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دائرة ال�سحة: اأكرث من مليون فرد ا�ستخدموا 
املوقع الإلكرتوين اخلا�س بفريو�س كوفيد 19 

•• اأبوظبي -وام: 

ا�ستخدموا  ف��رد  مليون  اأك��ر من  اأن  اأبوظبي  ال�سحة يف  دائ��رة  اأعلنت 
 11 اإطالقه يف  الإلكرتوين اخلا�س بفريو�س كوفيد19- منذ  املوقع 

مار�س مبا مبتو�سط اأكر من ثالثني األف زائر يومياً.
���س��ال الإماراتية  ب��ال��ت��ع��اون م��ع �سركة  امل��وق��ع  اأط��ل��ق��ت  ال��دائ��رة  وك��ام��ن 
امل��خ��ت�����س��ة ب��ال��ذك��اء ال���س��ط��ن��اع��ي ب��ه��دف ت��وف��ري من�سة ت��ف��اع��ل��ي��ة مع 
على  واإبقائهم  كوفيد19-  كورونا  بفريو�س  التوعية  لتعزيز  اجلمهوز 

اطالع باأحدث م�ستجدات الو�سع الراهن حول العامل بالتف�سيل.
وي��ه��دف امل��وق��ع الإل��ك��رتوين ال��ذي ميكن زي��ارت��ه ع��ر ال��راب��ط التايل: 
التوعية  تعزيز  اإىل   https://www.doh.gov.ae/ar/covid-19
حول فريو�س كورونا كوفيد19- من خالل ما يوفره من الإح�ساءات 
العاملية وعر�س واقع احلالت املوؤكدة منذ 22 يناير املا�سي وحتى الآن 
عر خريطة وجدول ور�سم بياين تفاعلي كما ميكن املوقع امل�ستخدمني 
م��ن حت��دي��د وف���رز ال��ب��ي��ان��ات فيما يخ�س احل����الت امل���وؤك���دة واحل���الت 

الن�سطة وعدد الوفيات وحالت ال�سفاء.              )التفا�سيل �س7(

املن�سة الرقمية الحتادية والدرهم 
الإلكرتوين يعززان التحول الذكي يف الإمارات

•• اأبوظبي - وام:

الحتادية  اخل��دم��ات  ر���س��وم  لت�سوية  امل��وح��دة  الرقمية  املن�سة  �سكلت 
اجلاري،  الأ�سبوع  خالل  الأوىل  مرحلتها  اإط��الق  توقيت  يف  واملحلية، 
دولة  تعتمدها  التي  احلالية  املرحلة  لأولويات  كفوؤة  رقمية  ا�ستجابة 
الإمارات يف مراعاة اأق�سى درجات ال�سالمة يف تنفيذ املعامالت عن بعد 

من خالل نهج الدولة يف التحول الذكي.      )التفا�سيل �س8(
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رجال الإ�سعاف ينقلون �سخ�سا من �سيارة اإ�سعاف اإىل م�ست�سفى جامعة نيويورك يف لنغون. )ا ف ب(

مراقبة ورعاية مبا�سرة لل�سكان يف بيوتهم

�صفاء 53 حالة جديدة مل�صابني بفريو�س كورونا وت�صجيل 300 �إ�صابة جديدة

وزير ال�سحة: اأكرث من ن�سف مليون فح�س طبي 
واإلتزام ملفت من اجلمهور بالإجراءات الوقائية

•• اأبوظبي-وام:

الإحاطة  ام�س  الإم����ارات  حكومة  عقدت 
اأبوظبي  اإم�����ارة  يف  ال���دوري���ة  الإع��الم��ي��ة 
واحلالت  امل�ستجدات  اآخ��ر  على  للوقوف 
امل�ستجد يف  ك���ورون���ا  ب��ف��ريو���س  امل��رت��ب��ط��ة 
الدولة، حتدث خاللها معايل عبدالرحمن 
املجتمع،  ووقاية  ال�سحة  وزي��ر  العوي�س، 
الحرتازية  الإج�����راءات  م�ستجدات  ع��ن 
املتخذة للوقاية من الفريو�س، اإىل جانب 
امل�ساعد  ال��وك��ي��ل  النعيمي  ع��ل��ي  ع��ب��داهلل 
بالإنابة  ال��دول��ي��ة  وال��ع��الق��ات  لالت�سال 
بوزارة املوارد الب�سرية والتوطني للحديث 
حول الجراءات املتخذة من جانب الوزارة 
الدكتورة  و  ال��ت��ط��ورات احل��ال��ي��ة،  يف ظ��ل 
عن  الر�سمي  املتحدث  احلو�سني،  فريدة 

القطاع ال�سحي يف دولة الإمارات.

�أكرث من ن�صف مليون فح�س طبي 
لفريو�س كورونا

فقد اأعلن معايل عبدالرحمن العوي�س عن 
اإجراء دولة الإمارات لرقم قيا�سي يف عدد 
فريو�س  عن  للك�سف  الطبية  الفحو�سات 
امل�����س��ت��ج��د خ���الل ف���رتة ق�سرية،  ك���ورون���ا 

539،195 فح�سا على  اإج��راء  حيث مت 
م�ستوى الدولة لفتا اإىل اأن العامل يعي�س 
الظروف  وه����ذه  ا���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة،  ظ����روف  يف 
اأثبتت تالحم وتكاتف �سعب الإمارات من 
خالل  من  وانعك�س  ومقيمني،  مواطنني 
بالإجراءات  اجلمهور  من  امللفت  الإلتزام 

التي مت الإعالن عنها.
واأو�سح معاليه اأن دولة الإمارات م�ستمرة 
يف اتخاذ كافة الجراءات التي ن�سمن من 

خاللها احلد من انت�سار فريو�س كورونا 
قطاعنا  خالل  ومن  والأول��وي��ة  امل�ستجد، 
ال�����س��ح��ي ك���ان���ت زي������ادة وت��و���س��ي��ع نطاق 
النجاح  وبالتايل  ال��دول��ة،  يف  الفحو�سات 
يف الك���ت�������س���اف امل��ب��ك��ر وح�����س��ر احل����الت 

واملخالطني وعزلهم.
وقال معاليه هذا الإجراء يتم من خالل 
لفح�س  م��ت��ق��دم��ة  م����راك����ز  ت��خ�����س��ي�����س 

الفريو�س.         )التفا�سيل �س2(

تر�مب يهّدد �ملنظمة �لدولية.. ورقم قيا�صي للوفيات باأمريكا

ال�سحة العاملية تنبه: طفرة جديدة لكورونا يف بع�س البلدان
اجلي�س اليمني ي�سيطر على مع�سكر اللبنات يف اجلوف

•• اليمن-وكاالت:

الأربعاء  اأم�س  اليمني  الوطني  اجلي�س  ق��وات  ا�ستعادت 
احلزم  مدينة  �سرقي  اللبنات  مع�سكر  على  ال�سيطرة 

عا�سمة حمافظة اجلوف.
من جهته، اأعلن وزير الإعالم اليمني معمر الإرياين، اأن 
اجلي�س اليمني متكن من ال�سيطرة على مع�سكر اللبنات 
واجلدافر يف اجلوف فجر ام�س بدعم واإ�سناد من حتالف 

دعم ال�سرعية.
واأ�ساف الإري��اين يف تغريدة على ح�سابه يف "تويرت" اأن 
ميلي�سيات  ولذت  اللبنات  مع�سكر  دخلت  اجلي�س  ق��وات 

احلوثي بالفرار.
من  م�سرتكة  ق���وة  اإن  ع�سكري  م�����س��در  ق���ال  ذل���ك،  اإىل 
املنطقة الع�سكرية ال�ساد�سة واأفراد املقاومة ال�سعبية �سنت 

هجوما على مواقع احلوثيني �سرقي مدينة احلزم.

واأ�ساف امل�سدر اأن القوات متكنت من ا�ستعادة ال�سيطرة 
على مع�سكر اللبنات يف مديرية »خب وال�سعف « �سرقي 

مدينة احلزم.
واأ�سار امل�سدر اإىل اأن املعارك اأ�سفرت عن مقتل اأكر من 
20 من م�سلحي احلوثي واإ�سابة اآخرين، فيما يوا�سل 

اجلي�س هجومه باجتاه مواقع احلوثيني يف اجلوف.
ميلي�سيا  ارت��ك��اب  حقوقي،  تقرير  وث��ق  ذل��ك،  غ�سون  يف 
احلوثي النقالبية 55 األف حالة انتهاك بحق املدنيني 
والنازحني يف حمافظة اجلوف، �سمايل �سرق اليمن، منذ 
وحتى  املا�سي،  مار�س  مطلع  الع�سكري  الت�سعيد  بداية 
مكتب  اأع��ده  ال��ذي  التقرير  واأظهر  اجل��اري.  اإبريل   4
وعر�سه  )حكومي(،  اجل��وف  مبحافظة  الإن�سان  حقوق 
يف م��وؤمت��ر ���س��ح��ايف، ح��ج��م الن��ت��ه��اك��ات واجل���رائ���م التي 
الن�ساء  من  املواطنني  بحق  احلوثي  ميلي�سيات  ارتكبتها 

والأطفال وال�سيوخ.

•• عوا�صم-وكاالت:

ب��وف��اة ما  ك��ورون��ا  ت�سبب ف��ريو���س 
حول  �سخ�س  األ��ف   82 على  يزيد 
العامل، علما اأن الدول التي �سجلت 
اأكر عدد من الوفيات اجلديدة يف 
املتحدة  الوليات  هي  �ساعة،   24
مع حوايل األفي حالة وفاة جديدة، 
1417 ح��ال��ة وف���اة بعد  وف��رن�����س��ا 
رعاية  دور  وفيات  ح�سيلة  اإ�سافة 
امل�����س��ن��ني، وامل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة 786 
حالة وفاة. وكررت منظمة ال�سحة 
الأرب����ع����اء حتذيراً  اأم�������س  ال��ع��امل��ي��ة 
�سابقاً من احتمال رفع القيود على 
اأو غ��ريه��ا من  احل���رك���ة وال��ت��ن��ق��ل 
الإج������راءات ال��ت��ي ف��ر���س��ت يف عدة 
ب��ل��دان ح��ول ال��ع��امل م��ن اأج���ل كبح 
ال��ذي ح�سد حياة  كورونا  فريو�س 
اأك����ر م���ن 80 األ����ف ���س��خ�����س، ول 
يزال م�ستمرا يف ن�ساطه التو�سعي.

كما �سددت على اأن طريق مكافحة 
الوباء طويلة ول جمال للرتاخي، 
يرتك  ل  ال���ف���ريو����س  اأن  ���س��ي��م��ا  ل 

جماًل للخطاأ.
ون���ب���ه رئ���ي�������س م��ك��ت��ب امل��ن��ظ��م��ة يف 
اأوروب����ا، ه��ان��ز ك��ل��وغ، م��ن اأن اجتاه 
ال����زي����ادة  الن���خ���ف���ا����س يف م���ع���دل 

 100 ع���ن  ت��ف��رج  ك���اب���ول 
����س���ج���ن م�����ن ط���ال���ب���ان 

•• كابول-اأ ف ب

اأع��ل��ن��ت احل��ك��وم��ة الأف��غ��ان��ي��ة اأم�س 
الإف�����������راج ع�����ن م���ئ���ة ����س���ج���ني من 
اإعالن  حركة طالبان، وذلك غداة 
املتمردين تعليق املباحثات العقيمة 
بني  الأوىل  اأّنها  برغم  كابول،  مع 
املوقوفني  ت��ب��ادل  ال��ط��رف��ني ح��ول 

والأ�سرى يف 18 عاماً.
ب��ا���س��م جمل�س  امل���ت���ح���دث  واأع����ل����ن 
الإفراج  �سيتم  اأّن��ه  القومي  الأم��ن 
عن مئة �سجني من طالبان اليوم، 
م�سيفاً علينا امل�سي قدماً يف م�سار 
كبار  15 من  اأن  واأ�ساف  ال�سالم. 
املتمردون  ط���ال���ب  احل���رك���ة  ق�����ادة 
هذه  �سمن  لي�سوا  عنهم  ب��الأف��راج 
املجموعة لكن ميكن اإطالق �سراح 
�سجناء اآخرين بح�سب ما تقوم به 

طالبان.
ف��ورا على رد  ومل يت�سن احل�سول 
ف��ع��ل ط��ال��ب��ان ع��ل��ى ه���ذا الإع����الن. 
اأعلنت  ال���ث���الث���اء  الإث����ن����ني  ول���ي���ل 
امل��ب��اح��ث��ات التي  ت��ع��ل��ي��ق  احل���رك���ة 
مع  م����ار�����س  اآذار  ن���ه���اي���ة  ب���داأت���ه���ا 

احلكومة الأفغانية.

اإىل  يتطلعون  العامل  ح��ول  النا�س 
ولكن  اأف�سل  طق�س  مع  الحتفال 
هذا لي�س الوقت املنا�سب لتخفي�س 

حذرنا.
ياأتي هذا يف وقت ل يزال الفريو�س 
اأحدث  ففي  ال��ع��امل،  ح��ول  يتو�سع 
امل�ستجد  الفريو�س  �سجل  اإح�ساء 
دي�سمر  م��رة يف  لأول  ال��ذي ظهر 
اأن ميتد  ق��ب��ل  ال�����س��ني  امل��ا���س��ي يف 
اإىل اأكر من 190 دولة ومنطقة 
يف ال����ع����امل، وف�����اة م���ا ل ي���ق���ّل عن 
وفق  ب��ال��ع��امل،  �سخ�سا   80142
فران�س  وك���ال���ة  جمعتها  ح�سيلة 
بر�س اأم�س  الأول ال�ساعة 19،00 

ت.غ ا�ستناداً اإىل م�سادر ر�سمية.
ياأتي ذلك بينما هّدد رئي�س الوليات 
املّتحدة دونالد ترامب بتعليق دفع 
امل�����س��اه��م��ة امل���ال���ّي���ة الأم���ريك���ي���ة يف 
منّدداً  ال��ع��امل��ي��ة،  ال�����س��ّح��ة  منّظمة 
الأممية  امل��ن��ّظ��م��ة  اإدارة  ب��ط��ري��ق��ة 

لوباء كوفيد19-.
وق�������ال ت�����رام�����ب خ������الل م����وؤمت����ره 
ال�سحايف اليومي يف البيت الأبي�س 
ح��ول ت��ط��ّورات ال��وب��اء يف الوليات 
امل���ّت���ح���دة ���س��ن��ع��ّل��ق دف�����ع الأم�������وال 
�سة ملنّظمة ال�سّحة العاملية،  املخ�سّ

من دون مزيد من التفا�سيل.

بالفريو�س  الإ����س���اب���ة  ح�����الت  يف 
امل�ستجد ل يعني اأن الوقت قد حان 
اإىل  ال��ه��ادف��ة  الإج����راءات  لتخفيف 

وقف انت�ساره.
ت�سهد  ال��ب��ل��دان  بع�س  اأن  واأ���س��اف 
زي��ادة �سريعة يف احل��الت اأو طفرة 

جديدة.
امل�ستمرة،  ال��ي��ق��ظ��ة  اإىل  دع���ا  ك��م��ا 

م�سيفاً ما زال اأمامنا طريق طويل 
لنقطعه يف املاراثون والتقدم الذي 
مكافحة  يف  الآن  ح��ت��ى  اأح����رزن����اه 
العتقاد  للغاية.  ه�س  ال��ف��ريو���س 
النهاية  نقطة  م��ن  اق��رتب��ن��ا  ب��اأن��ن��ا 
اأمرا خطريا. الفريو�س ل  �سيكون 
يرتك جمال للخطاأ اأو الر�سا عن 

النف�س. 

اإىل ذل��ك، ق��ال يف م��وؤمت��ر �سحفي 
اأي  اإن  ك��وب��ن��ه��اغ��ن  ب��ال��ف��ي��دي��و م��ن 
اإمكانية لتخفيف عمليات الإغالق 
اجل�سدي  ال��ت��ب��اع��د  اإج��������راءات  اأو 
تتطلب من حكومات الدول درا�سة 
دقيقة للغاية، مثل النظر يف ما اإذا 

كانت النظم ال�سحية م�ستعدة.
من  العديد  اأن  اإىل  م�سرياً  وختم 

الإمارات تر�سل طائرة م�ساعدات اإىل كازاخ�ستان 
لدعمها يف مواجهة فريو�س كورونا امل�ستجد

•• اأبوظبي-وام:

13 طنا من خمتلف  الإم���ارات طائرة م�ساعدات حتمل  دول��ة  اأر�سلت 
امل�ستلزمات الطبية والوقائية اإىل كازاخ�ستان، ي�ستفيد منها نحو 10 
فريو�س  مواجهة  يف  لدعمها  الطبي،  القطاع  يف  العاملني  من  اآلف 

كورونا امل�ستجد كوفيد- 19. 
وتاأتي هذه املبادرة يف اإطار تعاون دولة الإمارات مع الدول التي تعمل 
على حماربة تف�سي فريو�س كورونا امل�ستجد، ومن اأجل تعزيز اجلهود 

العاملية للحد من انت�ساره .
وقال �سعادة الدكتور حممد اأحمد بن �سلطان اجلابر �سفري الإمارات 
لدى جمهورية كازاخ�ستان : اإن الدولة ملتزمة بتقدمي الدعم للدول 
املت�سررة من اأزمة كوفيد19- اإدراكاً منها باأن التعاون متعدد الأطراف 

�سروري للمجتمع الدويل للتغلب على هذه الأزمة الإن�سانية.
)التفا�سيل �س2(

حني ترتبط �لتنمية بالإن�صان:
مكافحة فريو�س كورونا: كوبا حليف فوق العادة!

•• الفجر -جاني�س اأرجاييلوت – ترجمة خرية ال�صيباين

م�ساحة  داخ��ل  ويقع  ن�سمة،  مليون   12 ح��وايل  ي�سكنه  اأرخبيل  ك��وب��ا، 
ال�سغرية  الكاريبية  الدولة  هذه  ُتقدم  ما  وغالًبا  معقدة.  جيو�سيا�سية 
على اأن��ه��ا ن��ظ��ام ك��ا���س��رتو -ح��ت��ى بعد وف���اة ف��ي��دل ك��ا���س��رتو يف نوفمر 
ومبنا�سبة   ،-  2018 اأبريل  يف  كا�سرتو  راوؤول  رئا�سة  ونهاية   2016
اأممّيا، يتعّر�س للنقد يف  اأخ��رى، بعدا  اأظهرت، مرة  اأزم��ة كوفيد19-، 

بع�س الأحيان، عن طريق اإر�سال اأطباء اإىل اإيطاليا ملكافحة املر�س.
وكان بع�س عنا�سر هذا الوفد املوؤلف من 52 فردا )ممر�سون واطباء 
عام  �سارك  قد  لومبارديا،  اىل  مار�س  واإداري��ون( الذي و�سل يوم 22 

مكافحة فريو�س اإيبول يف اإفريقيا.    )التفا�سيل �س11( يف   2014

مقتل قيادي يف حركة ال�سباب بغارة اأمريكية 
•• وا�صنطن-وكاالت:

نفذها  جوية  غ��ارة  يف  م�سرعه،  ال�سومالية  ال�سباب  حركة  يف  قيادي  لقي 
اجلي�س الأمريكي مبدينة تقع يف منطقة جوبا الو�سطى على الطريق بني 

العا�سمة مقدي�سو وكي�سمايو.
واأعلن اجلي�س الأمريكي يف بيان، اأنه قتل اأحد كبار قياديي حركة ال�سباب، 

املرتبطة بتنظيم القاعدة، بغارة جوية قرب مدينة بو�س يف ال�سومال.
وجاء يف بيان لقيادة اجلي�س الأمريكي يف اأفريقيا »اأفريكوم«، اأن القيادي يف 
3 عنا�سر يف التنظيم قتلوا يف غارة جوية  اأحد  احلركة يو�سف جي�س، كان 

اخلمي�س املا�سي، بح�سب ما نقلت اأ�سو�سيتد بر�س.
التي  ال�سباب،  حلركة  موؤ�س�س  ع�سو  باأنه  جي�س  املتحدة  الوليات  وو�سفت 

ت�سيطر على اأجزاء من ال�سومال، وكثريا ما ت�سن هجمات يف مقدي�سو.

هيومن رايت�س حتذر من جوع يف لبنان  
•• بريوت-اأ ف ب

حذرت منظمة هيومن رايت�س ووت�س اأم�س من جوع يتهدد �سكان لبنان 
جراء انت�سار فريو�س كورونا امل�ستجد والقيود املتخذة ملكافحته يف هذا 
اإتخاذ  اإىل  احلكومة  داعية  اقت�سادياً،  انهياراً  اأ�سا�ساً  ي�سهد  الذي  البلد 

اإجراءات �سريعة لتقدمي م�ساعدات اإىل الأكر ت�سرراً.
باجلوع  مهددون  لبنان  �سكان  من  املاليني  اأن  بيان  يف  املنظمة  وذك��رت 
ب�سبب اإجراءات الإغالق املت�سلة بالوباء، ما مل ت�سع احلكومة على وجه 

قة لتقدمي امل�ساعدات. ال�سرعة خطة قوية ومن�سَّ
واأ�سافت ت�سبب وباء كوفيد19- يف تفاقم اأزمة اقت�سادية مدمرة كانت 
موجودة اأ�ساًل، وك�سف عن اأوجه الق�سور يف نظام احلماية الجتماعية 

يف لبنان.

م���دن���ي���ن   5 م����ق����ت����ل 
تركيا   ج��ن��وب  يف  ب��ان��ف��ج��ار 

•• دياربكر-اأ ف ب

ق����ت����ل خ���م�������س���ة م����دن����ي����ني اأم���������س 
�سرق  ج��ن��وب  يف  قنبلة  ب��ان��ف��ج��ار 
الكردية،  ال��غ��ال��ب��ي��ة  ذو  ت���رك���ي���ا 
املحلية  ال�سلطات  اأف��ادت  ما  على 
متهمة حزب العّمال الكرد�ستاين 

بتدبري الهجوم.
ووقع النفجار لدى مرور عربة 
�سدر  لبيان  وفقا  مدنيني،  تنقل 

عن حمافظة دياربكر.

عبدالرحمن العوي�س ي�سيد بتالحم وتكاتف �سعب المارات من مواطنني ومقيمني  )وام(
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اأخبـار الإمـارات
موؤ�س�سة حمد ال�سرقي تتربع مبليوين درهم ل��سندوق الإمارات وطن الإن�سانية

•• الفجرية -وام:

الإن�سانية  لالأعمال  ال�سرقي  حممد  بن  حمد  موؤ�س�سة   " قدمت 
وطن  الإم����ارات  �سندوق   " ح�ساب  يف  تو�سع  دره���م  مليوين   "
الإن�سانية " لدعم مبادراته يف توحيد اجلهود الوطنية للت�سدي 
حتقيق  يف  املوؤ�س�سة  اأه���داف  م��ع  يتوافق  ومب��ا  ك��ورون��ا،  لفريو�س 
املحتاجة  ال�سرائح  دع��م  خ��الل  م��ن  ال�سامية  الإن�سانية  امل��ب��ادئ 
القا�سي  �سهيل  وق��ال   . لها  والعينية  املالية  امل�ساعدات  وت��وف��ري 
توجيهات  �سمن  ياأتي  الإم���ارات  �سندوق  دع��م  اإن  املوؤ�س�سة  مدير 
املجل�س  ع�سو  ال�سرقي  حممد  ب��ن  حمد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 

حمد  ب��ن  حممد  ال�سيخ  �سمو  ومتابعة  ال��ف��ج��رية،  ح��اك��م  الأع��ل��ى 
اإطار  بن حممد ال�سرقي ويل عهد الفجرية-رعاه اهلل- وذلك يف 
تنفيذ خطط املوؤ�س�سة ومد ج�سور التعاون مع املوؤ�س�سات اخلريية 
املتاأثرة  الأ�سر  التي تدعم  املجتمعية  الإن�سانية  املبادرات  واإط��الق 
بالظرف الراهن. واأكد القا�سي اأهمية الدور الذي ي�سطلع به " 
�سندوق الإمارات وطن الإن�سانية " يف تعزيز جهود دولة الإمارات 
امل�ستجد، وتهيئة الظروف  يف احلد من تداعيات فريو�س كورونا 
املالئمة لالأ�سر وال�سرائح امل�ستهدفة للبقاء يف منازلها حماية لها 
من تداعيات الوباء، م�سرياً اإىل دور ال�سندوق يف جت�سيد م�سامني 

التالحم املجتمعي الذي ي�سود جمتمع الإمارات.

خريية الفجرية تتربع مبليوين درهم ل��سندوق الإمارات وطن الإن�سانية
•• الفجرية-وام:

قدمت "جمعية الفجرية اخلريية" مليوين درهم ت�سلم ب�سكل مبا�سر اإىل 
اإطار تعاون  الإم��ارات وطن الإن�سانية" لدعم مبادراته وذلك يف  "�سندوق 
اجلمعية مع خمتلف اجلهات لتنفيذ الإجراءات الحرتازية ملواجهة فريو�س 

كورونا امل�ستجد ومبا يخدم ر�سالتها اخلريية واأهدافها النبيلة.
وقال معايل �سعيد الرقباين رئي�س جمل�س الإدارة " اإن الفجرية اخلريية 
املتاأثرة  الأ���س��ر  ل�سالح  املجتمعية  الإن�سانية  امل��ب��ادرات  من  العديد  اأطلقت 
ب��ال��ظ��رف ال���راه���ن، ع���الوة ع��ل��ى ت��ق��دمي ت��رع��ات م��ادي��ة وع��ي��ن��ي��ة، ل�سرائح 
املجتمع املتنوعة، م�سريا اإىل اأن " �سندوق الإمارات وطن الإن�سانية " الذي 

اأن�سئ تعزيزاً جلهود دولة الإمارات يف احلد من تداعيات الفريو�س ال�سحية 
والإن�سانية والقت�سادية والجتماعية، يج�سد م�سامني التالحم املجتمعي 
التي  والأخالقية  الوطنية  واملبادئ  القيم  خلفية  على  املجتمع،  اأف��راد  بني 

تتميز بها الإمارات.
ال��ت��ي ت�سكل  ال��رق��ب��اين م��ب��ادرة ���س��ن��دوق الإم����ارات وط��ن الإن�سانية  وث��م��ن 
من  امل�ستهدفة  وال�����س��رائ��ح  الأ����س���ر  مل�����س��اع��دة  متكاملة  اإن�����س��ان��ي��ة  م��ن��ظ��وم��ة 
وحمايتها  �سالمتها  على  حفاظا  ال�����س��روري��ة،  احتياجاتها  ت��وف��ري  خ��الل 
تعزيز  على  �سركائها  جانب  اإىل  تعمل  اجلمعية  اأن  موؤكدا  الفريو�س،  من 
امل�ستفيدين من خدماته، يف خمتلف مناطق  لتو�سع مظلة  ال�سندوق،  دور 

الدولة.

الإمارات تر�سل طائرة م�ساعدات اإىل كازاخ�ستان لدعمها يف مواجهة فريو�س كورونا امل�ستجد
•• اأبوظبي-وام:

اأر���س��ل��ت دول����ة الإم������ارات ط��ائ��رة م�����س��اع��دات حت��م��ل 13 ط��ن��ا م��ن خمتلف 
امل�ستلزمات الطبية والوقائية اإىل كازاخ�ستان، ي�ستفيد منها نحو 10 اآلف 
من العاملني يف القطاع الطبي، لدعمها يف مواجهة فريو�س كورونا امل�ستجد 

كوفيد- 19. وتاأتي هذه املبادرة يف اإطار تعاون دولة الإمارات مع الدول التي 
تعمل على حماربة تف�سي فريو�س كورونا امل�ستجد، ومن اأجل تعزيز اجلهود 

العاملية للحد من انت�ساره .
وقال �سعادة الدكتور حممد اأحمد بن �سلطان اجلابر �سفري الإم��ارات لدى 
جمهورية كازاخ�ستان : " اإن الدولة ملتزمة بتقدمي الدعم للدول املت�سررة 

من اأزمة "كوفيد19-" اإدراك��اً منها باأن التعاون متعدد الأطراف �سروري 
للمجتمع الدويل للتغلب على هذه الأزمة الإن�سانية".

واأ�ساف �سعادته " اإن هذه امل�ساعدات هي واحدة من العديد من ال�سحنات التي 
اأر�سلتها دولة الإم��ارات منذ بداية الأزمة اإىل العديد من الدول املت�سررة، 
بالإ�سافة اإىل تعاونها مع منظمة ال�سحة العاملية لتعزيز ال�ستجابة العاملية 

ملحاربة تف�سي الفريو�س". واأ�سار �سعادته اإىل اأن امل�ساعدات املقدمة من دولة 
الكوادر  �ستمكن  ووقائية  طبية  م�ستلزمات  من  كازاخ�ستان  اإىل  الإم���ارات 
الطبية هناك من اأداء واجبها يف مكافحة انت�سار الفريو�س يف البالد، موؤكداً 
�سعوب  وك��ل  كازاخ�ستان  �سعب  جانب  اإىل  وقيادتها  الإم����ارات  دول��ة  وق��وف 

العامل لتتجاوز هذه الكارثة الإن�سانية.

القطاعات  م��ن  يعد  العمل  ���س��وق 
ووا�سع  م��ب��ا���س��ر  ب�����س��ك��ل  امل���ت���اأث���رة 
انت�سار فريو�س كورونا،  بتداعيات 
ح���ي���ث ي���ت���م���ي���ز �����س����وق ال���ع���م���ل يف 
و�سخامته  قطاعته  بتنوع  الدولة 
الأوق����ات  ك��ل  الأ���س��ا���س��ي يف  ودوره 
وي�ستمر هذا الدور اأي�ساً يف اأوقات 

الأزمات.
وانطالقاً  اأن�����ه  ال��ن��ع��م��ي��م��ي  اأك�����د 
الب�سرية  امل���وارد  وزارة  ال��ت��زام  من 
الوطنية  مب�سوؤولياتها  والتوطني 
�سوق  اأداء  ا�ستمرار  على  وحر�ساً 
ينا�سب  ب�سكل  وانتاجيته  العمل 
وي�ستجيب  احل��ال��ي��ة  ال��ت��ح��دي��ات 
والوقائية،  الح��رتازي��ة  للتدابري 
ملواجهة  ال���دول���ة  ت��ت��خ��ذه��ا  ال���ت���ي 
واحلد  امل�ستجد«  كورونا  »فريو�س 
م����ن ان����ت���������س����اره، ق����ام����ت ال��������وزارة 
الوطنية  الهيئة  م��ع  وبالتن�سيق 
والأزم������������ات  ال�������ط�������وارئ  لإدارة 
وطنٍي  برنامٍج  ب��اإع��داد  وال��ك��وارث 
ا���س��ت��ق��رار �سوق  ل���دع���م  م��ت��ك��ام��ٍل 

العمل يف القطاع اخلا�س.

يف  �لعمالة  لدعم  �إج���ر�ء�ت 
�لقطاع �خلا�س

الرنامج  ي��رك��ز  ال��ن��ع��ي��م��ي  وق����ال 
العمالة  وه��ي  حم��اور  ثالثة  على 
الإداري  وال�����دع�����م   ، ،ال����ت����وط����ني 
مل��ن�����س��اآت ال��ق��ط��اع اخل���ا����س، حيث 
ي�سمل املحور الأول حمور العمالة 
م����ن خ�����الل ت��ط��ب��ي��ق ح���زم���ة من 
يف  للعاملني  الوقائية  الإج���راءات 
وال���ت���ي ت�سمل  ال��ق��ط��اع اخل���ا����س، 
اأماكن  يف  ال��ت��ج��م��ع��ات  م���ن  احل���د 
 ، العمل ومراكز تقدمي اخلدمات 

وحافالت نقل العمال”.

اجل��م��ه��ور ب�����الإج�����راءات ال��ت��ي مت 
الإعالن عنها.

الإمارات  دولة  اأن  معاليه  واأو�سح 
م�ستمرة يف اتخاذ كافة الجراءات 
التي ن�سمن من خاللها احلد من 
امل�ستجد،  كورونا  فريو�س  انت�سار 
خ���الل قطاعنا  وم���ن  والأول����وي����ة 
ال�سحي كانت زيادة وتو�سيع نطاق 
وبالتايل  ال��دول��ة،  يف  الفحو�سات 
النجاح يف الكت�ساف املبكر وح�سر 

احلالت واملخالطني وعزلهم.
وق����ال م��ع��ال��ي��ه ه���ذا الإج������راء يتم 
م����ن خ������الل ت��خ�����س��ي�����س م���راك���ز 
م���ت���ق���دم���ة ل��ف��ح�����س ال���ف���ريو����س، 
اأحدث  ا���س��ت��خ��دام  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 
والتقنيات  التكنولوجيا  و���س��ائ��ل 
وهذا  امل��ج��ال،  ه��ذا  يف  امل�ستخدمة 
الرقم يدل على حر�س الدولة يف 
مكافحة الفريو�س واحلفاظ على 
ويعك�س  املجتمع،  و�سالمة  �سحة 
نظامنا  ق������وة  ال����وق����ت  ن���ف�������س  يف 
الطبية”  ال�سحي وكفاءة كوادرنا 
الفرتة  خ���الل  �سيتم   : .واأ����س���اف 
املقبلة م�ساعفة عدد الفحو�سات، 
للك�سف  ونطاقها  دائرتها  تو�سيع 
ال�سكر  م��وج��ه��ا  حالت”  اأي  ع��ن 
ل” خط دفاعنا الأول، من اأطباء 
وممر�سني وم�سعفني، وكل الذين 
امل��ي��دان خ��الل هذه  يتواجدون يف 
و�سالمة  �سحة  اأن  الفرتة”.واأكد 
اجلميع اأولوية لنا، وهي م�سوؤولية 

وطنية نت�سارك فيها جميًعا.

�إ�صابة جديدة   300 ت�صجيل 
بفريو�س كورونا

واأع�����ل�����ن�����ت ال������دك������ت������ورة ف����ري����دة 
الر�سمي  امل���ت���ح���دث  احل���و����س���ن���ي، 

الأجر، اأو منح العامل، اإجازة غري 
اأجره  خف�س  اأو  الأج���ر،  مدفوعة 
امل�سار  الفرتة  موؤقت،خالل  ب�سكل 
اإليها ،اأو خف�س اأجره ب�سكل دائم.

مبادرة اإجازة مبكرة 
واأكد عبداهلل النعيمي اأنه وامتداداً 
لرامج الدعم الإن�ساين حلكومة 
املقيمني  جت����اه  الإم���������ارات  دول�����ة 
ال���ذي���ن  ال������دول������ة  ال���ع���ام���ل���ني يف 
بلدانهم  اإىل  ال��ع��ودة  يف  ي��رغ��ب��ون 
مبكراً اأطلقنا مبادرة اإجازة مبكرة 
اخلا�س  القطاع  من�ساآت  لتتبناها 
لال�ستفادة  وحت��ف��ي��زاً  ال��دول��ة،  يف 
العاملني  اأع����داد  يف  الفائ�س  م��ن 
لدى بع�س املن�ساآت، كاإحدى تبعات 
كورونا.  ف���ريو����س  ان��ت�����س��ار  اأزم�����ة 
ت�سجيل  ف��ر���س��ة  ال�������وزارة  وف�����رت 
نظام  يف  العاملني،  ه���وؤلء  بيانات 
���س��وق ال��ع��م��ل الف���رتا����س���ي، على 
careers. الإل���ك���رتوين  امل��وق��ع 

للبحث   ،  mohre.gov.ae
ع����ن ف���ر����س ال���ع���م���ل امل���ت���وف���رة يف 

ال�سوق.

القطاع اخلا�س.

يف  للمن�صاآت  �لإد�ري  �لدعم 
�لقطاع �خلا�س

ويقدم املحور الثالث من الرنامج 
الإداري  الدعم  مب��ب��ادرات  واملعني 
قرار  بناء  ج��اءت  والتي  للمن�ساآت، 
حت�سيل  بتعليق  ال����وزراء  جمل�س 
الغرامات الإداري��ة ملدة �ستة اأ�سهر 
ت�ساريح  جميع  ر�سوم  تخفي�س  و 

العمل لفئات من املن�ساآت.
رفعت  ال����وزارة  اأن  النعيمي  وذك���ر 
جميع القيود املطبقة على املن�ساآت 
امل�سجلة لديها ، و�سهلنا احل�سول 
على ت�ساريح عمل داخلية جديدة 
احلالية  العمل  ت�ساريح  وجتديد 
با�سرتجاع  ل��ل��م��ن�����س��اآت  وال�����س��م��اح 
ف����ور جتديد  امل�������س���ريف  ال�����س��م��ان 

الت�ساريح.
موؤقتا  ال��������وزارة  ���س��م��ح��ت  ك���ذل���ك 
العمل  ع���ق���ود  ت��ع��دي��ل  ب��اإم��ك��ان��ي��ة 
ب�سرط   ، والعاملني  املن�ساآت  ب��ني 
لي�سمل  الطرفني  ب��ني  ال��رتا���س��ي 
مدفوعة  اإج���������ازة  ال���ع���ام���ل  م���ن���ح 

يت�سمن  وال��ذي  اخلا�س،  القطاع 
الإجراءات الالزم اتخاذها ،خالل 

الظروف الطارئة احلالية”.

ت�صكيل جلنة خا�صة للنظر يف 
يف  �لعاملني  �ملو�طنني  �صكاوى 

�لقطاع �خلا�س
الثاين  املحور  اأن  النعيمي  اأو�سح 
من الرنامج يركز على التوطني 
حيث تعمل الوزارة على ال�ستمرار 
يف دعم وتعزيز ا�ستقرار املواطنني 
العاملني يف القطاع اخلا�س، وقد 
ال�������وزارة جل��ن��ة خا�سة  ���س��ك��ل��ن��ا يف 
ل��ل��ن��ظ��ر يف ����س���ك���اوى امل���واط���ن���ني، 
اخلا�س،  ال���ق���ط���اع  يف  ال��ع��ام��ل��ني 
ودعمهم  اأو����س���اع���ه���م،  وم��ت��اب��ع��ة 

وحماية حقوقهم.
اأ�ساف النعيمي تعمل الوزارة  كما 
ح��ال��ي��اً ع��ل��ى اإع����داد خ��ط��ط تعزيز 
خمتلف  يف  ال���وظ���ي���ف���ي  الأم���������ان 
خا�سًة  الق��ت�����س��ادي��ة  ال��ق��ط��اع��ات 
الأكر تاأثرا بتبعات اأزمة فريو�س 
الأعباء  م���ن  وت��خ��ف��ي��ف��اً  ك����ورون����ا، 
من�ساآت  على  والإداري��ة  الت�سغيلية 

كما ذكر “ األزمنا من�ساآت القطاع 
اأع����داد  ح�����س��ور  بخف�س  اخل��ا���س 
العاملني لديها بحيث ل تزيد على 
العاملني،  جم��م��وع  م���ن   %  30
م�ا  اإل�ى  املتعاملي�ن،  ن�س�بة  وتقلي�ل 
ل يزي�د عل�ى، 30% م�ن الطاقة 
ال�س�تيعابية م�ع توفري ا�سرتاطات 
وو�سائل ال�سحة وال�سالمة لوقاية 
العاملني، فيما مت ا�ستثناء املن�ساآت 
احليوية  ال��ق��ط��اع��ات  يف  ال��ع��ام��ل��ة 
واخلدمات  ال�����س��ح��ة  ق��ط��اع  م��ث��ل 
الغذائية و�سركات الطاقة القطاع 

املايل وغريها من هذا الإجراء.
واأ���������س��������اف ال����ن����ع����ي����م����ي األ�����زم�����ت 
ال����������وزارة امل���ن�������س���اآت ب���ع���دم زي�����ادة 
اأع����داد ال��رك��اب م��ن ال��ع��م��ال داخل 
 %  25 ع���ل���ى  ال���ن���ق���ل  ح����اف����الت 
م���ن ط��اق��ت��ه��ا ال���س��ت��ي��ع��اب��ي��ة، ومت 
الثقافية،  الأن�����س��ط��ة  جميع  وق��ف 
للعمال  الجتماعية  ال��ري��ا���س��ي��ة، 
اأوق��ات تناول  اأع��داده��م يف  وتقليل 
ال���وج���ب���ات،ك���م���ا ق���ام���ت ال��������وزارة 
ب������اإط������الق ال����دل����ي����ل الإر�������س������ادي 
ملن�ساآت  ب��ع��د  ع���ن  ل��ل��ع��م��ل  امل���وؤق���ت 

ع����ن ال���ق���ط���اع ال�����س��ح��ي يف دول����ة 
الإمارات، عن م�ستجدات احلالت 
والو�سع ال�سحي يف الدولة، حيث 
حالة   300 ور����س���د  ت�سجيل  مت 
اإ���س��اب��ة ج��دي��دة ب��ك��ورون��ا امل�ستجد 
عليها  ال��ت��ع��رف  مت  كوفيد19-، 
املخالطني  ف���ح�������س  خ�����الل  م����ن 
اأعلن عنها م�سبقاً. ومع  لإ�سابات 
اجل��دي��دة و�سل  احل���الت  ت�سجيل 
اإج���م���ايل ع����دد احل�����الت ال��ت��ي مت 
يف  حالة   2659 اإىل  ت�سخي�سها 

دولة الإمارات.
واأو����س���ح���ت ال���دك���ت���ورة ف���ري���دة اأن 
جلن�سيات  تعود  امل�سجلة  احل��الت 
خمتلفة وجميعها حالت م�ستقرة 
ال�سحية  ل���ل���رع���اي���ة  وت���خ�������س���ع 

الالزمة.

جديدة. �صفاء  حالة   53
فريدة  ال����دك����ت����ورة  اأع���ل���ن���ت  ك���م���ا 
53 حالة  ���س��ف��اء  ع���ن  احل��و���س��ن��ي 
كورونا  بفريو�س  مل�سابني  جديدة 
وتعافيها  كوفيد19-  امل�����س��ت��ج��د 
ال���ت���ام م���ن اأع����را�����س امل���ر����س بعد 
الالزمة  ال�سحية  الرعاية  تلقيها 
م��ن��ذ دخ��ول��ه��ا امل�����س��ت�����س��ف��ى، حيث 
اإىل  ال�سفاء  ح��الت  و�سل جمموع 

الآن. حتى  م�سجلة  حالة   239

لدعم  متكامل  وطني  برنامج 
��صتقر�ر �صوق �لعمل يف �لقطاع 

�خلا�س
م��ن ج��ان��ب��ه اأو����س���ح ع��ب��داهلل علي 
النعيمي الوكيل امل�ساعد لالت�سال 
وال����ع����الق����ات ال���دول���ي���ة ب���الإن���اب���ة 
امل��وارد الب�سرية والتوطني  ب��وزارة 
خ���الل الإح���اط���ة الإع���الم���ي���ة، اأن 

•• اأبوظبي-وام:

ع���ق���دت ح��ك��وم��ة الإم��������ارات ام�س 
الإح��اط��ة الإع��الم��ي��ة ال��دوري��ة يف 
اآخر  على  للوقوف  اأبوظبي  اإم��ارة 
املرتبطة  واحل�����الت  امل�����س��ت��ج��دات 
ب���ف���ريو����س ك����ورون����ا امل�����س��ت��ج��د يف 
ال����دول����ة، حت����دث خ��الل��ه��ا معايل 
ع���ب���دال���رح���م���ن ال���ع���وي�������س، وزي����ر 
ال�����س��ح��ة ووق����اي����ة امل��ج��ت��م��ع، عن 
م�ستجدات الإجراءات الحرتازية 
الفريو�س،  م��ن  ل��ل��وق��اي��ة  امل��ت��خ��ذة 
النعيمي  علي  عبداهلل  جانب  اإىل 
ال����وك����ي����ل امل���������س����اع����د ل���الت�������س���ال 
وال����ع����الق����ات ال���دول���ي���ة ب���الإن���اب���ة 
امل��وارد الب�سرية والتوطني  ب��وزارة 
ل����ل����ح����دي����ث ح��������ول الج��������������راءات 
املتخذة من جانب ال��وزارة يف ظل 
الدكتورة  و  احل��ال��ي��ة،  ال��ت��ط��ورات 
ف�����ري�����دة احل����و�����س����ن����ي، امل���ت���ح���دث 
يف  ال�سحي  القطاع  ع��ن  الر�سمي 

دولة الإمارات.

فح�س  مليون  ن�صف  من  �أك��رث 
طبي لفريو�س كورونا

عبدالرحمن  م��ع��ايل  اأع���ل���ن  ف��ق��د 
العوي�س عن اإجراء دولة الإمارات 
الفحو�سات  عدد  يف  قيا�سي  لرقم 
الطبية للك�سف عن فريو�س كورونا 
ق�سرية،  ف����رتة  خ����الل  امل�����س��ت��ج��د 
 539،195 اإج���������راء  مت  ح���ي���ث 
فح�سا على م�ستوى الدولة لفتا 
ظروف  يف  يعي�س  ال��ع��امل  اأن  اإىل 
اأثبتت  الظروف  وهذه  ا�ستثنائية، 
الإم�����ارات  وت��ك��ات��ف �سعب  ت��الح��م 
وانعك�س  من مواطنني ومقيمني، 
م���ن خ����الل الإل����ت����زام امل��ل��ف��ت من 

�صفاء 53 حالة جديدة مل�صابني بفريو�س كورونا وت�صجيل 300 �إ�صابة جديدة

وزير ال�سحة: اأكرث من ن�سف مليون فح�س طبي يف الإمارات وتو�سيع نطاق الفحو�سات خالل الفرتة القادمة
الظروف احلالية اأثبتت تالحم وتكاتف �سعب الإمارات من مواطنن ومقيمن، وانعك�س من خالل اللتزام بالإجراءات الوقائية
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دار الرب تقدم م�ساعدات لألف و933 حالة بقيمة 9.5 مالين
ال�سارقة للفنون تطلق الت�سجيل ال�سوتي »منزل ماكيدبا« على اأ�سطوانات الفينيل

•• عجمان-الفجر:

م�ساعدات  ع��ج��م��ان  يف  ال����ر  دار  ج��م��ع��ي��ة  ف����رع  ق����دم 
اجتماعية مادية، بقيمة 9 ماليني و509 اآلف و614 
منها  ا�ستفاد  م(،   2019( املا�سي  العام  خالل  درهما، 
واأو���س��ح في�سل �سحراوي،  واأ���س��رة.  ف��ردا  األ��ف و933 
مدير فرع اجلمعية يف عجمان، اأن امل�ساعدات الإن�سانية 
توزعت بني خم�س جمالت وبنود، هي دفع قيمة اإيجار 
م�ساكن 902 اأ�سرة حمتاجة، وت�سديد الر�سوم املدر�سية 
واجلامعية امل�ستحقة على 541 من الطلبة اأبناء الأ�سر 
ا غري  حمدودة الدخل، ودفع تكاليف عالج 136 مري�سً

قادر على �سدادها، و�سداد فواتري الكهرباء املطلوبة من 
اأ�سرة ذات دخل حمدود، بجانب امل�ساعدات العامة ل�   42
312 حالة. وقال �سحراوي: اإن "دار الر" يف عجمان 
نفذت يف 2019 �ستة م�ساريع خريية مو�سمية، خالل 
ف��رتت��ي ���س��ه��ر رم�����س��ان، وع��ي��د الأ���س��ح��ى امل���ب���ارك، هي 
م�ستفيًدا،  و420  األ��ًف��ا   54 ال�سائم،  اإف��ط��ار  م�ساريع 
بتكلفة 435 األفا و360 درهًما، زكاة الفطر، 7500 
 770 الرم�ساين،  امل��ري  األ��ًف��ا،   276 بكلفة  م�ستفيد، 
األف،   35 ب�  م�ستفيًدا،   57 الفطر،  عيد  ك�سوة  حالة، 
الأ�سحى،  اأ�سرة، وك�سوة عيد   832 الأ�ساحي،  م�سروع 

األًفا.  35 بقيمة  م�ستفيًدا،   50

•• ال�صارقة-وام:

على  الت�سجيلية  اإ�سداراتها  اأول  للفنون  ال�سارقة  موؤ�س�سة  اطلقت 
مويانغا  نيو  للفنان  ماكيدبا«  »م��ن��زل  بعنوان  الفينيل  اأ���س��ط��وان��ات 
الذى قدم هذا العمل املو�سيقي للمرة الأوىل يف بينايل ال�سارقة 14 
ماكيبا  مرييام  اإفريقية  اجلنوب  املغنية  بذكرى  احتفاًء   -2019

.2008--1932
املنفى  ال�سوتي حول مفهوم  التاأمل  ت�سجيل  »منزل ماكيدبا« هو  و 
وما ي�ساحب ذلك من عر�س خيايل لرعب مفاده اأن تهديد الياأ�س 
العميق قد ينت�سر قريباً مت ت�سجيل العمل ب�سكل حي مع جمموعة 
م��ن امل��غ��ن��ني والآلت الإل��ك��رتون��ي��ة امل���وج���ودة يف ك��ي��ب ت����اون، جنوب 
لنا  وهبته  ال��ذي  الإرث  للنظر من جديد يف  اإفريقيا وهي حماولة 

ماك�سكي  �سباأ-  يف  الأ�سطورية  -امللكة  ماكيدا  مثل  ب��ارزة  �سخ�سيات 
الفذة  -الأم  الإف��ري��ق��ي��ة-وم��اك��ي��ب��ا  ال��ث��وري��ة  وال��ق��ي��ادي��ة  -ال��ن��ا���س��ط��ة 
لالأغنية الأفريقية حيث تقدم لنا حياة هوؤلء الن�ساء الثالث دلياًل 
بالرغم من  ان��ه  ي��ذك��ر  ال��ي��اأ���س«.  اأوق���ات  الأم���ل يف  على كيفية خلق 
ومثقفة  جاز  مغنية  بو�سفها  ماكيبا  تناولت  التي  الكثرية  الكتابات 
طليعية اإل اأن دورها تقل�س يف التاريخ احلديث ليتحول اإىل جمرد 
�سطٍر مكتوب على الهام�س ومل ياأت التاريخ احلديث على ذكرها �سوى 
كمرتجمة اأ�سا�سية ملعنى اأن يكون املرء اإفريقياً يف عامل ي�سهد اأفول 
الإمراطوريات وجرى اإىل حٍد بعيد التعتيم على دورها و»تدجينه« 
باآرائها  اإجهارها  ب�سبب  اإىل ديارها  العودة  وعلى خلفية عجزها عن 
ماكيبا لفرتة  عا�ست  -الأبارتيد  العن�سري  الف�سل  لنظام  املناه�سة 

يف »اإفريقيا امل�سلمة«.

بف�صل توجيهات حاكم �ل�صارقة باإعالنها كمحمية طبيعية يف عام 2000 
النادرة يف حممية جزيرة �سري بونعري ال�سقر  منقار  ل�سالحف  ع�سًا   63

مركز �ل�صباب �لعربي يطلق برنامج مبعوثي �لتنمية يف �ملنطقة �لعربية بالتعاون مع برنامج �لأمم �ملتحدة �لإمنائي

�سما املزروعي: ال�سباب هم منطلق الوعي واحلفاظ على مكت�سبات الأوطان واأ�سا�س خطط التنمية

•• ال�صارقة-الفجر:

ر�سد مركز �سري بونعري لالأبحاث البحرية التابع لهيئة البيئة واملحميات 
منقار  نوع  من  البحرية  ال�سالحف  اأع�سا�س  اأع��داد  ال�سارقة،  يف  الطبيعية 
 63 اإىل  اليوم  و�سلت حتى  التي  بونعري،  ال�سقر يف حممية جزيرة �سري 
مراحل  يف  و�ست�ستمر  امل��ا���س��ي،  م��ار���س   12 يف  بالتع�سي�س  ب���داأت  اإذ  ع�����س، 

التع�سي�س لغاية نهاية �سهر مايو القادم. 
واأ�سارت �سعادة هنا �سيف ال�سويدي، رئي�س هيئة البيئة واملحميات الطبيعية 
يف ال�سارقة، اإىل اأن الهيئة قامت بالعديد من املبادرات والرامج التي لقت 
ا�ستح�ساناً حملياً وعاملياً، اذ كان هذا النوع من ال�سالحف مهدد بالنقرا�س، 
ال�سيادين  قبل  م��ن  بيو�سها  جمع  منها،  العوامل  م��ن  العديد  اإىل  ن��ظ��راً 
البيئي،  كالتلوث  جغرافية  لأ���س��ب��اب  اأو  وحل��وم��ه��ا،  ب��اأ���س��داف��ه��ا  وال��ت��ج��ارة 

والتغيري املناخي. 
وقالت �سعادة هنا �سيف ال�سويدي: اإن اإمارة ال�سارقة لطاملا كانت �سباقة يف 
القائمة  �سمن  تقع  التي  بالنقرا�س،  املهددة  للحيوانات  احلماية  توفري 
احلمراء لالحتاد العاملي ل�سون الطبيعة، ل�سيما هذا النوع من ال�سالحف 

الذي �سنف باأنه مهدد بالنقرا�س من الدرجة الأوىل. 
يف  الهيئة  جهود  اأن  اإىل  الطبيعية،  واملحميات  البيئة  هيئة  رئي�س  ولفتت 
احلفاظ على �سل�سلة �سالحف منقار ال�سقر بداأت منذ ع�سر �سنوات تقريباً، 
حيث عملت على عدد من الأبحاث والدرا�سات التي تركز على منط حياتها 
2016 جم��م��وع��ة من  ع���ام  اأط��ل��ق��ت يف  اأن��ه��ا  ك��م��ا  وت��غ��ذي��ت��ه��ا،  و�سلوكياتها 

املتعلقة  والبيانات  املعلومات  كل  وتوثيق  ومراقبتها  ملالحظتها  ال�سالحف 
ب��ع��ي��دة عن  ب��اأن��ه��ا  ال�سقر  م��ن��ق��ار  ���س��الح��ف  تع�سي�س  م��واق��ع  وتتميز  ب��ه��ا.  
جزيرة  �سكلت  لذلك  الناعمة،  الرمال  بها  وتتوافر  الب�سرية،  امل�ستوطنات 
�سري بونعري بيئة ممتازة للتكاثر والعي�س، ل�سيما واأن اجلزيرة تعتر من 
اأهم املحميات للحياة الفطرية واملائية واحليوانية والنباتية على م�ستوى 

منطقة اخلليج والعامل. 
و�ُسمي هذا النوع من ال�سالحف مبنقار ال�سقر ن�سبًة لروؤو�سها املدببة التي 
اأع��وام ما�سية قد �سهدت  ال�سقر، وكانت يف  تنتهي ب�سكل حاد ي�سبه منقار 
اإذ  اأعدادها، كما تتميز بحجمها ال�سغري ن�سبياً،  تناق�ساً بحدود ٪80 من 
تزن 50 كجم كحد اق�سى، وُت�سف باأنها بنية اللون مع وجود بع�س البقع 

الرتقالية اأو ال�سفراء اأو احلمراء. 
وتقوم ال�سلحفاه الواحدة من هذا النوع من ال�سالحف املهدد بالنقرا�س 
متو�سط  ويبلغ  ال��ع�����س،  يف  بي�سات   110 اإىل   90 ح���وايل  بو�سع  ب�����س��دة، 
عملية  اأن  العلم  م��ع  ال��واح��د،  املو�سم  يف  اأع�سا�س   7 اإىل   2 ب��ني  اأع�سا�سها 

التفقي�س ت�ستغرق بني 50 اإىل 70 يوم. 
الدولية،  باأهميتها  بونعري متتاز  اأن حممية جزيرة �سري  بالذكر  اجلدير 
وهي واحدة من املحميات التي مت اإدراج ا�سمها يف التفاقية الدولية لالأرا�سي 
الرطبة "رام�سار"، ملا تتمتع به من �سفات ومكونات غنية وزاخرة. كما مت 
اإدراجها يف قائمة اليوني�سكو التمهيدية ملواقع الرتاث العاملي، وقبولها يف 
الهندي  املحيط  يف  البحرية  ال�سالحف  واإدارة  حماية  حول  تفاهم  مذكرة 

وجنوب �سرق اآ�سيا.

•• اأبوظبي -وام:

قالت معايل �سما املزروعي، وزيرة دولة ل�سوؤون ال�سباب نائب رئي�س مركز 
ال�سباب العربي، اإن ال�سباب هو منطلق الوعي وعماد احلفاظ على مكت�سبات 
الأوطان واأ�سا�س خطط التنمية وحماية بنية املجتمعات اقت�سادياً واجتماعياً 
هم  ال�سباب  لأن  والطارئة،  منها  العتيادية  واحل���الت؛  الظروف  كافة  يف 
اإىل  والأزم���ات  التحديات  حتيل  التي  الإيجابية  وال��روؤي��ة  والبناء  امل�ستقبل 

فر�س بالعزمية والعمل اجلاد.
عقدها  مت  عمل  ور�سة  يف  للم�ساركني  معاليها  وجهتها  كلمة  يف  ذل��ك  ج��اء 
اأبوظبي  الرئي�سي للمركز يف  املقر  با�ستخدام تقنية الت�سال عن بعد بني 
مبعوثي  "برنامج  م��ن  الأوىل  ال��دف��ع��ة  لأع�����س��اء  ع��رب��ي��ة؛  ع��وا���س��م  وع�سر 
املقيم  املتحدة  الأمم  العربية" بح�سور من�ّسق  املنطقة  للتنمية يف  ال�سباب 
مركز  ق��ام  حيث  ع�ساف؛  دينا  الدكتورة  املتحدة  العربية  الإم���ارات  لدولة 
ال�سباب العربي باإطالق هذه املبادرة التي ت�ستمر ن�سختها الأوىل ملدة عام 
العربية"  املنطقة  الإمنائي يف  املتحدة  الأمم  "برنامج  بال�سراكة مع  كامل 
مكاتب  يف  ال�سباب  م��ن  لعدد  التنمية  جم��ال  يف  العملي  التدريب  لتوفري 

برنامج الأمم املتحدة الإمنائي يف 10 دول عربية. م�سوؤوليات وفر�س.
اليوم وت�ستمر  11 �سابا و�سابة عربية بداأت  "اإن مهمة  واأ�سافت معاليها: 
الفر�س  من  والعديد  امل�سوؤوليات  من  الكثري  معها  حتمل  الآن  من  لعام 
ومتكني  للتنمية  الوطنية  اخلطط  على  كثب  عن  �سيتعرفون  حيث  اأي�ساً، 
ال�سباب  لأقرانهم  لنقلها  عملية  خ��رات  و�سيك�سبون  اأوطانهم،  يف  ال�سباب 
�سفراء  و�سيكونون  جمتمعاتهم،  يف  التنمية  جم��الت  يف  الفاعلة  واجلهات 
للتنمية  امل��ت��ح��دة  الأمم  ولأه����داف  اأوط��ان��ه��م  يف  التنمية  ل�سرتاتيجيات 
جمتمعاتهم  احتياجات  فهم  على  الأق���در  و�سيكونون   ،2030 امل�ستدامة 

واآليات متكني ال�سباب فيها." 10 دول.
وت�سم الدفعة التاأ�سي�سية من برنامج مبعوثي ال�سباب للتنمية يف املنطقة 
واملغرب  والأردن وم�سر  البحرين  دول عربية هي   10 من  �سباباً  العربية 

اختيارهم  مت  وت��ون�����س،  و���س��وري��ا  وجيبوتي  وال�سومال  ولبنان  وفل�سطني 
البالد  يف  والب�سرية  والجتماعية  القت�سادية  للتنمية  �سفراء  ليكونوا 
املتحدة  الأمم  برنامج  مكاتب  يف  كامل  لعام  عملهم  بعد  وذل��ك  العربية، 

الإمنائي.
امل�ستجد  اأع�ساء الرنامج عملهم بالتزامن مع حتدي وباء كورنا  ويبا�سر 
تداعياته  م��ن  وال��ت��ع��ايف  م��ع��ه  للتعامل  اجل��ه��ود  ال��ع��امل  دول  ت��ب��ذل  ال���ذي 
وقد  م�ستقباًل.  مماثلة  ح��الت  لأي��ة  لال�ستعداد  التجربة  من  وال�ستفادة 
مت اإطالق الرنامج يف هذه الظروف ب�سكل افرتا�سي حيث با�سر الأع�ساء 
املتحدة  الأمم  برنامج  طبقها  التي  بعد  عن  العمل  ترتيبات  وفق  مهامهم 
الإمن���ائ���ي ح��ف��اظ��اً ع��ل��ى م��ع��اي��ري ال�����س��ح��ة وال�����س��الم��ة وال��وق��اي��ة والتزاماً 
منظمة  توجيهات  م��ع  ومتا�سياً  بلد  ك��ل  يف  املعتمدة  املحلية  ب���الإج���راءات 
الإقليمي  املكتب  مدير  نائب  ب��ول،  ���س��ارة  قالت  ب��دوره��ا  العاملية.  ال�سحة 
الأمم  برنامج  يف  "نحن  الإمنائي  املتحدة  الأمم  برنامج  العربية  للدول 
املتحدة الإمنائي نثق باأن متكني ال�سباب كمبتكرين حللول التنمية اأ�سا�سي 
اأه��داف التنمية امل�ستدامة، وحموري يف تعزيز تاأثريات جهودنا  يف حتقيق 
العربي على  ال�سباب  ال�سياق مركز  ون�سكر يف هذا  العامل.  الإمنائية حول 
رعاية هذه املبادرة املتميزة التي �ستطرح فكراً متجدداً يف هذه املرحلة التي 
�سنحتاج فيها اإىل توفري كافة م�ستويات الدعم للدول للتعايف من التاأثريات 
الوا�سعة لوباء كوفيد19- دون اأن نن�سى العمل من اأجل امل�ستقبل والتنمية 

امل�ستدامة للجميع." مواقع قيادية.
ال�سباب  �سوؤون  وزي��ر  املوؤيد  توفيق  بن  اأمي��ن  ال�سيد  �سعادة  قال  من جانبه 
"متكني ال�سباب من �سغل املواقع القيادية  والريا�سة يف مملكة البحرين: 
مملكة  يف  لنا  بالن�سبة  اأ�سا�سياً  م�ساراً  يعتر  التنمية  جم��الت  خمتلف  يف 
اأفكارهم يف  اأثر  ال�سباب وتو�سيع  ق��درات  ال�ستفادة من  اأجل  البحرين من 
ال�سباب  اأن  ذل��ك  وم�ستقباًل،  حا�سراً  نتائجها  وا�ستدامة  القطاعات  كافة 
لديهم الروؤية الإيجابية والطموح والطاقة والأفكار امللهمة حللول اإبداعية 
روؤية  مع  يتوافق  ال��ذي  الأم��ر  وه��و  والجتماعي  القت�سادي  النمو  حتقق 

�سمو ال�سيخ نا�سر بن حمد اآل خليفة ممثل جاللة امللك لالأعمال اخلريية 
لل�سباب  الأع��ل��ى  املجل�س  رئي�س  الوطني  الأم��ن  م�ست�سار  ال�سباب  و���س��وؤون 
والريا�سة يف متكني ال�سباب وخلق قيادات �سبابية قادرة على قيادة م�سرية 

البناء والتحديث".
وتابع "روؤيتنا اأن تكون البحرين عا�سمة لل�سباب والريا�سة، لذلك نحر�س 
على ت�سافر كل اجلهود والعمل معاً يف خمتلف املوؤ�س�سات وفق منهج البحرين 
ي�ستحقونها  التي  الواعدة  الفر�س  ومنحهم  ال�سباب  لتمكني  واح��د  فريق 
القت�سادية  البحرين  روؤي��ة  حتقيق  اإىل  و���س��وًل  التنمية  قطاعات  لقيادة 
جمال ال�سباب والريا�سة والتعليم وريادة  يف  ال�سباب  متّكن  التي   2030
الأعمال والبحث العلمي والبتكار والإبداع والذكاء ال�سطناعي." تركيز 
الطاقات. بدورها قالت وزيرة الدولة ل�سوؤون التمكني القت�سادي لل�سباب 
"الن�ساء  اللبنانية فيوليت خرياهلل ال�سفدي:  واملراأة �سابقاً يف اجلمهورية 
وال�سباب اللبنانيون هم قوة التغيري. الهدف من هذا الرنامج خلق �سل�سلة 
تتجاوز احلدود اجلغرافية، وخلق خارطة طريق من �ساأنها اأن تعزز متكني 
ال�سباب اللبناين، من خالل و�سع ال�سباب يف لبنان على توا�سل مع �سبابنا 
علينا  "يجب  الطرفني." واأ�سافت:  تفيد  توا�سل  �سبكة  اخل��ارج، وخلق  يف 
العمل جميعا على التغيري، اإذ اأن �سر التغيري يكمن يف تركيز كل طاقاتنا، 

لي�س على حماربة ما كان قدميا، واإمنا بناء ما هو جديد." مبعوثون.
املنطقة  يف  للتنمية  ال�سباب  مبعوثي  برنامج  من  الأوىل  الدفعة  و�سمت 
العربية كاًل من جنيب خ�سر وعالء �سبيتان من الأردن، و�سليمة بن �سا�سي 
من تون�س، واأحمد بوع�سلي من البحرين، واآية البيطار من �سورية، واأحمد 
خريي من م�سر، و�سارة قدورة من فل�سطني، ومهيوب حممد من جيبوتي، 
خويل  ونادين  املغرب،  من  م�سروح  ووليد  ال�سومال،  من  حا�سي  وعبداهلل 

من لبنان. اأهداف.
توفري  اإىل  العربية  املنطقة  يف  للتنمية  ال�سباب  مبعوثي  برنامج  ويهدف 
الدعم لل�سباب يف املنطقة العربية وال�ستثمار يف اإمكاناتهم لتحقيق اأهداف 
التنمية امل�ستدامة يف بلدانهم، واإطالع ال�سباب العربي على اأطر عمل الأمم 

املتحدة واخلطط الوطنية لتطوير قدرات ال�سباب والتنمية يف جمتمعاتهم، 
اأقرانهم  مع  والعمل  اإقليمية  �سبكة عالقات  لتكوين  لهم  الفر�سة  واإتاحة 

و�سركاء من خمتلف اأنحاء العامل.

