��ي��ة 
من  �لعمل  وعليكم  ه��ذه،  �لعامة 
و�لتاأكد  موظفيكم،  حماية  �أج��ل 
�إىل  ت�����وؤدي  ل  ق���ر�ر�ت���ك���م  �أن  م���ن 

تفاقم �لوباء«.
عن �سالت اف ار

يّل ذراع داخل الكونغر�ض:

خطة ترامب ال ت�سمن اإجازة مر�سية للجميع...!

التفاوت الطبقي يهدد بتقوي�ض جهود مكافحة كورونا 

التباعد االجتماعي... رفاهية غري متاحة لفقراء العامل

عاملة يف مقهى-خمبز يف لو�س �أجنلو�س

نافذة 
م�سرعة

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

•• دانيال �صنايدرمان

    من يتذكره...؟ لقد دمر �لعامل وباء كبري ذ�ت 
مرة. وكان يطلق عليه “�نفلونز� هونغ كونغ”... 
زمن  يف  حتى  ول  �لو�صطى،  �لع�صور  يف  يكن  مل 
دوري  ب�صكل  نعيد  �لتي  �لإ�صبانية”،  “�لإنفلونز� 
�آثارها �ملدمرة، و�ملخزونة يف ذ�كرتنا، بل  �كت�صاف 
�ألف   40 يف  وت�صبب   ،1969-1968 يف  ح��دث 
�أنحاء  وم��ل��ي��ون يف جميع  ف��رن�����ص��ا،  وف���اة يف  ح��ال��ة 

�لعامل.
   و�إذ� ل �أحد يتذكره، فالأن �لوباء مررّ حينها دون 
وكاأنه  ي��ب��دو   ،1969 ع��ام  �إن  �أح���د.  يالحظه  �ن 
�لإليزيه،  ع��ر���س  على  بومبيدو  جل�س  ب��الأم�����س: 
وج����وين ك����ان ه���و ج����وين، وه���ن���اك ب��ال��ط��ب��ع قناة 
تلفزيونية و�حدة، ولكن قبل عام، �كت�صفت �أجهزة 
68، فو�صى �ملبا�صر.  �لر�ديو �حلز�مية، مع مايو 
وكانت هناك �صحف �إقليمية و�أخرى وطنية، منها 

لوموند.
�إل  له لوموند  �ل��وب��اء، مل تخ�ص�س     طيلة ذ�ك 
بع�س �ملقالت �لق�صرية، ومل يحظ �إغالق �ملد�ر�س 
يف منطقة ما �إل بب�صعة �أ�صطر فقط. كان يجب �أن 
يقال، �أن هناك لقاًحا ُيد�ر باعتد�ل، ولكنه ل مينع 

�ملوتى.
���ص��اب��ق ع��ن طوره،  �أث���ر خل���روج وزي���ر �صحة     ل 
�حلديقة  يف  ل��ل��م��ت��ن��زه��ني  ع����ام  ل��و���ص��م  �أث�����ر  ول 
ظهور  ول  �لعري�س،  للجمهور  �أع���د�ء  �أن��ه��م  على 
ول  �لتلفزيون،  �صا�صة  على  �أ�صبوعني  كل  للزعيم 
�لحتياجات  ب�صاأن  �أو�م��ر  ي�صدر  للد�خلية  وزي��ر� 
لعزل  وج���ود  ول  �لأل��ي��ف��ة،  للحيو�نات  �لطبيعية 

ذ�تي �أو حجر �صحي، حتى يف �حلد �لأدنى.
   ومع ذل��ك، مل يكن م�صهد� جميال للفرجة. يف 
مقال ��صتعادي طويل ن�صر عام 2005، ��صتجوبت 
ديالمونيكا،  �لربوفي�صور  ليبري��صيون  �صحيفة 
وكان  عمره،  من  �لع�صرينات   1969 ع��ام  �لبالغ 
حينها يف ق�صم �لعناية �ملركزة بالعياد�ت �خلارجية. 
كارثية،  نقالة يف حالة  على  ي�صلون  �لنا�س  “كان 
مزرقة،  �صفاههم  رئ���وي،  نزيف  ب�صبب  ومي��وت��ون 
�لأعمار،  كان هناك من جميع  رم��ادي...  ولونهم 
20، 30، 40 وما فوق. و��صتمر �لأمر من ع�صرة 

�إىل خم�صة ع�صر يوًما، ثم هد�أت. 

والغريب، اأننا ن�سينا«
“لقد ت�صببت  �ل��ف��رة؟     م��اذ� ع��ن �صحافة تلك 
موجة �لربد �لتي غطت فرن�صا يف �لآونة �لخرية 
�ثرت  �لتي  �لأنفلونز�  �أوبئة  �لعديد من  يف ظهور 
�صبيل  على  نقر�أ  �لغربي”،  �جلنوب  على  خا�صة 
 .1969 3 دي�����ص��م��رب  ب��ت��اري��خ  �مل��ث��ال يف ل��وم��ون��د 

“10 باملئة من موظفي �صركة �ل�صكك �حلديدية 
تولوز-بريينيه،  منطقة  يف  �لفرن�صية  �لوطنية 

مر�صى، تنقل فر�ن�س �صوير يف مقال. 
وفيات  زي���ادة معدل  قلب  دي�صمرب، يف   18 ويف     
وب���اء  �أن  “يبدو  ل��وم��ون��د  ع��ن��ون��ت  �لأن���ف���ل���ون���ز�، 
�لإنفلونز� ير�جع يف فرن�صا” وت�صف باإيجاز �آثاره 
�ل�صحي  �لتاأمني  �صندوق  على  “كان  �جلانبية: 
�لأ�صا�صي يف برييغيه �إغالق مكاتبه ب�صبب مر�س 
نق�س  ب�صبب  �ل��ق��ط��ار�ت  �إل��غ��اء  ومت  �ملوظفني”، 
�لعاملني يف �صكك �حلديد، و�أغلقت �ملد�ر�س ب�صبب 
معلمني �أ�صابتهم �حلمى، و�مل�صت�صار �لأملاين ويلي 
�لفر��س على غر�ر جزء كبري من  بر�ندت طريح 

�أوروبا �ل�صرقية.
   ملاذ� ن�صينا �نفلونز� هونغ كونغ؟ على غر�ر -يف 
�أو   ،1961 �أكتوبر   17 �أخ��رى -مذبحة  جمالت 
ويالت جرمية �لعتد�ء �جلن�صي على �لأطفال يف 
وملاذ�  ببطء.  �لذ�كرة  عليها  تنفتح  �لتي  �لكني�صة، 
ا  لي�صت ق�ص�صً �لأوب��ئ��ة  �ل��ك��ر�م؟ لأن  م���رور  م��رت 
�لنا�صرين  �أو  �ملدر�صية  �ملناهج  كترّاب  فال  جميدة، 
�إع����ادة  يف  جت���اري���ة،  �أو  ف��ك��ري��ة  م�صلحة،  �أي  ل��ه��م 
�إن��ه��ا تفزع  م��ذن��ب��ني...  �ل��ق��ب��ور دون  ه��ذه  �صياغة 
�لقر�ء، وعدد قليل فقط من علماء �لأوبئة، بحكم 
ولكن  �لهتمام،  يثري  ما  فيها  يجدون  �لوظيفة، 

من ي�صتمع �إليهم؟
��صتح�صرها  �لتي  �ل�صابقة هي  ه��ذه  كانت    رمب��ا 
�لأك���ر  �ل��ط��ب��ي��ب  �ع��ت��ق��د  ���ص��ي��م��ز ع��ن��دم��ا  مي�صيل 
�أننا نفعل �لكثري مع ما هو، يف  �صعبية يف فرن�صا، 
�لنهاية، جمرد �إنفلونز� كبرية... لقد �صبق له �ن 

ر�أى غريها وحتى �أوبئة وجو�ئح.
�إىل  ك��ورون��ا ف��ريو���س  مل��اذ� حتولت جائحة  �إذن،     
در�ما نف�صية عاملية، وتت�صبب يف �نهيار �لبور�صات؟ 
)لحظ �أن �لنهيار �ملايل نف�صه يتم �لتعامل معه 
باإيجاز هذه �لأي��ام. عندما يتم ��صتجو�ب �لوزر�ء 
على �صا�صة �لتلفزيون، وتكون �لأ�صئلة عن �ل�صلوك 
�لآمن، يف فرة �حلجر �ل�صحي، لأ�صحاب �لكالب، 

ولكن لي�س عن �نهيار �صوق �لأ�صهم(. 
�لتو��صل  بو�صائل  ت�صطدم  لأنها  بالطبع،  �أول،    
لأن  ا،  �أي�صً ولكن  �مل�صتمرة.  و�لأخ��ب��ار  �لجتماعي 
�ملنهار،  �مل�صت�صفيات  بنظام  ي�صطدم  �ل��وب��اء  ه��ذ� 
�مليز�نية،  يف  �ل��ت��ق�����ص��ف  م���ن  ع��ق��ود  ���ص��ح��ي��ة  وه����و 
)قليلون(  و�صحفيني  ي�صرخون،  ممر�صني  م��ع 
ي�صتمعون �إليهم. كما �إنها جائحة ت�صطدم بتمرد 
ب�صخافة  حاد  بوعي  وت�صطدم  �لعوملة،  �صد  عامليرّ 
�مل��ل��ي��ار�ت، ويلقي مباليني  ي��ه��در م��ل��ي��ار�ت  ن��ظ��ام 
�لعاطلني عن �لعمل يف �ل�صو�رع، من خالل جمرد 

توقع خو�رزمي للذعر.
ترجمة خرية �ل�صيباين

جائح...! عام   ،1969

كاتب �صحفي متخ�ص�س يف �لنقد �لإعالمي وحتليل �ل�صور �لتلفزيونية. وهو موؤ�ص�س ورئي�س 
حترير موقع “�ريه �صور �مياج “ )�لركيز على �ل�صورة(، �لذي كان يوًما برناجًما تلفزيونًيا 

يبث على �لقناة �خلام�صة �لفرن�صية. من موؤلفاته “برلني، 1933: �ل�صحافة �لدولية يف 
و”�لقدرة على قول توقف«. مو�جهة هتلر”، 

ناريندر� مودي، يوم �لأحد  �لهندي  �ل��وزر�ء  وطالب رئي�س 
�ملا�صي، 1.3 مليار هندي بالبقاء يف منازلهم، عندما �أوقفت 
حركة  علقت  كما  �مل���دن.  يف  �لنقل  و�صائل  حركة  حكومته 
يومني،  وق��ب��ل  �آذ�ر(.  م��ار���س)   31 حتى  �ل��ق��ط��ار�ت  جميع 
�أعلن عن 390 �إ�صابة بالفريو�س يف �لهند، مبا فيها �صبع 
وفيات. وبا�صر بع�س �لوليات فر�س �إجر�ء�ت �صبيهة بحظر 
�لتجول ومنع جتمع �أكر من خم�صة �أ�صخا�س يف �لأماكن 

�لعامة. 
و�خلوف  �ل��رع��ب  ك��ان  �لإج�����ر�ء�ت،  تلك  فر�س  قبل  وحتى 
�صائد�ً بني �لعمال �ملياومني يف �ملدن �لهندية. ولذ� تكد�س 
ع�صر�ت �لآلف منهم يف قطار�ت عائدين �إىل قر�هم �لآمنة 

ن�صبياً.
 وتنذر تلك �لقي�������ود با�صط�ر�ب هائل يف حياة هوؤلء �لعمال 
�ل�صحة  لدى معهد  بروفو�صور  باند�،  ر�جموهان  بح�صب   ،
�لهندي�������ة  للحكومة  م�صورته  يقدم  وهو  �لهند،  يف  �لعامة 
وقال:  غيت�س.  ومعهد  �ليوني�صيف  مثل  دولي�����ة  وملنظمات 
دون ت��وف��ر رف��اه��ي��ة �لأم����ان و�ل�����ص��م��ان �لج��ت��م��اع��ي، �صوف 
�ل�صحي  �لو�صع  على  موؤقتاً  ك��ان  و�إن  �لدخل  فقد�ن  يوؤثر 
عر�صة  �أك���ر  يجعله�����م  مم��ا  �لعم�����ال،  ل��ه��وؤلء  و�ل��غ��ذ�ئ��ي 

لفريو�س كورونا . 

وقالت ديفي عرب �لهاتف من م�صكنها �صرق �لعا�صمة دلهي: 
م�صكلة  �لبيت  من  ف��اخل��روج  للغاية،  �صعباً  �لو�صع  �أ�صبح 

و�لبقاء فيه م�صكلة .
وح�����ص��ب ك��ات��ب��ي �مل���ق���ال، مي��ث��ل م����اأزق 450 م��ل��ي��ون هندي 
للتفاوت  �لأم��ث��ل��ة  �أح���د  ر�صمية،  غ��ري  عاملة  ق��وة  ي�صكلون 
فريو�س  مكافحة  جهود  بتقوي�س  يهدد  �ل��ذي  �لجتماعي 

كورونا حول �لعامل. 
�لهند،  عمال  ثلث  من  لأك��ر  منوذجاً  ديفي  حكاية  ومتثل 
�إجمايل  ن�صف  يف  ي�صاهم  ر���ص��م��ي  غ��ري  ق��ط��اع  م��ن  وجل���زء 
�لدخل �لقومي يف ثالث �أكرب �قت�صاد يف �آ�صيا. وي�صغل هذ� 
�لقطاع �أكر من 90% من �إجمايل �لقوة �لعاملة يف �لهند، 
ويعي�س جزء مما يزيد عن 8.8 مليون �أ�صرة يف �أحياء فقرية 

تنت�صر يف كل �صو�حي �ملدن �لهندية. 
ويتقا�صى معظم هوؤلء �لرجال و�لن�صاء �أجر�ً و�صطياً زهيد�ً 
ي�صاوي دولرين يف �ليوم، ويعملون ك�صمكريني وخدم منازل 
وجامعي قمامة و�صائقي عربات ريك�صو، �أو باعة متجولني. 
�إجازة  �أخ��ذ  �أو  �مل��ن��زل،  �لعمل م��ن  ه���وؤلء خيار  ل��دى  ولي�س 
�لتز�م  ممار�صة  �أو  �لعام  �لنقل  و�صائل  ��صتخد�م  جتنب  �أو 
�لنا�س حول  �إن��ق��اذ  ت�صاعد يف  �إج����ر�ء�ت  �لج��ت��م��اع��ي، وه��ي 

�لعامل.

•• عوا�صم-وكاالت:

ي��دع��و �لأط���ب���اء و�لباحثون  �ل��ت��ي  م��ن ���ص��م��ن �لإج�������ر�ء�ت 
لت��خ��اذه��ا م���ن �أج����ل م��ك��اف��ح��ة ف���ريو����س ك���ورون���ا، �لتباعد 
فقر�ء  لعمال  متاحة  غري  رفاهية  يعترب  �لذي  �لجتماعي 

ل يزيد �أجرهم �ليومي عن دولرين.
وكتب مر��صال موقع بلومربغ من �لهند، بوبهود�تا بر�ز�ن 
�لغالبية  تعاين منها  �أو���ص��اع مزرية  ���ص��ودري، عن  و�آر���ص��ان��ا 
�لعظمى م��ن ف��ق��ر�ء �ل��ه��ن��د. وم���ن ب��ني ه����وؤلء ب��اب��ي ديفي 
�لتي فقدت بالفعل %80 من دخلها �ل�صهري ب�صبب �نت�صار 

فريو�س كورونا. 
�أط��ف��ال، وتك�صب  �أم لأرب��ع��ة  وقالت ديفي )38 ع��ام��اً( وه��ي 
�أ�صرتني  مع  عملها  فقدت  �أنها  �لبيوت،  تنظيف  من  رزقها 
تعمل لديهما باتتا، مثل �لكثريين، تطبقان �إجر�ء �لتباعد 

�لجتماعي ملحاربة �لفريو�س �ل�صديد �لعدوى. 
تك�صب  تعد  مل  �لتي  لديفي  بالن�صبة  �صاق  �أم��ر  ذل��ك  ولكن 
�صرور�ت  تاأمني  ب�صاأن  قلقة  وه��ي  يومياً،  دولر   0،67 �إل 
و�حدة،  �أطفالها يف غرفة  مع  تعي�س  ذلك،  و�إىل  معي�صتها. 
وتتقا�صم غرفة �ل�صتحمام و�ملر�حي�س مع �أ�صرتني �أخريني، 

�لأمر �لذي يعر�صها وجري�نها للتقاط �لفريو�س.

اإ�سابة جديدة خالل 24 �ساعة  906

النم�سا ت�ستعني باجلي�س يف مواجهة »كورونا«
اإغلق جميع م�ساجد غزة �سمن االإجراءات الوقائية 

•• غزة-وكاالت:

قررت وز�رة �لأوقاف و�ل�صوؤون �لدينية �لفل�صطينية، �أم�س �لثالثاء، �إغالق 
كافة م�صاجد قطاع غزة ملدة �أ�صبوعني �حر�زياً، �صمن �لإجر�ء�ت �لوقائية 
ملو�جهة فريو�س كورونا �مل�صتجد. وقالت وز�رة �لأوقاف يف موؤمتر �صحايف، 
�إنها قررت وباإجماع علماء ومفتي قطاع غزة �إغالق جميع �مل�صاجد، �عتبار�ً 
�أ�صبوعني كاإجر�ء �ح��ر�زي ووقاية من تف�صي  من فجر غد �لأربعاء، وملدة 
وباء كورونا . وكانت �لوز�رة قد دعت يف وقت �صابق، �إىل �أد�ء �ل�صالة جماعة 
يف  بالتعزية  و�لكتفاء  �لعز�ء  بيوت  و�إيقاف  �لبيوت،  يف  و�لأب��ن��اء  �لأه��ل  مع 
ق��ر�ر وز�رة �لأوق���اف يف قطاع غ��زة، بعد يومني من ت�صجيل  �ملقربة. وج��اء 
ل�صخ�صني عائدين من موؤمتر  كانتا  �لقطاع،  �إ�صابتني بفريو�س كورونا يف 
ديني يف باك�صتان، حيث �أكدت �لفحو�صات �ملخربية �إ�صابتهما بالفريو�س، ومت 
عزلهما يف عزل خا�س كان معد�ً بالقرب من معرب رفح جنوب قطاع غزة. 
كما �أ�صدرت �ل�صرطة �لفل�صطينية يف غزة، قر�ر�ً �صابقاً باإغالق كافة �ملقاهي 
و�صالت �ملطاعم يف مدينة غزة، حت�صباً لتف�صي فريو�س كورونا �مل�صتجد يف 

�لقطاع، �لذي يعد و�حد�ً من �أكر �لأماكن كثافة �صكانية يف �لعامل. 

ال�سعودية تعلن اأول وفاة بفريو�س كورونا
•• الريا�س-وكاالت

بفريو�س  وف���اة  ت�صجيل  �ل��ث��الث��اء  �أم�����س  �ل�صعودية  �ل�صحة  وز�رة  �أعلنت 
كورونا، مو�صحًة �أنها ملقيم يف �ملدينة �ملنورة.

جديدة  �إ�صابات   205 ت�صجيل  �ليومي،  �ل�صحايف  موؤمترها  يف  و�أعلنت 
�إجمايل  �ملا�صية. وبذلك يرتفع  �ل�صاعات �لأربع و�لع�صرين  بالفريو�س يف 

�لإ�صابات بالفريو�س يف �ململكة �إىل 767 �إ�صابة.

العثور على جثت 60 مهاجرا 
داخل �ساحنة يف موزمبيق

•• مابوتو-اأ ف ب

عر على جثث �أكر من 60 مهاجر� 
�صباح  �إث���ي���وب���ي���ا  م����ن  ����ص���رع���ي  غ����ري 
�لثالثاء ق�صو� �ختناقا على ما يبدو 
يف حاوية �صحن مت توقيفها يف �صمال 
باأحد  وف��ق م�صدر  م��وزم��ب��ي��ق،  غ��رب 

�مل�صت�صفيات.
وق���ال �مل�����ص��در ل��وك��ال��ة ف��ر�ن�����س بر�س 
�صاحنة  �أن  ����ص��م��ه  ن�����ص��ر  ع���دم  ط��ال��ب��ا 
�صرعيني  غ��ري  مهاجرين  تقل  ك��ان��ت 
من مالوي، ي�صتبه يف �أنهم �إثيوبيني، 
يف  مو�صاكانا  ج�صر  عند  توقيفها  مت 
)حمافظة( تيتي . و�أ�صاف عر على 
�لأم�����و�ت. جنا  ع���د�د  �صخ�صا يف   64
14 �صخ�صاً فقط من �ملوت ، مو�صحاً 
�أن �لختناق هو �ل�صبب �ملرجح ملوتهم 
. �أظهرت �صور بثرّها تلفزيون مري�مار 
تقلها  حاوية  يف  مكد�صة  جثثا  �ملحلي 
���ص��اح��ن��ة ن��ق��ل. وت��ع��درّ م��وزم��ب��ي��ق �أحد 
للمهاجرين  تف�صياًل  �لأك��ر  �لطرق 
�ل�����ص��ري��ني، خ�����ص��و���ص��اً �ل��ق��ادم��ني من 
�إىل  ل��ل��و���ص��ول  منهم  �صعياً  �إث��ي��وب��ي��ا، 

جنوب �إفريقيا و�لعثور على عمل.
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عربي ودويل
الحتاد الأوروبي يخّيب اآمال الإيطاليني:

اإيطاليا: هل حقا �سيق�سي كورونا على ال�سعبويني...؟
•• الفجر -مارك الزار –ترجمة خرية ال�صيباين

موقع  على  الأخ���رية  الآون���ة  يف  موريل  لورن�ض  ن�سرت     
مقاًل يف غاية الأهمية، طورت فيه الأطروحة  “تلو�ض”، 
يوقف  اأن  فريو�ض  لكورونا  ميكن  مبوجبها  التي  اجلذابة 
وت�سرح  ال��راب��ط��ة.     يف  وخ��ا���س��ة  ال�سعبويني،  ت��ق��دم 

مواجهة  يف  وطنيا  متا�سكا  �ستثبت  اإيطاليا  اأن  الباحثة، 
الوباء، و�ستواجه ب�سجاعة هذه الآفة التي تدمرها بدل 
ال�ست�سالم ل�سفارات اخلوف، وتناغما مع حركة ال�سردين، 
لت�ستعيد  ال�سيا�سة،  معاداة  وترف�ض  مدنًيا،  ح�ًسا  �ستظهر 
“الت�سامن  وكتبت:  اأف�سل.  ب�سكل  العظيمة”  “ال�سيا�سة 
والأخوة والعقالنية والكفاءة والثقة وال�سلوك احل�ساري 

اأزمة  بداية  يف  تظهر  التي  القيم  هي  ه��ذه  وامل�ساركة: 
ال�سعبوية فجاأة تبدو  اإيطاليا، وجتعل  كورونا فريو�ض يف 
هذه الأطروحة، التي ل تخلو من اأ�س�ض  مهزلة �سريرة”. 

ومرتكزات، تبدو وكاأنها روحية ومثالية ومتفائلة.
كل �سيء �سيكون على ما يرام

يتم  ما  غالب�����ًا  ال��ذي  الإي��ط��ايل،  ال�س��عب  اأن  �سحيح     

يف  ان�سباط  عدم  ال�س�عوب  اأكرث  من  كواح�����د  تقدمي���ه 
اأوروب������ا، ُيظه�����ر على العك�ض، اإح�س����ا�ًسا قوًي���ا بال�سلوك 
لتوجيهات  النتهاكات  ع�دد  اأن  رغ�����م  احل�س�����اري 
احلكومة بخ�سو�ض احلج����ر ال�سحي، اآخ�����ذ يف الزدي�اد، 
احلب�ض  من  اأ�س��بوع  من  اأكث��ر  بع�د  مفه���وم  اأم��ر  وه��ذا 

ال�سارم. 

�لتي  �ل���ع���و�م���ل  ه�����ذه  ك����ل  �إن      
وتزدهر،  �ل�صعبوية  منها  تتغذى 
تبني عليها  �لوقت  و�لتي يف نف�س 
و�لعمل  ت�����ص��خ��ي��م��ه��ا  خ����الل  م���ن 
�ملقدمة  �إىل  �صتعود  تفاقمها،  على 
�لوباء.  ع��ل��ى  �ل�����ص��ي��ط��رة  مب��ج��رد 
��صتمر عدد  �إذ�  ذل��ك،  على  ع��الوة 
�لوفيات يف �لرتفاع، ل �صيء يقول 
ل  �أنرّ �لر�أي �لعام �لإيطايل لن يحمرّ
�ل�صلطة  يف  ه��م  للذين  �مل�صوؤولية 
حاليا... وقد يكون �صالفيني �أكرب 

م�صتفيد.
اأ�ستاذ التاريخ وعلم الجتماع 
ال�سيا�سي، ومدير مركز تاريخ 

العلوم، ورئي�ض مدر�سة احلكومة 
بجامعة لوي�ض “روما«.

�لإيطاليني  �أن  ا،  �أي�صً و�صحيح     
و�لبعيدين  بيوتهم  يف  �ملحبو�صني 
ع��������ن ب����ع���������ص����ه����م �ل�����ب�����ع�����������س، ل 
ي���ت���وق���ف���ون ع����ن �إع��������ادة �ل����رو�ب����ط 
�لهاتفية،  �لت�����ص��الت  ع��رب  بينهم 
�لإلكرونية،  �ل��ر���ص��ائ��ل  وك��ت��اب��ة 
�لتو��صل  �ص������بكات  على  و�لتبادل 
�لج���ت���م���اع���ي، وي��������رددون ك���ل يوم 
�أبو�ب  عتبة  وعلى  �ل�صرفات،  م��ن 
منازله�م، �لن�صيد �لوطن�ي، وقط��ع 
ر�ئع�ة من ر�صيده�م �لأوب�ر�يل، �أو 
�ملف�صلني  �لأغ���اين  كت�����اب  �أحل���ان 

لديهم. 
ي���ت���ب���ن���ون  �أن�������ه�������م  �����ص����ح����ي����ح،     
وينخرطون ب�صكل كبري يف �ل�صعار 
�صيكون  ����ص���يء  “كل  �ل���ت���ط���وع���ي 
�أنهم  ���ص��ح��ي��ح  ير�م”،  م����ا  ع���ل���ى 
يدعمون �لعمل �مل�صوؤول حلكوم�����ة 
حتظ������ى  �ل��ت��ي  ك��ون��ت��ي،  جوزيب���ي 
��صا�صا  ول���ك���ن  ك���ب���رية،  ب�����ص��������ع��ب��ي��ة 
و�أنهم  �ملوؤ�ص�صي،  موقعه�����ا  ب�صبب 
�لعنيفة  �لنتقاد�ت  من  يتن�صلون 
�لتي ي�ص������نها عليها رئي�س �لر�بطة 
م��ات��ي��و ���ص��ال��ف��ي��ن��ي، مت��ام��������������������ا مثل 
�ملتناق�ص����ة  لت�صريحات��ه  رف�صهم 
و�ملتناف��رة، �لتي تطالب على �صبيل 
باإج������ر�ء  �أخ�������رى،  م���رة  �مل��ث��ال، 
تغرق  بينم�����ا  م��ب��ك��رة  �نتخاب���ات 
�ل�صحية  �لأزم������ة  ه��ذه  يف  �لبالد 

�لرهيبة.

�لهيكلية  �لثقة  وعدم  �لوباء(،  مع 
و�لتي،  و�لأح��ز�ب،  �ملوؤ�ص�صات  جتاه 
بالتاأكيد، تقل�صت يف هذه �للحظة 
�لتي  �ل�صتثنائية  �لظروف  ب�صبب 
عن  بعيدة  ولكنها  �لبالد  بها  متر 
و�أخ����رًي�  د�ئ����م،  ب�صكل  مُت��ت�����سرّ  �أن 
و�أزمة  �لعميقة،  �لثقافية  �لأزم���ة 
بني،  م���ن  �مل��رت��ب��ط��ة  “�لهوية” 

�أ�صياء �خرى، مب�صاألة �لهجرة. 

مهاجمة رئي�س �حلكومة جوزيبي 
م��ن وجهة  �إد�رت�����ه،  ل�صوء  ك��ون��ت��ي، 
ن��ظ��ره��م��ا، ل��ل��و���ص��ع �ل���ط���ارئ هذ�. 
�ملحليني  �ل�����ص��ك��ان  �أن  ي���ب���دو  ول 
يتنزل  عنهما  ي�صدر  ما  يعتربون 
�أخرًي�،  ولن�صف  �خلطاأ.   خانة  يف 
باأ�صباب  ر  ُيف�صرّ �لر�بطة  تقدم  �أن 
ع���م���ي���ق���ة، �ل����و�����ص����ع �لق���ت�������ص���ادي 
و�لج��ت��م��اع��ي )�ل���ذي ي���زد�د �صوًء� 

اأحزاب اليمني حتافظ
 على موقعها وتنتقد 

الحتاد الأوروبي
   ولكن �لذهاب �ىل حد �أن كورونا 
���ص��ي��ن��ج��ح يف �حل�����د من  ف����ريو�����س 
�لر�بطة  يف  �صيما  ول  �ل�صعبوية، 
�أزم��ة لأ�صباب  5 جن��وم يف  )حركة 
ع��دي��دة �أخ�����رى(، م��ن �ل��و����ص��ح �ن 

هناك خطوة ي�صعب عبورها.
جميع  ويف  �ل��ر�ب��ط��ة،  لأن  �أوًل،     
�أول  ت��ز�ل  ل  �ل����ر�أي،  ��صتطالعات 
و�ن  حتى  �إي��ط��ايل،  �صيا�صي  ح��زب 
�لطفيف  �ل��ر�ج��ع  بع�س  �صجلت 
ناهيك  �مل���ا����ص���ي.  �ل�����ص��ي��ف  م���ن���ذ 
دي  لفر�تللي  �مل�صتمر  �لنمو  ع��ن 
�إيطاليا )�إخو�ن �إيطاليا(، حزب ما 
موقًفا  �تخذ  �ل��ذي  �لفا�صية،  بعد 
جتاه �حلكومة يف مو�جهة �لوباء، 
ماتيو  موقف  من  م�صوؤولية  �أك��ر 
���ص��ال��ف��ي��ن��ي.     م���ن ج��ه��ة �خ����رى، 
ف������اإن م���و����ص���وع �إغ�������الق �حل������دود، 
�صالفيني  م��ات��ي��و  ط���رح���ه  �ل�����ذي 
للمر�صى  �لأوىل  �حل�����الت  م��ن��ذ 

�صيء  �أي  مع  يتو�فق  ل  �مل�صابني، 
على �مل�صتوى �لطبي، ولكنه ير�صخ 
�ل���ع���ق���ول خ���ا����ص���ة يف وق�����ت مل  يف 
تكتف فيه منطقة �صنغن بالتفكك 
فح�صب، بل �أكر من ذلك، تنكرت 
لنف�صها من خالل و�صع �ل�صو�بط 
د�خلها.  �ملر�قبة  حو�جز  و��صتعادة 
وكاأنها  تبدو  �لر�بطة  وهذ� يجعل 
�صاعفت  وق��د  موقفها،  يف  ��ة  حم��قرّ

هجماتها �صد �لحتاد �لأوروبي.
م����ر�ًر�  �صالفيني  م��ات��ي��و  �ن��ت��ق��د     
وت��ك��ر�ًر� بيان كري�صتني لغ��ارد يف 
�صحفي،  م���وؤمت���ر  يف  م���ار����س   12
ح��ي��ث ق��ال��ت �إن����ه ل��ي�����س م���ن مهام 
�ل��ب��ن��ك �مل��رك��زي �لأوروب�����ي �لعمل 
للحد من فروق �لأ�صعار، بيان �أثار 
�ملو�لني  �لإيطاليني  غ�صب  ا  �أي�صً
لأوروبا، بدًء من �لرئي�س �صريجيو 
ماتاريال. وقد ندد رئي�س �لر�بطة 
�للتني  وب���رل���ني  ب��اري�����س  ب��اأن��ان��ي��ة 
رف�صتا يف �لبد�ية �إر�صال �أقنعة �إىل 
�إيطاليا، و�نتقد تقاع�س بروك�صل، 
ب����اأن  ومل ي��ت��خ��ل��ف ع����ن �ل���ت���ذك���ري 

�لحتاد �لأوروب��ي ل ميلك �صيا�صة 
�صحية م�صركة.

خيبة اأمل الإيطاليني
 يف اأوروبا

   ولهذه �حلجة مردودية عالية... 
�أخ����رى، يخيرّب �لحتاد  م��رة  لأن���ه 
�لأوروب�����ي �أم���ل �لإي��ط��ال��ي��ني. وقد 
ل��ه��وؤلء �ن �ح��رق��و� بدخول  �صبق 
�إىل م�صتوى  �لذي مل يرق  �ليورو 
وب�صبب  منهم،  �لغالبية  ت��وق��ع��ات 
لعام  و�لقت�صادية  �ملالية  �لأزم���ة 
على  ب�����ص��دة  �أث�����رت  �ل��ت��ي   2008
�لبالد، �أو مرة �أخرى، ب�صبب �أزمة 
���ص��ع��رت خاللها  �ل��ت��ي  �مل��ه��اج��ري��ن 
مل�صريها.  ت��رك��ت  ب��اأن��ه��ا  �إي��ط��ال��ي��ا 
من�صوب  زي�������ادة  ذل�����ك  ع����ن  ون���ت���ج 
�لت�صكيك يف �أوروب��ا، �ملنت�صر ��صال 
على نطاق و��صع، و�لذي لن توقفه 
�ت��خ��ذت��ه��ا موؤخًر�  �ل��ت��ي  �ل���ق���ر�ر�ت 
�لت�صامن  �أو  �لأوروبية،  �ملفو�صية 

�ملتاأخر لباري�س وبرلني. 
   �لنتيجة: ت�صتمر �صورة �لحتاد 

وح�صب  �ل���ت���ده���ور،  يف  �لأوروب��������ي 
�إيطاليا،  م���ون���ي���ت���ور  �����ص���ت���ط���الع 
�ملن�صور يف 13 مار�س، يعتقد 88 
�لحتاد  �أن  �لإيطاليني،  من  باملئة 
�لأوروب������ي ل ي�����ص��اع��د �إي��ط��ال��ي��ا يف 
ويعترب  فريو�س،  كورونا  مكافحة 
67 باملئة �أن �لنتماء �إىل �لحتاد 
ب�  مقارنة  ���ص��رر�  ي�صكل  �لأوروب����ي 
47 باملئة يف نوفمرب 2018، وهو 
وهذه  �ل�صابق.  �ل�صتطالع  تاريخ 
و�لظرفية  �ملالب�صات  مفارقة  هي 
�إيطاليا  ت��ظ��ه��ر  ف��ك��ل��م��ا  �حل��ال��ي��ة، 
�لحتاد  ع��ن  �ب��ت��ع��دت  كلما  ���ة،  ك���اأمرّ
لها  �لأوروب��ي... نقاط كثرية ت�صجرّ

�لر�بطة.

عوامل اأزمة عميقة ودائمة 
�ستطفو على ال�سطح

   �إن هذه �لأخ��رية، �أبعد ما يكون 
فريو�س.  �لكورونا  يهزمها  �أن  عن 
وي�صتمررّ رئي�صا لومبارديا وفينيتو، 
باجلائحة،  ت���اأث���ر�ً  �مل��ن��اط��ق  �أك����ر 
وه���م���ا م���ن �أع�������ص���اء �ل���ر�ب���ط���ة، يف 

كلما تظهر اإيطاليا كاأّمة، كلما ابتعدت عن الحتاد الأوروبي

�ن�صباط �كرب بني �ليطاليني ولكن...خلت �يطاليا من �صكانها

يعتقد 88 % من االإيطاليني اأن االحتاد االأوروبي 
ال ي�س��اعد اإيطالي��ا يف مقاوم��ة كورون���ا في�رو�س

 الو�سع االقت�سادي واالجتماعي، واالأزمة الثقافية 
العميقة، واأزم�ة »الهوي��ة «، ُتف�س�رّر تقدم الرابطة

�صالفيني يهاجم �لحتاد �لوروبيهل يدفع جوزيبي كونتي يف �لخري فاتورة �ملحنة؟

يف مواجهة الوباء، موقف فراتلي دي اإيطاليا جتاه احلكومة اأكرث م�سوؤولية من موقف �سالفيني 
كل العوامل التي تتغذى منها ال�سعبوية وتزدهر، 
�ستعود اإىل الواجهة مبجرد ال�سيطرة على الوباء

يف جميع ا�ستطلعات الراأي، ال تزال الرابطة 
اأول حزب �سيا�سي اإيطايل رغم بع�س الرتاجع 

�لحتاد �لوروبي �أحبط 
�مال �ليطاليني

فل�سطني: ال حماية للأ�سرى من كورونا
ومن جهتها، دعت حركة حما�س �ملوؤ�ص�صات �لدولية ذ�ت �ل�صلطة �إىل �لتدخل 
�لعاجل ل�صمان �صالمة �لأ�صرى بعد تز�يد تف�صي فريو�س كورونا، و�لك�صف 
عن ظروف �لأ�صرى �ملحجورين . وقال �لناطق با�صم �حلركة حازم قا�صم 
�إجر�ء�ت  �أجل حقهم يف  �لأبطال ينا�صلون من  �أ�صر�نا  �إن  بيان �صحايف  يف 
�أ�صا�صية  �أ�صناف  دخ��ول  يف  وحقهم  كورونا،  فريو�س  تف�صي  من  حلمايتهم 

منعتها م�صلحة �ل�صجون يف �لأيام �لأخرية .
بها  تتعامل  �لتي  �ل�صتهتار  حالة  نتائج  �لح��ت��الل  �صلطات  قا�صم  ل  وحمرّ
�أن �مل�صا�س بهم خط  م�صلحة �ل�صجون يف تاأمني �صالمة �لأ�صرى ، موؤكًد� 

•• رام اهلل-وكاالت
بخطو�ت  �لثالثاء،  �أم�س  �لفل�صطينيون،  �لأ�صرى  �صرع 
�ح��ت��ج��اج��ي��ة ع��ل��ى ع���دم ح��م��اي��ت��ه��م م���ن خ��ط��ر �لإ�صابة 
بفريو�س كورونا �مل�صتجد، بح�صب ما �أعلن نادي �لأ�صري 

�لفل�صطيني. وقال نادي �لأ�صري منظمة غري حكومية ، �إن �لأ�صرى يف عدة 
�صجون مركزية �صرعو� �صباحاً باإرجاع وجبات �لطعام، و�إغالق �لأق�صام.

140 �صنفاً  �إد�رة �ل�صجون ب�صحب  ل�صيا�صات  �أن ذلك ياأتي رف�صاً  و�أو�صح 
فريو�س  فر�صه  �لذي  �لر�هن  للو�صع  و��صتغاللها  �لأ�صرى،  )كنتينا(  من 

كورونا �ملُ�صتجد .
و�أ�صاف �أن �لأ�صرى يحتجون على عدم �تخاذ �إد�رة �ل�صجون تد�بري حقيقية 

ملو�جهة �لفريو�س ومنع �نت�صار �لعدوى د�خل �لأق�صام �ملكتظة و�ملغلقة .

�أحمر ل ميكن ل�صعبنا �أن ي�صكت عنه .
�أ�صري  �آلف   5 من  �أك��ر  �لإ�صر�ئيلية  �ل�صلطات  وتعتقل 
عاماً   20 من  �أك��ر  �أم�صو�  �لع�صر�ت  بينهم  فل�صطيني 
قيد �لعتقال. وكانت �ل�صلطة �لفل�صطينية طالبت قبل 
�لأ���ص��رى من  �لالزمة حلماية  �لإج���ر�ء�ت  باتخاذ  �لحتالل  �صلطات  �أي��ام 

خطر �لإ�صابة بفريو�س كورونا �ملتف�صي يف �لأر��صي �ملحتلة وعاملياً.
على  �ل�صيخ  ح�صني  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  يف  �ملدنية  �ل�صوؤون  وزي��ر  وكتب 
�لأ�صرى  حلماية  �ل��الزم��ة  �لإج�����ر�ء�ت  ب��ات��خ��اذ  طالبنا  ت��وي��ر  يف  ح�صابه 

�لفل�صطينيني من �نت�صار فايرو�س كورونا .
كل  لتوفري  �ل�صلطة  ��صتعد�د  )�لإ�صر�ئيليون(  �أبلغناهم  �ل�صيخ  و�أ���ص��اف 

�لحتياجات و�مل�صتلزمات �لطبية �لكفيلة بحماية �لأ�صرى .

وثيقة تك�سف عر�س ال�سومال للو�ساطة بني م�سر واأثيوبيا 
•• مقدي�صو-وكاالت:

يف  �ل�صومال  ومندوبية  �صفارة  من  مقدمة  دبلوما�صية  وثيقة  ك�صفت 
دور�  لعب  �إمكانية  حمتو�ها  يف  تعر�س  �لعربية  �جلامعة  �إىل  �لقاهرة 
كرت  �لنه�صة.   �صد  مفاو�صات  تعر  يف  و�أث��ي��وب��ي��ا  م�صر  ب��ني  �إيجابيا 
دورته  يف  �ل��ع��رب  �خل��ارج��ي��ة  وزر�ء  �جتماع  عقب  ج���اءت  �ل��ت��ي  �لوثيقة 
�لعادية �ل�153، �أن �ل�صومال تدعو كل من م�صر و�أثيوبيا �إىل �جللو�س 
�لو�صاطة  دور  تلعب  �أن  لل�صومال  وميكن  �ملفاو�صات  طاولة  على  �صويا 

حلل تلك �لأزمة. 
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املال والأعمال
غرفة عجمان تبحث التعاون امل�سرتك مع االحتاد للقطاراتالدار العقارية تعلن عن اإغلق مراكز الت�سوق التابعة لها متا�سيًا مع املقررات احلكومية

تاأكيد�ً  وتاأتي هذه �خلطوة  �ل�صادرة عن �حلكومة.  �لتعليمات  مع 
�إىل  �لر�مية  �ملبادر�ت �حلكومية  بدعم جميع  �لد�ر  �صركة  للتز�م 
�إعطاء �لأولوية جلهود �حلفاظ على �صحة و�صالمة �صكان وز�ئري 
من  و�نطالقاً  ر�ئ��دة  �إم��ار�ت��ي��ة  �صركة  وباعتبارها  �لإم����ار�ت.  دول��ة 
م�صوؤوليتها جتاه �لقت�صاد �ملحلي، تتعاون �صركة �لد�ر مع �صركائها 
�لتجاريني ب�صكل وثيق ل�صمان ��صتمر�رية �أعمالهم وحتقيق �لقيمة 

�مل�صتد�مة على �ملدى �لبعيد.
وحت���ر����س ���ص��رك��ة �ل�����د�ر ع��ل��ى ���ص��م��ان ���ص��ح��ة و���ص��الم��ة عمالئها 
وجم��ت��م��ع��ات��ه��ا وم��وظ��ف��ي��ه��ا و���ص��رك��ائ��ه��ا ك���اأول���وي���ة ق�����ص��وى، لذلك 
لتنفيذ  �ملعنية  �جل��ه��ات  م��ع  و�لتن�صيق  �لعمل  �ل�صركة  �صتو��صل 
�لكفاءة  درج��ات  �أعلى  على  �حلكومية  و�ملقرر�ت  �لتوجيهات  جميع 

و�مل�صوؤولية.

•• اأبوظبي- الفجر: 

عماًل مبقرر�ت حكومة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �ل�صادرة موؤخر�ً 
�أ�صبوعني  مل��دة  �لت�صوق  وم��ر�ك��ز  �لتجارية  �مل��ر�ك��ز  جميع  ب��اإغ��الق 
�أعلنت �لد�ر �لعقارية ) �لد�ر ( عن �لبدء بتنفيذ  قابلة للتجديد، 
رت �إغالق  هذه �لتوجيهات قبل �ملوعد �ملحدد بيوم و�حد، حيث قررّ
جميع مر�كز ووجهات �لت�صوق �لتابعة لها، و�لتي ت�صمل يا�س مول 
�أب��وظ��ب��ي و�جليمي م��ول و�ل��رم��ال مول  �لعاملي  �ل��ت��ج��اري  و�مل��رك��ز 
و�صم�س بوتيك، وذلك �عتبار�ً من يوم �لثالثاء �ملو�فق 24 مار�س 
�لهايرب  و  ماركت  �ل�صوبر  متاجر  �لقر�ر  من  و��صُتثنيت  �جل��اري. 
�لفرة،  ه��ذه  خ��الل  عملها  �صتو��صل  �ل��ت��ي  و�ل�صيدليات  م��ارك��ت 
بينما �صتكتفي �ملطاعم و�ملقاهي بخدمات �لتو�صيل �ملنزيل متا�صياً 

من  ف��ري��دة  تناف�صية  م��ي��زة  ع��ل��ى 
خ��الل �ل��ق��درة على �ل��و���ص��ول �إىل 
عرب  ل�صيما  �لإقليمية،  �لأ���ص��و�ق 
م��ب��ن��ى ج����اف����ز� ون،  ت���و�ج���دن���ا يف 
�لذي يقع بالقرب من مقر �إقامة 
حيث  2020؛  �إك�����ص��ب��و  م��ع��ر���س 
�صيكون جلمهورية �لبريو م�صاركة 
�لعاملي.  �حل�����دث  ه����ذ�  يف  ب������ارزة 
بالتاأكيد  �لأم��ر  ذلك  و�صي�صاعدنا 
�لتجارية  خ��ط��ط��ن��ا  ب����ن����اء  ع���ل���ى 
وزي�����ادة ف��ر���ص��ن��ا ب��ال��ت��و���ص��ع. ومن 
مو�نئ  م��ع  �ل�صابق  تعاملنا  و�ق���ع 
دبي �لعاملية يف �لبريو، نقول وبكل 
بالغ  ب��اط��م��ئ��ن��ان  ن�صعر  �أن��ن��ا  ث��ق��ة 
للم�صتوى �لعايل خلدمات �لدعم 
خالل  ن��ت��وق��ع��ه��ا  �أن  مي��ك��ن  �ل���ت���ي 

تو�جدنا يف جافز� ون .
�لعاملية  دب����ي  م���و�ن���ئ  و�أ���ص��ب��ح��ت 
يف  �لتجارة  قطاع  يف  رئي�صاً  لعباً 
�لأم��ري��ك��ي��ت��ني م���ن خ���الل دوره���ا 
�ملحوري يف متكني �لتجارة �لعاملية، 
يف �لوقت �لذي تتطلع فيه �ل�صركة 
ل�صر�تيجية �أو�صع نطاقاً ت�صاعد 
�ل��ع��م��ل��ي��ات يف كامل  ع��ل��ى ت��و���ص��ي��ع 
مو�نئ  ومتتلك  �لتوريد.  �صل�صلة 
�ملحطات  م��ن  �صبكة  �لعاملية  دب��ي 
و�لأرجنتني  �ل���ب���ريو  م���ن  ك���ل  يف 
و�لرب�زيل  وت�صيلي  و�لإك�������و�دور 
وج�����م�����ه�����وري�����ة �ل����دوم����ي����ن����ي����ك����ان 

و�صورينام وكند�.

•• دبي-الفجر: 

�لعاملية-�إقليم  دبي  مو�نئ  �أعلنت 
للتجارة  �لر�ئد  �ملمكن  �لإم���ار�ت، 
و�خل������دم������ات �ل���ل���وج�������ص���ت���ي���ة، عن 
�ن�����ص��م��ام جم��م��وع��ة دي���ل���ي ف���ودز 
�حت�صان  م��رك��ز  �إىل  �ل���ب���ريو   –
�لأع�������م�������ال ل���������ص����رك����ات �أم����ري����ك����ا 
�ل��الت��ي��ن��ي��ة، و�ل����ذي ي��ق��ع يف مبنى 
�لتجاري  �ملجمع  وهو   ، ون  جافز� 
�مل��ت��م��ي��ز يف ق��ل��ب �مل��ن��ط��ق��ة �حل���رة 

جلبل علي )جافز�(.
مت توقيع �لتفاقية خالل معر�س 
 2020 جلفود  لالأغذية  �خلليج 
ديلي  جم���م���وع���ة  ت��ع��ت��رب  ح���ي���ث   ،
�إىل مركز  �أول �صركة تن�صم  فودز 
�حت�صان �لأعمال ل�صركات �أمريكا 
ر�ئدة  خ��ط��وة  يعد  م��ا  �لالتينية، 
�لدوليني  �مل�صتثمرين  ق��ب��ل  م��ن 
�ل�صغرية  �ل�����ص��رك��ات  ق���ط���اع  م���ن 
و�ملتو�صطة نحو ��صتك�صاف �لأ�صو�ق 
مز�يا  من  و�ل�صتفادة  �لإقليمية، 

تاأ�صي�س �أعمالهم يف جافز�.
�لعاملية  دب���ي  م���و�ن���ئ  ع����ززت  وق���د 
�أمريكا �جلنوبية  وجودها يف قارة 
يف  �أعمالها  يف  �لتو�صع  خ��الل  من 
ج��م��ه��وري��ة �ل���ب���ريو ل��ت��ت��ح��ول من 
حمطة ملناولة �حلاويات يف ميناء 
كاياو �إىل مركز متكامل للعمليات 
تلبي  �لتي  و�للوج�صتية  �لبحرية 

�ل�صر�ئب،  �أع��ب��اء  تخفيف  م��ز�ي��ا 
وتقليل �لعو�ئق �للوج�صتية .

ويف هذ� �ل�صدد، قال �ألفارو �صيلفا 
�صانتي�صتيبان، مدير مكتب �لبريو 
و�ل�صتثمار  و�ل�����ص��ي��اح��ة  ل��ل��ت��ج��ارة 
ُت��ع��ت��رب هذه  يف دول����ة �لإم��������ار�ت: 
�خل��ط��وة �ل���ص��ر�ت��ي��ج��ي��ة عالمة 
مميزة �أخرى يف عالقتنا �لطويلة 
�لعاملية-�إقليم  دب���ي  م���و�ن���ئ  م���ع 
�لإم���ار�ت. ون��اأم��ل من خ��الل هذه 
�خلطوة �إىل �ل�صتفادة من جميع 

�لأعمال  �ح��ت�����ص��ان  م��رك��ز  م���ز�ي���ا 
ل�صركات �أمريكا �لالتينية، خا�صة 
�لع��ت��ب��ار حجم  ب��ع��ني  �أخ���ذن���ا  �إذ� 
�لإم���ار�ت عام  دول��ة  �إىل  �صادر�تنا 
حاجز  لم�������س  و�ل������ذي  2019؛ 

�ملليار دولر �أمريكي. 
كي�صاد�  ب���رون���و  ق����ال  ج��ه��ت��ه  م���ن 
�ل��ع��ام ملجموعة  �مل��دي��ر  ك��ار����ص��ك��و، 
من  ج��زء�ً  باعتبارنا   : ف��ودز  ديلي 
ل�صركات  �لأعمال  �حت�صان  مركز 
�صنح�صل  فاإننا  �لالتينية،  �أمريكا 

كامل  يف  �ل���ع���م���الء  �ح���ت���ي���اج���ات 
ميناء  ومي��اث��ل  �ل��ت��وري��د.  �صل�صلة 
�ل��ب��ريو ميناء جبل علي  ك��اي��او يف 
يف دبي، و�ل��ذي تديره مو�نئ دبي 
�أنظمة  �أح��دث  با�صتخد�م  �لعاملية 
�لتكلفة  ح��ي��ث  م��ن  �لتكنولوجيا 
و�ل�صرعة  �لإن��ت��اج��ي��ة،  و�ل���ك���ف���اءة 
يف �إجن�����از ع��م��ل��ي��ات �ل�����ص��ح��ن عرب 
رئي�صة  ب��و�ب��ة  لي�صبح  �لأق��ال��ي��م، 
للو�رد�ت و�ل�صادر�ت يف جمهورية 

�لبريو.

ف���ودز ف���اإن �خ��ت��ي��ار ج��اف��ز� ب�صيط 
حتقيق:  �إىل  وي����ه����دف  وو������ص����ح 
�أ�صو�ق متعددة. وقد  موقع و�حد، 
يف  �ل�صر�تيجية  روؤيتنا  �أ�صهمت 
ت�صهيل ممار�صة �لأعمال لعمالئنا 
ج����اف����ز�، ومتكني  م����ن  �ن���ط���الق���اً 
جت��ارة عاملية �أك��ر ذك��اًء. ول �صك 
على  مثال  خ��ري  ه��ذه  جتربتنا  �أن 
�لأخرى  مر�فقنا  يف  ب��ه  ن��ق��وم  م��ا 

�لر�ئدة يف دبي. 
�لأعمال  �ح��ت�����ص��ان  م��رك��ز  ي��ط��ب��ق 

وق���������ال حم����م����د �مل����ع����ل����م، �مل����دي����ر 
دبي  مو�نئ  عام  ومدير  �لتنفيذي 
�لعاملية – �إقليم �لإمار�ت: يعتمد 
�لتعاون بني مو�نئ دبي �لعاملية – 
�إقليم �لإمار�ت ودولة �لبريو على 
روؤية ��صر�تيجية م�صركة، ترتكز 
و�لتكامل  �ل��ت��و����ص��ل  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى 
�للوج�صتي، وفتح �لأ�صو�ق �لدولية 
�أم����ام �ل�����ص��رك��ات. وك��م��ا ه��و �حلال 
�أمريكا  م��ن  ���ص��رك��ائ��ن��ا  جميع  م��ع 
�ل��الت��ي��ن��ي��ة، م��ث��ل جم��م��وع��ة ديلي 

�أف�صل  �لالتينية  �أمريكا  ل�صركات 
�مل��ع��اي��ري مل�����ص��اع��دة �ل��ع��م��الء على 
جافز�  يف  ����ص���رك���ات���ه���م  ت���اأ����ص���ي�������س 
ب����ت����ج����ارت����ه����م عرب  و�لن�������ط�������الق 
�لإقليم. كما ميتاز مركز �حت�صان 
�ل�صر�تيجي  مب��وق��ع��ه  �لأع���م���ال 
�لفريد يف مبنى جافز� ون ، �لذي 
يوفر �أحدث �لت�صهيالت �لتجارية 
�مل����ت����ط����ورة ل���ت���م���ك���ني �ل�������ص���رك���ات 
م���ن حت��ق��ي��ق �أع���ل���ى �ل��ع��و�ئ��د على 
�ل����ص���ت���ث���م���ار�ت، و�ل����ص���ت���ف���ادة من 

ديلي فودز – البريو اأول �سركة تن�سم اإىل مركز احت�سان االأعمال ل�سركات اأمريكا اللتينية 

�للقاء رحب �صعادة عبد�هلل �ملويجعي باحل�صور، و�أكد على دور  ويف بد�ية 
�لدولة،  يف  �لنقل  و�صائل  تنوع  يف  و�إ�صهامه  �حل��ي��وي  للقطار�ت  �لحت���اد 
و�ل�صالمة  �لم��ن  معايري  و�صمان  �لتكاليف  باأقل  �لب�صائع  نقل  ل�صيما 
و�ملحافظة على �لبيئة و�ملو�رد، م�صيد� بجهود �لقائمني على تنفيذ �مل�صروع 
حري�صة  �لر�صيدة  �لقيادة  �أن  و�أك���د  �لعاملية.  �ل�صاليب  ب��اأح��دث  �لوطني 
ب�صكل  �لق��ت�����ص��ادي  �لقطاع  و����ص��ت��د�م��ة  ت��ط��ور  ك��اف��ة مقومات  ت��وف��ري  على 
خا�س وتوفري بيئة �إ�صتثمارية جاذبة تعززها بنية حتتية متكاملة، ليمثل 
�لحتاد للقطار�ت نقلة نوعية يف خدمات �لنقل للب�صائع و�ل�صكان ب�صكل 
�للقاء قدم وفد وفد �لحت��اد للقطار�ت نبذة عن  �لدولة. وخ��الل  عام يف 
خطط م�صروع قطار �لحتاد ومر�حل تنفيذه و�خلطط �مل�صتقبلية و�همية 
�إم��ار�ت �لدولة �إىل جانب دور �مل�صروع يف �لربط  �مل�صروع �لوطني يف ربط 

بني دول جمل�س �لتعاون �خلليجي. 

•• عجمان -الفجر 

��صتقبل �صعادة عبد�هلل �ملويجعي رئي�س جمل�س �إد�رة غرفة جتارة و�صناعة 
�مل�صرك  �لتعاون  �أط��ر  بحث  بهدف  للقطار�ت  �لحت���اد  م��ن  وف��د  عجمان 
�لحتاد،  قطار  م�صروع  م��ن  �لإم���ارة  يف  �خل��ا���س  �لقطاع  �إ�صتفادة  وتعزيز 
وذلك بح�صور �صعادة �صامل �ل�صويدي مدير عام غرفة عجمان و عبد�هلل 
و�خلدمات  �لع�صوية  معامالت  لقطاع  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  �مل��روزق��ي  عمر 
�ملدير   � �ل�صحي  في�صل  بن  خالد  للقطار�ت  �لحت��اد  وف��د  �صم  �لقانونية. 
�لتنفيذي للعالقات �حلكومية بالنابة، و ر��صد �ملال � مدير �إد�رة �لتن�صيق 
�لفني، كما ح�صر �للقاء �لذي عقد يف مقر �لغرفة مرو�ن حارب مدير �إد�رة 
�لنعيمي مدير مكتب  �ملح�صن  �لدولية وعبد�هلل عبد  �لرويج و�لعالقات 

عالقات ودعم �لع�صاء يف غرفة عجمان.

هيئة تنظيم الت�سالت تن�سر قائمة بتطبيقات 22 متجرا اإلكرتونيا يف الإمارات 

املتاجر االإلكرتونية ت�سمل منافذ مراكز ت�سوق وتعاونيات وبقاالت وحملت لبيع اللحوم واخل�سراوات والفواكه واالأغذية الطازجة
توقعات بارتفاع التجارة الإلكرتونية يف الإمارات اإىل 19.77 مليار دولر خالل 2020

مطارات اأبوظبي ُتعنيرّ �سريف 
الها�سمي رئي�سًا تنفيذيًا باالإنابة

•• اأبوظبي-الفجر: 

�أعلنت مطار�ت �أبوظبي عن تعيني �ل�صيد �صريف ها�صم �لها�صمي يف من�صب 
خالل  من  �صي�صهم  و�ل��ذي  �أبوظبي،  ملطار�ت  بالإنابة  �لتنفيذي  �لرئي�س 
مهامه �جلديدة يف تعزيز �جلهود �لتطويرية �ملتميزة �لتي تقوم بها �لإد�رة 

�لتنفيذية لل�صركة.
و�لتقنيات  �ل��ط��ري�ن  جم��ال  يف  و����ص��ع��ة  ب��خ��ربة  �لها�صمي  �صريف  ويتمتع 
�لتكنولوجية �ملتقدمة، حيث �صيعمل من خاللها على حتقيق روؤية مطار�ت 
�أبوظبي باأن ت�صبح جمموعة �ملطار�ت �لر�ئدة يف �لعامل، �إذ تتجاوز �صنو�ت 
م�صاريع  و�إد�رة  �ل��ط��ري�ن  هند�صة  جم��الت  خمتلف  يف  ع��ام��اً   20 خربته 
�لدفاع  جم��ايل  يف  خ��ربت��ه  ج��ان��ب  �إىل  �لتكنولوجيا،  وت��ط��وي��ر  �ل��ط��ائ��ر�ت 
�ملطار�ت  يف  �ملتطورة  �لتقنيات  لتطوير  توظيفها  على  و�صيعمل  و�لأم���ن، 
وم��و����ص��ل��ة ت��ق��دمي خ���دم���ات ����ص��ت��ث��ن��ائ��ي��ة وجت���رب���ة ���ص��ف��ر ���ص��ه��ل��ة ومريحة 

للم�صافرين عرب مطار�ت �أبوظبي من خمتلف �أنحاء �لعامل.
نهيان  �آل  طحنون  بن  حمد  بن  حممد  �ل�صيخ  �صعادة  ق��ال  �ل�صدد،  وبهذ� 
�لها�صمي  �صريف  بان�صمام  نرحب  �أبوظبي:  مطار�ت  �إد�رة  جمل�س  رئي�س 
للعمل يف مطار�ت �أبوظبي يف من�صب �لرئي�س �لتنفيذي بالإنابة، وبخا�صة 
لن�صبح  روؤي��ت��ن��ا  ن��ح��و حتقيق  م��ن رحلتنا  �ل��ف��رة �حل��ا���ص��م��ة  ه���ذه  خ���الل 
ب��اأن��ه وم��ن خالل  �ل��ع��امل، ونحن على ثقة  جمموعة �مل��ط��ار�ت �ل��ر�ئ��دة يف 
�أبوظبي يف  م�صاركة مطار�ت  تعزيز  �لها�صمي يف  �صي�صهم  �لو��صعة  خربته 
تر�صيخ مكانة �لإمارة ب�صفتها وجهة مف�صلة للم�صافرين من خمتلف دول 

�لعامل.
وبدوره قال �صريف �لها�صمي: �أفخر بالن�صمام للعمل يف مطار�ت �أبوظبي، 
و�أتطلع �إىل �مل�صاركة يف مو��صلة م�صريتها �لريادية �ملتميزة يف �لقطاع من 

خالل �لعمل على تعزيز عملياتها و�مل�صاهمة يف تطويرها. 
�لها�صمي من�صب رئي�س  �أبوظبي �صغل  �ن�صمامه للعمل يف مطار�ت  وقبل 
جمل�س  يف  �ملعلومات  �أم��ن  م�صوؤويل  وكبري  �ل�صر�تيجي  �لدفاع  برنامج 
�لرب�مج  م��ن  و����ص��ع��ة  �أ���ص��رف على جمموعة  �لق��ت�����ص��ادي، حيث  �ل��ت��و�زن 
�لإمار�تية.  و�لف�صاء  �ل��دف��اع  �صناعات  جم��ال  يف  �ملتخ�ص�صة  و�مل��ب��ادر�ت 
يف  و�لتنفيذية  �لإد�ري���ة  �ملنا�صب  من  �لعديد  �لها�صمي  �صغل  ذل��ك  وقبل 
عدد من �جلهات �أبرزها �ملجل�س �لأعلى لالأمن �لوطني، ومنظمة توقعات 
�لها�صمي  يحمل  كما  �لرئا�صة.  وط���ري�ن  ج��ت،  وروي���ال  �لطاقة،  ��صتثمار 
درجة �لبكالوريو�س يف علوم �لطري�ن من جامعة �صانت لوي�س يف ميزوري 

بالوليات �ملتحدة �لأمريكية.

•• اأبوظبي-وام:

�لت�صالت  تنظيم  هيئة  �أعلنت 
تطبيقات  ت�������ص���م  ق���ائ���م���ة  ع�����ن 
دولة  يف  �إل��ك��رون��ي��ا  متجر�   22
للم�صتهلكني  مي��ك��ن  �لإم��������ار�ت 
�حتياجاتهم  ل�صر�ء  ��صتخد�مها 
بكل ي�صر و�صهولة، موؤكدة �أن هذه 
للتحديث  وقابلة  �أولية  �لقائمة 

خالل �لأيام �لقادمة.
وت�صمل �ملتاجر �لإلكرونية �لتي 
�أعلنت عنها �لهيئة مر�كز ت�صوق 

ي�ص����ار �إل�������ى �أن مبيع������ات �لأغذية 
و�مل���������ص����روب����ات ع�����رب �لإن�����رن�����ت 
من�������و�  �ص�������ج��لت  �لإم�����ار�ت  يف 
 21% بن�ص��������ب�ة  تر�كميا  �صنويا 
 2015 م���ن  �لفت����������رة  خ���الل 
وفق�����������ا  وذل�����ك   2018 �إىل 
موؤ�ص����صة  �أعدته�������ا  لبيان����ات 
�ل�صر�تيجية  �ل�ص���وق  �أبح�������اث 
ونل�صن وه����ي موؤ�ص�ص��������ة عاملي�����������ة 
متخ�ص�صة يف قي�������ا�س وحتلي��������ل 
�لعالق��������ة  ذ�ت  �ل��ب��ي��ان��������������������ات 

مببيع������ات �لقطاع.

دبي خالل �لعام �ملا�صي �أظهر �أن 
%66 من �مل�صاركني فيه �أعربو� 
�لإلكروين  بالت�صوق  عن ثقتهم 
عرب �لإنرنت يف حني �أكد 70% 
�آر�ئهم ثقتهم يف  ممن ��صتطلعت 

�آلية �لدفع عرب �لإنرنت.
بح�صب  �مل����ت����وق����ع  م�����ن  ك����ذل����ك 
�لنمو  م���ن  �مل���زي���د  �ل����ص���ت���ط���الع 
يف ح��ج��م �ل��ت�����ص��وق �لإل���ك���روين 

�لأمر �لذي �صي�صهم يف رفع قيمة 
�أكر  �إىل  �لإل��ك��رون��ي��ة  �ل��ت��ج��ارة 
من 19.77 مليار دولر يف �لعام 
�لعديد  بح�صب  وذل����ك   2020
ومن  �ملتخ�ص�صة  �ل��در����ص��ات  من 
وز�رة  عن  �صادرة  در��صة  �صمنها 

�لقت�صاد.
��صتبيان  ن��ت��ائ��ج  �أن  �إىل  ي�����ص��ار 
�أجرته د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية 

�لتحتية  �لبنية  توفري  يف  �لعامل 
�لت�صالت  ق���ط���اع  يف  �مل��ت��م��ي��زة 
وتبني  �ل���رق���م���ي���ة  و�خل������دم������ات 
�لر�صمية  م��وؤ���ص�����ص��ات��ه��ا  غ��ال��ب��ي��ة 
و�لأهلية حلول لتقدمي �خلدمات 
تكنولوجية  حلول  على  �ع��ت��م��اد� 
�لهو�تف  عرب  �صو�ء  متاحة  باتت 
�لتو��صل  و����ص���ائ���ل  �أو  �ل���ذك���ي���ة 

�لجتماعي �لأخرى.