مهمة م�صتمرة.
لل�سباب،  الحتادية  املوؤ�س�سة  عام  مدير  النظري،  �سعيد  �سعادة  قال  ب��دوره 
الرئي�س التنفيذي لال�سرتاتيجية يف مركز ال�سباب العربي وع�سو اللجنة 
اأع�ساء  "مهمة  الإم����ارات:  دول��ة  يف  امل�ستدامة  التنمية  لأه���داف  الوطنية 
�ستتوا�سل  ب��ل  بانتهائه،  تنتهي  ل��ن  ك��ام��ل  ل��ع��ام  �ست�ستمر  ال��ت��ي  ال��رن��ام��ج 
لتمكني ال�سباب العربي يف جمتمعاتهم باعتبارهم �سفراء لأهداف التنمية 
امل�ستدامة 2030، لي�سكلوا م�سدر اإلهام ملزيد من ال�سباب العربي الطامح 
العربية  البالد  مكت�سبات  تعزيز  يف  بفاعلية  وامل�ساركة  قدراته  تطوير  اإىل 
الدول  يف  لل�سباب  مفتوحة  دع��وة  النظري  ووج��ه  واجتماعياً."  اقت�سادياً 
العربية الع�سرة الأع�ساء يف الرنامج لال�ستفادة من دور مبعوثي ال�سباب 
التي  وامل��ب��ادرات  الأفكار  لطرح  معهم  املبا�سر  التوا�سل  خالل  من  للتنمية 
ميكن اأن ت�سهم يف خدمة ال�سباب يف اأوطانهم موؤكدا ا�ستعداد مركز ال�سباب 
العربي لتبني املقرتحات اجلديدة ودعمها، واأن كافة اأع�ساء الرنامج باتوا 
جزءا من الفريق الأكر ملركز ال�سباب وبراجمه ومبادراته املختلفة لدعم 

م�سارات التنمية حملياً وعربياً.

�لربنامج.
العربية يف  املنطقة  للتنمية يف  ال�سباب  برنامج مبعوثي  الإع��الن عن  ومت 
العربي  ال�سباب  م��رك��ز  ب��ني  �سراكة  اتفاقية  خ��الل  م��ن   2019 �سبتمر 
الإمنائي  املتحدة  الأمم  ل�رنامج  التابع  العربية  للدول  الإقليمي  واملكتب 
يف مقر منظمة الأمم املتحدة بنيويورك، وذلك لدعم وبناء قدرات ال�سباب 
امل�ستدامة  التنمية  اأه���داف  حتقيق  يف  دوره���م  وتعزيز  العربية،  ال���دول  يف 

.2030

ت�صمل �حلجر �لحرت�زي، �لتو��صل �لتقني، �لعمل عن بعد، نظام �لتعلم عن بعد 

اإجراءات ال�سالمة والوقاية من كورونا يف دار الأطف��ال ب�اجتم�اعية ال�س�ارقة
•• ال�صارقة-الفجر:

الجتماعية  ال��رع��اي��ة  دار  ت��وا���س��ل 
لالأطفال التابعة لدائرة اخلدمات 
تنفيذ  ال�����س��ارق��ة؛  يف  الج��ت��م��اع��ي��ة 
لوقاية  الح����رتازي����ة  اإج����راءات����ه����ا 
الرعاية  فاقدي  الأط��ف��ال  وحماية 

التي  ال�ستباقية  الإج��راءات  �سمن 
نفذتها دائرة اخلدمات الجتماعية، 
الجتماعية  دوره����ا  م�ستوى  ع��ل��ى 
لأعلى  وف���ق���اً  ال���ع���ام���ة  وم���راف���ق���ه���ا 
للحد  الحرتازية  الوقاية  معايري 
من التقاط اأو ن�سر عدوى فريو�س 
كورنا امل�ستجد؛  لتعزيز جهود دولة 
الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة للحد 
م���ن ان��ت�����س��ار ال���ف���ريو����س. واأ����س���ارت 
فاطمة؛ نتفهم هذه الفرتة يف غاية 
املجتمع،  اأف����راد  ملختلف  ال�سعوبة 
جميع  و���س��ع��ت  دول�����ة  يف  اأن���ن���ا  اإل 
الالزمة  والحرتازات  الحتياطات 
للحفاظ و�سالمة وحماية املجتمع، 
ن��ح��ن كمجتمع  ي��ح��ت��م ع��ل��ي��ن��ا  مم���ا 
الخت�سا�س  ج��ه��ات  م���ع  ال��ت��ع��اون 
املنازل،  يف  اجللو�س  �سيا�سة  واتباع 
اأ���س��رن��ا واأط��ف��ال��ن��ا، وناأمل  حل��م��اي��ة 
الأطفال يف  الأ�سر ترك  من جميع 

الإداريني  املوظفني  كافة  تقلي�س 
لنظام  وت��رخ��ي�����س��ه��م  وامل��ن�����س��ق��ني 
ل�����س��م��ان تنفيذ  ب��ع��د  ال��ع��م��ل ع���ن 
ب�سكل  الح�����رتازي�����ة  الإج�����������راءات 
دق����ي����ق. ك���م���ا ي���ت���م ال���ت���وا����س���ل بني 
القائمني  والأط��ف��ال  الأخ�سائيني 
يف الدار عر القنوات الإلكرتونية 
املخ�س�سة ملهمة التوا�سل عن بعد، 
وكذلك متكني امل�سوؤولني من الفئة 
الإ�سرافية على التوا�سل والإ�سراف 
�سري  على  لالطمئنان  بعد"  "عن 

الجراءات يف الدار.
نظام  تنفيذ  مت  ذل���ك  اإىل  اإ���س��اف��ة 
"التعلم عن بعد" من خالل جتهيز 
فاقدي  ل��الأط��ف��ال  درا���س��ي��ة  ف�سول 
الرعاية الجتماعية ممن يقيمون 
اأتيحت  ال����دار، مم��ا  دائ���م يف  ب�سكل 
لهم فر�س التعلم عن بعد" كبقية 
الطالب يف دولة الإم��ارات العربية 

لعدوى  التعر�س  من  الجتماعية، 
ومتثلت  امل�ستجد،  كورونا  فريو�س 
جمموعة  يف  الإج��������������راءات  ت���ل���ك 
م����ن ال���ت���داب���ري ال���ت���ي ت���ه���دف اإىل 
الأطفال  و���س��الم��ة  ح��م��اي��ة  ت��ع��زي��ز 
واملمر�سني  وامل���رب���ني  وامل�����س��رف��ني 

القاطنني بالدار.

حزمة من �لإجر�ء�ت..
وت�����س��م��ن��ت الإج�����������راءات ال���ت���ي مت 
احل���ج���ر  ال�������������دار؛  ت���ط���ب���ي���ق���ه���ا يف 
الح�����������رتازي مل��ق��ي��م��ي ال��������دار من 
الأط�����ف�����ال وامل�������س���رف���ني وامل����رب����ني 
تدريبهم  ج��رى  حيث  واملمر�سني، 
اإر���س��ادات ح��ول ط��رق التعامل  على 
م��ع الأط���ف���ال خ���الل ف���رتة احلجر 
ال�سحية  والتعليمات  الح����رتازي 
ال�سليمة  ال��وق��ائ��ي��ة  وال�����س��ل��وك��ي��ات 
خ������الل ف������رتة احل�����ج�����ر، ف���ي���م���ا مت 

امل���ت���ح���دة وب����اإ�����س����راف م��ب��ا���س��ر من 
الأمهات امل�سرفات البديالت.

املعنيني  الأخ�������س���ائ���ي���ني  وي���ت���اب���ع 
لدى  املحت�سنني  الأطفال  بحالت 
التوا�سل  ب��دي��ل��ة، م��ن خ���الل  اأ���س��ر 
عر  املحت�سنة  الأ���س��ر  مع  امل�ستمر 
لالطمئنان  الوات�ساب،  اأو  الهاتف 
وتقدمي  الأط������ف������ال،  ح����ال����ة  ع���ل���ى 
والنف�سية  الجتماعية  الإر���س��ادات 
تقدمي  اإىل  ب���الإ����س���اف���ة  ب��ع��د  ع���ن 
التوعوية  والتعليمات  التو�سيات 
الخت�سا�س  ج��ه��ات  م��ن  امل��وج��ه��ة 

املعنية بحماية الأطفال. 

�أع����ل����ى م���ع���اي���ري �ل���وق���اي���ة 
�لحرت�زية..

دار  املرزوقي، مدير  فاطمة  وقالت 
اأن  الرعاية الجتماعية لالأطفال؛ 
ال��ت��ي مت تطبيقها  ه��ذه اخل��ط��وات 

موؤقت  ب�سكل  الجتماعية  الرعاية 
حلني حت�سن ظروفهم الأ�سرية، اأو 
اإحت�سان الأطفال جمهويل الن�سب 
ل����دى اأ����س���ر ب���دي���ل���ة، م�����س��ي��ف��ة اإىل 
مبختلف  م�سبقاً  مهيئة  ال���دار  اأن 
ال�سالمة  وم��وا���س��ف��ات  ا���س��رتاط��ات 

خارجه  ا�سطحابهم  وع��دم  امل��ن��ازل 
زوال  الأ���س��ب��اب حل��ني  ت��ك��ون  مهما 
املرزوقي؛  واأ�����س����ارت  ال��غ��م��ة.  ه���ذه 
الجتماعية  ال��رع��اي��ة  دار  اأن  اإىل 
عام  يف  ت��اأ���س��ي�����س��ه��ا  مت  ل���الأط���ف���ال 
فاقدي  الأطفال  لإي��واء  2006م 

ت�����س��م��ل توفر  وال����ت����ي  ال�����س��ح��ي��ة؛ 
الغرف الكافية واملرافق املهيئة التي 
 ، والرتفيه  اللعب  لالأطفال  تتيح 
الأ�سا�سية،  اخل��دم��ات  ج��ان��ب   اإىل 
ف�ساًل عن وجود امل�سرفني واملربني 

واملمر�سني على مدار ال�ساعة.

ف��ق��د امل���دع���و/ حم��م��د �ساه 
نواز علي اهلل ديتا ، باك�ستان 
رقم  �سفره  ج��واز  اجلن�سية 
يرجى   )9616583AS(
الت�سال  عليه  يعر  مم��ن 

على الرقم:0502458154.

فقدان جواز �سفر
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�صارقة –الفجر:

�سلطان  الدكتور طارق  �سعادة  تراأ�س 
التنفيذي  املجل�س  ع�سو  خ���ادم  ب��ن 
املوارد  دائ��رة  رئي�س  ال�سارقة  لإم��ارة 
لدائرة  بعد  ع��ن  اجتماعاً  الب�سرية 
�سعادة  ح�����س��ره  ال��ب�����س��ري��ة.  امل�������وارد 
عبداهلل �سامل امل�سوي مدير الدائرة ، 
واخلراء  ونوابهم،  الإدارات  ومدراء 

وامل�سوؤولني املعنيني بالدائرة.
على  الجتماع  خ��الل  �سعادته  اطلع 
ال��ت��ق��اري��ر الأ���س��ب��وع��ي��ة والإجن������ازات 
التي  ال�����دائ�����رة  واأق���������س����ام  لإدارات 
للوقوف  الإدارات  مدراء  ا�ستعر�سها 

على نتائج �سري العمل عن بعد خالل 
الفرتة الراهنة.

الت�سغيلية  الأع��م��ال  �سري  ت��اب��ع  كما 
ل������������الإدارات وال���ن���ت���ائ���ج وامل���ن���ج���زات 
خالل  الأه���داف  حتقيق  وم�ستويات 
قرار  ت��ط��ب��ي��ق  م���ن  الأوىل  امل��رح��ل��ة 
ال��ع��م��ل ع��ن ب��ع��د. ون��ت��ائ��ج ع��م��ل فرق 
الأعمال  ل�سري  ومتابعتهم  ال��ق��ي��ادة 
الكفاءة  م�����س��ت��وي��ات  م���ن  وال���ت���اأك���د 

واجلودة يف خمرجات العمل . 
ال�سوؤون  اأب������رز  الج���ت���م���اع  ون���اق�������س 
امل�����س��ت��ج��دة خ���الل ف���رتة ال��ع��م��ل عن 
تطبيقها  وا����س���رتات���ي���ج���ي���ات  ب���ع���د 
وال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ت��واج��ه��ه��ا. اأهمها 

ال����ت����دري����ب الإل������ك������رتوين ع����ن بعد 
والباحثني  ال�سارقة  حكومة  ملوظفي 
خالل  الأداء  وت��ق��ي��ي��م   ، ع��م��ل  ع���ن 
مرحلة العمل عن بعد ، وبحث �سبل 
تطبيق املقابالت الوظيفية عن بعد ، 
ومناق�سة م�ستويات الكفاءة يف العمل 
وط��رح مقرتحات تطوير   ، بعد  ع��ن 
يف  ال���ق���ادم���ة  ال���ف���رتة  خ����الل  الأداء 
ال�ستثنائية  الظروف  ا�ستمرار  ظل 

احلالية.
اأو�سح  الج���ت���م���اع  ت��ف��ا���س��ي��ل  وح����ول 
�سعادة الدكتور طارق بن خادم قائاًل: 
عماًل بالتف�سيالت الواردة يف الدليل 
ملوظفي  ب��ع��د  ع��ن  للعمل  الإر����س���ادي 

التزمت  ف��ق��د  ؛  ال�����س��ارق��ة  ح��ك��وم��ة 
اإدارات واأق�سام دائرة املوارد الب�سرية 
بتقدمي تقارير دورية اأ�سبوعية حول 
اليومية  ال��ع��م��ل  وخم����رج����ات  ���س��ري 

خالل فرتة العمل عن بعد . 
“العمل  واأع��رب عن �سعادته مبردود 
للم�سوؤولني  الإي���ج���اب���ي  بعد”  ع���ن 
وامل��وظ��ف��ني ب��ال��دائ��رة ، ال���ذي يب�سر 
بالإجنازات  حافلة  مقبلة  مبرحلة 

والتطور . 
وث����م����ن ج����ه����ود م���وظ���ف���ي ال�����دائ�����رة 
منازلهم،  يف  ب���ال���ب���ق���اء  امل���ت���ل���زم���ني 
وم���زاول���ة ال��ع��م��ل ع��ن ب��ع��د، وبذلهم 
تنفيذ  ا����س���ت���م���راري���ة  يف  ط���اق���ات���ه���م 

الواجبات  واأداء  الت�سغيلية  اخلطط 
واإجن�����از م��ه��ام ال��ع��م��ل. واأ����س���اد بروح 
الفريق الواحد والعزم والإرادة التي 
الدائرة  م��وظ��ف��ي  جميع  ب��ه��ا  يعمل 
لج��ت��ي��از ه��ذه الأزم����ة ال���ذي مت��ر به 

الدولة والعامل اأجمع .
 واأكد اأن جناح فرق العمل يف الفرتة 
على  ق�سوى  بدرجة  يرتكز  احلالية 
موظفي  اأن  م��و���س��ح��اً   ، ال��ت��وا���س��ل 
والأق�سام  الإدارات  كافة  يف  ال��دائ��رة 
البع�س  بع�سهم  م��ع  ت��وا���س��ل  ع��ل��ى 
املتعددة  ال��ت��ق��ن��ي��ات  ب���ا����س���ت���خ���دام   ،
وتطبيقات  الإلكرتونية،  كالر�سائل 
الرتا�سل وعقد الجتماعات عن بعد 

 ، الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���س��ل  ومن�سات   ،
واملكاملات الهاتفية . 

واأكد اأن دائرة املوارد الب�سرية تدعم 
ال���ت���داب���ري الح����رتازي����ة التي  ك���اف���ة 

تقوم بها دولة الإمارات عامة واإمارة 
احلركة  تقييد  يف  خ��ا���س��ة  ال�����س��ارق��ة 
بالبقاء  اجلميع  وال��ت��زام  اخل��ارج��ي��ة 
التقنيات  وف����ق  وال��ع��م��ل  امل���ن���ازل  يف 

التكنولوجية احلديثة التي حتد من 
التوا�سل اجل�سدي وت�سهم يف احتواء 
ل��ف��اي��رو���س كورونا  ال��ع��امل��ي��ة  الأزم�����ة 

امل�ستجد.

•• اأبوظبي -الفجر:

ت��ن��ف��ذ ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة اأب���وظ���ب���ي، من 
خ���الل ب��ل��دي��ة م��رك��ز امل��دي��ن��ة، حملة 
ت���وع���وي���ة ب�������س���اأن ف���اي���رو����س ك���ورون���ا 
ت�ستهدف  “كوفيد19-”،  امل�ستجد 
ال��ع��ام��ل��ني يف امل���ح���ال ال���ت���ج���اري���ة يف 
م��ن��اط��ق م��ت��ف��رق��ة ب��اأب��وظ��ب��ي، وذلك 
الحرتازية  ال��ت��داب��ري  اإط�����ار  ���س��م��ن 
م�ستويات  اأعلى  حتقيق  اإىل  الرامية 
ال�����س��ح��ة وال�������س���الم���ة ل��ك��اف��ة اأف�����راد 
اآمنة،  �سحية  بيئة  لتوفري  املجتمع 
الإج�������راءات واجلهود  م��ع  ومت��ا���س��ي��اً 
فريو�س  م���ن  ل��ل��وق��اي��ة  احل��ك��وم��ي��ة 

كورونا واحلد من انت�ساره.
وتوعية  تثقيف  اإىل  احلملة  وتهدف 
مثل  ال��ت��ج��اري��ة،  امل��ح��ال  يف  العاملني 
ال�����س��وب��ر م��ارك��ت وال��ب��ق��الت وحمال 
ب��ي��ع اخل�������س���راوات وال��ف��واك��ه وامل����واد 
مبعايري  اأب����وظ����ب����ي،  يف  ال���غ���ذائ���ي���ة 
للوقاية  العامة  ال�سحة  ومتطلبات 
من فريو�س كورونا مبا يحافظ على 

�سحة اأفراد املجتمع ورواد املحال.

و�سهدت احلملة، يف مرحلتها الأوىل 
ب��ه��ا ع��ل��ى فرتتني  ال���ق���ي���ام  ال���ت���ي مت 
94 حماًل  �سباحية وم�سائية، زيارة 
جتارياً يف مناطق متفرقة يف جزيرة 
والبطني،  امل�����س��رف،  ه���ي:  اأب��وظ��ب��ي 
وراأ�س  واملعمورة،  واملحاربة،  واملنهل، 
اإدارة  اخل��ي��م��ة، ح��ي��ث ع��م��ل م��وظ��ف��و 

امل��ج��ت��م��ع يف بلدية  خ��دم��ات واإ���س��ع��اد 
م���رك���ز امل��دي��ن��ة اأث���ن���اء احل��م��ل��ة على 
املحال  ه�����ذه  يف  ال���ع���ام���ل���ني  ت���وع���ي���ة 
وم���رت���ادي���ه���ا ب��ك��ي��ف��ي��ة احل���ف���اظ على 
انتقال  من  مرتاديها  وعلى  اأنف�سهم 

فريو�س كورونا.
اإدارة  م���ن  ف��ري��ق��ني  ت�سكيل  مت  ك��م��ا 

العاملني  ل��ت��وع��ي��ة  امل��ج��ت��م��ع  خ��دم��ة 
بقوانني  باللتزام  التجارية  باملحال 
القفازات  ولب�س  وال�سالمة،  ال�سحة 
وال��ك��م��ام��ات، وع����دم ال��ت��ك��د���س داخل 
امل����ح����ال، وب���������س����رورة م����راع����اة ترك 
وبع�سهم  امل��ت��ع��ام��ل��ني  ب���ني  م�����س��اف��ة 
ال��ب��ع�����س، وك��ذل��ك ال��ت��اأك��د م��ن مدى 

والتعليمات  بالتعاميم  املحال  التزام 
ذات  ال�سادرة من اجلهات احلكومية 
واملتعلقة  ال���دول���ة،  يف  الخ��ت�����س��ا���س 

بالحرتاز من فريو�س كورونا.
�سوف  احل��م��ل��ة  اأن  ب���ال���ذك���ر  ج���دي���ر 
تنظيم  املقبلة  املرحلة  يف  ت�ستهدف 

زي�����ارات م��ي��دان��ي��ة مم��اث��ل��ة ل��ع��دد من 
متفرقة  مناطق  يف  التجارية  املحال 
اخلالدية،  ه���ي:  اأب��وظ��ب��ي  يف  اأخ����رى 

واملينا،  نهيان،  اآل  ومع�سكر  وامل���رور، 
انت�سار  والدانة، والزاهية، للحد من 

فريو�س كورونا.

•• دبي-الفجر

دبي  ل�سرطة  العامة  القيادة  نظمت 
بالتعاون مع اللجنة الدائمة ل�سوؤون 
ال���ع���م���ال يف دب����ي وف���ري���ق الأزم������ات 
والكوارث  يف دبي واجلمعيات الأهلية 
القطاع اخلا�س،  وعدداً من �سركات 
حملة توعوية وبرامج تثقيفية طبية 
لفئة  هم”  “لت�سيلون  �سعار  حت��ت 
العمال يف كل من مناطق  املحي�سنة 
علي  وج��ب��ل  ال�سناعية-  –والقوز 

ال�سناعية  ودبي لال�ستثمار.
ال����دك����ت����ور حممد  ال���ع���م���ي���د  واأك��������د 
العامة  الإدارة  م��دي��ر  امل���ر  ع��ب��داهلل 
اأن  حل��ق��وق الإن�����س��ان يف �سرطة دب��ي 
احل��م��ل��ة ال��ت��وع��وي��ة ت�����س��ت��ه��دف فئة 
ك��ب��رية وم��ه��م��ة يف اإم�����ارة دب���ي وهي 
توعيتهم  واأه���م���ي���ة  ال���ع���م���ال،  ف���ئ���ة 
فريو�س  انت�سار  م��ن  الوقاية  ب�سبل 
كورونا )كوفيد 19( عر الإر�سادات 

مواد  وت��وف��ري  وال��وق��ائ��ي��ة،  ال�سحية 
دعمهم  جانب  اإىل  التعقيم،  واأدوات 
للحفاظ  ال�����س��روري��ة  بالحتياجات 
مبا  ب��ه��ا،  والع���ت���ن���اء  �سحتهم  ع��ل��ى 

حياتهم  مم����ار�����س����ة  م�����ن  مي���ك���ن���ه���م 
القطاعات  يف  اأع��م��ال��ه��م  وم����زاول����ة 

احليوية.
ت�سيلون هم”  “ل  اأن حملة  واأ�ساف 

وور���س خا�سة  ت�سمنت  حما�سرات 
بال�سحة حول الوقاية من الإ�سابة 
انتقال  وط��رق  “كورونا”،  بفريو�س 
اأنف�سهم،  ح��م��اي��ة  وكيفية  ال��ع��دوى 

وم����ا الأع�����را������س ال���ت���ي ت��ظ��ه��ر على 
ال�����س��خ�����س امل�������س���اب وغ����ريه����ا من 
الإر���س��ادات الأخ���رى، وق��د مت توزيع 
م���ئ���ات امل��ع��ق��م��ات وال���ك���م���ام���ات على 

اإىل م��واد متوينية  اإ���س��اف��ة  ال��ع��م��ال، 
وتابع  متكاملة.  غ��دائ��ي��ة  وح��ق��ائ��ب 
فريق عمل احلملة براجمه  “وا�سل 
امل�ساكن  واأ�سحاب  للعمال  التوعوية 

الن�سرات  ت����وزي����ع  ع����ر  ال��ع��م��ال��ي��ة 
التوعوية، اإىل جانب عر�س الأفالم 
كيفية  ع���ن  ل��غ��ات  ب��ع��دة  التثقيفية 
اتخاذ اإجراءات احرتازية جدية من 

حيث اللتزام بقواعد ال�سحة العامة 
وتوفري  الأ�سطح،  وتعقيم  وتنظيف 
املطهرات يف متناول العمال باأماكن 
نقلهم،  وو���س��ائ��ل  و���س��ك��ن��ه��م  ع��م��ل��ه��م 
وذل��ك يف اإط��ار الإج���راءات الوقائية 
من فريو�س كورونا امل�ستجد، وماهي 
حال  يف  اتخاذها  الواجب  اخلطوات 
بالفريو�س يف  ظهور حالت م�سابة 
اأي من�ساأة، واملتمثلة يف عزل امل�ساب، 
املخت�سة  بال�سلطات  فورا  والت�سال 

لتخاذ الإجراءات الالزمة.«
ك��م��ا ���س��دد ال��ع��م��ي��د امل���ر ع��ل��ى اأهمية  
العمايل  ال�سكن  مرافق  كافة  تعقيم 
ب�سكل  ال��ع��م��ل  ن��ق��ل  و���س��ائ��ل  وتعقيم 
اليدين  معقم  وتوفري  يوميا،  جيد 
بوابات احلافالت ل�ستخدامها  عند 
ال�سعود،  ع���ن���د  ال���ع���م���ال  ق���ب���ل  م����ن 
اجل�سدي،  التباعد  على  وال��رتك��ي��ز 
والبتعاد عن اأداء مهام العمل ب�سكل 

جماعي.

توزيع مئات �ملعقمات و�لكمامات ومو�د متوينية وحقائب غد�ئية متكاملة

�سرطة دبي ت�ستهدف العمال باحلملة التوعوية ال�سحية »ل ت�سيلون هم«

•• عجمان-وام: 

درهم  الف  5 ماليني و700  اأك��ر من  العمال اخلريية  انفقت هيئة 
اأ�سرة  اآلف   5 لأك��رم��ن  الأ�سا�سية  الغذائية  امل��واد  توفري  م��ب��ادرة  على 
قيم  اإر���س��اء  اإىل  الهيئة  م��ن  �سعياً  املتعففني  واملقيمني  امل��واط��ن��ني  م��ن 
�سلطان  ب��ن  ع��ب��داهلل  ب��ن  حممد  ال�سيخ  �سعادة  وق���ال   . واخل���ري  العطاء 

املواد  مبادرة  اإن  اخلريية  العمال  هيئة  اأمناء  جمل�س  رئي�س  النعيمي 
الهيئة تهدف لتقدمي  اأطلقتها  التي  املتعففة  الغذائيةالأ�سا�سية لالأ�سر 
متطلبات  ملواجهة  امل��ح��دود  ال��دخ��ل  ذوي  م��ن  لالأ�سر  وامل�ساعدة  ال��ع��ون 
احلياة وتخفيف الأعباء املادية التي تثقل كاهل الأ�سر وذلك عن طريق 
الدولة  داخ��ل  واملتعففة  املحتاجة  لالأ�سر  ت��وزع  نقدية  مبالغ  تخ�سي�س 
�سعادة  واأكد  الأ�سا�سية.  الغذائية  املواد  لتوفري  واملقيمني  املواطنني  من 

العمال  لهيئة  التنفيذي  امل��دي��ر  اخل��اج��ة  ع��ب��دال��وه��اب  خ��ال��د  ال��دك��ت��ور 
اخلريية اأن الهيئة تعمل ب�سكل م�ستمر للم�ساهمة يف امل�ساريع والأن�سطة 
اخلريية التي تخدم اأكر فئات املجتمع حاجة، لتنفيذ برامج امل�ساعدات 
الدعوات  ظل  يف  والإن�سانية،ل�سيما  اخلريية  وامل�ساريع  املبادرات  ودعم 
التي اأطلقتها اجلهات املخت�سة يف الدولة، والهادفة بالدرجة الأوىل اإىل 

التزام البيت.

طارق بن خادم يجتمع باإدارات املوارد الب�سرية
 ملناق�سة اإجنازات وحتديات العمل عن بعد 

�صهدت زيارة 94 حماًل جتاريًا يف مناطق متفرقة

بلدية مدينة اأبوظبي تنفذ حملة لتوعوية العاملن باملحال التجارية يف جزيرة اأبوظبي ب�ساأن فايرو�س كورونا

•• ال�صارقة-وام:

لف�سل  املبكر  القبول  باب  فتح  ال�سارقة  القبول يف جامعة  اإدارة  اأعلنت 
العملية  ا�ستمرارية  ل�سمان  �سعيها  اإطار  2020-2021 يف  اخلريف 

التعليمية والتزاما بالإجراءات الحرتازية والوقائية .
القبول  اإن فرتة  القبول باجلامعة  اإدارة  وقالت عائ�سة بوخاطر مدير 
بداأت يف اخلام�س  املطروحة من اجلامعة  البكالوريو�س  املبكر لرامج 

من اأبريل اجلاري وت�ستمر حتى ال�سابع من مايو القادم .
القبول  ب��واب��ة  �سيكون م��ن خ��الل  ال��ت��ق��دمي  اأن  اإىل  ب��وخ��اط��ر  واأ����س���ارت 

على  حفاظا  فقط   www.sharjah.ac.ae/oa الإل���ك���رتوين 
�سالمة اجلميع، حيث ميكن للطلبة معرفة �سروط القبول واإجراءات 
مع  والتوا�سل  الإل��ك��رتوين  املوقع  على  القبول  �سفحة  عر  التقدمي 
التي  الإل��ك��رتوين  التوا�سل  و�سائل  خمتلف  خ��الل  م��ن  القبول  اإدارة 

توفرها الإدارة .
ولفتت اإىل اأنه �سيتم ولأول مرة بجامعة ال�سارقة طرح عدد كبري من 
الرامج الأكادميية اجلديدة يف مراحل البكالوريو�س والدرا�سات العليا 
ودبلوم الدرا�سات العليا لي�سل جمموع الرامج التي تطرحها اجلامعة 

يف خمتلف املراحل اإىل اأكر من 104 برامج درا�سية معتمدة.

جامعة ال�سارقة تفتح باب القبول لف�سل اخلريف وتطرح برامج جديدة
•• راأ�س اخليمة – الفجر 

ا�ستمرت اأم�س حملة دائرة بلدية راأ�س اخليمة للتاأكد 
ال���ي���دي���ن  مطابقتها  م���ن م��ط��اب��ق��ة م��ن��ت��ج��ات م��ع��ق��م 
ال�سحة  يف دولة  املعتمدة من قبل وزارة  للموا�سفات 

الإمارات العربية املتحدة .              
مماثلة  تفتي�سية  ح��م��الت  ���س��ه��دت   ���س��اب��ق  وق���ت  ويف 
عن  للبلدية  التابعة  ال��ع��ام��ة  ال�سحة  اإدارة  نظمتها 
التعقيم  منتجات  من  كبرية  كميات  وم�سادرة  �سبط 
راأ�س  اأ���س��واق  خمتلف  يف  للموا�سفات   املطابقة  غ��ري 
اأفراد  اخليمة وتعد ممار�سات �سارة  ب�سالمة و�سحة 

املجتمع .
احلمالت  اأ�����س����ف����رت  ف���ق���د  ال���ب���ل���دي���ة  لإدارة  ووف����ق����ا 
التفتي�سية، التي قام بها مفت�سو الإدارة مت التاأكد من 
مطابقة منتجات تعقيم اليدين للموا�سفات القيا�سية 
قبل  م��ن  واع��ت��م��اده��ا  ت�سجيلها  و���س��م��ان  الإم���ارات���ي���ة 
اجلهات املخت�سة بالدولة حيث مت زيارة 112 من�ساأة 
وحترير 8،423 من منتجات معقم اليدين تبني اأنها 
غري م�سجلة باملوا�سفات واملقايي�س وحتتوي على ن�سبة 
اأقل من امل�سموح به من املادة الفعالة للتعقيم والبع�س 
منها كان يحتوي على معلومات طبية غري �سحيحة 

والآخر خمالف للموا�سفات التي مت الإخطار عنها

بلدية راأ�س اخليمة تتاأكد  من �سالمة منتجات التعقيم

الأعمال اخلريية بعجمان تقدم م�ساعدات غذائية باأكرث من 5 مالين درهم لالأ�سر املتعففة
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر: 

ت���رج���م���ًة ل��ت��وج��ي��ه��ات ق����ي����ادة دول����ة 
الإم������ارات، وال��ت��ي جت��ل��ت يف مقولة 
���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د بن 
را�سد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة 
دبي-  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س 
اليوم  اجل��م��ي��ع  “باأن  اهلل-  رع�����اه 
ومقولة  اجلميع”،  ع���ن  م�������س���وؤول 
���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د بن 
اأبوظبي  عهد  ويل  ن��ه��ي��ان،  اآل  زاي���د 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة، 
نقف  اأن  واج��ب  جميعاً  علينا  “اإنه 
وزارة  اأعلنت  التحدي”..  اأم��ام  معا 
الوطني  وال�سندوق  املجتمع  تنمية 
للم�سوؤولية املجتمعية لل�سركات، عن 
“عطاوؤنا  اإطالق احلملة الت�ساركية 
اأوىل  والك�سف عن  لأج��ل اجلميع”، 
“املري”  وه��ي  املجتمعية  مبادراتها 
الذي يت�سمن توفري املواد الغذائية 
بواقع  والأف����راد،  لالأ�سر  الأ�سا�سية 
5000 اأ�سرة، و7000 عامل، ممن 
الجتماعية  ح��ال��ت��ه��م  درا����س���ة  مت��ت 
�سمن قاعدة بيانات الأ�سر والأفراد 

الأ�سد حاجة.
لأج����ل  ع���ط���اوؤن���ا  حملة”  وت����ه����دف 

التالحم  قيم  تاأكيد  اإىل  اجلميع”، 
والت�سامن والتعاون املجتمعي لدى 
جمتمع دول���ة الإم�����ارات م��ن اأف���راد 
وموؤ�س�سات  وم��ق��ي��م��ني  م���واط���ن���ني 
الأعمال،  وق��ط��اع  وخا�سة  حكومية 
وذل��ك يف ظل تداعيات وب��اء كورونا 
احلملة حزمة من  وت�سم  امل�ستجد، 
الإعالن  �سيتم  املجتمعية  امل��ب��ادرات 

عنها يف الفرتة املقبلة.
ك���م���ا ت�����س��م��ل احل���م���ل���ة ال���ع���م���ل على 

وموؤ�س�سات  الأف����راد  جهود  توظيف 
يف  الأعمال  وقطاع  اخلا�س  القطاع 
تعزيز م�سوؤوليتهم املجتمعية، ودعم 
املتاأثرين  مل�����س��اع��دة  ال���دول���ة  ج��ه��ود 
ب��ت��داع��ي��ات ف��ريو���س ك���ورون���ا، �سواء 
وجه  يف  وال�سمود  معنوياً،  اأو  مادياً 
هذا التحدي ال�سحي والقت�سادي.

�سيتم  ال����ت����ي  امل������ب������ادرات  و���س��ت��ت��ي��ح 
الإع���الن ع��ن م��ب��ادرات تابعة لها يف 
للقطاع  ال��ف��ر���س��ة  لح���ق���ة،  ف����رتات 

ب�سكل  م�ساهماته  لرتكيز  اخل��ا���س 
تاأثراً  الأك���ر  الفئات  ل�سالح  اأك���ر 
ب�سبب اأزمة فريو�س كورونا امل�ستجد 
�سد  م��ن  ومتكينهم   ،19  - ك��وف��ي��د 
على  قدرتهم  وتعزيز  احتياجاتهم 
بالبقاء  الدولة  بتوجيهات  الل��ت��زام 

يف املنازل.
ق�����ال معايل  ال���������س����اأن  وح�������ول ه�����ذا 
�سعيد  ب������ن  �����س����ل����ط����ان  امل����ه����ن����د�����س 
ورئي�س  القت�ساد  وزي���ر  املن�سوري 

الوطني  ال�����س��ن��دوق  اأم���ن���اء  جمل�س 
اإن  للم�سوؤولية املجتمعية لل�سركات، 
�سواء  املبذولة  كافة اجلهود  ت�سافر 
املوؤ�س�سات  اأو  الأف�����راد  �سعيد  ع��ل��ى 
�سرورة  اليوم  ت�سكل  املجتمع  داخ��ل 
فامل�سوؤولية  الأزم�����ة،  ه���ذه  ل��ت��ج��اوز 
ب���ال ���س��ك م�����س��رتك��ة، ون��ح��ن نوؤمن 
قادرون على مواجهة هذا  باأننا معاً 

التحدي«. 
امل�سوؤولية  اأن دور  واأك��د معاليه على 

املجتمعية لل�سركات مطلوب تعزيزه 
ال��ي��وم اأك��ر م��ن اأي وق��ت م�سى، يف 
والعامل  ال���دول���ة  ت��واج��ه��ه  م���ا  ظ���ل 
انت�سار  نتيجة  ك��ب��رية  حت��دي��ات  م��ن 
امل�����س��ت��ج��د. وتابع  ك���ورون���ا  ف���ريو����س 
للم�سوؤولية  الوطني  ال�سندوق  اأن 
ل���دي���ه بنية  ل��ل�����س��رك��ات  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
حت��ت��ي��ة وم��ع��ل��وم��ات��ي��ة ق�������ادرة على 
امل�سوؤولية  مفهوم  يف  حت��ول  اإح���داث 
بها من جمرد  والنتقال  املجتمعية 

اخلريية  الأن�������س���ط���ة  يف  امل�����س��اه��م��ة 
اإىل اإط���الق م��ب��ادرات اإمن��ائ��ي��ة على 
امل�ستوى الوطني. من جانبها، قالت 
بوحميد  عي�سى  بنت  ح�سة  م��ع��ايل 
امل�سوؤولية  اإّن  املجتمع،  تنمية  وزيرة 
اأوق������ات  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ت��ت�����س��اع��ف يف 
الأزمات، ويتجلى التما�سك الأ�سري 
والتالحم املجتمعي يف اأبهى �سوره، 
وتلك م�ستهدفات تنموية م�ستدامة 
ت�سعى  ال��ت��ي  املجتمع  تنمية  ل���وزارة 

املبادرات  م��ن  امل��زي��د  لتبني  ج��اه��دة 
من  انطالقاً  الت�ساركية،  املجتمعية 
يعك�س  الإم�������ارات  جم��ت��م��ع  اأن  ث��ق��ة 
الإيجابية  امل��واط��ن��ة  م��الم��ح  اأ���س��م��ى 
“البيت  لأن  ال��وط��ن��ي��ة  وامل�����س��وؤول��ي��ة 

متوحد«.
املبادرة  ه��ذه  اأن  معاليها  واأ���س��اف��ت 
تاأكيد على وعي جمتمع  اإل  ما هي 
دولة الإمارات من اأفراد وموؤ�س�سات 
باأهمية التعاون وحتمل م�سوؤوليتهم 
مبادرات  وت��ّب��ن��ي  جمتمعهم،  جت���اه 
م�ساركة  ت��ت��ي��ح  اق��ت�����س��ادي��ة  ت��ن��م��وي��ة 
املجتمع من مواطنني  اأطياف  كافة 
حكومية  وم���وؤ����س�������س���ات  وم��ق��ي��م��ني 
املعنوية  اجل��وان��ب  لتعزيز  وخا�سة، 
التالحم  قيم  على  وتاأكيداً  واملادية، 
يف  املجتمعي  وال��ت��ع��اون  والت�سامن 
وجه تداعيات وباء كورونا امل�ستجد.

“عطاوؤنا  حملة  اأن  بالذكر  اجلدير 
لأجل اجلميع” تعد �سمن املبادرات 
ال�سندوق  ي��ع��م��ل  ال��ت��ي  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
املجتمعية  ل��ل��م�����س��وؤول��ي��ة  ال���وط���ن���ي 
لل�سركات على تنفيذها بالتعاون مع 
خمتلف �سركائه باجلهات احلكومية 
واملحلي  الحت��ادي  ال�سعيدين  على 

والقطاع اخلا�س. 

•• منطقة الظفرة - لطيفة جابر

�سهدت بداية العام الدرا�سي اجلديد 
للمدار�س اخلا�سة التي تطبق املنهج 
الآ�سيوي يف منطقة الظفرة  تفاوت 
يف مواعيد انتظام الدرا�سة عن بعد 
با�سر  ال��درا���س��ي��ة ح��ي��ث  ل��ل�����س��ف��وف 
ال�ساد�س حتى  ال�سفوف من  طالب 
الدرا�سة  امل��دار���س  بع�س  يف  التا�سع 
ع��ن بعد الأ���س��ب��وع اجل���اري  على اأن 

الأول  من  ال�سفوف  باقي  ت�ستكمل 
بينما  القادم  الأ�سبوع  اخلام�س  اإىل 
اأع��ل��ن��ت م��دار���س اأخ���رى ع��ن تاأجيل 
موعد انتظام الدرا�سة اإىل الأ�سبوع 

املقبل جلميع ال�سفوف .
وام��ت��ن��ع��ت امل���دار����س ال���س��ي��وي��ة عن 
حت�سيل الر�سوم الدرا�سية مت�سمنة 
ر�سوم املوا�سالت يف الف�سل الدرا�سي 
الول على ان يتم الكتفاء بتح�سيل 
الكتب  ر�سوم  مع  الدرا�سية  الر�سوم 

اىل  تو�سيلها  �سيتم  التي  املدر�سية 
طريق  عن  منازلهم  داخ��ل  الطالب 
���س��رك��ة ت��وزي��ع وه���ي اجل��ه��ة املكلفة 

بتوزيع الكتب املدر�سية للطالب .
مري  ت�����اجن  واجن  دن����ي����ال  واأو������س�����ح 
مدينة  يف  امل�سرقة  ال��ري��ادة  مدر�سة 
ال�سفوف من الول  اأن طالب  زايد 
حتى التا�سع �سينتظمون يف الدرا�سة 
اب��ت��داء م��ن ال���س��ب��وع ال��ق��ادم وذلك 
من خالل الدرا�سة عن بعد  اكتمال 

ا�ستعدادا  املعلمني  ت��دري��ب  عملية 
ال�سفوف  جلميع  بعد  عن  للدرا�سة 

.
دي���ك���ورت���ر مديرة  م����ويل  واأ������س�����ارت 
ط����الب  ان  ال�����س����ي����وي����ة  امل�����در������س�����ة 
العا�سر  ال�سف  العليا من  ال�سفوف 
ح���ت���ى ال����ث����اين ع�����س��ر ان���ت���ظ���م���وا يف 
الدرا�سة ال�سبوع املا�سي لرتباطهم 
انتظم  ف��ي��م��ا  ب��اخ��ت��ب��ارات خ��ارج��ي��ة 
ال�ساد�س  م����ن  ال�������س���ف���وف  ط�����الب 

بعد  ع��ن  ال��درا���س��ة  يف  التا�سع  حتى 
م��ع ب��داي��ة ال���س��ب��وع اجل���اري ع��ن ان 
ال�سفوف  لباقي  الدرا�سة  ت�ستكمل 
اخلام�س  ح��ت��ى  الول  ال�����س��ف  م���ن 

بداية ال�سبوع املقبل .
الدرا�سة  تق�سيم  ان  مويل  واأ�سافت 
جاء  ال��درا���س��ي��ة  لل�سفوف  بعد  ع��ن 
بهدف امكانية تقدمي اف�سل خدمة 
ح�سر  طريق  عن  للطالب  تعليمية 
امل��ع��وق��ات وال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ميكن 

عملية  خ���الل  ال���ط���الب  ت���واج���ه  ان 
الدرا�سة عن بعد وذلك يف نطاق عدد 
ميكن  حتى  ال�سفوف  م��ن  حم���دود 
ب�سكل  ومعاجلتها  حلها  على  العمل 

ا�سرع واأف�سل وهو ما حدث بالفعل 
حيث مت حتديد كافة املعوقات التي 
ميكن ان ت�سادف نظام التعليم عن 
مرة  لأول  تطبيقه  يتم  وال��ذي  بعد 

يف املدر�سة وو�سع حلول جذرية لها 
واأ�سبحت املدر�سة جاهزة ل�ستقبال 
الأ�سبوع  الدرا�سية  ال�سفوف  باقي 

القادم .

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأب��وظ��ب��ي ع��ن اإطالق  اأع��ل��ن��ت دائ���رة التعليم وامل��ع��رف��ة يف 
اأف���راد ال��ك��ادر الطبي  برنامج ال��دع��م ال��رتب��وي لأط��ف��ال 
التي  امل��ب��ادرة،  وتهدف  الطبية.  خليفة  ال�سيخ  مدينة  يف 
اإىل م�ساعدة  تنظمها الدائرة بالتعاون مع جامعة زايد، 
اأع�ساء الكادر الطبي والتمري�سي ال�ساهرين على حماية 
كورونا  فريو�س  انت�سار  ظل  يف  املجتمع  و�سالمة  �سحة 

امل�ستجد )كوفيد19-(. 
و�ستمكن امل��ب��ادرة اأول��ي��اء الأم���ور مم��ن لديهم اأط��ف��ال يف 
مدار�س ريا�س الأطفال وحتى ال�سف ال�ساد�س البتدائي 
من احل�سول على الدعم التعليمي يف مواد اللغة العربية 
واللغة الإجنليزية والريا�سيات والعلم، وذلك مع البدء 
يف تطبيق منظومة التعليم عن بعد يف الدولة اعتباراً من 
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اليومية  املتابعة  توفري  الرتبوي  الدعم  برنامج  وي�سمل 
التدري�س  وجل�سات  ُبعد،  عن  الدرا�سة  اأثناء  الطلبة  مع 
الأ�سا�سية،  امل����واد  ال��دع��م يف  ل��ت��ق��دمي  ال��ه��ادف��ة  ال���ف���ردي 
الواجبات  اإمت�����ام  يف  ال��ط��ل��ب��ة  م�����س��اع��دة  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 
و�سيتلقى  لالختبارات.  وال�ستعداد  الدرا�سية  وامل�ساريع 
كل طالب الدعم من معلم خا�س يتابع تقدمه الدرا�سي 

حتى نهاية العام الدرا�سي احلايل يف �سهر يونيو ويقدم 
فريق  ب��اإ���س��راف  وذل���ك  ال��الزم��ة،  التعليمية  الإر����س���ادات 
متفاٍن يتكون من متطوعني من اأع�ساء هيئة التدري�س، 

واملعلمني، واملحا�سرين يف جامعة زايد. 
وت��ع��ل��ي��ق��اً ع��ل��ى ه���ذه امل���ب���ادرة، اأ����س���ارت ن����ورة ب��ن��ت حممد 
جامعة  رئي�سة  املعرفة  وتنمية  الثقافة  وزي���رة  الكعبي، 
الكادر  ال��رتب��وي لأط��ف��ال  ال��دع��م  ب��رن��ام��ج  اأن  اإىل  زاي���د 
الطبي والتمري�سي يف مدينة ال�سيخ خليفة الطبية ميثل 
اأحد مناذج ال�سراكة املجتمعية الفاعلة يف اإمارة اأبوظبي 
ال�ساهرين على  لأولئك  المتنان  واإب��راز  الدعم  لتقدمي 
املجتمع من فريو�س كورونا  اأف��راد  كافة  �سحة و�سالمة 
مع  جنب  اإىل  جنباً  زاي��د  جامعة  عملت  حيث  امل�ستجد، 
املبادرة وتوفري كل  واملعرفة لإطالق هذه  التعليم  دائرة 

الأدوات الالزمة لنجاحها.  
وقالت  نورة الكعبي: “على الرغم من حالة عدم ال�ستقرار 
العامل ككل،  الوباء على م�ستوى  انت�سار  بها  التي ت�سبب 
الروؤية  وبف�سل  املتحدة،  العربية  الإم���ارات  دول��ة  اأن  اإل 
ال�ست�سرافية الثاقبة لقيادتها الر�سيدة، قدمت منوذجاً 
اتخاذ  الأزم��ة، �سواء على م�ستوى  التعامل مع  فريداً يف 
الإج��راءات الوقائية والحرتازية ب�سورة �سريعة ومرنة 
املجتمعية  والرامج  املبادرات  م�ستوى  على  اأو  وحازمة، 

وعلى  املجتمع،  فئات  ملختلف  الدعم  لتقدمي  والإن�سانية 
ع��ل��ى تخ�سي�س  وق���د حر�سنا  ال��ط��ل��ب��ة.  اأب��ن��ائ��ن��ا  راأ���س��ه��م 
يف  والتمري�سي  الطبي  الكادر  اأبناء  من  لطلبتنا  الدعم 
منا جلهود  تقديراً  وذلك  الطبية،  ال�سيخ خليفة  مدينة 
التي  الكبرية  والت�سحيات  للوقت  وتقديراً  ال��ك��ادر  ه��ذا 
يبذلونها بعيداً عن اأبنائهم وعائالتهم وبيوتهم ل�سمان 
�سحة و�سالمة جميع اأفراد املجتمع، اإذ تعد هذه املبادرة، 
و�سكرنا  الكبري  امتناننا  نبدي من خالله  �سغرياً  ج��زءاً 

لت�سحياتهم العظيمة.« 
بالتوا�سل  زاي��د  جامعة  يف  املتطوعون  املعلمون  و�سيقوم 
الطبي  وال��ك��ادر  املمر�سني  اأط��ف��ال  ومعلمي  م��دار���س  مع 
قبل بدء الرنامج، وذلك ل�سمان تن�سيق اجلهود وتقدمي 
الدعم الرتبوي بطريقة �سل�سلة، ت�ساعد تخفيف العبء 
ال�سيخ خليفة  ال��ع��ام��ل��ني يف م��دي��ن��ة  الأم����ور  اأول���ي���اء  ع��ن 
التوجيه  املعلمون تف�سياًل لطبيعة  �سيقدم  الطبية، كما 
التعليمي الذي �سيوفرونه للطلبة، مبا يف ذلك اجلداول 
والأوقات  الإ�سايف،  التعليمي  للدعم  الأ�سبوعية  الزمنية 
الختبارات،  وجت����ارب  ال��ت��دري�����س��ي��ة  للجل�سات  امل���ح���ددة 
كل  يف  عليها  العمل  �سيتم  التي  املوا�سيع  اإىل  بالإ�سافة 

اأ�سبوع مع الطلبة.
من جهتها، قالت معايل �سارة م�سلم رئي�سة دائرة التعليم 

واملعرفة يف اأبوظبي: “نحن مدينون بال�سكر لكافة اأفراد 
خليفة  ال�سيخ  مدينة  يف  والتمري�سي  الطبي  ال��ط��اق��م 
الطبية تقديراً جلهودهم وت�سحياتهم يف حماية جميع 
اأفراد املجتمع بالرغم من بعدهم عن عائالتهم، وناأمل 
ان ت�ساهم هذه املبادرة يف تخفيف العبء عنهم، ولو ب�سكل 

ب�سيط.«
اإط�����الق هذا  “ي�سكل  م�����س��ل��م:  ����س���ارة  م��ع��ايل  واأ����س���اف���ت 
امل��ب��ادرات وامل�ساريع  م��ن جمموعة م��ن  ال��رن��ام��ج ج���زءاً 
التي اعتمدناها يف دائرة التعليم واملعرفة خالل الفرتة 
مع  ومرونة  وكفاءة  ب�سرعة  للتعامل  املا�سية  الق�سرية 
وما  كوفيد19-  ف��ريو���س  انت�سار  على  امل��رتت��ب��ة  الآث����ار 
امل�ستوى  اإج��راءات احرتازية ووقائية على  تبع ذلك من 
الوطني والعاملي. و�سنوا�سل العمل مع جميع �سركائنا يف 
القطاعني العام واخلا�س لتقدمي الدعم الالزم للطلبة 
واأول��ي��اء الأم��ور واملعلمني، وذل��ك اإمي��ان��اً منا ب��اأن يحظى 
الظروف  ك��ان��ت  مهما  امل��ن��ا���س��ب  التعليم  ع��ل��ى  ط��ف��ل  ك��ل 

املحيطة.«
و�سيتم تفعيل برنامج الدعم الرتبوي، الذي تقدمه دائرة 
التعليم واملعرفة يف اأبوظبي وجامعة زايد للموظفني يف 
القليلة  الأ�سابيع  خ��الل  الطبية،  خليفة  ال�سيخ  مدينة 

املقبلة.

بالتعاون بني وز�رة تنمية �ملجتمع و�ل�صندوق �لوطني للم�صوؤولية �ملجتمعية لل�صركات

اإطالق حملة »عطاوؤنا لأجل اجلميع« تعزيزًا للم�سوؤولية املجتمعية يف الت�سّدي ل� »كورونا«

بدء �لعام �لدر��صي �جلديد يف �ملد�ر�س �لآ�صيوية

مدار�س توؤجل الدرا�سة لالأ�سبوع القادم واأخرى تبداأ بال�سفوف العليا فقط
تو�صيل �لكتب ملنازل �لطالب ووقف ر�صوم �ملو��صالت يف �لف�صل �لأول 

بالتعاون مع جامعة ز�يد 

دائرة التعليم واملعرفة يف اأبوظبي تطلق برنامج الدعم الرتبوي 
لأطفال الكادر الطبي والتمري�سي يف مدينة ال�سيخ خليفة الطبية

•• دبي-الفجر:

الرم�سانية  اخلري”  “بيت  ح��م��ل��ة  ل���ن���داء  ا���س��ت��ج��اب��ة 
امل�سوؤولية  بروح  منها  والتزاماً  اِت”،  َ ريرْ َ اخلرْ يِف  “ُي�َساِرُعوَن 
املجتمعية، ترعت بلدية دبي مببلغ 80 األف درهم، 50 
األفاً منها لدعم م�سروع املري الرم�ساين، و30 األفاً منها 
لدعم م�سروع ك�سوة املالب�س، اأحد م�ساريع “بيت اخلري” 

لإ�سعاد اأبناء الأ�سر يف عيد الفطر املبارك.
وثمن عابدين طاهر العو�سي، مدير عام اجلمعية، عطاء 
مبادرات  اإىل  ت�ساف  التي  اخل��رية،  ومبادرتها  دبي  بلدية 
ال��ع��دي��د م���ن اجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة واخلا�سة  وت���رع���ات 

وقال:  احلملة،  مع  تفاعلت  التي  املقتدرة،  وال�سخ�سيات 
“لي�ست هذه املرة الأوىل التي تبادر فيها بلدية دبي لدعم 
�سريك  فهي  اخلريية،  اخلري” وجهودها  “بيت  م�ساريع 
التعاون  من  طويل  تاريخ  ولدينا  للجمعية،  وفعال  دائ��م 
امل�����س��رتك، وي��ت��م��ي��ز ع��ط��اء اخل��ريي��ن وال��داع��م��ني يف ظل 
الأزمة ال�سحية الراهنة، باأهميته اخلا�سة، يف رفع البالء 

الذي جثم بظله الثقيل على الب�سرية جمعاء«.
الكرام  واملح�سنني  الداعمني  “نب�سر  العو�سي:  واأ���س��اف 
اِت” مت�سي بقوة واإ�سرار  َ ريرْ َ باأن حملتنا “ُي�َساِرُعوَن يِف اخلرْ
على النجاح، لإ�سعاد حوايل 52 األف اأ�سرة وحالة م�سجلة 
لديها، مع اللتزام الكامل بالتوجيهات احلكومية حلماية 

عن  تعمل  التي  اخلريية  وطواقمنا  وال�سالمة،  ال�سحة 
لين،  اأون  ال��ت��رع��ات  با�ستقبال  احل��م��ل��ة،  اإدارة  يف  ب��ع��د 
وعر   beitalkheir.org الإلكرتوين  موقعنا  عر 
�سنبداأ  كما  اجل��وال،  اأجهزة  على  الذكي  اجلمعية  تطبيق 
النقدية،  بتوزيع املري الرم�ساين وامل�ساعدات  قريباً جداً 
اجلمعيات  مع  وبالتعاون  البنكية،  البطاقات  خ��الل  من 
التعاونية، وتوفري امل�ساعدات الطارئة ب�سرعة من خالل 
�سركة �سرافة، وتو�سيل امل�ساعدات الغذائية والعينية اإىل 
بيوت املحتاجني، وتوزيع وجبات الإفطار لل�سائمني من 
خالل مركبات خا�سة، �ستنت�سر يف اأنحاء الدولة، لتوزيع 

وجبات اإفطار ال�سائمني«.

بلدية دبي تتربع ب� 80 األف درهم لدعم حملة »بيت اخلري« الرم�سانية

�مل�صوؤولية م�صرتكة ونوؤمن باأننا قادرون معًا على مو�جهة �لتحدي  �ملن�صوري:  • �صلطان 
• ح�صة بوحميد: يف ظل �لأزمات تتجلى �أ�صمى قيم �لت�صامن و�لتالحم �ملجتمعي

العدد 12905 بتاريخ 2020/4/9   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم 30/2020/208 تنفيذ مدين  
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2019/770 مدين جزئي ، 

ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )20595.50 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 
طالب الإعالن : ميزل اونوجن ناو�سان - �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 

وميثله : �ساره �ساه بيك حممد البلو�سي -  �سفته بالق�سية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- علي ذياب - �سفته بالق�سية : منفذ �سده

جمهول حمل الإقامة 
املذكورة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام عليك الدعوى  الإع��الن : قد  مو�سوع 
املبلغ املنفذ به وقدره )20595.50( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12905 بتاريخ 2020/4/9   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم 1504/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2020/352 امر اداء ، ب�سداد املبلغ 

املنفذ به وقدره )99634 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 
طالب الإع��الن : العبري للتجارة العامة - ذ م م - وميثلها مديرها / عمر حممد توفيق 

ال�سعدي  �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 
املطلوب اإعالنهما : 1- ماريو ديزاين - �س ذ م م 2- ممدوح عياد حنني �ساروفيم - �سفته 

بالق�سية : منفذ �سده - جمهويل حمل الإقامة 
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )99634( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة 
�ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر:
�ساحي  الفريق  معايل  تراأ�س   
رئي�س  ن���ائ���ب  مت���ي���م،  خ���ل���ف���ان 
بدبي  ال��ع��ام  والأم����ن  ال�سرطة 
“جامعة  اأمناء  جمل�س  رئي�س 
الذكية”،  ب��ن حم��م��د  ح��م��دان 
الج����ت����م����اع ال�����ع�����ادي ال���ث���اين 
-2019 الأك��ادمي��ي��ة  لل�سنة 

بالإجنازات  م�سيداً   ،2020
حمدان  “جامعة  ل���  ال�����س��ّب��اق��ة 
اإجناح  الذكية” يف  حممد  ب��ن 
بعد” يف  ع��ن  “التعلم  م��ب��ادرة 
دولة الإم��ارات. وبارك جمل�س 

الأم����ن����اء ال���ت���ع���اون ال���ب���ّن���اء مع 
والتعليم”،  ال��رتب��ي��ة  “وزارة 
الو�سول  ع���ن  اأث���م���رت  وال���ت���ي 
التدريبيتني  ب�����ال�����دورت�����ني 
ُت�سبح  “كيف  الإلكرتونيتني 
24 �ساعة”  معلماً عن ُبعد يف 
در�����س����اً  ُت���������س����ّم����م  “و”كيف 
�ساعة”   24 يف  اإل���ك���رتون���ي���اً 
ما  ت�سجيل  م��ع  ال��ع��امل��ي��ة،  اإىل 
منت�سب   100،000 ي��ف��وق 
من اأكر من 70 دولة، مثّمناً 
توفري  يف  ال���ن���وع���ي  الإجن��������از 
بخم�س  املجانيتني  ال��دورت��ني 
لغات هي العربية والإجنليزية 

ال����ف����رن���������س����ي����ة والأ�����س����ب����ان����ي����ة 
وال����رو�����س����ي����ة، ب���ال�������س���راك���ة مع 

لتقنيات  ال��ي��ون�����س��ك��و  “معهد 
التعليم”،  يف  امل����ع����ل����وم����ات 

ا�ستكماًل للدور املحوري لدولة 
تغيري  اإح�������داث  يف  الإم���������ارات 
اإيجابي وجوهري يف املنظومة 
مبا  ال���ع���امل،  ح���ول  التعليمية 
املت�سارعة  امل��ت��غ��ريات  ي���واك���ب 

للقرن احلادي والع�سرين.
الأمناء،  جمل�س  من  وبتوجيه 
���س��ه��د الج���ت���م���اع ال��ك�����س��ف عن 
اإجراء بحوث تطبيقية  خطط 
املوؤ�س�سات  نخبة  مع  م�سرتكة 
واجلامعات  العاملية  التعليمية 
ال���ع���ري���ق���ة، يف ���س��ب��ي��ل درا����س���ة 
املحتملة  التحديات  ومعاجلة 
النا�سئة  املجتمعية  وامل��ع��وق��ات 

مع  مت���ا����س���ي���اً  امل�������س���ت���ق���ب���ل،  يف 
توحيد  نحو  الوطني   التوجه 
التنمية  عجلة  ل��دف��ع  اجل��ه��ود 
وتخلل  وال�ساملة.  امل�ستدامة 
ج����دول الأع���م���ال اأي�����س��اً بحث 
امل�ستجدات ذات ال�سلة باإطالق 
اأعمال  رائ���د  “مليون  م��ب��ادرة 
ال�سيا�سات  وت��ع��دي��ل  عربي” 
طبقاً  ب���اجل���ام���ع���ة  اخل���ا����س���ة 
ل��ل�����س��ي��ا���س��ات امل�����س��ت��ح��دث��ة، ويف 
جديدة  “معايري  م��ق��دم��ت��ه��ا 
لالعتماد الأكادميي 2019” 
التعليمية  ال��رق��اب��ة  و”اإدارة 
العايل”،  ال��ت��ع��ل��ي��م  مل��وؤ���س�����س��ات 

و���س��ط ت��اأك��ي��د الأع�������س���اء على 
التجربة  ت��ع��م��ي��م  م���وا����س���ل���ة 
اإقليمياً  ل��ل��ج��ام��ع��ة  ال���ري���ادي���ة 
بالتوجيهات  ع��م��اًل  وع���امل���ي���اً، 
ال�سديدة ل�سمو ال�سيخ حمدان 
بن حممد بن را�سد اآل مكتوم، 
ويل عهد دبي الرئي�س الأعلى 
دعائم  اإر�����س����اء  يف  ل��ل��ج��ام��ع��ة، 
ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ذك��ي وال��ت��ع��ل��م عن 
الأ�سا�س  ح��ج��ر  ب��اع��ت��ب��اره  ب��ع��د 
ال�سباب  ب���ط���اق���ات  ل���الرت���ق���اء 
ال�������ذي�������ن مي�����ث�����ل�����ون ال���������روة 
الأمثل  وال�ستثمار  احلقيقية 

للم�ستقبل. 