من  �لإن��رن��ت  عرب  �حتياجاتهم 
�لإلكرونية  �لتطبيقات  خ��الل 
متاجر  م����ن  ل���ل���ع���دي���د  �ل���ت���اب���ع���ة 
�لت�صوق �ملنت�صرة يف جميع �إمار�ت 
للوقت  ت���وف���ري�  وذل�����ك  �ل����دول����ة 

و�جلهد.
ومن �ملتوقع ��صتمر�ر منو �ل�صلوك 
�ل����ص���ت���ه���الك���ي �لإل������ك������روين يف 
�لقادمة  �لأ�صهر  �لإم��ار�ت خالل 

يف �لإم������ار�ت خ���الل �ل��ف��رة من 
ويدعم   ،  2021 �إىل   2020
مر�كز  جن�����اح  �ل���ت���وق���ع���ات  ه�����ذه 
�لت�صوق يف �لدولة بتوفري جتربة 
متعددة  دف����ع  وخ����ي����ار�ت  ت�����ص��وق 
زيادة  يف  ي�صهم  ما  وه��و  �لقنو�ت 

�لتجارة �لإلكرونية ب�صكل عام.
بكونها  �لإم����ار�ت  دول���ة  وت�صنف 
�لر�ئدة على م�صتوى  �لدول  من 

 Apple App م��ن  ل��ل��ت��وزي��ع 
 Google Play Storeو 

 .  Store

ر���ص��ي��د م����ايل حل�����ص��اب��ات��ه��م عرب 
�لإنرنت لبدء �لتزود بالوقود يف 

جميع حمطات �أدنوك للتوزيع.

حيث يجب على �لعمالء �لت�صجيل 
بب�صاطة با�صتخد�م بطاقة �لهوية 
و�إ�صافة  بهم  �خلا�صة  �لإمار�تية 

�إىل  بالإ�صافة  وتعاونيات  ك��ربى 
�للحوم  ل��ب��ي��ع  ب��ق��الت وحم����الت 
و�لفو�كه  ل��ل��خ�����ص��رو�ت  و�أخ�����رى 
من  وغريها  �لطازجة  و�لأغذية 

�خلدمات.
وك����ان ب���د�ي���ة �ل���ع���ام �جل�����اري قد 
�لت�صوق  يف  ق��وي��ا  ن�صاطا  �صهدت 
على  م����وؤ�����ص����ر  يف  �لإل�������ك�������روين 
ل�صر�ء  �مل�صتهلكني  �إق��ب��ال  زي���ادة 

�ل�صيد  ق���ال  �ملنا�ص�������بة  وب��ه��������ذه 
�لرئي�س  �ل�������ص���ام�������ص���ي،  �أح����م����د 
�أدن������وك  يف  بالإناب��������ة  �لتنفيذي 

للتوزيع:
ح���ر����س عمالئنا  ن��ت��ف��ه��م  ن��ح��ن   
ع���ل���ى �حل���������ص����ول على  �ل������ك������ر�م 
�أمان�����اً،  �لطرق  باأكر  خدماتن��������ا 
توفري  ع���ل���ى  ح���ر����ص���ن���ا  ل����ذل����ك 
�لدفع  خ����ي����ار�ت  م���ن  جم��م��وع��ة 
�لذكية دون �حلاجة للرّم�س يف كل 
لتلبية  ومتاجرنا،  حمطاتنا  من 
�حتياجات �لعمالء �ل�صرورية مع 
�ل�صتمر�ر يف �للتز�م مبمار�صات 

�لتباعد �لجتماعي .
عمالئنا  ����ص���الم���ة  �أن  ����ص���ك  ل   
�أولوياتنا  �أه����م  ه���ي  وم��وظ��ف��ي��ن��ا 
ل�صمان  ب����ج����د  ن���ع���م���ل  ون����ح����ن 
�ل�صحة  م�����ص��ت��وي��ات  �أع��ل��ى  ت��وف��ر 

و�ل�صالمة يف جميع حمطاتنا .
مي���ك���ن ت���ن���زي���ل ت��ط��ب��ي��ق �أدن������وك 

••اأبو ظبي-الفجر: 

�لر�ئدة  للتوزيع،  �أدنوك  حتر�س 
على  و�لتجزئة  �ل��وق��ود  قطاع  يف 
���ص��الم��ة عمالئها  �حل��ف��اظ ع��ل��ى 
وم�������ص���اع���دت���ه���م ع���ل���ى �لل�����ت�����ز�م 
�لجتماعي  �لتباعد  مبمار�صات 
خالل رحالتهم �ل�صرورية وذلك 
خيار�ت  من  جمموعة  بتوفريها 
�للرّم�س يف  ب���دون  �ل��ذك��ي��ة  �ل��دف��ع 

كافة حمطاتها.
جتدر �لإ�صارة �إىل �أن رّخيار �لدفع 
ع��رب �ل��ه��ات��ف �مل��ت��اح ع��رب تطبيق 
للعمالء  ي��ت��ي��ح  ل��ل��ت��وزي��ع  �أدن�����وك 
�حلاجة  دون  �إل��ك��رون��ي��اً  �ل��دف��ع 
ل��لرّ��م�����س ع���ل���ى �لإط���������الق، وذل����ك 
باختيار �ملحطة �ملعنية، و�لتعبئة، 
�لتعبئة دون  �لوقود وقيمة  وفئة 
م���غ���ادرة م��رك��ب��ات��ه��م. وب��ع��د ذلك 
مل�صخة  �لبيانات  �لتطبيق  ُير�صل 

مما  �مل��ع��ن��ي��ة  �مل��ح��ط��ة  يف  �لتعبئة 
ي���ت���ي���ح مل����وظ����ف �مل���ح���ط���ة ت���زوي���د 
م��رك��ب��ة �ل��ع��م��ي��ل ب���ال���وق���ود دون 
يلي  �مل��ب��ا���ص��ر،  للتفاعل  �حل��اج��ة 
ذل����ك خ�����ص��م ق��ي��م��ة �ل���وق���ود من 

ح�صاب �لعميل يف �لتطبيق.
غري  �ل��دف��ع  خ��ي��ار�ت  تتوفر  كما 
 Apple ذل����ك  �ل��ن��ق��دي��ة مب���ا يف 
يف   Samsung Pay و   Pay
للتوزيع  �أدن�����وك  حم��ط��ات  ك��اف��ة 
وم��ت��اج��ر و�ح����ات �أدن������وك- ويتم 
�لدفع  �أج����ه����زة  ج��م��ي��ع  ت��ن��ظ��ي��ف 

وتعقيمها بعد كل ��صتخد�م.
تقنية  تتيح  ذل��ك،  �إىل  بالإ�صافة 
 )RIFD( �ل���ذك���ي���ة  �ل���ب���ط���اق���ات 
بطاقات  لديهم  �ل��ذي��ن  للعمالء 
ذكية مثبتة يف مركباتهم �إمكانية 
�أدنوك  تطبيق  با�صتخد�م  �لدفع 
�لتي  �مل��ح��ط��ات  ك��اف��ة  يف  للتوزيع 

تدعم هذه �لتقنية.

اأدنوك للتوزيع حتث عملءها على االلتزام مبمار�سات التباعد االجتماعي 
عرب جمموعة من خيارات الدفع الذكية بدون اللرّم�س خلل الرحلت ال�سرورية

الدوالر ينزل مع تعزيز حتركات املركزي االأمريكي الآمال تي�سري اأكرب ملعرو�س ال�سيولة 
•• طوكيو-رويرتز:

تر�جع �لدولر �أم�س �لثالثاء بفعل موؤ�صر�ت على �أن �لأو�صاع �مل�صددة للتمويل 
�ملركزي  )�لبنك  �لحت���ادي  �لحتياطي  جمل�س  �أز�ح  �أن  بعد  قليال  �صتر�جع 
�إليها.  �حل��اج��ة  ت�صتد  دولري����ة  �صيولة  لتقدمي  �ل��ع��ر�ق��ي��ل  جميع  �لأم��ري��ك��ي( 
�أ�صو�ق  و�أعلن جمل�س �لحتياطي عن تي�صري كمي غري حمدود وبر�مج لدعم 
�لئتمان يف م�صعى �صخم مل�صاندة �لقت�صاد �لذي يعاين جر�ء قيود طارئة على 
�لتجارة ملكافحة فريو�س كورونا. وخ�صر موؤ�صر �لدولر، �لذي يتتبع �أد�ء �لعملة 
�لأمريكية مقابل �صلة من �صت عمالت مناظرة، نحو 0.5 باملئة �إىل 101.64، 
لير�جع �أكر عن ذروة �صجلها يوم �جلمعة عند 102.99 وهو �أعلى م�صتوى 

له منذ يناير كانون �لثاين 2017. ومقابل �لني، هبط �لدولر 0.6 باملئة �إىل 
110.58 ين، بعد �أن �صجل �أعلى م�صتوى يف �صهر عند 111.59 يف �جلل�صة 
�ل�صابقة. وربح �ليورو 0.9 باملئة �إىل 1.0821 دولر لريتفع من �أدنى م�صتوى 

يف ثالث �صنو�ت تقريبا عند 1.0636 �لذي بلغه يف �جلل�صة �ل�صابقة.
كما �صعد �جلنيه �ل�صرليني �أي�صا 0.75 باملئة �إىل 1.1630 دولر لي�صعد 
باأكر من �صنتني من �أدنى م�صتوى يف 35 عاما عند 1.1413 دولر و�لذي 
�صجله �لأ�صبوع �ملا�صي. و�أعلن �ملركزي �لأمريكي عن بر�مج من بينها م�صريات 
�صند�ت �صركات و�صمانات لقرو�س مبا�صرة لل�صركات ويخطط لتقدمي �ئتمان 
�جلنوب  و�ل��ر�ن��د  �ملك�صيكي  �لبيزو  وقفز  و�ملتو�صطة.  �ل�صغرية  للم�صروعات 

�إفريقي باأكر من و�حد باملئة و�رتفعت �لعديد من عمالت �لأ�صو�ق �لنا�صئة.
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املال والأعمال

نيكي ي�سجل اأكرب مك�سب منذ 2016 بف�سل اآمال م�سرتيات املركزي 
�أعلنت  �أن  بعد  �ل�صابق  �ل��ي��وم  يف  ب���د�أت  �ل��ت��ي  �ملكا�صب 
جمموعة �لتكنولوجيا عن بيع �أ�صول بقيمة 41 مليار 
�صعر  لدعم  قيا�صية  �أ�صهم  ���ص��ر�ء  �إع���ادة  وعملية  دولر 

�ل�صهم �ملتهاوي.
�إىل  باملئة   3.2 نطاقا  �لأو���ص��ع  توبك�س  �ملوؤ�صر  و�صعد 
1333.10 نقطة و�رتفعت جميع موؤ�صر�ت �لقطاعات 

�لفرعية وعددها 33 با�صتثناء �أربع فقط.
وكانت �صركات �لنفط و�ل�صركات �لتي لها �صلة بقطاع 
�صهم  وقفز  �لر�بحني،  �أب��رز  بني  من  �ملو�صالت  �أ�صباه 
�إنبك�س كورب، �أكرب �صركة نفط وغاز يف �ليابان، 10.8 
معد�ت  ت���ورد  �ل��ت��ي  �إل��ك��رون  طوكيو  �صهم  وز�د  باملئة 

�صناعة �لرقائق 18 باملئة.

•• �صيدين-رويرتز:

�صعد �ملوؤ�صر نيكي �لقيا�صي لالأ�صهم �ليابانية �أكر من 
يومي  �أك��رب مك�صب  �لثالثاء حمققا  �أم�س  باملئة  �صبعة 
�آم���ال م�صريات  بف�صل  �أع����و�م  �أرب��ع��ة  ع��ن  ي��زي��د  فيما 
معا�صات  و�صناديق  �مل��رك��زي  �ليابان  بنك  م��ن  �صخمة 

�لتقاعد �لعامة.
�رتفاع يومي منذ  �أكرب  باملئة م�صجال   7.1 نيكي  وز�د 
 18092.35 ع��ل��ى  ليغلق   2016 ���ص��ب��اط  ف��رب�ي��ر 
ون�صف  �أ�صبوعني  يف  �إغ��الق  م�صتوى  �أعلى  وه��و  نقطة 

�لأ�صبوع.
لت�صتمر  باملئة   19 بنك  �صوفت  جمموعة  �صهم  وقفز 

انهيار اأن�سطة �سركات منطقة اليورو يف مار�س 
•• لندن رويرتز:

�أظهر م�صح �أم�س �أن �أن�صطة �ل�صركات مبنطقة �ليورو تر�جعت ب�صكل حاد يف مار�س �آذ�ر مع �لنت�صار 
و�ملطاعم  �ملتاجر  و�أج��رب  �لفو�صى  �أث��ار  و�لعامل مما  �أوروب��ا  �أنحاء  لوباء فريو�س كورونا يف  �لكا�صح 
و�ملكاتب على �لإغالق. وهبطت �لقر�ءة �لأولية ملوؤ�صر �آي.�إت�س.�إ�س ماركت �ملجمع ملديري �مل�صريات 
مبنطقة �ليورو، �لذي ُيعترب مقيا�صا جيد� ملتانة �لقت�صاد، �إىل م�صتوى منخف�س قيا�صي هذ� �ل�صهر 
عند 31.4 م�صجلة �أكرب تر�جع يف �صهر و�حد وبفارق كبري منذ بدء �إجر�ء هذ� �مل�صح يف منت�صف 
�أقل من كل �لتوقعات يف ��صتطالع  51.6 يف فرب�ير �صباط. وج��اءت �لقر�ءة  1998 ومقارنة مع 
م�صتوى  دون  ق��ر�ءة  �مل�صح  يف  �لفرعية  �مل��وؤ���ص��ر�ت  كل  و�صجلت   .38.8 فيه  �ملتو�صط  ك��ان  ل��روي��رز 
�إذ �نخف�س  �خلم�صني �لفا�صل بني �لنمو و�لنكما�س، و�صهد موؤ�صر �لأعمال �جلديدة تر�جعا حاد� 
�إىل 29.5 من 51.2 يف فرب�ير �صباط. و�نكم�صت �أن�صطة قطاع �خلدمات �ملهيمن على �لتكتل باأكرب 
وترية يف تاريخ �مل�صح �لذي يزيد عن ع�صرين عاما. وهوى موؤ�صر مديري �مل�صريات للقطاع م�صجال 

28.4 من 52.6، مبا يقل عن كل �لتوقعات يف ��صتطالع رويرز.

تفاعاًل مع جهود الدولة ملواجهة تداعيات فريو�ض كورونا

ال�سارقة االإ�سلمي يعتمد جمموعة من االإجراءات لدعم ووقاية عملئه

مركز دبي لتطوير القت�ساد الإ�سالمي ي�ستعر�ض خطة عمل 2020

�سلطان املن�سوري: حجم االقت�ساد االإ�سلمي عامليًا �سمانة ال�ستئناف النمو امل�ستدام

�سلطة دبي للخدمات املالية تدعم الجراءات الحرتازية للدولة يف مواجهة فريو�ض كورونا
ال�سركات واالأ�سواق املرخ�سة يف مركز دبي املايل العاملي 
توا�سل اإظهار مرونة عالية يف ظل التحديات الراهنة 

ال، م�صتعر�صة بذلك قوة وكفاءة هياكل  للطاقة بالعمل ب�صكل �عتيادي وفعرّ
�لتقلبات  �لظروف �حلالية ورغ��م  �لعاملي يف ظل  �مل��ايل  دب��ي  �أ���ص��و�ق مركز 

�ملتوقعة.
كما تود �صلطة دبي للخدمات �ملالية �لتنويه �إىل �حتمالية تز�يد خماطر 
�لت�صيد  وحم����اولت  �لإل��ك��رون��ي��ة  للهجمات  �مل��ال��ي��ة  �مل��وؤ���ص�����ص��ات  ت��ع��ر���س 
�ملال  ت�صجيع جمتمع  تو��صل  ل��ذ�  �ل��ر�ه��ن��ة.  �ل��ظ��روف  �لح��ت��ي��ايل يف ظ��ل 
و�لأعمال على �لتحلي باليقظة يف هذ� �ل�صدد، وتدعو �ل�صركات �ملرخ�صة 
يف مركز دبي �ملايل �لعاملي �إىل �لت�صجيل على من�صة تبادل �ملعلومات �ملتعلقة 

بالتهديد�ت �ل�صيرب�نية )TIP( �لتابعة لها لتعزيز �أمنها �لرقمي. 
خمتلف  لتبني  �ل�صتعد�د  �أهبة  على  �ملالية  للخدمات  دب��ي  �صلطة  وتظل 
و�لأ�صو�ق  للموؤ�ص�صات  و�لت�صغيلية  �ملالية  �ملرونة  لدعم  �لالزمة  �لتد�بري 
�ملالية يف مركز دبي �ملايل �لعاملي. كما تدعم جميع �لإجر�ء�ت �لتي تتخذها 
حكومة �لإمار�ت ودبي لدعم �لقت�صاد، و�إجر�ء�ت �لبنك �ملركزي ل�صمان 
�ملالية عن  للخدمات  دبي  �صلطة  تعمل  �لدولة. حيث  يف  �مل��ايل  �ل�صتقر�ر 
كثب مع �صلطة مركز دبي �ملايل �لعاملي ب�صاأن �لإج��ر�ء�ت �مل�صتهدفة وغري 
تعلمناه  ما  على  بناًء  �لعاملي،  �مل��ايل  دب��ي  مركز  جمتمع  لدعم  �لتنظيمية 
�صتوفر  ذل��ك  �إىل  بالإ�صافة  �ل�صيرب�نية،  باملرونة  يتعلق  فيما  عملنا  من 
�ل�صر�كات بني �لقطاعات �لعامة / �خلا�صة �أف�صل م�صار حلل هذه �مل�صكلة. 
وتعترب هذه �لإجر�ء�ت �صرورية ل�صمان قدرة دولة �لإمار�ت ومركز دبي 
بعد جتاوز  �لتعايف  �لعاملية على  �لأ�صو�ق  �إىل جانب خمتلف  �لعاملي  �مل��ايل 

هذه �لفرة من �لتحديات.

�أو  �لنقالة  �أجهزتهم  با�صتخد�م  �خلدمات  من  بالعديد  �لقيام  من  ه��وؤلء 
ميكن  حيث  فروعنا،  �إىل  �ل��ق��دوم  عناء  تكبد  ب��دون  �ملحمولة  حو��صيبهم 
�ملتعاملني  �إد�رة  من�صة  ع��رب  وي�����ص��ر  �صهولة  ب��ك��ل  �خل��دم��ات  ه���ذه  �إجن����از 
�أحدث  م��و�ك��ب��ة  على  حري�صة  �أب��وظ��ب��ي  حكومة  �أن  �إىل  م�����ص��ري�ً  �لرقمية 
�لطرق و�لأ�صاليب يف �لتو��صل مع �جلمهور ملو�كبة �لتطور �لتقني وتقدمي 

خدمات نوعية مميزة حر�صاً على جودة و�صرعة �لأعمال .

•• دبي-الفجر: 

تد�عيات  ومو�جهة  تقييم  مو��صلتها  �ملالية  للخدمات  دب��ي  �صلطة  �أك��دت 
�لو�صع �ملتطور جلائحة كورونا )كوفيد-19(، و�تخاذها جلميع �لإجر�ء�ت 
يف  �لإم���ار�ت  ودول��ة  دبي  حكومة  لدعم  �لالزمة  و�لحتياطية  �ل�صتباقية 
�جلهات  جميع  م��ع  وثيق  ب�صكل  عملها  تو��صل  ح��ني  يف  �نت�صاره،  �ح��ت��و�ء 

�حلكومية يف هذ� �ل�صدد.
وت�صارك �صلطة دبي للخدمات �ملالية بن�صاط يف نقا�صات جمتمع �ل�صركات 
�ملرخ�صة يف مركز دبي �ملايل �لعاملي لتقييم �لأثر �لفوري و�لطويل �لأمد 
لهذ� �لو�صع �لعاملي غري �مل�صبوق، و�لتدخل عند �حلاجة ل�صمان �ل�صتقر�ر 
�ملايل ملجتمع �ملال و�لأعمال وحماية �مل�صتهلك. وحيث �أن مركز دبي �ملايل 
�لتن�صيق  �ل�صلطة  تو��صل  �ملالية،  �خل��دم��ات  لتقدمي  عاملًيا  م��رك��ًز�  يعترب 

�لوثيق مع خمتلف �لهيئات �لإ�صر�فية �ملحلية و�لدولية.
مرونة  من  �لدولية  �لتنظيمية  �ملعايري  ع��ززت  �ملا�صي  �لعقد  مدى  وعلى 
�لنظام �ملايل، مع متتع �لبنوك مب�صتويات ر�أ�س مال و�صيولة �أعلى من �أي 
ا لال�صتخد�م  وقت �صبق، مبا يف ذلك �لحتياطات �لتي مت ت�صميمها خ�صي�صً
ثمار  �ملالية  للخدمات  دب��ي  �صلطة  �ل��ظ��روف. يف حني جتني  ه��ذه  يف مثل 
�إجناز  �لآن من  لتتمكن  و�لرقمية  �لتنظيمية  �لتكنولوجيا  يف  ��صتثمار�ها 
�إىل ترتيبات  وظائفها بكفاءة عالية حتى مع حتول �لعديد من �ل�صركات 
�لعمل عن بعد. وتو��صل �أ�صو�ق مركز دبي �ملايل �لعاملي، مبا يف ذلك �صوق 
دبي  بور�صة  يف  �ل�صلع  و�صوق  دبي  نا�صد�ك  يف  �ل�صند�ت  ومن�صات  �لأ�صهم 

•• ابوظبي- وام:

�أب��وظ��ب��ي خلدمة  غ��رف��ة  �أب��وظ��ب��ي من�صة  غ��رف��ة جت���ارة و�صناعة  �أط��ل��ق��ت 
وتطوير  �لرقمي  �لتحول  مبادرة  دعم  �إط��ار  وذل��ك يف  �لرقمية  �ملتعاملني 
�ل��رق��م��ي��ة، وت��وف��ري جت��رب��ة �صهلة ومتميزة  ج��ي��ل ج��دي��د م��ن �خل���دم���ات 

للمتعاملني مبا يعزز مفاهيم �صهولة �لأعمال .
�صيتاح  حيث  �أبوظبي  غرفة  لأع�صاء  �خل��دم��ات  م��ن  ع���دد�ً  �ملن�صة  وت��ق��دم 
لهم �لقيام بخدمات ت�صجيل وجتديد و�إلغاء �لع�صوية، وفتح فرع جديد، 
وت��ع��دي��ل �ل���ص��م �ل��ت��ج��اري، وت��ع��دي��ل �لأن�����ص��ط��ة و�ل��ع��ن��و�ن و���ص��ه��ادة �ملن�صاأ 

للموؤ�ص�صات و�لأفر�د و�صهادة رجل �أعمال، و�صهاد�ت �لع�صوية وغريها.
وقال �صعادة حممد هالل �ملهريي مدير عام غرفة جتارة و�صناعة �أبوظبي 
و�لتي  �أبوظبي  حكومة  �أطلقتها  �لتي  �لرقمي  �ل�صهر  مبادرة  مع  متا�صياً 
تعك�س �لروؤية �لطموحة للقيادة �لر�صيدة لتوظيف تكنولوجيا �ملعلومات يف 
خدمة قطاع �لأعمال، فقد حر�صنا يف غرفة جتارة و�صناعة �أبوظبي على 
�إطالق جمموعة من �ملبادر�ت �لرقمية يف �صهر مار�س �جل��اري، لالرتقاء 
بخدمات �ملتعاملني و�صمان توفري �خلدمات ملجتمع �لأعمال و�مل�صتثمرين 
و�ل�صركات يف �أبوظبي . و�أ�صاف �ملهريي: �أن �إطالق من�صة غرفة �أبوظبي 
�لر�هنة  ياأتي يف وقت هام خا�صة يف �لظروف  �ملتعاملني �لرقمية  خلدمة 
�لتي حتتم علينا تقدمي خدمات رقمية متنوعة ومتعددة لت�صريع �لأعمال 
�ملن�صة  �صتمكن  حيث  و�ملتعاملني،  �لأع�صاء  و�صحة  �صالمة  على  حفاظاً 

�ل�����ظ�����روف  ق���������ص����وى يف ظ������ل ه�������ذه 
�إد�ر�ت  ب��ا���ص��رت  ح��ي��ث  �ل���ص��ت��ث��ن��ائ��ي��ة، 
�مل�������ص���رف ب���ات���خ���اذ ك���اف���ة �إج��������ر�ء�ت 
�نت�صار  من  للوقاية  �ملهنية  �ل�صالمة 
��صتمر�ر  و���ص��م��ان  ك���ورون���ا  ف���ريو����س 
ب�صكل  �ل�����ف�����روع  ج���م���ي���ع  يف  �ل���ع���م���ل 
�مل�صرفية  �خل��دم��ات  لتوفري  طبيعي 
�صهولة  بكل  �لعمالء  يحتاجها  �لتي 

وبكفاءة عالية. 
و�أو����ص���ح �أن����ه مت �ع��ت��م��اد خ��ط��ة عمل 
�لعمالء  �ح��ت��ي��اج��ات  ت��وف��ري  ل�صمان 
�مل�صرفية، حيث مت وفق خطة �لعمل 
�ملعتمدة تطبيق �لعمل عن ُبعد لأكرب 
ع��دد من �ملوظفني يف وح��د�ت �لعمل 
ب��امل��ب��ن��ى �ل��رئ��ي�����ص��ي ل��ل��م�����ص��رف، �إىل 
جانب تطبيق �لإجر�ء�ت �لوقائية يف 
كافة �لفروع مع توفري نظام �لك�صف 
�حل������ر�ري ل��ل��م��وظ��ف��ني و�ل��ع��م��الء يف 
�ل���ف���رع �ل��رئ��ي�����ص��ي ل��ل��م�����ص��رف. و�أك���د 
م�صرف  �أن  ع��ب��د�هلل  حم��م��د  ���ص��ع��ادة 
باقة  ي���وف���ر  �لإ�����ص����الم����ي  �ل�������ص���ارق���ة 
�لإلكرونية،  �خلدمات  من  متكاملة 
�لر�صمي  �مل���وق���ع  خ����الل  م���ن  �����ص����و�ًء 
�أو   www.SIB.ae ل��ل��م�����ص��رف 
�خلا�س  �ل��ذك��ي  �لتطبيق  خ��الل  م��ن 
�ل���دف���ع عرب  خ���دم���ات  �أو  ب��امل�����ص��رف 
�لأمر   ، ب���اي  �أب���ل  �أو  ب���اي  �صام�صونغ 
للعمالء  و�جلهد  �لوقت  يوفر  �ل��ذي 
�ل����ف����روع،  زي�������ارة  �إىل  �حل����اج����ة  دون 
بالإ�صافة �إىل توفر �خلدمة �لهاتفية 
�لرقم  خ��الل  �ل�صاعة من  م��د�ر  على 
�لرئي�س  ون��وه    .06-5999999
�صرورة  �إىل  ل��ل��م�����ص��رف  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
�مل�����ص��ارف و�جلمهور  ع��م��الء  ح��ر���س 
�ل��ف��رة على  ب�صكل ع���ام خ���الل ه���ذه 
وح�صاباتهم  �ملالية  بياناتهم  حماية 
جتنب  بو�صائل  و�لهتمام  �مل�صرفية، 
�لهاتفي  و�لت�صيرّد  �لحتيال  عمليات 
مبا  �أ�صكالها،  مبختلف  و�لإل��ك��روين 
و�لربجميات  �ل��ف��ريو���ص��ات  ذل���ك  يف 
قبل  م��ن  ت�صميمها  يتم  �لتي  �مل��اك��رة 
�لإبقاء  �صرورة  على  و�أك��د  �ملحتالني، 
و�لبطاقات  �حل�����ص��اب��ات  �أرق������ام  ع��ل��ى 
�أمانك  �صعار  حت��ت  �ل�صرية  و�لأرق����ام 
يف �صرية ح�صابك ، مع �صرورة �لتيقن 
�ملوثوقة  �مل����و�ق����ع  م���ن  �ل�������ص���ر�ء  م���ن 
�لعرو�س  �إىل  �لآمنة وعدم �لجن��ر�ر 
ت��ع��ر���ص��ه��ا بع�س  �ل���ت���ي  �لح��ت��ي��ال��ي��ة 

�ملو�قع �لوهمية.

�ليدين،  غ�����ص��ل  ع��ل��ى  �مل����د�وم����ة  م���ن 
للتعقيم،  �ملطهر�ت  ��صتخد�م  و�أهمية 
و�لتز�حم وغريها  �مل�صافحة  وجتنب 
�ملعتمدة من �جلهات  �لج���ر�ء�ت  من 

�ل�صحية بالدولة.
ب��ت��ن��ف��ي��ذ خطو�ت  ك��م��ا ق����ام �مل�����ص��رف 
عمليات  �إج�������ر�ء  ���ص��م��ل��ت  �ح����ر�زي����ة 
�لأ�صطح  لكافة  �صامل  دوري  تعقيم 
�ملختلفة  و�لأج�����ه�����زة  و�لأر�����ص����ي����ات 
وك��اف��ة فروعه،  �ل��رئ��ي�����ص��ي  �مل��ب��ن��ى  يف 
�ملن�صاآت  جميع  نظافة  على  للحفاظ 
�لتعقيم  عبو�ت  توفري  مع  و�لأف���ر�د، 
�مل�صتخدمة  و�مل��ن��ت��ج��ات  و�مل���ط���ه���ر�ت 
وحد�ت  كافة  يف  �مل��ر���س  م��ن  للوقاية 
للم�صرف  �ل��رئ��ي�����ص��ي  باملبنى  �ل��ع��م��ل 
�إل�����ز�م �ملوظفني  وك��اف��ة ف���روع���ه، م��ع 
�لذين يتعاملون مبا�صرة مع �لعمالء 
�ل�صحية  �ل��ق��ف��از�ت  ل��ب�����س  ب�����ص��رورة 
�ملعتمدة  �لوقائية  �لإج���ر�ء�ت  و�تباع 
�ل�صحية  �مل�صافة  على  �ملحافظة  مثل 
وجتنب �مل�صافحة، مع �صرورة �إخطار 
�أعر��س  �أي  ظ��ه��ور  ح���ال  يف  �لإد�رة 
و�خللود  �ملخالطة  لتجنب  مر�صية 
�ملتبع  �ل�صحي  �ل��ن��ظ��ام  وف��ق  ل��ل��ر�ح��ة 
يف ه��ذ� �ل�����ص��اأن. و�أك���د ���ص��ع��ادة حممد 
مل�صرف  �لتنفيذي  �لرئي�س  ع��ب��د�هلل، 
�صالمة  �أن  �لإ�����ص����الم����ي،  �ل�������ص���ارق���ة 
باأولوية  حتظى  و�لعمالء  �ملوظفني 

دره������م، م���ع ت���ق���دمي �ل���دع���م جلميع 
ع���م���الئ���ه م����ن �ل�������ص���رك���ات �ل���ت���ي من 
�لقت�صادي  بالو�صع  تاأثرها  �ملحتمل 
هذه  �أ�صحاب  �مل�صرف  ودع��ا  �لر�هن، 
مديري  م��ع  �لتو��صل  �إىل  �ل�صركات 
عالقاتهم �مل�صرفية ملناق�صة �خليار�ت 

�ملتاحة �أمامهم.

رفع �سقف 
ال�سحب النقدي اليومي 

�ل�صحب  �صقف  رفع  �مل�صرف  �أق��ر  كما 
�ل�صر�ف  �أجهزة  �ليومي من  �لنقدي 
بالن�صبة  دره���م  �أل���ف   15 �إىل  �لآيل 
حل�صابات �لأفر�د، و25 �ألف بالن�صبة 
وذلك  �مل�صرفية،  �لأول��وي��ة  حل�صابات 
كخيار بديل عن زيارة �لفروع خالل 

�لفرة �حلالية.

خطوات احرتازية واإجراءات 
وقائية �سحية

�لوقائية  ب���الإج���ر�ء�ت  يتعلرّق  وفيما 
تنفيذ�ً  �مل�������ص���رف،  ب��ا���ص��ر  �ل�����ص��ح��ي��ة، 
لتوجيهات �لإد�رة �لعليا، بعمل حملة 
خالل  من  للموظفني  د�خلية  توعية 
�ل��د�خ��ل��ي �ملختلفة  �ل��ت��و����ص��ل  ق��ن��و�ت 
بالفريو�س  �ل���ت���ع���ري���ف  خ���الل���ه���ا  مت 
�لوقائية  و�لإج�����������ر�ء�ت  و�أ����ص���ب���اب���ه، 
�نت�صاره  من  للحد  �تخاذها  �لو�جب 

•• ال�صارقة-الفجر:

�عتمد جمل�س �إد�رة م�صرف �ل�صارقة 
�لت�صهيالت  م���ن  ح��زم��ه  �لإ����ص���الم���ي 
من  ع���م���الئ���ه  دع������م  �إىل  �ل����ر�م����ي����ة 
لفريو�س  �لق��ت�����ص��ادي��ة  �ل��ت��د�ع��ي��ات 
ك�������ورون�������ا، و�ت�����خ�����ذ جم����م����وع����ة من 
�لإجر�ء�ت �لوقائية �ل�صحية ل�صمان 
�ملبنى  يف  و�لعمالء  �ملوظفني  �صالمة 
فروعه  وك��اف��ة  للم�صرف  �ل��رئ��ي�����ص��ي 
�أبريل   1 م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  وذل���ك  �ل�36، 
�مل�صرف  ت��ع��ل��ي��م��ات  وف�����ق   ،2020
توجيهات  مع  يتما�صى  ومب��ا  �ملركزي 
بالهيئة  و�ل���وق���اي���ة  �ل�����ص��الم��ة  �إد�رة 
و�لأزم���ات  �ل��ط��و�رئ  لإد�رة  �لوطنية 

و�لكو�رث.

ت�سهيالت قطاع الأفراد من 
عمالء امل�سرف املتاأثرين 

و����ص��ت��م��ل��ت ح��زم��ة ت�����ص��ه��ي��الت قطاع 
�لأفر�د من عمالء �مل�صرف �ملتاأثرين 
من جر�ء تاأخر رو�تبهم �أو تاأجيلها �أو 
ممن فقدو� وظائفهم ب�صبب �لأو�صاع 
تاأجيل  �إمكانية  �حلالية،  �لقت�صادية 
�صد�د �أق�صاطهم �ل�صهرية عند �لطلب 
ملدة 3 �أ�صهر مع �إعفائهم من �لر�صوم، 
���ص��د�د مريحة بال  ت��ق��دمي خطة  م��ع 
عند  �أ���ص��ه��ر  �صتة  مل���دة   )0%( �أرب�����اح 
�لئتمانية  �صمايلز  بطاقة  ��صتخد�م 
يف دفع ر�صوم �لتعليم و�ملو�د �لغذ�ئية، 
بال  مريحة  ���ص��د�د  خطة  �إىل  �إ�صافة 
�أ����ص���ه���ر يف  ���ص��ت��ة  مل����دة  �أرب�������اح )0%( 
خدمة  خ��الل  م��ن  �لنقدي  �لتحويل 
ل �مل�صرف كافة  �إيزي كا�س ، مع حتمرّ
و�ل�صتعالم  �لنقدي  �ل�صحب  ر���ص��وم 
�أي ج��ه��از �صر�ف  �ل��ر���ص��ي��د م��ن  ع��ن 
�أقر  كما  �لأخ����رى.  للبنوك  تابع  �آيل 
�لت�صهيالت  ح��زم��ة  ���ص��م��ن  �مل��ج��ل�����س 
�إت����اح����ة خ���ي���ار ت���اأج���ي���ل �ل�������ص���د�د ملدة 
���ص��ه��ر ع��ن��د �ل��ط��ل��ب جل��م��ي��ع �لعمالء 
�لتمويل  ق���رو����س  م���ن  �مل�����ص��ت��ف��ي��دي��ن 
�لدفعة  مبلغ  تخفي�س  مع  �لعقاري، 
�لعقاري  �ل��ت��م��وي��ل  ل��ط��ل��ب��ات  �لأوىل 

�جلديدة بن�صبة 5%.

قطاع ال�سركات التجارية 
�ل�صركات �لتجارية،  وبالن�صبة لقطاع 
�عتمد �مل�صرف تخفي�س �حلد �لأدنى 
 10،000 �إىل  �ل�����ص��رك��ات  حل�����ص��اب 

�لعاملي  �ل�صعيد  ع��ل��ى  �لإ���ص��الم��ي 
�ملالية  �ملعامالت  تقنني  خالل  من 
�لإ�صالمية. ونوه �إىل �آخر تطور�ت 
ل�لقمة  �خل��ام�����ص��ة  �ل�����دورة  تنظيم 
�لإ�صالمي  ل��الق��ت�����ص��اد  �ل���ع���امل���ي���ة 
�أن���������ه يف ه��������ذ� �حل������دث  م��������وؤك��������د�ً 
�لعقول  ���ص��ت��ج��ت��م��ع  �ل���ص��ت��ث��ن��ائ��ي 
�أنحاء  جميع  م��ن  �لأف��ك��ار  وتلتقي 
�مل�صهد  ت�����ص��ك��ي��ل  لإع��������ادة  �ل����ع����امل 
�لعاملي  و�ل���ت���ج���اري  �لق���ت�������ص���ادي 
�صيكون  �لإ����ص���الم���ي  و�لق���ت�������ص���اد 
هذ�  �إح�������د�ث  يف  حم�����وري  دور  ل���ه 
 : وق��ال   .. عاملياً  �لإيجابي  ل  �لتحورّ
ي�صارك يف  �أن  نحن حري�صون على 
�لقر�ر  نرّاع  �لقمة �صُ تعزيز حو�ر�ت 
و�ل�صركاء  �ل�����ص��ي��ا���ص��ات  وو�����ص���ع���و 
�ل�صر�تيجيون من كل دول �لعامل 
.. كما تقرر �إطالق �لن�صخة �لثانية 
�لإ�صالمي  �لق��ت�����ص��اد  ج��ائ��زة  م��ن 
م����ع هيئة  ب���ال�������ص���ر�ك���ة  �لإب�����د�ع�����ي 
�ل��ث��ق��اف��ة و�ل���ف���ن���ون يف دب����ي خالل 

�لقمة.

عملية  يف  �ملطلوب  �ل��ت��و�زن  حتقق 
�إن��ت��اج �ل����رو�ت وت��وزي��ع��ه��ا و يدعم 
�لنبيلة  �ل��غ��اي��ات  نف�صه  �ل��وق��ت  يف 
�لأمد  وط��وي��ل��ة  �ل�صاملة  للتنمية 
�لتي تتما�صى مع مبادئ و�أخالقيات 
يحقق  �ل��ذي  �لإ�صالمي  �لقت�صاد 
باعتبار  وذل�����ك  �مل�������ص���ت���د�م  �ل��ن��م��و 
منظومة  �لإ����ص���الم���ي  �لق���ت�������ص���اد 
�لإبد�ع  مع  �لأخ���الق  فيها  تتناغم 
بغايات  �لعايل  �للتز�م  و  �لعمل  يف 
�لتنمية �حلقيقية لتعطي نتائجها 
�آمال وتطلعات كافة �صعوب  بحجم 
�أو  �ل�صاحات  �ختلفت  �لأر���س مهما 

�لعو�مل و�لظروف.
�لق���ت�������ص���اد  ح���ج���م  �أن  و�أ�������ص������اف 
�ل���ذي و�صلت  و  �لإ���ص��الم��ي ع��امل��ي��اً 
تريليون   2.4 �إىل  �أ���ص��ول��ه  قيمة 
�صمانة   2017 ع��������ام  دولر 
ل����ص���ت���ئ���ن���اف �ل���ن���م���و �مل�������ص���ت���د�م يف 
�مل�صاهمة  �أن  موؤكد�  كافة  �لظروف 
يف  �لإ���ص��الم��ي  لالقت�صاد  �لنوعية 
ركيزة  �مل��ح��ل��ي  �لإج����م����ايل  �ل���ن���اجت 

�لإ�صالمي.  �لقت�صاد  و�أخالقيات 
تطوير  ��صر�تيجية  �أن  �أ���ص��اف  و 
ظل  ويف  �لإ�����ص����الم����ي  �لق���ت�������ص���اد 
�ل�صركاء  م����ن  �ل���وث���ي���ق  �ل���ت���ع���اون 
�ل�صر�تيجيني ملركز دبي لتطوير 
�أ�صبحت  �لإ����ص���الم���ي  �لق���ت�������ص���اد 
للتنويع  وط��ن��ي��ة  �أج����ن����دة  مب��ث��اب��ة 
�لقت�صاد  ي��ع��ت��رب  �إذ  �لق��ت�����ص��ادي 
�لقطاعات  �أه�����م  م���ن  �لإ����ص���الم���ي 
عليها  يعتمد  �ل��ت��ي  �لنفطية  غ��ري 
ح��ال��ي��اً �لق��ت�����ص��اد �ل��وط��ن��ي ولذلك 
�ملحلي  �لناجت  يف  م�صاهمته  تتز�يد 
ترجمة  م��ت��ز�ي��د  ب�صكل  �لإج���م���ايل 

لروؤية �لقيادة �لر�صيدة للدولة.
حممد  عبد�هلل  �صعادة  ��صتعر�س  و 
دبي  ملركز  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  �ل��ع��ور 
�لإ�صالمي  �لق���ت�������ص���اد  ل��ت��ط��وي��ر 
دبي  �����ص���ر�ت���ي���ج���ي���ة  م�������ص���ت���ج���د�ت 
�لإ�صالمي  ل��الق��ت�����ص��اد  ع��ا���ص��م��ة 
وخ��ط��ة �ل���ع���ام �جل�����اري و�مل���ب���ادر�ت 
 2020 خالل  لإطالقها  �ملخطط 
وك���ذل���ك ح���ال���ة �ل���ت���ق���دم يف �إجن����از 

�أن  موؤكد�ً  �ل�صر�تيجية  �ملبادر�ت 
يف  يكت�صب  �لإ���ص��الم��ي  �لق��ت�����ص��اد 
ظل �لظروف �لر�هنة �لتي مي بها 
�لعامل زخماً متز�يد�ً بف�صل ركائزه 
�لأخ��الق��ي��ة �ل��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى حتقيق 

�لتنمية �ل�صاملة.
�مل������ب������ادر�ت  �إىل  �ل�����ع�����ور  وت�����ط�����رق 
�إطالقها  �مل��رك��ز ع��ل��ى  ي��ع��م��ل  �ل��ت��ي 
�ل�صركاء  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  وتنفيذها 
خالل  �أنه  مو�صحا  �ل�صر�تيجني 
�لعام �جلاري �صيتم �إطالق جمموعة 
مكانة  تر�صيخ  بهدف  �ملبادر�ت  من 
�لإ�صالمي  لالقت�صاد  عا�صمة  دبي 
وع��ل��ى ر�أ����س ه��ذه �مل��ب��ادر�ت مقرح 
لالبتكار  وق��ف��ي  ���ص��ن��دوق  تاأ�صي�س 

وريادة �لعمال .
م�صتجد�ت  لآخ���ر  �ل��ع��ور  ع��ر���س  و 
عاملي  تنظيمي  �إط��ار  مبادرة  تنفيذ 
بالتعاون  �لإ�����ص����الم����ي  ل��ل��ت��م��وي��ل 
�ل�صركاء  وبع�س  �ملالية  وز�رة  م��ع 
و�لتي  �ل��ع��امل��ي��ني  �ل���ص��ر�ت��ي��ج��ني 
تهدف �إىل تعزيز منظومة �لتمويل 

�صلبة لدعم قطاعاته كافة .
وق���ال : �ل��ي��وم ت��و����ص��ل دب��ي ودولة 
�لعاملية  مكانتها  تر�صيخ  �لإم����ار�ت 
�لإ�صالمي  ل��الق��ت�����ص��اد  ع��ا���ص��م��ة 
�لقطاع  بهذ�  �ملهتمني  لكل  ووجهة 
كل  ج���دي���دة  �أر����ص���اً  يكت�صب  �ل����ذي 
به  �لعاملي  �لهتمام  �ت�صاع  مع  ي��وم 
وذلك عرب �نعقاد �لدورة �خلام�صة 
لالقت�صاد  �ل���ع���امل���ي���ة  ل�����»�ل����ق����م����ة 
نوفمرب  و10   9 �لإ������ص�����الم�����ي« 
�أعمالها  �صيحت�صن  و�لتي   2020
 2020 دب������ي  �إك�������ص���ب���و  م���ع���ر����س 
تنا�صب  ��صتثنائية  دورة  و�صتكون 
�لتي  �لقت�صادية  �لتحديات  حجم 

ي�صهدها �لعامل حالياً.
�ملن�صوري  ���ص��ل��ط��ان  م��ع��ايل  وث��م��ن 
�لتي  �لقت�صادية  �حل��و�ف��ز  حزمة 
�أطلقها موؤخر�ً �صمو �ل�صيخ حمد�ن 
بن حممد بن ر��صد �آل مكتوم ويل 
�لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س  دبي  عهد 
�لأعمال  وق��ط��اع  �ل�����ص��رك��ات  ل��دع��م 
�ملالية  �ل�����ص��ي��ول��ة  ت��ع��زي��ز  و  دب���ي  يف 

دبي  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ل���ص��ر�ت��ي��ج��ي��ة 
عا�صمة �لقت�صاد �لإ�صالمي ت�صهد 
�لتعاون  بف�صل  م��ل��ح��وظ��اً  ت��ق��دم��اً 
�لفريق  ب�����روح  �ل��ع��م��ل  و  �ل���وث���ي���ق 
ب���ني م��رك��ز دب���ي لتطوير  �ل���و�ح���د 
و�ل�صركاء  �لإ����ص���الم���ي  �لق��ت�����ص��اد 
�لقطاعني  م���ن  �ل���ص��ر�ت��ي��ج��ي��ني 
�حلكومي و�خلا�س �ملعنيني بتنفيذ 
هذه �ل�صر�تيجية وهو ما �نعك�س 
عام  ب�صكل  �ل��ق��ط��اع  ع��ل��ى  �إي��ج��اب��ي��اً 
لي�س فقط على م�صتوى م�صاهمته 
�أي�صاً  ول��ك��ن  �لإج���م���ايل  �ل��ن��اجت  يف 
ع��ل��ى ق���درت���ه ع��ل��ى �ج���ت���ذ�ب �ملزيد 
من �ل�صركاء �لدوليني �لر�غبني يف 
�ل�صتفادة من �لفر�س �ل�صتثمارية 
ت��وف��ره��ا قطاعات  �ل��ت��ي  �مل��ت��ن��ام��ي��ة 
�إىل  �لقت�صاد �لإ�صالمي .. م�صري�ً 
لالقت�صاد  عا�صمة  دبي  مبادرة  �أن 
�لإ�صالمي تو��صل �ل�صري بخطو�ت 
م�صتهدفاتها  حتقيق  �صوب  و�ثقة 
وذل�������ك ع����رب �إط��������الق �مل����زي����د من 
�لتنفيذية  و�خل����ط����ط  �مل�����ب�����ادر�ت 

و�ل���ت���خ���ف���ي���ف م����ن ح�����دة ت����اأث����ري�ت 
�ل�صتثنائي  �لق��ت�����ص��ادي  �ل��و���ص��ع 
�أن  معاليه  و�أو���ص��ح  �ل��ي��وم.  �لعاملي 
�ل��ق��ط��اع��ات �لق��ت�����ص��ادي��ة ك��اف��ة مبا 
�لإ�صالمي  �لقت�صاد  �أن�صطة  فيها 
�حلزمة  ه���ذه  م��ن  ت�صتفيد  ���ص��وف 
�تخاذ  �إىل  �ل���ر�م���ي���ة  �ل��ت��ح��ف��ي��زي��ة 
من  للتخفيف  وق��ائ��ي��ة  �إج�������ر�ء�ت 
وت�صهيل  �لأع��م��ال  مم��ار���ص��ة  تكلفة 
قطاعات  يف  ���ص��ي��م��ا  ل  �لإج�������ر�ء�ت 
و�لتجارة  و�ل���ت���ج���زئ���ة  �ل�����ص��ي��اح��ة 
�للوج�صتية  و�خل��دم��ات  �خلارجية 
من  جم���م���وع���ة  �إىل  ب����الإ�����ص����اف����ة 
�حل�������و�ف�������ز جل����م����ي����ع �مل����و�ط����ن����ني 
و�ملقيمني يف �لإم��ارة و�أك��د �أن هذه 
�إيجابي  تاأثري  لها  �صيكون  �حلزمة 
م��ب��ا���ص��ر يف جميع  وغ����ري  م��ب��ا���ص��ر 
ق��ط��اع��ات �لأع��م��ال وذل���ك للم�صي 
ق�����دم�����اً ن���ح���و حت���ق���ي���ق �لأه���������د�ف 
ودولة  ل��دب��ي  �لطموحة  �لتنموية 

�لإمار�ت.
�خلطط  �أن  �إىل  م���ع���ال���ي���ه  ون������وه 

�ل�صركاء  م��ع   2020 �ل��ع��ام  خ��الل 
�ل���ص��ر�ت��ي��ج��ي��ني. م��ن ج��ه��ت��ه �أكد 
�لعام  �لأم���ني  كاظم  عي�صى  �صعادة 
�لقت�صاد  ل���ت���ط���وي���ر  دب�����ي  مل���رك���ز 
�لوطني  �لق��ت�����ص��اد  �أن  �لإ���ص��الم��ي 
مبا فيه قطاع �لقت�صاد �لإ�صالمي 
�لناجمة  �لآث���ار  تخطي  على  ق���ادر 
�لعامل  بها  �لتي مير  �لأو���ص��اع  عن 
�لتحفيزية  �لقر�ر�ت  بف�صل  حالياً 
�لتي  �لح�����ر�زي�����ة  و�لج�����������ر�ء�ت 
�تخذتها �جلهات �حلكومية تنفيذ�ً 
�لر�صيدة لدولة  �لقيادة  لتوجيهات 
�لقت�صاد  �أن  �أو���ص��ح  و  �لإم������ار�ت. 
�لإ�صالمي لديه �لقدرة على �مل�صي 
ق���دم���اً ك���م���الذ �آم�����ن م���ن �لأزم������ات 
�قت�صادية  م��ن��ظ��وم��ة  ي��وف��ر  ك��ون��ه 
�أكر عدًل و�صفافية حتقق �لتو�زن 
�لرو�ت  �إن��ت��اج  عملية  يف  �مل��ط��ل��وب 
دبي  توجهات  تدعم  كما  وتوزيعها 
بالغايات  �مللتزمة  �لإم���ار�ت  ودول��ة 
�ل�صاملة وطويلة  للتنمية  �ل�صامية 
�لأم����د و�ل��ت��ي ت��ت��ق��اط��ع م��ع مبادئ 

•• دبي -وام:

اأكد معايل �سلطان بن �سعيد املن�سوري وزير 
القت�ساد رئي�ض جمل�ض اإدارة مركز دبي 
ت�سدر  اأن  الإ�سالمي  القت�ساد  لتطوير 
القطاعات  م��ن  للعديد  الإم����ارات  دول��ة 
يوؤهلها  الإ�سالمي  القت�ساد  يف  احليوية 
ل��ري��ادة ج��ه��ود ال��ت��ع��اون وال��ت��ك��ات��ف مع 
م�سارات  ل�ستئناف  العامل  دول  خمتلف 

التنمية القت�سادية امل�ستدامة كافة بعد 
ال�ستثنائية  ال�سحية  الظروف  انح�سار 

التي يع�سيها العامل.
الجتماع  ت��روؤ���س��ه  ل��دى  معاليه  وق���ال 
و   2020 لعام  املركز  اإدارة  ملجل�ض  الأول 
الذي عقد من خالل الت�سال املرئي بني 
الراهنة  الظروف  اإن   .. املجل�ض  اأع�ساء 
دقة  تثبت  حاليا  ال��ع��امل  بها  مي��ر  التي 

ال�سمو  ل�ساحب  ال�ست�سرافية  ال��روؤي��ة 
نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ 
ال���وزراء  جمل�ض  رئي�ض  ال��دول��ة  رئي�ض 
اأطلق مبادرة  الذي  حاكم دبي رعاه اهلل 
القت�ساد الإ�سالمي عام 2013 باعتباره 
القائم  املتني  لالقت�ساد  را�سخة  ركيزة 
على مفهوم النمو امل�ستدام وكونه منظومة 

اقت�سادية اأكرث عدًل و�سفافية.. 

اإطلق من�سة غرفة اأبوظبي خلدمة املتعاملني الرقمية
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املال والأعمال

جزئياً،  ب��ع��د  ع���ن  �ل��ع��م��ل  خ��ط��ة 
�جلهات  م���ع  ب��ال��ت��ن�����ص��ي��ق  وذل�����ك 
�ملعنية، حيث متت مر�عاة �نتظام 
�ليومية،  و�خل���دم���ات  �ل��ع��م��ل��ي��ات 
وت���ف���ادي ح����دوث �أي م�����ص��اك��ل قد 
�لعمليات  ���ص��ال���ص��ة  ع��ل��ى  ت���وؤث���ر 
�لتقنيات  وجت���رب���ة  �ل��ت�����ص��غ��ي��ل��ي��ة، 
موظفو  يحتاجها  �لتي  �حلديثة 
�لتحديات  وحت����دي����د  �ل���غ���رف���ة، 
�إيجاد  ع��ل��ى  و�ل��ع��م��ل  وج����دت،  �إن 
��صتمر�رية  ت�صمن  �لتي  �حللول 
�أعمالنا، وخدمة جمتمع �لأعمال 

بكفاءة عالية وبفعالية كاملة.
منظومة  دب������ي  غ����رف����ة  وت����وف����ر 
�لذكية  �خل��دم��ات  م��ن  متكاملة 
كافة  تغطي  �لتي  و�لإل��ك��رون��ي��ة 
وم��ت��ط��ل��ب��ات جمتمع  �ح��ت��ي��اج��ات 
�لأعمال، و�لتي متكن �مل�صتثمرين 
من �إجناز جميع معامالتهم عن 
�أرقى  ووف���ق  و�صهولة  بي�صر  بعد 

�ملعايري �لعاملية.
�لتي  �ل��ذك��ي��ة  �خل��دم��ات  وت�صمل 
�إ�صد�ر  �لغرفة معامالت  توفرها 
و�لت�صديقات  �مل��ن�����ص��اأ  ����ص���ه���اد�ت 
وخدمة  �ل���ع�������ص���وي���ة  وخ�����دم�����ات 
و�لتقارير  و�لأب��ح��اث  �ل��در����ص��ات 
�لقانونية  و�خل���دم���ات  �لأع���م���ال 
�ملوؤقت  �لإدخ�����ال  دف���ر  و�إ����ص���د�ر 
ل��ل��ب�����ص��ائ��ع وع���الم���ة غ���رف���ة دبي 
للم�صوؤولية �لجتماعية لل�صركات 
وخدمات  �لئ��ت��م��اين  و�لت�صنيف 
�لأعمال  وجم��ال�����س  جم��م��وع��ات 
�ملتاحة  �خل��دم��ات  �إىل  بالإ�صافة 

للهيئات �لقت�صادية و�ملهنية.
وت���������ص����م����ل �خل�������دم�������ات �ل���ذك���ي���ة 
�لغرفة  توفرها  �لتي  �لتف�صيلية 
�إ�����ص����د�ر  �ل���ع�������ص���وي���ة  يف خ����دم����ة 
�لع�صوية،  وت���ع���دي���ل  وجت����دي����د 
وخدمة �لإدخال �ملوؤقت للب�صائع 
وتعديل  �إ������ص�����د�ر  ت�����ص��م��ل  �ل���ت���ي 

عن  ب��ذك��اء..�ع��م��ل  �لبيت..�عمل 
بعد ، �أكد �إن �لإجر�ء�ت و�لتد�بري 
ملو�جهة  �حلكومة  �تخذتها  �لتي 
فريو�س  ع��ن  �لناجتة  �لتحديات 
��صتثنائية  ت���ع���ت���رب  �ل�����ك�����ورون�����ا 
�صالمة  وت�������ص���م���ن  وم���ت���ك���ام���ل���ة 
لفتاً  و�لوطن،  و�ملجتمع  �لأف��ر�د 
حتتاج  �لإج�������ر�ء�ت  ه���ذه  �أن  �إىل 
يلعبه  ل��ه��ا  وم��ك��م��ل  و�ٍع  دوٍر  �إىل 
�لقطاع �خلا�س عرب �لإلتز�م بها، 
بعد  عن  موظفيه  عمل  وت�صهيل 

و�صمان ��صتمر�رية �لأعمال. 
�ل������دور  �إىل  ب���وع���م���ي���م  و�أ�������ص������ار 
�ل������ذي ي���ق���ع ع���ل���ى عاتق  �ل���ك���ب���ري 
�جلهود  دعم  يف  �لأعمال  جمتمع 
و�لإجر�ء�ت �لتي تبذلها �حلكومة 
و�صالمة  �أم������ن  ع���ل���ى  ل���ل���ح���ف���اظ 
�ملجتمع وقطاع �لأعمال، م�صيفاً 
�إن �حلكومة وفرق �إد�رة �لطو�رئ 
ك��ب��رية ل�صمان  ي��ب��ذل��ون ج���ه���ود�ً 

•• دبي-الفجر:

مدير  بوعميم،  حمد  �صعادة  دع��ا 
و�صناعة  جت��������ارة  غ����رف����ة  ع�������ام 
�ل��ق��ط��اع �خل���ا����س وجمتمع  دب���ي 
�إىل �لتعاون مع �جلهات  �لأعمال 
تطبيقها  يف  �مل��ع��ن��ي��ة  �حل��ك��وم��ي��ة 
لالإجر�ء�ت �لوقائية و�لحر�زية 
فريو�س  �ن��ت�����ص��ار  تف�صي  مل��و�ج��ه��ة 
 ،)19 )كوفيد  �مل�صتجد  �لكورونا 
طالباً من �لقطاع �خلا�س �صمان 
�صالمة موظفيهم و�صحتهم من 
خ���الل �إت���اح���ة ف��ر���س �ل��ع��م��ل عن 
تتطلب  ل  �لتي  �مل��ج��الت  يف  بعد 
�أو ح�����ص��ور�ً م��ب��ا���ص��ر�ً يف  ت���و�ج���د�ً 
مبا�صرة  كلمة  ويف  �لعمل.  مكان 
لقطاع  �ل���ي���وم  ب��وع��م��ي��م  وج��ه��ه��ا 
�لتو��صل  و���ص��ائ��ل  ع��رب  �لأع���م���ال 
مع  للغرفة  �لتابعة  �لج��ت��م��اع��ي 
�إط����الق �ل��غ��رف��ة حلملة خ��ل��ك يف 

�ملجتمع  و�أم�����ن  و���ص��ح��ة  ���ص��الم��ة 
رغم �لتحديات �لعاملية، لفتاً �إىل 
�لأعمال  جمتمع  ع��ل��ى  ي��ج��ب  �ن 
مب�صوؤولية  و�ل��ت��ع��ام��ل  �ل��ت��ع��اون 
حلماية  ع��ال��ي��������������������ة  وم��ه��ن��ي�����������������������ة 
��صتمر�رية  و���ص��م��ان  �مل��وظ��ف��ني 

�لأعمال. 
ودعا مدير عام غرفة دبي �لقطاع 
�لهتمام  �إي�������الء  �إىل  �خل����ا�����س 
ب���������ص����الم����ة و�أم�����������ن �مل����وظ����ف����ني، 
�ل��ع��م��ل عن  ن��ظ��ام  �إىل  و�ل��ل��ج��وء 
�أك����ر �صهولة  �أ���ص��ب��ح  �ل����ذي  ب��ع��د 
�لتقنية  �ل��ت��ح��ت��ي��ة  �ل��ب��ن��ي��ة  م����ع 
�لدولة،  بها  تتمتع  �لتي  �ملتطورة 
عن  �لعمل  جت��رب��ة  جعلت  و�ل��ت��ي 
وبنرّاءة، م�صيفاً  بعد جتربة ثرية 
ل  �لتي  و�مل��ج��الت  �لقطاعات  �إن 
�لعمل  م��ك��ان  يف  ت��و�ج��د�ً  تتطلب 
ميكن �لبدء بالعمل عن بعد فيها 

فور�ً.

دور فاعل للقطاع اخلا�ض
و�أكد بوعميم �ن �لقطاع �خلا�س 
يف دب����ي ه���و ���ص��ري��ك ح��ق��ي��ق��ي يف 
و�صناعة  �ل���ت���ن���م���وي���ة  �مل���������ص����رية 
وميتلك  �لقت�صادية،  �لإجن���از�ت 
تنوعاً ثرياً وخرب�ت عاملية خولته 
لي�صبح يف م�صاف �أبرز �لقطاعات 
�خلا�صة يف �لعامل، م�صري�ً �إىل �أن 
�أهمية  ي����درك  �لأع���م���ال  جم��ت��م��ع 
�لأدو�ر  وتكامل  �جل��ه��ود  ت�صافر 
�صينعك�س  �ل����دور  ه���ذ�  جن���اح  لأن 
تناف�صية  ع��ل��ى  �ل��ب��ع��ي��د  �مل����دى  يف 
�ل�صركات نف�صها و�لقطاع �خلا�س 
�لتي  وت��اأت��ي �حلملة  ع��ام.   ب�صكل 
�ل���ي���وم �صمن  �ل��غ��رف��ة  �أط��ل��ق��ت��ه��ا 
جهود �لغرفة لتحقيق تكامل بني 
و�لإجر�ء�ت  �خلا�س  �لقطاع  دور 
تبذلها �جلهات  �لتي  و�لرتيبات 
�حلكومية �ملعنية، حيث ت�صتهدف 
�خلا�س  �لقطاع  ت�صجيع  �حلملة 

�حلفاظ  على  �لأع��م��ال  وجمتمع 
�ملوظفني،  و���ص��الم��ة  �أم�����ن  ع��ل��ى 
و���ص��م��ان ����ص��ت��م��ر�ري��ة �لأع���م���ال، 
بالإجر�ء�ت  �لل��ت��ز�م  على  وحثه 
�لحر�زية و�لوقائية �لتي �أعلنت 

عنها �لهيئات �حلكومية �ملعنية.
وت����اأت����ي �حل���م���ل���ة ل��ت�����ص��ك��ل دع����وة 
ل��ي��ل��ع��ب دوره  ل��ل��ق��ط��اع �خل���ا����س 
م�صرية  يف  ك�����ص��ري��ك  �ل��ط��ب��ي��ع��ي 
�ل��ت��ن��م��ي��ة، وك���الع���ب �أ���ص��ا���ص��ي يف 
�مل�صتد�مة،  �مل��م��ار���ص��ات  ت��ط��ب��ي��ق 
�لل�����ت�����ز�م  ي���ح���ت���ذى يف  وم�����ث�����ال 
�لتي  ب���الإر����ص���اد�ت و�ل��ت��وج��ي��ه��ات 
�صمن  �ملعنية  �جل��ه��ات  ت�صدرها 
ملو�جهة  �ل���وق���ائ���ي���ة  �إج����ر�ء�ت����ه����ا 
�مل�صتجد  �لكورونا  تف�صي فريو�س 

)كوفيد 19(.

خدمات ذكية متكاملة
طبقت  �ن  دب��ي  لغرفة  �صبق  وق��د 

و�إ�صد�ر بدل فاقد وبديل لدفر 
وت�صمل خدمات  �ملوؤقت،  �لإدخ��ال 
وتعديل  �إ�����ص����د�ر  �مل��ن�����ص��اأ  ���ص��ه��ادة 
ل�صهادة  �إ�صافية  ن�صخة  و�إ���ص��د�ر 
�خلدمات  ت�صمل  ح��ني  يف  �ملن�صاأ، 
و�ملعلومات  �لو�صاطة  �لقانونية 

�لقانونية.
�إ�صد�ر  �لدر��صات  خدمة  وت�صمل 
و�لدر��صات  و�ل��ب��ح��وث  �ل��ت��ق��اري��ر 
و�لتعريف  �ل��ت��و���ص��ي��ة  ور����ص���ائ���ل 
وغريها. �أما خدمات �لر�خي�س 
ت�صريح  ف��ت�����ص��م��ل  و�ل���ت�������ص���اري���ح 
جمال�س  وجت����دي����د  وت���رخ���ي�������س 
وت�صمل  �لأع����م����ال،  وجم��م��وع��ات 
�لت�صديق  �لت�صديقات  خ��دم��ات 
�ل��ت��وق��ي��ع و�لأخ���ت���ام و�صورة  ع��ل��ى 

طبق �لأ�صل. 