••  ال�صارقة –الفجر:

اأكد �سعادة علي ميحد ال�سويدي  رئي�س املجل�س ال�ست�ساري لإمارة ال�سارقة 
بحماية  الكفيلة  الج�����راءات  وات��خ��اذه��م  املجتمع  اأف����راد  وع��ي  اأه��م��ي��ة  على 
اأنف�سهم واأ�سرهم من فريو�س كورونا املتجدد م�سريا اإىل اأن كل فرد يتحمل 
م�سوؤوليته يف احلفاظ على �سالمته و�سالمة املجتمع وامل�ساهمة مع اجلهود 
العامة  ال�سحة  املوؤ�س�سات يف احلفاظ على  املبذولة من قبل كافة  الوطنية 

واللتزام بكافة القرارات وال�سوابط .
لإمارة  ال�ست�ساري  املجل�س  مكتب  هيئة  لجتماع  تروؤ�سه  خالل  ذلك  جاء   
ال�سارقةوالذي عقد عن بعد من خالل التوا�سل اللكرتوين وذلك �سمن 
العا�سر  الت�سريعي  الف�سل  من  الأول  العادي  النعقاد  لدور  املجل�س  اأعمال 

واملعقود  �سباح اليوم.
ح�سر وق��ائ��ع الج��ت��م��اع الل���ك���رتوين ���س��ع��ادة ح��ن��ان را���س��د اجل����روان نائب 

رئي�س املجل�س و�سعادة الدكتور �ساهني اإ�سحاق املازمي رئي�س جلنة ال�سوؤون 
الدكتور  و�سعادة  وال�سكاوى  والقرتاحات  والطعون  والقانونية  الت�سريعية 
والتعليم  ال��رتب��ي��ة  ���س��وؤون  جلنة  رئي�س  ال��زع��اب��ي  ال�سويجي  جا�سم  حميد 
جلنة  رئي�س  الطنيجي  �سامل  حممد  و�سعادة  والإع���الم  والثقافة  وال�سباب 
العامة  وامل��راف��ق  الأم��ن  و���س��وؤون  والبلديات  والأوق���اف  الإ�سالمية  ال�سوؤون 
الدكتور  و�سعادة  الأ���س��رة  �سوؤون  جلنة  رئي�س  املهريي  علي  فاطمة  و�سعادة 
عبداهلل اإبراهيم الدرمكي رئي�س جلنة اإعداد م�سروع التو�سيات و�سعادة اأحمد 
�سعيد اجلروان اأمني عام املجل�س مقرر هيئة املكتب كما ح�سر الجتماع من 

الأمانة العامة للمجل�س عبدالعزيز بن خادم واآمنة با�سليب  .
والقرارات  اجلهود  بكافة  املجل�س  مكتب  هيئة  اأ���س��ادت  الجتماع  بداية  ويف 
التي اتخذتها القيادة الر�سيدة يف تطبيق النظم الوقائية واتخاذ التدابري 
املتكاملة ل�سمان �سالمة املجتمع و�سحة اأفراده من انت�سار فريو�س كورونا 
املتجدد واأعربوا عن تقديرهم لكافة احُلزم التي اأطلقتها القيادة الر�سيدة 

اأوجه  ال�سارقة يف دعم  اإم��ارة  امل�ستوى الحت��ادي وكذلك على م�ستوى  على 
الغذاء  متطلبات  كافة  توفري  و�سمان  والقت�سادية  الجتماعية  احل��ي��اة 
الحرتازية  ال��ت��داب��ري  اإط����ار  يف  ال�ستثنائية  ال��ف��رتة  ت��ل��ك  خ���الل  وال�����دواء 

والإجراءات الوقائية للحفاظ على ال�سحة العامة وا�ستقرار املجتمع .
املجل�س  ب��اأن  كلمته  يف  املجل�س  رئي�س  ال�سويدي  ميحد  علي  �سعادة  واأ���س��ار 
انت�سار فريو�س  بداية  اتخذت منذ  التي  كافة اخلطوات  يبارك  ال�ست�ساري 
اأب��رزت مدى جاهزية كافة اجلهات للتعامل مع هذا الظرف  كورونا والتي 
القيادة  تكاتف  م��دى  اأب��رزت  بجهود  والقيام  وم�سوؤولية  بوعي  ال�ستثنائي 
بغريب على  يكن  اأن هذا مل  اإىل  اأج��ل م�سلحة اجلميع لفتا  وال�سعب من 
�سعب الإمارات الذي ا�ست�سعر امل�سوؤولية وو�سع يديه مع حكومتنا الر�سيدة 

لتجاوز هذا الظرف.
واأكد ال�سويدي على اأهمية موا�سلة تلك اجلهود وزيادة دواعي احلفاظ على 
ال�سادرة  ب��الإر���س��ادات  والل��ت��زام  الوباء  ه��ذا  على  لل�سيطرة  العامة  ال�سحة 

اأهمية ال�ستفادة يف تلك الفرتة برعاية  عن املخت�سني واجلهات العليا مع 
الأ�سرة وعمل برامج منزلية تفيد الن�ساط العقلي وال�سحي ودعا اإىل عدم 

ن�سر ال�سائعات والكتفاء بتناقل الأخبار من م�سادرها الر�سمية.
بعدها جرى خالل الجتماع الطالع على خمتلف الق�سايا الوطنية املتعلقة 
بالتدابري اخلا�سة يف التعامل مع اأزمة انت�سار فريو�س كورونا ومت التطرق 

اإىل عدد من املوجهات اخلا�سة باأعمال املجل�س خالل تلك الفرتة .
ب�ساأن  املجل�س  اأع�ساء  قبل  من  ال���واردة  املقرتحات  من  ع��دد  على  واطلعوا 
والقت�سادية  الجتماعية  احل��ي��اة  على  ال��راه��ن  الو�سع  حت��دي��ات  انعكا�س 

واآليات التعامل معها بحكمة وحزم.
  واأكدت  هيئة مكتب املجل�س يف نهاية الجتماع على تفاعل املجل�س املتوا�سل 
اأرائهم و�سكاواهم ومتقرحاتهم  ا�ستقبال  مع املجتمع واجلمهور من خالل 

عن طريق املوقع اللكرتوين للمجل�س
 http://www.ccsharjah.gov.ae 

•• اأبوظبي-وام: 

اآلية جديدة لحت�ساب املعدل الرتاكمي لطلبتها مبا  اعتمدت كليات التقنية العليا 
يف  ي�سب  ومبا  اأونالين  التعلم  وتطبيق  احلالية  ال�ستثنائية  الظروف  مع  يتوافق 

�سالح الطلبة وم�ستقبلهم التعليمي والوظيفي.
و اأكدت الآلية اجلديدة على دعم الطلبة و�سمان عدم حدوث اأي تدين يف معدلتهم 
املوعد  يف  تخرجهم  و�سمان  الأول  الدرا�سي  الف�سل  يف  حققوها  التي  الرتاكمية 

املحدد.
اأن  العليا  التقنية  كليات  ال�سام�سي مدير جممع  الدكتور عبداللطيف  �سعادة  واأك��د 
الآلية اجلديدة لحت�ساب املعدل الرتاكمي للطلبة لنهاية العام الأكادميي احلايل و 
التي مت الإعالن عنها جاءت بعد درا�سة م�ستفي�سة لأف�سل املمار�سات العاملية والأخذ 
بعد  عن  للتعلم  الكامل  التطبيق  بحداثة  تتعلق  والتي  احلالية  الظروف  بطبيعة 

وكذلك النظر للفروق الفردية الطالبية والتحديات التقنية التي تواجه الطلبة.
الآلية �سعت ل�سمان م�سلحة جميع الطلبة وتقدير جهودهم خالل  اأن  اإىل  واأ�سار 

الفرتة احلالية م�سرياً اىل اأنه وفقاً لالآلية اجلديدة لن يتاأثر �سلباً املعدل الرتاكمي 
نهاية  يف  للطالب  الأك��ادمي��ي  والو�سع  الرتاكمي  املعدل  �سيكون  حيث  طالب  لأي 

الف�سل الدرا�سي الأول هو املرجع الأ�سا�سي يف تقييمه.
وثمن ال�سام�سي جهود الطلبة واأولياء اأمورهم وتعاونهم الفعال يف التطبيق ال�سريع 
موا�سلة  م��ن  طلبتها  متكني  على  الكليات  ح��ر���س  م��وؤك��داً  بعد  ع��ن  التعلم  لنظام 
درا�ستهم للعام الأكادميي احلايل بنجاح وا�ستيفاء كافة متطلباتهم الدرا�سية على 
اجلامعي  “احلرم  منظومة  وفق  والأن�سطة  والإر���س��اد  والتطبيق  الدرا�سة  م�ستوى 

الرقمي”.

اأبنائنا الطلبة  اأية قرارات تتخذ تهدف بالدرجة الأوىل لتحقيق م�سلحة  اأن  واأكد 
كونهم �سركاء التطوير والنجاح يف تطبيق منظومة التعلم اأونالين كما تراعي اأي�ساً 

طبيعة املرحلة من التغيري ال�سامل لآليات واأ�ساليب التعلم والتقييم.
الدرا�سية  م�ساقاتهم  متطلبات  بتلبية  والل��ت��زام  جهودهم  ب��ذل  اىل  الطلبة  ودع��ا 
بهدف دعم اأدائهم النهائي حيث اأن الآلية اجلديدة متثل داعماً لهم لتحقيق اأف�سل 
املعدلت الأكادميية والحتفاظ مب�ستوياتهم الأكادميية و متكن الطلبة املتميزين 
من موا�سلة متيزهم الأكادميي بنجاح كما تدعم كذلك امل�ستقبل الوظيفي للطلبة 

وفر�سهم يف ا�ستكمال الدرا�سات العليا.

و ت�سمنت الآلية اجلديدة التي اأ�سدرتها كليات التقنية العليا ام�س ومبا يتما�سى مع 
توجهات وزارة الرتبية والتعليم تاأكيداً على اأن املعدل الرتاكمي والو�سع الأكادميي 
يف نهاية الف�سل الدرا�سي الأول �سيكون هو املرجع الأ�سا�سي يف تقييم الطالب مع 
باأداء الطالب خالل الف�سل  اأن املعدل الرتاكمي لن يتاأثر �سلباً  اأي�ساً على  التاأكيد 
الف�سل  امل��واد يف امتحانات  اإح��دى  الطالب يف  اأخفق  واأن��ه يف ح��ال  الثاين  الدرا�سي 

الدرا�سي الثاين فاإنه لن يتم احت�سابها يف املعدل الرتاكمي النهائي.
بنجاح  امل�ساق  ملتطلبات  الطالب  اإنهاء  ح��ال  اأن��ه يف  اىل  الآلية اجلديدة  اأ���س��ارت  كما 
فاإنه �سيرتتب على  النهائية  املحا�سرات بدون غياب وح�سور المتحانات  وح�سور 
املعدل  اأعلى من  للمادة  النهائية  العالمة  كانت  انه يف حال  ت�سمل  اأم��ور  عدة  ذلك 

الرتاكمي �ستحت�سب يف املعدل الرتاكمي اجلديد و�سمن ال�ساعات املعتمدة.
اأما اإذا كانت العالمة النهائية للمادة اأقل من املعدل الرتاكمي فلن حتت�سب يف املعدل 
الطالب بخالف  واإذا رغب  املعتمدة.  ال�ساعات  بينما حتت�سب يف  الرتاكمي اجلديد 
اخليارين ال�سابقني واملتعلقني باحت�ساب عالمة املواد يف املعدل الرتاكمي فيحق له 

مراجعة امل�سجل العام يف الكليات خالل 3 اأيام من �سدور الدرجة.

•• دبي-الفجر:

التي  دبي،  الكندية  اأعلنت اجلامعة   
تعد واحدة من اأف�سل ع�سر جامعات 
يف الإمارات العربية املتحدة )ح�سب 
ت�سنيف موؤ�س�سة كيو اإ�س للجامعات 
عن  ال��ع��رب��ي��ة(،  املنطقة  يف  ال���رائ���دة 
 30% بن�سبة  ر���س��وم��ه��ا  تخفي�س 

للطالب اجلدد والعائدين.
الكندي،  �سعيد  ب��ط��ي  ال�����س��ي��د  ع��ل��ق 
وامل�ست�سار  الأم���ن���اء  جمل�س  رئ��ي�����س 
على  دب�����ي  ال���ك���ن���دي���ة  اجل���ام���ع���ة  يف 
نتفهم  “نحن  ق���ائ���اًل  ال���ق���رار  ه����ذا 

اأولياء  ي��واج��ه��ه��ا  ال��ت��ي  ال�����س��ع��وب��ات 
التداعيات  ب�سبب  والطالب  الأم��ور 
ال���ن���اج���م���ة ع�����ن ف�����ريو������س ك����ورون����ا 
عن  “كوفيد19-” ونعر  امل�ستجد 
خ��ال�����س ت��ع��اط��ف��ن��ا م��ع��ه��م، ويف ظل 
ال���ذي �سهد  ال��راه��ن احل���رج  الو�سع 
ف��ق��د ب��ع�����س الآب������اء ل��وظ��ائ��ف��ه��م اأو 
تخفي�س  ي�سعدنا  روات��ب��ه��م،  خف�س 
لكل   30% بن�سبة  اجلامعة  ر���س��وم 
من الطالب اجلدد والعائدين فيما 
ومقرراتنا  ب��راجم��ن��ا  جميع  يخ�س 
اجلامعية  ل��ل��م��رح��ل��ة  ال���درا����س���ي���ة 

ا«. والدرا�سات العليا اأي�سً

�سيّلي،  ك��رمي  الروفي�سور  واأ���س��اف 
رئي�س اجلامعة ونائب رئي�س جمل�س 
املتخذ  الإج��راء  “هذا  الأمناء قائاًل 
جزًءا  ميثل  املالية  الأعباء  لتخفيف 
م��ن دورن���ا يف دع��م الآب����اء والطالب 
ل��ل��ت��غ��ل��ب على  ي���ك���اف���ح���ون  ال�����ِذي�����ن 
تعليمية  موؤ�س�سة  وب�سفتنا  الأزم���ة، 
جمتمعنا،  جت��اه  بالتزامات  منوطة 
يقع على عاتقنا التزاًما باإيجاد �سبل 
هذه  يف  امل�ستمر  التعليم  لت�سجيع 

الأوقات الع�سيبة«.
اجلامعة  خ��ط��ت  ذات�����ه،  ال���وق���ت  ويف 
اإىل  ال���ت���ح���ول  ���س��ري��ع��ة يف  خ���ط���وات 

ال��ت��ع��ل��م ع����ن ب���ع���د م����ن خ�����الل عدد 
كبري من املبادرات بعيدة املدى حيث 
املعلومات  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ق�����س��م  ع��م��ل 
الرتتيبات  لتخاذ  واجتهاد  مبثابرة 
للتقدمي  ال���الزم���ة  وال����س���ت���ع���دادات 
من  �ساعة   80 عن  يزيد  ملا  ال�سل�س 
ال������دورات ال��درا���س��ي��ة ال��ت��ي حتولت 
ذلك  و���س��م��ل  اف��رتا���س��ي��ة،  بيئة  اإىل 
التدريب  م��ن  �ساعة   60 م��ن  اأك���ر 
ي�سعى  التدري�س، كما  لأع�ساء هيئة 
جاهًدا  املعلومات  تكنولوجيا  فريق 
للم�سكالت  ال�����س��ري��ع��ة  ل��ال���س��ت��ج��اب��ة 
الطالب  ي���واج���ه���ه���ا  ال���ت���ي  ال��ف��ن��ي��ة 

ال��ت��دري�����س وفريق  ه��ي��ئ��ة  واأع�������س���اء 
الف�سول  ب����داي����ة  وم����ن����ذ  ال����ع����م����ل، 
ال��درا���س��ي��ة ع���ر الإن����رتن����ت يف 22 
تكنولوجيا  ف��ري��ق  اأ����س���رف  م���ار����س، 
امل��ع��ل��وم��ات ودع����م اأك����ر م���ن 310 
اج���ت���م���اًع���ا ع����ر الإن�����رتن�����ت واأك�����ر 
ملحا�سر  دق���ي���ق���ة   40000 م�����ن 
الج����ت����م����اع����ات ال����ت����ي ُع�����ِق�����دت عر 
الإن���رتن���ت ب��ح�����س��ور م���ا ي��زي��د على 

ا.  �سخ�سً  6500
ت�سهد اجلامعة الكندية دبي مرحلة 
الراهن، وت�ستعد  الوقت  تو�سعات يف 
اجلامعة يف خ�سم اأن�سطة التو�سعات 

 14 منذ  م��رة  لأول  ت�سهدها  ال��ت��ي 
اجليل  من  جامعي  حرم  لفتح  عاًما 
دبي  التقنية يف وجهة  ع��ايل  ال��ت��ايل 
�سبتمر  -يف  ووك  -�سيتي  ال��راق��ي��ة 

اجلامعي  احل���رم  ينق�سم   .2020
ب�����ارزي�����ن  م���ب���ن���ي���ني  اإىل  اجل�����دي�����د 
درا�سية  ف�������س���ول  ع���ل���ى  ي�����س��ت��م��الن 
الفائقة  ب��ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  جم���ه���زة 

واحل�سانة املخترية وجمموعة من 
املخترات املبتكرة، مع الرتكيز على 
واملنهج غري  والبحث  الأعمال  ريادة 

التقليدي للتعليم والتعلم.

ب�صبب �لتد�عيات �لناجمة عن فريو�س كورونا �مل�صتجد »كوفيد 19«

اجلامعة الكندية دبي تعلن عن خف�س ر�سومها مبعدل 30% 

�ل�صويدي: يتحمل كل فرد �مل�صوؤولية يف �حلفاظ على �صالمته و�صالمة �ملجتمع

هيئة مكتب املجل�س ال�ست�ساري لإمارة ال�سارقة تعقد اجتماعها عن بعد وت�سيد باجلهود احلكومية يف احتواء تداعيات انت�سار فريو�س كورونا املتجدد

اأبوظبي جمل�س اأمناء »جامعة حمدان بن حممد الذكية« يوؤكد موا�سلة تعميم التجربة الريادية يف دعم »التعلم عن بعد«   يف  نباتية  حيازة  األف   24
مب�ساحة 750 األف دومن

•• اأبوظبي-وام: 

اأن عدد  ام�����س،  اأب��وظ��ب��ي،  ك�سف تقرير ���س��ادر ع��ن م��رك��ز الإح�����س��اء يف 
احليازات النباتية يف اإمارة اأبوظبي بلغ يف نهاية العام املا�سي 24 األفا 
دومنا.  و868  األفا   749 بنحو  تقدر  اإجمالية  مب�ساحة  حيازة  و18 
يف  ي��رتك��ز  النباتية  احل��ي��ازات  م��ن  الأك���ر  الق�سم  اأن  التقرير  ويظهر 
األفا و921 حيازة مب�ساحة   11 اإىل  التي و�سل عددها  العني  منطقة 
الظفرة  منطقة  يليها  دومن��ات،  و503  األفا   452 اإىل  ت�سل  اإجمالية 
و686  اآلف   207 اإجمالية  مب�ساحة  حيازة  و492  اآلف   8 بعدد 
دومن��ات يف حني بلغ عدد احليازات يف منطقة اأبوظبي 3 اآلف و605 
وك�سفت  دومن��ا.  و679  األفا   89 اإىل  ت�سل  اإجمالية  مب�ساحة  حيازات 
اإجمايل  اأن  �سابق،  وق��ت  يف  الأغ��ذي��ة،  و�سالمة  للزراعة  اأبوظبي  هيئة 
دخل  حت�سني  برنامج  من  للم�ستفيدين  اأبوظبي  تقدمه  ال��ذي  الدعم 
املزارعني يف الإمارة، ي�سل اإىل مليار و80 مليون درهم �سنوياً. وجنحت 
الهيئة يف اإ�سدار �سجل احليازات الزراعية يف الإمارة مما اأ�سهم يف توفري 
اأنواعها وثرواتها  املتعلقة باملزارع مبختلف  البيانات  واإدارة كل  وحتليل 
الزراعية واحليوانية، ومبا يخلق منظومة علمية لدعم واتخاذ القرار 
مبادراتها  �سمن  اآخ��ر  �سجال  الهيئة  ومتلك  احل��ي��وي.  القطاع  ه��ذا  يف 
املعلومات  ك��ل  على  يحتوي   ،“ ال��زراع��ي��ة  الآف���ات  ب�”  معني  البتكارية 
والبيانات وال�سور لنحو 871 اآفة زراعية تهدد خمتلف اأنواع املحا�سيل 
الدولة،  م�ستوى  على  واحل��ب��وب  والأع���الف  الزينة  ونباتات  ال��زراع��ي��ة 
ال�سجل قاعدة لإ�سدار دليل  باللغتني العربية والإجنليزية، حيث يعد 
�سامل عن الآفات الزراعية. واجتهت الهيئة موؤخرا نحو توظيف الذكاء 
ال�سطناعي يف عمليات التفتي�س والرقابة على املزارع، وتوفري الإر�ساد 
الزراعي للعاملني فيها، عر �سور من قمر ا�سطناعي خ�س�سته لك�سف 
الرقابة  عمليات  ي�سهل  مبا  اأنواعها،  وحتديد  امل���زارع،  داخ��ل  املخالفات 

والتفتي�س، وي�سّرع من اآلية وزمن التعامل مع املخالفات.

كليات التقنية:املعدل الرتاكمي والو�سع الأكادميي للطالب يف 
نهاية الف�سل الدرا�سي الأول هو املرجع الأ�سا�سي يف تقييمه

العدد 12905 بتاريخ 2020/4/9   
اعالن بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 363/2020/60 امر اداء    
مو�سوع الدعوى :املطالبة با�سدار امر اداء بالزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ وقدره )1000000( درهم 

مليون درهم اماراتي مع الزامه بالفائدة التجارية بواقع 12٪ �سنويا من تاريخ ا�ست�سدار المر على ان 
يكون احلكم م�سمول بالنفاذ املعجل 2- تثبيت المر على عري�سة رقم:2020/22 منع من ال�سفر جتاري 

ال�سادر بتاريخ:2020/1/9 - 3- الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة   
طالب الإعالن : �سالح ح�سني علي حممد املرزوقي - �سفته بالق�سية : مدعي 

وميثله:ح�سن عبداهلل حممد العبدويل - �سفته بالق�سية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- �ستيفن جيم�س ريديل - �سفته بالق�سية : مدعي عليه  

جمهول حمل الإقامة 
�ستيفن جيم�س  عليه  املدعى  بالزام  بتاريخ 2020/1/16  البتدائية  دبي  قررت حمكمة   : الإع��الن  مو�سوع 
درهم  مليون  دره���م   )1000000( مبلغ  امل��رزوق��ي  حممد  علي  ح�سني  ���س��الح  للمدعي/  ي���وؤدي  ب��ان  ري���ديل 
وامل�سروفات  وبالر�سوم  التام  ال�سداد  وحتى   2020/1/23 تاريخ  من  �سنويا   ٪9 بواقع  القانونية  وبالفائدة 
ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة و�سملت المر بالنفاذ املعجل بال كفالة. ولكم احلق يف اإ�ستئناف الأمر 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  التجارية  
العدد 12905 بتاريخ 2020/4/9   

اعالن حكم بالن�شر 
                      يف الدعوى رقم:4440/2019/16 جتاري جزئي  

مو�سوع الدعوى:املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )66.289.85( درهم والر�سوم وامل�ساريف 
واتعاب املحاماة والفائدة 25٪ من تاريخ التوقف عن ال�سداد وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ 

املعجل بال كفالة
طالب العالن:بنك م�سر )فرع ال�سارقة( - �سفته بالق�سية:مدعي

وميثله:خليفة عبداهلل �سعيد عبداهلل بن هويدن الكتبي - �سفته بالق�سية:وكيل
املطلوب اعالنه 1- يحيي اير�سامبات - �سفته بالق�سية:مدعي عليه - جمهول حمل القامة

مو�سوع الدعوى:نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ:2020/1/16 يف الدعوى املذكورة 
اعاله ل�سالح/بنك م�سر )فرع ال�سارقة( بالزام املدعي عليه بان يوؤدي له مبلغ:66.289/85 درهم والفائدة 

القانونية بواقع 9٪ �سنويا وذلك من تاريخ املطالبة قيد الدعوى احلا�سل يف:2019/11/10 وحتى ال�سداد 
التام والزمت املدعي عليه امل�سروفات ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست ما عدا ذلك من 

طلبات. حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا 
العالن ، �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة دبي االبتدائية التجارية

العدد 12905 بتاريخ 2020/4/9   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم 381/2017/211 تنفيذ عقاري  
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2015/254 عقاري كلي ، ب�سداد املبلغ 

املنفذ به وقدره ) 6340148.86 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 
طالب الإعالن : عبداملجيد ابراهيم نظر - �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 

وميثله:علي حممد عمر العيدرو�س - �سفته بالق�سية : وكيل
املطلوب اإعالنهما : 1- اورا للتطوير العقاري �س.ذ.م.م - �سفته بالق�سية : منفذ �سده 

جمهويل حمل الإقامة 
مو�سوع الإعالن : نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن وحدات عقارية 
 - CORPORATE TOWER:املنطقة:الثنية اخلام�سة - رقم الر�س 1052 - ا�سم املبنى -
رقم ال����وح����دات:1408+2003+4307+3702+4304+2902+814+510+606+905+1605+2207+2107
للمبلغ  وفاء   ،  510+516+613+715+701+2905+1805+1213+115+114+111+110+1405+1408+

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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اأخبـار الإمـارات
•• اأبوظبي -وام: 

املوقع  ا�ستخدموا  فرد  مليون  من  اأك��ر  اأن  اأبوظبي  يف  ال�سحة  دائ��رة  اأعلنت 
مبا  مار�س   11 يف  اإط��الق��ه  منذ  كوفيد19-  بفريو�س  اخلا�س  الإل��ك��رتوين 

مبتو�سط اأكر من ثالثني األف زائر يومياً.
املخت�سة  "�سال"الإماراتية  �سركة  بالتعاون مع  املوقع  اأطلقت  الدائرة  وكامن 
لتعزيز  اجل��م��ه��وز  م��ع  تفاعلية  من�سة  ت��وف��ري  ب��ه��دف  ال�سطناعي  ب��ال��ذك��اء 
باأحدث  اط���الع  ع��ل��ى  "كوفيد19-"واإبقائهم  ك��ورون��ا  ب��ف��ريو���س  ال��ت��وع��ي��ة 

م�ستجدات الو�سع الراهن حول العامل بالتف�سيل.
https:// :ويهدف املوقع الإلكرتوين الذي ميكن زيارته عر الرابط التايل

حول  التوعية  تعزيز  اإىل   www.doh.gov.ae/ar/covid-19
العاملية  الإح�ساءات  يوفره من  "كوفيد19-" من خالل ما  فريو�س كورونا 
وعر�س واقع احلالت املوؤكدة منذ 22 يناير املا�سي وحتى الآن عر خريطة 
وجدول ور�سم بياين تفاعلي كما ميكن املوقع امل�ستخدمني من حتديد وفرز 

البيانات فيما يخ�س احلالت املوؤكدة واحلالت الن�سطة وعدد الوفيات وحالت 
ال�سفاء.

ل  كما ت�سمح امليزات اجلديدة للم�ستخدمني من ت�سفية النتائج وعر�س ُمعدَّ
اأو عر�س  العامل  اأو حول  اخلليجي  التعاون  دول جمل�س  املوؤكدة يف  احل��الت 
الوقت  اأو يف  ال�سابقة  ِح��دة مع حتديدعدد احل��الت  احل��الت لكل دول��ة على 
الفعلي لتزويد امل�ستخدمني بنظرة �ساملة وكاملة عن التاأثري الدويل واملحلي 

لفريو�س كورونا "كوفيد19-".
ال�ستف�سارات  على  يجيب  ال��ذي  الف��رتا���س��ي  امل�ساعد  تقنية  املن�سة  وت�سم 
اخلا�سة واملتعلقة بفريو�س كورونا "كوفيد19-" باللغة الإجنليزية وباللغة 
اإح�سائيات الدائرة فاإن  العربية للمرة الأوىل على م�ستوى العامل. فبح�سب 
اآلف  اأم��ا  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  املوقع هم مقيمون يف  زوار  معظم 

الزوار الآخرين فهم مقيمون يف الهند واململكة العربية ال�سعودية والوليات 
على  وم�سر  واأمل��ان��ي��ا  وباك�ستان  والفلبني  امل��ت��ح��دة  واململكة  وُع��م��ان  امل��ت��ح��دة 
التوايل. ويجمع املوقع و�سائل التوا�سل الجتماعيواملعلومات ذات ال�سلة من 
/مبا  لة  ُمف�سَّ حتليلية  معلومات  لوحة  �سمن  الر�سمية  التنظيمية  اجلهات 
التدابري  امل�ستجدات املوثوقة ومقاطع الفيديو واملل�سقات حول  اآخر  يف ذلك 

الوقائية والإر�سادات.
الإلكرتوين  امل��وق��ع  على  الت�سجيل  الإم����ارة  يف  ال�سحيني  للمهنيني  وميكن 
"كوفيد19-"  كورونا  انت�سار فريو�س  احل��دِّ من  اأج��ل  العمل من  اأو  للتطوع 
وذلك عر من�سة "نظام اإدارة القوى العاملة ال�سحية يف اأبوظبي" الرقمية 
اأحدث  مثل  املهمة  وال��وث��ائ��ق  امل�ستندات  حتميل  اأي�����س��اً  وميكنهم  اجل��دي��دة 
د �سعادة الدكتور جمال الكعبي وكيل دائرة ال�سحة اأبوظبي  اأكَّ التعميمات. و 

الفحو�س  اإج��راء  يف  ال��دول عاملياً  اأوىل  الإم���ارات من  دول��ة  "تعتر  بالإنابة: 
الدولة  ت��اأه��ب  يعك�س  مم��ا  "كوفيد19-"  ف��ريو���س  ع��ن  للك�سف  املخترية 
دائرةال�سحة  يف  "ن�سعئ  وا���س��اف  ال��راه��ن.  الو�سع  مع  للتعامل  وجاهزيتها 
اأفراد  املتكاملة جلميع  ال�سحية  الرعاية  الدوام ل�سمان توفري  اأبوظبي على 
املجتمع يف الإم��ارة وتكري�س اجلهود لتعزيز �سحتهم والرتقاء بها ومن هنا 
الذي  كوفيد19-  بفريو�س  الإلكرتوين اخلا�س  املوقع  على تطوير  حر�سنا 
والبيانات  امل�ستجدات  اآخر  على  اجلمهور  لإط��الع  مثالية  من�سة  مبثابة  يعد 
اإىل متكني اجلمهور من  نهدف  وبالتايل  ر�سمي  الفريو�س من م�سدر  حول 
جهته  "كوفيد19-" واحتوائه." من  فريو�س  لنت�سار  الت�سدي  يف  امل�ساركة 
نقوم  الأ�سا�س  "يف  "�سال":  ل�سركة  التنفيذي  املدير  فيكرامانبودوفال  ق��ال 
ور�سد  ال�سحية  للتحديات  الت�سدي  يف  ت�ساهم  اإلكرتونية  من�سات  بتطوير 
اجلهات  ومتكن  العامل  اأنحاء  جميع  يف  عنها  نتيجة  حت�سل  التي  التطورات 
التنظيمية لقطاع الرعاية ال�سحية للتوا�سل ب�سرعة مع جمهورها امل�ستهدف 

وال�ستعداد ل�ستجابات الطوارئ .

•• ال�صارقة-الفجر

حققت اإدارة التثقيف ال�سحي باملجل�س الأعلى ل�سوؤون الأ�سرة يف ال�سارقة، 
م�ستوى  على  متميزة  نتائج  لها،  التابعة  لل�سحة  ال��داع��م��ة  واجلمعيات 
اأن بداأت  اأفراد املجتمع، منذ  اإي�سال ر�سائلها ال�سحية التوعوية اإىل كافة 
تطبيق نظام العمل عن بعد خالل �سهر مار�س املا�سي الذي جاء التزاما 
من الإدارة بتوجيهات قرينة �ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة، �سمو ال�سيخة 
الأ�سرة،  ل�����س��وؤون  الأع��ل��ى  املجل�س  رئي�سة  القا�سمي  حممد  بنت  ج��واه��ر 
وا�ستجابة اإىل الإجراءات احلكومية للوقاية من فريو�س كورونا امل�ستجد 
19”، حر�سا على ال�سالمة العامة ملوظفي الإدارة ومتعامليها. “كوفيد 
 187 اأكر من  ن�سر  ال�سحي عن جناحها يف  التثقيف  اإدارة  اأعلنت  حيث 
من�سور توعوي وت�سوير اأكر من 36 مادة فلمية وبثها من خالل من�ساتها 
الذكية، ف�سال عن ن�سر �سل�سلة من املقالت التوعوية يف خمتلف الو�سائل 
املثقفات  قبل  من  الإذاع��ي��ة  ال��رام��ج  عر  التوعية  جانب  اإىل  الإعالمية 
اأطباء ومتخ�س�سني  ا�ست�سافة  اإىل  بالإ�سافة  التابعات لالإدارة  ال�سحيات 
على  والإج��اب��ة  ال�سحية  التوعية  ان�ستجرام” لن�سر  “ليف  خا�سية  عر 

ت�ساوؤلت اجلمهور.

بنية حتتية �إلكرتونية 
باملجل�س  ال�سحي  التثقيف  اإدارة  مدير  �سيف  را�سد  اإمي��ان  �سعادة  واأك��دت 
الأعلى ل�سوؤون الأ�سرة بال�سارقة، اأن الإدارة واجلمعيات الداعمة لل�سحة، 
الإلكرتونية،  التحتية  البنية  على  بعد  العمل عن  نظام  تعتمد يف تطبيق 
كفاءة  على  املحافظة  مع  متنوعة،  عمل  اأ�ساليب  البنية  هذه  وف��رت  حيث 
وجودة العمل نف�سه، م�سرية اإىل اأن الإدارة وا�سلت تكثيف جهودها ملواجهة 

انت�سار فريو�س كورونا امل�ستجد “كوفيد 19” من خالل اتخاذ العديد من 
الإجراءات والقرارات التي تواكب برامج وخطط احلكومة للت�سدي للوباء 
حمالتها  يف  منتهجة  واملقيمني،  امل��واط��ن��ني  �سالمة  على  حفاظا  العاملي 
ومبادراتها وم�ساريعها التي تنفذها توجيهات وفكر قرينة �ساحب ال�سمو 
حاكم ال�سارقة، �سمو ال�سيخة جواهر بنت حممد القا�سمي، رئي�سة املجل�س 
الأعلى ل�سوؤون الأ�سرة، لرفع م�ستوى الوعي ال�سحي ل�سكان اإمارة ال�سارقة 

ودولة الإمارات، يف ظل الظروف الراهنة.
عملت  ال�سحي  التثقيف  اإدارة  اأن  اإىل  �سيف،  را���س��د  اإمي���ان  �سعادة  ولفتت 
التوا�سل الجتماعي  دور مواقع  وتعزيز  الذكية  ا�ستثمار منظومتها  على 
ممكنة  �سريحة  اأك��ر  اإىل  وال��و���س��ول  التوعوية  حمالتها  نطاق  لتو�سيع 
تنا�سب  متنوعة  �سحية  وبرامج  ر�سائل  �سياغة  خ��الل  من  اجلمهور  من 
العديد  ع��ر  الإدارة  عملت  كما  خمتلفة،  وبلغات  العمرية  الفئات  كافة 
ال�سليمة  ال�سحية  الأمن��اط  مفاهيم  تر�سيخ  على  التوعوية  الرامج  من 
عن  بالبتعاد  اأو�ست  كما  علمية،  توعوية  بطرق  بالنظافة  الهتمام  مثل 
�سلوك اخلوف والتوتر من تف�سي الفريو�س، وعدم النقياد وراء ال�سائعات 
النف�سية  ال�سحة  على  وت��وؤث��ر  اخل��وف  م��ن  تزيد  التي  ال��زائ��ف��ة  والأخ��ب��ار 
التعامل  كيفية  بو�سوح ومعرفة  املر�س  فهم  والرتكيز على  �سلبي،  ب�سكل 
الر�سمية  واملواقع  امل�سادر احلكومية  املعلومات من  معه، و�سرورة تق�سي 

للجهات ال�سحية بالدولة. 

نحو حياة �صحية
ومن �سمن القنوات التوعوية التي عملت الإدارة على ا�ستحداثها الإدارة 
“نحو حياة  العدد الأول من جملة  اإطالق  الراهنة،  متا�سيا مع الظروف 
�سحية”، وهي جملة توعوية اإلكرتونية ت�سدر كل �سهرين ويتم توزيعها 

خمتلف  على  وال��ذك��ي��ة  الإل��ك��رتون��ي��ة  واملن�سات  الإدارة  م��وق��ع  خ��الل  م��ن 
�ستة  الأول  ال��ع��دد  �سم  حيث  واخل��ا���س��ة،  احلكومية  واملوؤ�س�سات  ال��دوائ��ر 
اأبواب، تناولت ت�سحيح املفاهيم اخلاطئة حول فريو�س كورونا بال�ستناد 
اإىل تقارير منظمة ال�سحة العاملية، اإىل جانب تو�سيح احلقائق حول اأعمار 
الأ�سخا�س الذين ي�سابون بالفريو�س، ف�سال عن طرق الوقاية ال�سحيحة 
الغذائية  الن�سائح  من  جمموعة  العدد  وت�سمن  وال��ع��دوى،  الإ�سابة  من 
والريا�سية التي تعزز من �سحة اجلهاز املناعي للج�سم، كما وا�سلت اإدارة 
التن�سيق  خالل  من  الرئي�سية  مبادراتها  تنفيذ  متابعة  ال�سحي  التثقيف 
لتفعيلها  طرق  لإيجاد  ال�سرتاتيجيني  و�سركائها  املوؤ�س�سات  خمتلف  مع 
مبا يتنا�سب مع الظروف الراهنة، ومتثلت يف ر�سد نتائج ا�ستطالع الراأي 
ال�سارقة،  حكومة  ملوظفي  الأول  ال�سحي  امل�سح  وازن  برنامج  اخل��ا���س 
التح�سريات اخلا�سة  اآخر  املدار�س ال�سحية، ف�سال عن متابعة  وبرنامج 
مبوؤمتر �سحتي الثامن ونتائج درا�سة الوعي املجتمعي من خالل التوا�سل 

مع املوؤ�س�سات املعنية.

طرق مبتكرة 
يف  ال�سحي  التثقيف  لإدارة  التابعة  لل�سحة  الداعمة  اجلمعيات  وجنحت 
ر�سائلها  لإي�سال  مبتكرة  ط��رق  اإي��ج��اد  خ��الل  من  التوعوي  دوره��ا  تعزيز 
ملختلف فئات املجتمع، حيث كثفت جمعية اأ�سدقاء مر�سى الكلى اأن�سطتها 
لالرتقاء  الجتماعي  التوا�سل  م��واق��ع  ع��ر  ال�سحية  امل��ق��الت  ن�سر  ع��ر 
ب�سحة الأف�����راد وت��وع��ي��ة امل��ج��ت��م��ع ح���ول اأخ���ط���ار اأم���را����س ال��ك��ل��ى وطرق 
حملة  برنامج  ال�سكري  اأ�سدقاء  جمعية  ا�ستكملت  كما  والعالج،  الوقاية 
البطل اخلارق عن بعد من خالل التوا�سل مع الطلبة واملدار�س امل�ساركة 
والتفاعل معهم عر بث الأن�سطة التوعوية بنظام التعليم الإلكرتوين، اإىل 

جانب تنظيم �سل�سة تثقيفية من قبل نخبة من الأطباء املتخ�س�سني من 
خالل ت�سوير مواد فلمية ون�سرها يف ح�سابات الإدارة على مواقع التوا�سل 
الجتماعي، كما اأعلنت اجلمعية عن تنظيم حملة �سحتي يف �سهر رم�سان 
بث  اإىل  بالإ�سافة  باحلياة”،  وا�ستمتع  املياة  “ا�سرب  �سعار  حتت  امل��ب��ارك 
الن�سرات الإلكرتونية للتوعية مبر�س ال�سكري والأ�ساليب الكفيلة بتقوية 

اجلهاز املناعي لدى امل�سابني.

�إعفاء من ر�صوم �لإيجار
امل�ستجد  الوقائية من فريو�س كورونا  والتدابري  الإج��راءات  ومتا�سيا مع 
كوفيد 19 فقد اأ�سدرت جمعية اأ�سدقاء الر�ساعة الطبيعية قراراً  باإيقاف 
من  العمالء  من  الر�ساعة  وم�ستلزمات  اأجهزة  ا�ستالم  اأو  تاأجري  خدمة 
الفرتة 15-3-2020 ولغاية  31-3-2020 وذلك حر�سا على �سحة 
و�سالمة متعاملي اجلمعية وموظفاتها، ف�سال عن اإعفاء امل�ستاأجرين من 
اإىل جانب ذلك  املذكورة،  الفرتة  التاأخري خالل  التاأجري وغرامات  ر�سوم 
فقد مت حتويل خدمة بيع م�ستلزمات الر�ساعة من خالل �سركات التو�سيل، 
كما فّعلت اجلمعية اجتماعات الإدارة بوا�سطة الت�سال املرئي، بالإ�سافة 
اإىل حتويل مبادرة التعليم امل�ستمر للمتطوعات من خالل ت�سوير الرامج 
لقيا�س  ا�ستبيان  عمل  من  النتهاء  جانب  اإىل  لهن،  واإر�سالها  التدريبية 
مدى فعالية خطوط دعم الأمهات باللغات العربية والإجنليزية والأوردو. 
وبداأت جمعية اأ�سدقاء مر�سى التهاب املفا�سل بت�سوير �سل�سلة من املواد 
للتخفيف عن  بدنية  تت�سمن متارين  ريا�سيني  وخ��راء  ملدربني  الفلمية 
بثها بحلقات  �سيتم  املنزل حيث  بقائهم يف  املفا�سل خالل  التهاب  مر�سى 
مت�سل�سلة عر الن�ستجرام، ف�سال عن بث ر�سائل توعوية من قبل اأطباء 

تت�سمن ن�سائح واإر�سادات حول التهاب املفا�سل وطرق الوقاية منه.

•• راأ�س اخليمة -  الفجر 

منخ�س  علي  عبداهلل  العميد  اأو���س��ح 
م��دي��ر ع���ام ال��ع��م��ل��ي��ات ال�����س��رط��ي��ة يف 
راأ�س اخليمة  العامة ل�سرطة  القيادة 
الإج�������راءات  ل��ت��ن��ف��ي��ذ  امل��خ��ال��ف��ني  اأن 
ان��ت�����س��ار فريو�س  مل��ن��ع  الح�����رتازي�����ة 
“  واأي�سا غري   19 “كوفيد  كورونا 
الخت�سا�س  ج��ه��ات  م��ع  امل��ت��ع��اون��ني 
مل�ساءلة  �سيتعر�سون  الأم���ر  ه��ذا  يف 

قانونية .
وبناء على توجيهات اللواء علي عبد 
اهلل ب���ن ع���ل���وان ال��ن��ع��ي��م��ي ق��ائ��د عام 
حملة  انطلقت  اخليمة  راأ���س  �سرطة 
التمنية  دائ���رة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  توعية 
يف  للعاملني  وم��وج��ه��ة  الق��ت�����س��ادي��ة 
الأ����س���واق وامل��ح��ال ال��ت��ج��اري��ة واأف���راد 
امل���ج���ت���م���ع حت�������س���ه���م ع����ل����ى ارت��������داء 
التام  والتقيد  وال��ق��ف��ازات  الكمامات 
بالأوامر واإتباع التوجيهات الوقائية 
ال�سادرة واحلفاظ على اإبقاء املجتمع 
فريو�س  اأخ���ط���ار  م��واج��ه��ة  يف  اآم�����ن 

كورونا .
العميد عبداهلل  اأو�سح   ، ومن جانبه 
العمليات  ع���ام  م��دي��ر  م��ن��خ�����س  ع��ل��ي 
ل�سرطة  العامة  القيادة  يف  ال�سرطية 

ب�����ن�����اء  على  اأن�������ه   ، راأ����������س اخل���ي���م���ة 
التوجيهات ال�سادرة من القائد العام 
بح�سور  املجتمعية  ال�سرطة  نفذت   ،
املقدم عبد اهلل عبد الرحمن الزعابي 

بالتعاون  رئي�س ق�سم توعية املجتمع 
والتن�سيق مع اجلهات املخت�سة عدداً 
املحال  على  التوعوية  اجل���ولت  م��ن 

التجارية على م�ستوى الإمارة .

 ”: ال�سرطية  العمليات  مدير  وق��ال 
ت���ل���ك اجل�������ولت ت��ن��ط��ل��ق م����ن هدف 
حمدد وهو التاأكد  من التزام اجلميع  
والوقائية  الح��رتازي��ة  ل���الإج���راءات 

للكمامات  ارت����دائ����ه����م  يف  امل��ت��م��ث��ل��ة 
وال���ق���ف���ازات وت���وف���ري امل��ع��ق��م��ات عند 
داخله  اأو  ال��ت��ج��اري��ة  امل��ح��ال  م��داخ��ل 
العربات  وتعقيم  تطهري  على  عالوة 

والأر������س�����ي�����ات ومم���ا����س���ك الأب��������واب 
املخالفني  اأن  اإىل  والثالجات م�سريا 
�سيتعر�سون  الإج��������������راءات  ل���ت���ل���ك 
�سمن   ، ال���ق���ان���ون���ي���ة  ل���ل���م�������س���اءل���ة 

الإج���راءات الح��رتازي��ة املطبقة ملنع 
امل�ستجد  ك����ورون����ا  ف���ريو����س  ت��ف�����س��ي 
مع  بالتعاون  19” مطالبا  “كوفيد 

اجلهات املعنية.

•• اأبوظبي - وام:

وا�سلت جلنة �سوؤون الدفاع والداخلية 
الوطني  ب��امل��ج��ل�����س  واخل����ارج����ي����ة 
املنعقد  اجتماعها  خالل  الحت��ادي 
اأم�س عن بعد عر تقنية املوؤمترات 
كونفرن�س”  “الفيديو  امل���رئ���ي���ة 
م��ن��اق�����س��ة م�����س��روع ق���ان���ون احت���ادي 
ب�ساأن حماية ال�سهود والذي اأدخلت 
التعديالت يف اجلدول  عليه بع�س 

املقارن للم�سروع.
ال��ل��ج��ن��ة معايل  اج���ت���م���اع  ت����راأ�����س 
النعيمي  را�����س����د  ع���ل���ي  ال����دك����ت����ور 
كل  �سعادة  اللجنة  اأع�ساء  بح�سور 
من : نا�سر حممد اليماحي مقرر 
اليماحي،  اأح��م��د  وحممد  اللجنة، 
و�سهيل  ال�����س��الم��ي،  خلفان  وعبيد 
عبداهلل  ويو�سف  ال��ع��ف��اري،  نخرية 

البطران.
واأفاد معايل الدكتور علي النعيمي 
ارتاأت  احلكومة  ب��اأن  اللجنة  رئي�س 

انطالقاً  امل�������س���روع  ه�����ذا  اق�������رتاح 
اآمن  جمتمع  لتحقيق  �سعيها  م��ن 
وق�����س��اء ع�����ادل، ع���ن ط��ري��ق و�سع 
يف  لل�سهود  احلماية  يكفل  ت�سريع 
ال���دع���اوى اجل��زائ��ي��ة، وي��ع��م��ل على 
ال�سرية  وامل�سادر  ال�سهود،  ت�سجيع 
وتوفري  ب���اأق���وال���ه���م،  الإدلء  ع��ل��ى 
لتحقيق  ال�����الزم�����ة  ال�������س���م���ان���ات 
ملنت�سبي  وي��ك��ف��ل  ل���ه���م،  احل���م���اي���ة 
اأكمل  بواجباتهم على  القيام  القوة 
وجه خلف�س ن�سبة اجلرمية، ومبا 
امل�ساركة  دور  تفعيل  م��ع��ه  يتحقق 
الك�سف عن اجلرائم،  املجتمعية يف 
التفاقيات  م��ت��ط��ل��ب��ات  ول��ت��ل��ب��ي��ة 

الدولية املن�سمة اإليها الدولة.
وقال معايل الدكتور علي النعيمي 
وا�سلت  ال���دف���اع  ����س���وؤون  جل��ن��ة  اإن 
القانون،  م�����س��روع  ب��ن��ود  م��ن��اق�����س��ة 
واط���ل���ع���ت خ�����الل الج���ت���م���اع على 
وناق�ست  للم�سروع،  الفنية  الأوراق 
لفتاً  ال��ب��ن��ود،  بع�س  على  وع��دل��ت 

ت�ستكمل  ����س���وف  ال��ل��ج��ن��ة  اأن  اإىل 
مناق�سة باقي بنود م�سروع القانون 

خالل اجتماعها القادم.

نا�سر  �����س����ع����ادة  ذك������ر  ج���ه���ت���ه  م�����ن 
القانون  م�������س���روع  اأن  ال���ي���م���اح���ي 
الواردة  الي�ساحية  املذكرة  ح�سب 

دور  تفعيل  اإىل  ي��ه��دف  للمجل�س، 
عن  الك�سف  يف  املجتمعية  امل�ساركة 
واملجني  ال�سهود  وحماية  اجلرائم، 

عليهم واملبلغني واخلراء وامل�سادر 
ال�سرية واأفراد اأ�سرهم والأ�سخا�س 
وث��ي��ق��ي ال�����س��ل��ة ب��ه��م وم����ن تقرر 

اأي  م��ن  حمايته  الق�سائية  اجلهة 
تهديد يحيط باأي منهم اأو اعتداء 
اأو انتقام اأو ترهيب، ووقاية املجتمع 

وخف�س ن�سبة اجلرمية.
ق���ان���ون حماية  م�����س��روع  وي���ت���ن���اول 
ال�����س��ه��ود وال�����ذي ي��ت�����س��ّم��ن /29/ 
الكلمات  ل��ب��ع�����س  ت��ع��ري��ف��ات  م�����ادة، 
م�سروع  �سمن  ال����واردة  وال��ع��ب��ارات 
بيان  اإىل  ب���الإ����س���اف���ة  ال����ق����ان����ون، 
�سريانه،  ون��ط��اق  ال��ق��ان��ون  اأه����داف 
برنامج  باإن�ساء  املتعلقة  والأح��ك��ام 
واإلتزامات  ومهام  احلماية،  وح��دة 
ال�������س���ل���ط���ة امل���خ���ت�������س���ة، والأح�����ك�����ام 
املتعلقة مبعايري واإجراءات القبول 
ب���رن���ام���ج احل����م����اي����ة، وت����داب����ري  يف 
القبول  ق��رار  �سدور  حلني  موؤقتة 
واملحكمة  احل���م���اي���ة،  ب���رن���ام���ج  يف 
وم�سمون  وب���ت���وق���ي���ع  امل��خ��ت�����س��ة 
احلماية  وتدابري  احلماية،  وثيقة 
املخت�سة  ال�����س��ل��ط��ة  ت��ت��خ��ذه��ا  ال��ت��ي 
الق�سائية،  اجل���ه���ة  وب���ال���ت���زام���ات 

واإعالن امل�سمول باحلماية بالأوراق 
احلماية  وت�����داب�����ري  ال���ق�������س���ائ���ي���ة، 
وباإنهاء  ال��ق�����س��ائ��ي��ة،  اجل��ه��ة  اأم����ام 
اف�ساء  وع�����دم  احل���م���اي���ة،  ب���رن���ام���ج 
ف�سال  احلماية،  برنامج  معلومات 
بالعقوبات  امل��ت��ع��ل��ق��ة  الأح���ك���ام  ع��ن 
ال�سلة،  ذات  اجلهات  مع  والتعاون 
وال���������س����ج����ل، و�����س����ري����ة امل���ع���ل���وم���ات 
والأحكام اخلتامية املتعلقة باإ�سدار 
الأحكام  واإلغاء  التنفيذية  الالئحة 
اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ل��ل��ق��ان��ون،  املخالفة 
ن�سر القانون يف اجلريدة الر�سمية 

وتاريخ العمل باأحكامه.
وق����ال ���س��ع��ادة ن��ا���س��ر ال��ي��م��اح��ي اإن 
مناق�سة  ا���س��ت��ك��م��ال  ق���ررت  اللجنة 
اجتماعها  القانون يف  بنود م�سروع 
وذلك  احلكومة  ممثلي  مع  ال��ق��ادم 
ب�ساأن  ت��ق��ري��ره��ا  اإع������داد  ���س��ي��اق  يف 
م�سروع القانون، ليتم بعدها اعتماد 
النهائي  والتقرير  املقارن  اجل��دول 

لريفع اإىل املجل�س ملناق�سته .

حملة �لأ�صو�ق لتعقيم �لأبو�ب و�لأر�صيات و�ل�صيار�ت 

العميد عبداهلل منخ�س : خمالفو اإجراءات الوقاية من فريو�س كورونا يخ�سعون للم�ساءلة القانونية 

جلنة ب� »الوطني الحتادي« توا�سل مناق�سة م�سروع قانون احتادي ب�ساأن حماية ال�سهود

�إد�رة �لتثقيف �ل�صحي و�جلمعيات �لتابعة لها يحققون نتائج متميزة يف �إي�صال ر�صائلهم �ل�صحية عن بعد

اأكرث من 36 مادة فلمية خالل �سهر مار�س املا�سي وت�سوير  توعويا  من�سورا   187

دائرة ال�سحة: اأكرث من مليون فرد ا�ستخدموا املوقع الإلكرتوين اخلا�س بفريو�س كوفيد- 19 
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اأخبـار الإمـارات
الرتبية تنظم املنتدى الفرتا�سي لتبادل اخلربات وجتاوز حتديات فريو�س كورونا

•• دبي -وام:

التعليم  ملوؤ�س�سات  الفرتا�سي  املنتدى  والتعليم،  الرتبية  وزارة  نظمت 
مواجهة  يف  امل��وؤ���س�����س��ات  ع��م��ل  ا�سرتاتيجية  مناق�سة  اأج���ل  م��ن  ال��ع��ايل، 
التحديات املنبثقة عن الو�سع ال�سحي الراهن، وتبادل اأف�سل املمار�سات 
 ،  COVID-19 ك��ورون��ا  ف��ريو���س  كيفية جت��اوز معوقات حت��دي  يف 
مب�ساركة اأكر من 100 من قيادات موؤ�س�سات التعليم العايل املرخ�سة 

يف الدولة.
ويهدف املنتدى اإىل تبادل اخلرات والطالع على التدابري التي تتخذها 
الإج����راءات  ظ��ل  يف  العمل  يف  ال�ستمرارية  �سمان  اأج��ل  م��ن  املوؤ�س�سات 
مل��ك��اف��ح��ة تف�سي  ال���دول���ة  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  ي��ت��م تطبيقها  ال��ت��ي  ال�����س��ح��ي��ة 
اأف�سل  اإىل  للو�سول  بينها،  فيما  التعاون  تعزيز  اإىل  اإ�سافًة  الفريو�س، 

احللول امل�سرتكة حلني جتاوز الأزمة احلالية.
واأكد �سعادة الدكتور حممد اإبراهيم املعال وكيل وزارة الرتبية والتعليم 
يف  ياأتي  املنتدى  هذا  اأن   ، كلمته  يف  العايل  للتعليم  الأكادميية  لل�سوؤون 
الإم���ارات  لي�س يف  احل��ي��اة  �سري  على  األ��ق��ى بظالله  دقيق  ظ��رف �سحي 
فيها  القطاعات  من  العديد  وتاأثرت  العامل،  دول  معظم  يف  بل  فح�سب 
ب�سري العمل، ومن �سمنها التعليم العايل، ويف هذا ال�سياق اتخذت الدولة 
ا�ستباقية عديدة للحد من خطر هذا الفريو�س، حفاظاً على  اإج��راءات 

املجتمع و�سالمته.
وقال :متيزت هذه الفرتة با�ستعدادات، وعمل مكثف من قبل موؤ�س�سات 
من  درا�ستهم  الطلبة  وا�ستكمال  التعلم،  عجلة  لت�سيري  العايل،  التعليم 
اأن ن�سلط ال�سوء على التجارب  خالل التعلم عن بعد، ومن هنا اأحببنا 
الناجحة التي مت تطبيقها يف هذه املوؤ�س�سات التعليمية لتعميم الفائدة 

الراهنة  التحديات  لتخطي  الآن��ي��ة  املتبعة  الآل��ي��ات  وتو�سيح  واخل���رة 
وماهية اخلطوات امل�ستقبلية لت�سيري عمل هذه املوؤ�س�سات وما تت�سمنها 

من م�سائل مهمة تدخل يف �سلب عملها الرتبوي والأكادميي.
واأو�سح �سعادته، اأن وزارة الرتبية والتعليم ارتاأت دعوة عدد من موؤ�س�سات 
التي  وممار�ساتها  جتاربها  لعر�س  املنتدى،  ه��ذا  �سمن  العايل  التعليم 
املوؤ�س�سات  ُبعد، وا�ستعرا�س  التعلم عن  اأثبتت جناحها يف جمال تطبيق 
اتخذتها  التي  والإج����راءات  الناجحة  العمل  واآل��ي��ات  خلراتها  املختارة 
ملواجهة املوقف احلايل. وتقدم بوافر ال�سكر جلميع امل�ساركني واحل�سور، 
هذه  لجتياز  امل�سرتك،  والعمل  والتما�سك  التعاون  ���س��رورة  اإىل  داع��ي��اً 
املرحلة احل�سا�سة، وما يتبعها من حتديات مرتتبة على الو�سع الراهن.

وقدم ممثلو بع�س اجلامعات امل�ساركة، وهي: جامعة الإمارات، وجامعة 
يف  الأمريكية  واجلامعة  خليفة،  وجامعة  العليا،  التقنية  وكليات  زاي��د، 

ال�سارقة، وجامعة حمدان بن حممد الذكية، عرو�ساً لتجارب وممار�سات 
ل�سمان  موؤ�س�سة،  ك��ل  يف  امل��ت��خ��ذة  الإج�����راءات  يخ�س  فيما  جامعاتهم 
ا�ستمرارية الأعمال يف ظل تف�سي الوباء من اأجل �سمان ا�ستمرار وجودة 
تطبيق  يف  اجلامعة  نهج  على  الرتكيز  مع  امل��ق��دم،  الل��ك��رتوين  التعليم 

خطة التعليم عن ُبعد املعتمدة لديها.
التي  التحديات  اأب��رز  ا�ستعرا�س  الفرتا�سي،  املنتدى  ومت كذلك خالل 
الأبحاث  ا�ستمرارية  اأهمها  وم��ن  املمكنة  واحللول  اجلامعات  تواجهها 
اجلامعية، وخا�سة تلك التي تتطلب التواجد يف املخترات العملية من 

اأجل القيام بالبحث املطلوب.
بالن�سبة  واأهميته  العملي  التدريب  تطبيق  طريقة  ا�ستعرا�س  مت  كما 
اخلا�س  ال�سريري  الكلينيكي  التدريب  اإىل  اإ�سافًة  اخل��ري��ج،  للطالب 

بالتخ�س�سات الطبية.