اأطلقت حملة خلك يف البيت..اعمل بذكاء..اعمل عن بعد 

غرفة دبي تدعو القطاع اخلا�س اإىل اعتماد خطط العمل
 عن بعد  والتعامل مبهنية حلماية موظفيها و�سمان ا�ستمرارية االأعمال

اأغلب موؤ�سرات اخلليج تنتع�س مقتدية بالنفط واالأ�سهم العاملية 

اأبوظبي التنموية القاب�سة تك�سف عن هويتها اجلديدة 

اإمباور تطبق العمل عن بعد وتوؤكد ا�ستمرار خدماتها

موا�سفات تدرج معقم يدين يف نظام مانع لتوعية امل�ستهلكني بخطورته على ال�سحة العامة
•• دبي-وام:

غري  �ملنتجات  و��صتدعاء  ل�صحب  �لحت���ادي  مانع  نظام  �أدرج 
يدعى  �ل��ي��دي��ن  تعقيم  منتجات  �أح���د  للمو��صفات  �ملطابقة 
من  بياناته  قاعدة  يف   Shield Hand Sanitizing Gel
�ل�صحة  على  ��صتخد�مه  بخطورة  �مل�صتهلكني  توعية  �أج���ل 
�لعامة نظر� لحتو�ئه على ن�صبة عالية من مادة ميثانول �لتي 

�أثبتت خمربياً خطورتها على �ل�صحة �لعامة للم�صتهلكني.
 ، و�ملقايي�س مو��صفات  للمو��صفات  �لإم��ار�ت  ح��ذرت هيئة  و 
�لتي تدير �لنظام، من ��صتخد�م معقمات �ليدين يف �ملطابخ �أو 
�لأماكن �لتي تكون قريبة من ��صتخد�م �لنار �أثناء �لطبخ �أو 
�أي ��صتخد�م �آخر لإمكانية �نتقال �لنار �مل�صتخدمة يف �لطهي 

ظل �لظروف �ل�صتثنائية �حلالية، و�إقبال جمهور �مل�صتهلكني 
على �صر�ء معقمات �ليدين و�ملطهر�ت حيث يحتوي �ملنتج على 
هيدروكربوين  مركب  وه��و  �مليثانول،  م��ادة  من  عالية  ن�صبة 
�له�صمي له خماطر مبا�صرة  �صريع �لمت�صا�س من �جلهاز 
على �ل�صحة �لعامة. و �عترب مدير �إد�رة �صوؤون �ملطابقة، �أن 
�إعالم �مل�صتهلكني عرب نظام مانع �لحتادي، من �صاأنه �أن ي�صكل 
�أد�ة وقاية و وعي يف �لوقت نف�صه حيث ي�صتطيع �مل�صتهلك من 
�أو  �مل�صحوبة  �ملنتجات  �إىل  �لتعرف  بيانات مانع  خالل قاعدة 
و كذلك  �لإب��الغ، وخماطرها  و�أ�صباب  �لدولة،  �ملبلغ عنها يف 
فهو بالغ مفتوح للجهات �لرقابية بوجود منتجات غري �آمنة 

على �مل�صتهلكني تباع يف �لأ�صو�ق.
و نوه بنجاح جتربة نظام مانع �لحتادي �لذي ميثل �أبرز بو�بة 

�إمكانية  للم�صتهلكني  تتيح  تفاعلية  ذكية  وقناة  �إلكرونية 
و�ل��ت��ع��رف عليها و�لبحث  �مل�����ص��ح��وب��ة  �مل��ن��ت��ج��ات  ع��ن  �لإب����الغ 
بيانات ت�صم منتجات غري مطابقة ملتطلبات  عنها يف قاعدة 
�ل�صالمة و قال �ل�صعدي �إن نظام مانع �لحتادي �صهد �إطالق 
�إج���ر�ء   48 �ت��خ��اذ  ومت   ،2019 �أك��ت��وب��ر  يف  م��ط��ورة  ن�صخة 
�مل�صتهلكني  م��ن  �ملقدمة  �ل��ب��الغ��ات  نتيجة  منتجات  ب�صحب 
و�إج��ر�ء�ت متخذة من قبل �جلهات �لرقابية يف �لدولة فيما 
�لأ�صو�ق عرب  �مل�صحوبة من  �ملنتجات  �ملعلومات عن  كل  نتيح 
و�لإمارة،  �ملنتجات،  تفا�صيل  تت�صمن  و�لتي  نف�صه  �لتطبيق 
و�لإجر�ء �ملتخذ، و�صبب �ل�صحب، وكل ما يحتاج �مل�صتهلك �إىل 
معرفته، �صمن توجه حكومي لتعزيز موؤ�صر�ت جودة �حلياة 

يف �لدولة.

من  �ملعقمات  حتتويه  ملا  بالتعقيم  يقوم  �ل��ذي  �ل�صخ�س  �إىل 
�ملعقمات  و �حلذر من تخزين  �ل�صتعال  و�صريعة  قابلة  مو�د 

�أو و�صعها بالقرب من �أفر�ن �لطهي.
بتن�صيق  م��ان��ع   ن��ظ��ام   بيانات  ق��اع��دة  على  �ملنتج  �إدر�ج  ي��اأت��ي 
�أ�صدرت  بعدما  �ملجتمع،  ووقاية  �ل�صحة  وز�رة  و  �لهيئة  بني 
بهذ� �ل�صاأن، ولتن�صيق �جلهود �لتكاملية بني  �ل��وز�رة تعميماً 
فرق عمل �حلكومة �لحتادية، فيما يجري �صحب �ملنتج من 
�أ�صو�ق �لدولة، بالتعاون بني �لهيئة وكافة �ل�صركاء يف �جلهات 

�لرقابية �ملحلية على م�صتوى كل �إمارة.
�صوؤون  �إد�رة  مدير  �ل�صعدي،  يو�صف  �لدكتور  �أك��د  وتف�صياًل، 
على  �ملنتج  و��صتدعاء  ب�صحب  �لتعميم  �أن  �لهيئة  يف  �ملطابقة 
نظام مانع �لحتادي، ياأتي من منطلق �مل�صوؤولية �لوطنية يف 

•• ابوظبي-الفجر:

ل�صركة  �لعمومية  �جلمعية  �أق��رت 
�لعني �لأهلية للتاأمني يف �جتماعها 
برئا�صة خالد حممد �لبادي نائب 
�أرباح  �لإد�رة توزيع  رئي�س جمل�س 
ن��ق��دي��ة ع���ن �ل���ع���ام �مل����ايل 2019 
ومبا  دره���م  مليون   52.5 ب��و�ق��ع 

ن�صبته 35 % من قيمة �ل�صهم
وو�ف���ق���ت �جل��م��ع��ي��ة �ل��ع��م��وم��ي��ة يف 
�ل��ذي عقد ) عن بعد (  �جتماعها 
ممثلني  مب�صاركة  �ل�صركة  مبقر 
عن هيئتي �لأور�ق �ملالية و�لتاأمني 
لعام  �لإد�رة  جمل�س  تقرير  على 
وتقرير مدقق �حل�صابات   2019
وب��ي��ان �مل��رك��ز �مل���ايل �مل��وح��د وبيان 

�لتدفقات �لنقدية 
وقال خالد �لبادي �إن �قت�صاد دولة 
�مل�صطرد  من��وه  يو��صل  �لإم����ار�ت 
�لإجمايل  �ملحلي  �ل��ن��اجت  لريتفع 
 2020 ع������ام  يف  �ل�������ص���ع���ف  �إىل 
�صندوق  ت���ق���اري���ر  �إىل  �����ص���ت���ن���اد� 
��صتمر�ر  م��ت��وق��ع��ا  �ل����دويل  �ل��ن��ق��د 
بالنجاح  م��دع��وم��ا  �ل��ن��م��و  وت����رية 
�ملتو��صل للقطاعات غري �لنفطية 
�إك�صبو  ملعر�س  �لدولة  و��صت�صافة 

 2020

�لتاأمني  ق���ط���اع  ي��خ�����س  وف���ي���م���ا 
�أو�صح خالد �لبادي �أن ت�صبع �صوق 
�لهائل  بالعدد  �لإم��ار�ت��ي  �لتاأمني 
و�لو�صطاء  �ل��ت��اأم��ني  ���ص��رك��ات  م��ن 
�أدى �إىل �ملزيد من �لتناف�س ونزول 
�أ�صعار �لتاأمني عن م�صتو�ها �لفني 
وم����ع ذل����ك ف��ق��د ح��اف��ظ��ت �لعني 
�ملتحفظة  �صيا�صتها  على  �لأه��ل��ي��ة 
للعام  �ل�����ص��اف��ي��ة  �أرب���اح���ه���ا  وز�دت 

�ق��ت�����ص��اد دول���ة  �إن  �ل���ب���ادي  و�أك�����د 
�لإم����ار�ت �ل��ذي �أث��ب��ت ق��درت��ه على 
م���و�ج���ه���ة �ل���ت���ح���دي���ات و�لأزم�������ات 
بالفرة  �ل��ع��امل��ي��ة  �لإق���ت�������ص���ادي���ة 
�لقوة  �مل��ا���ص��ي��ة مي��ت��ل��ك م��ق��وم��ات 
و�لتبعات  �لأخ��ط��ار  مو�جهة  على 
عن  �لناجمة  و�ملالية  �لقت�صادية 
ي�صرب  �ل�����ذي  �ل����وب����اء  ت���د�ع���ي���ات 
( لفتا  ك���ورون���ا   ( �ل���ع���امل  ب���ل���د�ن 

قدمها  �لتي  �لدعم  حزمة  �أن  �إىل 
بو�قع  �مل��رك��زي  �لإم����ار�ت  م�صرف 
100 مليار درهم وحزمة �لتحفيز 
درهم  مليار   16 مببلغ  �لإ�صافية 
�لر�صيدة  قيادتنا  م��ن  بتوجيهات 
لالإقت�صاد  كبري�  دعما  �صتوفر�ن 
قطاعات  ومل���وؤ����ص�������ص���ات  �ل���وط���ن���ي 
�لأعمال و�ل�صركات و�لأفر�د وعلى 

تر�صيخ �لثقة يف �لأ�صو�ق �ملحلية 

 57.734 �إىل   2019 �مل������ايل 
 29.702 م��ق��اب��ل  دره����م  م��ل��ي��وم 

مليون درهم لعام 2018 
�أق�صاط  �إي��������ر�دت  �إج����م����ايل  وب���ل���غ 
ملياردرهم   1.153 �ل���ت���اأم���ني 
�لتاأمني  �أع����م����ال  �أرب��������اح  و�����ص����ايف 
و�إي����ر�د�ت  دره���م  مليون   116.8
مليون   31.5 �لإ���ص��ت��ث��م��ارح��و�يل 

درهم

�صركة  يف  �أ�صهم  �إىل  بالإ�صافة  �أبوظبي  ني�صن  �إمي��ج  و 
�جلر�فات �لبحرية �لوطنية �س.م.ع و �صركة �لإمار�ت 

لتعليم قيادة �ل�صيار�ت �س.م.ع .
 )ADQ( وم����ن ����ص���اأن ت��و���ص��ي��ع حم��ف��ظ��ة �ل��ق��اب�����ص��ة
ت��ط��وي��ر قطاعات  �أن�����ص��ط��ت��ه��ا يف  ت��رك��ي��ز  م��ن  ي��زي��د  �أن 
و�لإعالم  و�لزر�عة  و�لأغذية  �ل�صناعات  مثل  رئي�صية 
و�خلدمات �ملالية و�ل�صياحة و�ل�صيافة يف �لإمارة، حيث 
ي�صتكمل ذلك �لأعمال �حلالية لل�صركة �لتي تن�صط يف 
قطاع �ملر�فق و�لنقل و�خلدمات �للوج�صتية و�لطري�ن 

و�لعقار�ت و�لرعاية �ل�صحية.
ويف معر�س تعليقه على هذ� �لإعالن، 
�ل�صويدي،  ح�صن  حممد  �صعادة  قال 
�لقاب�صة  ل�صركة  �لتنفيذي  �لرئي�س 
�لإعالن،  هذ�  مبوجب   :)ADQ(
مهمتها   )ADQ( �لقاب�صة  تعزز 
�لأكر  �ل�����ص��رك��ات  ج��م��ع  يف  �ملتمثلة 
ما  مظلتها،  حت��ت  وط��م��وًح��ا  حيويًة 
يف  وفاعلية  بقوة  �لعمل  �إىل  يوؤهلنا 
�ل�صركات  ت��ل��ك  وق��ي��م��ة  �أد�ء  ت��ع��زي��ز 
منو  يف  م�صاهمتها  م�����ص��ت��وى  ورف����ع 

جمتمع �أبوظبي. 
من  ن�صتهدف  �ل�����ص��وي��دي:  و�أ����ص���اف 
من  �ل�صركات  تلك  متكني  عملياً  ذل��ك 
خالل تفعيل �لتعاون للو�صول �إىل �لتميز على م�صتوى 
�لإن��ت��اج��ي��ة و�ل��ك��ف��اءة و�جل����ودة، �لأم���ر �ل���ذي �صي�صاعد 
يف  �لت�صغيلية  عملياتهم  م�صتوى  تعزيز  على  �صركاتنا 
�أ�صو�ق وقطاعات �صديدة �لتناف�صية يف �لد�خل و�خلارج، 
�ل�صركات يف حتقيق  ك��ل و�ح���دة م��ن تلك  وق��د جنحت 
�لأ�صو�ق  ويف  جمتمعنا  يف  ج��د�رت��ه��ا  و�إث��ب��ات  مكانتها 
�لإقليمية، ونحن ن�صعى �إىل �مل�صي قدماً لتحقيق �ملزيد 

من �لتميز يف جمالت �أن�صطتهم. 
دعم  �إىل  بالإ�صافة  قائاًل:  تعليقه  �ل�صويدي  و�ختتم 
�جلهود �ل�صر�تيجية �حلكومية �ل�صاعية �إىل �لتنويع 
�لتنموية  �مل�صرعات  برنامج  م��ع  متا�صياً  �لقت�صادي 
�إىل �لعمل كعن�صر فاعل  �أي�صاً  21 ، فاإننا نهدف  غد�ً 
من  �ملزيد  حتقيق  من  �ل�صركات  تلك  لتمكني  وحمفز 
خالل  من  حمفظتنا  دع��م  وبالتايل  و�لتقدم  �لبتكار 
من  �إ�صتفادة  �أق�صى  وحتقيق  �ملمار�صات  �أف�صل  تطبيق 

�إد�رة ر�أ�س �ملال. 

•• اأبوظبي-الفجر: 

�أعلنت �م�س �صركة �أبوظبي �لتنموية �لقاب�صة �س.م.ع. 
، �إحدى �أكرب �ل�صركات �لقاب�صة على م�صتوى �ملنطقة، 
 .)ADQ( ع��ن ك�����ص��ف ه��وي��ت��ه��ا �جل���دي���دة �ل��ق��اب�����ص��ة
وتز�من هذ� �لإعالن مع دخول �ل�صركة مرحلة جديدة 
من �لنمو عرب �إ�صافة 14 �صركة �إىل حمفظة �أعمالها، 
ما يرفع عدد �ل�صركات �لعاملة حتت مظلتها �إىل �أكر 

من 25 �صركة تعمل يف 11 قطاعاً.
ملحفظة  �لأخ���رية  �لإ�صافات  وت�صمل 
�ل�صركة  )ADQ(؛  �ل���ق���اب�������ص���ة 
)�صناعات(،  �س.م.ع  �لعامة  �لقاب�صة 
�ل��ت��اب��ع��ة لها  �ل�����ص��رك��ات  و�ل��ت��ي تعمل 
�لأغذية  منها  متنوعة  ق��ط��اع��ات  يف 
ومن  �ل�صناعية،  و�لأ�صول  و�لزر�عة 
بينها �صركة جمموعة �أغذية �س.م.ع 
و �صركة �لفوعة ، و �صركة �لإن�صاء�ت 
�صركة  و   ، �ل���وط���ن���ي���ة  �ل���ب���رول���ي���ة 
�لإمار�ت ل�صناعات �حلديد �س.م.ع ، 
و �صركة دبي للكابالت )�خل�صو�صية( 
�ملحدودة )دوكاب( و �صركة �أركان ملو�د 

�لبناء �س.م.ع . 
ب��ت��ط��وي��ر قطاع  �ل���ت���ز�م���ه���ا  ول���ت���ع���زي���ز 

�لعديد من  �أ�صهم  نقل  �أي�صاً  �أبوظبي، مت  يف  �ل�صياحة 
يف  �ل�صياحية  و�ل�����ص��رك��ات  و�مل��ر�ف��ق  �ل�صهرية  �ل��ف��ن��ادق 
ويت�صمن   ،)ADQ( �لقاب�صة  حمفظة  �إىل  �أبوظبي 
ذلك فندق ق�صر �ل�صر�ب ، و �أنانتار� منتجع فلل �ليم ، 
و �أنانتار� منتجع فلل �ل�صهل ، و منتجع جزر �ل�صحر�ء 
 ، للتطوير و�ل�صتثمار  �لإم��ار�ت  لوؤلوؤة  ، و�صركة  و�صبا 
بارك  و�صركة   ، و�ل��ع��ق��ار�ت  للفنادق  بي  تو  بي  و�صركة 
لال�صتثمار  �لأ����ص���ول  و���ص��رك��ة  �ل�����ص��ي��اح��ي  لال�صتثمار 
 . للتطوير  �ل��ربي  قرية  منتجع  و�صركة   ، و�ل�صياحة 
�ل�صركة  �ل��ذي �صدر ع��ن  �لبيان  �أع��ق��اب  ي��اأت��ي ذل��ك يف 
�تفاق نهائي مع  �إب��ر�م  �أعلنت فيه عن  و�ل��ذي  م��وؤخ��ر�ً 
�صركة �لطري�ن ويز �إير �لقاب�صة ، �أكرب �صركة للطري�ن 
�لقت�صادي يف �أوروبا، لإطالق �صركة م�صركة جديدة 

للطري�ن �لقت�صادي با�صم ويز �إير �أبوظبي .
ومن بني �ل�صركات �لأخرى �لتي �أ�صيفت �إىل حمفظة 
 ، �ملالية  ل��الأور�ق  �أبوظبي  �صوق  �لقاب�صة )ADQ(؛ 

دعوتها  �ملوؤ�ص�صة  ..وج���ددت  �لطلب  لإمت��ام  �لإل��ك��روين 
للمتعاملني ��صتخد�م موقعها �لإلكروين لإجناز جميع 
�لرئي�س  �صعفار  ب��ن  �أح��م��د  وق���ال  �لأخ�����رى.  �مل��ع��ام��الت 
�ملزيد  �ليوم  حت�صد  �ملوؤ�ص�صة  �إن  »�إم��ب��اور«  ل�  �لتنفيذي 
من ثمار ما زرعته بالأم�س عندما طورت خالل �ل�صنني 
�مل��ت��ع��ام��ل��ني م��ن �جناز  �مل��ا���ص��ي��ة ق��ن��و�ت ع��دي��دة لتمكني 
و�جلهد  و�ل��وق��ت  عليهم  توفر  ذكية  بطرق  معامالتهم 
و�ملال من دون مر�جعة فروع �ملوؤ�ص�صة وذلك متا�صياً مع 
��صر�تيجية دبي للمعامالت �لالورقية �لتي تهدف �إىل 
ل �لذكي و�لتخل�س من �ملعامالت �لورقية  �إكمال �لتحورّ
�لد�خلية و�خلارجية يف دو�ئر حكومة دبي وب�صكل نهائي 
دبي  م��ب��ادرة  �أه���د�ف  حتقيق  جانب  �إىل   2021 بحلول 

�لذكية جلعل دبي �ملدينة �لأذكى و�لأ�صعد عاملياً.
و�أو�صح �بن �صعفار �أن متكني موظفي �ل�صركة من �لعمل 
عن ُبعد يج�صد �للتز�م �لكامل بحماية �صالمة و�صحة 
و�أ���ص��ره��م �ىل ج��ان��ب �حل��ف��اظ ع��ل��ى �صحة  ف���رق عملها 
يف  �ل�صركة  عمل  تت�صدر  �أول��وي��ات  بو�صفهم  �ملتعاملني 
�أن هذ� �للتز�م �صامن رئي�صي  كل �لظروف ..لفتا �ىل 

لدميومة �لنجاح �ملوؤ�ص�صي.

•• دبي-وام:

بد�أت موؤ�ص�صة �لإمار�ت لأنظمة �لتربيد �ملركزي �إمباور 
تطبيق نظام �لعمل عن بعد تنفيذ� لالإجر�ء�ت �حلكومية 
�ملوظفني  �صالمة  على  حر�صا  �تخذتها  �لتي  �لوقائية 

و�ملتعاملني وعلى �صحة �أ�صرهم و�صالمتهم.
و�أك����دت �إم��ب��اور �أن ه��ذ� �لإج����ر�ء �لح����ر�زي ل��ن يوؤثر 
للمتعاملني  �ملُ��ق��دم��ة  �خل���دم���ة  م�����ص��ت��وى  ع��ل��ى  م��ط��ل��ق��ا 
120000 متعامل يف  و�مل�صتفيدين وعددهم �أكر من 
عموم مناطق دبي حيث لن تتاأثر عمليات تقدمي خدمات 
متطورة  ذكية  وتقنيات  باأنظمة  موؤمتتة  كونها  �لتربيد 

للحر�س �لكامل على ر�صا �ملتعاملني و�ل�صركاء.
�صيبقى  �ملوؤقت  �لظرف  هذ�  يف  �ملوؤ�ص�صة  ل�صيا�صة  ووفقا 
م��رك��ز خ��دم��ة �مل��ت��ع��ام��ل��ني مب��ق��ر �ل�����ص��رك��ة �ل��رئ��ي�����ص��ي يف 
�ملعتادة  �ل��ع��م��ل  ���ص��اع��ات  خ���الل  ���ص��ارع �جل��م��ري� مفتوحا 
باقي  يف  �ملتعاملني  خ��دم��ة  م��ر�ك��ز  بقية  �صتبقى  بينما 
�خلدمة  ..و�صتقت�صر  �آخ��ر  �إ�صعار  حتى  مغلقة  �ملناطق 
فقط  �لت�صجيل  طلبات  تقدمي  على  �لرئي�صي  �ملكتب  يف 
بالربيد  �أو  هاتفيا  �خلدمة  طالب  مع  �لتو��صل  و�صيتم 

بن�سبة 35 % من قيمة ال�سهم

عمومية العني االأهلية للتاأمني تقر توزيع 52.5 مليون درهم
خالد البادي: حزم الدعم احلكومي توفر دعما كبريا لالإقت�ساد الوطني وقطاعات الأعمال

للدولة  �ململوكة  �ل�صعودية  �أر�مكو  �صهما  و�صعد  باملئة.   3.4
وم�صرف �لر�جحي 3.2 باملئة و2.5 باملئة على �لرتيب.

كانت رويرز �أوردت نقال عن تلفزيون �لإخبارية �لر�صمي �أن 
�لبنك �ملركزي يف �ململكة �أعلن �أم�س �لثنني �أنه �صيوفر متويال 
لل�صركات متناهية �ل�صغر و�ل�صغرية و�ملتو�صطة بقيمة 13.3 

مليار ريال )3.54 مليار دولر(.
و�صعد �ملوؤ�صر �لقطري 0.2 باملئة، مدعوما بزيادة 1.9 باملئة 
ل�صهم  باملئة  و�رتفاع ثالثة  �لإ�صالمي  �صهم م�صرف قطر  يف 

�صركة �لكهرباء و�ملاء �لقطرية.
لكن خ�صارة 6.7 باملئة ل�صهم �لبنك �لتجاري �لقطري، �لذي 

بد�أ تد�وله دون �حلق يف توزيعات �لأرباح، حدت من �ملكا�صب.
ون����زل م��وؤ���ص��ر �لأ���ص��ه��م �ل��ق��ي��ادي��ة يف م�����ص��ر 2.8 ب��امل��ئ��ة بعد 
و�ن��خ��ف�����س �صهم  �ل��ث��الث��ني.  �أ���ص��ه��م��ه  م��ن  25 �صهما  ه��ب��وط 
�لبنك �لتجاري �لدويل 4.6 باملئة، بينما تر�جع �صعم طلعت 

م�صطفى 6.5 باملئة.
�أ�صو�ق �لأ�صهم �لعربية  �إغالق موؤ�صر�ت  وفيما يلي م�صتويات 

�ليوم:
�ل�صعودية.. �رتفع �ملوؤ�صر 3.4 باملئة �إىل 6194 نقطة.

�أبوظبي.. قفز �ملوؤ�صر 6.1 باملئة �إىل 3651 نقطة.
دبي.. تر�جع �ملوؤ�صر 0.1 باملئة �إىل 1713 نقطة.
قطر.. �صعد �ملوؤ�صر 0.2 باملئة �إىل 8276 نقطة.

م�صر.. �نخف�س �ملوؤ�صر 2.8 باملئة �إىل 9770 نقطة.
�لبحرين.. هبط �ملوؤ�صر 2.1 باملئة �إىل 1360 نقطة.

�صلطنة عمان.. نزل �ملوؤ�صر 0.4 باملئة �إىل 3554 نقطة.
�لكويت.. ز�د �ملوؤ�صر 5.1 باملئة �إىل 5201 نقطة.

�لأخرى. و�رتفع خام برنت 90 �صنتا للربميل مبا يعادل 3.2 
بتوقيت   1225 �ل�صاعة  بحلول  دولر   27.93 �إىل  باملئة 

جرينت�س.
وقفز موؤ�صر �أبوظبي 6.1 باملئة، مدعوما ب�صعود 9.5 باملئة 
ل�صهم بنك �أبوظبي �لأول،�أكرب بنوك �لبالد، وزيادة 6.8 باملئة 

ل�صهم �ت�صالت.
ويوم �لأحد، قال نائب رئي�س �لإمار�ت يف تغريدة عقب �جتماع 
م��ل��ي��ار درهم   16 ع��ل��ى  و�ف��ق��ت  �لإم�����ار�ت  �إن  �ل�����وزر�ء  ملجل�س 
باإجمايل حزمة حتفيز  �إ�صافية لت�صل  )4.36 مليار دولر( 
فريو�س  تف�صي  مو�جهة  يف  دره��م  مليار   126 �إىل  �لقت�صاد 

كورونا.
مكا�صب  ع��ن  �مل��وؤ���ص��ر  تخلى  دب���ي،  ويف 
م��ب��ك��رة ل��ي��غ��ل��ق ع��ل��ى �ن��خ��ف��ا���س 0.1 
باملئة. وهبط �صهم بنك دبي �لإ�صالمي 
باملئة، يف حني فقد �صهم �صركة   4.8
�لطري�ن �لإمار�تية �لوحيدة �ملدرجة، 

�لعربية للطري�ن، 4.1 باملئة.
ومطار  دبي  مطار�ت  موؤ�ص�صة  وقالت 
���ص��ي��وق��ف��ان جميع  �إن���ه���م���ا  �أب���وظ���ب���ي 
رح��الت �ل��رك��اب �ع��ت��ب��ار� م��ن �ل�صاعة 
يوم  �ملحلي  بالتوقيت  11:59 م�صاء 
�أ�صبوعني، مع ��صتثناء  �خلمي�س وملدة 
رح���الت �لإج�����الء، يف �إط����ار �إج����ر�ء�ت 

لحتو�ء �نت�صار فريو�س كورونا.
�ل�صعودية  �ل��ب��ور���ص��ة  م��وؤ���ص��ر  وت��ق��دم 

•• عوا�صم-رويرتز

�لثالثاء  �أم�س  �لرئي�صية يف �خلليج  �لبور�صات  �أغلب  �رتفعت 
�أث����ر م��ك��ا���ص��ب �ل��ن��ف��ط و�لأ����ص���ه���م �ل��ع��امل��ي��ة، �إذ يعلق  م��ق��ت��ف��ي��ة 
من  م�صبوقة  غ��ري  حتفيز  خ��ط��و�ت  على  �لآم���ال  �مل�صتثمرون 
�لتوتر�ت يف  لتهدئة  �لأمريكي  جمل�س �لحتياطي �لحت��ادي 

�لأ�صو�ق �ملالية يف ظل جائحة فريو�س كورونا.
�لحتياطي  جمل�س  عر�س  �ل�صتثنائية،  خطو�ته  �أح��دث  ويف 
�صر�ء غري حمدود لالأ�صول لدعم �لأ�صو�ق وتو�صيع تفوي�س 
�صر�ء �صند�ت �لبلديات و�ل�صركات ودعم �صل�صلة من �لإجر�ء�ت 
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الفجر الريا�ضي

•• دبي-الفجر:

ب��ن حممد   ك�صف م��رك��ز ح��م��د�ن 
لإحياء �لر�ث، عن حجم �لزيادة 
بالن�صبة  �لأ����ص���ع���دة  ك���اف���ة  ع��ل��ى 
ل��ل��م�����ص��ارك��ني م����ن د�خ������ل وخ�����ارج 
�لدولة و�لزيادة يف فئات �ملناف�صات 
و�جل�����و�ئ�����ز �مل���ال���ي���ة وغ����ريه����ا من 
�لن�صخة  ج��ع��ل��ت  �ل���ت���ي  �جل���و�ن���ب 
 ،2020-2019 ملو�صم  �حلالية 
�لأك���رب على �لإط���الق، وه��ي �لتي 
حت��ت��ف��ل ب���خ���ت���ام ف��ع��ال��ي��ات��ه��ا بعد 
مو�صم حافل بالأن�صطة و�مل�صابقات 
مب�صاركة  �ل��ر�ث��ي��ة  و�ل��ب��ط��ولت 
لبو�  �لذين  �ملت�صابقني  من  �ملئات 
ند�ء حفظ �لهوية �لوطنية وكانو� 
م�صرية  يف  �حلقيقيني  �ل�����ص��رك��اء 
�لر�ث  تعزيز  �إىل  �لر�مية  �ملركز 

�لوطني ون�صره بني �لأجيال.
 2020-2019 مو�صم  وت�صمن 
جمموعة من �لبطولت �لر�ثية 
�ل�صارقة  ن�����ادي  ب��ب��ط��ول��ة  ب������د�أت 
ل��ل�����ص��ق��اري��ن، ت��ل��ت��ه��ا ب��ط��ول��ة فز�ع 
بطولة  ث����م  ب���ال�������ص���ق���ور  ل��ل�����ص��ي��د 
بن  ر����ص��د  وبطولة  �لأج��ي��ال  فخر 
ب��ال�����ص��ق��ور ليبلغ  ل��ل�����ص��ي��د  ح��م��ي��د 
�لبطولت  يف  �مل�������ص���ارك���ات  ع�����دد 
م�صاركة  �آلف   6 ن���ح���و  �لأرب��������ع 
 5956 وحتديد�ً  �لطيور  باأعد�د 
م�صاركة ويعد �لرقم �لأكرب �لذي 
منذ  و�ح��د  مو�صم  يف  ت�صجيله  مت 
قر�بة  منذ  �لبطولت  ه��ذه  بد�ية 

�ل� 18 عاماً.
وك���ان���ت ب��ط��ول��ة ف����ز�ع ل��ل��ي��ول��ة قد 
“�مليد�ن”  برنامج  �أجر��س  قرعت 
لتكمل  �ملا�صي  دي�صمرب  ب��د�ي��ة  يف 
مو�صمها  ل��ل��ي��ول��ة  ف�����ز�ع  ب��ط��ول��ة 
�ل��ع�����ص��ري��ن ع��م��وم��اً، و�مل��و���ص��م 15 
و�صاهم  حتديد�ً،  �مليد�ن  لربنامج 

�أب��ط��اًل جدد�ً  �إخ���ر�ج  �لربنامج يف 
كانو�  م��ن��ه��م  ك��ث��ري  �ل�����ص��اح��ة  �إىل 
�أ�صباًل من ميد�ن �ل�صغار لليولة، 
فز�ع  ك��اأ���س  على  تناف�صو�  و�ل��ذي��ن 

�لذهبي وجائزة �ملليون درهم.
و�����ص���ت�������ص���اف م���رك���ز ح����م����د�ن بن 
للمرة  �ل�������ر�ث  لإح����ي����اء  حم���م���د 
قبل  مت��ه��ي��دي��ني  ���ص��ب��اق��ني  �لأوىل 
�ن��ط��الق م��ار�ث��ون �ل��ي��وم �لوطني 
مهرجان  فعاليات  �صمن  للهجن 
�صمو ويل عهد دبي للهجن �لعربية 
�لأ�صيلة، لتبلغ ح�صيلة �مل�صاركات 
نحو  �لرئي�صي  �مل��ار�ث��ون  فيها  مبا 

م�صاركة.   300
وكانت بطولة �ل�صلق قد ��صتقطبت 

نحو 30 مت�صابقاً هذ� �ملو�صم من 
�مل��م��ل��ك��ة �ل��ع��رب��ي��ة �ل�����ص��ع��ودي��ة �إىل 
عديدة  دول  من  م�صاركني  جانب 
�ملحلية،  �مل�صاركات  عدد  يف  وزي��ادة 
وتكللت بنجاح �أكرب بعد ��صتخد�م 
تد�صينه  مت  �ل����ذي  �لآيل  �ل��ظ��ب��ي 
�مل��و���ص��م، و���ص��اه��م يف حتقيق  ه���ذ� 
�ل�صلق لأرقام جديدة يف �لأ�صو�ط 
�لتي  �لبطولة  خلتامي  �لثمانية 

�أقيمت يف دورة �ملرموم. 
�جل���اري،  م��ار���س  �صهر  ب��د�ي��ة  ويف 
للغو�س  ف��ز�ع  بطولة  �ملركز  نظم 
حتطيم  ومت  �حل������ي������اري،  �حل������ر 
وت�صجيل  نف�صها  �لبطولة  �أرق����ام 
�لنف�س  ح��ب�����س  يف  ج���دي���دة  �أرق������ام 

لفئة  دق���ائ���ق   7 ن��ح��و  �إىل  ل��ت�����ص��ل 
�خلليجيني، و�أكر من 10 دقائق 
ن�صبة  �صجلت  ك��م��ا  ل��ل��م��ح��رف��ني. 
م�����ص��ارك��ة �ل��ن��ا���ص��ئ��ني ن��ح��و 42% 
�لن�صخة  ه���ذه  يف  �ملت�صابقني  م��ن 
وتعترب  �ل���ب���ط���ول���ة  م����ن   14 �ل������ 
�لن�صبة �لأعلى باملقارنة مع �لن�صخ 

�ملا�صية.
م��ن جهته �أ���ص��ار ���ص��ع��ادة ع��ب��د �هلل 
�لرئي�س  دمل���������وك،  ب�����ن  ح�����م�����د�ن 
�ل���ت���ن���ف���ي���ذي مل����رك����ز ح�����م�����د�ن بن 
حممد لإحياء �لر�ث �إىل حر�س 
�مل��رك��ز �ل��د�ئ��م يف �ل��زي��ادة و�لتنوع 
�مل�صاركني  ح����ث  ع����ل  و�ل����رك����ي����ز 
�لالحمدود  �ل��دع��م  �صاهم  وق���ال: 

من �صمو �ل�صيخ حمد�ن بن حممد 
بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم، ويل 
ع��ه��د دب�����ي- ح��ف��ظ��ه �هلل ورع�����اه- 
ت��اأ���ص��ي�����س رك���ي���زة جل��م��ي��ع هذه  يف 
و�لبطولت  و�مل�صابقات  �لأن�صطة 
ل��ت��ك��رب وت��ت�����ص��ع م��ع م����رور �لأي����ام، 
وتوجيهاته  �مل��ت��و����ص��ل  ف��ب��دع��م��ه 
�إثر�ء  م��ن  مو�صم  ك��ل  مثل  نا  متكرّ
زيادة  يف  �صيما  ل  باملزيد،  �ل�صاحة 
�مل�����ص��ارك��ة وزي�������ادة قيمة  �ل���ف���ئ���ات 
�أن�صطة  باإقامة  �جلو�ئز و�لتوجيه 
�لتمهيدية  �مل�صابقات  جديدة مثل 
وزي�����ادة �جلو�ئز  ور����ص���د  ل��ل��ه��ج��ن 
�لفئة  ل����دع����م  ل���ه���ا  �مل���خ�������ص�������ص���ة 
�ل�30  ف���وق  مل�����ص��م��ري��ن  �ل��ع��م��ري��ة 

مار�ثون  باإقامة  و�لتوجيه  �صنة، 
ن�صخة  �إقامة  بعد  �ملو�طنني  لغري 
م�صاركات  ج��ان��ب  �إىل  جت��ري��ب��ي��ة 
�صموه �ل�صخ�صية يف عدد كبري من 
�مل�صابقات لتحفيز �مل�صاركني، تلك 
�لأثر  بالغ  لها  ك��ان  لطاملا  عو�مل 
يف �إجناح كل ما ننظمه وما يقدمه 
�مل��رك��ز م��ن دع���م مل�����ص��ان��دة �جلهات 
لبطولت  ن�صخ  لتنظيم  �لأخ����رى 
متكن  و�صفافية.  بنجاح  م�صابهة 
بدعم  ث����م  �هلل  -ب��ف�����ص��ل  �مل����رك����ز 
�ختتام  -م��ن  دب��ي  عهد  ويل  �صمو 
وتتويج  ب��الإجن��از�ت  حافل  مو�صم 
فر�صانا جدد� وتنظيم �أحد�ثا تليق 
بدولة �لإمار�ت وموروثها �لثقايف 

كافة  على  وج��ه  باأف�صل  وتقدميه 
و�لإقليمية  �مل��ح��ل��ي��ة  �ل�������ص���ع���د: 

و�لدولية. 
نائب  ر��صد بن مرخان،  �أك��د  فيما 
حمد�ن  ملركز  �لتنفيذي  �لرئي�س 
ب���ن حم��م��د لإح���ي���اء �ل������ر�ث، �أن 
�ل�صيخ  �صمو  م��ن  �ل�صخي  �ل��دع��م 
ح����م����د�ن ب����ن حم���م���د ب����ن ر�����ص���د 
عهد  ويل  م��ك��ت��وم،  �آل  ���ص��ع��ي��د  ب���ن 
دب���ي، ���ص��اه��م يف من��و وت��ط��ور هذه 
�لنو�حي  ك���اف���ة  م���ن  �ل���ب���ط���ولت 
عرب م�صتويات �مل�صاركني و�لرغبة 
�ملتجددة لهم جميعاً لل�صعود على 
�أجو�ء  عي�س  �أو  �لتتويج  من�صات 
�ملتو�رثة  �لر�ثية  �ملناف�صات  هذه 

�إىل جانب  م��ن �لأج����د�د و�لآب�����اء، 
�جل����و�ئ����ز �مل���ال���ي���ة �ل�����ص��خ��م��ة من 
�لأكرب  �حل�صة  نالت  �لتي  �صموه 
بال�صقور،  �ل�صيد  ب��ط��ولت  منها 
�إىل جانب �جلو�ئز �ملالية يف بقية 
حافز�ً  ���ص��ك��ل��ت  �ل���ت���ي  �ل���ب���ط���ولت 
ومكرمة  �مل�صاركني  ل��دى  �إ�صافياً 
و�صولهم  ت�����ص��اه��م يف  ل��ه��م  غ��ال��ي��ة 
�لحر�فية  من  عالية  درج��ة  �إىل 
�لريا�صات  م����ن  �ل����ن����وع  ه�����ذ�  يف 

�لر�ثية.
دروي�س،  �إب��ر�ه��ي��م  ���ص��ع��اد  و�أك�����دت 
مركز  يف  �ل��ب��ط��ولت  �إد�رة  م��دي��ر 
حمد�ن بن حممد لإحياء �لر�ث، 
�أي�صاً  ب��ن��ج��اح  �مل��و���ص��م  �خ��ت��ت��ام  �أن 
ج���اء م��ك��ل��اًل ب��ج��ه��ود ف���رق �لعمل 
و�جلهات �ملتعاونة مثل �صرطة دبي 
�لإ�صعاف  خلدمات  دبي  وموؤ�ص�صة 
و�ملركز �لوطني لالأر�صاد وعملهم 
�لأي��ام وقالت  �ملتو��صل على مد�ر 
�صمو ويل  “ �إنرّ  ���ص��ع��اد:  �لأ���ص��ت��اذة 
عهد دبي، قدوة �ل�صباب و�لنا�صئة، 
وم�صاركاته،  وح�������ص���وره  ودع���م���ه 
ل��ه��ا ط��اب��ع خ��ا���س يف رف����ع �ل����روح 
�ملت�صابقني  جميع  لدى  �لريا�صية 
وي���ع���زز م���ب���د�أ �ل���ت���ن���وع ب��ف��ت��ح باب 
�مل�صاركة �أمام جميع �أفر�د �ملجتمع 
للقيم  ت���ع���زي���ز�ً  �أط���ي���اف���ه،  وك���اف���ة 
وتر�صيخاً  �لإم��ار�ت��ي��ة  �ملجتمعية 
�ملو�صم  ختام  ويف  �لت�صامح.  لقيم 
و�أبطال  �أبناءنا   بالتهنئة   نخ�س 
ب��ط��ولت ف���ز�ع �ل��ذي��ن ل��ب��و� �صعار 
�أن����ت  ت����ر�ث����ك  “هذ�  �ل����ب����ط����ولت 

حافظ عليه«. 
للمو�صم  �ل���ص��ت��ع��د�د�ت  �أن  ي��ذك��ر 
�ل���ق���ادم ق��د ب����د�أت ف��ع��ل��ي��اً م��ع �آخر 
بطولة تطلعاً نحو حتقيق �لروؤى 
دبي  ع��ه��د  ل�����ص��م��و ويل  �مل���ن�������ص���ودة 

وتنفيذ�ً لتوجيهاته.  

•• اأبوظبي -وام:

�لأق��دم و�لأك��ر متابعة يف  �لبطولة   - �لقدم  �لإجنليزي لكرة  �ل��دوري  يحتفل 
�لعامل - هذه �لأيام مبرور 132 عاما على تاأ�صي�صه.

�أ�صتون فيال  ن��ادي  رئي�س  وليام ماكجريجور  ر�أ���س  ول��دت يف  �لفكرة  �أن  فربغم 
�إي��ر�د�ت ت�صهم يف  1885 باإقامة م�صابقة تناف�صية ب�صكل منتظم لتحقيق  عام 
توفري �لتمويل �لذ�تي لالأندية، �إل �أنها مل تخرج للنور �إل يف مار�س عام 1888 
عندما بعث بعدة ر�صائل يف مار�س من �لعام نف�صه �إىل 12 ناديا يدعوهم فيها 
لإقامة بطولة �لدوري، وهو �ملقرح �لذي وجد قبول لدى كل �لأندية، وحتول 
�إىل و�قع يف �لثامن من �صبتمرب من �لعام ذ�ته لتنطلق �أول بطولة دوري ت�صارك 
فيها �أندية من �إجنلر� وويلز، و�أطلق عليها دوري �لدرجة �لأوىل �لذي ز�د عدد 
16 ناديا، وبعد �لنجاحات �لتي حققتها  �إىل  �أنديته �ملتناف�صة بعد عدة �صنو�ت 

�لبطولة يف �أول 4 �أعو�م �نطلقت بطولة دوري �لدرجة �لثانية يف بريطانيا.
ومتكنت تلك �لبطولة من �ل�صمود برغم �لتحولت �ملهمة �لتي مرت بها �لبالد 
وعلى ر�أ�صها �حلرب �لعاملية �لأوىل �لتي توقفت خاللها �ملناف�صات ملدة 4 �أعو�م، 
و�حلرب �لعاملية �لثانية �لتي عادت للتوقف ملدة 7 مو��صم، لكنها عادت بعد ذلك 

و��صتمرت و�صطعت لت�صبح �أهم �لدوريات �لعاملية و�أكرها قيمة.
يف  مبارياتها  �نت�صار  يف  �صاهمت  متعددة  مر�حل  �لإجنليزية  �لبطولة  و�صهدت 
�أول م��ب��ار�ة يف  �أذي��ع��ت   1927 22 يناير  �أوروب���ا و�ل��ع��امل على حد ���ص��و�ء، ففي 

�أر�صنال  بني  وكانت  لندن  �لربيطانية  �لعا�صمة  نطاق  على  �لإجنليزي  �لر�ديو 
منت�صف  يف  �لتليفزيون  على  تنقل  م��ب��ار�ة  �أول  كانت  فيما  يونايتد،  و�صيفلد 

�صبتمرب عام 1973.
و��صتمرت �لبطولة �لأقدم يف �لعامل يف �لتطور حتى عام 1992 �لذي كان حا�صما 
يف م�صريتها، ففي تاريخ 20 فرب�ير خطت تلك �لبطولة، خطوة تاريخية �أدت 
�إىل تغيري نظامها �لقدمي �لذي ��صتمر لأكر من مائة عام، وجاء هذ� �لتغري 
حماولة ملو�جهة �لعديد من �لتحديات �لتي فر�صت نف�صها على �ل�صاحة �عتبار� 
من منت�صف �لثمانينات و�أهمها �صعف �لإمكانات �ملادية لالأندية، بالإ�صافة �إىل 
م�صكالت م�صاغبي كرة �لقدم �لإجنليزية »�لهوليجانز«، �لذين �صاهمو� يف �إثارة 
�ل�صغب يف �إجنلر�، �إ�صافة �إىل م�صاهمتهم يف ت�صويه �صمعة �لدوري �لإجنليزي 
على مر عقود. وجرى �أول �جتماع لتوقيع ميثاق �لبطولة يف �ل�صابع ع�صر من 
�صهر يوليو لعام 1991. وبعد �لتفاق على �إن�صاء �لدوري بد�أ �لبحث عن رعاة 
و�لع�صرين  �ل�صابع  ويف  �لتلفزيوين.  للبث  خا�س  ترخي�س  و�إ���ص��د�ر  للبطولة 
من مايو لعام 1992 جرى �إ�صهار م�صابقة �لدوري �لإجنليزي �ملمتاز ك�صركة 
تعمل بالتعاون مع �لحتاد �لإجنليزي لكرة �لقدم بدل من �لدوري �لإجنليزي 
للمحرفني. وت�صم �لبطولة ب�صكلها �حلايل 20 فريقا، يتناف�صون من منت�صف 
�صهر �أغ�صط�س حتى �صهر مايو يف كل عام، ويلعب كل فريق 38 مبار�ة، لي�صبح 
جمموع �ملباريات 380 مبار�ة يف �ملو�صم �لو�حد، تلعب معظمها نهاية �لأ�صبوع 
�لعالية  �ملتابعة  ذ�ت  �ملباريات  بع�س  تقام  بينما  و�لأح���د،  �ل�صبت  يومي  خ��الل 

منت�صف �لأ�صبوع.
للبطولة،  باركليز  بنك  رع��اي��ة  �لكبري  �لنوعي  �لتطور  ه��ذ�  �إجن���اح  يف  و�صاهم 
و�أنديتها، وك��ان ذلك كفيال بجذب  �مل�صابقة  �لأم��و�ل يف  �ملزيد من  �لتي �صخت 
عاملية،  وموؤ�ص�صات  �صركات  تبعتها  بريطانية،  �صركات  و�ملعلنني من  �مل�صتثمرين 
يف  �جلميع  ��صتفاد  عندما  �مل�صابقة  ت��اري��خ  يف  �لأك���رب  �لنقلة  ذل��ك  بعد  ل��ت��اأت��ي 
�إير�د�ت  �رتفاع  �إىل  �أدت  �لتي  �ملربحة،  �لتلفزيوين  �لنقل  �ملنظومة من �صفقات 

�لأندية، لتقرب من ملياري دولر �عتبار� من مطلع �لألفية �جلديدة.
�لأوروبي  ترتيب �لحتاد  �لأول يف  �ملركز  �إىل  »�لربميريليج«  وتقدمت م�صابقة 
ب�صكل  متفوقة  �ملا�صية،  �ل�صنو�ت  خ��الل  �لبطولة  ب���اأد�ء  �ملخت�س  �ل��ق��دم  لكرة 

منطقي على �لدوري �لإ�صباين و�لدوري �لإيطايل.
�إجنلر�  مكانة  تعزيز  يف  للغاية  مهم  ليج” ب��دور  “ �لربمييري  بطولة  وتقوم 
�لدولية و�مل�صاهمة يف رفع مكانة �لقوى �لناعمة للدولة، حيث يتابعها �ملليار�ت 
من �مل�صاهدين يف كل دول �لعامل، حيث ت�صدر لهم �ملتعة و�لإثارة و�لحر�فية 
�ل��ذي ل ميكن  �ل��دوري �لأول ورمب��ا �لأوح��د يف �لعامل  و�لقوة �لتناف�صية، فهو 
�لدوري  ف��رق  ب��ني  للغاية  حم���دودة  �ل��ف��و�رق  �أن  حيث  مبارياته  بنتائج  �لتنبوؤ 
�لإجنليزي، وتبقى �ملفاجاآت و�ردة د�ئما، حتى عندما يلعب �لفريق �ملت�صدر مع 

�صاحب �ملركز �لأخري يف �لركيز.
فر�صت  �لتي  �لإجنليزية  لالأندية  متيز  �صهادة  �أك��رب  هو  �ملا�صي  �ملو�صم  وك��ان 
�صيطرتها بالكامل على �لألقاب �لأوروبية حيث كان �لنهائي �إجنليزيا خال�صا يف 

دوري �أبطال �أوروبا، �لذي توج به فريق ليفربول.
وعلى �لطرف �لآخر يف بطولة �لدوري �لأوروبي كان �لنهائي �إجنليزيا خال�صا 
�أن طريف �للقاء كانا ت�صيل�صي و�ر�صنال، وفاز فريق ت�صيل�صي باللقب، مما  حيث 
جعل �ل�صوبر �لأوروبي �إجنليزيا خا�صا �أي�صا ليفوز به ليفربول بركالت �جلز�ء 
�لرجيحية متفوقا على ت�صيل�صي، ثم �ختتمت �لأندية �لإجنليزية عام 2019 

بفوز ليفربول بلقب كاأ�س �لعامل لالندية.
ومع نهايات عام 2019 كان هناك رقم مهم وتاريخي �أي�صا يف �نتظار �لأندية 
�لتاريخ  ن��ادي يف  �أول  �أ�صبح  �ل��ذي  �صيتي  �لإجنليزية وهو �خلا�س مبان�صي�صر 
تتجاوز قيمته �ل�صوقية �ملليار يورو، ثم تو��صلت تلك �لإجناز�ت �لنوعية يف عام 
�أغلى ناديني يف �لعامل من حيث �لقيمة �ل�صوقية �لتي تتخطى  2020 ليكون 
�ل�صوقية  قيمته  بلغت  �لذي  ليفربول  وهما  �جنليزيني  �إ�صرليني  جنيه  �ملليار 
�لذي بلغت قيمته 1.24  �صيتي  مان�صي�صر  ثم  �إ�صرليني،  مليار جنيه   1.27

مليار جنيه �إ�صرليني.
ومن �لأرقام �ملهمة يف م�صابقة �لدوري �لإجنليزي �لعريقة �لرقم �لذي �صجله 
نادي مان�صي�صر يونايتد باعتباره �أكر �لأندية �لإجنليزية فوز� باللقب بر�صيد 
ويليه ليفربول بر�صيد 18، ثم �أر�صنال 13، و�يفرتون 9، و��صتون  لقبا،   20
فيال 7 ، ومان�صي�صر �صيتي و�صاندرلند وت�صيل�صي ب� 6 �ألقاب لكل منهم، ولكن 
�لعقد  �لإجنليزية يف  �لأندية  �لأب��رز بني كل  �صيتي هو  ن��ادي مان�صي�صر  يبقى 

�لأخري حيث �إنه �لوحيد �لذي فاز باللقب 4 مر�ت.

• نحو 6000 م�ساركة يف بطولت ال�سيد بال�سقور 
• حتطيم وت�سجيل اأرقام جديدة يف بطولة فزاع للغو�ض احلر احلياري

حمدان بن دملوك: توجيهات ومكارم �سمو ويل عهد دبي نقلت البطولت اإىل اآفاق اأكرب اهلل  • عبد 
• جديد البطولت: مت تنظيم �سباقني متهيديني ملاراثون اليوم الوطني للهجن وزيادة فئات ال�سيد بال�سقور وزيادة 

ورفع قيمة اجلوائز واإقامة ماراثون رحلة الهجن لغري املواطنني بعد اإقامة الن�سخة التجريبية هذا املو�سم 

بدعم ويل عهد دبي

مركز حمدان بن حممد الإحياء الرتاث  يختتم مو�سمًا حافًل باالإجنازات

الدوري االإجنليزي لكرة القدم .. 132 عاما من العطاء واملتعة واالإبداع
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•• اأبوظبي-وام: 

برزت على �ل�صاحة �لريا�صية �لعاملية 5 حتولت مهمة 
يف �لأيام �لقليلة �ملا�صية، تخ�س �حلدث �لأهم و�لأكرب 
�ملوؤكد  2020، وم��ن  �أومل��ب��ي��اد طوكيو  �ل��ع��امل وه��و  يف 
م��وؤ���ص��ر�ت ميكن  �ع��ت��ب��اره��ا  �ل��ت��ح��ولت ميكن  تلك  �أن 
�لعتماد عليها يف ت�صكيل �لقر�ر �خلا�س مبوعد �لدورة 
ريا�صية  بعثات  �صتجمع حتت مظلتها  �لتي  �لريا�صية 

من 205 دول حول �لعامل يف 33 لعبة �أوملبية.
ومن �أهم تلك �لتحولت ت�صريحات معايل �صينزو �آبي 
رئي�س وزر�ء �ليابان �لتي �أدىل بها �أم�س �لأول �لثنني 
وقال فيها: �إن تاأجيل �أوملبياد طوكيو قد ي�صبح خيار�ً 
�إذ� كان من �مل�صتحيل �إقامة دورة �لألعاب ب�صكل كامل” 
فيها عن  يتحدث  ياباين  مل�صوؤول  �لأوىل  �مل��رة  .. وهي 
فكرة �لتاأجيل �أو ي�صعها كفكرة للمناق�صة بعد �أن كانت 

م�صتبعدة متاما طو�ل �لفر�ت �ل�صابقة.
وقال رئي�س وزر�ء �ليابان �لربملان حول �آخر �مل�صتجد�ت 
موعدها  يف  �ملناف�صات  �إقامة  �ل�صعب  من  �أ�صبح  �إذ�   :
يف يوليو �لقادم ، فرمبا ل يكون �أمامنا �أي خيار �آخر 
�صوى مناق�صة تاأجيلها ، يف ظل �لأخذ باملبد�أ �لأوملبي 
�أن  �إىل  م�صري�  �لريا�صيني”..  ل�صحة  �لأولوية  مبنح 

�إلغاء دورة �لألعاب لي�س خيار�ً مطروحاً.
و�ملر�فق  و�ملالعب  �لتجهيز�ت  �أن  �إىل  �لإ���ص��ارة  جت��در 
للحدث  لال�صتعد�د  �ل��ي��اب��ان  �أنفقتها  �لتي  و�لأم����و�ل 

تر�وح بني 30 و40 مليار دولر �أمريكي.
ويف �ل�صياق نف�صه.. قال يو�صريو موري رئي�س �للجنة 
�أم�س  �صحفي  موؤمتر  يف   - لالأوملبياد  �ملحلية  �ملنظمة 

�حتمالية  �أي�صا عن  �لأوىل  للمرة  فيه  �لأول وحت��دث 
�حلدث  تاأجيل  خيار  �صنبحث  �إننا   :  - �ل��دورة  تاأجيل 
خمتلفة  �صيناريوهات  ع��دة  �صمن  �لكبري  �لريا�صي 
ن�صعى �إىل �إعد�دها يف غ�صون �أربعة �أ�صابيع لكن �لإلغاء 

غري مطروح.
و�أو�صح موري �أن فريقاً من �للجنة �لأوملبية �لدولية، 
قدماً  �مل�صي  �صبل  �صيبحث  �ملنظمة  �ملحلية  و�للجنة 
�ملُقبلة.. فيما قالت �صيكو  �ل��دورة �ل�صيفية  يف تنظيم 
ها�صيموتو وزيرة �أوملبياد طوكيو : �إنها ت�صعر بالرتياح 
لقر�ر �للجنة �لأوملبية �لدولية باأنه لن يتم �إلغاء دورة 
�أن  موؤكدة  مطروحا،  خيار�  لي�س  �لإلغاء  و�أن  �لألعاب 
بالدها �صتلتزم بالقر�ر �لنهائي بخ�صو�س هذ� �لأمر، 
و�أن �ل�صتعد�د�ت م�صتمرة وفقاً للخطة �ملو�صوعة لكن 
�أي قر�ر يتم  �حلكومة �صتبذل ق�صارى جهدها لدعم 

�تخاذه.
وق��ب��ل ه���ذه �ل��ت�����ص��ري��ح��ات �ل��ت��ي ���ص��درت �أم�����س �لأول 
يف  �صبقتها  حت���ولت  ه��ن��اك  ك��ان��ت  �صالفا  �أوردن���اه���ا  و 
رئي�صيا  �صببا  �مل��ر�ق��ب��ني  ك��ل  يعتربها  �لأخ���رية  �لأي���ام 
�ليابان،  يف  �ملحلية  �ملنظمة  �للجنة  موقف  حلحلة  يف 
وك��ذل��ك م��وق��ف �ل��ل��ج��ن��ة �لأومل��ب��ي��ة �ل��دول��ي��ة برئا�صة 
�لأملاين توما�س باخ، حيث �أعلنت �لعديد من �ملنتخبات 
�لدورة  لإقامة  معار�صتها  �لوطنية  �لأوملبية  و�للجان 
يف موعدها �ملقرح يوليو و�أغ�صط�س �ملقبلني، يف ظل 
ت�صمح  ل  �ل��ت��ي  �ل�صتثنائية  �ل�صحية  �ل��ظ��روف  تلك 
با�صتمر�ر تدريبات و��صتعد�د�ت �لفرق �لريا�صية ب�صكل 
طبيعي، ول ت�صمح �أي�صا ب�صفرهم للم�صاركة يف �حلدث 
حتى لو كانت تف�صلنا عنه 4 �أ�صهر، كما �أن ن�صبة 43 

للم�صاركة يف  تتاأهل  مل  ز�ل��ت  ما  �لالعبني  من   %
يجب  كان  �لتي  �لتاأهيلية  �لت�صفيات  لتاأجيل  �حلدث 

�أن ي�صاركو� فيها.
ومن �صمن تلك �لتحولت مطالبة �لحتاد �لفرن�صي 
�أغلب  ي�صتطع  مل  حيث  �لأومل��ب��ي��اد،  بتاأجيل  لل�صباحة 
�ملوؤهلة،  �لت�صفيات  �مل�صاركة يف  �أو  �لتدرب  �لريا�صيني 
بتاأجيل  �لهنود  �لريا�صيني  من  عدد  مطالبة  وكذلك 
�ملناف�صات لعدم متكنهم من �لو�صول لأماكن �لتدريب 
نتيجة �لقيود �ملفرو�صة يف �حلركة حاليا حيث �أنها ل 
ت�صمح لهم بالتحرك �أو �لو�صول �إىل �أماكن �لتدريب.

خطوة  �تخذت  فقد  �ل�صر�لية  �لأوملبية  �للجنة  �أم��ا 
��صتباقية وجتاوزت �ملوقف عندما �أ�صدرت بيانا �أكدت 
�أنه يجب على ريا�صييها �ل�صتعد�د للم�صاركة يف  فيه 
�إعالن  بعد  وذلك   2021 �ألعاب طوكيو خالل  دورة 
�إمكانية  �صتناق�س  �أن��ه��ا  �ل��دول��ي��ة  �لأومل��ب��ي��ة  �ل��ل��ج��ن��ة 

�لتاأجيل.
�للجنة �لأوملبية �ل�صر�لية : نعطي �لأولوية  وقالت 
�صاملني  ع���ودت���ه���م  ل�����ص��م��ان  �ل���الع���ب���ني  ل�����ص��ح��ة  �لآن 
�لأول  �أم�س  �صباح  �جتماعاً  عقدت  و�أنها  لعائالتهم، 
ت�صكيل  �أن��ه ل ميكن  ب��الإج��م��اع على  و�تفقت  �لث��ن��ني 
�أي�صا  �لتحولت  وم��ن   .. �ل��ظ��روف  ه��ذه  بعثة يف مثل 
�لتي فر�صت نف�صها على �ل�صاحة �أخري� �إعالن �للجنة 
يف  ت�صارك  ل��ن  �لكندية  �لبعثة  �أن  �لكندية  �لأومل��ب��ي��ة 
ظل  يف   2020 �صيف  يف  �أقيمت  �إذ�  طوكيو  �أومل��ب��ي��اد 
�لظروف �لر�هنة، ومطالبتها ر�صميا �للجنة �لأوملبية 
�لألعاب  بتاأجيل  �لعاملية  �ل�صحة  ومنظمة  �ل��دول��ي��ة 
ملدة عام، مع �لتاأكيد على توفري دعم �للجنة �لأوملبية 

كل  ع��ل��ى  �لتغلب  يف  للم�صاعدة  �ل��ك��ام��ل  �ل���ص��ر�ل��ي��ة 
�صعوبات �إقامة �لألعاب يف موعد جديد.

�لكثري من  تلقت  فقد  �لأمل��ان��ي��ة  �لأومل��ب��ي��ة  �للجنة  �أم��ا 
على  طرحته  �ل��ذي  �ل�صتفتاء  على  �لر�ف�صة  �ل���ردود 
ريا�صييها بامل�صاركة يف �لأوملبياد �إذ� �أقيمت يف موعدها، 
�ملطالب  �ل���ر�أي  مع  �أملانيا  ريا�صيي  �أغلبية  ك��ان  حيث 

بالتاأجيل.
لقر�ر  للمعار�صني  كرو�تيا و�صربيا  و�ن�صمت كل من 
�للجنة �لأوملبية �لدولية باإقامة �لبطولة يف موعدها 
.. و�صبق �أن طالب �لحتاد�ن �لأمريكيان لألعاب �لقوى 
و�لحتاد  �ل��رب�زي��ل��ي��ة  �لأومل��ب��ي��ة  و�للجنة  و�ل�����ص��ب��اح��ة، 

�لربيطاين لألعاب �لقوى بتاأجيل �لأوملبياد.
وفيما يخ�س موقف �للجنة �لأوملبية �لدولية فبعد �أن 
كان توما�س باخ رئي�س �للجنة يحر�س على �لتاأكيد يف 
�لتاأجيل  ق��ر�ر  و�أن  �ل��دورة يف موعدها  �أن  كل منا�صبة 
لي�س �صهال، تغري �لكالم يف �ليومني �لأخريين لي�صكل 
كل  �أن  �أك���د  حيث  �لأح�����د�ث،  م�صار  يف  خام�صا  حت��ول 
�خليار�ت مطروحة، و�أنه �صيعقد عدة �جتماعات مهمة 
للت�صاور مع �ملعنيني كافة وعلى ر�أ�صهم �للجنة �ملنظمة 
وعدد  �لعاملية،  �ل�صحة  ومنظمة  �ل��ي��اب��ان  يف  �ملحلية 
�لأ�صابيع  �ملوؤثرة خالل  �لوطنية  �لأوملبية  �للجان  من 
�لأربعة �ملقبلة لالإعالن عن �لقر�ر �لنهائي قبل نهاية 

�صهر �أبريل.
يذكر �أن كل هذه �لأمور جتري يف �لوقت نف�صه �لذي 
�ليابان لالإعالن  �لأوملبياد يف مدن  �صعلة  فيه  تتجول 
ع��ن ق���رب �ن��ط��الق �مل��ن��اف�����ص��ات، وت��اأه��ي��ل �ل����ر�أي �لعام 

�ملحلي للتفاعل �لإيجابي مع �حلدث.

مع  �لوطنية  �لإع��الم��ي��ة  �ملوؤ�ص�صات  م��ن  �لعديد  تفاعلت 
ن�صيط..  “خلك  �ل��ر�ئ��دة  �لريا�صي  دب��ي  جمل�س  م��ب��ادرة 
وخلك �صليم” �لتي �أطلقها �ملجل�س عرب و�صائل �لتو��صل 
�لجتماعي �لأ�صبوع �ملا�صي، وقدمت �لدعم لهذه �ملبادرة 
�لتي ت�صتهدف جميع مكونات �ملجتمع من خمتلف �لأعمار 
و�لأفالم  و�لر�صائل  �لتغريد�ت  بث  و�جلن�صيات، حيث مت 
ع خمتلف فئات �ملجتمع  و�ل�صور �لتي تدعم �ملبادرة وت�صجرّ
�لن�صاط  ومت��اري��ن  �لريا�صية  �ل��ت��دري��ب��ات  مو��صلة  على 
على  للمحافظة  �حلالية  �ل��ف��رة  خ��الل  �مل��ن��زل  يف  �لبني 

�جل�صم �ل�صليم وتقوية �لدورة �لدموية ونظام �ملناعة. 
و�أط��ل��ق��ت جم��م��وع��ة م���ن �ل�����ص��الت �ل��ري��ا���ص��ي��ة ومر�كز 
يتم  تدريبية  بر�مج  دب��ي  يف  �ملعتمدة  �لر�صمية  �لتدريب 

بثها ب�صكل مبا�صر من خالل و�صائل �لتو��صل �لجتماعي 
مقدمة  منزلية  بدنية  لياقة  تدريبات  تقدمي  فيها  ويتم 

من جمموعة من �ملدربني �ملحرفني �لعاملني فيها.
�لدولة ومن  د�خل  ريا�صيون من  �ملبادرة  تفاعل مع  وقد 
خارجها حيث يتابع ح�صابات �ملجل�س ريا�صيون وم�صوؤولون 
�ملبادرة  �لذين �طلعو� على  �ل��دول  ريا�صيون من خمتلف 

و�أبدى عدد منهم �صعادته و�إعجابه بها.  
�بتكار  �ملبادرة من خالل  كما تفاعل ريا�صيون وهو�ة مع 
�ملنزل  م�صاحة  م��ع  تتنا�صب  متنوعة  ريا�صية  ت��دري��ب��ات 
ومكان �لتدريب �صو�ء كان يف �حلديقة �ملنزلية �أو �ل�صطح 
�أو د�خل �لغرفة وبا�صتخد�م خمتلف �لو�صائل ومن بينها 
وزن �جل�صم كنقطة �رتكاز �أو و�صائل منزلية متنوعة تكون 

ج��زء� م��ن م��ع��د�ت �ل��ت��دري��ب، و�أي�صا ����ص��ر�ك �لأط��ف��ال يف 
�لأ�صخا�س  من  �لعديد  �مل��ب��ادرة  ت  �صجعرّ كما  �لتدريبات، 
و�إِ�صر�ك  لتدريباتهم  و�لأف���الم  �ل�صور  مئات  �إر���ص��ال  �إىل 
�أ�صخا�س من �لأهل و�لأ�صدقاء ودعوتهم خلو�س �لتحدي 

و�أر�صال �صور تدريباتهم �ملنزلية �ملختلفة. 

فئات خمتلفة
و�لن�صاء حيث و�صلت  �لرجال  �ملتابعني بني  تنوعت فئات 
ن�صبة �لرجال �ملتابعني للمبادرة %79 فيما و�صلت ن�صبة 
�ملتابعني  غالبية  وك��ان   ،21% �إىل  �لن�صاء  من  �ملتابعني 
من �ل�صباب من عمر 25 �إىل 34 عام حيث بلغت ن�صبتهم 
ن�صبة �ل�صباب �ملتابعني  وو�صلت  �ملتابعني،  من   66.7%

من عمر 18 �إىل 24 �إىل %20.6، وتوزعت باقي ن�صبة 
�ملتابعني �ل� %11.8 على �لأطفال و�لبالغني ما بني 35 
�إىل 65 عام، كما �صمت فئة �مل�صاركني يف �ملبادرة �أ�صحاب 

�لهمم. 
كما و�صلت ن�صبة �ملتابعني من �لعرب %50.4، و�ملتابعني 
من  وك��ان   ،47.5% �لإجنليزية  باللغة  �لناطقني  م��ن 
بني �ملتابعني من �لناطقني باللغة �لإيطالية و�لفرن�صية 

و�لرو�صية و�لأوردو.
�إىل حث �جلمهور من كافة  وتهدف هذه �ملبادرة �لر�ئدة 
����ص��ت��م��ر�ره��م يف مم��ار���ص��ة �لريا�صة  �مل��ج��ت��م��ع ع��ل��ى  ف��ئ��ات 
�لأدو�ت  با�صتخد�م  �ملنازل  يف  �لبدين  �لن�صاط  وتدريبات 
خالل  من  ب�صيطة،  كانت  مهما  لديهم  �ملتوفرة  و�ملعد�ت 

�لفئات  ج��م��ي��ع  ت��ن��ا���ص��ب  ب�صيطة  ب��دن��ي��ة  مت���اري���ن  ت��ن��ف��ي��ذ 
�إىل �خل��روج، وذلك  و�مل�صتويات �لبدنية من دون �حلاجة 

حفاًظا على �صحة ون�صاط و�صعادة جميع �أفر�د �ملجتمع.
ن�صيط..  “خلك  م��ب��ادرة  يف  �مل�����ص��ارك��ة  للجمهور  ومي��ك��ن 
وخلك �صليم” من خالل ن�صر مقاطع فيديو لتدريباتهم 
من �ملنزل عرب ح�صاباتهم يف و�صائل �لتو��صل �لجتماعي 
�لريا�صي  دب�����ي  جم���ل�������س  حت�����دي  و�����ص����م  م�����ص��ت��خ��دم��ني 
�ملجل�س  ح�صاب  �إىل  و�لإ�صارة   ،DSCChallenge#
ميكن للم�صاركني تر�صيح  كما  �لن�س،  يف   dubaisc@
حتى  �ل��ت��ح��دي،  يف  للم�صاركة  �أ�صدقائهم  م��ن  �صخ�صني 
على  �لفيديو  ن�صر  ب��اإع��ادة  �لريا�صي  دب��ي  جمل�س  ي��ق��وم 

ح�صابه �لر�صمي.