املن�سة الرقمية الحتادية والدرهم الإلكرتوين يعززان التحول الذكي يف الإمارات
•• اأبوظبي - وام:

�سكلت املن�سة الرقمية املوحدة لت�سوية ر�سوم اخلدمات الحتادية واملحلية، 
يف توقيت اإطالق مرحلتها الأوىل خالل الأ�سبوع اجلاري، ا�ستجابة رقمية 
مراعاة  الإم���ارات يف  دول��ة  تعتمدها  التي  احلالية  املرحلة  لأول��وي��ات  كفوؤة 
اأق�سى درجات ال�سالمة يف تنفيذ املعامالت عن بعد من خالل نهج الدولة 

يف التحول الذكي.
وتعزز املن�سة من خالل حر�سها على ال�سالمة والوقاية، الثقافة الرقمية 
على  م�ستقبلية  ري��ادة  فيها  وحققت  مبكرا  الإم���ارات  دول��ة  اعتمدتها  التي 

امل�ستوى الدويل.
وزارة  اأطلقتها  كما  املوحدة،  الرقمية  باملن�سة  التنفيذية  الكفاءة  وتتمثل 
املالية، يف كونها تعتمد الت�سوية الإلكرتونية لت�سهيل اإجناز املعامالت املالية 
بني احلكومة الحتادية واحلكومات املحلية، مبزيج من الأمان وال�سهولة 
والتغطية ال�ساملة، وهو نف�س الهدف الذي �سعت وزارة املالية لتحقيقه قبل 

عدة �سنوات من خالل منظومة الدرهم الإلكرتوين.
وكانت منظومة الدرهم الإلكرتوين اكت�سبت طوال ال�سنوات املا�سية �سمة 
الثقافة الرقمية املجتمعية التي و�سعت الإمارات يف �سدارة قوائم �سهولة 

الأعمال الدولية.
املالية برنامج الدرهم كمنظومة متكاملة  اأطلقت وزارة   2011 ففي عام 
ر�سوم  لتح�سيل  املختلفة  الت�سال  بو�سائط  الرقمية  الدفع  بوابات  تربط 
ب��ب��ط��اق��ات خ��ا���س��ة م�سبقة الدفع  اإي������رادات احل��ك��وم��ة الحت���ادي���ة  خ��دم��ات 

لالرتقاء بعمليات تقدمي اخلدمات العامة.
وقد متيز اجليل الثاين لهذه املنظومة، بتكامله مع �سبكات وو�سائل الدفع 
خدمات  تطبيقات  م��ع  تتكامل  عالية  م��رون��ة  ذات  نظم  مبن�سات  العاملية 
والهاتف  الإنرتنت  ال�سداد على  تتم خدمات  الإلكرتونية بحيث  احلكومة 

املحمول والتح�سيل الإلكرتوين بقنوات الدفع املختلفة مبعايري عاملية.
ال�سمولية  يقت�سي  ال��ذي  الذكي  الرقمي  التحول  بنهج  تدرجها  اإط��ار  ويف 
والي�سر والأمان، تعاملت منظومة الدرهم الإلكرتوين مع 53 جهة، منها 

و17 هيئة احتادية م�ستقلة، ف�سال عن هيئات ودوائر حملية  وزارة،   14
من  جمموعة  با�ستخدام  تقدميها  يف  بنكا   49 و�سارك  ال�سركات،  وك��رى 
بطاقات الدرهم الإلكرتوين املدفوعة �سلفا والتي يعاد تعبئة بطاقاتها عر 

نف�س التطبيق الذكي.
وزارت  الإل��ك��رتون��ي��ة،  املنظومة  م�سرتكي  ب��ني  الحت��ادي��ة  ال�����وزارات  وم��ن 
والتوطني،  الب�سرية  وامل��وارد  والبيئة،  املناخي  والتغري  وال�سناعة  الطاقة 
والثقافة وتنمية املعرفة، ووزارة اخلارجية والتعاون الدويل ووزارات املالية 
والعدل والقت�ساد والرتبية والتعليم والداخلية وتنمية املجتمع وال�سحة 
قائمة  وت�سمل  ال��دف��اع.  ووزارة  التحتية،  البنية  وتطوير  املجتمع  ووق��اي��ة 
الهيئات امل�ستقلة، هيئة الأوراق املالية وال�سلع، وهيئة الإمارات للموا�سفات 
واملقايي�س، واملجل�س الوطني لالإعالم، والهيئة الحتادية للرقابة النووية 
والهيئة العامة لرعاية ال�سباب والريا�سة. كذلك تخدم املنظومة �سندوق 
ومركز  للهوية،  الإم�����ارات  وهيئة  ل��ل��م��وؤه��الت،  الوطنية  والهيئة  ال��زك��اة 
اخلدمات احلكومية امل�سرتكة، والهيئة الحتادية لل�سرائب ومواقع قنوات 

التوزيع، ومراكز اخلدمة ومواقع الطباعة.
وقد حتققت �سعة التغطية ملنظومة الدرهم الإلكرتوين، من خالل �سمولها 
بوا�سطة  وال��دف��ع  الإن��رتن��ت  وع��ر  الإلكرتونية  الأك�ساك  بوا�سطة  الدفع 
املحفظة الإلكرتونية الفرتا�سية، وكذلك التحويل واخل�سم املبا�سر من 
احل�سابات البنكية والدفع بوا�سطة الهاتف النقال، الأمر الذي �سمن لها 
معدل منو �سنوي قيا�سي حيث يتم حاليا من خاللها حت�سيل نحو 95% 
م��ن ال��ر���س��وم الحت��ادي��ة لأك���ر م��ن 5000 خ��دم��ة حكومية يف ال����وزارات 

واملوؤ�س�سات الحتادية واملحلية والقطاع اخلا�س.
ب�  امل�سماة  بطاقاتها  اأن���واع  بتعدد  الإل��ك��رتوين  ال��دره��م  منظومة  وتتميز 
والف�سية"،  والذهبية  واخل�سراء  واحلمراء  الزرقاء  احلا�سلة  "بطاقات 
ح�سابا  تتطلب  ول  احلكومية  اجلهات  يف  خمف�سة  خدمات  ر�سوم  وتوفر 
ال�سحب  التعبئة وتعتمد  �سلفا وهي قابلة لإع��ادة  بنكيا وجميعها مدفوعة 
اآمنة  ذكية  بطريقة  الئتمان،  ببطاقات  املغطى  اأو  امل��دف��وع  الر�سيد،  من 

وفعالة.

كورونا  فريو�س  ملكافحة  يتطوعون  الطبية  اخلليج  طلبة  من   26
•• عجمان-الفجر:

الطبية  اخل��ل��ي��ج  ج��ام��ع��ة  اأط��ل��ق��ت 
يف ع��ج��م��ان ح��م��ل��ة ت��ط��وع��ي��ة بني 
التي  للم�ساركة يف اجلهود  طالبها 
انت�سار  م��ن  للحد  ال��دول��ة  تبذلها 
كوفيد  امل�ستجد  ك���ورون���ا  ف��ريو���س 
26 طالباً وطالبة  19، حيث بادر 
خمتلف  م���ن  اأ���س��م��ائ��ه��م  لت�سجيل 
ال�سنوات الدرا�سية يف كل من كلية 
ال�سحية،  ال��ع��ل��وم  وك��ل��ي��ة  ال���ط���ب، 
12 جن�سية  التمري�س، من  وكلية 
خمتلفة، تت�سمن الإمارات العربية 
واليمن،  والأردن،  وم�سر،  املتحدة، 
اأفريقيا،  وجنوب  املتحدة،  واململكة 

فيما  اجلامعة  ا�سرتاتيجية  اأن  اإل 
نوعية،  تعليمية  اأدوات  من  تقدمه 
يرافقها تعزيز ل�سلوكيات الطالب، 
التخ�س�سية  مب�ستوياتهم  وارتقاء 
وم�����س��وؤول��ي��ات��ه��م الإن�����س��ان��ي��ة، حيث 
نبادر منذ اليوم الأول من اللتحاق 
الل����ت����زام  غ���ر����س  اإىل  ب���اجل���ام���ع���ة 
مب���ف���اه���ي���م وق����ي����م م���ه���ن���ة ال���ط���ب، 
التطوعي  الإن�ساين  العمل  وتعزيز 
لدى طالبنا وطالباتنا من خمتلف 
اأن  م�����س��رياً  وال��ث��ق��اف��ات  اجلن�سيات 
ال��ط��ل��ب��ة ي���ت���ط���وع���ون ب���ان���ت���ظ���ام يف 
التي  وال�سحية  الطبية،  املخيمات 

تتعلق بامل�سالح العامة.
الطالب  "اأن  ح����م����دي  واأ������س�����اف 

وبنغالدي�س،  والهند،  والباك�ستان، 
وق��ريغ��ي��ز���س��ت��ان، وجزر  ورو����س���ي���ا، 
الطالب  ت���وزي���ع  و���س��ي��ت��م  ال���ق���م���ر. 
امل��ت��ط��وع��ني ع��ق��ب ت��دري��ب��ه��م على 
املختلفة  الأك��ادمي��ي��ة  امل�ست�سفيات 
ثومبي  م�ست�سفيات  ل�سبكة  التابعة 
اإىل  اإر�سالهم  يتم  وق��د  ال��دول��ة،  يف 
اقت�ست  اإذا  الأخ����رى  امل�ست�سفيات 
الأطباء  ك��ب��ار  مل�ساعدة  ال�����س��رورة، 
واملمر�سني. وقال الأ�ستاذ الدكتور 
ح�سام حمدي مدير جامعة اخلليج 
بحما�س  ن��ت��ف��اج��اأ  مل   " ال��ط��ب��ي��ة: 
التطوع،  اإىل  ومبادرتهم  ال��ط��الب 
رغم املخاطر التي يواجهها العامل 
اليوم، جراء انت�سار فريو�س كورونا، 

اإن�ساين،  ب������وازع  ت��ط��وع��وا  ال���ذي���ن 
اإن�سانيهم  ت�سوغه  مهني  و�سمري 
وتخ�س�ساتهم، �سيخو�سون جتربة 
الفوائد  م��ن  الكثري  على  تنطوي 
العاملي،  العام  املوقف  �سعوبة  رغ��م 
للمهنيني  دع��م��اً  �ستوفر  اأن��ه��ا  كما 
اخلطوط  يف  ال��ع��ام��ل��ني  ال��ط��ب��ي��ني 
اأنها  اإىل  ب���الإ����س���اف���ة  الأم����ام����ي����ة، 
�سرتتقي مبهاراتهم الطبية، وتعزز 
التي  الإن�سانية  بامل�سوؤولية  ال�سعور 
والعاملني يف  الأط��ب��اء  تتطلب من 
حقول الرعاية ال�سحية اجلهوزية 
النبيلة،  والقيم  وال�سجاعة  التامة 
كون التواجد يف اخلطوط الأمامية 

جزء من عملهم اليومي". 

الطبية  اخل��ل��ي��ج  ج��ام��ع��ة  وت���وف���ر 
ال�����دع�����م ل����ل����ط����الب امل���ت���ط���وع���ني، 
الالزمة،  ال��ت��دري��ب��ات  خ����الل  م���ن 
وم����ع����دات ال�����س��الم��ة والإ������س�����راف، 
امل���ت���ط���وع���ني  ت������دري������ب  ح����ي����ث مت 
للكوادر  ال��ن��ظ��اف��ة  اإج�������راءات  ع��ل��ى 
و�سبل  باآليات  وتعريفهم  ال�سحية، 
الوقاية  معدات  وا�ستخدام  تعقيم 
اخلليج  ج����ام����ع����ة  ت����������وؤدي  ب���ي���ن���م���ا 
امل�ست�سفيات  من  و�سبكتها  الطبية 
لها  التابعة  والعيادات  واملخترات 
دوراً  ال����دول����ة،  اأن���ح���اء  يف خم��ت��ل��ف 
ال����وع����ي بني  ت���ع���زي���ز  حم�����وري�����اً يف 
طلبتها، وبني جميع اأفراد املجتمع 

يف �سوء الظروف الراهنة.

دبي الق�سائي يوا�سل اأعماله عرب اآليات العمل عن بعد

الحتاد العاملي للموا�سالت العامة ي�سيد مبمار�سات طرق دبي الريادية

•• دبي-الفجر:

التام  التوافق  اإط��ار حر�سه على  يف 
م��ع الإج�������راءات الح���رتازي���ة التي 
اأقرتها اجلهات احلكومية املعنية يف 
الق�سائي  دبي  معهد  اأعلن  الدولة، 
عن اإجراء كافة التعديالت اخلا�سة 
امل����وازن����ة ���س��م��ن اخلطط  ب���ت���وزي���ع 
اإىل ذلك،  واإ���س��اف��ة  ل��ذل��ك.  امل��ع��دة 
كافة  بتاأجيل  تعميًما  املعهد  اأ�سدر 

الفعاليات والدورات التدريبية.
امل�ستجد،  ال���ظ���رف  م���ع  ول��ل��ت��ع��ام��ل 
لكافة  كاملة  �سيانة  املعهد  اأج���رى 

الطبيعي. لقد كان املعهد من اأوائل 
طبقت  ال��ت��ي  احلكومية  املوؤ�س�سات 
على  حفاًظا  بعد،  عن  العمل  نظام 
و�سالمة  موظفيه  و�سالمة  �سحة 
امل���ت���ع���ام���ل���ني م���ع���ه م�����ن امل����درب����ني 
لتوجيهات  وا�ستجابة  وامل��ت��درب��ني، 
جلهودها  ودعماً  ال�سحية  اجلهات 

ملنع تف�سي املر�س".
ومت الرتكيز خالل هذه الفرتة على 
ا�ستف�سارات  م��ع  ال��ت��ع��ام��ل  ���س��رورة 
خا�سة  ع��ل��ي��ه��ا،  وال������رد  امل���ت���درب���ني 
التدريبية،  ب���ال���رام���ج  ي��ت��ع��ل��ق  م���ا 
ال���ت���وا����س���ل م����ع فريق  م����ن خ�����الل 

موظفيهم ومتابعة العمل عن بعد.
جمتمعة،  الرتتيبات  ه��ذه  وبف�سل 
متكن املعهد من �سمان ا�ستمرارية 
مبافيها  والفنية  الإداري����ة  اأع��م��ال��ه 
املوظفني  ب�����������س�����وؤوؤون  م���اي���ت���ع���ل���ق 
كافة  وتنفيذ  املعهد  يف  والعاملني 
اإليه من جهات  التعليمات ال�سادرة 
باإعداد  املعهد  ف��ق��ام  الخ��ت�����س��ا���س، 
حول  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  للمجل�س  من���وذج 
والن�سبة  ب���ع���د،  ع���ن  ال��ع��م��ل  اآل���ي���ة 
املعهد،  ع���م���ل  وط���ب���ي���ع���ة  امل���ط���ب���ق���ة 
وت���ط���وي���ر من�������وذج اآخ�������ر ل���ل���م���وارد 
عن  ال��ع��م��ل  ب��اآل��ي��ة  يتعلق  الب�سرية 

على  والن�سر  املعرفة  اإدارة  وتعمل 
حت���دي���ث ك���اف���ة ال��ت�����س��ري��ع��ات حيث 
ت�سريعات  حت����دي����ث  م����ن  ان���ت���ه���ت 
الأحوال ال�سخ�سية وغ�سل الأموال 
والعقوبات  وال��ك��راه��ي��ة  وال��ت��م��ي��ي��ز 
وقانون  الأ�سري  والعنف  والإع�سار 
عدد  لي�سل  العمل  عالقات  تنظيم 
اإىل  والقوانيني  الت�سريعات  �سل�سلة 

اإ�سدار.  22
ال��ع��دد اجل��دي��د احلادي  كما ���س��در 
ع���������س����ر م������ن جم����ل����ة م����ع����ه����د دب����ي 
وحتوي  املحكمة  العلمية  الق�سائي 
ب���ح���ث���اُ ع�����ن ال���ت���ط���ب���ي���ب ع�����ن بعد 

مبا  والتعليمية  الإداري�����ة  م��راف��ق��ه 
ف��ي��ه��ا ق��اع��ات��ه ال��ت��دري��ب��ة ومم����رات 
تعقيم  مت  كما  املعهد،  وا���س��رتاح��ات 
وملحقاته  امل��ع��ه��د  م��ك��ون��ات  جميع 
مب���اف���ي���ه���ا ال���������س����ال����ة ال���ري���ا����س���ي 
لأع�ساء  امل��ع��ه��د  يخ�س�سها  ال��ت��ي 
ال�����س��ل��ط��ة ال���ق�������س���ائ���ي���ة. وت���اأك���ي���ًدا 
لأه��م��ي��ة ���س��ري اآل���ي���ات ال��ع��م��ل، فقد 
"مايكرو�سوفت  برنامج  ا�ستحداث 
  Microsoft team"تيم
الذكية"،  "دبي  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون 
تنظيم  الإدارات  م��دي��ري  لتخويل 
ال��الزم��ة مع  ال��دوري��ة  الجتماعات 

الرد  يتوىل  وال���ذي  ال��ت��دري��ب  عمل 
اإلكرتونياً  ا�ستف�سار  بكل  والإحاطة 
وك����ل ال��ف��ري��ق م���وؤه���اًل ل���ذل���ك من 
اأعدتهم  التي  املعهد  ب��رام��ج  خ��الل 
ا متابعة  واأهلتهم لذلك.  ومتت اأي�سً
للدبلومات  العامة  الأط��ر  ت�سميم 
امل���ط���ل���وب���ة ����س���م���ن الح���ت���ي���اج���ات 
التدري�سية.  الهيئة  مع  التدريبية 
ا عن توافر كافة  اأي�سً واأعلن املعهد 
املكتبة  م��ن خ��الل  والكتب  امل��راج��ع 
الطالب  مل�����س��اع��دة  الإل���ك���رتون���ي���ة، 
والباحثني واملخت�سني على موا�سلة 
والأك����ادمي����ي.  ال��ع��ل��م��ي  حت�سيلهم 

بعد يف املعهد.
وقال �سعادة القا�سي الدكتور جمال 
ح�سني ال�سميطي، مدير عام معهد 
الإجراءات  "�سمن  الق�سائي:  دبي 
للتعامل  والح����رتازي����ة  ال��وق��ائ��ي��ة 
فقد  ال�ستثنائي،  ال��ظ��رف  ه��ذا  م��ع 
املوازنة طبقاً  القيام بتوزيع  ارتاأينا 
وتخ�سي�س  الع��ت��ي��ادي��ة،  للظروف 
م��وازن��ة ل��ه��ذه الأن�����س��ط��ة وال��ت��ي مت 
تاأجيل ا�ستخدامها اإىل حني �سدور 
الفعاليات  ب��ا���س��ت��ئ��ن��اف  ت��ع��ل��ي��م��ات 
وال��دورات والأن�سطة، و�سرفها من 
جديد حال عودة الأمور اإىل �سياقها 

•• دبي-وام: 

واملوا�سالت  ال��ط��رق  هيئة  اأع��ل��ن��ت 
ع�����ن اإجن������ازه������ا ع������دة مم���ار����س���ات 
املبادرة  خم��رج��ات  اإط���ار  يف  عاملية 
التنظيمي  "الإطار  ال��ت��ط��وي��ري��ة 
يف  ال����ري����ادي����ة  امل���م���ار����س���ات  لإدارة 
الهيئة" والتي نالت اعرتافاً دولياً 
ِقبل  امل�ستوى من  وتقييمات عالية 
الحتاد العاملي للموا�سالت العامة 

." UITP"
ال���وط���ن���ي مدير  ف����وزي����ة  وق����ال����ت 
بقطاع  وال�����ري�����ادة  ال��ت��م��ي��ز  اإدارة 
ال�سرتاتيجية واحلوكمة املوؤ�س�سية 
اإطار  و�سعت  الهيئة  اإن  الهيئة  يف 
ممار�ساتها  لتحديد  وا���س��ح  عمل 
امل�ستويات  خمتلف  على  ال��ري��ادي��ة 
ومدى  ودولياً"  واإقليمياً  "حملياً 
التناف�سية  ب��امل��وؤ���س��رات  ارت��ب��اط��ه��ا 
العاملية واأن هذه املمار�سات جتاوزت 
جمال  يف  الدولية  املعايري  اأف�سل 
زي��ارات وتقارير  التنقل من خالل 
ميدانية من ِقبل خراء خمت�سني 
للموا�سالت  ال��ع��امل��ي  الحت�����اد  يف 
 164 ح�������س���ر  ح���ي���ث مت  ال���ع���ام���ة 
واأنه  وتقييمها  ودرا�ستها  ممار�سة 
بها  تنفرد  ممار�سات  مت حتديد 5 
من  معتمدة  معايري  وف��ق  الهيئة 
الحتاد العاملي للموا�سالت العامة 
عر مقارنة معيارية مع 20 دولة 
و15 خبرياً دولياً يف جمال النقل 
املمار�سات  ه���ذه  واأن  وامل��وا���س��الت 
هي التاك�سي اجلوي تطبيق �سهيل 

الآمنة  ب��ال��ق��ي��ادة  ال��ت��زام��ه  وع����دم 
وا�ستخدام املكابح بتهور واللتفاف 
امل��ف��اج��ئ والن�����س��غ��ال ع��ن الطريق 
اأثناء  املحمول  الهاتف  با�ستخدام 
وت����ق����وم غرفة  ال���ق���ي���ادة وغ����ريه����ا 
التحكم يف الهيئة بناء على حتليل 
تلك ال��ب��ي��ان��ات ب��ات��خ��اذ الج����راءات 
�سالمة  ت�����س��م��ن  ال���ت���ي  ال���ف���وري���ة 

م�ستخدمي حافالت النقل العام.
وع�����ن ت��ط��ب��ي��ق ���س��ه��ي��ل ق����ال����ت اإن 
مل�ساعدة  الأم����ث����ل  ه����و  ال��ت��ط��ب��ي��ق 
امل��ت��ع��ام��ل��ني ع���ل���ى ال���ت���ن���ّق���ل داخ����ل 
ميّكن  حيث  و�سهولة  ب�سرعة  دب��ي 
نول  ح�����س��اب  اإدارة  م���ن  اجل��م��ه��ور 

ملوؤ�س�سات  التابعة  املختلفة  الهيئة 
الأزمات  واإدارة  الهيئة  وقطاعات 
الأحداث  واإدارة  تخطيط  وكذلك 
واإدارة وتكامل و�سائل النقل واإدارة 
البيانات  وجمع  املعلومات  وحتليل 
ال�سرتاتيجية  التقارير  واإع��دادات 
واأن  املعلومات  اأمن  عمليات  واإدارة 
وترتبط  امل��رك��زي��ة  التحكم  غ��رف��ة 
داخل  تقنيا  نظاما   34 من  باأكر 
التكامل  حت��ق��ي��ق  ومي��ك��ن  ال��ه��ي��ئ��ة 
بينها ب�سورة اآنية واإمكانية الربط 
اأنظمة تقنية من خارج الهيئة  مع 
ومعاجلة  ا�ستيعاب  على  وال��ق��درة 
 10000 م����ن  اأك������ر  م����ن  ال���ب���ث 

باإمكان  واأن������ه  امل��خ��ت��ل��ف��ة  ال���ع���ام���ة 
العامة  امل���وا����س���الت  م�����س��ت��خ��دم��ي 
احل�������س���ول ع��ل��ى امل���زي���د م���ن هذه 
النقاط كلما زاد معدل ا�ستخدامهم 
ل��و���س��ائ��ل ال��ن��ق��ل اجل���م���اع���ي حيث 
ر�سيد  اإىل  ال��ن��ق��اط  ه���ذه  ت��ت��ح��ول 
يف  م��ن��ه  ال���س��ت��ف��ادة  ميكنهم  فعلي 
فواتري  دف��ع  وكذلك  التنقل  حالة 

م�سرتياتهم.
دائماً  حت��ر���س  الهيئة  اأن  واأك����دت 
وفق  م�����س��اري��ع��ه��ا  ت���ك���ون  اأن  ع��ل��ى 
روؤيتها "تنقل اآمن و�سهل للجميع" 
لغاياتها  ت���رج���م���ة  ت����ك����ون  واأن 
الذكية"  "دبي  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 

رقيب  نظام  املوحد  التحكم  مركز 
وبرنامج نول بل�س.

التاك�سي  م�����س��روع  اأن  واأو����س���ح���ت 
ا�سرتاتيجية  �سمن  ي��اأت��ي  اجل���وي 
ال��ذك��ي وال���ذي يحقق  دب��ي للتنقل 
التكامل مع و�سائل النقل اجلماعي 
و�سعادة قاطني الإمارة وفيما يتعلق 
مب��رك��ز ال��ت��ح��ك��م امل��وح��د ف��ه��و ُيعد 
مبثابة مركز يربط خمتلف مراكز 
الت�سغيلية  ل��ل��م��وؤ���س�����س��ات  ال��ت��ح��ك��م 
مركزية  حت��ك��م  ب��وح��دة  الهيئة  يف 
م����ع جميع  وم��ت�����س��ل��ة  م��ت��ك��ام��ل��ة 
موؤ�س�سات الهيئة ويقوم املركز بعدة 
حتكم  م��راك��ز  دع���م  اأه��م��ه��ا؛  اأدوار 

اخلا�س بهم والتخطيط لرحالت 
ت���ن���ّق���ل���ك ب����احل����اف����الت ب����ني امل����دن 
ع��ل��ى جميع  الّط����الع  اإىل  اإ���س��اف��ة 
املعلومات ب�ساأن النقل العام اإ�سافة 
عمليات  ت��ل��ق��ائ��ي��اً  يحفظ  اأن���ه  اإىل 
ال��ب��ح��ث امل���ت���ك���ررة ال��ت��ي ت��ق��وم بها 

وغريها الكثري.
وعن م�سروع "نول بل�س" اأو�سحت 
نقاط  جلمع  برنامج  اأن��ه  الوطني 
م�ستخدمي  فئة  ي�ستهدف  ال���ولء 
امل���وا����س���الت ال���ع���ام���ة ح��ي��ث ميكن 
تلك  م��ن  ال���س��ت��ف��ادة  للمتعاملني 
بطاقاتهم  �سحن  اإع��ادة  يف  النقاط 
النقل  و�سائل  ل��رك��وب  امل�ستخدمة 

ا�ستخدام  وكذلك  مراقبة  كامريا 
اإدارة  يف  ال����س���ط���ن���اع���ي  ال�����ذك�����اء 

احلوادث والأزمات واحل�سود.
فهو  "رقيب"  ل��ن��ظ��ام  وب��ال��ن�����س��ب��ة 
جهاز  تثبيت  على  يعتمد  م�سروع 
اأم��ام �سائق احلافلة يتوىل  متطور 
والجهاد  ال��ت��ع��ب  ع��الم��ات  ق����راءة 
عر  ال�سائق  منها  يعاين  قد  التي 
غرفة  اإىل  ت�سل  تقنية  م��وؤ���س��رات 
على  ل���ي���ت���م  ال���ه���ي���ئ���ة  يف  ال���ت���ح���ك���م 
اأ�سا�سها التعامل الفوري مع احلالة 
مو�سحة اأن هناك نظاما ذكيا اآخر 
يتمثل بجهاز ير�سد �سلوك ال�سائق 
املقررة  ال�سرعة  جت���اوز  حيث  م��ن 

عن  والت�سريعات  الدرا�سات  وبع�س 
توفريها  ومت  ال�سطناعي.  الذكاء 
بقاعدة  امل�ساركني  لكل  اإل��ك��رتون��ي��اً 
املتابعني  ول���ك���اف���ة  امل��ع��ه��د  ب���ي���ان���ات 

لأن�سطة وبرامج املعهد.

هيئة  و"متيز  النا�س"  و"اإ�سعاد 
تراعي  واملوا�سالت" واأنها  الطرق 
تطبيق  الت�سغيلية  ع��م��ل��ي��ات��ه��ا  يف 
اأف�سل املعايري العاملية مبا يتوافق 
دب���ي وتوجهات  اإم�����ارة  م��ك��ان��ة  م���ع 

حكومتها الر�سيدة.
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ات�ساًل  الغيط،  اأبو  اأحمد  العربية  الدول  العام جلامعة  تلقى الأمني 
هاتفياً من اأمني �سر اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الف�سلطينية 
ال�سيا�سية  التطورات  اآخر  الأخ��ري على  اأطلعه  الذي  �سائب عريقات، 
على ال�ساحة الفل�سطينية، خا�سًة ما يتعلق مبواجهة وباء كورونا يف 
ال�سفة الغربية وغزة، وممار�سات الحتالل الإ�سرائيلي الرامية اإىل 

ا�ستغالل الوباء ل�سم الأرا�سي الفل�سطينية وتو�سيع ال�ستيطان.
العربية عن  ال��دول  العامة جلامعة  الأمانة  ونقل م�سدر م�سوؤول يف 
اأبو الغيط “ما يقوم به “الحتالل الإ�سرائيلي من ا�ستغالل للظرف 
البوؤر  تو�سيع  اأجل  من  كورونا  وباء  مبواجهة  املتعلق  الطارئ  العاملي 
القد�س  يف  خا�سًة  الأر�����س،  على  جديد  واق��ع  وف��ر���س  ال�ستيطانية 
ال�سرقية وحميطها، يعك�س غياباً للحد الأدنى من ال�سعور بالت�سامن 
الإن�ساين يف مواجهة اجلائحة، و�سعياً لتوظيف حالة الن�سغال العاملي 
الإ�سرائيلي  اليمني  خمططات  تنفيذ  اأجل  من  الوباء  هذا  مبواجهة 
اأج��زاء من ال�سفة الغربية، خا�سة يف منطقة الأغ��وار«. وحذر  ب�سم 
اأبو الغيط من اإقدام اإ�سرائيل على تنفيذ خمططات ال�سم ملناطق من 
اأو  ال�سفة  �سمال  اأو  الأغ��وار،  يف  �سواء  املحتلة  الفلط�سينية  الأرا�سي 
غريها، معتراَ اأنه مبثابة لعب بالنار ودعوة مفتوحة لإ�سعال املوقف، 
يف وقت يحتاج العامل فيه لرتكيز كافة جهده وطاقاته ملواجهة الوباء 

العاملي الذي ُيهدد الإن�سانية باأ�سِرها.

اأعلنت ليبيا اأم�س الأربعاء، �سفاء احلالة الثانية من فريو�س كورونا 
بعد تلقيه الرعاية ال�سحية الالزمة.

واأو�سح املركز الوطني الليبي ملكافحة الأمرا�س اأن حتاليل العينتني 
كورونا،  فريو�س  من  التام  �سفاءه  وبالتايل  �سلبية،  نتيجة  اأعطت 
اإىل اأن نتيجة الت�سوير  وفقاً لالأطباء املعاجلني املخت�سني، م�سرياً 

املقطعي اأو�سحت اأي�ساً �سالمة جهازه التنف�سي. 
اإ�سابة  حالتي  ت�سجيل  عن  املا�سية  ال�ساعات  يف  اأعلن  املركز  وك��ان 
بفريو�س كورونا لريتفع عدد حالت الإ�سابة املوؤكدة يف عموم البالد 

اإىل 21 حالة، بينها حالة وفاة.

راأى الروفي�سور، نيكولي فاتني، الأ�ستاذ مبعهد الهند�سة واملعمار 
مبدينة �سان بطر�سبورغ اأن تفادي الأوبئة امل�سابهة لفريو�س كورونا 
يتطلب حل م�سكلة الكتظاظ ال�سكاين. امل�ستجد “كوفيد – 19”، 

املعماري  اخلبري  قال  اأم�س  الرو�سية،  “نوفوت�سي”  وكالة  وبح�سب 
يف هذا ال�ساأن: “ يجب األ تكون هناك اأي طوابري. مدينة امل�ستقبل 
هي مدينة بال طوابري. ازدحام النا�س منا�سب يف حفلة مو�سيقية اأو 

اجتماع، ولكن خالف ذلك يجب اأن مي�سي النا�س من دون تدافع«.
واأكد الروفي�سور اأن املدن الكبرية ذاتها ميكن اأن تكون اآمنة متاماً 
يف  الرو�سي  املعماري  اخلبري  ولفت  امل��ب��ادئ.  ه��ذه  م��راع��اة  مت��ت  اإذا 
على  فقط  توؤثر  مل  التاجي  الفريو�س  جائحة  اأن  اإىل  ذات��ه،  الوقت 
امل���دن ال��ك��ب��رية، ب��ل وال�����س��غ��رية اأي�����س��اً. وق���ال يف ه��ذا ال�����س��ي��اق: “يف 
غرب اأوكرانيا، على �سبيل املثال، املراكز الرئي�سة للعدوى هي املدن 
القرون  �سيدت يف  التي  القدمية  املدن  اإيطاليا حتى  ويف  ال�سغرية. 

الو�سطى م�سابة بالعدوى الفريو�سية«.

قال �سادق خان رئي�س بلدية لندن اأم�س اإن بريطانيا ما زالت بعيدة 
تف�سي  ملواجهة  اتخذتها  التي  العام  العزل  اإج��راءات  رفع  متاما عن 
فريو�س كورونا امل�ستجد اإذ اأنها لن ت�سل اإىل ذروة التف�سي قبل اأكر 

من اأ�سبوع.
وكان رئي�س الوزراء بوري�س جون�سون قد قال عندما اأعلن الإجراءات 
للمراجعة  �ستخ�سع  اإنها  اآذار  مار�س   23 يوم  البالد  م�ستوى  على 
بعد ثالثة اأ�سابيع. وقال خان ردا على �سوؤال من راديو هيئة الإذاعة 
يوم  �سرتفع  الإج�����راءات  ك��ان��ت  اإذا  عما  )ب��ي.ب��ي.���س��ي(  الريطانية 

الثنني “اأعتقد اأننا بعيدون متاما عن رفع اإجراءات العزل العام«.
واأ�ساف “نعتقد اأن الذروة، وهي اأ�سواأ مراحل تف�سي الفريو�س، لن 

تاأتي على الأرجح قبل اأ�سبوع ون�سف«.

عوا�صم

القاهرة

طرابل�س

لندن

مو�سكو

تقرير: تركيا باملرتبة قبل الأخرية 
يف تطبيق قرارات املحكمة الأوروبية

•• بروك�صيل-وكاالت:

احتلت تركيا املرتبة قبل الأخرية يف اللتزام بتنفيذ قرارات املحكمة الأوروبية 
التي تراقب مدى  الأوروب��ي،  املجل�س  الإن�سان وفق تقرير جلنة وزراء  حلقوق 
التزام الدول بقرارت املحكمة الأوروبية. واحتلت الرتكية املرتبة قبل الأخرية 
بر�سيد 184 قراراً مل يتم تنفيذها، تلتها رو�سيا يف املرتبة الأخرية بواقع 244 
قراراً مل يتم تنفيذها بعد، وفق التقرير الذي ير�سد عام 2019، وفق ما جاء 
الأوروبي  املجل�س  وزراء  جلنة  تقرير  واأو���س��ح  الرتكية.  “زمان”  �سجيفة  يف 
اأنه اعتباراً من 31 دي�سمر )كانون الأول( من عام 2019 بلغ اإجمايل عدد 
القرارات التي مل يتم تنفيذها اأ5 اآلف و231 قراراً من بينها 1245 قراراً 
�سدر �سمن دعاوى ق�سايا تعد الأوىل من نوعها. ويتم انتظار تطبيق القرارات 
وبلغ  �سنوات.  خم�س  من  اأك��ر  منذ  الق�سايا  ه��ذه  بني  من   635 يف  ال�سادرة 
ن�سيب رو�سيا من الق�سايا اخلا�سعة للرقابة النوعية نحو %19، يف حني بلغ 
و�سغلت النتهاكات النابعة  ن�سيب اأوكرانيا %17 وبلغ ن�سيب تركيا 11%. 
من اأن�سطة واإجراءات القوى الأمنية نحو %17 من اإجمايل الق�سايا، يف حني 
حق  انتهاكات  و�سغلت   10% نحو  اجلائرة  وال�سجن  العتقال  ق��رارات  �سغلت 
املعي�سة وحظر التعذيب نحو %9 و�سغلت الأو�ساع داخل ال�سجون نحو 8%. 
%8 و�سغل عدم  تنتِه يف فرتة معقولة نحو  التي مل  املحاكمات  اأي�سا  و�سغلت 
هذا وت�سدرت  تنفيذ املحاكم املحلية للقرارات اأو التاأخر يف تنفيذها نحو 7%. 
رو�سيا قائمة اأكر الدول التي فر�س عليها تعوي�سات مالية خالل عام 2019 

باإجمايل تعوي�سات بلغ 28 مليون و547 األف يورو.

�صحف عربية: �لرئي�س �لرتكي �أردوغان يو��صل �إرهابه 

عملية »اإيريني« تت�سدى ل�سيا�سات تركيا الإرهابية يف ليبيا

ال�سن تنهي العزل العام يف ووهان    •• ووهان-رويرتز

التي  ال�سينية،  ووه��ان  مدينة  اأنهت 
بداأ منها تف�سي وباء فريو�س كورونا، 
عزل عاما ا�ستمر �سهرين اأم�س لكن 

بلدة يف ال�سمال بداأت تطبيق قيود على حركة ال�سكان 
و�سط خماوف من موجة عدوى ثانية يف ال�سني.

التي  ووه�����ان،  اأغ��ل��ق��ت  ق��د  ال�سينية  ال�����س��ل��ط��ات  ك��ان��ت 
كانون  ي��ن��اي��ر  ن��ه��اي��ة  يف  �سخ�س،  م��ل��ي��ون   11 يقطنها 
الثاين ملكافحة انت�سار الفريو�س. واأ�سيب اأكر من 50 

األفا يف املدينة بالفريو�س الذي اأودى 
اأي�سا بحياة اأكر من 2500 �سخ�سا 
80 باملئة  هناك، وهو ما يعادل نحو 
من ح�سيلة الوفيات يف ال�سني وفقا 

لالأرقام الر�سمية.
وباء  اإىل  بعد ذلك  الفريو�س  وحتول 
اإ����س���اب���ة م���ا يربو  ع���امل���ي وت�����س��ب��ب يف 
بالعدوى  �سخ�س  مليون   1.4 على 
ا�سطرابا  واأح�����دث  األ��ف��ا   82 ووف����اة 
فر�ست  بعدما  ال��ع��امل��ي  الق��ت�����س��اد  يف 
حكومات يف اأنحاء العامل قيودا وا�سعة 

النطاق للحد من تف�سي املر�س.
ووهان  يف  القيود  ال�سلطات  وخففت 
يف الأيام املا�سية بعدما اأعلنت املدينة 
ت�سجيل ثالث حالت عدوى جديدة 

فقط خالل 21 يوما.
لكن بينما بداأ ال�سكان يغادرون املدينة 
ارت���ف���ع ع����دد الإ����س���اب���ات ال����واف����دة يف 
اإقليم هيلونغجيانغ ال�سمايل اإىل 25 
م�سافرين  توافد  بفعل  واح��د  يوم  يف 
م�سابني بالعدوى قادمني من رو�سيا 

اإحياء  اأخ���ريا  ق��رر  اأردوغ�����ان  اأن  ال�سحيفة  واأو���س��ح��ت 
قانون ال�سريب���ة الوطنية الذي �ُسّن لتمكني احلكومة 
ال��رتك��ي��ة اأث��ن��اء ح��رب ال���س��ت��ق��الل يف ع��ام 1921 من 
من  والآل��ي��ات  واملالب�س  الأغ��ذي��ة  من   40% م�سادرة 

ال�سكان. 
واأبدت ال�سحيفة ده�ستها من �سلوك اأردوغان ال�سيا�سي 
القانون  لهذا  اللجوء  قرر  اأن��ه  اأردوغ��ان  “اأعلن  قائلة: 
فايرو�س  اجتياح  خ��الل  للت�سامن  وطنية  حملة  ل�سن 
فيتمثل  “برتقال”  ُج��رم  اأم��ا  لبالده.  اجلديد  كورونا 
يف اأنه ت�ساءل قائاًل: ماذا يحدث لو ا�ستخدمت حكومة 
اأردوغان هذا القانون لت�سادر اأموال ومدخرات ال�سعب 

يف البنوك، بدعوى اأن تركيا متر باأوقات �سعبة؟«.

عقلية �أردوغان 
ومن جانبه،ا اأ�سارت �سحيفة “الروؤية” الإماراتية اإىل 
فقط  لي�س  اأردوغ��ان  ينتهجها  التي  ال�سيا�سات  خطورة 

على املنطقة بل وعلى تركيا اأي�ساً. 
التحدي  يواجه  الرتكي  الرئي�س  اإن  ال�سحيفة  وقالت 
ن�سرته  م��ا  م�ستعر�سه  ال�سيا�سية،  م�سريته  يف  الأك���ر 

•• عوا�صم-وكاالت

تداعيات  الأرب��ع��اء  اأم�س  �سادرة  عربية  �سحف  ر�سدت 
عملية “اإيريني” الع�سكرية، وهي العملية التي تهدف 

للت�سدي لإرهاب الرئي�س الرتكي يف ليبيا . 
ووفقاً لهذه ال�سحف فاإن الرئي�س الرتكي رجب طيب 
اأردوغان يوا�سل اإرهابه ون�سر العنف يف ليبيا، يف الوقت 
الذي ك�سفت فيه تقارير اأن اأردوغان ي�سعى اإىل مقا�ساة 

كل من يختلف معه �سيا�سياً حماولت ت�سويه �سورته.

عملية “�إيريني«
توقع �سيا�سيون ليبيون اأن ُتغري عملية اإيريني الع�سكرية 
كثرياً من معادلة احلرب الدائرة على حدود طرابل�س، 

اإذا جنحت يف مهمتها. 
هذه  طبيعة  اإىل  الأو�سط”  “ال�سرق  �سحيفة  واأ�سارت 
حظر  ملراقبة  الأوروب���ي  الحت��اد  اأطلقها  التي  العملية 
من  الكثري  اأن  اإىل  م�سريًة  ليبيا،  اإىل  ال�سالح  ت��وري��د 
امل��راق��ب��ني ال�����س��ي��ا���س��ي��ني ي����رون اأن����ه ي��ت��ع��ني ع��ل��ى املهمة 
الأوروبية يف املقام الأول وقف الإمدادات الع�سكرية التي 
ت�سل اإىل العا�سمة طرابل�س من اأنقرة، وفقاً لتفاقية 
الدفاع امل�سرتكة التي وقعها فائز ال�سراج، رئي�س املجل�س 
الرئا�سي، مع الرئي�س الرتكي رجب طيب اإردوغان، يف 

26 نوفمر )ت�سرين الثاين( املا�سي.
ونبهت ال�سحيفة اإىل الأجواء التي تعي�سها ليبيا تزامنا 
مع الإعالن عن هذه العملية، حيث يدور �سجال كبري 
حكومة  وق����وات  الوطني”،  ل�”اجلي�س  امل���وال���ني  ب��ني 
ال�سالح  تهريب  يف  امل��ت��ورط  الطرف  ح��ول  “الوفاق”، 

اإىل البالد. 
رئ��ي�����س جلنة  امل��ي��ه��وب،  ط���الل  ع��ن  ال�سحيفة  ون��ق��ل��ت 
الدفاع والأمن القومي مبجل�س النواب بطرق )�سرق( 
قوله، اإن “القرارات ل تتخذ ب�سكل ع�سوائي يف الحتاد 
الأوروب���ي، واأن��ا اأرى اأن الحت��اد بات متاأكداً من اجلهة 
التي ت�سيد بحرية ج�سوراً من اأنقرة اإىل طرابل�س لنقل 

ال�سالح”..
الأوروب�����ي  “الحتاد  اأن  اإىل  ال���وق���ت  ذات  يف  م�����س��رياً   
ق��ي��ادات طرابل�س،  ادع�����اءات  ع��ل��ى  دل��ي��ل  اأي  ي��ر���س��د  مل 
وحتديداً جماعة الإخوان، بوجود خرق حلظر ال�سالح 

عر احلدود ال�سرقية«.

�لعد�لة و�لتنمية 
من ناحية اأخرى ت�ساءلت �سحيفة “العرب” اللندنية 
احلاكم  الرتكي  والتنمية  العدالة  ح��زب  من  بقي  عما 
بعد قرابة عقدين من ا�ستالمه احلكم يف تركيا؟ وهل 
بقي له اأّي ن�سيب من ا�سمه اأم اأّنه حتّول اإىل النقي�س 

مّما كان يزعم طيلة هذه املدة؟
عدالة  تطبيق  على  احل���زب  “عمل  ال�سحيفة  وق��ال��ت 
ة به، تقوم على تق�سيم املجتمع الرتكي  منقو�سة، خا�سّ
بامتيازات  منا�سروه  يحظى  وخ�سوم.  منا�سرين  اإىل 
وم�ستقّلني،  خ�سوما  الآخ���رون،  يحرم  حني  يف  كثرية، 
وظلمهم،  عليهم  ال�سغط  ي��ت��ّم  ب��ل  ام��ت��ي��ازات،  اأّي  م��ن 
عن  بعيدا  �سلطويا  مثال  معهم  العدالة  انعدام  ويكون 
اأ�س�س العدالة، وبعيدا عن امل�ساواة املفرت�سة التي يّدعي 

اأّنه يدافع عنها ويوؤ�س�س لها«.
اأردوغ��ان وحزبه  “رغم ممار�سات  ال�سحيفة:  واأ�سافت 
�سواء  ال��ب��الد،  ووج��ه  ال��دول��ة  بنية  لتغيري  وم�ساعيهما 
بالنقالب على احللفاء والرفاق واخل�سوم، اأو باختالق 
تكاد  فاإّن مرحلتهما  امل�سوؤوليات،  للتمّل�س من  الذرائع 
تو�سك على النهاية، بح�سب ما يوؤّكد معار�سون اأتراك، 
وب��ات الأم��ر م�ساألة وقت ل اأك��ر، لأّن الف�سل ال��ذي مّت 
وقطاعات  ال���دول���ة  م��وؤ���س�����س��ات  خم��ت��ل��ف  ع��ل��ى  تعميمه 
القت�ساد ومناحي البالد، ل بّد اأن ينقلب على �سانعيه، 
واأن يدفع بالأتراك للعودة اإىل نظام دميقراطي يكفل 
ل��ه��م ع��دال��ة اج��ت��م��اع��ي��ة وت��ن��م��ي��ة ح��ق��ي��ق��ي��ة، ب��ع��ي��دا عن 
ال�سعارات التي ت�ساهم يف الت�سليل و�سراء الوقت وترقيع 

الأزمات بدل من معاجلتها ب�سكل جذرّي وعلمي«.

�صرقة �ل�صعب 
اأن  اإىل  ال�سعودية  “عكاظ”  �سحيفة  اأ���س��ارت  ب��دوره��ا 
الرئي�س الرتكي رجب اأردوغان م�ستعد لإثارة امل�سكالت 

مع كل من يف�سح اأقواله واأفعاله. 

رفع  ق��رر  هياجه،  نوبات  اأح��دث  “يف  ال�سحيفة  وقالت 
دعوى جنائية على مذيع �سبكة فوك�س تي يف الأمريكية 
اأك��اذي��ب على مواقع  اأن���ه ن�سر  ب��دع��وى  ب��رت��ق��ال،  ف��احت 
املري�س  تركيا  رجل  اأوع��ز  كما  الجتماعي...  التوا�سل 
ال��ب��ن��وك ال��رتك��ي��ة مبقا�ساة  امل�����س��وؤول��ة ع��ن  اإىل اجل��ه��ة 

»برتقال« لالأ�سباب املزعومة نف�سها«.

واحد من كل اأ�سرة باملغادرة مرة كل ثالثة اأيام ل�سراء 
اليوم  يف  يعود  اأن  يجب  لكن  ال�سرورية  الحتياجات 

نف�سه.
اإقليم �ساندونغ يف �سرق  كما رفعت مدينة جياوت�سو يف 
م�ستوى  الإل���ك���رتوين  ال��ر���س��م��ي  ع��ل��ى موقعها  ال�����س��ني 
اإىل  ك���ورون���ا م��ن منخف�س  ب��ف��ريو���س  امل��ت��ع��ل��ق  اخل��ط��ر 

التي ت�سرتك يف حدود برية مع الإقليم.
وفر�ست مدينة �سويفنخه يف هيلونغجيانغ قيودا على 
ح��رك��ة ال�سكان ال��ي��وم الأرب��ع��اء على غ���رار م��ا ح��دث يف 

ووهان.
املركزية  التلفزيونية  )�سي.�سي.تي.يف(  حمطة  وقالت 
لفرد  وُي�سمح  املنازل  يف  البقاء  ال�سكان  على  يتعني  اإن��ه 

ت��ق��اري��ر اإع��الم��ي��ة وا���س��رتات��ي��ج��ي��ة دول��ي��ة ع��ن الرئي�س 
الرتكي. 

ماأزق  يف  نف�سه  وجد  اأردوغ���ان  اإن  ال�سحيفة  واأو�سحت 
من نوع خا�س مع تف�سي وباء كورونا يف بالده، وقالت 
اإن الأ�ساليب ال�سيا�سية التي عرف بها الرجل، ل جُتدي 

كثرياً مع هذا الفريو�س.
ونقلت ال�سحيفة عن اإدوارد جي �ستافورد ، وهو باحث 
اأن  يف  يكمن  “املاأزق  اإن  ال���رتك���ي،  ال�����س��اأن  يف  خمت�س 
�سيا�سة  باتباع  تف�سيه  وت��رية  اإبطاء  الفريو�س ل ميكن 
�سد  ا�ستخدامها  يف  اأردوغ����ان  ب��رع  التي  ت�سد”  “فرق 
بالدعوات لإحياء  اح��ت��واوؤه  اأن��ه ل ميكن  خ�سومه، كما 
نزعة التفوق العثماين، بدًل من كل ذلك، على اأردوغان 
“الإذعان  ع�����ادة:  ط��ب��ي��ع��ت��ه  حت��ب��ذه  ل  ب���اأم���ر  ي��ق��وم  اأن 

والن�سياع لن�سائح اخلراء«. 
وعقدت ال�سحيفة مقارنة بني تعاطي الرئي�س الرتكي 
وتعاطي الرئي�س الأمريكي مع الأزمة احلالية املفتجرة 
بها  تعاطي  التي  ال�سال�سة  اإىل  م�سرية  كورونا،  ب�سبب 
ترامب مع هذه الأزمة مقابل اأداء اردوغان الذي اأت�سم 

بالرعونة. 

من  امل�����زي�����د  ذك�������ر  دون  م���ت���و����س���ط 
التفا�سيل.

ال�سني  و���س��ط  م��ق��اط��ع��ة يف  وب������داأت 
�سخ�س  األ����ف   600 ن��ح��و  ي��ق��ط��ن��ه��ا 
الأول من  م��ن��ذ  ع��ام��ا ج��زئ��ي��ا  ع���زل 
جديدة  اإ�سابة  ح��الت  عدة  اكت�ساف  بعد  ني�سان  اأبريل 

منها حالتان على الأقل بدون اأعرا�س.
 . األفا ووه��ان بالقطار   55 اأن يغادر نحو  املتوقع  ومن 
ا�ستئناف  املدينة جوا مع  اآلف  اأك��ر من ع�سرة  وغ��ادر 
اإىل  الرحالت يف مطار تيانخه. لكن رحالت الطريان 

بكني مل ت�ستاأنف بعد.
اإن  ال��وط��ن��ي��ة  ال�سحة  جل��ن��ة  وق��ال��ت 
ع���دد ح����الت الإ���س��اب��ة اجل���دي���دة يف 
الأول  اأم�س    62 اإىل  ارتفع  ال�سني 
اليوم  32 يف  ال��ث��الث��اء م��ق��ارن��ة م��ع 
 25 م��ع��دل منذ  اأع��ل��ى  وه��و  ال�سابق 
مار�س اآذار. وكان من بينها 59 حالة 

وافدة من اخلارج.
عدد  اأن  ال�سحية  ال�سلطات  وذك���رت 
ال��ت��ي مل تظهر  احل�����الت اجل���دي���دة 
 ،137 اإىل  ارت���ف���ع  اأع���را����س  ع��ل��ي��ه��ا 
ال�سابق،  ال��ي��وم  يف   30 م��ع  م��ق��ارن��ة 
قادمني  مل�سافرين  حالة   102 منها 

من اخلارج.
اإن  ال��وط��ن��ي��ة  ال�سحة  جل��ن��ة  وق��ال��ت 
املوؤكدة  لالإ�سابات  الإج��م��ايل  العدد 
يف بر ال�سني الرئي�سي بلغ 81802 
اأول  وف��اة حتى    3333 بينها  حالة 

اأول اأم�س اأم�س  .
 

اإ�سابات بكورونا على منت �سارل ديغول   
 

باري�س-اأ ف ب
اأعلنت وزارة اجليو�س الفرن�سية اأم�س اأن حوايل اأربعني بحارا على حاملة الطائرات الفرن�سية �سارل 
ديغول ظهرت عليهم منذ فرتة “عوار�س مطابقة” لفريو�س كورونا امل�ستجد ويخ�سعون “ملراقبة 

طبية م�سددة«.
الطائرات فريق متخ�س�س يف ك�سف  اإىل حاملة  �سينقل  اليوم  “اعتبارا من  بيان  ال��وزارة يف  وقالت 
على  ال��وب��اء  لتف�سي  منعا  اإ�سابتهم  تتاأكد  ال��ذي��ن  ع��زل  بغية  لذلك  ال��الزم��ة  امل��ع��دات  م��ع  احل���الت 

ال�سفينة«.
واأو�سحت اأن حاملة الطائرات موجودة حاليا يف الأطل�سي وتبحر عائدة اإىل ميناء تولون قبل املوعد 

املحدد يف 23 ني�سان/اأبريل.
باقي  حلماية  اح��رتازي  كاإجراء  عزلوا  العوار�س  عليهم  ظهرت  الذين  “البحارة  ال��وزارة  واأ�سافت 

الطاقم. ومل ي�سجل لدى البحارة امل�سابني اأي تفاقم يف حالتهم«.

حظر ال�سفر لل�سني.
اأواخر  يف  ُكتبت  ل��ن��اف��ارو  ثانية  م��ذك��رة  وق��ال��ت 
ف��راي��ر )���س��ب��اط(، واأر���س��ل��ت اإىل ال��رئ��ي�����س، اإن 
مليوين  اإىل  ي�سل  م��ا  يقتل  اأن  مي��ك��ن  ال���وب���اء 

اأمريكي.
اإذا كان ل يزال لديه ثقة يف  و�سئل ترامب عما 
نافارو فقال “بالطبع”، م�سيفاً اأن “بيرت رجل 

ذكي ورجل طيب«.
التحذير الذي كتبه نافارو مت تداوله يف البيت 
خطواتها  تتخذ  الإدارة  كانت  حينما  الأب��ي�����س 
بح�سب  الأزم�������ة،  مل��واج��ه��ة  الأوىل  الأ���س��ا���س��ي��ة 

•• وا�صنطن-اأ ف ب:

اإنه  اإىل  الأمريكي دونالد ترامب  الرئي�س  اأ�سار 
مل يطلع على مذكرات امل�ست�سار التجاري للبيت 
الأبي�س بيرت نافارو، التي حذرت يف وقت مبكر 
كورونا  بفريو�س  الإ�سابات  حتول  خماطر  من 

اإىل وباء، موؤكداً اأنه “ل يزال يثق بنافارو«.
عددها  تاميز” يف  “نيويورك  �سحيفة  وذك��رت 
مذكرة  اأر�سل  نافارو  اأن  الأرب��ع��اء  اأم�س  ال�سادر 
يف اأواخر يناير )كانون الثاين(، حمذراً من اأن 
فريو�س كورونا ميكن اأن ي�سبب وباء، وحث على 

نيويورك تاميز.
اأو  اإىل لقاح  “اإن الفتقار  وقالت مذكرة نافارو 
بال حماية يف حالة  الأمريكيني  �سيرتك  عالج 
الأرا�سي  على  الكامل  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  تف�سي 
الأمريكية”، مبيناً اأن “هذا النق�س يف احلماية 
يزيد من خطر تطور كورونا اإىل وباء �سامل، ما 
يعر�س حياة املاليني من الأمريكيني للخطر«.

)كانون  يناير   29 بتاريخ  التحذير  ه��ذا  كتب 
اأخرى  م��ذك��رة  بينما ح���ذرت  امل��ا���س��ي،  ال��ث��اين( 
من  )�سباط(  فراير   23 بتاريخ  نافارو  كتبها 
الذي  الكامل  ك��ورون��ا  ل��وب��اء  متزايد  “احتمال 

م�سوؤول حّذر يف يناير من كورونا.. لكن ترامب جتاهله

اأردوغان يقا�سي اإعالميًا �سهريًا انتقد تعامله مع اأزمة كورونا
•• اأنقرة-وكاالت

رفع الرئي�س الرتكي رجب طيب 
اأردوغ���������ان ���س��ك��وى ج��ن��ائ��ي��ة اإىل 
اإ�سطنبول،  يف  الع������ام  الدع������اء 
�سهري  ت���ل���ف���زي���وين  م���ذي���ع  ����س���د 
تعامل  انتق�������اده طريق�������ة  ب�سبب 
اأردوغ������������ان م����ع اأزم��������ة ف���ريو����س 

كورونا.
 وذك��������������������رت وك��ال��������������������ة الأن����ب����اء 
اأردوغان  اأن  الرتكية،  احلكومية 
طالب باأن تنظر حمكمة الدعوى 

بورتاكال،  ف����احت  ���س��د  امل���ق���دم���ة 
“الكاذبة  ت�����س��ري��ح��ات��ه  ب�����س��ب��ب 
التوا�سل  و�س�����ائل  ع��ل��ى  كلياً” 

الجتماعي.
واتهم اأردوغان املذيع البارز على 
باإهانته،  يف”  ت��ي  “فوك�س  ق��ن��اة 
عقوبته  ت�����س��ل  ق���د  ات���ه���ام  وه����و 
للقوانني  اأعوام، وفقاً   5 لل�سجن 

الرتكية.
تغريدة  يف  ب����ورت����اك����ال  وان���ت���ق���د 
الث���ن���ني،  الأول  اأم���������س   م�������س���اء 
اأردوغان  اأطلقها  ت��رع��ات  حملة 

تو�سع  مع  التعامل  يف  للم�ساعدة 
ج��ائ��ح��ة ك����ورون����ا، م�����س��ب��ه��اً ذلك 
باأوامر ال�سرائب الوطنية خالل 
ح���رب ا���س��ت��ق��الل ت��رك��ي��ا يف اأوائ���ل 
والتي  املا�سي،  القرن  ع�سرينات 
ال�سلع  بع�س  م�سادرة  اإىل  ق��ادت 

واملمتلكات العامة.
وكتب بورتاكال على موقع تويرت 
“اأت�ساءل عما اإذا كانوا �سيطلبون 
اأي�ساً اأمواًل من اأ�سحاب الودائع 
اأو امل����دخ����رات، ل�����س��وء احل����ظ، ل 
ميكن اأن اأقول اإن هذا لن يحدث«. 

وب�سورة منف�سلة، تقدمت الهيئة 
امل�سوؤولة عن تنظيم عمل البنوك 
بورتاكال،  �سد  ب�سكوى  تركيا  يف 
ب�سمعة”  “الإ�سرار  ب���  واتهمته 

البنوك.
و����س���ه���دت ت���رك���ي���ا ال��ق��ب�����س على 
ع�����س��رات ال�����س��ح��اف��ي��ني، واإغ����الق 
و�س������ائل  م�����������������������ن  ال��ع�����س��������������������رات 
حمل�������ة  اإط��������������ار  يف  الإع��������������الم، 
�سد  ال�����رتك�����ي�����ة  احل���ك���وم�������������������ة 
معار�سيها منذ حماولة النقالب 

الفا�سلة يف 2016.
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ظروف معي�ستهم اأ�سواأ يف هذه املخيمات. وتعاين 
خمّيمات يف خم�س جزر يف بحر اإيجة بالقرب من 
تركيا من اأ�سواأ اكتظاظ، اإذ يقيم اأكر من 36 

األف مهاجر يف اأمكنة تّت�سع لنحو 6 اآلف.
على  �سابق  وق��ت  يف  وافقت  لوك�سمبورغ  وكانت 

ا�ستقبال 12 قا�سراً من هوؤلء املهاجرين.
وفنلندا  وال���رت���غ���ال  ف��رن�����س��ا  اأي�����س��ا  وت�������س���ارك 
وليتوانيا وكرواتيا واإيرلندا يف برنامج لالحتاد 
يعترون  قا�سر   1600 ل�ستقبال  الأوروب����ي 

الفئة الأكر �سعفاً يف املخّيمات اليونانية.
وقالت الداخلية الأملانية اإّن الأطفال واملراهقني 

يف  ال��ب��داي��ة  يف  “�سيو�سعون  قبولهم  مت  ال��ذي��ن 
يتم  اأن  قبل  اأ�سبوعني”  مل���ّدة  ال�سحي  احل��ج��ر 

توزيعهم على مناطق خمتلفة.
ومن املتوّقع الت�سديق على القرار خالل اجتماع 

احلكومة الأملانية .
واأطلقت هذه املبادرة املفو�سية الأوروبية ال�سهر 
املا�سي من اأجل تخفيف ال�سغط على اليونان، 

الع�سو يف الحتاد الأوروبي.
لديهم  اإما  الرنامج  ي�سملهم  الذين  والأطفال 
�سّنهم  اأو  م�سحوبني  غ��ري  اأو  طبية  احتياجات 

اأقّل من 14 عاماً، وغالبيتهم من الإناث.

•• برلني-اأ ف ب

ا�ستقبال  تعتزم  اأّن��ه��ا  الأمل��ان��ي��ة  احلكومة  اأعلنت 
50 قا�سراً من خمّيمات املهاجرين يف جزيرتي 

لي�سبو�س وخيو�س اليونانيتني.
اإن  ب��ي��ان  الأمل���ان���ي���ة يف  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  وق���ال���ت 
عمليات نقل هوؤلء املهاجرين قد تبداأ الأ�سبوع 

املقبل.
يف  اللجوء  طالبي  من  الآلف  ع�سرات  ويعي�س 
ظ����روف ق��ا���س��ي��ة يف خم��ي��م��ات يف ال��ي��ون��ان، وقد 
جعل  اإىل  امل�ستجّد  كورونا  فريو�س  انت�سار  اأّدى 

الكويت تعلن �سفاء 6 حالت اأملانيا ت�ستقبل 50 قا�سرًا من خمّيمات املهاجرين  
جديدة من »كورونا«

•• الكويت -وام:

“ كورونا  بفريو�س  امل�سابني  من  ح��الت  �ست  �سفاء  اأم�س  الكويت  اأعلنت 
لل�سفاء يف  تعافت ومتاثلت  التي  احل��الت  بذلك عدد  امل�ستجد لريتفع   “
البالد اإىل 111 حالة . ونقلت وكالة الأنباء الكويتية “ كونا “ عن ال�سيخ 
الدكتور با�سل ال�سباح وزير ال�سحة قوله اإن التحاليل والفحو�س املخرية 

والإ�سعاعية اأثبتت �سفاء تلك احلالت من فريو�س “ كورونا » .
امل�ست�سفى  يف  التاأهيلي  اجل��ن��اح  اإىل  احل���الت  ه��ذه  نقل  �سيتم  اأن���ه  وذك���ر 
املخ�س�س ل�ستقبال امل�سابني بالفريو�س متهيدا خلروجها من امل�ست�سفى 

خالل اليومني املقبلني.

�ست معظم     ول غرابة، فقد ُخ�سّ
امليزانية ملالب�س زفافها جيفن�سي 
و���س��ت��ي��ال م��ك��ارت��ن��ي، وال���ت���ي، مع 
حوايل  قيمتها  بلغت  امل��ل��ح��ق��ات، 
ن�سف  وه����ي  ي�����ورو،  األ�����ف   500

امليزانية الإجمالية. 
ا�سرفت  �سا�سك�س،  دوق���ة  ل��ك��ن     
جولتها  خ�����الل  ك���ب���ري  ح����د  اإىل 
اأ�س���ابيع  ع�����������دة  ا���س��������ت��م��رت  ال��ت��ي 
ع����ام 2018 يف املحي���ط اله����ادئ 
واأ���س�����������رتال��ي��ا ون��ي��وزي��ل��ن�����������دا، من 
خ��زان��ة مالب�سها يف  خ��الل و�سع 
ح��ق��ائ��ب��ه��ا ب��ق��ي��م��ة ق���ارب���ت 140 
األ����ف ي�����ورو. و���س��م��ل��ت ع��ل��ى وجه 
اإميليا  ف�������س���ت���ان  اخل���������س����و�����س، 
يورو،   1800 ب�  املقدر  ويك�ستيد 
واخ����ر م���ن ت��وق��ي��ع ج��اي�����س��ون وو 
وف�ستان  ي�����ورو،   1700 ب�����س��ع��ر 
هري�ست  غابرييال  اأ�سود  كوكتيل 
ت������م  ي�����������������������ورو،   2000 ب�����س��ع��ر 
يف  ا�س���تقبال  حف�����ل  يف  ارت����داوؤه 

ويلينغتون ...

تو��صع يف �أفريقيا
   فهل مت لوم ميغان على اأذواقها 
وت���وج���ي���ه���ه���ا؟ خالل  ال����ف����اخ����رة 
رح��ل��ت��ه��ا اإىل ج��ن��وب اإف��ري��ق��ي��ا يف 
اأك���ر  ك���ان���ت   ،2019 ���س��ب��ت��م��ر 
تق�سفا وتوا�سعا من خالل لب�س 
املالب�س  وتفادي  قدمية  ف�ساتني 
ال����راق����ة، وال���ت���ي ك����ان مي��ك��ن ان 
ُينظر اليها ب�سكل �سيئ يف بلد ل 

•• الفجر –خرية ال�صيباين
اإن��ه��ا ح���رب ���س��ر���س��ة... عندما     
ت�سبح  الأق��ن��ع��ة،  نق�س  يتهددها 
لفعل  م�ستعدة  املتحدة  الوليات 
اأي �س�����يء، حتى حتويل الطلبات 
عن  ال�سيني�����ة،  امل��ط�����������������ارات  يف 
باأ�سعار  ال��ب�����س��ائ��ع  ���س��راء  ط��ري��ق 
والدف����ع  اأ�سع������اف،  اأربع������ة  اأعلى 

نقًدا. 
ه���ذه ه��ي ع��ل��ى الأق����ل التهامات 
وفرن�سا  دول،  عدة  وجهتها  التي 
واأملانيا وكندا من بني الذين علت 

اأ�سواتهم.

معركة مفتوحة
ال��ع��دي��د م��ن روؤ�ساء  ات��ه��م     لقد 
الأمريكيني  الفرن�سية  امل��ن��اط��ق 

باملزايدة: 
امل��درج، يخرج الأمريكيون  “على 
اأو  الأم��وال نقدا ويدفعون ثالث 

ي��وؤث��ر يف ج��زء كبري  ي���زال الفقر 
من �سكانه.

 وكانت ر�سومها اأقل من 5 الف 
يورو، وهذا دليل على اأن الدخار 

ممكن دائًما...
ولكن، ب�سكل ع��ام، ن��ادًرا ما كانت 
الزي��������اء ال���ت���ي ع��ر���س��ت��ه��ا دوق����ة 
���س��ا���س��ك�����س خ�����الل الح���ت���ف���الت 
يورو  الف   5 من  اأق��ل  الر�سمية 
واأحياًنا   ،- وم��ل��ح��ق��ات  -ف�����س��ت��ان 
ت�سل اإىل 10 الف يورو، كما يف 
رويال اأ�سكوت، يف يونيو 2019، 
ح���ي���ث ارت��������دت زي������ا ك����ام����ال من 
وقبعة  ي���ورو،  الف   5 جيفن�سي 
فيليب تري�سي ب�سعر الفي يورو. 
الكرميي  ال��ف�����س��ت��ان  ع��ن  ن��اه��ي��ك 
 90 بتكلفة  دي��ور  املوّقع  ال�سهري 
ا�ستقبال  ح���ف���ل  يف  ي������ورو  األ������ف 

... بالرباط يف فراير 2019 

من �صيدفع �لآن؟
الزياء  ثمن عر�س  يدفع     من 
العائلة  لأف�����راد  جم���ال  ل  ه����ذا؟ 
عار�سي  دور  ي��ل��ع��ب��وا  ان  امل��ال��ك��ة 
وكرفوف  ال�����س����ه����اري،  الأزي��������اء 
لهم  اإع��ارت��ه��ا  يتم  واأن  اإع��الن��ي��ة، 
جم���اًن���ا. وع��ل��ى الأك�����ر، ميكنهم 
اأن ياأملوا يف تخفي�سات. ونعرف 
�سخ�سية  ث��روة  متلك  ميغان  اأن 
تقدر ب� 4.5 مليون يورو، ولكن، 
وفًقا ل�سحيفة ديلي ميل، حتّمل 
���س��ه��ره��ا الأم������ري ت�����س��ارل��ز هذه 

من  اخلا�س  دخله  من  التكاليف 
دوقية كورنوال.

   وغدا؟ عند مغادرة لندن، اأعرب 

ولكن   ... اأخ����رى  اأ���س��ه��ر  لب�سعة 
ل��ي��ط��م��ئ��ن ت�����س��ارل��ز: ع��ل��ى املدى 
التجارية  ال���ع���الم���ات  ال���ط���وي���ل، 

الكرى التي ت�سفق لهذا املحمل 
ُتلب�س  ان  �سي�سعدها  ال��دع��ائ��ي، 
ميغان جمانا، وقد تخل�ست الآن 

رغبتهما يف  ع��ن  وم��ي��غ��ان  ه���اري 
اخلا�س،  حياتهما  اأ�سلوب  تامني 
الطعام،  وت��ك��ال��ي��ف  الإي���ج���ار،  اأي 

الوقت  وامل��ظ��ه��ر، واحل��م��اي��ة. ويف 
الراهن، ل يوجد دخل مبا�سر يف 
الأفق، مما يعني �سمناً دعم الأب 

التي  الطلبات  ثمن  م���رات  اأرب���ع 
�سبق ان تقدمنا بها..

لحظ  نقاتل”،  اأن  علينا  لذلك   
ال،  ار تي  املثال، على  �سبيل  على 
جان روترن، رئي�س منطقة غراند 

اإ�ست.  
نفي  اإىل  لح����ق����ا  �����س����ارع  ل���ك���ن���ه 
ل،  ب�����س��رع��ة:  انت�س�����رت  اإ���س��اع��ة 
“يخطف”  اأو  “ي�سرق”  مل 
كان  لو  حتى  طلبيته،  الأمريكان 
ملنطقة  بالن�سبة  �سحيًحا  ذل���ك 

اأخرى.
ممار�سة  اأن��ه��ا  فقط  قلت  “لقد   
و�سلت!”،  اأقنعتنا  ولكن  تتطور، 

لحظ على تويرت. 
   يف املقابل، اتهم وزير الداخلية 
اأن�����دري�����ا������س ج���ي���زل،  ب����رل����ني  يف 
“عمل من  ب���  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات 
احلديثة”،  ال��ق��ر���س��ن��ة  اأع����م����ال 
اختطفوا  الأمريكيني  اأن  موؤكدا 
يف ب��ان��ك��وك خم���زوًن���ا م���ن 200 

ل�سرطة  موجهة  كانت  قناع  األ��ف 
برلني.

   وّجه اإ�سبع التهام اىل ال�سركة 
تنتج  ال���ت���ي  ام،   3 الأم���ري���ك���ي���ة 
هناك  ولكن  ال�سني،  يف  اأقنعتها 

ا بع�س الرتباك. اأي�سً
با�سم  م���ت���ح���دث  �����س����رح  ف���ق���د   
املانيا  يف  الم��ري��ك��ي��ة  ال�����س��ف��ارة 
لوكالة فران�س بر�س، الثنني، اأن 
تتخذ  “مل  المريكية  احلكومة 
اي اجراء لتحويل امدادات اقنعة 
3 ام اىل املانيا، ومل تكن على علم 
بهذه ال�سحنة “، م�ستنكرا حملة 

الت�سليل.
الإنتاج  ق��ان��ون  اإن  ال���واق���ع،  يف     
ال��دف��اع��ي، ال���ذي ل���ّوح ب��ه دونالد 
الو�سع.  ل��ُي��ع��ّق��د  ج����اء  ت���رام���ب، 
وي�����س��م��ح ق���ان���ون ال���ط���وارئ هذا، 
الكورية،  اإىل احل��رب  ال��ذي يعود 
ل���ل���رئ���ي�������س الم����ري����ك����ي ب���اإج���ب���ار 
اإنتاج  ع��ل��ى  ال�����س��ن��اع��ي  ال��ق��ط��اع 

اإجبار  وك��ذل��ك  الطبية،  امل��ع��دات 
ال�سركات الأمريكية على التوقف 

عن بيعها يف اخلارج. 
دونالد  ا���س��ت��ه��دف  اخل��م��ي�����س،     
ت��رام��ب م��ب��ا���س��رة ���س��رك��ة 3 ام يف 
تغريدة، “ملا يفعلونه باأقنعتهم”. 
مايك  ال��ع��ام  امل��دي��ر  الرئي�س  ورد 
ال���ت���ايل، على  ال���ي���وم  روم������ان، يف 
القائلة  الفكرة  “اإن  ان:  ان  �سي 
باأن �سركة 3 ام ل تفعل كل ما يف 
و�سعها للحد من ارتفاع الأ�سعار، 
ب��ه ل  امل�سرح  البيع غ��ري  واإع����ادة 

ت�ستقيم... 
�سيء  كل  ن�سّخر  ل  باأننا  والقول 
ت�سليم  من  ق��در  اأق�سى  لتحقيق 
اأبعد  الأ�سلي،  بلدنا  اإىل  الأقنعة 
ما يكون عن احلقيقة”. وا�ساف، 
اأن �سركة 3 ام �ست�ساعف اإنتاجها 

يف الوليات املتحدة.
ي�����س��ت��ه��دف هذا  اأوك���ران���ي���ا،     يف 
الأمريكيني،  الت��ه��ام  م��ن  ال��ن��وع 

والفرن�سيني.  ال���رو����س  وك��ذل��ك 
على في�سبوك، قال النائب اأندري 
“قنا�سلنا  م��وت��وف��ي��ل��وف��ي��ت�����س: 
امل�سانع  اإىل  ي���ذه���ب���ون  ال���ذي���ن 
بزمالئهم  ي��ل��ت��ق��ون  ال�����س��ي��ن��ي��ة 
)رو�سيا،  اأخ���رى  دول  م��ن  ه��ن��اك 
الوليات املتحدة، فرن�سا( الذين 
يرغبون يف ا�ستالم طلباتنا. لقد 
طريق  ع��ن  مقدًما  ثمنها  دفعنا 
حت���وي���ل م�����س��ريف، ووّق���ع���ن���ا على 
ع����ق����ود... ان��ه��م مي��ل��ك��ون اأم����وال 
اأك���ر وي��دف��ع��ون ن���ق���دا... ونحن 

نقاتل من اأجل كل حمولة«. 
   من جانبها، حتدثت اإذاعة كندا 
الأقنعة  م��ن  �سحنة  و���س��ول  ع��ن 
اأق����ل مم���ا ه���و متوقع  ال�����س��ي��ن��ي��ة 
ال�سهية  ب�����س��ب��ب  ك���ي���ب���ي���ك،  اىل 
التجميد  اإن  واليوم،  الأمريكية. 
3 ام  اأق���ن���ع���ة  ل��ت�����س��دي��ر  ال���ك���ل���ي 

الأمريكية هو الذي يقلق كندا.
عن لوطون

املفرو�سة  ال�سارمة  القواعد  من 
على وند�سور.

عن لوبو�ن

قانون ي�صمح للرئي�س باإجبار �ل�صركات �لأمريكية
 على �لتوقف عن بيع �ملعد�ت �لطبية يف �خلارج

جردة ح�صاب عن �أزيائها فقط:

الفاتورة املذهلة خلزانة مالب�س ميغان ماركل...!
يف زيارتها جلنوب �أفريقيا، كانت �أكرث تق�صفا حيث لب�صت ف�صاتني قدمية وجتنبت �ملالب�س �لرب�قة

ف�ستان الزواج كلف ثروة

املالب�س الفاخرة ت�ستهويها

حرب بال هوادة

 اأنفقت ميغان حوايل 1.1 مليون يورو على اأزيائها، منذ الزواج حتى اآخر خروج ر�سمي لها 

كانت اكر توا�سعا يف جنوب افريقيا هل �سيتحمل المري ت�سارلز نفقاتها م�ستقبال

•• الفجر – خرية ال�صيباين
    مع بدء هاري وميغان حياتهما �جلديدة، قامت 
�لفاتورة  ون�صر  ح�صاب،  بجردة  ميل  ديلي  �صحيفة 
ووفًقا  �صا�صك�س.  دوق��ة  مالب�س  خلز�نة  �ملذهلة 
ل�صحيفة �لتابلويد �لربيطانية، �لتي �أح�صت بدقة 
ح�صابية �أقل مالب�صها، �صخت ميغان ما ل يقل عن 
مليون   1.1 -ح��و�يل  �إ�صرتلينًيا  جنيًها   977309
حتى  �ل��زو�ج  منذ  وند�صور،  بالط  يف  -للتاألق  يورو 
�آخر خروج ر�صمي لها يف 9 مار�س، �ي �أقل من عامني 

بقليل يف خدمة جاللة �مللكة.
   مبلغ ل يقارن بامليز�نية �لتي �أنفقتها �صلفتها كيت 
�ألف  و120  �لفا   80 بني  ي��رت�وح  �ل��ذي  ميدلتون، 
يف  �ل�صابقة  �ملمثلة  من  بكثري  �أقل  �ي  �صنوًيا،  يورو 

هوليوود.

�صهّية مفتوحة حتى �لنهب:

الأقنعة: المريكان على طريقة القرا�سنة ...!
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عربي ودويل

 تتعاون فرق �لبحث �لكوبية حالًيا مع �ل�صينيني لتطوير عالج ل� كوفيد-19

حني ترتبط �لتنمية بالإن�صان:

مكافحة فريو�س كورونا: كوبا حليف فوق العادة...!
•• الفجر -جاني�س اأرجاييلوت 

 ترجمة خرية ال�صيباين
ن�صمة،  مليون   12 ح��و�يل  ي�صكنه  �أرخبيل  كوبا،     
وغالًبا  معقدة.  جيو�صيا�صية  م�صاحة  د�خ��ل  ويقع 
�أنها  على  �ل�صغرية  �لكاريبية  �لدولة  هذه  ُتقدم  ما 

يف  كا�صرتو  فيدل  وف��اة  بعد  -حتى  كا�صرتو  نظام 
كا�صرتو  ر�وؤول  رئا�صة  ونهاي��������ة   2016 نوفمرب 
كوفيد-19،  �أزمة  ومبنا�ص����بة   ،-  2018 �أبريل  يف 
�أظهرت، مرة �أخرى، بعد� �أممّي�����ا، يتعّر�س للنقد يف 
بع�س �لأحيان، عن طريق �إر�صال �أطباء �إىل �إيطاليا 

ملكافحة �ملر�س.

تقليد طويل من �مل�صاعدة �لطبية
 52 من  �ملوؤل���ف  �لوف���د  هذ�  عنا�صر  بع�س  وك�ان     
�ل����ذي  و�إد�ري����ون(  و�طب�����اء  )ممر�صون  ف����رد� 
ق����د  لومباردي���ا،  �ىل  م��ار�س   22 ي���وم  و�ص���ل 
�ص���ارك عام 2014 يف مكافح��ة في�رو�س �إيب���ول يف 

�إفريقيا.

�مل�صاعدة  من  �لقارة  هذه  ��صتفادت  �ن  �صبق  وقد     
��صتقاللها  �أثناء  �لكوبية  �لع�صكرية  �للوج�صتية 
)ن�صتح�صر �لتدخالت يف �أنغول �أو موزمبيق، �أو حتى 
دعم �جلز�ئر(، مثلما كانت �أمريكا �لالتينية م�صرحا 
لعديد �لعمليات �لطبية و�لإن�صانية �لتي قادتها كوبا 

)عملية ميالغرو(.

تفر�سه الوليات املتحدة، ح�سار 
ت��ع��زي��زه م��ن��ذ و���س��ول دونالد  مت 

ترامب اإىل ال�سلطة.
   لذلك، ل يوجد خطر روؤيتهم 
ال�سوبر  حم����الت  يف  ي��ت��ق��ات��ل��ون 
م����ارك����ت ع���ل���ى ب�����س��ع ل���ف���ات من 
ه�����وؤلء  ع���ا����س  ال���ت���وال���ي���ت:  ورق 
التقنني ونظام  النا�س لعقود مع 
احل�����س�����س، وي��ع��ان��ون م��ن نق�س 

يومي يف جميع اأنواع املواد.
درا���س��ة الطب  للكوبيني     ميكن 
الطالب  م��ث��ل  )مت����اًم����ا  جم���اًن���ا 
ا�ستقبالهم  يتم  الذين  الأج��ان��ب 
الالتينية  اأم����ري����ك����ا  ك���ل���ي���ة  يف 
اأطباء  بن�سبة  ويتمتعون  للطب(، 
لكل فرد اأكر من م�سرفة، ولكن 
الو�سول  دائ��ًم��ا  باإمكانهم  لي�س 
اإىل اأب�سط الأدوية، ب�سبب قوانني 
ال��ت��ي تتجاوز  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات 

احلدود الإقليمية.
ال�سامية  املفو�سة  طلبت  لقد     
الإن�سان،  حلقوق  املتحدة  ل��الأمم 
الرئي�سة ال�سابقة ل�سيلي مي�سيل 
ب��ا���س��ي��ل��ي��ت، يف الأي�������ام الخ�����رية، 
ت��خ��ف��ي��ف ال����ق����ي����ود وال���ع���ق���وب���ات 
ال�������س���اري���ة ���س��د ك���وب���ا، م���ن اأج���ل 
م�����س��اع��دة اجل��زي��رة ع��ل��ى تطوير 

عالجات �سد املر�س.
نزعة  يف  ال�������س���ق���وط  ودون     
نت�ساءل  اأن  مي���ك���ن  م���الئ���ك���ي���ة، 
احلايل،  ال�سياق  يف  ك��ان،  اإذا  عما 
الن������خ������راط ال����ك����وب����ي اجل���دي���د 
يفر�س  ب���ع���ي���دة،  ج���ب���ه���ات  ع���ل���ى 
بالدول  ي�سمى  ما  فكرة  مراجعة 
وما  و”النامية”...  “املتقدمة” 
اإذا مل تكن مرتبطة  هي التنمية 

بالإن�سان؟
   ان ه��ذه امل�ساعدة، من دول��ة ل 
نتحدث عنها كثرًيا، اأو ل نعرفها 
النمطية  ال�����س��ور  خ��الل  م��ن  اإل 
ال�سيجار،  “الروم،  )ث���الث���ي���ة 
اأوروب�����ي�����ة  ق�����وى  اإىل  ت�سي”(، 
فرن�سا،  اأو  اإيطاليا  مثل  ك��رى، 

رمبا تدفع اإىل التفكري.
�أ�صتاذة حما�صرة يف ح�صارة 
�أمريكا �لالتينية يف جامعة 

غرونوبل �ألب

تدعمها  ال��ت��ي  املتنوعة  البعثات 
العامل  اأن����ح����اء  ج��م��ي��ع  يف  ك���وب���ا 
خ�سم  يف  ح����ال����ي����ا  م�������س���ت���م���رة 
ا�ستطاعت  واإذا  ���س��ح��ي��ة.  اأزم�����ة 
ك��وب��ا ت�����س��دي��ر اأط��ب��ائ��ه��ا، فذلك 
بقدراتهم،  ال����دويل  ل���الع���رتاف 
الأوبئة  علماء  م�ساهمة  كانت  اذ 
الكوبيني  ال��ف��ريو���س��ات  وع��ل��م��اء 
حا�سمة ب�سكل خا�س يف مكافحة 
وب�����اء ال���ك���ول���ريا ال�����ذي ح����دث يف 

هايتي بعد زلزال عام 2010.
الكوبية  البحث  ف��رق  وتتعاون     
ال�سينيني  ن��ظ��رائ��ه��ا  م��ع  ح��ال��ًي��ا 
كوفيد-19،  ل����  ع���الج  ل��ت��ط��وي��ر 
األ��ف��ا -2 ب  »ان���رتف���ريون  ي�سمى 
منذ  كوبا  ي�ستخدم يف  املوؤتلف”، 
اأمرا�س  ع����الج  يف  ���س��ن��وات  ع����دة 

اأخرى.
   وقد وافقت عدة اإدارات فرن�سية 
جغرافيا  قريبة  البحار،  وراء  ما 
ت��ل��ق��ي م�ساعدة  ع��ل��ى  ك���وب���ا،  م���ن 
طبية من هافانا. وهذا هو احلال 
بالن�سبة لدول اأخرى خمتلفة يف 
املنطقة، مثل جامايكا و�سورينام 

وغرينادا ونيكاراغوا.
احلكومة  ال��ب��ع�����س  و���س��ي��ت��ه��م     
الو�سع  ب���ا����س���ت���ث���م���ار  ال����ث����وري����ة 
ل��ل��ح�����س��ول ع��ل��ى ع���ق���ود واأم������وال 
تفعل  )ك����م����ا  اأخ����������رى  وم������زاي������ا 
ال��ع��دي��د م���ن ال���ب���ل���دان الأخ�����رى 
بينما  خمتلفة(،  م�ستويات  على 
هذا  ع��ل��ى  الآخ����ر  البع�س  ���س��ريّد 
الع��ت��ق��اد ب����اأن ك��وب��ا اأمم���ّي���ة من 
خ�����الل الن����ت����ه����ازي����ة، م����ن اأج����ل 
الكاملة، وتتجاهل  العزلة  جتنب 
وجهة النظر هذه الثورة الكوبية 

ومبادئها.
   يف كل الح���وال، قامت الدولة 
دواليب  جميع  بتن�سيط  الكوبية 
نظامها ال�سحي، �سواء يف اخلارج 

اأو داخل حدودها.

�إعد�د جيد لل�صكان
جيًدا  م�ستعد  الكوبي  ال�سعب     
مل��ا ي��ن��ت��ظ��ره ع��ل��ى اأرا����س���ي���ه. وهو 
يعرف اأن الفريو�س موجود فعال 
اكت�ساف  مت  ح��ي��ث  اجل���زي���رة،  يف 

ع�������دة م�����ئ�����ات م�����ن احل����������الت يف 
تاأكيد  )مت  قليلة  اأ�سابيع  غ�سون 
اأب���ري���ل(. ومت   6 320 ح��ال��ة يف 
الإع������الن ع���ن ث��م��اين وف���ي���ات يف 
ن��ق��ل اآلف  ال���راه���ن، ومت  ال��وق��ت 
وقد  امل�ست�سفيات  اإىل  الأ�سخا�س 

ظهرت عليهم اأعرا�س املر�س.
ك��ان��ت احل���الت الأوىل  اأن     بعد 
واف�������دة، ت��ف��ّه��م ال��ك��وب��ي��ون ق���رار 
البالد،  ح��دود  باإغالق  احلكومة 
على  كبري  ح��د  اإىل  تعتمد  ال��ت��ي 
امل����داخ����ي����ل ال�������س���ي���اح���ي���ة -وه�����ي 
�سناعة عادت على كوبا باأكر من 
3 مليارات دولر من الأرباح عام 
2018. وقد مت و�سع 32500 
ي��زال��ون يف اجل��زي��رة يف  �سائح ل 
احل��ج��ر ال�����س��ح��ي، ح�����س��ب اأرق����ام 
ال�����وزراء مانويل  رئ��ي�����س  اأع��ل��ن��ه��ا 

ماريرو. 
اأعلن الرئي�س ميغيل دياز     كما 
امل����دار�����س طيلة  اإغ������الق  ك��ان��ي��ل، 
العائالت  اأن  اإىل  م�����س��رياً  �سهر، 
م�سوؤولة عن �سمان بقاء الأطفال 
يف املنزل، وعدم ق�ساء يومهم يف 
ع��ل��ى �سرورة  م�����س��ّرا  ال�������س���وارع، 
الجتماعي  ال���ت���ب���اع���د  اح�������رتام 
الفريو�س، مبا  انت�سار  للحد من 
يف ذلك يف �سفوف النتظار التي 
يخرها ال�سكان الكوبيون جيًدا، 

من  اأق��ن��ع��ة  وي�سنعون  يخيطون 
اجلراحية  الأقنعة  لأن  القما�س، 
اجلميع  وي�ستعد  م��وج��ودة،  غ��ري 
ال�سامل  احل����ج����ر  ان����ت����ظ����ار  يف 
كارثيا  �سيكون  وال���ذي  املحتمل، 

على القت�ساد.
خطورة  ال���ك���وب���ي���ون  وي�������درك     
بهدوء،  معه  ويتفاعلون  الو�سع 
اأزمة  امل��خ��اوف حّية م��ن  ان  رغ��م 
�سبح  ي�����زال  -ل  ق���وي���ة  غ���ذائ���ي���ة 
ال�سلم،  زم���ن  اخل��ا���س��ة،  ال��ف��رتة 
ال��ن��اج��م��ة ع���ن ���س��ق��وط الحت����اد 

ال�سوفياتي يحوم يف اجلزيرة.
   ل��ق��د مت ا���س��ت��ي��ع��اب الج�����راءات 
وتطّبق  اع��ت��م��اده��ا،  يتعني  ال��ت��ي 
لل�سلوك  ت���رج���م���ة  ان����ه����ا  ع���ل���ى 
احل�ساري، وت�ساعد جلان الدفاع 
التعليمات  ن�����س��ر  يف  ال���ث���ورة  ع���ن 
ومراقبة  احلكومة  تر�سلها  التي 

ظهور الأعرا�س بني ال�سكان.

دعوة لتخفيف �حلظر
م�سبوقة  غ�����ري  اأزم���������ة  ان����ه����ا     
ل��ك��ث��ري م��ن ���س��ك��ان الر������س، لكن 
العي�س  ع��ل��ى  اع���ت���ادوا  ال��ك��وب��ي��ني 
واملنعطفات  ال����س���ط���راب���ات  م���ع 
ب�سبب  ذل��ك  ك��ان  ���س��واء  العنيفة، 
ب�سبب  اأو  الإع�����������س�����ار،  وي�������الت 
الذي  وال�سيا�سي  امل��ايل  احل�سار 

خا�سة اأمام متاجر الدولة.
ك����ب����ري من  ق�������در  ن�������س���ر  ي����ت����م     
املعلومات عر القنوات الر�سمية 

كوفيد-19  انتقال  كيفية  ح��ول 
تنفيذها  �سيتم  ال��ت��ي  وال��و���س��ائ��ل 
مل���ن���ع ان���ت�������س���اره. وب���ال���ت���ايل ف����اإن 

وغري املعروف يف النهاية.
  امل��واط��ن��ون، وال��ك��وب��ي��ون الذين 
ي���ع���م���ل���ون حل�����س��اب��ه��م اخل����ا�����س، 

اجل��م��ي��������ع ي�����������درك ح��ج��م ال����دور 
احلرب  يف  يلعبه  اأن  يجب  ال��ذي 
���س��د ه����ذا ال��ع��������دو غ��ي�����������ر املرئي 

األ يفر�س النخراط الكوبي اجلديد على جبهات بعيدة مراجعة فكرة ما ي�سمى بالدول »املتقدمة« و»النامية«؟
يدرك الكوبيون خطورة الو�سع ويتفاعلون معه بهدوء رغم املخاوف احلّية من اأزمة غذائية قوية 

ان�سباط تام يف �سوارع هافانا

عاملون كوبيون يف جمال الرعاية ال�سحية يف اإيطاليا

اطباء كوبا ينت�سرون يف العامل

متابعة دقيقة والتزام تام بالتعليمات

مراقبة ورعاية مبا�سرة لل�سكان يف بيوتهم

اأزمة غري م�سبوقة لكثري من ال�سعوب والدول، لكن 
الكوبين اعت�ادوا العي�س مع ال�سطرابات العنيف�ة

 ن�سبة اأطباء لكل فرد اأكرث من م�سرفة، لكن الو�سول 
اإىل اأب�سط الأدوية �سعب ب�سبب العقوبات المريكية

�مل�صاعدة �لكوبية �إىل قوى �أوروبية كربى مثل �إيطاليا �أو فرن�صا رمبا تدفع �إىل �لتفكري
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عربي ودويل

يق�سي  غ��ال���س  اإّن  اإذ  ال�سابق  الرئي�س  ن��ائ��ب  بحق  ي�سدر 
تلّقي  بتهمة  �سنوات  �سّت  ملّدة  باحلب�س  2017 عقوبة  منذ 
ر�ساوى من جمموعة البناء واملقاولت الرازيلية العمالقة 
“اأوديريخت«. اأما كوريا )57 عاماً( الذي يقول اإّنه �سحية 
اإىل  ف�سارع  الق�ساة  بع�س  م��ن  بتواطوؤ  �سيا�سي  ا�ستهداف 

التنديد باحلكم ال�سادر بحّقه.
“اأعرف امل�سار  وقال الرئي�س ال�سابق يف تغريدة على تويرت 
الق�سائي وما يقوله الق�ساة، هذا كذب. هم مل يثبتوا �سيئاً 

على الإطالق. �سهادة كاذبة متاماً، من دون اأدّلة«.
بتجريد  املحكمة  ق�ست  ال�سجن،  اأح��ك��ام  اإىل  وب��الإ���س��اف��ة 
 25 مل��دة  ال�سيا�سية  حقوقهم  م��ن  جميعاً  ال�18  امل��دان��ني 

•• كيتو-اأ ف ب

ال�سابق  ال��رئ��ي�����س  اأّن  الإك������وادور  ال��ع��ام��ة يف  ال��ن��ي��اب��ة  اأع��ل��ن��ت 
�سدر  بلجيكا  يف  يقيم  ال���ذي  ك��وري��ا  راف��اي��ي��ل  ال���س��رتاك��ي 
بحّقه حكم غيابي بال�سجن ملدة ثماين �سنوات بعدما اأدانته 
توليه  خ��الل  م��ايل  ف�ساد  جرائم  بارتكاب  ابتدائية  حمكمة 
يف  العامة  النيابة  وقالت  و2017.   2007 بني  الرئا�سة 
و17  كوريا  بحّق  اأ���س��درت  املحكمة  اإّن  تويرت  على  تغريدة 
غال�س  خورخي  ال�سابق  الرئي�س  نائب  بينهم  اآخ��ر،  مّتهماً 
وم�ساعدون �سابقون لرئي�س اجلمهورية، نف�س العقوبة وهي 
بال�سجن  اأول حكم  لي�س  وه��ذا  �سنوات.  ثماين  ملدة  ال�سجن 

عاماً. واأدانت املحكمة الرئي�س ال�سابق وعدداً من م�ساعديه 
مقابل  �سركات  من  الر�سى  لتلّقي  �سبكة  باإقامة  ال�سابقني 

ح�سولها على عقود حكومية.
الر�ساوى  قيمة  ف��اإّن  �سالزار  ديانا  العاّمة  املّدعية  وبح�سب 
-2012 “ر�سى  ق�سية  اإط����ار  يف  ال�����س��رك��ات  دفعتها  ال��ت��ي 

�سبعة  بلغت  ال��ث��الث��اء  احل��ك��م  فيها  ���س��در  ال��ت��ي   ”2016
ماليني دولر.

ة الرئي�س ال�سابق من هذا املبلغ بلغت �ستة اآلف  غري اأّن ح�سّ
الق�ساة  واع��ت��ره��ا  امل�سريف  ح�سابه  يف  اأودع���ت  فقط  دولر 
دلياًل على تلّقيه ر�سوة يف حني اأّن كوريا يوؤّكد اأّن هذا املبلغ 

كان جمّرد قر�س.

اإ�سابة جديدة بفريو�س كورونا يف اأربيل  14
•• اأربيل-وكاالت

الأربعاء،  اأم�س  ال��ع��راق،  كرد�ستان  اإقليم  حكومة  يف  ال�سحة  وزارة  اأعلنت 
ت�سجيل 14 اإ�سابة جديدة بفريو�س كورونا يف حمافظة اأربيل.

وقالت وزارة ال�سحة يف بيان، وفق �سبكة رووداو الإعالمية، اإنه “مت ر�سد 
14 اإ�سابة جديدة بفريو�س كورونا يف اأربيل، ل�9 ن�ساء، و4 رجال وطفل«.

�سيداوا،  اأح��ي��اء،  م��ن  ك��ل  “احلالت اجل��دي��دة مت ر�سدها يف  اأن  واأ���س��اف��ت، 
من  وغالبيتهم  مامو�ستايان،  زان��ك��و،  �ستي،  زي��ن  بي�سمركة،  رو�سنبريي، 
ك���اري���زان يف مركز  اأق��ي��م يف ح��ي  ال���ذي  ال���ع���زاء  للم�سابني يف  امل��الم�����س��ني 

املدينة«.
 288 كرد�ستان  اإقليم  يف  كورونا  بفريو�س  امل�سابني  جمموع  يبلغ  وبهذا 

م�ساباً، �سفي 105 منهم وتويف ثالثة فقط. 

حكم غيابي يف الإكوادور ب�سجن رافاييل كوريا  

فرن�سا  ذل���ك  يف  الأوروب����ي����ة، مب���ا 
احتواء  التي تدعى م�سقة  واأملانيا 
ك��ورون��ا يف  انت�سار ف��ريو���س  اأزم���ة 
اأن��ح��اء الحت���اد الأوروب����ي،  جميع 
لتنفيذ  ال��ت��وق��ي��ت  ه����ذا  ا���س��ت��غ��ل��ت 
للتحايل  ج���دي���دة  جت���اري���ة  اآل���ي���ة 
العقوبات الأمريكية لتوفري  على 
الإم��دادات الطبية لإي��ران، الأمر 
ال�������ذي ي�����س��ك��ل حت����دي����اً ����س���ارخ���اً 
ومواقفها  الأم��ري��ك��ي��ة  لل�سيا�سة 

احلازمة موؤخراً. 
ا�ستمرار  اأن  اإىل  الكاتبة  وتلفت 
����س���ي���ا����س���ة ع������دم م���ع���اق���ب���ة اإي�������ران 
ر�سالة  مب��ث��اب��ة  ُي���ع���د  ووك���الئ���ه���ا 
املناورة  ح��ري��ة  ل��ه��ا  ب����اأن  لإي������ران 
والتالعب بالنق�سامات ال�سيا�سية 
املتحدة  ال����ولي����ات  يف  ال��داخ��ل��ي��ة 
ل�����س��احل��ه��ا. وع���ل���ى ج���ان���ب اآخ����ر 
مثل  اأخ���رى  وك��ي��ان��ات  دول  تتمتع 
رو�سيا وال�سني والحتاد الأوروبي 
ب��ح��ري��ة ات���ب���اع ���س��ي��ا���س��ات الإث�����راء 
خطط  مع  تتعار�س  التي  الذاتي 

الوليات املتحدة طويلة الأمد. 
اإي����ران  “تعزز  ال��ت��ق��ري��ر:  وي��ق��ول 
وت�ستخدم  العامل،  حول  وكالءها 
احلمالت الدعائية وتتحايل على 
يف  معار�سيها  لإ���س��ك��ات  ال��ق��ان��ون 
نف�سه  الوقت  الغربية، ويف  الدول 
طويلة  م�����س��اءل��ة  اأي  م���ن  ت��ف��ل��ت 
املتكررة  ال��ه��ج��م��ات  ب�����س��اأن  الأم����د 
املتحدة  ال����ولي����ات  اأه������داف  ع��ل��ى 

وحلفائها يف املنطقة«. 
مكا�سب  اأن  اإىل  الكاتبة  وتخل�س 
ترتاجع،  �سليماين  على  الق�ساء 
مبرور  عليها  ال��ق�����س��اء  ي��ت��م  وق���د 
ال�����وق�����ت، ب�����س��ب��ب الح�����ج�����ام عن 
ات��خ��اذ اإج������راءات ح��ا���س��م��ة يف عام 
الن���ت���خ���اب���ات الأم���ري���ك���ي���ة اأث���ن���اء 
كورونا،  فريو�س  انت�سار  مكافحة 
تطوير  يف  ال��ف�����س��ل  ج���ان���ب  اإىل 
جهود  مل��واج��ه��ة  مت�سقة  ���س��ي��ا���س��ة 

اإيران لتنفيذ اأجندتها للهيمنة.

وقمع داخلي اأدت اإىل موت املئات 
بر�سا�س عنا�سرها. فيما اختفى 
مليار يورو خم�س�س لالإمدادات 
كما   ،2019 ي��ول��ي��و  يف  الطبية 
ي�ساوي  اآخ��ر  مبلغا  النظام  اأن��ف��ق 
التبغ  ع��ل��ى  دولر  م��ل��ي��ون   170
لل�سلع  خم�����س�����س��ا  ك����ان  اأن  ب��ع��د 
اأر�سلت حلزب اهلل  الطبية. حيث 
واحلوثيني وجمموعات عراقية.

القيود على التجارة ب�سبب الوباء 
م���ن واردات  ك��ب��ري  ب�����س��ك��ل  ق��ل��ل��ت 
اإي���ران، واأ�سرت  اإىل  امل���واد اخل��ام 
املنتجات  ت�سدير  على  بقدرتها 
غ���ري ال��ن��ف��ط��ي��ة، ك���ذل���ك اإغ����الق 
احلدود ووقف الرحالت اجلوية 
باهظا،  اقت�ساديا  ثمنا  فر�ست 
اإيران  اإغالق املعابر بني  وخا�سة 
ا�ستخدمتها  ال���ت���ي  وال������ع������راق، 
الأ�سا�سية  ال�سلع  اإيران، لت�سدير 
وت��ه��ري��ب ال��ن��ف��ط وال��ت��ه��رب من 

العقوبات اأي�ساً.
القت�ساد الإيراين مير بالتاأكيد 
يوؤدي  اأن  ب��ف��رتة ح��رج��ة ومي��ك��ن 
اأمر  وه���و  ال���دول���ة،  اإف���ال����س  اإىل 
القوى  ف���ك���ل  اأح��������د،  ي����ري����ده  ل 
عر�ست  وال���دول���ي���ة  الإق��ل��ي��م��ي��ة 
امل�ساعدة ملواجهة الوباء من دون 
مقابل، حماولة اإقناع طهران باأن 
العالقات اجليدة بني الدول اأهم 
م��ن احل���روب والإره����اب ومتويل 
املنطقة  تغيري  ميلي�سيات حتاول 

منذ اأكر من اأربعة عقود. 

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

توزكرمان  اإيرينا  الكاتبة  ح��ذرت 
املتحدة  ال��ولي��ات  �سيا�سة  اأن  م��ن 
�ستقود  اإي���ران  جت��اه  النف�سامية 
ت�سفية  م��ك��ا���س��ب  ت��ق��وي�����س  اإىل 
اجلرنال الإيراين قا�سم �سليماين، 
قائد فيلق القد�س ال�سابق، ل�سيما 
املفرو�سة  للعقوبات  رف��ع  اأي  اأن 
�سيزيد من عمليات  �سد طهران، 
العدائي  وال�������س���ل���وك  ال���ت���ه���ري���ب 

لنظام املاليل. 
ن�سرته  تقرير  يف  الكاتبة،  وُت�سري 
بو�ست”،  “جريوزاليم  �سحيفة 
لإدارة  ال����ق����وي  امل����وق����ف  اأن  اإىل 
الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب 
النووية  اإي������ران  ط��م��وح��ات  ���س��د 
كان  الإقليمية  للهيمنة  و�سعيها 
من  العديد  م��ن  ترحيب  مو�سع 
الدول العربية واإ�سرائيل، ل�سيما 
بعدما تركت �سيا�سات اإدارة اأوباما 
الأو�سط يف حالة  ال�سرق  ال�سابقة 

من الفو�سى. 

نقطة حتول 
ويو�سح التقرير اأن اإدارة ترامب، 
على مدار ال�سنوات الثالث املا�سية، 
اتخذت عدداً من اخلطوات املهمة 
التفاق  م��ن  الن�����س��ح��اب  اأب���رزه���ا 
النووي الإي��راين، واإدراج احلر�س 
الثوري الإيراين منظمة اإرهابية، 
وفر�س عقوبات على قطاع النفط 
العقوبات  وت���ك���ث���ي���ف  الإي����������راين 
الأخ����رى �سد نظام  الق��ت�����س��ادي��ة 
امل����اليل، ف�����س��اًل ع��ن ال��ت��ع��اون مع 
متويل  ل��ت��ق��وي�����س  امل��ن��ط��ق��ة  دول 
للخطط  امل�������س���روع  غ����ري  اإي��������ران 

الإجرامية والوكالء. 
اإدارة  جن��ح��ت  نف�سه،  ال��وق��ت  ويف 
دول  العديد من  ترامب يف ح�س 
ت�سنيف  على  الالتينية  اأم��ري��ك��ا 
كمنظمة  ل���ب���ن���ان  يف  اهلل  ح�����زب 

•• عوا�صم-وكاالت:

العام  الإي��راين منذ  النظام  اأنفق 
مليار   16 م���ن  اأك�����ر   2012
وكالئه  لتمويل  اأم��ري��ك��ي  دولر 
و�سوريا  ل��ب��ن��ان  يف  الإره���اب���ي���ني 
الدول  وبع�س  واليمن  وال��ع��راق 
ال��ع��رب��ي��ة الأخ�����رى، وف���ق تقارير 
اخلارجية الأمريكية، اأرقام يبدو 
اأنها لن تبقى كما كانت يف ال�سابق، 

بل �ستنخف�س ب�سكل كبري.
اإي�����ران باجتاه  ت��دف��ع  امل��ق��اب��ل  يف 
احل�سول على املال بحملة تاأثري 
ال��دويل بحجة  العام  ال��راأي  على 
حماربة فريو�س كورونا مطالبة 
ب��رف��ع ال��ع��ق��وب��ات، ول��ك��ن خدمات 
الرعاية ال�سحية الإيرانية بقيت 
ناق�سة التمويل طوال اأعوام منذ 
احلكم  اإىل  جناد  اأحمدي  و�سول 
وب����ع����ده ح�����س��ن روح��������اين، وه����ذا 
م��ا دف��ع وزي���ر ال�سحة الإي���راين 
)كانون  يناير  يف  ال�ستقالة  اإىل 
على  احتجاجاً   2019 ال��ث��اين( 
ال�سحة  م��ي��زان��ي��ة  ت��خ��ف��ي�����س��ات 

املتكررة.
�سيا�سية  ملراكز  ودرا���س��ات  تقارير 
اأن  اأظ��ه��رت  ع���دة  وجيو�سيا�سية 
التاأثري القت�سادي لوباء كورونا 
اأن يوؤدي  اإي��ران، من املرجح  على 
متويلها  يف  ك���ب���ري  خ��ف�����س  اإىل 
ال�سرق  م��ن��ط��ق��ة  يف  ل�����الإره�����اب 
تاأثري  ي���ت���ج���اوز  مب����ا  الأو������س�����ط، 

اإرهابية، وعملت ب�سكل فعال على 
منع وكالء اإيران من �سن هجمات 
اإره���اب���ي���ة ب���ال���ق���رب م���ن احل����دود 

الأمريكية. 
اغتيال  اأن  ال���ك���ات���ب���ة  وت���ع���ت���ر 
ال�������ولي�������ات امل����ت����ح����دة ل���ل���ج���رنال 
القد�س  ف��ي��ل��ق  ق���ائ���د  ���س��ل��ي��م��اين، 
املنفذ  واملهند�س  امل��دب��ر،  وال��ع��ق��ل 
مل��خ��ط��ط اإي���������ران ل��ل��ه��ي��م��ن��ة عر 
ال�����س��رق الأو����س���ط وخ���ارج���ه، اإىل 
روؤ�ساء  من  عدد  ا�ستهداف  جانب 
مبثابة  كان  العراقية،  امليلي�سيات 
امل��اليل، حيث  �سربة قوية لنظام 
اأنها نقطة حتول  توقع الكثريون 
اإزاء  املتحدة  ال��ولي��ات  م��وق��ف  يف 
على  ملحا�سبتها  وب���داي���ة  اإي������ران، 
والغتيالت  ال��وح�����س��ي  الإره�����اب 
ور�سالة  اخل������ارج،  يف  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة 
ب���اأن ط��ه��ران مل تعد قادرة  ق��وي��ة 
على مهاجمة الأهداف الأمريكية 

دون عقاب. 

�نق�صام �لإد�رة �لأمريكية
ثمة  ذل��ك،  الرغم من  على  ولكن 
�سكوك يف ما اإذا كانت اإدارة ترامب 
�ستظل ملتزمة هذا امل�سار القوي، 
خا�سة مع النق�سام الذي ت�سهده 
املت�سددين  ال�سقور  ب��ني  الإدارة 
اإي���������ران، مب����ا يف ذل�����ك عدد  ����س���د 
البارزين  الكونغر�س  اأع�ساء  من 
بومبيو،  مايك  اخلارجية  ووزي��ر 
وب���ني ال��ق��اع��دة الن��ع��زال��ي��ة التي 
���س��ئ��م��ت م����ن احل��������روب ال����ت����ي ل 
اأي رد قوي  اأن  نهاية لها، وتعتر 
على عدوان اإي��ران واخل��داع الذي 
بالتفاق  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا  مت��ار���س��ه 

العالقات العامة من خالل اإظهار 
الفر�سة  لها  وتتاح  النوايا،  ح�سن 
حلفظ ماء وجهها على الرغم من 
عدم قانونية مثل هذه العتقالت 

يف املقام الأول«. 
الإدارة  اأن  ال���ك���ات���ب���ة  وت�������س���ي���ف 
نف�سه  ال�����وق�����ت  يف  الأم����ري����ك����ي����ة 
للدول  اإع��ف��اءات جديدة  اأ���س��درت 
التي  وال�سني  ورو�سيا  الأوروب��ي��ة 
النووية  الطاقة  جم��ال  يف  تعمل 
املدنية يف اإيران. وعلى الرغم من 
مطالبات الأخرية برفع العقوبات 
ب�سبب اأزمة كورونا، اإل اأن طهران 
ترف�س عر�س امل�ساعدة الإن�سانية 

الأمريكية املبا�سرة. 
رفع  اأن  م����ن  ال���ت���ق���ري���ر  وي����ح����ذر 
النحو  على  اإي���ران،  عن  العقوبات 
الذي تقرتحه الإدارة الأمريكية، 
وزي������ادة  ال���ت���ه���ري���ب  اإىل  ���س��ي��ق��ود 
املاليل  لنظام  ال��ع��دائ��ي  ال�سلوك 
بومبيو،  بح�سب  اخ��ت��ل�����س،  ال���ذي 
يف الآونة الأخرية اأكر من مليار 
دولر من التمويل العام املخ�س�س 
وي�سري  ك��ورون��ا.  فريو�س  ملكافحة 
تو�سيع  اإىل  التقارير  من  العديد 
اأفريقيا،  يف  ل�سبكته  اهلل  ح���زب 
امليلي�سيات  اإع�������ادة  اإىل  اإ����س���اف���ة 
ر�س  اإي��ران��ي��اً  املدعومة  العراقية 
���س��ف��وف��ه��ا و���س��ن��ه��ا ه��ج��م��ات �سد 
الأه����������داف الأم����ري����ك����ي����ة ل����زي����ادة 
الع�سكرية  ال��ق��وات  على  ال�سغط 

الأمريكية. 

�لتحايل على �لعقوبات
وي�������������ورد ت�����ق�����ري�����ر ال�������س���ح���ي���ف���ة 
الدول  من  ع��ددا  اأن  الإ�سرائيلية 

اإمكانية  ع��ل��ى  ي��ن��ط��وي  ال���ن���ووي، 
وجر  املنطقة  يف  الفو�سى  زي���ادة 
اآخر  حريق  اإىل  املتحدة  الوليات 
طويل ومكلف بعيداً عن احلاجات 

املحلية العاجلة. 
املجموعة  تلك  اأن  الكاتبة  وت��رى 
كبري  ح���د  اإىل  م���ت���اأث���رة  ال��ث��ان��ي��ة 
ب��ج��م��اع��ات ال�����س��غ��ط الإي���ران���ي���ة 
وف��������رق ال�������س���ي���ا����س���ة اخل����ارج����ي����ة 
باراك  ال�سابق  الأمريكي  للرئي�س 
اأوباما. وتبدو ال�سيا�سة الأمريكية 
خا�سة مع  اإزاء اإيران “مرتبكة”، 
���س��ي��ط��رة ف�����س��ائ��ل خم��ت��ل��ف��ة على 
ال��ت�����س��ري��ح��ات ال��ر���س��م��ي��ة، الأم���ر 
ال��ذي يثري القلق والرت��ب��اك بني 

حلفاء اأمريكا. 
ال�سرتاتيجية  ه�����ذه  وت�������س���م���ل 
فر�س  يف  ال���ف�������س���ل  امل���ت�������س���ارب���ة 
خمتلف  �سد  واإن��ف��اذه��ا  العقوبات 
الإيرانية  وال��ك��ي��ان��ات  امل�����س��وؤول��ني 
مواجهة  وع���دم  امل�����س��ت��وى،  رفيعة 
اإىل جانب  حزب اهلل ب�سكل فعال، 
ن�ساط  ع���ل���ى  ال������رد  يف  الإخ�����ف�����اق 
وا�ستهداف  اليمن  يف  احل��وث��ي��ني 
طيار  بدون  الأمريكية  الطائرات 
اأرامكو  و�سركة  النفط  ون��اق��الت 
ال�سعودية واملواقع املدنية، ف�ساًل 
ال�ستعداد  اأو  ال���ق���درة  ع���دم  ع���ن 
ملحا�سبة اإيران على احتجاز رهائن 
الوليات  مواطني  من  �سيا�سيني 

ا�سرت�ساء اإيران والتوقف عن منح 
طهران مكافاآت مالية و�سيا�سة يف 

مقابل الإفراج عن ال�سجناء. 
اأن  “يبدو  ال����ك����ات����ب����ة:  وت�����ق�����ول 
لل�سكوك،  مثرياً  ا�ستعداداً  هناك 
العقوبات  رف��ع  احتمال  يف  للنظر 
ب�سبب  الإن�����س��ان��ي��ة  ال��ت��ج��ارة  ع���ن 
ان��ت�����س��ار ج��ائ��ح��ة ف��ريو���س كورونا 
يف اإي����������ران، ول���ك���ن ي���ب���دو الأم�����ر 
الأرجح  على  اأكر  ب�سكل  مرتبطاً 
ب��ا���س��ت��ع��داد اإي������ران ل����الإف����راج عن 
لديها،  املحتجزين  الرعايا  بع�س 
مب��ا يف ذل���ك اأم��ري��ك��ي واح���د على 
الأقل لعتبارات اإن�سانية. وبذلك 
اأخرى بانت�سار  اإي��ران مرة  تدعي 

الدائمني  وامل���ق���ي���م���ني  امل���ت���ح���دة 
واملواطنني مزدوجي اجلن�سية. 

�لإخفاق يف �مل�صاءلة 
جهود  اأن  اإىل  ال��ت��ق��ري��ر  وي��ل��ف��ت 
املبادرات  من  وغريها  الكونغر�س 
لإدخ�����ال ت��داب��ري ع��ق��اب��ي��ة لتورط 
خم��ت��ل��ف ع��ن��ا���س��ر ن���ظ���ام امل���اليل 
الق�سري  الخ���ت���ف���اء  ع��م��ل��ي��ات  يف 
والإدان�����������������ات ب���ت���ه���م م���ل���ف���ق���ة مل 
الرئا�سي.  املكتب  اإىل  بعد  ت�سل 
ويتعار�س هذا الإخفاق يف فر�س 
نظام  اب��ت��زاز  على  امل�ساءلة  بع�س 
ترامب  اإدارة  ال��ت��زام  م��ع  امل���اليل 
يف  اأوب���ام���ا  �سيا�سة  ع��ن  بالتخلي 

الآن،  حتى  الأمريكية  العقوبات 
كما ك�سف تقرير للمعهد الدويل 

لالأبحاث النووية.
انخف�س  الإي������راين  ف��الق��ت�����س��اد 
اإىل م�ستويات قيا�سية بعد رف�س 
ال�سواريخ  اإن���ت���اج  وق���ف  ط��ه��ران 
دول  وال���ت���دخ���ل يف  ال��ب��ال��ي�����س��ت��ي��ة 
اإرهابية  منظمات  ع��ر  املنطقة 
متولها، وهو ما اأدى اإىل العقوبات 

حت����اول ط��ه��ران ا���س��ت��غ��الل اأزم���ة 
اإعفاء  ع��ل��ى  ل��ل��ح�����س��ول  ال����وب����اء 
من  قر�س  وعلى  العقوبات،  من 
�سندوق النقد الدويل، بقيمة 5 

مليارات دولر.
يف املقابل �ساعف خامنئي ال�سهر 
املخ�س�س  ال���ت���م���وي���ل  امل����ا�����س����ي 
للبا�سيج، وهي فرقة وح�سية تابعة 
للنظام م�سوؤولة عن عمليات قتل 

العقوبات  اأن  الأمريكية. �سحيح 
وبعدها  النفط  اأ�سعار  وانخفا�س 
توجيه  اإىل  اأدت  ك��ورون��ا  فريو�س 
�سربة قا�سية لالقت�ساد الإيراين، 
متتلكها  ال���ت���ي  الأم��������وال  ول���ك���ن 
علي  ال��زع��ي��م  م��ن  ال�سلطة  ق��وى 
الثوي”  “احلر�س  اإىل  خامنئي 
املر�سلة  ال�����س��ه��ري��ة  وال���دف���وع���ات 
لبنان  يف  اهلل”  “حزب  اإىل 

و”احلوثيني” يف اليمن، ميكنها 
ت��غ��ط��ي��ة حم���ارب���ة ك���ورون���ا، حيث 
مليارات  مب��ئ��ات  اإي������ران  ت��ت��ح��ك��م 
التنمية  ���س��ن��دوق  يف  ال�����دولرات 
و�سناديق  الإي��������راين  ال��وط��ن��ي��ة 
ميتلكها  التي  الكثرية  التحوط 
خ��ام��ن��ئ��ي وامل��ل��ي��ئ��ة ب��اأ���س��ول متت 

م�سادرتها من ال�سعب.
تدخل  اأ����س���اب���ي���ع  ث����الث����ة  وق����ب����ل 

ويف اإيران ي�سر القطاعات الأقل 
ال�سياحة  مثل  بالعقوبات،  تاأثرا 
تف�سي  وجاء  الداخلية،  والتجارة 
النتخابات  خ�����الل  ال���ف���ريو����س 
ب�����س��ك��ل ك���ب���ري يف ����س���ه���ر م���ار����س 
)اآذار( قبل احتفالت راأ�س ال�سنة 
وهي  النريوز”  “عيد  الإيرانية 
التجارية  لالأعمال  ال��ذروة  فرتة 

الداخلية.

بامليزانية الرملانية ورفع يف 19 
املخ�س�س  التمويل  )اآذار(  مار�س 
بن�سبة  الإيراين  الثوري  للحر�س 
مليارات  اأن  ي��ع��ن��ي  م���ا   ،33%
ال�����������دولرات اخ���ت���ف���ت م����ن اأم�����ام 
لإ�سعال  واأر����س���ل���ت  الإي����ران����ي����ني 

احلروب يف املنطقة.
كورونا  ل��وب��اء  القت�سادي  الأث���ر 
�سديد ال�سرر على كل دول العامل، 

تعزز �إير�ن وكالءها لإ�صكات معار�صيها يف �لدول �لغربية 

تقرير اإ�سرائيلي: مكا�سب ت�سفية اجلرنال �سليماين بخطر

العقوبات وكورونا و»النفط«.. ثالثي خف�س اإرهاب وكالء اإيران

هونغ كونغ متدد حظر التجمعات حتى 23 اأبريل 
•• هونغ كونغ -وكاالت

تعتزم هونغ كونغ متديد حظر التجمعات لأكر من 
4 اأ�سخا�س على م�ستوى بع�س القطاعات لأ�سبوعني 
اأم�س  ب��ي��ان  يف  احل��ك��وم��ة  اأف����ادت  اإ���س��اف��ي��ني، ح�سبما 

الأربعاء.
ي�سبه  التمتع مبا  لل�سني مع  التابعة  املدينة  واأعلنت 
احل��ك��م ال��ذات��ي ه��ذه اخل��ط��وة يف حم��اول��ة للحد من 
الإ�سابة  زادت حالت  وال��ذي  تف�سي فريو�س كورونا، 
باأكر من ال�سعف منذ تطبيق تدابري  به يف املدينة 

العزل قبل اأ�سبوعني.
و���س��وف ي��ب��داأ اأ���س��ب��وع��اً احل��ظ��ر الإ���س��اف��ي��ان م��ن يوم 

اجلمعة وحتى 23 اأبريل )ني�سان(، وذلك بعد ارتفاع 
937 حالة  اإىل  املدينة  امل��وؤك��دة يف  الإ���س��اب��ة  ح��الت 

مقابل 360 حالة قبل اأ�سبوعني.
اجلديدة  احل��الت  من   57.5% تبلغ  ن�سبة  وكانت 
لإح�ساءات  وفقاً  بريطانيا،  من  قادمني  لأ�سخا�س 

احلكومة ومتابعاتها.
وجاء ارتفاع حالت الإ�سابة بعد دخول حظر �سفر على 
ا�ستقبال الرحالت الدولية حيز التنفيذ يف منت�سف 
امل�سافرين  ع��دد  م��ن  زاد  م��ا  )اآذار(،  م��ار���س   25 ليل 

املتدافعني لدخول املدينة قبل بدء احلظر.
امل��ف��رو���س��ة على  ال��ق��ي��ود  اأن تنتهي  امل��ق��رر  وك���ان م��ن 
اأبريل   7 ك��وجن يف  املقيمني يف ه��وجن  الوافدين غري 

 14 مل��دة  الآن  متديدها  يتم  �سوف  ولكن  )ني�سان(، 
يوماً.

و�سوف تبقى املطاعم مفتوحة خلدمة جمموعات من 
الأ�سخا�س ت�سل اإىل 4 اأفراد فقط ولكن يجب عليهم 
اللتزام بالقواعد التي حددتها احلكومة مثل �سمان 
واخل�سوع  ال��دخ��ول،  عند  للكمامات  العمالء  ارت��داء 
لفحو�س درجة احلرارة واجللو�س على طاولت تبعد 

اأكر من 1.5 مرت عن بع�سها البع�س.
و�سالت  واحل���ان���ات  الليلية  ال���ن���وادي  ت��ظ��ل  و���س��وف 
مغلقة،  الكاريوكي  و�سالت  ال�سينما  ودور  الريا�سة 
و�سالونات  التجميل  ���س��ال��ون��ات  اإ���س��اف��ة  مت��ت  ك��م��ا 

التدليك اإىل قائمة عمليات الإغالق املوؤقتة.
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عربي ودويل
ال�سن حتقق ب�ساأن ف�ساد مليونري انتقد احلكومة 

وك��ّث��ف��ت ب��ك��ني حملتها الأم��ن��ي��ة ���س��د امل��ج��ت��م��ع امل���دين م��ن��ذ ت���وىل �سي 
ال�سلطة يف 2012، ف�سددت القيود على حرية التعبري واعتقلت مئات 
النا�سطني واملحامني. وغاب رين عن احلياة العامة يف اآذار/مار�س، بعد 
لطريقة  �سديدة  انتقادات  ت�سمن  مو�سوعا  كتابته  على  ق�سري  وق��ت 

ا�ستجابة �سي لتف�سي فريو�س كورونا امل�ستجد.
اأبرز  م��ن  ك��واح��د  الأخ���رية  ال�سنوات  املتقاعد يف  الأع��م��ال  رج��ل  وظهر 

منتقدي احلزب يف عامل املال والأعمال.
وحذف مقاله من الإنرتنت يف ال�سني التي تراقب مرارا املحتوى الذي 
الإنرتنت خارج  ي��زال موجودا على  ل  لكنه  لل�سلطات،  يت�سمن حتديا 

ال�سني بينما حفظ موقع “ت�ساينا ديجيتال تاميز” ن�سخة منه.
وكتب رين “ك�سف هذا الوباء حقيقة اأن كل ما يهم احلزب وم�سوؤويل 

•• بكني-اأ ف ب

فتحت هيئة �سينية ملكافحة الف�ساد حتقيقا ب�ساأن قطب عقارات مليونري 
يعرف بانتقاده للحزب ال�سيوعي ال�سيني هو رين ت�سيجيانغ لرتكابه 

“انتهاكات خطرية لالن�سباط والقانون«.
اأنه  واأعلنت اللجنة املركزية ملراقبة الن�سباط يف بكني م�ساء الثالثاء 
هوايوان”  بكني  ل”جمموعة  ال�سابق  الرئي�س  ب�ساأن  حتقيق  فتح  مت 

احلكومية للتطوير العقاري.
جينبينغ  �سي  ال�سيني  الرئي�س  الإن�سان  حقوق  عن  مدافعون  ويّتهم 
بالف�ساد  املرتبطة  التهم  م��ن  ال��ن��وع  ه��ذا  با�ستخدام  ال�سيوعي  وح��زب��ه 

كو�سيلة لإ�سكات الأ�سوات املعار�سة.

اإل بحماية  ي��اأب��ه  ال��ع��ر���س ل  و���س��ي��د  ح��م��اي��ة م�ساحلهم  ه��و  احل��ك��وم��ة 
م�ساحلهم ومنا�سبهم”، دون اأن ي�سري اإىل �سي بال�سم. واتهم احلكومة 

كذلك باإخفاء املعلومات يف بداية تف�سي الوباء.
الدوائر  يف  ال�سخ�سيات  ك��رى  م��ع  جيدة  بعالقات  يحظى  ري��ن  وك��ان 
كان  ال��ذي  كي�سان  وان��غ  الرئي�س  نائب  فيهم  مبن  ال�سينية،  ال�سيا�سية 

زميله يف املدر�سة.
وكع�سو يف احلزب ال�سيوعي لعقود، كان رين مدونا موؤثرا على من�سة 

ويبو، الن�سخة ال�سينية من تويرت، حيث حظي مباليني املتابعني.
من  ملزيد  م��رارا  دع��ا  بعدما   2016 يف  ح�سابه  اأغلقت  ال�سلطات  لكن 

احلريات الإعالمية.
وقال الباحث لدى منظمة “هيومن رايت�س ووت�س” ياكوي وانغ اإنه من 

املنتقدة  ت�سريحاته  على  رين  “تعاقب  ال�سينية  احلكومة  اأن  الوا�سح 
ل�سي جينبينغ واحلكومة ال�سينية حتت غطاء القانون«.