تفاعل كبري مع مبادرة جمل�س دبي الريا�سي للتدريب من املنزل »خلك ن�سيط.. وخلك �سليم«

•• اأبوظبي-الفجر

مع  و�مل��ت��اب��ع��ة  �لتن�صيق  �إىل  �ل��ر�م��ي��ة  ب��ر�جم��ه��ا  ���ص��م��ن   
�لإم��ار�ت��ي��ة �جتماع  �مل��ح��رف��ني  ر�ب��ط��ة  �لأن���دي���ة، نظمت 
�ملديرين �لتنفيذيني �لدوري و�لر�بع يف هذ� �ملو�صم، لكن 
�لر�بطة  ف��اأروق��ة مقر  �لجتماع خمتلفا،  ك��ان  �مل��رة  ه��ذه 
ظل  �لعمل  �صري  لكن  خالية،  كانت  �أبوظبي  �لعا�صمة  يف 

متو��صال ح�صب �لرب�مج �لزمنية �ملحددة.
“عن بعد”، عرب  �جتماع �لر�بطة و�لأندية �ملحرفة مت 
تقنيات حديثة مكنت جميع �مل�صاركني من �لطالع على 
وليد  �لج��ت��م��اع  ح�صر  ومناق�صتها،  �ل��الزم��ة  �ل��ت��ق��اري��ر 
�حلو�صني �ملدير �لتنفيذي للر�بطة و�ملديرون �لتنفيذيون 

يف �صركات كرة �لقدم بالأندية �ملحرفة.
�لتنفيذي  �مل���دي���ر  �حل��و���ص��ن��ي  ول���ي���د  �لج���ت���م���اع  �ف��ت��ت��ح 
�مل��ح��رف��ني �لإم����ار�ت����ي����ة وج����ه ع���ربه���ا ر�صالة  ل��ر�ب��ط��ة 
على  �ل��دول��ة  يف  �ملخت�صة  �جل��ه��ات  جلميع  و�متنان  �صكر 
فايرو�س  �نت�صار  �حتو�ء و�حلد من  �ملبذولة يف  جهودهم 
يف  و�لعاملني  �لطبية  �ل��ك��و�در  وخا�صة  �مل�صتجد،  كورونا 
�صي�صهد  جبارة  بجهود  يقومون  �لذين  �ل�صحي  �لقطاع 
و�عتز�ز  فخر  “كلنا  م�صيفا  �مل�صتقبل،  يف  �ل��ت��اري��خ  لها 
و�أ�صحاب  كم�صوؤولني  علينا  وو�ج���ب  �لر�صيدة  بقيادتنا 
فحماية  و�لإر���ص��اد�ت،  �لتوجيهات  بجميع  باللتز�م  قر�ر 
�أول��وي��ة، وم��ن بعدها  �لإن�����ص��ان و�ملجتمع �لإم���ار�ت���ي ه��ي 
قائاًل  �حلو�صني  و����ص��ر���ص��ل  �لأخرى”.  ل��الأم��ور  ننظر 

لعبني،  مع  �جلميع  �صالمة  على  باحلر�س  “�أو�صيكم 
عاملني يف �لأندية وجماهري، نحن �أمام حتديات كبرية، 
وظروف قاهرة �أثرت على �لعامل �أجمع، ولي�س �لإمار�ت 
فقط، علينا �أن نتكاتف حتى نتجاوز هذه �لظرفية ب�صالم 
�ملقدمة خلدمة  فيكم ويف جهودكم  ثقة  وكلي  ب��اإذن �هلل، 

�لوطن«.
�لإجر�ء�ت  عن  تقرير�  �حلو�صني  ��صتعر�س  ذل��ك،  عقب 
�لعمل  تطبيق  �صمل  �لر�هن  �لو�صع  ودر��صة  �لحر�زية 
�إر�صاد�ت  ث��م  �ل��ع��م��ل  �مل��ن�����ص��اآت وم��ن��اط��ق  ب��ع��د، تعقيم  ع��ن 

وتوجيهات �جلهات �ملخت�صة.
ك��م��ا مت �لط����الع ع��ل��ى ت��ق��ري��ر �ل��ل��ج��ن��ة �ل��ف��ن��ي��ة لر�بطة 
�ل�صيناريوهات  يت�صمن  �ل���ذي  �لإم���ار�ت���ي���ة  �مل��ح��رف��ني 

�لو�صع  ظل  يف  �لر�بطة  م�صابقات  يخ�س  فيما  �ملحتملة 
من  ق��ر�ر  �أي  �صدور  عند  معها  �لتعامل  و�صبل  �ل��ر�ه��ن، 

�جلهات �ملخت�صة.
ويف ت�صريحات �صحفية، قال عبد�هلل �صامل �جلنيبي �ملدير 
�لتنفيذي ل�صركة نادي �لوحدة لكرة �لقدم “�أ�صكر ر�بطة 
�ملحرفني �لإمار�تية على هذ� �لهتمام و�جلهد �ملبذول 
لدعم �لريا�صة و�لريا�صيني وبالأخ�س �لأندية �ملحرفة، 
�ليوم كانت جتربة جميلة من خالل عقد �جتماع عن بعد، 
�لأندية  تهم  �لتي  �ملهمة  �لق�صايا  م��ن  للعديد  تطرقنا 
وبالأخ�س يف �لوقت �حلا�صر حيث �صهد �لجتماع �صال�صة 
�لإمار�ت  يحفظ  �أن  �لقدير  �لعزيز  �هلل  ن�صاأل  وو���ص��وح. 

و�صائر بالد �مل�صلمني من كل �صر ووباء.«.

وبدوره، قال خالد �لنقبي �ملدير �لتنفيذي ل�صركة نادي 
�حتاد كلباء باأن �لجتماع كان ناجحاً بكل �ملقايي�س حيث 
و�قتد�ر  ك��ف��اءة  ب��ك��ل  بعد”  “عن  �لج��ت��م��اع  �إد�رة  مت��ت 
و�ملحاور  �ملناق�صات  يف  �إيجابي  ب�صكل  �لأن��دي��ة  وتفاعلت 
�إد�رة نادي �حتاد كلباء  �أن  �لتي مت طرحها. و�أكد �لنقبي 
“�لعمل عن بعد”، من منطلق  �أي�صا عملت على تطبيق 
حر�صها على �للتز�م وتنفيذ �لإجر�ء�ت �لوقائية ل�صمان 

�صالمة �ملنت�صبني للنادي،
 وك��ان��ت ر�ب��ط��ة �مل��ح��رف��ني ق��د �أع��ل��ن��ت ع��ن ب���دء تطبيق 
خمتلف  م��ن  �صركائها  جميع  م��ع  بعد”  ع��ن  “�لعمل 
مع  �لأ�صبوع �جل��اري متا�صياً  �عتبار� من مطلع  �جلهات، 

�لأو�صاع �لر�هنة وحر�صاً على �صالمة �جلميع.

اجتماع »عن بعد« يجمع بني رابطة املحرتفني باالأندية

طوكيو..  اأوملبياد  ملف  يف  رئي�سية  حتوالت   5
والقرار النهائي اأبريل املقبل

»االإمارات للجوجيت�سو« يفعل 
منظومة العمل عن بعد

•• اأبوظبي-وام:

�أعلن �حتاد �لإمار�ت للجوجيت�صو تفعيل منظومة �لعمل عن بعد وذلك 
بعد �تخاذ جميع �لإجر�ء�ت �لالزمة وتوفري �ملقومات و�لأنظمة �لتقنية 

�لتي ت�صاعد فرق �لعمل و�لإد�ر�ت على �إجناز مهامها على �أكمل وجه.
وق��ال فهد علي �ل�صام�صي �لأم��ني �لعام لحت��اد �لإم��ار�ت للجوجيت�صو 
�إن هذه �خلطوة تن�صجم مع �جلهود �لوطنية �حلثيثة و�لت�صامن بني 
 - “كوفيد  كورونا  فريو�س  �نت�صار  من  للحد  �ملختلفة  �ملجتمع  �صر�ئح 
19” و�حتو�ئه يف �لوقت �لذي قدمت دولة �لإمار�ت وقيادتها �لر�صيدة 

منوذجاً ر�ئد�ً يف �لتعامل معه ب�صكل ��صتباقي منذ �للحظات �لأوىل.
�لأندية  �لتز�م جميع  �لإم��ار�ت للجوجيت�صو على �صرورة  و�صدد �حتاد 
�ملحلية و�أكادمييات �جلوجيت�صو ومر�كز �لتدريب بالتعليمات �ل�صادرة 
من  �نطالقاً  �آخ��ر  �إ�صعار  حتى  �لتدريب  و�ي��ق��اف  �ملعنية  �جل��ه��ات  ع��ن 

حر�صه على �صالمة �ملوظفني و�لالعبني على حد �صو�ء.
�لدولة  �لريا�صية يف  �ل�صالت و�ملن�صاآت  �إغ��الق كافة  باأنه يف ظل  ونوه 
�أم��ام �لالعبني  �رت��اأى �أن مثل هذه �لإج��ر�ء�ت ل يجب �أن تكون عائقاً 
من  �مل��زي��د  حتقيق  ن��ح��و  �ل�صعي  ملتابعة  �ملجتمع  �أف����ر�د  م��ن  وغ��ريه��م 

�لتطور و�لتقدم.

الريال يقدم مبلغًا ماليًا كبريًا 
ملكافحة كورونا 

قدم نادي ريال مدريد، تربعاً كبري�ً من �أجل مكافحة فريو�س كورونا 
�مل�صتجد، و�لذي تف�صي يف �إ�صبانيا وقتل �لآلف و�أ�صاب �آخرون.

�أن فلورنتينو برييز قدم مبلغاً كبري�ً  �أ�صارت �صحيفة ماركا �لإ�صبانية، 
م��ن �مل���ال، م��ن �أج���ل ���ص��ر�ء ع��دد م��ن �مل��ع��د�ت �لطبية �ل��الزم��ة مل�صاعدة 

�ل�صلطات يف �إنقاذ �لأرو�ح من مر�صى فريو�س كورونا يف �لبالد.
نادي  �إىل  �ل�صكر  �أيو�صو  مدريد  جمتمع  رئي�س  وجهت  ذل��ك،  على  ورد�ً 
ريال مدريد ورئي�صه على هذة �مل�صاهمة، قائلة: �صكر�ً لريال مدريد على 
�إ�صهامهم �ملهم للغاية يف مو�جهة فريو�س كورونا، وم�صاعدتنا على �إنقاذ 

�لأرو�ح .
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الفجر الريا�ضي

�إرجاء  �أم�س،  م�صرك  بيان  يف  و�ليابان  �لدولية  �لأوملبية  �للجنة  �أعلنت 
�لعام،  هذ�  طوكيو  يف  مقررة  كانت  �لتي  �ل�صيفية  �لأوملبية  �لألعاب  دورة 

على خلفية تف�صي فريو�س كورونا �مل�صتجد.
و�أفاد �لطرفان يف بيان م�صرك يف �لظروف �لر�هنة وبناء على �ملعلومات 
�ملقدمة من منظمة �ل�صحة �لعاملية �ليوم، خل�س رئي�س �للجنة �لأوملبية 
�لدولية )�لأملاين توما�س باخ( ورئي�س �لوزر�ء �لياباين )�صينزو �آبي( �ىل �ن 
�لأوملبياد �لثاين و�لثالثني يف طوكيو يجب �ن يتم تاأجيله �ىل ما بعد �لعام 
�لريا�صيني  �صحة  حلماية   ،2021 �صيف  من  �أبعد  لي�س  لكن   ،2020

وجميع �ملعنيني بالألعاب �لأوملبية و�ملجتمع �لدويل .
وك��ان��ت دورة �لأل���ع���اب م��ق��ررة ب��ني 24 مت��وز/ي��ول��ي��و و�ل��ت��ا���ص��ع م��ن �آب/

�أغ�صط�س.
و�أجرى باخ و�آبي يف وقت �صابق �ليوم مباحثات هاتفية، ك�صف على �إثرها 

�مل�صوؤول �لياباين �ن بالده �قرحت تاأجيل �لأوملبياد لفرة عام.
و�أو�صح �آبي �قرحت تاأجيال لنحو عام )لالألعاب �لأوملبية(، و�لرئي�س باخ 

رد مو�فقا بن�صبة 100 باملئة .
وتاأتي هذه �خلطوة بعد �صغوط متز�يدة على منظمي دورة �لألعاب لإرجاء 
�ملوعد �ملقرر، على خلفية تف�صي وباء كوفيد19-  �لذي �أدى �ىل ت�صجيل 

نحو 17 �ألف وفاة معلنة حول �لعامل، ودفع �ىل فر�س قيود و��صعة على 
د �لن�صاط �لريا�صي يف خمتلف �أنحاء �لعامل. حركة �لتنقل و�ل�صفر، وجمرّ

�لأح���د�ث  �ل��ع��دي��د م��ن  ت��اأج��ي��ل  �ل��ر�ه��ن��ة �ىل  �ل�صحية  �ل��ظ��روف  �أدت  كما 
�لريا�صية �لكبرية �لتي كانت مقررة هذ� �ل�صيف، و�أبرزها نهائيات كاأ�س 
�أوروبا وبطولة كوبا �أمريكا �لأمريكية �جلنوبية لكرة �لقدم، حتى �ل�صيف 

�ملقبل.
ت�صريحاتهم  �أك��دو� يف  قد  �ليابانيون  و�مل�صوؤولون  �لدولية  �للجنة  وكانت 
خالل �لفرة �ملا�صية، على مو��صلة �لتح�صري�ت من �أجل �إقامة �لأوملبياد 

�ل�صيفي يف موعده، على رغم تف�صي وباء كوفيد19- .
�لريا�صيني  قبل  من  متز�يدة  �صغوط  حتت  نف�صها  وج��دت  �للجنة  لكن 
و�لحتاد�ت �لريا�صية من �أجل �تخاذ قر�ر بتاأجيل �لأوملبياد، على خلفية 
ب�صكل  �لتمرن  من  �لريا�صيني  متكن  وع��دم  �لر�هنة  �ل�صحية  �ل��ظ��روف 
مالئم حت�صري� لالألعاب �لتي غالبا ما تكون �ملحطة �لأهم يف م�صريتهم.

�ن  �لأوىل،  للمرة  �آذ�ر/م��ار���س   22 يف  �لدولية  �لوملبية  �للجنة  و�أعلنت 
تاأجيل �لأوملبياد بات �حتمال مطروحا، لكنها �أمهلت نف�صها �أربعة �أ�صابيع 
من �أجل �تخاذ قر�ر نهائي بهذ� �ل�صاأن، قبل �ن تعلن �ليوم �لتاأجيل ب�صكل 

ر�صمي.

اآبي يتفق مع باخ على 
تاأجيل االأوملبياد  

قال �صينزو �آبي رئي�س �لوزر�ء �لياباين �إنه �تفق ب�صكل كامل مع توما�س 
طوكيو  �أل��ع��اب  تاأجيل  فكرة  على  �لدولية  �لأومل��ب��ي��ة  �للجنة  رئي�س  ب��اخ 

حلو�يل عام و�حد.
�لتناف�س يف  �لريا�صيني  بو�صع  يكون  �لتاأجيل حتى  �أنه طلب  �آبي  و�أك��د 

�أف�صل �لظروف وحتى يت�صم �حلدث بال�صالمة و�لأمان للم�صجعني .
باخ  م��ع  �لهاتف  ع��رب  �جتماع  بعد  لل�صحفيني  حديث  يف  �آب��ي  و�أ���ص��اف 

�لرئي�س باخ قال �إنه يتفق مع ذلك بن�صبة 100 باملئة .
وكانت طوكيو ��صتكملت ��صتعد�د�ت ��صت�صافة �لأوملبياد عندما بد�أ ظهور 

�لفريو�س حول �لعامل قرب نهاية �لعام �ملا�صي.
و�زد�دت �ل�صغوط يف �لأيام �لأخرية من �أجل تاأجيل دورة �لألعاب �ملقررة 

من 24 يوليو متوز وحتى �لتا�صع من �أغ�صط�س �آب.
تاريخ  �ل�صلم يف  وق��ت  �لأومل��ب��ي��ة يف  �لأل��ع��اب  تاأجيل  �أو  �إل��غ��اء  ي�صبق  ومل 

�لأوملبياد �حلديث �ملمتد على مد�ر 124 عاما.
و�أ�صاب �لفريو�س �أكر من 377 �ألف �صخ�س وقتل �أكر من 16500 

حول �لعامل وت�صبب يف تعطيل �أغلب �ملناف�صات �لريا�صية حول �لعامل.
و�أبلغت يوريكو كويكي حاكمة طوكيو �ل�صحفيني �أن ��صم دورة �لألعاب 

�صيبقى طوكيو 2020  حتى مع �إقامتها يف �لعام �ملقبل.

�أفادت تقارير �صحافية باأن فريق �إنر ميالن �لإيطايل رف�س عر�صاً من 
بر�صلونة �لإ�صباين، من �أجل �صم جنمه �لأرجنتيني لوتارو مارتينيز يف 

�ملريكاتو  �ل�صيفي �ملقبل.
بر�صلونة، جو�صيب  رئي�س  فاإن  �صبورت،  ديلو  ل�صحيفة لغازيتا   ووفقاً 
�إذ يرغب يف  ماريا بارتوميو، و�صع لوت��ارو على ر�أ�س قائمة �لقادمني، 

تدعيم فريقه ب�صم �لأرجنتيني.
و�أ�صافت �أن بر�صلونة كان يتطلع لإيجاد حل من �أجل �لتعاقد مع لوتارو 
بر�صوم �أقل، مو�صحة �أن �لبلوغر�نا  حاول �إدخال �أرتورو فيد�ل ونيل�صون 

�صيميدو كجزء من �ل�صفقة بالإ�صافة ل�70 مليون يورو.
و�أ�صارت �ل�صحيفة �إىل �أن �لنري�تزوري  رف�س �لعر�س وطلب �حل�صول 

على قيمة �ملبلغ كاماًل، �أي �حل�صول على 111 مليون يورو.
و�أكدت �أن بر�صلونة �أعد عقد�ً بقيمة 10 ماليني يورو كر�تب �صنوي يف 

�ملو�صم �لو�حد لالوتارو حال �ن�صم ل� �لبلوغر�نا . 

�لدكتور  �لعاملية،  �ل�صحة  ملنظمة  �لعام  �ملدير  توجه 
لكرة  �ل��دويل  �إىل �لحت��اد  بال�صكر  �إدهانوم،  تادرو�س 
5 خطو�ت  �إط��الق حملة  �لقدم فيفا ، جلهودهم يف 
من  28 لعباً  ، �صمت  للوقاية من فريو�س كورونا 
�أ�صهر لعبي كرة �لقدم يف �لعامل ب�13 لغة خمتلفة، 
�أنحاء �لعامل  �لنا�س يف �صتى  حيث متت دعوة جميع 
�إىل �تباع �خلطو�ت �لرئي�صية �خلم�س لوقف �نت�صار 

�ملر�س.
للو�قية  �خلم�س  �لتعليمات  حول  فيديو  فيفا   ن�صر 
م��ن ف��ريو���س ك��ورون��ا �ل��ق��ات��ل، �ل���ذي ���ص��م ع����دد�ً من 
�ألي�صون  �ل��رب�زي��ل��ي  �صمنهم  م��ن  �ل��ق��دم  ك��رة  لعبي 
ب��ي��ك��ر، و�ل��الع��ب �ل�����ص��ع��ودي ���ص��ام��ي �جل��اب��ر، و�أحمد 
مي�صي،  ليونيل  �لأرجنتيني  و�لنجم  م��ي��دو،  ح�صام 
ولعب منتخب �إجنلر� �ل�صابق، جاري لينيك، ويايا 

توريه، ومايكل �أوين.

�لعاملية،  �ل�صحة  ملنظمة  �ل��ع��ام  �مل��دي��ر  �أن  �إىل  ي�صار 
����ص��ط��ح��ب م��ع��ه يف �مل���وؤمت���ر �ل�����ص��ح��ايف، رئ��ي�����س فيفا  
و  للمنظمة  م�صاركة  حملة  ع��ن  �إنفانتينو،  ج��ي��اين 
28 من  فيها  �صارك  �لر�صالة   �إي�صال  بعنو�ن  فيفا  
�ل�صعوب  لتوعية  �لعامل،  يف  �لقدم  كرة  لعبي  �أ�صهر 
باخلطو�ت �لرئي�صية للوقاية، و�لتي حددتها منظمة 
ت��ل��ك �خل��ا���ص��ة بالطريقة  ���ص��و�ء  �ل��ع��امل��ي��ة،  �ل�����ص��ح��ة 
�ل�صحيحة لغ�صل �ليدين، �أو �لتباعد �لجتماعي، �أو 

�لعط�س و�ل�صعال وغريها.
وفى هذ� �ل�صدد، �أ�صار �لدكتور تادور�س �إىل �أن ح�صاب 
حول  �جلمهور  ملد  �ملنظمة  �أطلقته  �ل��ذى  �آب  و�ت�س 
��صتقطب  قد  للوقاية  �ل�صحيحة  باملعلومات  �لعامل 
حتى �لآن ماي�صل �إىل 10 ماليني متابع، لفتاً �إىل 
�إىل جانب  ��صتخد�مها  يبد�أ  �صوف  �لعربية  �للغة  �أن 

لغات �أخرى هذ� �لأ�صبوع على �لتطبيق.

كورونا فريو�س  ملواجهة  فيفا  حملة  �سمن  العبًا   28

�لقدم،  لكرة  �لإ�صباين  �ل��دوري  م�صري  �لغمو�س  يكتنف 
مثلما تعاين غالبية �لبطولت حول �لعامل، وبالتحديد 
�أوروب��ا. ويت�صدر  بالن�صبة للدوريات �خلم�صة �لكربى يف 
بر�صلونة لئحة ترتيب �لليغا  بر�صيد 58 نقطة متقدماً 
ثانياً  ي��ح��ل  �ل���ذي  م��دري��د  ري���ال  �لتقليدي  ع��ل��ى غ��رمي��ه 
فيه ح�صم  يتم  �ل��ذي مل  �لوقت  56 نقطة. ويف  بر�صيد 
و��صتئناف  بال�صتمر�ر  �صو�ء  �لإ�صباين،  �ل��دوري  م�صري 

�إلغاء  �أو  �مل��ق��ب��ل،  )ن��ي�����ص��ان(  �أب��ري��ل  �صهر  �مل��ب��اري��ات يف 
ب�صفته  بطاًل  بر�صلونة  تتويج  �أو  متاماً،  �لبطولة 

�لبلوغر�نا   لع��ب  ي��ك��ون  ق��د  �ل��رت��ي��ب،  مت�صدر 
�حلقيقي  �لبطل  هو  تيلو  كري�صتيان  �ل�صابق، 
للن�صخة �حلالية. وبعدما �صهدت �جلولة 26 

بر�صلونة  لريال مدريد على  م�صتحقاً  ف��وز�ً 
بف�صل   ،0-2 بنتيجة  �لكال�صيكو   يف 

ثنائية �لرب�زيلي فين�صيو�س جونيور 
ومو�طنه ماريانو دياز، حيث �نفرد 

�مللكي  ب�صد�رة �لرتيب بر�صيد 
عن  نقطة  بفارق  نقطة،   56

ر�صيده  توقف  �لذي  �لرب�صا 
تغري  ن����ق����ط����ة،   55 ع����ن����د 
�جلولة  يف  مت���ام���اً  �ل��و���ص��ع 
كل  �أن  ورغ��������م  �ل����ت����ال����ي����ة. 

مل�صلحة  متيل  كانت  �ملوؤ�صر�ت 
�ل���ري���ال ل���ص��ت��ع��ادة ل��ق��ب �ل����دوري 

مو�صمني،  �آخ�����ر  يف  خ�����ص��ره  �ل�����ذي 
مباريات  ب��ني  م��ق��ارن��ة  عمل  مت  �إذ 
�ملتبقية  و�لرب�صا  �لريال  من  كل 

�إل  12 ج��ول��ة،  �ل�����دوري، يف  يف 
دون  �صريعاً  ف��رط  �ملرينغي   �أن 
�صابق �إنذ�ر يف �ل�صد�رة. ويدين 
لعبه  �إىل  ب��ال��ف�����ص��ل  ب��ر���ص��ل��ون��ة 
�لذي  تيلو  كري�صتيان  �ل�صابق، 
�أحرز هدفاً يف �لدقائق �لأخرية 
وريال  بيتي�س  ري���ال  م��ب��ار�ة  م��ن 
مدريد، ليقود �لأول للفوز 1-2، 
�ل�صد�رة  �ل��ب��ل��وغ��ر�ن��ا   ومي��ن��ح 

جمدد�ً، بعدما خ�صرها جولة 
و�حدة. وبات تيلو مع�صوقاً 

وم��ط��رود�ً من  ك��ان م��ن��ب��وذ�ً  �ل��رب���ص��ا، بعدما  �إىل جمهور 
�لنادي، ب�صبب عدم �لقتناع باإمكانياته، حيث قد ي�صبح 
�صبباً  ب��ي��ت��ي�����س  ري������ال  لع�����ب 
�لنادي  ت��ت��وي��ج  يف  م��ب��ا���ص��ر�ً 
�ل���دوري  بلقب  �ل��ك��ات��ال��وين 
�لتو�يل  على  �لثالثة  للمرة 
�مل�صابقة،  �إل�����غ�����اء  ح������ال  يف 
بطاًل  ب��ر���ص��ل��ون��ة  و�ع���ت���ب���ار 
بو�صفه  �ل���ل���ي���غ���ا   ل������ 

�ملت�صدر �حلايل.

هل يفوز بر�سلونة بلقب الليغا 
ب�سبب املطرود تيلو؟

اإرجاء اأوملبياد طوكيو 2020  حقيقة عر�س بر�سلونة ل�سم 
الوتارو مارتينيز

العبو االأندية االأملانية يوافقون 
على تخفي�س رواتبهم

�أخرى،  �أملانية  �أن لعبي بايرن ميونخ، و�أندية  ذكرت و�صائل �لإعالم �لأملانية، 
مو�جهة  على  م�صوؤوليهم  م�صاعدة  �أج��ل  من  رو�تبهم  تخفي�س  على  و�ف��ق��و� 
بيلد،  كتبت �صحيفة  �مل�صتجد.  كورونا  بها فريو�س  ت�صبب  �لتي  �ملالية  �لأزم��ة 
�أكدو�  ميونخ،  بايرن  لنادي  و�لتنفيذي  �لإد�ري  �ملجل�صني  و�أع�صاء  لعبي  �أن 
��صتعد�دهم للتخلي عن %20 من رو�تبهم. وبلغت قيمة �لرو�تب �لتي دفعها 
مليون   336.2 �ملا�صي  �ملو�صم  بالنجوم،  مدججة  ت�صكيلة  ي�صم  �لذي  بايرن 
يورو. و�أو�صحت �ل�صحيفة: لعبو برو�صيا مون�صنغالدباخ كانو� �أول من �قرح 
ب�صكل تلقائي تخفي�س �لرو�تب يف �أملانيا، تالهم لعبو فريدر برمين و�صالكه 
، م�صيفة �أن �ملفاو�صات جارية مع لعبي برو�صيا دورمتوند وباير ليفركوزن. 
وتابعت: مدرب دورمتوند، �ل�صوي�صري لو�صيان فافر، عر�س بنف�صه تخفي�س 
ر�تبه ، م�صرية �إىل �أن �لنادي يتوقع تخفي�س رو�تب �لالعبني بن�صبة 20% 
�إذ� مل ت�صتاأنف �ملباريات، و%10 يف حال ��صتوؤنفت دون جمهور، على �عتبار �أن 

�لأندية حت�صل يف هذه �حلالة على حقوق �لبث �لتلفزيوين. 

حكام الليغا يعملون من املنزل
يو��صل حكام �لدوري �لإ�صباين �لعمل د�خل �ملنازل يف عزل منزيل، لتجنب 
�ل�صحة  منظمة  تو�صيات  ح�صب  وذل��ك  �لقاتل،  �لفريو�س  بعدوى  �لإ�صابة 

�لعاملية، لكن حكام كرة �لقدم �لإ�صبانية يقومون مبهامهم من منازلهم.
رغم �أن عمل حكام كرة �لقدم كما يعلم �جلميع مرتبط باملالعب، و��صتمر�ر 
من  عال  م�صتوى  تنفيذ  يعد  لكن  �لآن،  كامل  ب�صكل  توقفت  �لتي  �ملباريات 
�لن�صاط  ي�صتمر  لذلك  �أ�صا�صياً،  �أم���ر�ً  للحكام  �لتقنية  �للجنة  يف  �لتقنية 
�لنظري لفريق �لتحكيم يف وتريته �ملعتادة من د�خل �ملنازل، وذلك وفقاً ملا 
�إجر�وؤها  �لتي مت  �لتغيري�ت  وت�صمح  �لإ�صباين.    besoccer نقله موقع 
خالل �لعام و�لن�صف �ملا�صي، يف هذه �لفرة من �مل�صابقات �ملوؤجلة لالأع�صاء 
ن�صر  وق��د  �لنظرية،  �لطريقة  خ��الل  م��ن  طبيعي  ب�صكل  �لعمل  مبو��صلة 
CTA مقطع فيديو ي�صرح �ملنهجية �لتى يتبعها �حلكام للبقاء على �إطالع 

بالأنظمة، و�لتي �صتكون مهمتهم �لأ�صا�صية طو�ل فرة �حلجر �ل�صحي.

طلب عاجل من االحتاد 
االإ�سكتلندي اإىل االأندية

حث �لحتاد �لإ�صكتلندي لكرة �لقدم �لأندية على �إيقاف �حل�ص�س �لتدريبية، و�لمتثال لإر�صاد�ت �حلكومة، 
ب�صاأن �أزمة فريو�س كورونا.

ن�صيحة  و�تباع  �لتدريبات،  يتوقفو� عن  �أن   ، �ملمكنة  �لعبار�ت  باأقوى  �لأندية  �لإ�صكتلندي من  طلب �لحتاد 
بيان:  �إيان مك�صويل، يف  �لإ�صكتلندي،  �لتنفيذي لالحتاد  �لرئي�س  �لتباعد �لجتماعي. وقال  �حلكومة حول 
�أحث �أع�صائنا و�لحتاد�ت �لوطنية �مل�صوؤولة عن كرة �لقدم على م�صتوى �لنا�صئني على �صمان �لتز�م �لأندية 
باإر�صاد�ت �لتباعد �لجتماعي �لتي و�صعتها �حلكومة . ومت تعليق مناف�صات كرة �لقدم �لإ�صكتلندية حتى 30 
�أبريل )ني�صان( على �لأقل ب�صبب تف�صي فريو�س كورونا، لكن �لحتاد �لإ�صكتلندي قال �إن هناك �صكوكاً حول 

موعد ��صتئناف مو�صم 2020-2019. 

نظام م�سدد من زيدان للعبي الريال 
�أ�صارت تقارير �صحافية، �إىل �أن �ملدير �لفني لفريق ريال مدريد، زين �لدين زيد�ن، طبق على لعبيه 
فريو�س  ب�صبب  و�أوروبياً  حملياً  �لريا�صى  �لن�صاط  توقف  بعد  �ل�صحي،  �حلجر  خالل  م�صدد�ً  نظاماً 

كورونا �مل�صتجد.
 ذكر برنامج �لت�صرينغيتو  �لإ�صباين، �أن مدرب ريال مدريد �تخذ عدد من �لتد�بري خالل فرة �لعزل 
على  بكل لعب  �خلا�س  �لغذ�ئي  �لربنامج  على  �لرقابة  ر�أ�صها  وعلى  لكافة لعبيه،  �ملنزيل  �ل�صحي 

حدة.
بالفريو�س  �إ�صابتهم  وع��دم  �صالمتهم  للتاأكد من  با�صتمر�ر،  دم  �إج��ر�ء حتاليل  على  زي��د�ن  �صدد  كما 

�لقاتل، و�لقيام بقيا�س ن�صبة �لدهون يف ج�صد �لالعبني، و�أخري�ً ��صتخد�م طبيب نف�صي لالعبني.
على جانب �آخر، ك�صفت تقارير �صحافية، �أن زيد�ن و�صع عينيه على لعب وولفرهامبتون �لإجنليزي، 

�ملهاجم �ملك�صيكي ر�وؤول خيمينيز، ليكون �صمن �ملر�صحني لتدعيم هجوم �مللكي  يف �ملو�صم �جلديد.