الراأي  عن  ال�سلمي  التعبري  جت��رمي  يف  �سجال  “للحكومة  اأن  واأ���س��اف 
اأن يكون ري��ن حمتجزا يف معتقل  زائ��ف��ة«. ورّج��ح وان��غ  با�ستخدام تهم 
حتب�س  ع��ادة  ال�سلطات  اأن  اإىل  اأ���س��ار  حيث  الق�ساء  نطاق  خ��ارج  �سري 
دون ال�سماح لهم بالت�سال  اأ�سهر”  اإىل �ستة  “لفرتات ت�سل  املعتقلني 

بعائالتهم اأو مبحامني.
بدوره، اأفاد املحامي املدافع عن حقوق الإن�سان يل فانغبينغ اأن الهدف 
من توقيت الإعالن قبل �ساعات على رفع القيود املفرو�سة على اأهايل 
ال��ع��امل، ه��و ل�سرف  ب���وؤرة تف�سي ف��ريو���س ك��ورون��ا امل�ستجد يف  ووه���ان، 

الأنظار عن ق�سية رين.

ت����رام����ب، ون����ظ����ريه ال���رازي���ل���ي، 
حما�ستهما  ب��ول�����س��ون��ارو،  ج��اي��ري 
انتهكوا  النا�س  اأن  حتى  ل��ل��دواء، 
من  الجتماعي  التباعد  ق��واع��د 
و�سجلت  ع��ل��ي��ه،  احل�����س��ول  اأج����ل 
حالت ت�سمم نتيجة اأخذ جرعات 

غري منا�سبة من الدواء. 

م�صتوى مطلوب
وت�سري كاتبة املقال اإىل اأن الت�سابق 
هيدروك�سي  دواء  على  للح�سول 
جتربة  نتيجة  ج���اء  ك��ل��وروك��وي��ن 
م�ست�سفى  يف  اأج����ري����ت  ���س��غ��رية 
الفرن�سية.  مر�سيليا  م��دي��ن��ة  يف 
واعدة،  التجربة  نتيجة  اأن  ورغم 
لكنها ل توفر الدليل الكايف على 
اأن الدواء ناجع يف عالج كوفيد-

ناهيك عن معلومات حول   -19
توقيت فعاليته، ومقدار اجلرعات 
ال��الزم��ة. وجت��رى حالياً جتارب 

•• لندن-وكاالت:

ال�������س���دة والأزم����������ات،  اأوق���������ات  يف 
قرارات  اتخاذ  بالعلماء  يفرت�س 
اأخالقية ب�ساأن عالجات جديدة- 
حتى لو كانت الأدلة غري موؤكدة، 
وهو ما عرت عنه لورا �سبيني، 
غ����ريت  “كيف  ك����ت����اب  م����وؤل����ف����ة 
الإنفلونزا الإ�سبانية عام 1918 
�سحيفة  �سمن  واأ�سارت  العامل«. 
اإىل  الريطانية،  غارديان”  “ذا 
ال��وب��اء احلايل  امل��ق��ارن��ات ب��ني  اأن 

واأوبئة قدمية تبدو خارقة.
ذكر  ي��ت��ك��رر  امل���ث���ال،  �سبيل  وع��ل��ى 
كلوروكوين  ه��ي��دروك�����س��ي  دواء 
ت�سعى  ال�����ذي  ل��ل��م��الري��ا  امل�����س��اد 
العامل  ح��ول  التنظيمية  الهيئات 
لعالج  ب��ا���س��ت��خ��دام��ه  ل��ل��ت�����س��ري��ح 
واأب���دى  بكوفيد-19.  امل�����س��اب��ني 
ال���رئ���ي�������س الأم�����ري�����ك�����ي دون����ال����د 

اأو�سع حول هذا العقار وعالجات 
نتائج  تعطي  ل��ن  ولكنها  اأخ���رى، 

اأولية قبل اأ�سبوع.
وح�سب الكاتبة، عندما اجتاح وباء 
النفلونزا العامل يف عام 1918، 
الكينني،  ع��ق��ار  الأط���ب���اء  و���س��ف 
للمالريا،  م�������س���اد  اآخ������ر  ع���ق���ار 
اأي دليل  بالرغم من ع��دم وج��ود 
الإنفلونزا. ويف  فائدته �سد  على 
فهم  هناك  يكن  مل  ال��وق��ت  نف�س 
الدواء  تفاعل  كيفية  ب�ساأن  ك��اٍف 
م���ع اجل�����س��م، وغ���ال���ب���اً م���ا و�سف 
الأط��ب��اء ج��رع��ات زائ���دة م��ن��ه، ما 
كالدوار  جانبية  اأع��را���س��اً  �سبب 

والطنني الأذين. 
ال���ت���ج���رب���ة  ح��������ول  ك����ت����اب����ه  ويف 
الريطانية مع انفلونزا 1918، 
لرف�س  هونيغ�سباوم  م��ارك  اأ�سار 
بن�سيحة  الأخ������ذ  ل���ن���دن  ���س��ك��ان 
باملاء  ال���غ���رغ���رة  ب�����س��اأن  الأط����ب����اء 

يكون  وق��د  احلقائق.  كل  العلماء 
تقدميه  ي�ستطيعون  م��ا  اأف�����س��ل 
احتمالت  مع  حمتملة  نتائج  هو 
مرفقة. ويف بع�س الأوقات يكون 
لدرجة  وا�سعاً  النتائج  تلك  مدى 
ذات ج����دوى  غ����ري  ت�����س��ب��ح  اأن����ه����ا 

بالن�سبة ل�سانع القرار.
علماء  اليوم  نرى  ال�سبب،  ولهذا 
و�سائل  ع���ر  بع�سهم  ي��ن��ت��ق��دون 
الإع��الم، كما جرى عام 1918. 
على  العلماء  اأح��د  كتب  وبالفعل 
يف  امل�ست�سفى  جتربة  حول  تويرت 

مر�سيليا: “هذا جنون«. 

جتربة �أخالقية 
النتقادات،  رده على  ويف معر�س 
الطبيب  راول�����ت،  دي��دي��ري  ي��ق��ول 
الفرن�سي الذي يقود التجربة يف 
مر�سيليا، اأنه من غري الأخالقي 
اتخاذ اإجراءات وفق ما يطالب به 

ال�سيدليات  وح��ا���س��روا  امل��م��ل��ح، 
والأط���ب���اء لأج����ل احل�����س��ول على 

الكينني. 

قر�ر�ت �أخالقية
ك�سفت  ال����ك����ات����ب����ة،  ب���������راأي  ل���ك���ن 
اأنه  اأع��م��ق  حقيقة  الأم��ث��ل��ة  ت��ل��ك 
ي�سطر  ل  اأزم��������ات،  وق�����وع  ع��ن��د 
قرارات  ال�سيا�سيون فقط لتخاذ 
اأطباء  اإليهم  ين�سم  بل  اأخالقية، 
وعلماء. ويف عامل مثايل، يعر�س 
ويدر�سها  احل���ق���ائ���ق،  ال���ع���ل���م���اء 
ق���رارات.  وي��ت��خ��ذون  ال�سيا�سيون 
امل�سوؤولية  ال�سيا�سيون  ويتحمل 
ح�سب  ول���ك���ن���ن���ا)  الأخ�����الق�����ي�����ة، 
الكاتبة( ل نعي�س يف عامل مثايل، 
عبارة  امل��ه��ام  يف  التق�سيم  وذل���ك 
عن وه��م.  وكما اأ�سار يف الأ�سبوع 
كيني  ديفيد  الفيل�سوف  اجل��اري 
من معهد �سانتا، نادراً ما ميتلك 

و�سع  ظ��ل  يف  ال��ت��ج��رب��ة،  منتقدو 
للبقاء  املر�س  البع�س  فيه  يقاوم 
على قيد احلياة، ويخاطر فريقه 
ال��ط��ب��ي ب��ح��ي��ات��ه لإن���ق���اذه���م، ول 

تتوفر اأدوية اأخرى بديلة. 
وتلفت الكاتبة اإىل اأن راولت يدير 
مركز التميز يف الأمرا�س املعدية، 
ويعد من اأ�سهر العلماء يف العامل 
يف جم���ال���ه. وه����و ي�����درك اأن�����ه يف 
معاجلته  فائدة  ب�ساأن  ت�سريحه 
اأخالقياً ل  للمر�س، يتخذ قراراً 
ي�ستند لأدلة علمية. وعلى  قراراً 
الأ�سبوع  يف  ����ر  ذَكّ الأ���س��ا���س،  ه���ذا 
امل��ا���س��ي زم�����الءه الأط����ب����اء، عر 
الفرن�سية،  “لوموند”  �سحيفة 
عليهم  يحتم  الأول  واجبهم  ب��اأن 
ولي�س  م����ر�����س����اه����م،  م�������س���اع���دة 
الل����ت����زام ب��اأ���س��ل��وب ع��ل��م��ي. وهو 
�سيثبت  ال��زم��ن  اأن  ج��ازم��اً  يعتقد 

�سحة راأيه.     

امللك �سلمان ياأمر بالإفراج عن 
املدانن يف ق�سايا احلق اخلا�س

•• الريا�س-وكاالت

الأحكام  بتعليق تنفيذ  العزيز  �سلمان بن عبد  امللك  ال�سعودي  العاهل  اأمر 
والأوامر الق�سائية النهائية املت�سلة بحب�س املدان يف ق�سايا احلق اخلا�س، 

مع الإفراج املوؤقت فوراً، عن املحبو�سني تنفيذاً لتلك الأحكام والأوامر.
الق�سائية  والأوام�����ر  الأح��ك��ام  تنفيذ  “ بتعليق  ال�����س��ع��ودي  ال��ع��اه��ل  واأم���ر 
النهائية املت�سلة بتمكني الأولد من زيارة اأحد الوالدين املنف�سلني، وذلك 
الحرتازية  الإج����راءات  جميع  باتخاذ  املعنية  اللجنة  اإع��الن  تاريخ  حتى 
ال�ستثنائية جلائحة  الظروف  وزوال  كورونا  تف�سي فريو�س  ملنع  الالزمة 
الفريو�س«. ونقلت وكالة الأنباء ال�سعودية “وا�س”عن وزير العدل رئي�س 
“اأن  ال�سمعاين  حممد  بن  وليد  الدكتور  ال�سيخ  للق�ساء  الأعلى  املجل�س 
املعنية  واإ�سعار اجلهة  ف��وري  ب�سكل  اإلكرتونًيا  رفعها  اأوام��ر احلب�س جرى 
باإنفاذ ذلك، اأما اأحكام الروؤية والزيارة لالأطفال فعلقت اإلكرتونًيا واأُ�سعرت 
الأطراف بر�سالة ن�سية بذلك«. واأو�سح الوزير، اأن القرار “ياأتي يف اإطار 
واحلر�س  ك��ورون��ا،  تف�سي فريو�س  للحد من  الدولة من جهود  تبذله  ما 
على �سالمة اجلميع يف اململكة، واأن الأولوية هي �سحة الإن�سان«. واأعلنت 
وزارة ال�سحة ال�سعودية، يف وقت �سابق الثالثاء، ارتفاع اإجمايل الإ�سابات 

بفريو�س كورونا يف اململكة اإىل 2795.

وا�سنطن تدر�س اإطالق
 �سراح مهاجرين حمتجزين 

•• وا�سنطن-وكالت
املهاجرين  بع�س  �سراح  اإط��الق  يف  تفكر  اأنها  الأمريكية  احلكومة  اأعلنت 
الذين تتعر�س حياتهم للخطر وهم قيد الحتجاز ب�سبب تف�سي فريو�س 
كورونا امل�ستجد. وذكرت وكالة اإنفاذ قوانني الهجرة واجلمارك بالوليات 
املتحدة يف بيان نقلته و�سائل الإعالم املحلية اأنها حتى 30 مار�س )اآذار(، 
160 منهم  اأن  اإىل  الو�سع، م�سرية  600 مهاجر يف هذا  ح��ددت ح��وايل 
مت اإط����الق ���س��راح��ه��م بالفعل ل��ه��ذا ال�����س��ب��ب. ووف��ق��ا ل��ب��ي��ان��ات ���س��ادرة عن 
35000 مهاجر قيد  املدنية، يوجد حوايل  الأمريكي للحريات  الحت��اد 
بديل  توفري  اأو  الإف���راج  يف  الوكالة  وتنظر  املتحدة.  بالوليات  الحتجاز 
لالحتجاز ملن هم رهن العتقال وتتجاوز اأعمارهم �سن ال�ستني اإىل جانب 
املوؤكدة  الن�ساء احلوامل. وياأتي هذا الإعالن بعدما ارتفع عدد الإ�سابات 
واجلمارك  ال��ه��ج��رة  ق��وان��ني  اإن��ف��اذ  وك��ال��ة  من�ساأت  يف  ال��ت��اج��ي  بالفريو�س 
اأنها متباعدة عن بع�سها كما هو احل��ال يف مي�سيغان  19 حالة رغم  اإىل 

واأريزونا ونيو جري�سي وبن�سلفانيا.

نادرً� ما ميتلك �لعلماء كل �حلقائق

درو�س مفيدة من اأزمة الإنفلونزا الإ�سبانية 1918

�زد�دت �لفجوة تعقيدً� ب�صبب ه�صا�صة �لقو�ت �لأمنية 

هل يعود داع�س اإىل العراق من باب كورونا ؟ 
ولكن منذ مقتل القائد الع�سكري 
الإي��راين، قا�سم �سليماين وحليفه 
املهند�س،  م��ه��دي  اأب����و  ال���ع���راق���ي، 
بداية  يف  ع��راق��ي��ة،  ميلي�سيا  ق��ائ��د 
توقفت  ال����ث����اين(،  ي��ن��اي��ر)ك��ان��ون 
الأمريكيون  وب��داأ  العمليات،  تلك 
قواتهم  اأم��ن  حماية  على  يركزون 

الذاتية. 

مناطق �صحر�وية
كبري  لتقل�س  املقال  كاتبة  وت�سري 
الأمريكيون  ك��ان  ال��ت��ي  للم�ساحة 
تاركني  ا�ستق�سائها،  على  يعملون 
م��ن��اط��ق ���س��ح��راوي��ة وا���س��ع��ة دون 
م���راق���ب���ة. وق�����ال ال��ك��ول��ون��ي��ل تيم 
غ���ارلن���د، ���س��اب��ط اأم��ري��ك��ي يعمل 
ق��اع��دة عني  م��ن  ب�����س��ورة مبا�سرة 
ع��م��ل��ي��ات �سد  ت��ن��ف��ي��ذ  الأ�����س����د يف 
�سابقاً  ك����ان����وا  ل����و  اإن����ه����م  داع���������س، 
ي���راق���ب���ون م��ن��ط��ق��ة ب��ح��ج��م ولية 
تك�سا�س، فهم اليوم يراقبون قطعة 

�سغرية بحجم مدينة دال�س. 

�ن�صحاب معّجل
تنظيم  اأن  امل���ق���ال  ك��ات��ب��ة  وت�����رى 
داع�س الذي تقهقر طوال ال�سنوات 
با�ستغالل  اليوم  يرغب  الأخ���رية، 
ال����ف����راغ، وي�����س��اع��ده يف ذلك  ه����ذا 
اأمريكية  ل��ق��وات  معجل  ان�سحاب 
فريو�س  ب�����س��ب��ب  ح��ل��ي��ف��ة  وق������وات 
التي  اإي��ران،  كورونا. وكذلك حال 
عراقية  ميلي�سيات  على  ت�سيطر 
العراقية  احلكومة  وعلى  عديدة، 
عدد  يخ�سى  ول��ذا  �سيعية.  بقيادة 
ك��ب��ري م��ن ال��ع��راق��ي��ني اح��ت��م��ال اأن 
معركة  �ساحة  اإىل  بلدهم  يتحول 

واإيران  ال�سنية  جديدة بني داع�س 
ال�سيعية.

ت��ن��ظ��ي��م داع�س  ل����ه، ح�����س  وت��ب��ع��اً 
ع���ن���ا����س���ره، ع����ر ال����ع����دد الأخ�����ري 
ال��ن��ب��اأ، ع��ل��ى ت�سعيد  م���ن جم��ل��ت��ه 
�سليبية”  “دول  ���س��د  هجماتهم 
لفريو�س  بالت�سدي  الآن  من�سغلة 
“اأثر  امل���ج���ل���ة:  وق���ال���ت  ك����ورون����ا. 
اأكر  ال��ع��دوى  عليهم اخل��وف من 
ال�سبب  ول��ه��ذا  نف�سه.  امل��ر���س  م��ن 
قواتها  غ���رب���ي���ة  دول  ت��ن�����س��ر  ل����ن 
خ��ارج ح��دوده��ا و�سط ه��ذا الوباء. 
القيام  ي����ودون  ���س��يء  اآخ���ر  اأن  ك��م��ا 
ب��ه ه��و اإر���س��ال مزيد م��ن جنودهم 
ينت�سر  اأن  ي��ت��وق��ع  م��ن��اط��ق  اإىل 

يجمعوا  اأن  اأو  ال���ف���ريو����س،  ف��ي��ه��ا 
جنودهم وقواتهم الأمنية يف وقت 
يعملون فيه على تقليل التجمعات 
ب��ني النا�س  احل��ا���س��دة وال��ت��وا���س��ل 

من جميع املهن«. 

توقعات
تظهر  ب��داأت  املقال،  كاتبة  وح�سب 
�سحة هذه التوقعات يف العراق مع 
الأع�ساء  ال���دول  م��ن  ع��دد  �سحب 
فرن�سا  م��ن��ه��������م  ال����ت����ح����ال����ف،  يف 
الع����راق،  م��ن  قواتها  وبريطانيا، 
من  تدريباته������ا  ب��رام��ج  واإي��ق��اف 
خط�����ر  م��ن  جنودها  حماية  اأج���ل 

انت�سار كوفيد-19. 

تت�ساعد  ف��ي��م��ا  ذل����ك  ك���ل  وي���اأت���ي 
املتحدة  ال���ولي���ات  ب��ني  ال��ت��وت��رات 
واإيران ع�سية �سل�سلة من الهجمات 
املتحدة  ال��ولي��ات  بني  النتقامية 
وف�����س��ائ��ل م��رت��ب��ط��ة ب����اإي����ران. ويف 
كتب  ني�سان(،  اأب��ري��ل)  م��ن  الأول 
ترامب  دونالد  الأمريكي  الرئي�س 
“معلومات”  لديه  اأن  تويرت  على 
لتنفيذ هجوم  اإيرانية  حول خطة 
اإي���ران  ���س��د ق���وات اأم��ري��ك��ي��ة، واأن 
نفذت  اإذا  ب��اه��ظ��اً  ث��م��ن��اً  “�ستدفع 

خطتها«.

خوف 
ال���ع���ب���ي���دي، قائد  واأب�������دى ����س���دام 

كانوا  الذين  العراقيني،  نظرائهم 
اأط�������راف حملية  ي��ن�����س��ق��ون��ه��ا م���ع 

كامليلي�سيا القبلية. 
وق���ال ال��ع��ب��ي��دي اإن���ه اع��ت��اد تنفيذ 
مبعدل  داع�س  ل�ستئ�سال  مهمات 
م��رت��ني ع��ل��ى الأق����ل يف ك��ل �سهر. 
العمليات،  ت����وق����ف  م���ن���ذ  ول����ك����ن 
���س��د مواقع  غ�����ارة  اأي�����ة  ت��ن��ف��ذ  مل 
لداع�س. واأ�ساف: “منذ الأحداث 
�سليماين(،  اغ��ت��ي��ال  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة) 
ال�سكان  ح��م��اي��ة  ع��ل��ى  ن��رك��ز  ب��ت��ن��ا 
وح�سب. ومل نخرج اإىل ال�سحراء، 
ب���دون العتاد  اأن���ه  اأن���ه  اإىل  م�����س��رياً 
ل��ن ت�ستطيع  وال��دع��م الأم��ري��ك��ي، 
القوات  ول  ال��ق��ب��ل��ي��ة  امل��ي��ل��ي�����س��ي��ات 

امليلي�سيات  لأح�����د  ت���اب���ع  ف�����س��ي��ل 
قرية  حرا�سة  على  يقوم  العراقية 
م�����س��اف��ة ب�سعة  ع��ل��ى  ال���ب���غ���دادي، 
الأ�سد، عن  اأميال من قاعدة عني 
خم���اوف���ه م���ن مت��ك��ن داع�������س من 
ال��زح��ف ث��ان��ي��ة يف غ��ي��اب دع���م من 

قوات التحالف. 
ن�س����طاً  داع����س  ي����زال  “ل  وق����ال: 
ح����ال  ويف   000 ال�������س���ح���راء  يف 
يراق�����ب  م���ن  ه��ن�����������������اك  ي��ك��ن  ل�����������م 
م�����ن  يتمكن  فق�����د  حت��رك��ات�����������ه، 

اإحي����اء قوات����ه«. 
اأن  اإىل  ي�����س��ار  ال�����س��ي��اق،  ذات  ويف 
يجمعها  ك�����ان  ال���ت���ي  امل���ع���ل���وم���ات 
الأم����ري����ك����ي����ون ك���ان���ت ت�����س��ل اإىل 

العراقية امل�سلحة قمع التنظيمات 
الإرهابية.

ول��ك��ن غ���ارلن���د اأب����دى ث��ق��ت��ه باأنه 
الأمريكية،  الإر�سادات  بدون  حتى 
���س��ت��ك��ون ال���ق���وات ال��ع��راق��ي��ة التي 
على  ق���ادرة  كافية  ت��دري��ب��ات  تلقت 
اأمنية  ف����ج����وات  لأي������ة  ال���ت�������س���دي 

حمتملة. 

و�قع مغاير
ورغم ذلك، ترى الكاتبة اأن الو�سع 
داخ�����ل ق���اع���دة ع���ني الأ�����س����د يعر 
ا�ستوؤنفت  فقد  م��غ��اي��ر.  واق���ع  ع��ن 
حد  اإىل  تقلي�سها  م��ع  ال��ع��م��ل��ي��ات 
اأمريكية  ب�سبب �سحب قوات  كبري 
م�����ن ع�������دة ق�����واع�����د يف ال�����ع�����راق. 
تعقيداً  الأمنية  الفجوة  وازدادت 
الأمنية  ال���ق���وات  ه�����س��ا���س��ة  ب�سبب 
�سعيفة  ت��زال  ل  وال��ت��ي  العراقية، 
الداخلي  القتتال  ب�سبب  وممزقة 

الطائفي. 

•• بغداد-وكاالت:

م�صتقلة  �صحفية  م��اج��د،  بي�صا  ز�رت  �أي���ام،  قبل 
مقيمة يف بغد�د، تعمل لدى موقع “فورين بولي�صي” 
قاعدة عني �لأ�صد �جلوية و�طلعت على ما يح�صل 
د�خل غرفة �لعمليات �لتي تغطي جدر�نها خر�ئط 

ملهام �صابقة نفذت �صد تنظيم د�ع�س.
وخالل �لأ�صهر �ملا�صية، �صاعد ع�صكريون �أمريكيون 
خاليا  �صد  �لعر�قيني  م��ع  �لتحركات  تن�صيق  يف 
تابعة لد�ع�س و�صط م�صاحات و��صعة من �ل�صحر�ء 

�لعر�قية يف حمافظة �لأنبار.

اجلي�س اللبناين يفتح �ساحة »عرو�س الثورة« يف طرابل�س •• بريوت-وكاالت

خالل  لبنان  يف  اجلي�س  ق��ي��ادة  عمدت 
���س��اع��ة م��ت��اأخ��رة م��ن ي���وم اأم�����س الأول 

اإىل اإعادة فتح ال�ساحة التي ا�ستهرت بها مدينة طرابل�س يف �سمال البالد 
خالل العت�سامات التي انطلقت يف 17 اأكتوبر )ت�سرين الأول( من العام 
نفذ  اجلي�س  ف��اإن  الع�سكرية،  القيادة  بيان  يف  ج��اء  م��ا  وبح�سب  املن�سرم. 
با�سم  املعروفة  �ساحة عبد احلميد كرامي،  اإج��راءات ميدانية لإع��ادة فتح 
حيث عملت وحداته على تطويق مداخل وخمارج ال�ساحة  “�ساحة النور”، 

كافة، ورفع العوائق ال�سمنتية وفتح الطرق املوؤدية اإىل املكان، واإزالة اخليم 
املوجودة يف حميط ال�ساحة وداخلها ويف و�سطيات الطرق املتفرعة منها.

ومنذ اأن انطلقت تظاهرات 17 اأكتوبر )ت�سرين الثاين( رداً على قرارات 
املثقل  املواطن  الإ�سافية على كاهل  ال�سرائب  �سلة من  باإ�سافة  احلكومة 
الثانية  العا�سمة  النور”  “�ساحة  حّولت  ال�سعب،  القت�سادي  بالو�سع 
خالل  يافعني  وطالباً  اأطفاًل  ي�ستقطب  الثورة”  “عرو�سة  اإىل  لبنان  يف 

�ساعات النهار، قبل اأن ترتفع اأعداد الوافدين تدريجياً لياًل وت�سج ال�ساحة 
بهتافاتهم املطالبة برحيل الطبقة ال�سيا�سية جمتمعة.

التي  الأي��ام  خ��الل  املتظاهرون  ال�ساحة، عمدت  التحركات يف  ت��وايل  وم��ع 
اأمام  ون��ه��اراً  لياًل  ال�ساحة  اإغ���الق  اإىل  الأول(  )ت�سرين  اأكتوبر   17 تلت 
حركة ال�سارات. ولعل اأبرز العالمات الفارقة التي اأك�سبت تلك املدينة لقب 
انت�سار املقاطع امل�سورة من و�سط “�ساحة النور” والتي  “عرو�سة الثورة”، 

ت��ظ��ه��ر ب����ادر م��ه��دي ك��رمي��ة، من�سق 
�سطح  مت�سلقاً  املدينة،  يف  مو�سيقى 
بناء مطل على ال�ساحة مع عدد من 
اأ�سدقائه واأجهزته املو�سيقية، ليبداأ 
تن�سيق مو�سيقى واأغاٍن، ما �سكل نقطة جذٍب للمتظاهرين واملتابعني حول 
اإىل ف�س  )اآذار( عمدت  27 مار�س  ليل  الأمنية يف  القوى  وكانت  العامل. 
�ساحات العت�سام يف و�سط بريوت، حتت حجة قرار “التعبئة العامة وقرار 
حظر التجول لياًل”، خوفاً من “اأن تتحول هذه اخليم اإىل م�سدر لنت�سار 

فريو�س كورونا” كما اأو�سح وزير الداخلية حممد فهمي اآنذاك.
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املال والأعمال

الوا�سح  لكن   ،2020 عام  دولر 
اأن تلك احل�سة جتاوزت ذلك اإىل 
اأزمة  ب�سبب  حالياً  قيا�سية  اأرق��ام 
امل�ستهلكني  وت��وج��ه  كوفيد-19 
على  بعد”،  عند  “الت�سوق  نحو 
ملبيعات  الكلية  القيمة  اأن  الرغم 
ق���د ترتاجع  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ت��ج��زئ��ة 
وتراجع  الأ����س���واق  ت��ب��اط��وؤ  ب�سبب 

ال�ستهالك. 
ت�سديد  ي��وؤدي  اأن  التقرير  وتوقع 
ال��ت��ج��ول يف خم��ت��ل��ف دول  ح��ظ��ر 
التجارة  ق��ط��اع  دف���ع  اإىل  ال��ع��امل 
ب�سرعة  ال��ن��م��و  اإىل  الإل��ك��رتون��ي��ة 
اأكر، وذكر اأنه يف اإيطاليا وحدها، 
التجزئة  جت���ارة  مبيعات  ازدادت 
%90 من  عر الإنرتنت بن�سبة 
واأ�سار  م��ار���س.  اإىل  ف��راي��ر  �سهر 
اإىل اأن دولة الإم��ارات و�سلت اإىل 
مركز متقدم على �سعيد التجارة 
كوفيد- اأزم���ة  قبل  الإل��ك��رتون��ي��ة 

الرقمي  القت�ساد  ي�سهم  اإذ   ،19
املحلي  ال��ن��اجت  يف   4.3% بن�سبة 

الإجمايل للدولة.

مالمح �مل�صتقبل
احلالية  الفريو�س  اأزم��ة  اأظ��ه��رت 
ال�����دول  ل�����دى  ي���ك���ون  اأن  اأه���م���ي���ة 
رقمية  حت���ت���ي���ة  ب���ن���ى  ال���ع���رب���ي���ة 
والعمل  ال��ت�����س��وق  تتيح  م��ت��ق��دم��ة 
ع��ن بعد وت��ق��دمي اخل��دم��ات عر 
الإن��رتن��ت، ف��دون ذل��ك �سيت�سبب 
املنزل  وال��ب��ق��اء يف  ال��ت��ج��ول  حظر 
يف  ك��ام��ل  �سبه  ب�سلل  طويلة  مل��دة 
ومرافق  والأع�����م�����ال  الق���ت�������س���اد 

الدولة. 
على  هذا  �سيوؤدي  للتقرير  ووفقاً 
املدى الطويل بعد جائحة كوفيد-
لالأمتتة  اأو���س��ع  انت�سار  اإىل   ،19
اأعمال  يف  احل��دي��ث��ة  وال��ت��ق��ن��ي��ات 
الإنتاجية.  وال��ع��م��ل��ي��ات  ال��ت��ج��ارة 
اإنتاج  تغيري  اإىل  اأي�����س��اً  و���س��ي��وؤدي 
امل�سانع كي تلبي املتطلبات امللّحة 
للدولة واملجتمع بعد انتهاء اأزمة 

كوفيد-19.

•• دبي-الفجر: 

للم�ستقبل  دب��ي  موؤ�س�سة  اأطلقت 
“احلياة بعد كوفيد-19:  تقرير 
التقرير  التجارة”،  م�����س��ت��ق��ب��ل 
تقاريرها،  �سل�سلة  �سمن  الثالث 
ل���ي�������س���ت�������س���رف اأه���������م ال����ت����غ����ريات 
على  ال��ت��ج��ارة  ق��ط��اع  يف  املحتملة 
الإم���ارات واملنطقة  دول��ة  م�ستوى 
العربية والعامل، وما يطرحه من 
ف��ر���س وحت��دي��ات واآف����اق جديدة 
التناف�سية  امل����ي����زات  ل���س��ت��ث��م��ار 
ب��ه��ا الق��ت�����س��ادات يف  ال��ت��ي تتمتع 
امل��ن��ط��ق��ة، وذل�����ك ب���ال���ت���زام���ن مع 
والتوقعات  التكهنات  من  الكثري 
العاملية  التوجهات  م�ستقبل  حول 
ل��ق��ط��اع ال��ت��ج��ارة ك��ون��ه اأح���د اأهم 

ركائز منو القت�ساد العاملي.
العاملية  التجارة  قيمة  بلغت  وق��د 
 2018 ال�����ع�����ام  يف  ل���ل���ب�������س���ائ���ع 
دولر،  ت��ري��ل��ي��ون   19.67 ن��ح��و 
اأن  اإل   ،3% و�سلت  من��و  بن�سبة 
بني  التجارية  ال��ت��وت��رات  ت�ساُعد 
الكرى،  امل��ت��ق��دم��ة  الق��ت�����س��ادات 
ال�سيني  القت�ساد  من��و  وت��ب��اط��وؤ 
اأ�سهمت  اأخرى،  بعوامل  م�سحوباً 
القت�سادي  ال��ن��م��و  اإ����س���ع���اف  يف 
وخالل  ال��ع��ام  ذل��ك  نهاية  العاملي 
ن�سبته  فانخف�ست   2019 ع��ام 
كان  اأن  ب��ع��د   ،3.3% ن��ح��و  اإىل 

بحدود %3.9 عام 2017. 
التجارة  ���س��ه��دت  ذات����ه،  ال��وق��ت  يف 
ب��ن��ح��و 0.8%  ال��ع��امل��ي��ة ت��راج��ع��اً 
مقارنة   2019 ف���راي���ر  ح��ت��ى 
 ،2018 ع��ام  م��ن  ذات��ه��ا  بالفرتة 
ووا�سلت تراجعها على هذا املنوال 
العاملي،  امل�ستوى  على  العام  بقية 
حدوث  م��ن  حت��ذي��رات  فانطلقت 
رك���ود ع��امل��ي ي�سبه م��ا ح���دث عام 
الآمال  ك��ان��ت  ه��ذا  وم��ع   ،2008
معقودة على حدوث حت�سن العام 
ال�سطرابات  ل���ت���ج���اوز  احل�����ايل 
والعودة  ال��ع��امل��ي��ة،  الق��ت�����س��ادي��ة 
خمتلف  يف  ال��ن��م��و  م���ع���دلت  اإىل 

حتديات  املحلية  التوريد  �سال�سل 
بعمليات  متعلقة  الأم���د  ق�سرية 
ال�سني،  من  ال�سخمة  ال�سترياد 
اإل اأن هذا �سي�سكل قوة دافعة اأكر 
لتطوير الإنتاج والت�سنيع املحلي 
الفريو�س  جائحة  مرحلة  خ��الل 

وبعدها. 
ي����وؤدي  اأن  اأي�������س���اً  امل���ت���وق���ع  وم����ن 
التجاري  التبادل  حجم  انخفا�س 
النقا�سات  ت�����س��اع��د  اإىل  ال��ع��امل��ي 
العاملية عن دور املوردين وال�سركاء 
الدول،  اقت�سادات  يف  التجاريني 
�سال�سل  تنويع  اإىل  �سيدفعها  م��ا 
التوريد التي تعتمد عليها لت�سم 
اأو�سع  وجمموعة  متعددة  قنوات 

م���ن ال�������س���رك���اء مب���ا مي��ك��ن��ه��ا من 
تخفيف تاأثرها باأي انقطاع وا�سع 
يف �سال�سل التوريد ب�سبب الأزمات 
�سينطبق  م���ا  وه���و  ال����ك����وارث،  اأو 
اأي�����س��اً على من���وذج ال�����س��راك��ة بني 

ال�سني ودولة الإمارات.

حتول عاملي نحو
 �لتجارة �لإلكرتونية 

الإلكرتونية  التجارة  كانت ح�سة 
العاملية  ال��ت��ج��زئ��ة  م��ب��ي��ع��ات  م���ن 
�سنوياً مت�ساعداً قبل  ت�سهد منواً 
وتوقعت  “كوفيد-19”.  اأزم����ة 
بع�س الدرا�سات اأن ت�سل اإىل نحو 
تريليون   26 ن��ح��و  م���ع   16%

التجارة،  القطاعات، ومنها قطاع 
اإل امل�سهد تغري متاماً.

�صورة و�قعية
التجارة  اأن  اإىل  ال��ت��ق��ري��ر  ي�سري 
�سبكة  ع��ل��ى  تعتمد  ال��ت��ي  ال��ع��امل��ي��ة 
التوريد  ���س��ال���س��ل  م����ن  وا����س���ع���ة 
وجت��������ارة ال���ت���ج���زئ���ة واخل����دم����ات 
والنقل،  وال��ت�����س��ن��ي��ع  امل�����س��رف��ي��ة 
ك��ب��رية نتيجة  ب���اأ����س���رار  اأ���س��ي��ب��ت 
تعطل دوران تلك ال�سبكة العاملية 
من  ال��دول كثرياً  اأن فر�ست  بعد 
على حدودها،  وال�سوابط  القيود 
وان��خ��ف�����س ال��ت��ب��ادل ال��ت��ج��اري ما 
نحو  العاملي  بالقت�ساد  يتجه  قد 

التي تدعم واردات التجارة وال�سلع 
يف ب��ل��دان ع��دي��دة واإغ����الق بع�س 
�سيدفع  موؤقتاً،  حدودها  البلدان 
الدول العربية نحو العتماد على 
اأكر  ب�سكل  ال��داخ��ل��ي��ة  اأ���س��واق��ه��ا 
للحفاظ على ا�ستمرارية التجارة 

واأعمال ال�سركات لديها.

تنويع �ل�صر�كات �لتجارية 
وقنو�ت �لتوريد

توجهاً  الإم�����������ارات  دول������ة  ت��ب��ن��ت 
التنويع  على  يرتكز  ا�سرتاتيجياً 
تعزيز  على  وعملت  الق��ت�����س��ادي، 
الإقليمية  ال���ت���ج���اري���ة  م��ك��ان��ت��ه��ا 
التجاري  املركز  لت�سبح  والعاملية 

الركود فعاًل.

حتديات وفر�س جديدة
 يف �ملنطقة �لعربية

ووفق التقرير، �سيتجه جزء كبري 
م��ن ق��ط��اع ال��ت��ج��زئ��ة ال��ع��امل��ي اإىل 
ال��رق��م��ي��ة، ع��ل��ى الرغم  امل��ن�����س��ات 
ي��ع��و���س عن  ق���د ل  ه����ذا  اأن  م���ن 
اخل�����س��ائ��ر ق�����س��رية الأم����د لتجار 
التجزئة التقليديني على م�ستوى 
العامل، لكنه يطرح بالتايل فر�ساً 
للدول  ميكن  لال�ستثمار  متنوعة 

العربية ال�ستفادة منها. 
توقف  اأن  اإىل  ال��ت��ق��ري��ر  واأ�����س����ار 
العاملية  البحري  الإم���داد  �سل�سلة 

مكانة  واحتلت  الأب���رز،  الإقليمي 
التجاري  ال���ن���ظ���ام  يف  م��ت��ق��دم��ة 
العاملي حتى جتاوزت قيمة جمموع 
التجارة اخلارجية العامة للدولة 
 2018-2014 الأع���وام  خ��الل 

نحو 8.1 تريليون درهم. 
التجاري  ال�سريك  ال�سني  ومتثل 
وعقدت  الإم�����ارات،  ل��دول��ة  الأول 
�����س����راك����ة   2018 ع��������ام  م����ع����ه����ا 
تغطي  ����س���ام���ل���ة  ا����س���رتات���ي���ج���ي���ة 
خمتلف القطاعات، وبنّي التقرير 
اأن التبادلت التجارية مع ال�سني 
اأ����س���ب���ح���ت ت�����س��ت��ح��وذ ع���ل���ى اأك����ر 
م���ن %9 م���ن جت�����ارة الإم������ارات 
تواجه  اأن  وت��وق��ع  النفطية،  غ��ري 

�صمن تقريرها �لثالث حول فر�س وحتديات قطاع �لتجارة يف دولة �لإمار�ت و�لعامل �لعربي 

موؤ�س�سة دبي للم�ستقبل ت�سلط ال�سوء على م�ستقبل التجارة بعد »كوفيد-19«

يف مو�جهة فريو�س كورونا 

 بلدية راأ�س اخليمة تو�سل الأ�سماك للم�ستهلكن مقابل » 17 درهمًا« فقط 
ال��ع��ام��ل��ني يف  و  امل��ت��ع��ام��ل��ني  و���س��الم��ة جميع  ���س��م��ان �سحة 
اأكدت  ال���ذي  ال��ه��دف  وه��و   ، ل��ل��دائ��رة  التابعة  املن�ساآت  ك��اف��ة 
الراهنة يف ظل  اأولويات العمل خالل املرحلة  على ت�سدره 
التحدي الذي مير به العامل  واأن اإدارة ال�سحة تعمل على 

اتخاذ كافة  التدابري ل�سمان �سالمة كافة اأفراد املجتمع.
واأكد منذر بن �سكر مدير عام بلدية راأ�س اخليمة  اأن البلدية 

ت�سع �سحة املواطن  واملقيم يف مقدمة اأولوياتها، 
ال��ت��ام بكافة  ال��ب��ل��دي��ة حت��ر���س ع��ل��ى ���س��م��ان الل���ت���زام   واأن 
الإجراءات الوقائية والحرتازية التي من �ساأنها اأن حتافظ 

على �سحة اأفراد املجتمع

الراغبية  طلبات  البلدية  ب��دائ��رة  ال�سمك  اأ���س��واق  مفت�سو  
اأنحاء   املنازل  يف جميع  اإىل  الأ�سماك وتو�سيلها   يف �سراء  
الإمارة  بالتعاون مع هيئة راأ�س اخليمة للموا�سالت بر�سوم 
تو�سيل رمزية” 17 درهماً   “فقط.  حيث يتم التو�سيل 
للحفاظ   العمل  طاقم  يتبعها  ووقائية  �سحية  ب��اإج��راءات 
على بقائها طازجة لفرتات اأطول وذلك عر التوا�سل على 
الأرقام التالية : �سوق راأ�س اخليمة من 8 �سباحا اإىل 12 

م�ساًء على الأرقام التالية :
0564123500
0564123481

•• راأ�س اخليمة : الفجر 

اإىل  الأ�سماك  تو�سيل  خدمة  اخليمة  راأ���س  بلدية  اأطلقت   
بيوت امل�ستهلكني مقابل ر�سوم رمزية ت�ساوي 17 درهماً .

وياأتي هذا الإجراء متا�سًيا مع الإجراءات الحرتازية التي 
تقوم بها دائرة بلدية راأ�س اخليمة ملواجهة انت�سار فريو�س 
كورونا امل�ستجد ) كوفيد 19 ( وانطالًقا من حر�س البلدية 
 ، وامل�ستفيدين  املتعاملني  على �سمان �سحة جمهورها من 

منعا لالزدحام . 
ي�ستقبل  ال��ب��ي��وت  اىل  الأ���س��م��اك  تو�سيل  خل��دم��ة  وتنفيذا 

و �سوق املعريي�س من 2م�ساًء اإىل 7 م�ساًء 
 0564123472
0564123549

�سوق الدقداقة من 8 �سباحاً  اإىل 12 م�ساًء 
   0564123452 

و�سددت البلدية على اإلزام جميع العاملني باأ�سواق الأ�سماك 
ب���ارت���داء امل��الب�����س وم�����س��ت��ل��زم��ات ال��ع��م��ل ال��وق��ائ��ي��ة واتباع 

املمار�سات ال�سحية.
يف  العامة  ال�سحة  اإدارة  مدير  الطنيجي  �سيماء  واأ���س��ارت 
الأ�سا�سي  هدفها  الإج�����راءات  ه��ذه  مثل  اأن  البلدية  دائ���رة 

اع���ت���م���اده���ا ك��ج��ه��ات ت��ع��م��ل على 
املحلية  القيم���ة  �س�����هادة  ت�سديق 
قي�����ا�س   اآلي����ة  م����ن خ����الل  وذلك 
وف�����ق امل���ع���اي���ري وال�����س����رتاط����ات 
الدائرة  ح��ددت��ه��ا  ال��ت��ي  ال��ف��ن��ي��ة 
احلوكم���ة  اإج�����������������راءات  ب��ح�����س��ب 
لزيادة  جدي����دة  اأ����س���واق  وفت����ح 

التناف�س.
البلو�سي  را���س��د  ���س��ع��ادة  واأو����س���ح 
�سركات   5 م��ع  ال��ت��وق��ي��ع  اأن����ه مت 
لت�سديق  ج����دي����دة  ا���س��ت�����س��اري��ة 
لي�سبح   ICV ���س��ه��ادة  اع��ت��م��اد 
املعتمدة  ال�سركات  ع��دد  اإج��م��ايل 
����س���رك���ة   11 ال��������دائ��������رة  ل��������دى 
ا�ست�سارية اإىل الآن، بحيث ُت�سند 
املعادلت  تطبيق  م�سوؤولية  اإليها 
وطرق احل�ساب وم�ساعدة املن�ساآت 
وال�سناعية  واخلدمية  التجارية 
ع��ل��ى ت��ق��دمي ع��ط��اءات��ه��ا وتوفري 
ك����اف����ة ال����ب����ي����ان����ات وامل���ع���ل���وم���ات 

الالزمة.
اأن   واأ�ساف �سعادة وكيل الدائرة 
التعاقد مع 11 �سركة ا�ست�سارية 
لع����ت����م����اد ت�������س���دي���ق �����س����ه����ادات 
وفق  مت   ICV املحلية  القيمة 
م��ع��اي��ري ت�����س��ج��ع ال�����س��رك��ات على 
اإمارة  داخ��ل  املحلية  القيمة  دع��م 
اأب��وظ��ب��ي ودول���ة الم����ارات ب�سكل 
م�سجلة  ���س��رك��ات  باعتبارها  ع��ام 
المارة  داخل  ت�ستثمر  الدولة  يف 
وال���دول���ة ب�سكل ع���ام وت�����س��ه��م يف 
واملهني  اخل��دم��ي  القطاع  تنمية 

على حد �سواء.

اقت�سادية اأبوظبي تطبق برنامج املحتوى املحلي على 4421 مناق�سة مل�ساريع حكومية قيمتها 51 مليار درهم

املرئية  وال��و���س��ائ��ط  العاملية  ب���ورد  ب��الك  تقنيات  م��ع 
الهيئة  اأع�ساء  من  الطرفني  كال  وق��درة  )الفيديو( 
عن  تعلم  جتربة  حتقيق  على  واملتدربني  التدري�سية 
بعد فاعلة، م�سرياً اإىل اأن جناح جتربة مل يكون وليد 
اللحظة فاملعهد عمل على مدار �سنوات مع موؤ�س�سات 
اأك�سفورد  كجامعة  الرقمي  التحول  لتحقيق  عاملية 
وجامعة باجنور وكري املوؤ�س�سات املالية املتخ�س�سة، 
املالية  التكنولوجية  م��ه��ارات  م��ن  امل��ت��درب��ني  ومكنت 

والتعامل مع تقنيات التعلم عن بعد
واأ�ساف املعه����د ق����ام با�ستخدام النم������اذج الإلكرتونية 
اأن  �س������اأنها  م��ن  مهم������ة  مداخ������الت  ع��ن  للك�س����ف 
ت�س����اهم يف حت�سني الأداء والكفاءة يف ور�س واأن�سطة 
النقاط  بع�س  وحت��دي��د  امل�����س��ريف،  القطاع  يف  املعهد 
ال��ت��ي ���س��ي��ت��م ت��ط��وي��ره��ا م���ن اأج����ل حت�����س��ني الرامج 
املقدمة للطالب العاملون بالقطاع امل�سريف، لالرتقاء 

بالرنامج.
يف  امل�ساركني  من  الكبري  العدد  اأن  اجل�سمي  واأو���س��ح 
اإنه  حيث  الدرا�سة،  من  مهماً  جانباً  يعد  ال�ستبيان 
يتطلب اأن تكون النتائج دقيقة جداً حول مدى ر�سا 
الرامج  ج��ودة  عن  املتدربني  ر�سا  ويعتر  املتدربني 
بتطوير  والرتقاء  وحت�سني  تقييم  يف  رئي�ساً  موؤ�سراً 
براجمنا امل�سرفية؛ لأن م�ستوى الر�سا من �ساأنه اأن 

يحدد ا�ستمرارية جناح الرنامج.

•• دبي-الفجر:

واملالية  امل�سرفية  للدرا�سات  الإم����ارات  معهد  اأع��ل��ن 
)EIBFS(، عن نتائج ا�ستبيان راأي عن مدى ر�سا 
املتدربني عن الرامج امل�سرفية التعليمية والدورات 
يف  العاملني  م��ن   200 ال�ستبيان  و�سمل  باملعهد. 
خمتلفة،  وظيفية  فئات  من  وامل��ايل  امل�سريف  القطاع 
وهم ميثلون الن�سبة الأكر من اإجمايل عدد املتدربني 

باملعهد.
من   96% من  اأك��ر  اأن  ال�ستبيان  نتائج  واظ��ه��رت 
التام عن  اأبدوا ر�ساهم  اإجمايل املتدربني واملتدربات 
جودة الرامج التعليمية واآليتها، ومرونة التعامل مع 
امل�سرفية  الرامج  فعالية  ومدى  املعتمدة،  اأنظمتها 
العمل،  �سوق  يف  اأداءه���م  على  وانعكا�سها  املتخ�س�سة 
فيما اأكد اأكر من %95، من امل�ساركني اأن وحدات 
للدرا�سات  الإم����ارات  معهد  م��ن  الإل��ك��رتوين  التعلم 
املعرفة  اكت�ساب  على  �ساعدتهم  وامل��ال��ي��ة  امل�سرفية 
وظائفهم،  يف  �ست�ساعدهم  التي  اجل��دي��دة  وامل��ه��ارات 
امل���واد واأداء  %90 ر���س��اه��م ع��ن حم��ت��وى  اأك���د  فيما 

املحا�سرين.
وبدوره قال �سعادة جمال اجل�سمي، مدير عام معهد 
الإمارات للدرا�سات امل�سرفية واملالية، اأن الهدف من 
التعامل  والنجاح يف  التفاعل  قيا�س مدى  ال�ستبيان 

الأول  ال��رب��ع  ق��ام خ��الل  للدائرة 
عدد  بتنفيذ  اجل����اري  ال��ع��ام  م��ن 
من ور�سات التوعية حلوايل 60 
يف  حكومية  و�سبه  حكومية  جهة 
بتطبيق  معنية  اأب��وظ��ب��ي  اإم�����ارة 
للمحتوى  اأب����وظ����ب����ي  ب���رن���ام���ج 
امل����ح����ل����ي �����س����م����ن م�������س���اري���ع���ه���ا 
طرحها  يتم  ال��ت��ي  ومناق�ساتها 
خ��الل ال��ع��ام اجل���اري، كما قامت 
بتوعية اأكر من 1500 �سخ�س 
مع  التوريد  �سركات  ممثلي  م��ن 
توعوية  ور�سات  تنظيم  ا�ستمرار 
عر و�سائل التوا�سل الجتماعي 
واأنظمة الت�سال عن بعد كاإجراء 

احرتازي للو�سع الراهن.
وذكر �سعادته اأن برنامج اأبوظبي 
ُي�سجع  امل����ح����ل����ي  ل���ل���م���ح���ت���وى 
ت�سارك  التي  وامل�سانع  ال�سركات 
احل��ك��وم��ي��ة على  امل��ن��اق�����س��ات  يف 
يف  القت�سادية  م�ساهمتها  زي��ادة 
حماور   3 حتقيق  على  اأب��وظ��ب��ي 
رئي�سة وهي التوطني وال�ستثمار 
م�سرياً  التوريد  �سل�سلة  وتعزيز 
الدعوة  وج��ه��ت  ال���دائ���رة  اأن  اىل 
ال�ست�سارية  ال���������س����رك����ات  اىل 
اأبوظبي  اإم��ارة  لديها يف  امل�سجلة 
بهدف  ال��رن��ام��ج  يف  للت�سجيل 

القت�سادية  والأنظمة  واخلطط 
لإمارة اأبوظبي.

اإىل  الدائرة  رئي�س  معايل  واأ�سار 
اأن ال�سركات احلا�سلة على �سهادة 
 ICV امل�سافة  املحلية  القيمة 
بالتعاون  الدائرة  ت�سدرها  التي 
م�����ع ����س���رك���ة ب��������رتول اأب���وظ���ب���ي 
لها  �سيكون  “اأدنوك”  الوطنية 
العطاءات  تر�سية  عند  الأول��وي��ة 
ح�����ال  يف  وذل�����������ك  احل�����ك�����وم�����ي�����ة 
ن�سبياً  ع��اٍل  ح�سولها على معدل 
ب��الإ���س��اف��ة منحها  ال�����س��ه��ادة،  يف 
الأف�����س��ل��ي��ة يف ال�����س��ع��ر واجل����ودة 
ال�سركات  بباقي  مقارنة  املقدمة 

امل�ساركة يف املناق�سة.
واأو�سح اإن الدائرة قامت بتطبيق 
برنامج اأبوظبي للمحتوى املحلي 
خالل  امتدت  جتريبية  ف��رتة  يف 
العام 2019 حيث حققت نتائج 
خاللها  م��ن  ا�ستفادت  اإي��ج��اب��ي��ة، 
ال�سهادة  ال�سركات احلا�سلة على 
درهم  مليون   890 ح���وايل  م��ن 
املرحلة  ومناق�سات  م�ساريع  من 

التجريبية للرنامج.
من جانبه، اأفاد �سعادة را�سد عبد 
الدائرة  وكيل  البلو�سي  ال��ك��رمي 
التابع  ال�سناعة  تنمية  مكتب  اأن 

الإنتاجية  زي����ادة  يف  ال���س��ت��م��رار 
للمنتج  امل�سافة  القيمة  وحتقيق 
توجيهات  ي���رتج���م  مم���ا  امل��ح��ل��ي 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
زايد ال نهيان ويل عهد اأبوظبي 
للقوات  الأع����ل����ى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
امل�سلحة رئي�س املجل�س التنفيذي 
فيها  اأك��د  والتي  اأبوظبي  لإم���ارة 
امل�ساريع  جميع  تنفيذ  ا�ستمرار 
التنموية يف اإمارة اأبوظبي �سمن 
حزمة املحفزات القت�سادية التي 
اأطلقها موؤخراً املجل�س التنفيذي 
الن�ساط  ل��دع��م  اأب��وظ��ب��ي  لإم����ارة 
تكاليف  وخ��ف�����س  الق���ت�������س���ادي 
امل��ع��ي�����س��ة وت�����س��ه��ي��ل الأع����م����ال يف 

الإمارة.
الدائرة  رئ��ي�����س  م��ع��ايل  واأو����س���ح 
املحلي  امل���ح���ت���وى  ب���رن���ام���ج  اأن 
الإنفاق  ه��ذا  توجيه  اإىل  ي��ه��دف 
واخلدمات  املنتجات  تنمية  نحو 
على  م��ك��ون��ات��ه��ا  بجميع  امل��ح��ل��ي��ة 
املحلي  الق����ت���������س����اد  م�������س���ت���وى 
لإم���������ارة اأب����وظ����ب����ي، والرت�����ق�����اء 
احلكومية  امل�����س��رتي��ات  ب��اأع��م��ال 
وم��ت��اب��ع��ت��ه��ا، وحت��ق��ي��ق الأه�����داف 
التنموية، ودعم القت�ساد املحلي 
وال�سرتاتيجيات  ل��ل��روؤى  وف��ق��اً 

•• اأبوظبي-وام: 

ال�سناعة  ت��ن��م��ي��ة  م��ك��ت��ب  اأع���ل���ن 
التابع لدائرة التنمية القت�سادية 
برنامج  ت��ط��ب��ي��ق  ع���ن  اأب���وظ���ب���ي 
على  املحلي  للمحتوى  اأب��وظ��ب��ي 
نحو 1244 مناق�سة مت طرحها 
وال�سركات  اجل����ه����ات  ق���ب���ل  م����ن 
تبلغ  احلكومية  و�سبه  احلكومية 
مليار   15 الإج��م��ال��ي��ة  ق��ي��م��ت��ه��ا 
دره��م وذل��ك م��ن خ��الل م�ساريع 
امل�سرتيات التي تقدمت بها خالل 

الربع الأول من العام اجلاري.
وقال معايل حممد علي ال�سرفاء 
رئي�س الدائرة اأن تطبيق املحتوى 
املحلي على طرح املناق�سات ي�سهم 
يف ت�سجيع ال�سركات التي تتعامل 
اإمارة  يف  احلكومية  اجل��ه��ات  م��ع 
اأبوظبي على ال�ستثمار يف ال�سوق 
خا�س  ب�سكل  الإم����ارة  يف  املحلي 
و�ست�ستفيد  ع��ام،  ب�سكل  وال��دول��ة 
ت�ستثمر  التي  اخلا�سة  ال�سركات 
واخلرات  الوطنية  املنتجات  يف 
ب�سكل  املواطنة  وال��ك��وادر  املحلية 
كبري من حزمة م�ساريع تنموية 

�سخمة.
الإن�����ف�����اق  اأن  م���ع���ال���ي���ه  واأك����������د 
اأهم دعائم  اأحد  ي�سكل  احلكومي 
القت�ساد ويعد احلافز الرئي�سي 
القت�سادي  الن����ت����اج  ل��ت��ن�����س��ي��ط 
والجتماعي، حيث ي�سهم برنامج 
اأب���وظ���ب���ي ل��ل��م��ح��ت��وى امل��ح��ل��ي يف 
على  وال�سركات  املن�ساآت  ت�سجيع 

منو قيا�صي للتجارة �لإلكرتونية على م�صتوى �لعامل يطرح فر�صًا متنوعة لال�صتثمار يف �ملنطقة

مب�صاركة 200 من �لعاملني يف �لقطاع 

 96 % ن�سبة ر�سا املتدربن يف القطاع 
امل�سريف عن من�سة التدريب عن ُبعد 

�سوريا تطرح مناق�سة ل�سراء 25 األف طن من ال�سكر اخلام 
••  هامبورج-رويرتز

ق�����ال جت�����ار اأوروب�����ي�����ون 
حكومية  هيئة  اإن  اأم�س 
مناق�سة  تطرح  �سورية 
وا�سترياد  ل�سراء  دولية 
من  ط������ن  األ����������ف   25

ال�سكر اخلام.
واملوعد النهائي لتقدمي 
املناق�سة  يف  ال��ع��رو���س 

27 اأبريل ني�سان.
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املال والأعمال

» التغري املناخي« تتبنى حلول ابتكارية ومنظومة متكاملة لدعم املنتج املحلي وا�ستدامة الزراعة
املائية. ويف �سياق مت�سل اأوجدت الوزارة خيارات دعم للمنتج الزراعي املحلي عر 
توقيع مذكرات تفاهم مع موؤ�س�سات و�سناديق دعم حملية اأبرزها: �سندوق خليفة 
ومع  املائية،  الأحياء  ا�ستزراع  وم�ساريع  املزارعني  دعم  جمال  يف  امل�ساريع  لتطوير 
ال�سغرية واملتو�سطة، وموؤ�س�سة  امل�ساريع  را�سد لتنمية  كل من موؤ�س�سة حممد بن 
النحل  ومربي  املزارعني  دعم  جمال  “رواد”يف  الريادية  امل�ساريع  لدعم  ال�سارقة 
وال�سيادين، اإ�سافة اإىل مذكرة تفاهم مع �سركة »ANHB« للتجارة العامة ب�ساأن 

دعم وتنمية قطاع نحل الع�سل يف الدولة.
مبادر�ت د�عمة .. واأ�سارت ال��وزارة يف تقرير ر�سمي، اإىل اأنها تبنت العديد من 
الدولة  م�ستوى  على  ال��زراع��ي  الإن��ت��اج  يف  امل�ساريع  ت�سجيع  اإىل  الرامية  امل��ب��ادرات 
ت�سمنت توفري موا�سفات م�ستلزمات النتاج الزراعي، وتوفري الكوادر املتخ�س�سة 

يف الإر�ساد الزراعي..
 وتنفيذ برامج املكافحة املتكاملة لالآفات الزراعية، واإجراءات الفحو�س املخترية 

التقنيات  من  العديد  اإدخ���ال  اإىل  اإ�سافة  والع�سوية،  املائية  للزراعة  ال�سرورية 
احلديثة واخلا�سة بالزراعة املائية. وتلعب الوزارة اأدواراً عدة، خا�سة يف تنمية قطاع 
الزراعة املحلية، وتقوم ب�سكل �سنوي باإجراء درا�سات متنوعة حتدد فيها احتياجات 
وم�ستلزمات املزارعني، واأنواع وكميات املواد ال�سرورية التي يحتاجون اإليها خالل 
املو�سم الزراعي، وو�سع املوا�سفات الفنية لها، مبا يتوافق مع الت�سريعات املقررة، 

واملوا�سفات الفنية العالية، ل�ستخدامها بفاعلية.
�لزر�عة �ملجتمعية .. واأعدت الوزارة خطة متكاملة لتنفيذ قرار جمل�س الوزراء 
العمل  عن  ف�ساًل  امل�ستدامة،  املجتمعية  الزراعة  ب�ساأن   2018 ل�سنة       /31    / رقم 
على توفري دليل اإر�سادي يت�سمن املحا�سيل التي ت�سلح لتلك الزراعة، والعمليات 
الأ�سر  احتياجات  و�سد جزء من  اإنتاجية،  اأف�سل  على  للح�سول  تنفيذها  املطلوب 
واإنتاج  الزراعة  الرقعة اخل�سراء، ون�سر ثقافة  املنتجات، وزيادة  اليومية من تلك 

الغذاء، لإن�ساء جيل واٍع ي�سهم يف املحافظة على التنمية الزراعية امل�ستدامة.

•• اأبوظبي-وام:

اأكدت وزارة التغري املناخي والبيئة اأن دولة الإمارات تطبق منظومة متكاملة من 
الزراعي،  القطاع  ا�ستدامة  حتقيق  ت�سمن  التي  وامل��ب��ادرات  والرامج  الت�سريعات 
م�سرية اإىل اأن الوزارة ويف اإطار �سعيها لدعم املنتج الزراعي املحلي متتلك مذكرات 
بهدف  وذل��ك  ال��دول��ة،  يف  الرئي�سية  البيع  ومنافذ  ال��ك��رى،  ال��دع��م  �سناديق  م��ع 
املنتجات  ت�سويق  يف  وامل�ساهمة  الدولة،  يف  الزراعي  القطاع  وا�ستدامة  منو  تعزيز 
الزراعية الإماراتية. واأو�سحت اأن املنتج املحلي يحظى بدعم كامل من الوزارة يف 
البيع  منافذ  العديد من  تفاهم مع  ملذكرات  ال��وزارة  امتالك  الت�سويق مع  جمال 
موؤ�س�سة  و   ، “هايرماركت�س”  الفطيم  ماجد  موؤ�س�سة  منها  ال��دول��ة  يف  ال��رائ��دة 
و”اأ�سواق” ب�ساأن تعزيز ت�سويق املنتجات الزراعية الإماراتية، وجمعية  “اللولو”، 
املنتجات  ت��داول  وتنظيم  الع�سوي  املنتج  عالمة  ترويج  ب�ساأن  التعاونية  الحت��اد 

% ��صتعد�د�ت » �إمباور« لف�صل �ل�صيف  100

حمطات التربيد بكامل جهوزيتها خلدمة العمالء

حفاظًا على �صالمة �صباط �لتفتي�س وتعقيمهم يف مقر عملهم

جمارك دبي تطلق ممر املفت�س اجلمركي الآمن

النفط ي�سعد والأ�سواق 
تتابع اجتماع اأوبك  

 •• �صول-رويرتز

ع���اود ال��ن��ف��ط الرت���ف���اع اأم�����س بعد 
تلقى  اإذ  يومني،  ا�ستمر  انخفا�س 
باأن اجتماعا بني  اآمال  الدعم من 
اأوب�����ك وم��ن��ت��ج��ني حلفاء  اأع�����س��اء 
�سيطلق تخفي�سات اإنتاج ت�ستهدف 
دعم الأ�سعار التي تراجعت يف ظل 

جائحة فريو�س كورونا.
بتوقيت   0639 ال�ساعة  وبحلول 
القيا�س  خ����ام  ارت���ف���ع  ج��ري��ن��ت�����س، 
 0.8 اأو  �سنتا   21 ب��رن��ت  ال��ع��امل��ي 
باملئة اإىل 32.08 دولر للرميل 
اأم�س  باملئة   3.6 انخف�س  اأن  بعد 
تك�سا�س  غ��رب  خ��ام  و�سعد  الأول. 
اأو  �سنتا   82 الأم��ري��ك��ي  الو�سيط 
دولر   24.45 اإىل  ب��امل��ئ��ة   3.8
9.4 باملئة  اأن هبط  للرميل بعد 

يف اجلل�سة ال�سابقة.
اأن  وا�سع  نطاق  على  املتوقع  وم��ن 
ي��ك��ون اج��ت��م��اع م���ن امل���ق���رر عقده 
يوم  مغلقة  تلفزيونية  دائ��رة  عر 
منظمة  اأع�������س���اء  ب����ني  اخل��م��ي�����س 
البلدان امل�سدرة للبرتول )اأوبك( 
رو�سيا  ف���ي���ه���م  مب����ن  وح���ل���ف���ائ���ه���ا 
اأك�����ر جن���اح���ا م���ن اج���ت���م���اع ُعقد 
ومتخ�س  اآذار.  م��ار���س  اأوائ�����ل  يف 
ذل�����ك الج���ت���م���اع ع����ن ال��ف�����س��ل يف 
اأ�سعار  وح���رب  تخفي�سات  مت��دي��د 
ال�����س��ع��ودي��ة ورو����س���ي���ا و�سط  ب���ني 
ت����راج����ع ال���ط���ل���ب. ل���ك���ن امل���خ���اوف 
الوليات  دور  ب�ساأن  موجودة  تظل 
املتحدة يف اأي تخفي�سات لالإنتاج.

الذهب يرتاجع مع تفوق
 قوة الدولر على خماوف كورونا 

•• عوا�صم-رويرتز

تراجعت اأ�سعار الذهب اأم�س مع تفوق قوة ال��دولر وجني الأرب��اح على 
ب��ارت��ف��اع عدد  املتعلقة  امل��خ��اوف  امل��خ��اط��ر ب�سبب  ل��ل��ع��زوف ع��ن  الجت���اه 

الوفيات الناجمة عن فريو�س كورونا امل�ستجد يف �ستى اأنحاء العامل.
وتراجع الذهب يف املعامالت الفورية 0.1 باملئة اإىل 1646.26 دولر 
بعد  جرينت�س،  بتوقيت   0559 ال�ساعة  بحلول  )الأون�����س��ة(  لالأوقية 
ال�سعود اإىل اأعلى م�ستوى منذ العا�سر من مار�س اآذار اأم�س الأول عند 

1671.40 دولر.
وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 باملئة اإىل 1685.70 
رئي�سية، مما  اأم��ام عمالت  باملئة   0.1 ال��دولر  و�سعد  لالأوقية.  دولر 
ت�سبب يف ارتفاع تكلفة الذهب بالن�سبة للم�ستثمرين احلائزين لعمالت 
اأخرى.  وكان ال�������دولر ق���د تكب����د اأم�س الأول اأ�س�������واأ انخف�����ا�س مقاب����ل 

�س�����لة من العم�������الت يف نح����و اأ�سبوعني.
اإىل  باملئة  واح��دا  البالديوم  �سعد  الأخ���رى،  النفي�سة  املعادن  بني  وم��ن 
2197.09 دولر لالأوقية، بينما جنى البالتني 0.7 باملئة لي�سل اإىل 

739.02 دولر لالأوقية. 
وارتفعت الف�سة 0.3 باملئة اإىل 15.05 دولر لالأوقية، بعدما لم�ست 

اأعلى م�ستوى يف اأكر من ثالثة اأ�سابيع يف اجلل�سة ال�سابقة.

   •• دبي- الفجر:

 اأكدت موؤ�س�سة الإمارات لأنظمة 
اأكر  التريد املركزي “اإمباور”، 
املناطق  ت��ري��د  م����زود خل���دم���ات 
حمطاتها  ج��اه��زي��ة  ال���ع���امل،  يف 
بعدما  ال�سيف،  ف�سل  لإ�ستقبال 
ا�ستكملت بنجاح كل ال�ستعدادات 
م�ستدامة  وب��اأ���س��ال��ي��ب  امل��ط��ل��وب��ة 
ال�سيانة  ل��ع��م��ل��ي��ات  وم�������س���وؤول���ة 
درجات  �ستبداأ  حيث  والت�سغيل. 
تدريجيا  ب����الرت����ف����اع  احل��������رارة 
و�سيبلغ  اجل����اري،  ال�سهر  خ��الل 
م��ت��و���س��ط ه����ذا الإرت����ف����اع 3- 5 
مار�س  �سهر  م��ع  مقارنة  درج���ات 
امل���ا����س���ي ب��ح�����س��ب ب����ي����ان امل���رك���ز 

الوطني لالأر�ساد.
واأو�سحت اإمباور اأنه مت النتهاء 
حمطات  ج���م���ي���ع  ����س���ي���ان���ة  م�����ن 
ل�سمان  ل��ه��ا  ال��ت��اب��ع��ة  ال���ت���ري���د 
ا�ستمرارية وجودة خدمة التريد 
اأ�سهر  يف  ال��������ذروة  ف�����رتة  اأث����ن����اء 
ال�سيف جلميع متعاملي ال�سركة 
يف  “اإمباور”  وت��ع��ت��م��د  دب����ي.  يف 
ف�سل  ل���س��ت��ق��ب��ال  ا���س��ت��ع��دادت��ه��ا 
التحكم  م���رك���ز  ع���ل���ى  ال�������س���ي���ف 
ي�سم عمليات  وال��ذي  وال�سيطرة 
التحكم باحلا�سبات الذكية وذلك 
احل����رارة  درج����ة  ق��ي��ا���س  يت�سمن 
والتجارية  ال�سكنية  الوحدات  يف 

ور�ساء املتعاملني.
دعم  ع��ل��ى  اإمباور”   “ وت��ع��م��ل 
على  واملحافظة  البيئية  الق�سايا 
اأنظمة  الأر���س من خالل  كوكب 
احل���ل���ول  ذات  امل���ن���اط���ق  ت����ري����د 
التقنية املوثوقة يف جمال تريد 
امل��ن��اط��ق، وال��ت��ي حققت وف���ورات 

كبرية يف الطاقة.
اأن »اإم���ب���اور«    واجل���دي���ر ذك����ره، 
املناطق  ت���ري���د  خ���دم���ات  ت���ق���دم 
لأكر من 1180مبنى، ولأكر 

من 120 األف متعامل ..
الإنتاجية  ال����ق����درة  ت�����س��ل  ك��م��ا 
 1،53 م���ن  اأك����ر  اإىل  ل��ل�����س��رك��ة 
وتقدم  التريد،  من  طن  مليون 
مناطق  تريد  خ��دم��ات  ال�سركة 
�سديقة للبيئة لعدد من امل�ساريع 
مثل  دب������ي  اإم����������ارة  يف  ال������ب������ارزة 
امل��ائ��ي��ة، وبلو واترز،  دب��ي  واج��ه��ة 
ومركز دبي املايل العاملي، واأبراج 
جمريا،  ونخلة  جمريا،  بحريات 
ودي�������س���ك���ف���ري ج������اردن������ز، واب�����ن 

بطوطة مول.

لتقنية  تبنيها  من  نابع  التريد 
ج���دي���دة ت��ع��زز م���ن ك���ف���اءة مركز 
التحكم وال�سيطرة حيث مت دمج 
العمل  “بيئة  اجل��دي��دة  التقنية 
 Parallel Working(»املوازية
نظام  م���ع    )Environment
مركز التحكم وال�سيطرة  اخلا�س 
والتي  املناطق،  تريد  مبحطات 
ال��ع��م��ل مبراقبة  ل��ف��ري��ق  ت�����س��م��ح 
يف  ت���ري���د  100حمطة  اأك������ر 

جميع اإمارة دبي.
 وتوفر التقنية اجلديدة، مراقبة 
و���س��ام��ل��ة جل��م��ي��ع عمليات  ذك��ي��ة 
دب������ي؛  ال�����ت�����ري�����د يف  حم�����ط�����ات 
املوازية  العمل  بيئة  تعمل  حيث 
احتياطية  كن�سخة   ،)PWE(
التحكم  مل���رك���ز  مت���ام���ا  م�����س��ت��ق��ل��ة 
ت�سمن  وال�����ت�����ي  وال���������س����ي����ط����رة، 
وموثوقة  �سل�سة  خدمات  توفري 
اإىل  ب����الإ�����س����اف����ة  وم�������س���ت���دام���ة، 
جلميع  بعد  ع��ن  دقيقة  م��راق��ب��ة 
تريد  حم���ط���ات  يف  ال��ع��م��ل��ي��ات 

املناطق املختلفة.
تقنية  اأن  “اإمباور”،  واأك������دت   
  )PWE(املوازية ال��ع��م��ل  بيئة 
اجل��������دي��������دة، ت����ع����د ج������������زًءا من 
تهدف  ال���ت���ي  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ت��ه��ا، 
التحكم  م��رك��ز  ع��م��ل  ك��ف��اءة  اإىل 
دون  املناطق  لتريد  وال�سيطرة 
�سعادة  م�ستوى  ل��رف��ع  ان��ق��ط��اع؛ 

ال���ت���ن���م���ي���ة امل�������س���ت���دام���ة، وال���ت���ي 
م���ع���دلت  خ���ف�������س  اإىل  ت����ه����دف 
ا�ستهالك الكهرباء واملياه بن�سبة 
عاملياً  دبي مركزاً  %30، وجعل 
واملدينة  الأخ�������س���ر  ل��الق��ت�����س��اد 
على  الكربونية  بالب�سمة  الأق��ل 
ب���ح���ل���ول عام  ال����ع����امل  م�������س���ت���وى 
“اإمباور”  تعتمد  كما   .2050
على اأ�ساليب م�ستدامة وم�سوؤولة 
ت�ساهم  الت�سغيلية،  العمليات  يف 
وا�ستمرارية  ا�ستدامة  تعزيز  يف 
ولأجيالنا  لنا  الطبيعية  امل���وارد 

القادمة«.
املوؤ�س�سة  اأن  �سعفار،  ب��ن  واأو���س��ح 
دبي  امل�������س���اري���ع يف  اأك�������ر  ت�������زود 
خدمات  م���ن  اح��ت��ي��اج��ات��ه��ا  م���ن 
جاهزية  يتطلب  وه��ذا  التريد، 
اخلدمة  تقدي�����م  ت�سمن  عالية 
وه����و  انقط����اع  بال  عالية  بجودة 
كونها  “اإمباور”  ب�����ه  تتميز  م��ا 
تقنيات  على  عملياتها  يف  تعتمد 
يف  للبيئ����ة  و�سديق����ة  ح��دي��ث��ة 
ال��ت��ري��د وتطبق  ان��ت��������������اج ط��اق��ة 
الذك���اء  ع���ل���ى  ق��ائ��م��������������ة  ح���ل���ول 
ال�سطناعي يف التنب���وؤ بالأعطال 

ومعاجلتها.
ثقة  اأن  اإىل  ���س��ع��ف��ار  ب���ن  ول���ف���ت 
املوؤ�س�سة بنف�سها ومبقدرتها على 
ع��م��ل ف��رق��ه��ا ع���ن ب��ع��د م���ن دون 
خدمات  تقدمي  على  التاأثري  اأن 

اأجهزة  و���س��ي��ان��ة  دق���ي���ق،  ب�����س��ك��ل 
اأجهزة  م��ن  وال��ت��ح��ق��ق  ال��ق��ي��ا���س، 
وت�سمن  احل��راري��ة.  ال�ست�سعار 
اأداء  يف  ان�سيابية  العملية  ه���ذه 
وجاهزية  والآلت  ال�������س���ب���ك���ات 
حالت  م��ع  ال��ت��ع��ام��ل  يف  الأدوات 

الطوارىء.
ت���اأت���ي ت���اأك���ي���دات امل��وؤ���س�����س��ة على 
�سمان اأف�سل اخلدمات بالتزامن 
بالبقاء  دب����ي  ���س��ك��ان  ال���ت���زام  م���ع 
الإج������راءات  ب�سبب  م��ن��ازل��ه��م  يف 
فايرو�س  مب��واج��ه��ة  الح��رتازي��ة 
“اإمباور”  وح���ث���ت  “كورونا” 
ا�ستهالك  ال�سكان تر�سيد  اإمباور 
تواجدهم  خ��الل  التريد  طاقة 
م��ن��ازل��ه��م ووم��ار���س��ت��ه��ا جتنبا  يف 
على  اإ���س��اف��ي��ة  تكلفة  لتحملهم 

فواتريهم ال�سهرية. 
الرئي�س  �سعفار  ب��ن  اأح��م��د  وق��ال 
التنفيذي ل� »اإمباور«، “ يت�ساعف 
ف�سل  خ��الل  الطاقة   ا�ستهالك 
ي�����ذه�����ب نحو  ح����ي����ث  ال�������س���ي���ف 
الكهربائية  الطاقة  م��ن   70%
يف  الهواء  تكييف  ا�ستهالك  على 

املنطقة. 
اأح����دث  اإمباور”   “ وت�����س��ت��خ��دم 
املوافقة  امل��ن��اط��ق،  ت��ري��د  اأنظمة 
العمليات  يف  الدولية،  للمعايري 
ال��ت�����س��غ��ي��ل��ي��ة؛ مب���ا ي���دع���م روؤي����ة 
ن��ح��و تطبيق  ال��ر���س��ي��دة  ال��ق��ي��ادة 

املراكز  للمفت�سني يف  والحرتازية 
عملهم  ت����اأدي����ة  ق���ب���ل  اجل���م���رك���ي���ة 
بتعقيم  ال������دائ������رة  ت����ق����وم  ح���ي���ث 
مركز  يف  ال����ع����اب����رة  ال�������س���اح���ن���ات 
ج��م��ارك ح��ت��ا احل����دودي ق��ب��ل بدء 
عملية التفتي�س اجلمركي،  وذلك 
�سباط  �سالمة  على  منها  حر�ساً 
 ، امل��رك��ز  يف  وال��ع��ام��ل��ني  التفتي�س 
ُمنذ  التعقيم  عملية  ب���داأت  حيث 
وعلى   ،2020 اأب��ري��ل  م��ن  الأول 
�سابق  وق��ت  ويف  �ساعة،   24 م���دار 
ب��ت��ع��ق��ي��م جميع  ال�����دائ�����رة  ق���ام���ت 
اجلمركية  وم���راك���زه���ا  م��ب��ان��ي��ه��ا 
اأي�سا  وامل��راف��ق  املحتويات  وجميع 
حيث ت�ستمر عملية التعقيم ب�سكل 
انت�سار  دون  ل��ل��ح��ي��ل��ول��ة  دوري. 
)كوفيد  امل�ستجد  كورونا  فريو�س 

.)19
اأنه   اإىل  خ��ول��ة  املهند�سة  واأ���س��اف 
املراكز  يف  ال��ع��ام��ل��ني  ت���زوي���د  مت 
ال�سحة  مب�ستلزمات  اجل��م��رك��ي��ة 
والقفازات  الكمامات   ( وال�سالمة 
ال��واق��ي��ة ( ح��ت��ى ي�سعر  والأل��ب�����س��ة 
امل����ف����ت���������س اجل�����م�����رك�����ي ب������الأم������ان 
ت���اأدي���ة ع��م��ل��ه، ك��م��ا اأن هذه  اأث���ن���اء 
دبي  ج��م��ارك  تتخذها  الإج�����راءات 
ال�سعوبات  منذ زم��ٍن بعيد، ورغ��م 
اجلمارك  مفت�سو  يواجهها  ال��ت��ي 
املنافذ  �سواء  التفتي�س  عمليات  يف 
ال���ب���ح���ري���ة واجل�����وي�����ة وال�����ري�����ة، 
احلماية  درع  مي��ث��ل��ون  اأن���ه���م  اإل 
الوطن،  ع��ن  الأول  ال��دف��اع  وخ��ط 
وحتر�س جمارك دبي على تقدمي 
للمفت�سني  ال��ك��ام��ل  الفني  ال��دع��م 
وت�سهيل  ت��ط��وي��ر  يف  ل��ل��م�����س��اه��م��ة 
احل���رك���ة ال���ت���ج���اري���ة امل�������س���روع���ة ، 
على  دبي  مكانة  على  وللمحافظة 

خارطة التجارة العاملية.

•• دبي – الفجر:

يف اإط���������ار ج����ه����ود ج�����م�����ارك دب���ي 
واملحافظة  والح��رتازي��ة  الوقائية 
�سباط  واأم�����������ن  �����س����الم����ة  ع����ل����ى 
اتخذت  ف���ق���د  ل���دي���ه���ا  ال��ت��ف��ت��ي�����س 
اإدارة ال�����س��وؤون الإداري����ة ع���دداً من 
الإج���راءات الح��رتازي��ة الإ�سافية 
وزارة  ق�����رارات  م��ع  تن�سجم  ال��ت��ي 
واجلهات  املجتمع  ووقاية  ال�سحة 
اأطلقت  حيث  الدولة،  يف  ال�سحية 
امل��ف��ت�����س اجلمركي  ال���دائ���رة مم���ر 
انت�سار  خم��اط��ر  مل��واج��ه��ة  الآم�����ن 
جهود  ودع������م  “كورونا”  وب������اء 
الفريو�س  الدولة يف مكافحة هذا 
و�سالمة  ���س��ح��ة  ع��ل��ى  ول��ل��ح��ف��اظ 
���س��ب��اط ال��ت��ف��ت��ي�����س وت��ع��ق��ي��م��ه��م يف 

اأماكن عملهم.
املفت�س  مم������ر  ت���ن���ف���ي���ذ  وي�������اأت�������ي 
اجل��م��رك��ي الآم������ن ب��ال��ت��ع��اون مع 
بهدف   ، الأويل  ال��ف��ر���س��ة  ���س��رك��ة 
اجلمركي  التفتي�س  ك���ادر  حماية 
العمل  يف  ال��ب��دء  ق��ب��ل  وتعقيمهم 
والطمئنان  بهم  اخلا�س  امليداين 
ل  م�ستمر  ب�سكل  �سالمتهم  على 
بتفتي�س  ي��ق��وم��ون  واأن���ه���م  ���س��م��ي��ا 
املراكز  اإىل  ت���رد  ال��ت��ي  ال��ب�����س��ائ��ع 
اجلمركية يف الإمارة والعمل على 
امل�سروعة  التجارة  ان�سيابية حركة 

على مدار العام.
اجلمركي  امل���ف���ت�������س  مم����ر  وُن�����ف�����َذ 
متحركة  كابينة  �سكل  على  الآم��ن 
ب��ح��ي��ث ي��ت��م ن��ق��ل��ه��ا ب�����س��ه��ول��ة اإىل 
اإذ  اأي م��ك��ان يف امل��رك��ز اجل��م��رك��ي، 
حت��ت��وي ال��ك��اب��ي��ن��ة ع��ل��ى ع����دد من 
مقيا�س  منها  الرئي�سية  الأج��ه��زة 
بدرجة  ُيخر  ناطق  ذك��ي  ح���راري 
فوري،  ب�سكل  ال�سخ�س  احل����رارة 

قبل  من  ال�سادرة  للتعاميم  وفقاً 
اإدارة املوارد الب�سرية وق�سم ال�سحة 

وال�سالمة املهنية بالدائرة.
اإبراهيم  خ��ول��ة  املهند�سة  واأك����دت 
ال�سوؤون  اإدارة  م���دي���ر  ال�����س��ل��ي�����س 
ت�سع  دب���ي  ج��م��ارك  اأن  الإداري�������ة، 
�سحة  ح���م���اي���ة  اأع���ي���ن���ه���ا  ن�������س���ب 
جميعاً  التفتي�س  �سباط  و�سالمة 
اجلمركية  م����راك����زه����ا  ك����اف����ة  يف 
وذلك  عملهم،  ملهام  تاأديتهم  اأثناء 
�سالمة  وع���ل���ى  ع��ل��ي��ه��م  ح���ف���اظ���اً 
جمتمع دولة الإم��ارات، وللحفاظ 

الوطن ومكت�سباته،  على منجزات 
قيادتنا  ل���ت���وج���ي���ه���ات  وام����ت����ث����اًل 
الر�سيدة، ومواكبة مبادرات الدولة 
فريو�س  م��ك��اف��ح��ة  يف  وج���ه���وده���ا 
كورونا، م�سريًة اإىل اأن ممر املفت�س 
تنفيذه  ���س��ي��ت��م  الآم�����ن  اجل��م��رك��ي 
اجلمركي  ع���ل���ي  ج���ب���ل  م���رك���ز  يف 
كمرحلة اأولية و�سيتم تعميم املمر 
ع��ل��ى ك��اف��ة امل���راك���ز اجل��م��رك��ي��ة يف 

مراحل متتالية لحقاً.
ن���ف���ذت  ال�������دائ�������رة  اإن  وق������ال������ت: 
جمموعة من الإجراءات الوقائية 

وم��غ�����س��ل��ة ت��ع��م��ل ب��امل�����س��خ��ات من 
للح�سول  بالقدم  ال�سغط  خ��الل 
للم�سها  احل��اج��ة  دون  امل��ي��اه  ع��ل��ى 
التعقيم  اإىل  ب���الإ����س���اف���ة  ب��ال��ي��د، 
ال�سامل للمفت�س من خالل اأجهزة 
لال�ستخدام  ���س��احل��ة  اآم���ن���ة  ر�����س 
الآدمي ُم�سرح بها دولياً ويف دولة 
الإمارات العربية املتحدة. هذا اإىل 
ال�سالمة  م���ع���دات  ت��وف��ري  ج��ان��ب 
والأقنعة  ك��ال��ق��ف��ازات  الأ���س��ا���س��ي��ة 
الكامل  ال��واق��ي  واللبا�س  الواقية 
عمليات  اأث��ن��اء  حلمايتهم  للج�سم 

املعقمة،  امل��ادة  من  لرت   20 �سعته 
موظف  توفري  اإىل  بالإ�سافة  هذا 
الورديات  ب��ن��ظ��ام  24�ساعة  ف��ن��ي 
الكابينة  ب���ن���ظ���اف���ة  ل���اله���ت���م���ام 
امل�ستخدمة  املادة  بنف�س  وتعقيمها 
والكامريات  ال��ك��اون��رتات  لتعقيم 
املعقمة  امل���ادة  ا�ستهالك  ومراقبة 

وتعبئة اخلزان عند احلاجة،
امل���ر����س���ات  والتي  ت���وج���د  واأي�������س���ا 
الكامل  ال��ت��ع��ق��ي��م   م��ه��م��ة  ت���ت���وىل 
الوقت  نف�س  يف  واجل�����س��م  للمكان 
بالكامل.  معقمة  املنطقة  لت�سبح 

التفتي�س.

�آلية عمل جهاز ممر 
�ملفت�س �جلمركي �لآمن 

مدار  على  اجلهاز اجلديد  ويعمل 
بداخلة  ي��ت��واف��ر  حيث  �ساعة   24
كافة امل�ستلزمات ال�سرورية لإمتام 
مراحلها  ب��ك��اف��ة  التعقيم  عملية 
من  واح��دة  دقيقة  ت�ستغرق  والتي 
– ق��ي��ا���س احل���رارة  ال��ي��دي��ن  غ�سل 
اإذ  للج�سم،  ال��ك��ام��ل  والتعقيم   –
التعقيم  مل���ادة  خ���زان  على  يحتوي 

ممر  ج���ه���از  م����ن  ال����ه����دف  اأن  اإذ 
تقدمي  الآم����ن  اجل��م��رك��ي  املفت�س 
اجلمركي  املفت�س  وحماية  الدعم 
من  وال���ت���اأك���د  الأوىل  ب���ال���درج���ة 
ولي�س  ل���ه  وال��ت��ع��ق��ي��م  ال�����س��الم��ة 
امل����راق����ب����ة، ويف ح�����ال مت  ب���غ���ر����س 
اكت�ساف ارتفاع درجة احلرارة لأي 
اأعرا�س  اأي��ة  عليه  وظهور  �سخ�س 
املبا�سر  م����دي����ره  ب�����اإب�����الغ  ي����ق����وم 
ال�ساخن  اخل���ط  ع��ل��ى  والت�������س���ال 
باجلهات ال�سحية املخت�سة واتباع 
وذلك  احل��ال��ة،  ح�سب  التعليمات 

اأ�سهم اأوروبا ترتاجع بعد ارتفاع على مدى يومن
  •• عوا�صم-رويرتز

اإذ  ا�ستمر يومني،  ارتفاع  بعد  اأم�س  الأوروبية  الأ�سهم  تراجعت 
زاد عدد الوفيات الناجم عن الإ�سابة بفريو�س كورونا جمددا يف 
اإ�سبانيا، بينما اأ�سبحت فرن�سا رابع دولة تعلن عن ارتفاع معدل 
الوفيات لأكر من ع�سرة اآلف. وهوى �سهم تي�سكو الريطانية 
للبيع بالتجزئة �سبعة باملئة ليتذيل املوؤ�سر �ستوك�س 600 بعد 
تبلغ  كورونا  بفريو�س  املرتبطة  التكاليف  اإن  ال�سركة  قالت  اأن 
ما ي�سل اإىل 925 مليار جنيه ا�سرتليني )1.1 مليار دولر(. 
بحلول  باملئة   0.9 الأوروب��ي   600 �ستوك�س  املوؤ�سر  وانخف�س 
لالأ�سبوع  قوية  بداية  بعد  جرينت�س،  بتوقيت   0703 ال�ساعة 
املناطق  اأك��ر  ارتفاعا يف  ت�سجل  الإ�سابات ل  ب��اأن  اآم��ال  بف�سل 

ت�سررا يف اأوروبا والوليات املتحدة.
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املال والأعمال

•• عجمان ـ الفجر 

اآل  خليفة  اآمنة  الدكتورة  تراأ�ست 
اأعمال  �سيدات  علي رئي�س جمل�س 
عجمان � ع�سو جمل�س اإدارة غرفة 
جتارة و�سناعة عجمان، الجتماع 
اإدارة �سيدات اأعمال  الثاين ملجل�س 
ُب��ع��د، حيث مت  عجمان وذل���ك ع��ن 
ا���س��ت��ع��را���س م��ا مت اإجن�����ازه خالل 
اجل���اري  ال���ع���ام  م���ن  الأول  ال���رب���ع 

وخطة العمل للعام 2020.
وخ���الل الج��ت��م��اع ال���ذي ح�سرته 
�سيدات  اإدارة  جم��ل�����س  ع�������س���وات 
ا�ستعرا�س  مت  ع��ج��م��ان،  اأع���م���ال 
جدول العمال وحم�سر الجتماع 
ال�سابق والت�سديق عليه، ومناق�سة 
مت  وم��ا  الأول  الج��ت��م��اع  تو�سيات 
اإجنازه  وا�ستعرا�س ما مت  ب�ساأنها، 
يف الربع الأول لعام 2020م، هذا 
اإىل جانب مناق�سة اأبرز التطورات 
على خدمات املجل�س خالل الفرتة 
ال��راه��ن��ة وامل��رت��ب��ط��ة ب��ال��ع��م��ل عن 

بعد.
كما ناق�سن احل�سور اإمكانية عقد 
دورات وور�س عمل عن بعد، وخطة 
العمل اخلا�سة باملجل�س واملرتبطة 

قنوات  اتاحة  جانب  اإىل  العمال، 
منتجات  ع���ن  ل��ل��رتوي��ج  امل��ج��ل�����س 

�سيدات العمال.
القيادة  ب���ج���ه���ود  واأ�������س������ادت  ه�����ذا 
املالئم  امل��ن��اخ  تهيئة  يف  ال��ر���س��ي��دة 

ل�����س��م��ان ا����س���ت���م���راري���ة الع���م���ال 
وخ��ا���س��ة ال�������س���اأن الق���ت�������س���ادي يف 
واملتغريات  ال��راه��ن��ة  امل��رح��ل��ة  ظ��ل 
وذلك  ال��ع��امل،  دول  ت�سهدها  التي 
م��ن خ��الل اإط���الق ح��زم مبادرات 

بتنويع اخلدمات املوجهة لع�سوات 
وكذلك  العمال  و�سيدات  املجل�س 
ت��ع��زي��ز ال�������س���راك���ة وال���ت���ع���اون مع 
واخلا�س  احل��ك��وم��ي  ال��ق��ط��اع��ني 
قيمة  ذات  خدمات  توفري  ل�سمان 

احل�سور  اط��ل��ع��ن  ك��م��ا  م�����س��اف��ة. 
غرفة  مبنى  م�ستجدات  اآخ��ر  على 
اجلديد،  عجمان  و�سناعة  جت��ارة 
وم���ا ���س��ي��وف��ره امل��ب��ن��ى م���ن من�سة 
امل�ساريع  لأ����س���ح���اب  م�����س��ت��دام��ة 

واي���ج���اد ح���ل���ول ت�����س��وي��ق��ي��ة ل����رواد 
اإىل  بال�سافة  الع��م��ال،  ورائ���دات 
للمعار�س  تنظيم  ق��اع��ات  ت��وف��ري 

والدورات وور�س العمل املوجهة. 
واأك���دت ال��دك��ت��ورة اآم��ن��ة خليفة اأن 

اأع���م���ال عجمان  ���س��ي��دات  جم��ل�����س 
تقدمي  م���ت���اب���ع���ة  ع���ل���ى  ح���ري�������س 
احلا�سالت  ل��ع�����س��وات��ه  خ��دم��ات��ه 
ع��ل��ى رخ�����س��ة ب���داي���ات م���ن خالل 
العمل عن بعد ل�سمان ا�ستمرارية 

بتنوع  اأ������س�����ادت  ك���م���ا  حت���ف���ي���زي���ة، 
والرقمية  اللكرتونية  اخل��دم��ات 
يف الدولة والتي توفرها املوؤ�س�سات 
منو  ل�سمان  واملحلية  الحت��ادي��ة 

الأعمال وا�ستمراريتها.
ووج��ه��ت ال�����س��ك��ر وال��ت��ق��دي��ر خلط 
الأط������ب������اء  م������ن  الول  دف�����اع�����ن�����ا 
القطاع  يف  والعاملني  واملمر�سني 
الطبي، على بذلهم جهودا م�سنية 
ان��ت�����س��ار فريو�س  م���ن  ل��ل��ح��ي��ل��ول��ة 
ليال  وال���ع���م���ل   ،”19 “كوفيد 
ونهارا ملعاجلة امل�سابني، كما اأثنت 
على جهود وزارة الداخلية واإدارات 
الدفاع املدين واملوؤ�س�سات واجلهات 
امل��ع��ن��ي��ة ب��ع��م��ل��ي��ات ال��ت��ع��ق��ي��ي��م على 
وكذلك  ال��دول��ة،  ام���ارات  م�ستوى 
على  الع����الم  و���س��ائ��ل  اإىل  ال�سكر 
احلفاظ  باأهمية  التوعوي  دوره��م 
ع��ل��ى ال�����س��ح��ة ال���ع���ام���ة و����س���رورة 
اأن ما  امل���ن���ازل، م���وؤك���دة  ال��ب��ق��اء يف 
من  وامل��ق��ي��م��ني  امل��واط��ن��ني  يعك�سه 
بقرارات  واللتزام  امل�سوؤولية  ح�س 
التالحم  يج�سد  املعنية  اجل��ه��ات 
وال����رتاب����ط وال��ث��ق��ة ال��ك��ب��رية بني 
اأف�����راد امل��ج��ت��م��ع وم��وؤ���س�����س��ات دولة 

الإمارات العربية املتحدة.

جمل�س اإدارة �سيدات اأعمال عجمان يعقد اجتماعه الثاين للعام اجلاري عن ُبعد
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•• باري�س-اأ ف ب

تراجع اإجمايل الناجت الداخلي يف 
فرن�سا بنحو �ستة باملئة يف الربع 
خلفية  على   ،2020 م��ن  الأول 
امل�ستجد  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  تف�سي 
يف  الن�ساط  بتوقف  ت�سبب  ال��ذي 
جزء كبري من القت�ساد، بح�سب 
فرن�سا  ب��ن��ك  ن�����س��ره��ا  ت���ق���دي���رات 

اأم�س الأول.
الأ�سواأ  الف�سلي  الأداء  هذا  ويعد 
العام  منذ  الفرن�سي  لالقت�ساد 

.1945
ال��ن��اجت الداخلي  اإج��م��ايل   وك���ان 
الربع  يف  ب���امل���ئ���ة   0،1 ت����راج����ع 
الأخري من العام املا�سي، بح�سب 
اآخ���ر ب��ي��ان��ات ���س��درت ع��ن املعهد 
ل���الإح�������س���اء، م���ا يعني  ال���وط���ن���ي 
بات  ف��رن�����س��ا  اق��ت�����س��اد  اأن  ت��ق��ن��ي��ا 
يعاين م��ن ال��رك��ود ج���ّراء تراجع 

النمو لف�سلني متتاليني.
ملحوظ  ب�سكل  الن�ساط  وتراجع 
عن   )32%-( ال���ث���ل���ث  ب���ن���ح���و 
الأخريين  الأ�سبوعني  يف  ال��ع��ادة 
من اآذار/م��ار���س، مع تفاقم اأزمة 
ف��ريو���س ك��ورون��ا، وف��ق تقديرات 
ب��ن��ك ف��رن�����س��ا ال��ت��ي ا���س��ت��ن��دت اىل 

درا�سة �سملت 8500 �سركة.

•• فرانكفورت-اأ ف ب

اأع���ل���ن ال��ب��ن��ك امل���رك���زي الأوروب�����ي 
م�سبوق”  “غري  ت��خ��ف��ي��ف  ع����ن 
ل�سروط ال�سمان يف م�سعى لتعزيز 
كورونا  اأزم������ة  خ����الل  الإق�����را������س 
امل�ستجد. وتهدف حزمة الإجراءات 
“للحد من �سعوبة الأو�ساع املالية 
يف اأنحاء منطقة اليورو” وت�سمل 
ال�سركات  من  القرو�س  ا�ستخدام 
ال�����س��غ��رية ك�����س��م��ان اإ����س���اف���ة اإىل 
ذات  اليونانية  ال�سيادية  ال��دي��ون 

الت�سنيف الئتماين الرديء.
احلاكم  امل���ج���ل�������س  اإع�������الن  وي���ع���د 
الأوروب��ي اخلطوة  املركزي  للبنك 
خطوات  �سل�سلة  �سمن  الأخ�����رية 
كبرية اّتخذها امل�سرف للمحافظة 
عر  الأم����وال  ت��دف��ق  توا�سل  على 
ي�سكل  وق���ت  امل��ال��ي��ة يف  امل��ن��ظ��وم��ة 
موجعة  �سربة  كوفيد-19  وب���اء 

لالقت�ساد العاملي.
وو�سف املجل�س احلاكم للم�سرف 
الإج�����راءات الأخ����رية ب��اأن��ه��ا “غري 
اأزمة  خ��الل  و”موؤقتة  م�سبوقة” 
الوباء العاملي«. ومن اأبرز القرارات 
�سيقبل  اأن��������ه  امل���������س����رف  اإع���������الن 
اليونانية  ب��ال�����س��ن��دات  ا���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ا 
عامني.  منذ  م��رة  لأول  ك�سمان، 

“الربع  اأن  ال��ب��ن��ك  واأو���س�����������������������ح 
 1968 الع����������ام  م��ن  الثان�������ي 
�س�����هر  اأح�����������داث  طبعت������ه  ال���ذي 
اأي��������ار/م��������اي��������و )ا������س�����ط�����راب�����ات 
�سيا�سية(، �س����هد تراجع����ا ف�سلي����ا 
نف�س����ه”  باحلج������م  الن�ساط  يف 

وحتى اأق�����ل. 
وان����خ����ف���������س اإج������م������ايل ال����ن����اجت 

الداخل����ي حين�����ذاك 5،3 باملئة.

باأن يرتاجع  ويتوقع بنك فرن�سا 
لكل  باملئة   1،5 بن�سبة  القت�ساد 
اأ���س��ب��وع��ني م���ن الإغ�����الق ب�سبب 

الفريو�س.
من  ح���������ّذر  ذات�����������ه،  ال������وق������ت  يف 
ال�ستنتاجات املب�سطة للتقديرات 
نظرا اإىل اأن الو�سع ل يزال قيد 

التطور.
وب��داأ الإغ���الق احل��ايل يف فرن�سا 

يف 17 اآذار/م��ار���س ومت متديده 
15 ن��ي�����س��ان/ لأ���س��ب��وع��ني ح��ت��ى 

اأبريل، لكن ال�سلطات اأ�سارت اإىل 
اأطول  ي�ستمر لفرتة  اأن ذلك قد 
ما مل تظهر موؤ�سرات على تراجع 

وترية تف�سي الفريو�س.
واأ�سار بنك فرن�سا اإىل اأن املقاولت 
وال��ن��ق��ل وامل��ط��اع��م وال��ف��ن��ادق هي 

بني القطاعات الأكر تاأثرا.

عادة  اليونانية  امل�سارف  وت��واج��ه 
����س���ع���وب���ات يف ج���م���ع الأم���������وال يف 
الت�سنيف  اإىل  ن��ظ��را  امل���ال  اأ���س��واق 
انخفا�سا  للغاية والأك��ر  ال��رديء 
ل�سندات احلكومة املثقلة بالديون 
قد  امل�ستثمرين  ب��اأن  يعني  وال���ذي 
يخ�سرون اأموالهم. وجاء الإعالن 
بعدما اأفاد البنك املركزي الأوروبي 
الذي يتخذ من فرانكفورت مقرا 

ال�سندات  اأن  امل��ا���س��ي  ال�����س��ه��ر  ل���ه 
يف  م���رة  لأول  �سُت�سمل  ال��ي��ون��ان��ي��ة 
لالأ�سول  ���س��راء  عمليات  �سل�سلة 
تدفق  ع��ل��ى  للمحافظة  م�سممة 
التي  ال��ي��ورو  الئ��ت��م��ان يف منطقة 

ت�سم 19 بلدا.
وقد يقبل البنك املركزي الأوروبي 
يف اإطار القواعد املخففة القرو�س 
من الكيانات ال�سغرية ك�سمانات.

“بالقرو�س  ���س��ي��ق��ب��ل  اأن�����ه  واأف������اد 
الأقل”  الئ��ت��م��ان��ي��ة  اجل����ودة  ذات 

والقرو�س بالعمالت الأجنبية.
واأك�����د ع��ل��ى وج���ه اخل�����س��و���س اأنه 
ب��ال�����س��م��ان��ات ع��ل��ى �سكل  ���س��ي��ق��ب��ل 
ق����رو�����س م�������س���م���ون���ة ب����دع����م من 
ال�سغرية  ل��ل�����س��رك��ات  احل��ك��وم��ات 
الذين  والأ���س��خ��ا���س  وامل��ت��و���س��ط��ة 
ي���ع���م���ل���ون حل�������س���اب���ه���م اخل����ا�����س 
وال���ع���ائ���الت، ب��ع��دم��ا ع��ر���س��ت دول 
�سمانات  تقدمي  اأملانيا  غ��رار  على 
القرو�س  م��ن  ال��ن��وع  ه��ذا  لتغطية 
ملنع انهيار ال�سركات خالل الأزمة. 
ووافق املجل�س احلاكم كذلك على 
املخاطر”  حت��ّم��ل  م�ستوى  “رفع 
ع��ر امل��واف��ق��ة ع��ل��ى خ��ف�����س قيمة 
ال�����س��م��ان ال�����ذي ي��ح��ت��اج��ه اإع�����ادة 
البنوك  على  ي�سهل  م��ا  التمويل، 
الفائدة  مب����ع����دلت  ال����س���ت���دان���ة 
و�سعها  ال��ت��ي  ل��ل��غ��اي��ة  املنخف�سة 

البنك املركزي الأوروبي.
امل��رك��زي الأوروب����ي  واّت��خ��ذ البنك 
الأخ��رية خطوات  الأ�سابيع  خ��الل 
على غرار تلك التي اّتخذها غريه 
امل���رك���زي���ة لتقدمي  امل�������س���ارف  م���ن 
ي�ستعد  وق�����ت  يف  امل�������ايل  ال����دع����م 
العامل لأكر اأزمة مالية منذ اأزمة 

.2009-2008

مليار درهم جتارة املناطق احلرة يف الإمارات خالل 2019  621.3
•• اأبوظبي-وام:

ارتفع اجمايل جتارة املناطق احلرة يف الإمارات اىل 621.3 
 2.1% ن�سبتها  ب��زي��ادة   2019 ال��ع��ام  خ��الل  دره��م  مليار 
2018 وفق ما  العام  608.3 مليار دره��م يف  مقارنة مع 

تظهره �سجالت وزارة املالية.
اإم��ارات الدولة لعبا  املن�سرة يف جميع  املناطق احلرة  وتعد 
ا�سا�سيا لالقت�ساد  وراف��دا  الدخل  تنويع م�سادر  رئي�سيا يف 
الوطني طيلة ال�سنوات املا�سية ،المر الذي جعل تطويرها 
اوالت�سريعية يف �سدارة  التحتية  البنية  �سواء على م�ستوى 

اأوليات احلكومة الحتادية واحلكومات املحلية .
احلرة  املناطق  تلعبه  ال���ذي  ال���دور  اهمية  على  موؤ�سر  ويف 

ال�سناعات  �سمنها  وم��ن  القطاعات  خمتلف  يف  تعمل  التي 
�سركات  اىل  ب��ال���س��اف��ة  ال��ت��خ��زي��ن  وخ���دم���ات  ال��ت��ح��وي��ل��ي��ة 
ال�سركات  جانب  اىل  ال�سلع  وجت��ارة  اللوج�ستية  اخل��دم��ات 
العاملة يف قطاع العالم وتكنولوجيا املعلومات وغريها من 

القطاعات الأخرى .
زي��ادة جاذبية  اأ�سهمت يف  التي  املميزات  اأن حزمة  اىل  ي�سار 
امل���ن���اط���ق احل������رة يف الم���������ارات ت�����س��م��ل امل����وق����ع اجل���غ���رايف 
الت�سريعية  البنية  وت��وف��ر  الإم����ارات  ل��دول��ة  ال�سرتاتيجي 
بال�سافة  للم�ستثمرين  املمنوحة  واحل��واف��ز  ال�ستثماراية 
واملطارات  احلديثة  الت�سالت  ونظم  التحتية  البنية  اىل 
واملوانئ واخلطوط الرية ال�سريعة التي ت�ساهي نظريتها 

يف الدول ال�سناعية املتقدمة .   

نيكي يغلق مرتفعا للجل�سة الثالثة  
•• طوكيو-رويرتز

اأغلقت الأ�سهم اليابانية مرتفعة للجل�سة الثالثة على التوايل اأم�س  الأول بعدما اأنهى رئي�س الوزراء 
�سينزو اأبي حالة ال�سبابية يف ال�سوق باإعالن حالة الطوارئ التي طال انتظارها مما دفع م�ستثمرين 

ل�سراء اأ�سهم م�سغلي ال�سكك احلديدية ومتاجر التجزئة لتغطية مراكز مك�سوفة.
واأغلق املوؤ�سر نيكي مرتفعا 2.13 باملئة اإىل 19353.24 نقطة ليقرتب من ذروة 25 مار�س اآذار 
عند 19564 نقطة بينما ك�سب املوؤ�سر توبك�س الأو�سع نطاقا 1.59 باملئة اإىل 1425.47 نقطة. 
واإىل جانب تغطية املراكز املك�سوفة عقب اإعالن حالة الطوارئ التي متنح �سلطات اإ�سافية للحكومة 
لل�سغط على املواطنني للبقاء يف منازلهم وال�سركات لإغالق اأبوابها، فاإن اآمال تباطوؤ الوفيات ب�سبب 
فريو�س كورونا تعزز الأ�سواق. و�سعدت اأ�سهم م�سغلي ال�سكك احلديدية ليغلق موؤ�سر النقل الري 
لبور�سة طوكيو على ارتفاع 4.1 باملئة. وزاد �سهم توبو لل�سكك احلديدية 5.2 باملئة وارتفع �سهم 

اأوداكيو اإلكرتيك �سبعة باملئة وكيو كورب 5.4 باملئة و�سكك حديد �سرق اليابان 5.4 باملئة.
كما انتع�ست اأ�سهم متاجر التجزئة حتى مع العالن عن اإغالق متاجر.

نحو  جتارتها  قيمة  �سكلت  فقد  الوطني  القت�ساد  دع��م  يف 
% من اجمايل جتارة الدولة غري النفطية خالل   53.5
بح�سب  دره����م  ت��ري��ل��ي��ون   1.16 ال��ب��ال��غ��ة   2019 ال���ع���ام 

الح�سائبات الر�سمية .
قيمة  بلغت  فقد  احل��رة  املناطق  جت��ارة  حركة  تفا�سيل  ويف 
 2019 ال��ع��ام  دره���م خ��الل  356.5 مليار  واردات��ه��ا نحو 
يف  دره��م  مليار   347 م��ع  مقارنة   2.7% ن�سبتها  ب��زي��ادة 

. العام 2018 
اأما على م�ستوى �سادرات املناطق احلرة فقد ارتفعت خالل 
العام املا�سي اىل 264.8 مليار درهم بنمو ن�سبته 1.3% 

. باملقارنة مع 261.3 مليار درهم خالل العام 2018 
وت�سم املناطق احلرة ع�سرات الآلف من ال�سركات الجنبية 

•• دبي-الفجر: 

�سهد العامل ال�سنة املا�سية الكثري 
التي  القت�سادية  ال��ت��ط��ورات  م��ن 
اأث������رت ع��ل��ى ال��ك��ث��ري م���ن ال����دول 
التي  ال�سيا�سة  اأن  اإل  واملوؤ�س�سات. 
“ال�سكوك  ����س���رك���ة  اع���ت���م���دت���ه���ا 
الدخ���������ار  �����س����رك����ة  الوطنية” 
وال���س��ت��ث��م��ار امل��ال��ي��ة ال��ف��ري��دة من 
واملتوافقة  الإم��������ارات  يف  ن��وع��ه��ا 
الإ�سالمية،  ال�سريعة  اأح��ك��ام  م��ع 
دبي  “موؤ�س�سة  قبل  واململوكة من 
لال�ستثمار”  الذراع ال�ستثمارية 
جتاوز  من  مكنتها  دب��ي،  حلكومة 
العاملية،  الق��ت�����س��ادي��ة  ال��ت��اأث��ريات 
اأ�سولها،  ق��ي��م��ة  يف  من����واً  لتحقق 
ف�ساًل عن ارتفاع يف عدد العمالء 
وا�ستثمراتهم،  مدخراتهم  وقيمة 

�سواء كانوا اأفراداً اأم �سركات. 
اأ�سدرتها  ال��ت��ي  النتائج  وبح�سب 
دي�سمر  ن���ه���اي���ة  ح���ت���ى  ال�������س���رك���ة 

فالي دبي لل�سحن توا�سل عملياتها ل�سمان 
ان�سياب حركة ال�سلع احليوية يف املنطقة

•• دبي-وام: 

800-737 اجليل  بوينج  ط��ائ��رات من ط��راز  �ست  دب��ي  ف��الي  خ�س�ست 
اجلديد للعمل كرحالت �سحن كاملة ل�سمان ان�سياب مرن حلركة ال�سلع 
التعليق  اأعقاب  يف  اخلطوة  هذه  وتاأتي  وخارجها.  �سبكتها  عر  الأ�سا�سية 
اأعلنتها  املوؤقت لعمليات امل�سافرين كجزء من الإجراءات الحرتازية التي 
العامة  والهيئة  وال���ك���وارث  والأزم�����ات  ال��ط��وارئ  لإدارة  الوطنية  الهيئة 

للطريان املدين يف الإمارات.
وقال حمد عبيد اهلل الرئي�س التنفيذي للعمليات التجارية يف فالي دبي 
“اأننا ندرك اهمية ال�سحن اجلوي ودوره الفاعل يف دعم ا�ستمرارية �سل�سلة 
التوريد واجلهود على م�ستوى احلكومة والقطاع اخلا�س ل�سمان حركة 

الإمدادات الأ�سا�سية خا�سة خالل هذه الظروف غري امل�سبوقة “.
ال�سحنات  تبقى  كوفيد-19  وب��اء  عن  الناجتة  التداعيات  ا�ستمرار  وم��ع 
�سريعة  وامل��واد  الطبية  وامل��ع��دات  الأدوي���ة  تقدمي  �سريكا حيويا يف  اجلوية 
اإىل  الإلكرتونية  والأدوات  الغيار  وقطع  والريد  الثمينة  وال�سلع  التلف 
املناطق املت�سررة. وت�ستخدم فالي دبي �سعة تخزين الب�سائع يف طائرات 
ال�سماح  خ��الل  م��ن  ال�سحن  ق���درات  ل��زي��ادة  ال�سلطات  م��ع  وتعمل  ال��رك��اب 
الإر�سادات  مع  يتما�سى  مبا  الوجهات  من  عدد  اإىل  املق�سورة  يف  بال�سحن 
ومنظمة  “اياتا”  والتو�سيات ال�سادرة عن الحتاد الدويل للنقل اجلوي 

الطريان املدين الدويل “ايكاو” و�سركة بوينغ.
ووفرت فالي دبي لل�سحن 44 رحلة �سحن حملت 146 طنا من الب�سائع 
وقامت ال�سركة بت�سغيل رحالت اإغاثة اإىل عدد من البلدان املت�سررة من 
قيود ال�سفر مبا يف ذلك اأذربيجان وم�سر والهند والكويت ولبنان واجلبل 

الأ�سود وباك�ستان واململكة العربية ال�سعودية وال�سودان.
ال�سحن  لعمليات  الرئي�س  نائب  �سامل  علي  ح�سن  حممد  قال  جهته  ومن 
يف فالي دبي “اأننا �سهدنا طلبا عامليا قويا على الب�سائع ونحن نعمل من 
اأجل تو�سيع عملياتنا خلارج حدود �سبكة فالي دبي لنقل املزيد من ال�سلع 
الحتاد  و�سعها  التي  التوجيهية  املبادئ  ونتبع  حمتاجيها  اىل  والب�سائع 
ومنظمة ال�سحة العاملية للعمل وفق اأعلى  “اياتا”  الدويل للنقل اجلوي 
لتعزيز  ال�سرتاتيجيني  �سركائنا  مع  وثيق  ب�سكل  ونن�سق  العاملية  املعايري 

قدراتنا ومواردنا املتاحة والو�سول اإىل �سبكتنا اإىل اأق�سى حد. 

ارتفاع الأ�سول املدارة من »ال�سكوك الوطنية« اإىل 7.8 مليار درهم يف 2019
دره�����م،  م���ل���ي���ون   612 ق��ي��م��ت��ه��ا 
وح����از الإم���ارات���ي���ون ع��ل��ى 1.53 
 212 نحو  قيمتها  جائزة  مليون 
هذه  على  تعليقاً  دره����م.   مليون 
اأع������رب رئ��ي�����س جمل�س  الأرق���������ام، 
الوطنية”  “ال�سكوك  اإدارة 
فخره  ع�����ن  ال�����دب�����و������س  خ���ل���ي���ف���ة 
ال���ن���ت���ائ���ج يف ظل  ب��ت��ح��ق��ي��ق ه�����ذه 
الأو����س���اع الق��ت�����س��ادي��ة ال��ت��ي مير 
ب��ه��ا الق��ت�����س��اد ال���ع���امل���ي، وه����و ما 
احلكيمة  ال�سرتاتيجية  اأن  يوؤكد 
التي تنتهجها ال�سركة بال�ستثمار 
املخاطر  متو�سط  اإىل  منخف�س 
توؤتي ثمارها. واأ�ساف اأن الإمارات 
عموماً تتعامل جيداً  مع انعكا�سات 
الأزمات القت�سادية العاملية، وهو 
ما يظهر يف املوؤ�سرات القت�سادية 
لفتاً  ال�����دول�����ة،  ت�������س���دره���ا  ال���ت���ي 
العوامل  اأخ����ذت  ال�����س��رك��ة  اأن  اإىل 
احل�سبان  يف  العاملية  القت�سادية 
حمفظتها  وتنويع  حتديث  خالل 

ال�ستثمارية. 
ث��ق��اف��ة الدخ�����ار  اأن  و����س���دد ع��ل��ى 
باملقارنة  ت��ت��غ��ري  مل  الإم������ارات  يف 
م���ع م��وؤ���س��ر ال���ع���ام امل���ا����س���ي، على 
القت�سادية  ال��ظ��روف  تغري  رغ��م 
ال��ع��امل��ي��ة، وه���و م��ا ي��ع��ن��ي زي����ادة يف 
باأهمية  الإم���ارات���ي  املجتمع  وع��ي 
اأفراد  حت�سني  يف  ودوره  الدخ���ار 
والأزم����ات  امل��ف��اج��اآت  م��ن  املجتمع 

الأ�سول  ن�سبة  ���س��ه��دت   ،2019
املئة  يف   9 بنحو  ارت��ف��اع��اً  امل����دارة 
مقارنة بالعام الذي �سبقه، لت�سل 
دره���م،  م��ل��ي��ار   7.8 اإىل  ق��ي��م��ت��ه��ا 
اإيداعات  ع��ل��ى  معظمها  ت���وزع���ت 
املئة،  يف   38 بن�سبة  “الوكالة” 
بن�سبة  للدخل  امل���درة  وال��ع��ق��ارات 
الدخل  اأدوات  ث���م  امل���ئ���ة،  يف   28
 25 بن�سبة  )ال�����س��ك��وك(  ال��ث��اب��ت 
ال�سركة عن  اأعلنت  كما  امل��ئ��ة.   يف 
عليها  ح��از  ال��ت��ي  ال��ع��ائ��دات  ن�سبة 
اأ���س��ح��اب احل�����س��اب��ات ال��ت��ي تزيد 
عن مليون دره��م، مبعدل و�سطي 
ن�سبة  وه���ي  امل��ئ��ة،  يف   3.89 ب��ل��غ 
املنطقة، يف  الأع��ل��ى يف  م��ن  تعتر 
لأ�سحاب  ال��ع��ائ��دات  و�سلت  ح��ني 
ت����رتاوح قيمتها  ال��ت��ي  احل�����س��اب��ات 
األ�����ف وم��ل��ي��ون دره���م   350 ب���ني 
  3.08 ي��ب��ل��غ  و���س��ط��ي  م��ع��دل  اإىل 
اأن معدل  بالذكر  املئة.  جدير  يف 
املعرو�سة  الأرب��اح  )اأ�سعار  الإيبور 
املالية  وامل��وؤ���س�����س��ات  ال��ب��ن��وك  ب��ني 
يبلغ  الإم���������������ارات(  يف  الأخ����������رى 
للودائع  املئة  يف   1.43% حالياً 
الثابتة ملدة �سنة يف دولة الإمارات 
العربية املتحدة.  وح�سل اأ�سحاب 
احل�سابات التي تراوح قيمتها بني 
األ���ف  و350  دره�����م  األ�����ف   150
و�سطي  م��ع��دل  ن�سبة  على  دره���م، 
التي  واحل�سابات  املئة.  يف   2.74

دره����م  األ�������ف   100 ب����ني  ت��������رواح 
على  ح�سلت  دره���م  األ���ف  و150 
احل�سابات  اأم����ا  امل���ئ���ة،  يف   1.40
األ��ف درهم   50 ت��رتواح بني  التي 
األف دره��م، فح�سلت على  و100 
معدل و�سطي بلغ  1.38 يف املئة. 
امل�ساربة،  ���س��ن��دوق  اأن  وال���الف���ت 
التي  احل�سابات  لأ�سحاب  اأع��ط��ى 
األف  و50  اآلف   5 ب��ني  ت����رتاوح 
املئة  يف   1.30 ع����ائ����دات  دره������م 
ح�سابات  معدلت  من  اأعلى  وه��ي 
املالية  امل��وؤ���س�����س��ات  ل���دى  ال��ت��وف��ري 
الأخ�������رى.    وف��ق��اً ل���الأرق���ام، فاإن 
ال�سركة متكنت من زيادة الأموال 
املنتظمني  املدخرين  عند  املدخرة 
بن�سبة 13 يف املئة خالل 2019 
�سبقه.   ال������ذي  ب���ال���ع���ام  م���ق���ارن���ة 
ال�سادرة،  الأرق�������ام  يف  وال���الف���ت 
املدخرين،  اأع��داد  يف  الرتفاع  كان 
��ر، اإذ  وخ�����س��و���س��اً الإن�����اث وال��ق�����سّ
7 و8 يف  ارت��ف��ع��ت ه����ذه ال��ن�����س��ب��ة 
املئة على التوايل، مقابل ارتفاع يف 
عدد الذكور املدخرين بن�سبة 12 
املا�سي  ال��ع��ام  �سهد  ك��م��ا  امل��ئ��ة.  يف 
ال�سركات  ع��دد  يف  ارت��ف��اع��اً  اأي�����س��اً 
التي ان�سوت يف برامج “ال�سكوك 

الوطنية” بن�سبة 29 يف املئة. 
ويف ما خ�س اجلوائز التي وزعتها 
فو�سلت  التاأ�سي�س،  منذ  ال�سركة 
جائزة  م��ل��ي��ون   5.14 ن��ح��و  اإىل 

الق��ت�����س��ادي��ة. م���ن ج��ه��ت��ه اعتر 
ل�سركة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  ال���رئ���ي�������س 
حممد  الوطنية”  “ال�سكوك 
التي  ال��ن��ت��ائ��ج  اأن  ال��ع��ل��ي:  ق��ا���س��م 
اأ���س��درت��ه��ا ال�����س��رك��ة اأك�����دت جناح 
م�سدداً  املنتهجة،  ال�سرتاتيجية 
خالل  رك�����زت  ال�����س��رك��ة  اأن  ع��ل��ى 
نقطتني  ع���ل���ى  امل���ا����س���ي���ة  ال�����س��ن��ة 
عدد  زي������ادة  الأوىل  اأ���س��ا���س��ي��ت��ني، 
الرامج  يف  امل��ن�����س��وي��ة  ال�����س��رك��ات 
الدخارية على غرار برامج ادخار 
زيادة  فهي  الثانية  اأم��ا  املوظفني، 
عدد امل�ستثمرين من خالل اإطالق 
حتفزهم  ل��ه��م  خم�س�سة  ب��رام��ج 
ع��ل��ى م��وا���س��ل��ة ال���س��ت��ث��م��ار على 
التي  “بو�سرت”  م��ن��ت��ج��ات  غ����رار 
بعوائد  الثابت  الدخل  لهم  توفر 
ت�ستمر حتى  ف��رتات  اإىل  تناف�سية 

ثالثة اأعوام. 
ال����رام����ج  ه������ذه  اأن  اإىل  ول����ف����ت 
ال��رام��ج املخ�س�سة  وغ��ريه��ا م��ن 
تاأتي  ال����ع����م����الء،  م����ن  ف���ئ���ة  ل���ك���ل 
�ست�سدرها  التي  للرامج  مقدمة 
ا�ستخدام  خ����الل  م���ن  ال�����س��رك��ة،  
واملعلومات  والبحوثات  البيانات 
لت�سميمها،  للعمالء  ال�سخ�سية 
وه���و م��ا ي��زي��د م��ن ق��درت��ه��م على 
وبالتايل  وال���س��ت��ث��م��ار  الدخ�������ار 
عن  ف�ساًل  منها،  عائدات  حتقيق 

تاأمني �سبكة اأمان مايل لهم.

وبنّي الرئي�س التنفيذي اأن النتائج 
الإن���اث  ن�سبة  ارت��ف��اع  وخ�����س��و���س��اً 
��ر، ت��وؤك��د زي����ادة ال��وع��ي يف  وال��ق�����سّ
امل��ج��ت��م��ع الإم����ارات����ي، م��ن��ب��ه��اً اإىل 
�سرورة زيادة ن�سبة الوعي باأهمية 
مت��ك��ني امل��ج��ت��م��ع ع��ل��ى الدخ�����ار ملا 
الوطني  القت�ساد  يف  دور  من  له 
والتمكني  املخاطر،  من  وحمايته 
املايل للعائالت والأفراد املدخرين 
وامل�ستثمرين.  ولفت اإىل اأن ارتفاع 
الت�سجيع  عملية  يف  ال�سركة  دور 
ع��ل��ى الدخ�����ار، واح��ت��الل��ه��ا ملكانة 
الدخار،  ك��رائ��دة يف جم��ال  كبرية 
الت�سديد  ع���ن  ت��وق��ف��ه��ا  ي��ع��ن��ي  ل 
على اأهمية هذه الو�سيلة بالن�سبة 
واملقيمني،  الإم���ارات���ي  للمجتمع 
ال�����س��رك��ة مدفوعة  ���س��ت��وا���س��ل  ب��ل 
حتققها،  التي  الإيجابية  بالنتائج 
م�سريتها لتحقيق روؤيتها املتمثلة 
يف جمتمع يدخر فيه كل املواطنني 

واملقيمني على اأر�سه.