غادر �ملهاجم �لتوغويل �إميانويل �أديبايور بار�غو�ي، 
�أوليمبيا،  ن��ادي  م��ع  تعاقده  م��ن  �صهر  م��ن  �أك��ر  بعد 
وذلك لق�صاء فرة �حلجر �ل�صحي �لتي �أعلنها �لبلد 

�لالتيني يف بالده رفقة �أ�صرته.
ت��وي��ر: �تخذ �ميانويل  �ل��ن��ادي يف بيان ع��رب  �أو���ص��ح 
ب��الده للخ�صوع هناك  �إىل  ب��ال��ع��ودة  ق���ر�ر�ً  �أدي��ب��اي��ور 

للحجر �ل�صحي �ملعلن من قبل �حلكومة .
و�أ�صاف �لنادي: �لالعب �ل�صابق لريال مدريد، �لذي 
ظل دون ناد بعدما �حرف �ملو�صم �ملا�صي يف �صفوف 
�لتي  ب��امل��خ��اط��ر  �إخ���ط���اره  �ل��رك��ي، مت  ���ص��ب��ور  قي�صر 
ميثلها �صفره، لكنه �تخذ �لقر�ر لق�صاء فرة �حلجر 

�ل�صحي �ملعلنة يف بار�غو�ي مع �أ�صرته يف توغو .

اأديبايور يغادر بارغواي لق�ساء احلجر ال�سحي يف بلده



ناد يبيع النقانق هربًا من اأزمته املالية
�لدوري  �إي��ق��اف مناف�صات  �لقدم  لكرة  �لأمل���اين  ق��ر�ر �لحت��اد  بعد 
برلني  يونيون  ن��ادي  �فتتح  "�لبوند�صليغا"  �لقدم  لكرة  �لأمل���اين 
تعوي�س  يف  �لنادي  لدعم  �لفر��صية  �لنقانق  لبيع  طعام  عربة 

خ�صارته ب�صبب تاأجيل �ملباريات.
��صتغل فريق يونيون برلني، �ملناف�س بالدوري �لأملاين لكرة �لقدم 
فريو�س  تف�صي  �لإجباريةب�صبب  �لر�حة  ف��رة  "�لبوند�صليغا" 
�إذ قام بافتتاح �صاحنة طعام �فر��صية تز�مناً مع تاأجيل  كورونا، 

مبار�ة �لفريق �أمام بايرن ميونخ �لتي مقرر� �إقامتها �ل�صبت.
وبعد �إلغاء �ملبار�ة �أمام بطل �لدوري �لأملاين، بجانب كل مباريات 
على  �فر��صياً  و�لنقانق  �جلعة  بيع  �ل��ن��ادي  ق��رر  �لبوند�صليغا، 
موقع �لنادي �لإلكروين. وميكن للجماهري �صر�ء م�صروب جعة 

ونقانق وح�صاء �لبازلء مقابل 2.50 يورو.
خ�صارته  تعوي�س  يف  �لنادي  مل�صاعدة  �صتذهب  �لأم���و�ل  ه��ذه  لكن 
كنتيجة لتاأجيل �ملباريات. كما مت عر�س فيلم عن �حتفالت �صعود 
�لفريق لبوند�صليغا �ملو�صم �ملا�صي على �ملوقع. وذكر �لنادي عرب 
موقعه �لإلكروين: "جاء �لعديد من م�صجعي يونيون برلني يف 
�لأيام �ملا�صية و�صاألو� عن كيفية دعم �لنادي بتربعات. من بينها 

كانت فكرة ل تقاوم: �صاحنة طعام �فر��صية!".

م�سرح رو�سي يطبق التباعد االجتماعي 
. و�لآن  �لفنان  �إل��ي��ه  م��ا ي�صبو  ه��و  �ل��ف��ردي  �لأد�ء  م��ا يكون  ع��ادة 
فاإن ذلك ميثل �جلائزة �لكربى للمتفرجني. و�بتد�ء من �ل�صهر 
�جلاري �صيقدم م�صرح و�أوبر� بريم �لرو�صي عرو�صه على �لنرنت 
يف  مبا�صر  ب�صكل  �لعر�س  مب�صاهدة  فقط  و�ح��د  ملتفرج  وي�صمح 
�مل�صرح. ويهدف �مل�صروع �لذي �أطلق عليه ��صم "وجها لوجه" �إىل 
توفري نوع معني من �لتو��صل مع �جلمهور يف وقت يحد فيه تز�يد 

عدد حالت �لإ�صابة بفريو�س كورونا من �لنزهات و�لتجمعات.
وقال مار�ت جات�صالوف مدير �مل�صرح يف بيان " �إننا على ��صتعد�د 
لإقامة �حلفالت ل�صخ�س و�حد يف �لنهاية.. متفرج و�حد له نف�س 
بريم  مدينة  يف  �مل�صرح  ه��ذ�  ويقع  �لعدد".  مكتمل  �مل�صرح  قيمة 
�ل�صناعية �لتي تبعد 1100 كيلومر �صرقي مو�صكو. وقال �مل�صرح 
�إنه �صيقبل قريبا طلبات من يريدون ح�صور �لعر�س مبفردهم. 
وقال �إن �أحد �لفنانني �صيختار �ملتفرج من خالل قرعة ولكن ل بد 
و�أن يقوم �لأطباء بفح�س �ل�صخ�س �لذي يقع عليه �لختيار قبل 
دخول �مل�صرح. و�صجلت رو�صيا حتى �لآن 438 حالة �إ�صابة بكورونا 

وحالة وفاة و�حدة جر�ء �لفريو�س.

وفاة املمثلة االإيطالية لوت�سيا بو�سيه 
�لإيطالية  لوت�صيا  �ملمثلة  �إبن  بو�صيه  ميغيل  و�ملمثل  �ملغني  �أعلن 
بو�صيه  وفاة و�لدته، �إذ كتب عرب �صفحته �خلا�صة على �أحد مو�قع 
و�لدتي  وفاة  لكم  �أعلن  �لأعز�ء  �لجتماعي:"�أ�صدقائي  �لتو��صل 

لوت�صيا بو�صيه".
جر�ء  توفيت  تكون  ق��د  بو�صيه  �أنرّ  حملية  �إع���الم  و�صائل  وذك���رت 
�إ�صابتها بالتهاب رئوي حاد، يف حني تعترب �إ�صبانيا ر�هناً من �أكر 

ر�ً من  فريو�س كورونا . �لدول ت�صررّ
�أكرب  م��ن  و�ح����د�ً  ف��ي��غ��ا���س،  1955، يف ل����س  ع���ام  بو�صيه  ت��زوج��ت 
ميغيل   �� لوي�س  �لإ�صباين  �لع�صرين،  �لقرن  يف  �لثري�ن  م�صارعي 

دومينغني، بعد �صهرين على لقائهما، قبل �أن ينف�صال يف 1967.
وكانت فازت مب�صابقة جمال �إيطاليا عام 1947، قبل �أن متثل يف 

�أفالم لأنطونيوين وباردمي وبونويل وفيلليني ودور��س.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

عازف يلجاأ لل�ساك�سفون لتم�سية الوقت بالعزل ال�سحي 
�أتاح �نت�صار فريو�س كورونا لعازف �ل�صاك�صفون �لأردين زيد �أبو حجلة فر�صة لعتالء م�صرح جديد و�لوقوف على 
من�صة �أمام �جلمهور يف ظروف غري ماألوفة و��صتعر��س فنه يف �حلجر �ل�صحي. و�أبو حجلة �لبالغ من �لعمر 19 
عاما طالب يدر�س �لطب ويعزف على �آلة �ل�صاك�صفون لكنه يخ�صع �لآن مع ع�صر�ت �آخرين للحجر �ل�صحي بفندق 
�أبو حجله يف �صاحة �لفندق،  �أمام نف�س �جلمهور. ويقف  �آلته كل م�صاء  ب��الأردن، حيث يعزف على  يف �لبحر �مليت 
يحمل �لهو�ء �أنغام �آلته �إىل �ل�صرفات و�لنو�فذ لي�صتقبلها �لنزلء �ملتعط�صون يف �مل�صاء�ت �ملتتالية بالت�صفيق. وقال 
�إيل بيتدربو� �صاعتني لثالث �صاعات تقريبا  �لنا�س  �أنا من  �ل�صحي كانت فكرة عفوية ج��د�..  "�لعزف يف �حلجر 
باليوم على �آلة �ل�صاك�صفون.. وخطرت على بايل فكرة ليه ما �أتدرب و�أ�صمع �لنا�س �لعزف �إيل بعزفه وفعليا بعد 
�أول يوم عزفت قد�م �لنا�س ويف كتري نا�س �صورتني ونزلتني على �صبكات �لتو��صل �لجتماعي.. لقيت يف �إقبال كتري 
على �ملو�صوع ف�صر�حة قلت �أ�صتمر يف �ملو�صوع ب�صكل يومي منه بن�صر �ل�صعادة للنا�س ومنه �أنا نف�صي باتدرب و�أطور 
حايل يف �لوقت �إيل �أنا فيه". و�أ�صاف "�إحنا يف حالة �صر�حة �صعبة حلد ما لأنه يف كتري نا�س بعاد عن �أهلها.. ويف 
كتري نا�س بعاد عن نا�س �إيل بتحبهم.. �أنت ملا تكون يف حجر يعني �إلك تقعد 14يوم بغرفة ما تتعامل مع نا�س �أنت 
حمتاج �إيل د�فع و�إىل طاقة �إيجابية �صوي تدفعك لقد�م وتخليك يعني تفكريك ب�صكل �إيجابي.. فح�صيت �ملو�صيقى 
ر�ح ت�صاعد �لنا�س على هاد �لإ�صي وفعليا و�صلني بع�س �لتعليقات على هاد� �ملو�صوع وحكويل نعم �أنت �صاعدتنا نفكر 
�أبو حجلة �إىل �لفندق �لأ�صبوع �ملا�صى من �ملطار �لرئي�صي  �إحنا فيها". ومت نقل  �إيجابية بالفرة �إيل  يف طريقة 

بالعا�صمة عمان يف �إطار �إجر�ء�ت حكومية ملكافحة �نت�صار فريو�س كورونا.
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حمبوبته وال�سبب  الو�سم..  اإبرة  حتت  �ساعة   24
�إظهار مدى حبهم ملن يرتبطون بهم من فتيات،  يتبارى �ل�صباب عادة يف 
من خالل �إهد�ئهن �لزهور �أو تقدمي �لهد�يا، لكن �صابا فيتناميا ك�صر كل 

�لقو�عد �ملعروفة للتعبري عن م�صاعرة ملحبوبته.
وح�صب ما ذكر موقع "�أوديتي �صنر�ل"، فقد �ختار �ل�صاب تروجن فان لم، 
�لبالغ من �لعمر 22 عاما، طريقة غري عادية للتعبري عن حبه للفتاة �لتي 
تعرف عليها قبل ثالث �صنو�ت، �إذ ق�صى ما يقرب من 24 �صاعة حتت �إبرة 
�لو�صم من �أجل ر�صم �صورة �صديقته على ظهره، وذلك يف ثالث جل�صات 
منف�صلة.  وكانت �جلل�صة �لأوىل، �لتي ��صتغرقت ثماين �صاعات، يف نوفمرب 
�أخ��ري��ني، و�حدة  �لو�صم مرتني  لإب���رة  ث��م خ�صع  �ملا�صي، وم��ن  �ل��ع��ام  م��ن 
لأكر من �صت �صاعات، و�لأخرية ت�صع �صاعات. وكانت �لنتيجة �صورة د�ئمة 

ل�صديقته لونغ خا تر�ن �لبالغة من �لعمر 20 عاما.
لكن  �صديقها،  ظهر  ت��زي��ن  �صورتها  ر�أت  �أن  م��ا  بالده�صة  ت���ر�ن  و�صعرت 

�ملفاجاأة حتولت يف �لنهاية �إىل �صعادة غامرة لالثنني. 
�أول و�صم يخطه تروجن على ج�صمه، فقد ر�صم على �صدره  ومل يكن هذ� 
��صميهما  من  �لأوىل  �لأح���رف  عن  ف�صال  ميالدها،  وت��اري��خ  ��صمها  �أي�صا 
�لجتماعي  �لتو��صل  و�صائل  تروجن  و�صم  و�جتاحت �صور  على مع�صميه. 
فعلته  من  �صخر  حيث  �لغالب،  يف  �صلبية  �لفعل  ردود  وكانت  �لفيتنامية، 
تعليقات  من  منزعجا  يكن  مل  ت��روجن  لكن  �ملتزوجون.  �صيما  ل  كثريون، 
�لنا�س �ل�صلبية على ما فعله وقال: "قبل كل �صيء، فعلت هذ� لأنني �أحبها 

كثري�، ولأنني �أردت �أن �أظهر لها �أنني �أريد حقاً �أن �أكون معها". 
"�أنا ل�صت نادما على ما فعلت. لكل �صخ�س طريقته �خلا�صة يف  و�أ�صاف: 
�لتعبري عن م�صاعره و�أفكاره، وطاملا �أنها ل توؤثر على �لآخرين، فال توجد 

م�صكلة ". ويخطط �ل�صابان للزو�ج يف �لثاين من مايو من هذ� �لعام.

اخلوف من كورونا �سبب للغياب عن العمل؟
فريو�س كورونا يو��صل �نت�صاره يف �أملانيا و�ملخاوف من �لعدوى تزيد خا�صة 
يف �أماكن �لتجمعات كاملد�ر�س و�ل�صركات، فما �لو�صع �لقانوين �لذي ينظم 
�لعالقة مع �أرباب �لعمل خالل تلك �لفرة، وما هي �لتز�مات رب �لعمل 

جتاه موظفيه؟
�مل��خ��اوف من  تزيد  �أملانيا،  يف  ك��ورون��ا  بفريو�س  �لإ�صابة  ح��الت  زي��ادة  مع 
�خل��وف من  �لعمل، فهل  �أماكن  �ملزدحمة وخا�صة يف  �لأماكن  �لعدوى يف 

�لإ�صابة يعد �صببا كافيا لعدم �لذهاب للعمل؟
�خلبري �لقانوين �لأملاين توبيا�س تورنيغ، يو�صح �أن �لإ�صكالية هنا تركز 
يف �صعوبة �لتقييم �لفعلي خلطر �لإ�صابة بالفريو�س، لذ� فاإن �خلوف من 
�لإ�صابة ل يربر �لمتناع عن �لعمل، وهو و�صع يختلف متاما عن �لمتناع 

عن �لعمل حال فر�س �حلجر �ل�صحي من �ل�صلطات.

االإ�سابة بفريو�س كورونا 
مرتني اأمر غري حمتمل

�أك����د ع��ل��م��اء ب��ري��ط��ان��ي��ون ع��ل��ى �أن 
�لإ�صابة بفريو�س كورونا ل ميكن 
�أك���ر م��ن م���رة، وذلك  �أن حت���دث 
بع�س  ي����ط����ورون  �مل�������ص���اب���ني  لأن 
�مل��ن��اع��ة ���ص��د �ل���ف���ريو����س.  و�صعى 
�حلكومة  يف  �مل�����ص��ت�����ص��اري��ن  ك��ب��ري 
باتريك  �ل�������ص���ري  �ل���ربي���ط���ان���ي���ة، 
ويتني،  كري�س  و�لأ�صتاذ  فالن�س، 
�لطبيني  �مل�������ص���ت�������ص���اري���ن  ك���ب���ري 
طماأنة  �إىل  ج��ون�����ص��ون،  ل��ب��وري�����س 
�جلمهور حيث قال �إن �لأ�صخا�س 
مرة  ب��ال��ف��ريو���س  ي�صابون  �ل��ذي��ن 
�ملناعة،  ب��ع�����س  ي���ط���ورون  و�ح�����دة، 
�لإ�����ص����اب����ة مبر�س  �ل����ن����ادر  وم�����ن 
�أخ���رى.  من جهته قال  معٍد م��رة 
�لربوفي�صور مارك هاري�س، خبري 
ليدز،  بجامعة  �ل��ف��ريو���ص��ا�ت  علم 
بفريو�س  �أخ��رى  م��رة  �لإ�صابة  �إن 
�أ�صار  كورونا "غري مرجحة" لكنه 
�لعلمية  �لأدل����ة  بع�س  وج���ود  �إىل 
�حليو�نات  بع�س  ب��اأن  ت��وؤك��د  �لتي 
ت�صاب  ق�����د  �خل���ف���اف���ي�������س  م����ث����ل 

بالفريو�س �أكر من مرة. 
و�أ���ص��اف ه��اري�����س "ل ي��وج��د دليل 
فريو�س  �أن  �إىل  ي�������ص���ري  ع���ل���م���ي 
ي�صيب  �أن  ميكن  �جلديد،  كورونا 
ن��ف�����س �ل�����ص��خ�����س �أك����ر م���ن مرة. 
�لذين  �لأ���ص��خ��ا���س  بع�س  هنالك 
�أكر  �ملعدية  بالأمر��س  ي�صابون 
م���ن م�����رة، ول���ك���ن ه����ذ� �أم�����ر ن���ادر 
جون  �لربوفي�صور  �أما  �حلدوث". 
ك��وه��ني، �أ���ص��ت��اذ �لأم��ر����س �ملعدية 
�أن  �إىل  �أ���ص��ار  فقد  ب��ر�ي��ن،  بكلية 
�ملعلومات عن فريو�س  �لكثري من 
كورونا ل تز�ل جمهولة ول ميكن 
به  �لإ���ص��اب��ة  �حتمال  بعدم  �جل��زم 

مرة �أخرى. 

نادية اجلندي تك�سف الق�سة 
الكاملة عن لقبها جنمة اجلماهري

بعيد  �جلندي   �مل�صرية  نادية  �ملمثلة  حتتفل 
ميالدها، بعد م�صرية فنيرّة حافلة بالعديد من 
�صخمة  مبيعات  خالله  من  حققت  �لأع��م��ال، 
ع��ل��ى ���ص��ب��اك �ل���ت���ذ�ك���ر، ل��ي��ق��رن �����ص���م نادية 

�جلندي بلقب " جنمة �جلماهري ".
وع����ن ���ص��ر ه����ذ� �ل���ل���ق���ب، ك�����ص��ف��ت �جل���ن���دي يف 
�أن  �مل�صرية،  "�لوطن"  �صحيفة  م��ع  حديثها 
�قر�ن ��صمها بهذ� �للقب جاء بعد �أعو�م من 
�أف��الم��ه��ا يف دور  �لكفاح و�ل�����ص��ق��اء، و����ص��ت��م��ر�ر 

�لعر�س �ل�صينمائية لعام كامل.
و�أ�صافت �جلندي: "��صتمر�رية �أعمايل و�صباك 
هذ�  �جلمهور هم من منحوها  و�آر�ء  �لتذ�كر 
�للقب، و�أذكر �أنني تعر�صت لهجوم من بع�س 
�لنقاد، فانتف�س �جلمهور قائاًل: "بتهاجموها 
ليه؟ ع�صان هي جنمة �جلماهري �للي بتحبها؟ 

فاقرن �للقب با�صمي من هذه �لو�قعة".

يلقي باآالف من اليوروات من �سرفة منزل 
من  كبري  بعدد  فوجئت  �أنها  �لهولندية  �ل�صرطة  ذك��رت 
�صب  مبنى  �صرفة  من  عليها  تت�صاقط  �لنقدية  �لأور�ق 
فيه حريق مبدينة "دين بو�س" يف جنوب �لبالد، وذلك 
�إىل �ملوقع �لأح��د. وذك��رت �ل�صرطة  مع و�صول �ل�صرطة 
يف تغريدة عرب ح�صابها على توير �أن �آلفا من �لأور�ق 
�ألقى  رج��ال  �أن  ب��د�  بعدما  �ل��ه��و�ء  يف  تطايرت  �لنقدية 
بها من �صرفة �ملبنى. ومت �عتقال �لرجل ب�صبهة �حلرق 
 65( �ل�صقة  مالكة  و�أ���ص��ي��ب��ت  �ل�����ص��رط��ة.  ح�صب  �ل��ع��م��د، 
عاما( بعدما قفزت من �صرفة �لطابق �لثاين للهروب من 
�حلريق. و�أظهر مقطع فيديو للحدث عنا�صر �ل�صرطة 
�أكيا�س بال�صتيكية. وذك��رت و�صائل  �لأم��و�ل يف  يجمعون 
�إعالم حملية �أن �ملبلغ قد ي�صل �إىل �أكر من 100 �ألف 
متكنت  �إنها  �ل�صرطة  وقالت  دولر(.  �ألف   107( ي��ورو 
�ملبلغ وتتحقق حاليا من م�صدره، وما  من جمع معظم 

�إذ� كانت هناك عملية غ�صل �أمو�ل يف هذ� �لإطار.

ثعبان �سخم يطرق باب عجوز 
�أمتار  خم�صة  طوله  بورمي  �أمهق  ثعبان  على  �لعثور  مت 
�أوك�صنفورد  منطقة  يف  ع��ج��وز  �م����ر�أة  م��ن��زل  عتبة  على 

مبدينة جولد كو�صت يف ولية كوينزلند �لأ�صر�لية.
ونقلت هيئة �لإذ�عة �لأ�صر�لية عن �صائد �لثعابني توين 
هاري�صون، �لذي مت ��صتدعاوؤه �إىل منزل �لعجوز للتعامل 
مع �لثعبان، �لقول �إنه من �ملحتمل �أن يكون هذ� �لثعبان 

قد مت ��صتري�ده ب�صكل غري قانوين �إىل �أ�صر�ليا.
ومت ��صتدعاء هاري�صون �إىل منزل �لعجوز يف �أوك�صنفورد، 
ح��ي��ث ك����ان �ل��ث��ع��ب��ان �ل���ب���ورم���ي �ل�����ذي ي��ب��ل��غ وزن�����ه 80 
هاري�صون:  وق��ال  �مل��ن��زل.  عتبة  على  ينزلق  كيلوجر�ما 
)طارق(  على  ردت  �جل�صم  نحيلة  �مل�صنة  �ل�صيدة  "هذه 
عتبة  ع��ل��ى  مم���دد�  ثعبانا  ه��ن��اك  �أن  لتجد  منزلها  ب���اب 
بابها". وتف�صري� لوجود �لثعبان، قال هاري�صون: "�أود �أن 
�أليف  عليه كحيو�ن  ك��ان قد ح�صل  ما  �صخ�صا  �أن  �أق��ول 
ل�صنو�ت، وقد دفع به للتو للخروج من حظريته". و�أ�صار 
�أنه بالرغم من �أن �لثعبان �لكبري كان ثقيل �لوزن،  �إىل 
فقد ت�صرف ب�صكل ه��ادئ، مما �صهل �لإم�صاك به. وذكر 
هاري�صون �أن �لثعبان، وهو من �لغز�ة بالن�صبة لأ�صر�ليا، 
�ملنطقة  يف  �لأليفة  للحيو�نات  تهديد�  ي�صكل  �أن  ميكن 
ق��و�ن��ني كوينزلند،  �ملحلية. ومب��وج��ب  �ل��ربي��ة  و�حل��ي��اة 
فاإن �حلد �لأق�صى لغر�مة �لحتفاظ بزو�حف حمظورة 

مثل �لثعبان �لبورمي هو 130550 دولر�.

موعظة اإلكرتونية كادت اأن ت�سبب كارثة
�أوقع �أحد �لق�صاو�صة نف�صه يف موقف حمرج، بعد �أن ��صتعلت 
ت�صجيل موعظة  �أثناء  �لنار يف مالب�صه عن طريق �خلطاأ 
بينما  �حل��ادث��ة  وقعت  �لإن��رن��ت.  لبثها عرب  �لفيديو  عرب 
كن�صية  ي��وؤدي خدمة  بيت�س  �صتيفن  �لربيطاين  �لق�س  كان 
�إلكرونيا عرب �لإنرنت، حيث �ألزم فريو�س كورونا �ل�صكان 
يف جميع �أنحاء بريطانيا بالبقاء منازلهم بهدف �حلد من 
�نت�صار �لوباء. وخالل ت�صجيل �ملوعظة، �أ�صرم ق�س كني�صة 
وهو  �صرته  يف  �لنار  بالميوث  يف  بودوك�س  �صانت  �أبر�صية 
لقد  �إلهي،  "يا  قائال:  و�صرخ  �ل�صموع،  بع�س  على  ينحني 
ي�صب  مل  �ل��ط��ال��ع،  حل�صن  لكن  نف�صي".  يف  �ل��ن��ار  �أ�صعلت 
�لق�س �لذي يبلغ من �لعمر 61 عاما باأذى خالل �حلادثة.

اأفارقة يبتكرون احللول 
ل�سد نق�س املطهرات 

فريو�س  م���ن  �ل���ف���زع  �أدى  ع��ن��دم��ا 
ع��ل��ى مطهر�ت  ل��الإق��ب��ال  ك���ورون���ا 
�أن���دري  �أدرك  ت���اون  ك��ي��ب  �ل��ي��د يف 
�لروحية  �مل�����ص��روب��ات  �صانع  بينار 
بالكحول  �ل�صتفادة  ي�صتطيع  �أن��ه 
�صركته  يف  �لإن����ت����اج  �أث���ن���اء  �مل���ه���در 

�ل�صغرية للتقطري.
�لكحول  140 لر� من  كان عنده 
ب��امل��ئ��ة دون   70 �إي���ث���ان���ول  ب��ن�����ص��ب��ة 
و�صائل  ع����رب  ف����دع����ا  �����ص���ت���خ���د�م 
�لتو��صل �لجتماعي كل من يريد 
ليحوله  جم��ان��ا  طلبه  منه  بع�صا 

�إىل مطهر لليد باملنزل.
�ل�صتجابة  "كانت  لرويرز  وق��ال 
�صاعات  ث����الث  يف  ن��ف��د  ج��ن��ون��ي��ة. 
وك���ان ه��ن��اك ح��د �أق�����ص��ى لكل فرد 
وبد�أ  و�حد".  لر  على  باحل�صول 
�ل����ذي ل  �لي���ث���ان���ول  ب��ي��ع  �لآن يف 
تز�ل �صركة بينار وولده للتقطري 
�لوقت  "ل يوجد يف  تنتجه. وقال 
�ل��ر�ه��ن على �لأرف���ف �أم��ام �لنا�س 
�صوى �ل�صابون. وهذ� جمرد خيار 
�آخر للم�صاعدة يف حماية �لنا�س".

�أن ميثل  �أفريقيا ميكن  �أنحاء  ويف 
تر�جع �إمد�د�ت �ملطهر�ت و�لأقنعة 
�لأعمال  ل���رج���ال  ن��ع��م��ة  �ل���و�ق���ي���ة 
�لنق�س.  هذ�  ل�صد  ي�صعون  �لذين 
هو�ة  ي�صنع  وكينيا  نيجرييا  ويف 
ل��غ�����ص��ل �ليد  �ل��ك��ي��م��ي��اء م���رك���ب���ات 
رو�ند�  بينما يحيك �خلياطون يف 
�أقنعتهم �خلا�صة. ويحذر م�صوؤولو 
�لأقنعة  �رت�����د�ء  �أن  م���ن  �ل�����ص��ح��ة 
يحمي  ل���ن  �ل���ع���ام���ة  �لأم����اك����ن  يف 
�إن  �لفريو�س ويقولون  �لنا�س من 
�إذ�  �إل  ف��ع��ال��ة  ت��ك��ون  �مل��ط��ه��ر�ت ل 
جت�����اوزت ن�����ص��ب��ة �ل��ك��ح��ول ب��ه��ا 60 
باملئة بل �أن �ل�صابون و�ملاء �أف�صل.

قرار موؤقت بخف�س »جودة البث« على يوتيوب ونتفليك�س
قالت �صركتا يوتيوب ونتفليك�س �إنهما �صتخف�صان 
"�صخم"  جودة عر�س �ملحتوى لتجنب ��صتهالك 
ل��الإن��رن��ت، خا�صة م��ع ب��دء م��ئ��ات �مل��الي��ني حول 
�لعامل يف �ملكوث بالبيت �متثال لإجر�ء�ت �حتو�ء 

تف�صي فريو�س كورونا.
�لعامل  يف  �لإن��رن��ت  �صبكات  حتمل  ط��اق��ة  وز�دت 
ك��ب��ري من  ع���دد  ب��ق��اء  ب�صكل غ��ري م�����ص��ب��وق، بفعل 
�لأ�صخا�س يف منازلهم، خوفا من فريو�س كورونا 
ي���غ���ادرون منازلهم  �مل�����ص��ت��ج��د. وك��ث��ريون مم��ن ل 
مع  �ل��ت��و����ص��ل  يف  �مل��ن��زيل  �لإن��رن��ت  ي�صتخدمون 
�لبث،  ���ص��ب��ك��ات  حم��ت��وي��ات  م��ت��اب��ع��ة  �أو  �أق���ارب���ه���م 
على  �لبيانات  خدمة  ��صتهالك  م��ن  ذل��ك  وي��زي��د 
�صبكات �خلطوط �لثابتة. وو�جهت بع�س �صركات 
�لت�صال  يف  م�����ص��ك��الت  �لأوروب�����ي�����ة  �لت�������ص���الت 

بالإنرنت، خالل �لأيام �ملا�صية.
ع���ن �خلدمات  م�������ص���وؤول  ق����ال  �ل�������ص���دد،  ه����ذ�  ويف 
�لبث  "من�صات  �إن  �ل�صبت،  �لأوروب�����ي،  ب��الحت��اد 
يتحملون  و�مل�����ص��ت��خ��دم��ني  �لت�����ص��الت  وم�صغلي 
م�صوؤولية م�صركة لتخاذ خطو�ت ل�صمان �لأد�ء 

�نت�صار  ���ص��د  �مل��ع��رك��ة  خ���الل  ل��الإن��رن��ت  �ل�صل�س 
كورونا". وقالت يوتيوب يف بيان �إنها متتثل لطلب 
"نحن نلتزم  �لحتاد �لأوروبي ملدة �صهر، م�صيفة 
بتغيري جودة �لعر�س موؤقتا يف �لحتاد �لأوروبي 

�إىل �جلودة �لفر��صية".
من جهتها، ذكرت نتفليك�س : "�صنقلل �جلودة مع 
يف  لأع�صائنا  �جليدة  �خلدمة  �صمان  على  �لعمل 

�لحتاد".
و�أوقع فريو�س كورونا �مل�صتجد 14،396 وفاة على 
�لأقل حول �لعامل منذ ظهوره يف دي�صمرب، بح�صب 
�إىل  ��صتناد�  بر�س  فر�ن�س  وكالة  تها  �أعدرّ ح�صيلة 
م�صادر ر�صمية حتى �ل�صاعة 19،00 ت غ من يوم 
�لأحد. ومت ت�صخي�س �أكر من 324،290 �إ�صابة 
ومنطقة  ب��ل��د�   171 جمموعه  م��ا  يف  بالفريو�س 

منذ �أول ظهور للوباء.
�إل �أن هذه �حلالت �لتي مت ت�صخي�صها ل تعك�س 
�إل جزء� من �لرقم �لفعلي لالإ�صابات، �إذ �ن دول 
عدة ل جتري فح�س �لإ�صابة بكورونا �إل للحالت 

�لتي تتطلرّب دخول �مل�صت�صفى.

هل غريرّ كورونا يف حياة اأمية مل�س؟
ملنع  كافة  �لإج���ر�ء�ت  تتخذ  �أنها  "�لفن"  �ل�صورية  �أمية مل�س  ملوقع  �ملمثلة  �أك��دت 

�نت�صار فريو�س كورونا �ملتف�صي يف �أنحاء �لعامل.
وقالت �إنها ل تخرج من منزلها، وتلتزم باحلجر �ل�صحي �ملنزيل مع و�لدتها، لكن 
ورغم ذلك فاإن فريو�س كورونا مل يغريرّ حياتها، لأنها بالأ�صل تعتني جد�ً بالنظافة 

و�لتعقيم.
وم�صاهدة  و�لرو�يات  �لكتب  بقر�ءة  وقتها  تق�صي  �أنها  ك�صفت  �لفرة،  وخالل هذه 

�لتلفزيون.
�ل�صر"،  ما" و"�أولد  "�صقار" و"يوماً  هي  م�صل�صالت  ع��دة  يف  مل�س  تطل  در�م��ي��اً، 
�إ�صافة �إىل "بورتريه" و"�صارع �صيكاغو" �إذ� ��صتكمل ت�صويرهما يف دم�صق بعد قر�ر 

�حلكومة �ل�صورية باإيقاف ت�صوير جميع �مل�صل�صالت.

يقف النا�ض يف دوائر مطلية حديًثا ، متباعدة �ستة اأقدام ، حيث ينتظرون يف خط ملدة �ساعتني ل�سراء املنتجات ال�سرورية يف دنفر ، كولورادو.   ا ف ب