البنك املركزي الأوروبي يخفف قواعد التمويل  
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الفجر الريا�ضي

ا���س��ت��ق��ط��ب��ت م����ب����ادرة جم��ل�����س دبي 
الريا�سي للتدريب يف املنزل “خلك 
 be fit، ���س��ل��ي��م  وخ���ل���ك  ن�����س��ي��ط، 
جنوم  م���ن  امل���زي���د   «  be safe
�ساركوا  ال��ذي��ن  العاملية  ال��ق��دم  ك��رة 
اإىل دولة الإمارات  بر�سائل توعوية 
ت�����س��ج��ع ع��ل��ى الل����ت����زام ب��ال��ب��ق��اء يف 
املنزل والتدريب املنزيل حتت �سعار 
ه��ذه امل��ب��ادرة ال��رائ��دة التي انطلقت 
م��ن دب���ي وو���س��ل��ت اإىل امل��الي��ني يف 
ال��ع��امل، ك��م��ا ت��ف��اع��ل معها الأف����راد 
واملوؤ�س�سات  اجلن�سيات  خمتلف  من 
ومراكز  والإع���الم���ي���ة  ال��ري��ا���س��ي��ة 
ال���ت���دري���ب امل��ت��خ�����س�����س��ة م���ن داخ���ل 
وخ����ارج ال���دول���ة ك��ون��ه��ا ت��ه��دف اإىل 
املجتمع  ف���ئ���ات  خم��ت��ل��ف  ت�����س��ج��ي��ع 
الريا�سة  التدريبات  موا�سلة  على 
ومت���اري���ن ال��ن�����س��اط ال���ب���دين داخل 
احلالية  ال�����ف�����رتة  خ������الل  امل�����ن�����زل 
ال�سليم  اجل�����س��م  ع��ل��ى  ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة 
ال���دم���وي���ة ونظام  ال������دورة  وت��ق��وي��ة 

املناعة.
و مت ن�سر ر�سائل النجوم يف ح�سابات 
دبي  ملجل�س  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���س��ل 
ح�سابات  وت��ن��اق��ل��ت��ه��ا  ال���ري���ا����س���ي 
امل���وؤ����س�������س���ات الإع����الم����ي����ة وامل����واق����ع 
اأر�سل  حيث   ، ال�سهرية  الريا�سية 
مدريد  اأتلتيكو  جنم  فيلك�س  ج��واو 
لعب  واأغ��ل��ى  ال��رت��غ��ايل  واملنتخب 
���س��اب يف ال���ع���امل ر���س��ال��ة ح���ث فيها 

الإم���������ارات على  اجل��م��ي��ع يف دول�����ة 
البقاء يف املنزل و ممار�سة التدريبات 
واآمنني  ن�سيطني  للبقاء  الريا�سية 
الإيطايل  اأر����س���ل  ك��م��ا  ال���وب���اء،  م��ن 
كولينا اأف�سل حكم يف العامل �سابقا 
الحتاد  يف  احل��ك��ام  تطوير  وم��دي��ر 
“ الفيفا”،  ال���ق���دم  ل��ك��رة  ال�����دويل 
ر�سالة خا�سة اإىل دولة الإمارات قال 
فيها: “اأ�سدقائي يف دبي والإمارات 
من���ر ج��م��ي��ًع��ا ب����اأوق����ات ���س��ع��ب��ة هذه 
اأن  اآم��ن��ني لب��د  الأي����ام، ولكي نكون 
اأن نخ�س�س  جنل�س يف املنزل ولبد 
املنزل  ل��ب��ذل بع�س اجل��ه��د يف  وق��ًت��ا 
احر�سوا  جيدة،  ب�سحة  نكون  حتى 
تكونوا  واأن  ن�����س��ط��ني  ت���ك���ون���وا  اأن 

اأ�سحاء«.
ان�سموا  ال��ن��ج��وم  م���ن  ع����دد  وك�����ان 
ر�سائل  اإر�������س������ال  ع����ر  ل���ل���م���ب���ادرة 
بينهم  وم�����ن  ل��ل��ج��م��ه��ور  ت���وع���وي���ة 
لنادي  ال�سابق  النجم  اأبيدال  اري��ك 
الفرن�سي،  وامل���ن���ت���خ���ب  ب��ر���س��ل��ون��ة 
بر�سلونة  ل��ن��ادي  الريا�سي  وامل��دي��ر 
النجم  �سيلفي�سرت  ومايكل  حالياً، 
ال�����س��اب��ق ل��ل��م��ن��ت��خ��ب ال��ف��رن�����س��ي، و 
واأر�سنال  يونايتد  مان�س�سرت  اأندية 
الإجن������ل������ي������زي������ان وان�����������رت م����ي����الن 
لوي�س  وال����رت����غ����ايل  الإي������ط������ايل، 
فيجو اأف�سل لعب يف العامل وبطل 
وقائد منتخب  �سابقا وجنم  اأوروب��ا 
وبر�سلونة  مدريد  وري��ال  الرتغال 

وان�����رت م���ي���الن ال�����س��اب��ق، وامل���داف���ع 
الأ���س��ط��وري روب��رت��و ك��ارل��و���س جنم 
العامل  ب���ط���ل  ال�����رازي�����ل  م��ن��ت��خ��ب 
ون�����ادي ري����ال م���دري���د ب��ط��ل اأوروب�����ا 
اأنيلكا  ن��ي��ك��ول  وال��ف��رن�����س��ي  ���س��اب��ق��ا، 
وري��ال مدريد  جنم منتخب فرن�سا 
واأر�سنال ومان�س�سرت �سيتي وباري�س 

�سان جريمان.
وت����وا�����س����ل م�����ب�����ادرة جم���ل�������س دب���ي 
وخلك   .. ن�سيط  “خلك  الريا�سي 
و�سائل  ع����ر  ان���ت�������س���اره���ا  �سليم” 
مع  املختلفة  الجتماعي  التوا�سل 
املحلي  اجلماهريي  التفاعل  زي��ادة 
وال��ع��امل��ي م��ع ه��ذه امل��ب��ادرة الرائدة 
مكونات  ج��م��ي��ع  ت�����س��ت��ه��دف  ال���ت���ي 
امل���ج���ت���م���ع م�����ن خم���ت���ل���ف الأع�����م�����ار 
فئات  خمتلف  وت�سّجع  واجلن�سيات، 
التدريبات  موا�سلة  على  املجتمع 
البني  الن�ساط  ومتارين  الريا�سية 
احلالية  ال���ف���رتة  خ����الل  امل���ن���زل  يف 
ال�سليم  اجل�����س��م  ع��ل��ى  ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة 
ال���دم���وي���ة ونظام  ال������دورة  وت��ق��وي��ة 

املناعة. 
ومي����ك����ن ل���ل���ج���م���ه���ور امل�������س���ارك���ة يف 
وخلك  ن�����س��ي��ط..  “خلك  م����ب����ادرة 
مقاطع  ن�����س��ر  خ����الل  م���ن  �سليم” 
عر  املنزل  من  لتدريباتهم  فيديو 
التوا�سل  و����س���ائ���ل  يف  ح�����س��اب��ات��ه��م 
تنفيذ  خ������الل  م�����ن  الج����ت����م����اع����ي 
تنا�سب  ب�����س��ي��ط��ة  ب���دن���ي���ة  مت����اري����ن 

البدنية  وامل�ستويات  الفئات  جميع 
وامل�����ع�����دات  الأدوات  ب���ا����س���ت���خ���دام 
كانت  م���ه���م���ا  ب����امل����ن����زل  امل�����ت�����وف�����رة 
ب�سيطة،  دون احلاجة اإىل اخلروج، 
ون�ساط  �سحة  على  حفاًظا  وذل���ك 
املجتمع،  اأف��������راد  ج��م��ي��ع  و����س���ع���ادة 
ا�ستخدام  امل�����س��ارك��ني  ع��ل��ى  وي��ج��ب 
الريا�سي  دبي  جمل�س  حتدي  و�سم 
 ،D S C C h a l l e n g e #
والإ����س���ارة اإىل ح�����س��اب امل��ج��ل�����س @
ميكن  كما  الن�س،  يف   dubaisc
من  �سخ�سني  تر�سيح  للم�ساركني 
التحدي،  يف  للم�ساركة  اأ�سدقائهم 
الريا�سي  دب��ي  جمل�س  ي��ق��وم  حتى 
ح�سابه  على  الفيديو  ن�سر  ب��اإع��ادة 

الر�سمي.

�ملار�ثون �ملنزيل �لأول من نوعه
ذات��ه��ا ينطلق يف  امل���ب���ادرة  اإط����ار  ويف 
ال�����س��اع��ة ال��ث��ام��ن��ة ���س��ب��اح ي����وم غد 

�سباق   2020 اأب��ري��ل   10 اجلمعة 
ينظمه  ال��ذي  املنزيل”  “املاراثون 
بالتعاون  ل��ل��ج��ري   5:30 ن�����ادي 
و�سركة  الريا�سي  دب��ي  جمل�س  م��ع 
يف  الريا�سية،  للمنتجات  اآ�سيك�س 
الريا�سي  دبي  مبادرة جمل�س  اإطار 
وخلك  ن�����س��ي��ط..  “خلك  ال����رائ����دة 
الوطنية  احل��م��ل��ة  و���س��م��ن  �سليم” 
اإىل  تهدف  البيت” التي  يف  “خلك 
حت��ف��ي��ز اجل���م���ه���ور ع��ل��ى ال���ب���ق���اء يف 

املنزل.
م�سارك   749 امل��اراث��ون  يف  و�سجل 
من  خم���ت���ل���ف���ة  ج��ن�����س��ي��ة   62 م�����ن 
امل���ق���ي���م���ني داخ������ل وخ��������ارج ال���دول���ة 
متناف�سني  ال�سباق  يف  ي�سارك  حيث 
ال��ك��وي��ت وال�����س��ع��ودي��ة، وعمان،  م��ن 
ي�ستعدون  والأردن،  وال��ب��ح��ري��ن، 
من  �سباق  اأول  يف  للتناف�س  جميًعا 
مل�سافة  ميتد  ال��ذي  العامل  يف  نوعه 
42.195 كيلومرًتا، وتتنوع اأعمار 

امل�ساركني ما بني 18 �سنة اإىل 65 
ع����ام، م���ن ال���رج���ال وال��ن�����س��اء حيث 
و223  ال��رج��ال  من   526 ي�سارك 
من الن�ساء. و�سيكون املاراثون عبارة 
ع���ن ���س��ب��اق زم���ن���ي ب���اجل���ري داخ���ل 
كاملة،  �ساعات  لع�سر  ي�ستمر  املنزل 
الثامنة  ال�����س��اع��ة  م���ن  ي���ب���داأ  ح��ي��ث 
�سباًحا وينتهي يف ال�ساعة ال�ساد�سة 
الأعمار  لكافة  ال�سباق  ويتاح  م�ساء، 
الرجال  ال��ب��دن��ي��ة م��ن  وامل�����س��ت��وي��ات 
اختيار  حرية  وللمت�سابق  والن�ساء، 
يف  ���س��واء  ب��اجل��ري  امل�ساركة  طريقة 
غرف  ج��م��ي��ع  يف  اأو  واح�����دة  غ��رف��ة 
املنظمة  ال��ل��ج��ن��ة  وق���دم���ت  امل���ن���زل. 
ح�����س�����س ت���دري���ب���ي���ة يف اجل������ري مت 
بثها على الهواء مبا�سرة مع املدرب 
اآ�سيك�س،  �سركة  �سفري  ب��ون  كري�س 
كما قدمت املعلمة زينب فهد درو�س 
امل����درب كري�س  ال��ي��وغ��ا، واأر����س���ل  يف 
الن�سائح وطرق  بون جمموعة من 

ال�سالمة  واإج���������راءات  ال����س���ت���ع���داد 
جل��م��ي��ع امل�������س���ارك���ني يف امل�����اراث�����ون 
ملدة  امل��اراث��ون  ي�ستمر  املنزيل، حيث 
امل�ساركني فيه  10 �ساعات، وين�سح 
وتناول  �ساعة  ك��ل  ا���س��رتاح��ة  ب��اأخ��ذ 
امل�����س��روب��ات، ك��م��ا مي��ك��ن اجل����ري اأو 
اأخذ  امل�ساركني  على  ويجب  امل�سي، 
وجبة غذائية غنية بالكاربوهايدرات 
امل�سارك  ت��زود  حتى  اخلمي�س  م�ساء 
ت�������س���اع���ده���م على  ل���ك���ي  ب���ال���ط���اق���ة 

ال�ستمرار يف املاراثون.
ويتوجب على الراغبني يف امل�ساركة 
ا�ستخدام حذاًء ريا�سًيا، وهاتف ذكي 
برنامج  وا�ستخدام  ذكية،  �ساعة  اأو 
الهاتف  ع��ل��ى  ال��ري��ا���س��ي  ����س���رتاف���ا 
اجلري  م�����س��اف��ة  لتتبع  ال�����س��اع��ة  اأو 
يف  م�سجاًل  احل�ساب  يكون  اأن  على 
ال�سرتاك،  �ساحب  با�سم  الرنامج 
ثم ي�سرتك من خالل الرنامج يف 

جمموعة “ماراثون املنزل«.

ويعد اجلري داخل املنزل اأهم �سرط 
م���ن ����س���روط امل�����س��ارك��ة، ك��م��ا يجب 
الأر�س  امل�ساركني اجلري على  على 
ولي�س على اأي جهاز، و�سيتم مراقبة 
امل�ساركة عر برنامج �سرتافا، حيث 
�سيتم ا�ستبعاد اأي م�ساركة تتم خارج 
اأي  اأو  اأجهزة اجل��ري  اأو على  املنزل 
الفائزون  ويح�سل  اأخ���رى.  معدات 
الثالثة من الرجال والن�ساء الذين 
اأ�سرع  يف  ال�سباق  اإن��ه��اء  ا�ستطاعوا 
�سركة  من  عينية  جوائز  على  زم��ن 
ح�سولهم  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  اآ�سيك�س 
ماراثون  يف  للم�ساركة  تذكرة  على 
الأوائل  الع�سرة  ويح�سل  مو�سكو، 
ع���ل���ى ا������س�����رتاك جم�����اين يف ن����ادي 
البدنية،  للياقة  فيتن�س  فريتك�س 
كما يح�سل جميع امل�ساركني الذين 
اآ�سيك�س  قمي�س  على  ال�سباق  اأنهو 
اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  امل�ساركة  وميدالية 

�سهادة م�ساركة من النادي.

•• اأبوظبي - وام:

ب��ع��د اع���ت���زال ك����رة ال���ق���دم، ل��ي�����س من 
النجوم  ي����وا�����س����ل  اأن  ال�����������س�����روري 
امل�ستطيل  داخل  م�سريتهم  وامل�ساهري 
الأخ�سر كمدربني اأو حكام اأو اإداريني، 
ت��ن��ت��ه��ي ع��الق��ت��ه بالكرة  ف��م��ن��ه��م م���ن 
باإعالن اعتزاله، ومنهم من يتجه اإىل 
يتحول  م��ن  ومنهم  والتمثيل،  ال��ف��ن 
واإدارة  ال���ع���ام���ة،  واحل���ي���اة  ل��ل�����س��ي��ا���س��ة 
الأعمال وتاأليف الروايات، ومنهم من 

يتقلد منا�سب وزارية.
من  نخبة  م�سرية  ال��ي��وم  ون�ستعر�س 
جن���وم ال��ك��رة ال��ع��امل��ي��ة لإل��ق��اء ال�سوء 
اأي���ن ك��ان��وا وم����اذا ح��ق��ق��وا من  عليهم 
اأ�سبحوا  واأي���ن  امل��ل��ع��ب؟،  اإجن����ازات يف 
النجمني  م��ع  ال��ب��داي��ة  ول��ت��ك��ن  الآن؟ 
اللذين  وبيبيتو  الرازيليني روماريو 
لعبا للمنتخب الرازيلي وحققا معه 

لقب كاأ�س العامل.
الأ�سباين  الليجا  ع�ساق  ين�سى  ول��ن 
مو�سم  يف  ال���دوري  لقب  نحو  ال�سباق 
تواجد  حينما   ،1994  –  1993
فريقني  يف  ال��رازي��ل��ي��ان  امل��ه��اج��م��ان 

يت�سدر  بيبيتو  ك��ان  حيث  خمتلفني 
ال��������دوري م����ع ف���ري���ق دي��ب��ريت��ي��ف��و ل 
وكان   ،“ الأ���س��ود  “ احل�سان  كورونيا 
الأب��رز روماريو يف بر�سلونة،  مناف�سه 
حتى  بينهما  ال��ت��ن��اف�����س  اح���ت���دم  وق���د 
ع�ساق  الأخ��رية حينما ح�سد  اجلولة 
البطولة،  بر�سلونة مع روماريو لقب 
�سربة  بيبيتو  ف��ري��ق  اأه�����در  اأن  ب��ع��د 
ال��وق��ت الإ����س���ايف. ويف ذلك  ج����زاء يف 
معاً  ال��ث��ن��ائ��ي  رف���ع  حت��دي��دا،  ال�سيف 
ال���ولي���ات  يف   1994 ال���ع���امل  ك���اأ����س 
احتفال  وك�سب  الأم��ري��ك��ي��ة،  امل��ت��ح��دة 
اجلديد  ب��ط��ف��ل��ه  ال�������س���ه���ري  ب��ي��ب��ي��ت��و 

اأك����ر ع���دد م���ن ال��ق��ل��وب، ويف الآون����ة 
اأخرى،  م��رة  الثنائي  تعاون  الأخ���رية، 
ال�سيا�سة  ع��امل  كالهما  دخ��ل  اأن  بعد 
“ بودميو�س  حزب  ومثال  الرازيلية 

والوطنية. املحلية  الرملانات  “ يف 
امل�ستوى  وع��ل��ى  ن��ف�����س��ه  ال�����س��ي��اق  ويف 
ال��ع��رب��ي جن��ح ع���دد م��ن جن���وم الكرة 
�سيا�سية  منا�سب  تقلد  يف  وامل�ساهري 
اأحمد  ال��ع��راق��ي  ت��وىل  حيث  مرموقة 
را������س�����ي ع�������س���وي���ة جم���ل�������س ال����ن����واب 
الأهلي  ت����وىل جن���م  ف��ي��م��ا  ال���ع���راق���ي، 
اأبو  طاهر  الوطني  واملنتخب  امل�سري 
عام  ال��ري��ا���س��ة يف  وزي���ر  زي���د من�سب 

اأ�سبح  فرتته  انتهاء  وبعد   ،2013
حاليا ع�سوا مبجل�س النواب امل�سري، 
ذياب  ط����ارق  ت���وىل   2011 ع���ام  ويف 
التون�سي  وامل��ن��ت��خ��ب  ال���رتج���ي  جن���م 
ثم  والريا�سة،  ال�سباب  وزارة  من�سب 
الريا�سة  ل�سوؤون  اختياره وزيرا  اأعيد 

وال�سباب يف يناير من العام اجلاري.
اإ����س���ك���ودي  ج���ول���ي���ان  ن�����ال  اأن  وب����ع����د 
الليجا  ال�سهرة يف  م�ساحة كبرية من 
ون�سف  موا�سم  �ستة  خالل  الإ�سباين 
�سارك  اإ�سبيلية،  �سفوف  يف  ق�ساها 
خ��الل��ه��ا امل���داف���ع ال��ف��رن�����س��ي ال����دويل 
ب�سبعة  وفاز  مباراة،   164 يف  ال�سابق 

“ الدوري  األقاب مبا يف ذلك بطولتا 
وعقب  امللك  كاأ�س  “ ولقبا  الأوروب���ي 
اعتزاله حاز على مكا�سب بني حمبي 
اأن  بعد  م��دري��د،  ال��ف��اخ��رة يف  املطاعم 
افتتح مطعمني �سهريين يف العا�سمة 

الإ�سبانية.
ويف اأعقاب املتعة التي �سدرها جازيكا 
ماندييتا جلماهري فالن�سيا وبر�سلونة 
خالل اأواخر ت�سعينيات القرن املا�سي 

اجل��دي��دة مبهاراته  الأل��ف��ي��ة  وب��داي��ة 
اأب���رزه���ا الهدف  واإب���داع���ات���ه ال��ك��روي��ة 
فردي  مب��ج��ه��ود  �سجله  ال����ذي  امل��م��ي��ز 
اأتلتيتكو  ع��ل��ى  وف�����ازوا  ف��ال��ن�����س��ي��ا  م���ع 
 ،1999 امللك  كاأ�س  مدريد يف نهائي 
املقدمة  يف  املو�سيقية  مواهبه  ظهرت 
ك��ع��ازف جيتار يف  اأوًل  الع��ت��زال،  بعد 
امل�ستقلة  الإ�سبانية  املو�سيقية  الفرقة 
كقائد  وم���وؤخ���راً  جاجن”،  “جا�ستيز 

تن�سيق مو�سيقى “دي جي” م�سهور.
اأما النجم الأملاين ال�سابق بودا اليجانز 
لع��ب ري��ال مدريد - ال��ذي يعد اأحد 
اأب��ط��ال ك��اأ���س ال��ع��امل ع��ام 1990 مع 
الليجا  بلقب  والفائز  اأملانيا،  منتخب 
بعد  الأول  م��و���س��م��ه  يف  الإ�����س����ب����اين 
م��دري��د يف عام  ري����ال  اإىل  ان�����س��م��ام��ه 
1996، وفاز معه بالكاأ�س الأوروبية 
يف  وظ����ل   ،1997 ع����ام  يف  ال�����س��اب��ع��ة 

فاز  ح��ي��ث   ،2001 ع���ام  ح��ت��ى  قلعته 
وكاأ�س  الإ���س��ب��اين  ال���دوري  بلقب  معه 
انتقل مع  اأوروب��ا - فقد  اأبطال  دوري 
مدينة  اإىل  الع����ت����زال  ب��ع��د  زوج���ت���ه 
رواية  معاً  وكتبا  ال�سبانية،  األيكانتي 
اأي   »Alles« بعنوان  الأملانية  باللغة 

�سيء«. “كل 
م�سرية  يف  ال���ت���ح���ولت  اأغ������رب  وع����ن 
م�����س��اه��ري ال���ك���رة ت��ل��ك ال��ت��ي ق����ام بها 
ال��ف��رن�����س��ي م��اث��ي��و ف��الم��ي��ن��ي لعب 
خيتايف ال�سابق والذي �ساعد فريقه يف 
حتقيق املركز اخلام�س املو�سم املا�سي 
وهو اأف�سل مركز ي�سل اإليه الفريق يف 
م�سريته، حيث انتقل اإىل اإدارة �سركته 
التكنولوجيا  جم�����ال  يف  ال���ن���اج���ح���ة 
م�سريته  م��ن  مبكر  وق��ت  يف  احليوية 
القدم، وبذل فالميني  املهنية يف كرة 
لتطوير  كبريا  اأ�سدقائه جهدا  واأحد 
حم�س مفيد يف العمليات الكيميائية 
�سركته  واأ�سبحت  للبيئة،  ال�سديقة 
ال�سركات يف  واأه���م  اأ�سهر  م��ن  واح���دة 
يعمل  حيث  التخ�س�س،  بهذا  اأوروب���ا 
بني  م����وزع����ني  ���س��خ�����س   400 ب���ه���ا 

اإيطاليا وهولندا.

جو�و فيلك�س وكولينا ين�صمان ملبادرة جمل�س دبي �لريا�صي »خلك ن�صيط وخلك �صليم« 

»ماراثون دبي املنزيل« غًدا مب�ساركن من 62 جن�سية

بعد امل�ستطيل الأخ�سر.. جنوم الكرة بن ال�سيا�سة واملو�سيقى والتكنولوجيا احليوية

•• دبي –الفجر:

 تلقى ال�سيخ را�سد بن حميد النعيمي رئي�س احتاد الإمارات 
لكرة القدم اأم�س الأول خطاباً من معايل ال�سيخ �سلمان بن 
القدم  لكرة  الآ���س��ي��وي  الحت���اد  رئي�س  خليفة  اآل  اإب��راه��ي��م 
يطلعه من خاللها على اجلهود املبذولة من قبل الحتاد 
ظ��ل جائحة  ببطولته يف  اخل��ا���س��ة  وال��ت��و���س��ي��ات  ال��ق��اري 
ال��ع��امل وذل���ك بالتن�سيق م��ع الحتاد  ال��ت��ي جت��ت��اح  ك��ورون��ا 

الدويل لكرة القدم .

يقوم  التي  واملبادرات  بالإجراءات  الآ�سيوي  الحت��اد  واأ�ساد 
ب��ه��ا الحت����اد الم���ارات���ي ب��رئ��ا���س��ة ال�سيخ را���س��د ب��ن حميد 
بث  عر  املر�س  لهذا  والت�سدي  املجتمع  دعم  يف  النعيمي 
العديد من الر�سائل الإيجابية وال�ستمرار يف اإدارة عجلة 
اأفراد  و�سالمة  �سحة  على  للحفاظ  الدولة  يف  القدم  كرة 

املجتمع كافة .
واحتوى اخلطاب على التو�سيات التي خرج بها فريق عمل 
الحتاد الدويل لكرة القدم واخلا�سة بروزنامة البطولت 
وال�سيدات  والنا�سئني  وال�سباب  بالرجال  الكروية اخلا�سة 

وال�����س��الت وغ��ريه��ا م��ن ال��ب��ط��ولت والأح������داث الكروية 
وفرتات  الالعبني  بعقود  اخلا�سة  الإج����راءات  جانب  اإىل 

الت�سجيل .
امل�ستمر  ال���ق���دم دع���م���ه  ل���ك���رة  الآ����س���ي���وي  واأك������د الحت������اد 
والالحمدود جلميع الحتادات الوطنية الأع�ساء والرعاة 
و�سركات البث للحفاظ على حقوق اجلميع وال�ستماع اإىل 
اإىل  الأط��راف للو�سول  الآراء واملقرتحات من قبل جميع 
، واأنه  اأق�سى درجات التعاون للوقوف يف وجه هذا املر�س 
اطلق مبادرة ي�سارك فيها اأكر من 100 لعب وم�سوؤول 

“ للرتويج لر�سائل  النت�سار  �سل�سلة  “اك�سروا  �سعار  حتت 
منظمة ال�سحة العاملية.

وك���ان احت���اد الإم�����ارات ل��ك��رة ال��ق��دم ق��د اأط��ل��ق �سل�سلة من 
املبادرات والإجراءات التوعوية وال�سحية والتي من �ساأنها 
على  واحل��ف��اظ  ال��ري��ا���س��ي  املجتمع  �سحة  ع��ل��ى  احل��ف��اظ 
العمل  عر  الريا�سي  املجال  يف  الإداري  العمل  ان�سيابية 
واإقامة الور�س واملحا�سرات عن بعد ، واإ�سراك ال�سخ�سيات 
التوعية  ر���س��ائ��ل  ن�سر  ال��دول��ة يف  امل��ع��روف��ة يف  ال��ري��ا���س��ي��ة 

ال�سحية للجمهور.

را�سد بن حميد يطلع على تو�سيات الحتاد الآ�سيوي لكرة القدم
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اأعلن نادي توتنهام الإنكليزي لكرة 
اأن مهاجمه جيمي غريفز،  القدم 
اأف�سل هداف يف تاريخه والدوري 

الإنكليزي، اأدخل امل�ست�سفى.
واأو�سح النادي اللندين يف بيان له 
غريفز  جيمي  القيا�سي  “هدافنا 
نحن  امل�ست�سفى.  يف  حالًيا  يعالج 
و�سنبلغكم  ب��اأ���س��رت��ه  ات�����س��ال  ع��ل��ى 
دون  املنا�سب”  الوقت  يف  باأخباره 
حتديد ما اإذا كان دخوله امل�ست�سفى 
مرتبطا باإ�سابته بفريو�س كورونا 

امل�ستجد.
اجلميع  “ير�سل  توتنهام  واأ�ساف 
اإىل  اأف�����س��ل مت��ن��ي��ات��ه  ال���ن���ادي  يف 

جيمي وعائلته«.
الذي  عاما(   80( غريفز  و�سجل 
من   2015 ع������ام  م���ن���ذ  ي����ع����اين 
بني  هدفا   357 دماغية،  جلطة 
دوري  و1972 يف   1957 عامي 
وهو  الإن��ك��ل��ي��زي،  الأوىل  ال��درج��ة 
رقم قيا�سي، كما اأنه ل يزال اأف�سل 
بر�سيد  توتنهام  ت��اري��خ  يف  ه��داف 

266 هدفا يف خمتلف امل�سابقات.
املنتخب  تتويج  يف  غريفز  و�ساهم 
عام  العامل  كاأ�س  بلقب  الإنكليزي 
يف  اأ���س��ا���س��ي��ا  ل��ع��ب  ح��ي��ث   1966
حترمه  اأن  ق��ب��ل  امل��ج��م��وع��ات  دور 
يف  م�سواره  موا�سلة  من  الإ�سابة 

الت�سكيلة الأ�سا�سية.
التتويج  اإىل  توتنهام  غريفز  وقاد 
بلقب كاأ�س الكوؤو�س الأوروبية عام 

1963، وكاأ�س الحتاد الإنكليزي 
علما  و1967،   1962 ع��ام��ي 
األ��وان ت�سل�سي  باأنه دافع قبله عن 

وميالن الإيطايل.
وبقي غريفز الهداف التاريخي يف 
البطولت اخلم�س الكرى لفرتة 
موؤخرا  يتخطاه  اأن  ق��ب��ل  ط��وي��ل��ة 
رونالدو  كري�ستيانو  ال��رت��غ��ايل 

والأرجنتيني ليونيل مي�سي.

•• اأبوظبي-الفجر

 يوا�سل احتاد الإمارات للجوجيت�سو 
يف تنفيذ ا�سرتاتيجيته الهادفة اإىل 
يف  املجتمع  يف  الريا�سة  ثقافة  ن�سر 
ظ��ل الإج������راءات الح���رتازي���ة التي 
تقوم بها اجلهات املعنية، حيث اأطلق 
اجتماعية  ريا�سية  م�سابقًة  الحتاد 
م��ب��ت��ك��رًة ع��ر ح�����س��اب��ه ع��ل��ى من�سة 
ان�ستاجرام، بهدف ت�سجيع اجلمهور 
ن�ساطهم  على  للحفاظ  وال��ع��ائ��الت 

ولياقتهم البدنية.
حتديات  �سل�سلة  امل�سابقة  و�ست�سم 
التحدي  ي���ه���دف  ح���ي���ث  م���ب���ت���ك���رة، 
اأبريل،   4 ي��وم  انطلق  ال���ذي  الأول 
العائالت مل�ساركة براجمها  لتحفيز 
اأفرادها،  ب��ني  امل�سرتكة  الريا�سية 
وي��ت��وج��ب ع��ل��ى ال��ع��ائ��ل��ة ن�سر م��ا ل 
ع���ن خ��م�����س��ة م��ق��اط��ع فيديو  ي��ق��ل 
الو�سم  ب���ا����س���ت���خ���دام  اأ�����س����ب����وع����ي����اً 
 #HomeWithUAEJJF
للدخول يف امل�سابقة والتاأهل لفر�سة 
البالغة  ال��ن��ق��دي��ة  ب��اجل��ائ��زة  ال��ف��وز 
اآلف  ق��ي��م��ت��ه��ا الإج���م���ال���ي���ة ع�����س��رة 
 5،000 اأمريكي، تتوزع على  دولر 

دولر اأمريكي للفائز يف املركز الأول 
الثاين  ل��ل��م��رك��ز  دولر  و3،000 

و2،000 دولر للمركز الثالث.
 اأما التحدي الثاين، ف�سياأخذ طابعاً 
ريا�سة  دور  ع��ل��ى  ي��وؤك��د  اج��ت��م��اع��ي��اً 
العالقات  مت��ت��ني  يف  اجل��وج��ي��ت�����س��و 
الج��ت��م��اع��ي��ة، ح��ي��ث ي��ت��وج��ب على 
ن�����س��ر مقطع  امل�������س���ارك���ة  ال���ع���ائ���الت 
فيديو حواري بني اأفرادها حول ما 
تعلموه خالل فرتة بقائهم يف املنزل 
للحفاظ  تبنوها  ال��ت��ي  وامل��م��ار���س��ات 

لياقتهم و�سحتهم، و�سيح�سل  على 
نقدية  ج���ائ���زة  ع��ل��ى  ف���ائ���زون   10
لكل  اأمريكي  دولر   1000 بقيمة 

فائز.
اأما التحدي الثالث فيهدف لتحفيز 
متارينهم  م�����س��ارك��ة  ع��ل��ى  الأف�������راد 
ال��ري��ا���س��ي��ة، ون�����س��ر ث��الث��ة مقاطع 
الو�سم  با�ستخدام  اأ�سبوعياً  فيديو 
 ،#HomeWithUAEJJF
وذل����ك ل��ف��ر���س��ة ال��ف��وز ب�����س��اع��ة اآبل 
وه��ات��ف اآي��ف��ون ك��ل اأ���س��ب��وع للفيديو 

تفاعل،  ن�سبة  اأع��ل��ى  على  احل��ا���س��ل 
الإعجابات  ع���دد  ح��ي��ث  م���ن  ����س���واًء 

اأوالتعليقات.
امل�سابقة، قال  اإطار تعليقه على  ويف 
ال�سيد حممد ح�سني املرزوقي ، مدير 
اإدارة الت�سويق والت�سال لدى احتاد 
“ن�سعى  ل��ل��ج��وج��ي��ت�����س��و:  الإم�������ارات 
للجوجيت�سو  الإم��������ارات  احت�����اد  يف 
كافة  لتحفيز  جديدة  �سبٍل  لبتكار 
���س��رائ��ح امل��ج��ت��م��ع ل���س��ت��غ��الل مثل 
بالأدوات  وتزويدهم  الأوق���ات،  ه��ذه 

ميكنهم  التي  املالئمة  والتدريبات 
ونحر�س  كما  امل��ن��زل.  يف  ممار�ستها 
وو�سائل  التكنولوجيا  توظيف  على 
ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي ال��ت��ي باتت 
للحفاظ  املهمة  القنوات  اأح��د  متثل 
ع��ل��ى ال���ع���الق���ات الج��ت��م��اع��ي��ة بني 
من  ا�ستفدنا  ولهذا  املجتمع،  اأف��راد 
عائلة  م��ع  التوا�سل  يف  اإمكانياتها 
اجل��وج��ي��ت�����س��و يف دول������ة الإم��������ارات 
وال��ع��امل. ه��ذا، وق��ررن��ا اط��الق هذه 
امل�����س��اب��ق��ة مب���ا ي��ن�����س��ج��م م���ع معاين 

التناف�س التي تنطوي عليها ريا�سة 
اجلوجيت�سو. ويف التحدي الأول من 
 10 على  ال�سوء  ن�سلط  م�سابقتنا، 
اجلوجيت�سو  لريا�سة  متفردة  قيٍم 
م��ث��ل ال�����س��ر وال���ق���وة وغ��ريه��ا من 
ال��ق��ي��م ال��ن��ب��ي��ل��ة ل��ل��ع��ب��ة، وي��ح��دد كل 
اأحرف القيمة عدد ونوع  حرٍف من 
ال��ت��م��ري��ن��ات ال���ت���ي ���س��ي��ت��وج��ب على 
ن�سر  ث��م  وم��ن  تنفيذها،  امل�ساركني 
تدريبهم،  خ���الل  ال��ف��ي��دي��و  م��ق��ط��ع 
الفوز  ب���ف���ر����س���ة  ب���ذل���ك  ل���ي���ح���ظ���وا 

بجوائز نقدية بقيمة اإجمالية ت�سل 
اإىل 10،000 دولر اأمريكي«.

ال�سهر  م��ط��ل��ع  ان��ط��الق��ت��ه��ا  وم���ن���ذ 
امل�سابقة  ا����س���ت���ق���ط���ب���ت  اجل����������اري، 
م�������س���ارك���اٍت وا����س���ع���ة م���ن الإم�������ارات 
وح����ول ال���ع���امل، ح��ي��ث مت الإع����الن 
والإجنليزية  العربية  باللغات  عنها 
التحديات  ن�سر  ويتم  والرتغالية. 
ال�سابعة  ال�����س��اع��ة  ي���وم يف مت���ام  ك��ل 
الكبري  الإق�����ب�����ال  وي����وؤك����د  م�������س���اًء، 
امل�����س��اب��ق��ة على  امل�������س���ارك���ة يف  ع���ل���ى 

بها  تتمتع  ال��ت��ي  الوا�سعة  ال�سعبية 
العامل،  ح��ول  اجلوجيت�سو  ري��ا���س��ة 
الإم���ارات  املتقدمة لحت��اد  وامل��ك��ان��ة 

للجوجيت�سو.
اأعقاب  امل�����س��اب��ق��ة يف  اإط����الق  وي��اأت��ي 
النجاح الكبري الذي حتققه مبادرة 
“ابَق  للجوجيت�سو  الإم���ارات  احت��اد 
اآم����ن����اً وح���اف���ظ ع��ل��ى ل��ي��اق��ت��ك من 
منزلك”، والتي ي�سارك فيها جنوم 
لي�س  ميكن  التي  التمرينات  اللعبة 
اأفراد  لكل  ب��ل  اللعبة  لع�ّساق  فقط 
امل��ج��ت��م��ع مم��ار���س��ت��ه��ا اأث����ن����اء فرتة 
ي�سمن  ب�����س��ك��ٍل  امل���ن���زل  يف  ب��ق��ائ��ه��م 
و�سحتهم.  لياقتهم  على  حفاظهم 
وبالتوازي مع ذلك، يوا�سل الحتاد 
تنفيذ  على  الت�سجيع  يف  دوره  لعب 
املتعلقة  ال���ر����س���م���ي���ة  ال���ت���وج���ي���ه���ات 
كورونا  ف��ريو���س  ان��ت�����س��ار  مبكافحة 
امل�ستجد من خالل اللتزام بالتباعد 
املنزل، حيث  والبقاء يف  الجتماعي 
قنوات  خم��ت��ل��ف  الحت�������اد  ي���وظ���ف 
�سرائح  خمتلف  لت�سجيع  التوا�سل 
املجتمع على ممار�سة الأن�سطة التي 
التوا�سل  و�سائل  عر  لهم  يقدمها 

الجتماعي.

لكرة  الإ���س��ب��اين  اإ�سبيلية  ن��ادي  اأع��ل��ن 
ت���ق���دمي خ��ط��ة بطالة  اأم�������س  ال���ق���دم 
العمل  ���س��اع��ات  ع��دد  خلف�س  جزئية 
ب��ع�����س عقود  وت���ع���ّل���ي���ق  الأ����س���ب���وع���ي 
ال�سحية  الأزم������ة  ب�����س��ب��ب  م��وظ��ف��ي��ه 
ال��ن��اج��م��ة ع��ن ان��ت�����س��ار وب����اء فريو�س 

كورونا امل�ستجد.
“�سيوؤثر  ل���ه  ب��ي��ان  يف  ال���ن���ادي  وق����ال 
موظفا   254 ع��ل��ى  ال��رن��ام��ج  ه���ذا 
�سخ�سا  و106  الريا�سي  هيكلنا  يف 
وقت  يف  الريا�سي”  غ��ري  هيكلنا  يف 
الأوروبي  البلد  اإ�سبانيا،  فيه  م��ددت 
انت�سار  ت�����س��ررا م��ن  الأك����ر  ال��ث��اين 
 140510 م����ع  ك�����ورون�����ا  ج���ائ���ح���ة 
التام  العزل  وف��اة،  و13798  ا�سابة 
ني�سان/اأبريل   25 ح��ت��ى  ال��ب��الد  يف 

احلايل.
واأ������س�����اف ال����ن����ادي الأن���دل�������س���ي “يف 
تخفي�س  تت�سمن  خطتنا  الأ���س��ا���س، 
املوظفني،  بع�س  ع��م��ل  ���س��اع��ات  ع���دد 
املتعلقة  ال���ع���ق���ود  ف���ق���ط  و����س���ن���ع���ل���ق 
م��ب��ا���س��رة ب��الأن�����س��ط��ة امل��ت��وق��ف��ة متاما 
تفر�سها  التي  والقيود  العزل  ب�سبب 

احلكومة«.
اجلزئية  ال��ب��ط��ال��ة  خ��ط��ة  اأن  وت���اب���ع 
ن�سبة  ت��خ��ف��ي�����س  اإىل  ����س���ت���وؤدي  ه����ذه 

العمل  ���س��اع��ات  ع���دد  يف  ب��امل��ئ��ة   70
الفني ولعبي  اأع�����س��اء اجل��ه��از  ل��دى 
للرجال  الأول  ال���ف���ري���ق  ولع����ب����ات 
وال�سيدات والفريق الرديف”، م�سريا 
اإىل اأنه اتخذ قراراته باتفاق مع هذه 

الفرق.
اأن موظفيه الذين  اإىل  ولفت النادي 

عن  “العمل  يف  ال���س��ت��م��رار  ميكنهم 
البطالة  بخطة  ي��ت��اأث��روا  ل��ن  بعد”، 
اجلزئية هذه.رواأكد النادي اأنه ا�سطر 
اإىل اتخاذ هذا القرار ب�سبب “ايقاف 
لأجل  الأوروبية  وامل�سابقات  البطولة 
غري م�سمى ما اأثر ب�سدة على ن�ساط 
النادي«. وبقراره، ان�سم اإ�سبيليه اىل 

بر�سلونة واأتلتيكو مدريد واإ�سبانيول 
التي �سبقته لتخاذ قرارات م�سابهة.

)ل  ال�سباين  ال��دوري  رابطة  وكانت 
ل��ي��غ��ا( اع��ل��ن��ت ال���س��ب��وع امل��ا���س��ي انها 
لتطبيق  جهودها  يف  الندية  �ستدعم 
خطط بطالة جزئية يف حماولة للحد 
الناجمة  القت�سادية  اخل�سائر  م��ن 

عن تف�سي فريو�س “كوفيد19-«.
وحذر رئي�س الرابطة خافيري تيبا�س 
تخ�سر  ق����د  الن����دي����ة  اأن  ال���ث���الث���اء 
دولر  مليار   1،1( ي��ورو  مليار  نحو 
امريكي( بحال عدم اكمال مناف�سات 
الأوروبية  وامل�سابقات  املحلي  الدوري 

هذا املو�سم.

•• دبي –الفجر:

 توا�سل خمتلف الإدارات والأق�سام واللجان يف احتاد الإمارات لكرة القدم اتباع 
الإج��راءات الوقائية التي اتخذها احتاد كرة القدم للحد من انت�سار فريو�س 
الت�سال  بنظام  والور�س  الجتماعات  عقد  خالل  من  وذل��ك  امل�ستجد  كورونا 

املرئي واأجهزة العر�س احلديثة .
50 حكماً  اأم�س تدريبات لياقة بدنية عن ُبعد مب�ساركة  اإدارة احلكام  واأجرت 
املحافظة على  اإط��ار حر�سها على  الأول يف  الفريق  وحكماً م�ساعداً من حكام 

اجلاهزية البدنية للحكام يف ظل توقف الن�ساط الريا�سي .
حكماً   20 الأوىل  احل�سة  �سمت  حيُث   ، ح�ستني  على  التدريبات  واأُج��ري��ت 
لل�ساحة ، فيما �سمت احل�سة الثانية من التدريبات 30 حكماً م�ساعداً ، بواقع 

. تدريبية   ح�سة  لكل  دقيقة   40
ح�سن  للحكام  البدنية  اللياقة  مدربا  نفذه  الذي  التدريبات  برنامج  وت�سمن 
ع��ب��داهلل واأح��م��د ه��الل جمموعة ت��دري��ب��ات اإح��م��اء وت��دري��ب��ات مل��رون��ة وتقوية 
الطريفي  علي   ، بعد  عن  البدنية  اللياقة  تدريبات  وتابع   . اجل�سم  ع�سالت 
اإ�سراف  اإدارة احلكام ، وخالد الدوخي املدير الفني للحكام وذلك حتت  مدير 

مبا�سر من علي حمد البدواوي رئي�س جلنة احلكام واأع�ساء اللجنة . 

�حتاد �لإمار�ت للجوجيت�صو يطلق م�صابقًة ريا�صية �جتماعية مبتكرة عن بعد

امل�سابقة تهدف لتعزيز الن�ساط الريا�سي والجتماعي يف املنزل عرب و�سائل التوا�سل الجتماعي
#HomeWithUAEJJF إقبال من جميع �أنحاء �لعامل على �مل�صاركة يف �مل�صابقة با�صتخد�م �لو�صم�

اإ�سبيلية يقدم خطة البطالة اجلزئية ب�سبب كورونا 

ق�ساة املالعب يوا�سلون تدريباتهم البدنية بنظام الت�سال املرئي

اإدخال اأ�سطورة كرة القدم 
الإنكليزية غريفز امل�ست�سفى 
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الفجر الريا�ضي

على اأمل ا�ستئناف املو�سم الذي مت تعليقه ملدة �سهر تقريبا حتى الآن ب�سبب فريو�س كورونا 
امل�ستجد، يواجه لعبو دوري كرة ال�سلة المريكي للمحرتفني �سعوبة يف العتناء بلياقتهم 

البدنية وحالتهم الذهنية يف منازلهم ب�سبب حظر التدريبات اجلماعية.
ل مير يوم دون اأن ي�سجل ليرون جيم�س على اإن�ستغرام كيف مي�سي عزله التام عر مقاطع 
والرك�س، موؤكدا  الع�سالت  لتقوية  التدريبية  تتعلق بح�س�سه  والتي  ين�سرها  التي  الفيديو 

�سمعته لعبا يخ�سع لتدريبات �ساقة على الرغم من تقدمه يف ال�سن.
وردا على الذين يعتقدون اأن اإيقاف املناف�سات ي�سمح له، وهو يف اخلام�سة والثالثني من عمره، 
باذخار قوته، يقول جنم لو�س اأجنلي�س ليكرز “عامل الراحة مبالغ فيه، خا�سة عندما تكون 
يف قمة م�ستواك”، م�سيفا “عندما توقفنا عن اللعب، �ساألني ج�سدي: + ما الذي تفعله؟ نحن 

يف 13 اآذار/مار�س، اأنت ت�ستعد لالأدوار الق�سائية! ملاذا تتوقف الآن؟ +«.
على  يتوفر  حيث  الو�سائل،  اأي�سا  لديه  لأن  فذلك  جمهوداته،  ي�ساعف  جيم�س  كان  واإذا 

�سالة لالألعاب الريا�سية وملعب لكرة ال�سلة يف املنزل.
رابطة  م��دي��رة  م�ست�سار  ك��ال��دي��رون،  خو�سيه  ال�سابق  الإ���س��ب��اين  ال��الع��ب  وذّك���ر 
الالعبني ميت�سيل روبرت�س، يف ت�سريح لوكالة فران�س بر�س باأن “هذا لي�س هو 
احلال بالن�سبة جلزء كبري من الالعبني يف الدوري. الكثري منهم يعي�سون يف 

�سقق، دون مرافق ملمار�سة الريا�سة«.
العمل  “ميكننا  ال�سدد  هذا  يف  مونكالر  جاك  ال�سابق  الفرن�سي  امل��درب  ويقول 
هي  الكرى  امل�سكلة  لكن  �سقة.  يف  بالكرة،  اللعب  وحتى  امل��ه��ارة،  حت�سني  على 

ا�ستحالة القيام بالرميات. الالعبون يف هذا امل�ستوى يتمتعون بدقة عالية 
يف الرميات ويواجهون خطر فقدانها عند ا�ستئناف اللعب«.

لالأندية  الفنية  الأجهزة  تر�سل  ال�سحي،  احلجر  وب�سبب 
البدنية  التدريبات  يف  ملرافقتهم  لالعبني،  مذكرات 

التي يتعني عليهم القيام بها.
جتاهل  يجب  ل  فاإنه  ملونكالر،  بالن�سبة 

م�ساألة اأخرى هي الن�سباط. ويقول 
تناول  املنا�سب،  الوقت  يف  “النوم 

تفادي  �سحيح،  ب�سكل  الطعام 
ال��زي��ادة يف ال���وزن. ك��ل هذا 

ولكنه  م��رئ��ي،  غ��ري  عمل 
مهم«.

ب�������دا لع�������ب اأولن�����������دو 
م�������اج�������ي�������ك ال��������������دويل 

فورنييه  اإي����ف����ان  ال��ف��رن�����س��ي 
تغريداته  اإح������دى  يف  م��ت�����س��ائ��م��ا 

الأخرية ب�ساأن اإمكانية ا�ستئناف املو�سم 
“تف�سلنا  اأن��ه  حجته  وكانت  ال�سيف.  هذا 

�سنحتاج  متوز/يوليو.  �سهر  عن  اأ�سهر  ثالثة 
التدريبات  ا�ستئناف  اأج��ل  الأق��ل من  �سهر على  اإىل 

اجلماعية وال�ستعداد البدين، واإل �سنكون عر�سة لإ�سابات كثرية«.
اإىل احل�سول  ال��دوري المريكي للمحرتفني على احلاجة  لذلك، يتفق جميع الالعبني يف 

على الوقت الكايف للو�سول اىل اجلاهزية البدنية يوم العودة اإىل اللعب.
اأن  ليكرز،  اأجنلي�س  لو�س  فريقه  م��ع  باللقب  التتويج  اإىل  املر�سح  جيم�س  ل��ي��رون  ويعتر 
ترتاوح بني ع�سرة اأيام و15 يوما، مع اخت�سار املباريات املتبقية من  ملدة  تدريبيا  “مع�سكرا 
اأو ع�سر مباريات، �سيكون كافيا ليكون الالعبون جاهزين لالأدوار  املو�سم املنتظم اإىل خم�س 

الإق�سائية«.
ويقول كالديرون “ما هو وا�سح، هو اأنه ل ميكن العودة اإىل اللعب على الفور، ب�سبب خطر 
العزل  فرتة  يف  البدنية  لياقته  على  احلفاظ  اجلميع  باإمكان  يكون  لن  لالإ�سابة.  التعر�س 
ال�سحي بنف�س الطريقة، وبالتايل فاإنه من اأجل اأن يكون اجلميع يف نف�س امل�ستوى البدين، 

يجب اأن مينح اجلميع وقتا ل�ستعادة اللياقة البدنية«.
“اخلطط اجلماعية  اإدارتها هي  وي�سيف مونكالر اأن هناك م�سكلة اأخرى يجب 
اأيلول/�سبتمر  نهاية  منذ  امل��درب��ون  عليها  يعمل  التي  والدفاعية  والهجومية 
املا�سي”، م�سريا اىل اأن “تلك الأمور ت�سري ب�سرعة، يتم ن�سيانها ب�سرعة. اإنها 

م�سكلة ب�سكل خا�س يف كرة ال�سلة. مثل الفتقار اإىل الإيقاع وفقدانه«.
تتابع عن  التي  للمحرتفني  الأمريكي  ال��دوري  رابطة  ال�سحي  العزل  يقلق 
اآثار التباعد الجتماعي على معنويات الالعبني. ولذلك، يقول ويليام  كثب 
بارهام، امل�سوؤول عن امل�سائل ال�سحية والذهنية يف رابطة الالعبني، اأنه وفريقه 

يتوا�سالن يوميا مع الالعبني عر الهاتف اأو عر الر�سائل الن�سية.
كرة  يف  ج��دا  مهمة  “املعنويات  اأن  على  مونكالر  وي�سدد 
مثلما  م�ستوى  اأع��ل��ى  على  اللعب  وخ�سو�سا  ال�سلة 
ه��و الأم���ر يف ال���دوري الأم��ريك��ي للمحرتفني. 
من  التاأقلم  على  ق��ادرون  الالعبني  اأغلب 
الناحية الفردية، ولكن امل�سكلة هي على 
�سيكون  ح��ي��ث  اجل��م��اع��ي  امل�����س��ت��وى 

الأمر �سعبا«.
الأق�سى  احل��د  على  للحفاظ 
لو�س  ك�����ان  ال���ت���م���ا����س���ك،  م����ن 
من  اأول  ك��ل��ي��ب��ريز  اأجن��ل��ي�����س 
“زوم”  ت���ط���ب���ي���ق  ا����س���ت���خ���دم 
للتوا�سل عر الفيديو والذي 
“بطريقة  ب��ال��ت��دري��ب  ي�سمح 
حذوه  يحذو  اأن  قبل  جماعية”، 
اأجنلي�س  ولو�س  �سلتيك�س  بو�سطن 
ليكرز. واأ�ساد جيم�س بالتوا�سل عر 
�سرورة  على  ت�سميمه  م��وؤك��دا  الفيديو 
“فعل كل ما يف و�سعنا لإعداد اأنف�سنا ذهنيا 

وبدنيا لكل ما ميكن اأن يحدث لحقا«.

اأعلن القا�سي املكلف بق�سية جنم 
رونالدينيو  الرازيلية  القدم  كرة 
امل���وق���وف م��ن��ذ اأك����ر م��ن ���س��ه��ر يف 
اأحد ال�سجون البارغويانية ب�سبب 
ا���س��ت��خ��دام��ه ج�����واز ���س��ف��ر م����زور، 
اجلرية  الإق�����ام�����ة  ق���ي���د  و����س���ع���ه 
العا�سمة  يف  ال���ف���ن���ادق  اأح������د  يف 

اأ�سون�سيون.
اأماريا  غو�ستافو  ال��ق��ا���س��ي  وق���ال 
خالل موؤمتر �سحايف “اإنه اإجراء 
و�سقيقه  ل���رون���ال���دي���ن���ي���و  ب����دي����ل 

وا�ستمرار اإيقافهما يف فندق«.
تاأكيدات  “لدي  القا�سي  واأ���س��اف 
�سيكونان  باأنهما  الفندق  اإدارة  من 
حتت الإقامة اجلرية هناك على 

نفقتهما«.
حماميي  اأن  ال��ق��ا���س��ي  واأو�����س����ح 
بقيمة  كفالة  عر�سوا  رونالدينيو 
�سراح  لإط��الق  دولر  مليون   1،6
الق�ساء  قبلها  وال��ت��ي  ال�سقيقني، 

البارغوياين.
مت  امل�ستجد،  كورونا  وب��اء  وب�سبب 
للمتهمني  رق��م��ي��ا  ال���ق���رار  اإب�����الغ 

بح�سور ممثل الدعاء والدفاع.
عاما(   39( رون��ال��دي��ن��ي��و  واأوق����ف 
و�سقيقه روبرتو دي ا�سي�س موريرا 
يف ال�ساد�س من اآذار/مار�س املا�سي 
اتهامهما  ب��ع��د  اأ���س��ون�����س��ي��ون،  يف 
�سفر  بجوازي  البارغواي  بدخول 

مزورين.
اىل  و�سقيقه  رونالدينيو  وو���س��ل 
قادمني  بيومني  قبلها  ا�سون�سيون 
م���ن ال���رازي���ل واح�����س��را ج���وازي 

�سفرهما ل�سرطة الهجرة التي مل 
يف  م�سكلة  اأي  الفور  على  تالحظ 

الوثائق.
التنبه  مت  ع��ن��دم��ا  ����س���اع���ات،  ب��ع��د 
ال�سرطة  داهمت  التزوير  ملو�سوع 
الالعب  فيه  يقيم  ال���ذي  الفندق 
ح���ي���ث ي���������رّوج ل���ك���ت���اب وح�������س���ور 
موؤمترات ترعاها جمعيات خريية 
تهتم بالأطفال املحرومني، وعرت 

على جوازي ال�سفر املزورين.
التحقيقات  يف  رونالدينيو  وق���ال 
ان������ه اأخ�������ذ ج��������وازي ال�������س���ف���ر من 
ا�سخا�س دعوه حل�سور موؤمترات 
ترعاها جمعيات خريية تعمل مع 

الطفال املحرومني.
اعمال  رج����ل  ع��ل��ى  ال��ق��ب�����س  ومت 

برازيلي متورط يف الق�سية، بينما 
البارغواي  م��ن  ام���راأت���ان  و���س��ع��ت 
ق��ي��د الإق���ام���ة اجل��ري��ة، ك��م��ا اأدى 
اإدارة  مدير  ا�ستقالة  اإىل  املو�سوع 

الهجرة يف البالد.
وي����ع����د رون����ال����دي����ن����ي����و م�����ن اب�����رز 
القدم،  ك���رة  ت���اري���خ  يف  ال��الع��ب��ني 
الألقاب  ك���ل  ت��ق��ري��ب��ا  اح�����رز  وق����د 
امل��ت��اح��ة ل��ه م��ن ك��اأ���س ع���امل، كوبا 
ال�����ق�����ارات، دوري  ك���اأ����س  اأم����ريك����ا، 
اأب��ط��ال اأوروب���ا، ال���دوري ال�سباين 
كما  الذهبية،  والكرة  والي��ط��ايل، 
م���ث���ل ث���الث���ة م����ن اأك������ر الأن����دي����ة 
الإ�سباين  بر�سلونة  هي  الأوروبية 
وم��ي��الن الإي��ط��ايل وب��اري�����س �سان 

جرمان الفرن�سي.

زنزانات  يف  رونالدينيو  ويحتجز 
 25 جانب  اإىل  بال�سرطة  خا�سة 
بارتكاب  امل��ت��ه��م��ني  ال�����س��ب��اط  م��ن 
�سيا�سيني،  واأربعة  جرائم خمتلفة 
مبن فيهم الرئي�س ال�سابق لحتاد 
والرئي�س  القدم  لكرة  الباراغوي 

ال�سابق ملجل�س النواب.
وك����ان����ت حم���ك���م���ة ب���رازي���ل���ي���ة قد 
ح���رم���ت رون���ال���دي���ن���ي���و م����ن ج����واز 
�سفره يف نهاية عام 2018، لعدم 
دف��ع��ه غ��رام��ة م��ال��ي��ة ق��دره��ا 2،5 
على خلفية  اأمريكي  دولر  مليون 
حافة  على  اإذن  دون  ر�سيف  ب��ن��اء 
بحرية يف منطقة حممية يف بورتو 
لو�سائل  وف��ق��ا  )ج���ن���وب(  األ��ي��غ��ري 

الإعالم املحلية.

دوري  ولع����ب����و  م�������س���وؤول���و  واف�������ق 
وال����ث����ان����ي����ة  الأوىل  ال�����درج�����ت�����ني 
اتفاق  اىل  القدم  كرة  يف  الفرن�سية 
من  ل��ل��روات��ب  “موؤقت”  ب��خ��ف�����س 
اأجل احلفاظ على ميزانية الأندية 
يف مواجهة الأزمة ال�سحية بح�سب 

ما علم لدى نقابة الالعبني .
بيات  فيليب  ال��ن��ق��اب��ة  رئ��ي�����س  واأك����د 
يف ت�����س��ري��ح ل��وك��ال��ة ف��ران�����س بر�س 
هذا  ال��ت��و���س��ي��ة  ع���ل���ى  “�سادقنا 
هي  “الفكرة  م�سيفا  ال�سباح”، 
ا�ستالم  بتاأجيل  الالعبون  يقوم  اأن 
ني�سان/اأبريل  جزء من رواتبهم يف 
ل��ل�����س��م��اح ل���الأن���دي���ة ل���ل���خ���روج من 

الأزمة«.
ودعا اإىل “جهد موؤقت” يف مواجهة 
“الو�سع ال�سحي املاأ�ساوي” ب�سبب 

جائحة فريو�س كورونا امل�ستجد.
اجتماع  ب���ع���د  اأن������ه  ب���ي���ات  واأو������س�����ح 
لت�سوية  الق���ت�������س���اد  وزارة  م����ع 
ممثلو  تو�سل  النهائية،  التفا�سيل 
“تو�سية”  اىل  والالعبني  الأندية 
الالعبون  ف��ي��ه��ا  ي��ق��ب��ل  م�����س��رتك��ة 
التي  ل��ل��روات��ب،  م��وؤق��ت  بتخفي�س 
حقوق  دف���ع  حل��ظ��ة  �سي�ستلمونها 
حاليا  املجمدة  التلفزيوين،  النقل 
بلو�س  ك���ن���ال  ال���ن���اق���ل���ني  ق���ب���ل  م����ن 
املعلومات  م��وؤك��دا  �سبورت،  اإن  وب��ي 

ال�سحيفتني  اإل��ي��ه��ا  اأ����س���ارت  ال��ت��ي 
اليوميتني “لوموند” و”ليكيب«.

املوؤقت  التخفي�س  ه���ذا  اأن  وت��اب��ع 
التي  امل���دخ���رات  اإىل  ي�����س��اف  ال���ذي 
بف�سل  بالفعل  عليها  احل�سول  مت 
نظام الن�ساط اجلزئي الذي اأن�ساأته 
العديد  بتفعيله  وق��ام��ت  احلكومة 
على  ح�����س��اب��ه  �سيتم  الأن���دي���ة،  م��ن 
اأ�سا�س جدول تدريجي، وبالتق�سيط 

ح�سب م�ستوى الراتب امل�ستلم«.

ول�������ن ي����ك����ون ال�����الع�����ب�����ون ال����ذي����ن 
اآلف   10 م��ن  اأق��ل  على  يح�سلون 
اجلزئي،  ال��ن�����س��اط  اإط�����ار  يف  ي����ورو 
راتبهم  اإج��م��ايل  م��ن  باملئة   70 اأي 
النظام.  ب��ه��ذا  م��ع��ن��ي��ني  ال�����س��ه��ري، 
 20% الأق���ل  على  خف�س  و�سيتم 
الذين  لالعبني  ني�سان/اأبريل  يف 
و20  اآلف   10 ب��ني  م��ا  يتقا�سون 
ت����رتاوح  مل���ن  ي������ورو، و30%  األ�����ف 
يورو،  األ��ف  20 و50  رواتبهم بني 

و%40 مل��ن ت���رتاوح اأج��وره��م بني 
األ���ف ي���ورو، واأق���ل من  و100   50
%50 ملن يح�سلون على اأكر من 

�سهريا. األف   100
يتعلق  الأم�������ر  اأن  ب���ي���ات  واأو������س�����ح 
لقانون  ط��ب��ق��ا  ت���و����س���ي���ة  مب���ج���رد 
اأي  اإجبار  “ل ميكننا  وق��ال  العمل، 
�سخ�س على تطبيقها”، م�سريا اإىل 
اأن “الغالبية العظمى لن تعار�س” 

هذا التفاق.

و�سع رونالدينيو قيد 
الإقامة اجلربية 

اأن نادي ريال مدريد ل  اإ�سبانية،  ك�سفت تقارير �سحافية 
يزال ي�سع جنم ليفربول �ساديو ماين، على جدول اأعماله 

يف �سوق النتقالت ال�سيفي املقبل.
فاإن  الإ���س��ب��اين،  ���س��ن��رتال  مل��وق��ع ديفن�سا  وف��ق��اً 

تتوقع  ب���رن���اب���ي���و  ���س��ان��ت��ي��اغ��و  م���ك���ات���ب 
ال��الع��ب��ني ب�سكل  اأ���س��ع��ار  ان��خ��ف��ا���س 

ب�سبب  امل���ق���ب���ل،  ال�����س��ي��ف  يف  ك��ب��ري 
وباء  الناجتة عن  ال�سحية  الأزم��ة 

فريو�س كورونا.
واأو�سح املوقع اأنه من بني الالعبني 
ال�����ذي�����ن ���س��ت��ن��خ��ف�����س اأ����س���ع���اره���م 

مدريد،  ري����ال  يف  ب�����س��دة  وامل��ط��ل��وب 
ليفربول  اأي��ق��ون��ة  م���اين  ال��الع��ب 

�سعره  ينخف�س  ق��د  ال���ذي 
مليون   200 م���ن 

يف  ي���ورو  م��ل��ي��ون   90-85 اإىل  امل��ا���س��ي  ال�سيف  يف  ي���ورو 
ال�سيف املقبل. و�ستنخف�س اأ�سعار النقل ب�سكل كبري ب�سبب 
اأزمة كورونا، وعلى وجه التحديد اأقل بن�سبة %28، وفقاً 

لدرا�سة اأجراها املركز الدويل للدرا�سات الريا�سية.
مار�س  منت�سف  يف  الإجن��ل��ي��زي��ة  ال�سحافة  وك�سفت 
)اآذار( املا�سي، اأن �ساديو ماين �سيكون اأولوية زين 
الدين زيدان، لإنعا�س اخلط الهجومي للملكي 
مباراة   161 م��اين  وخ��ا���س  املقبل.  املو�سم  يف 
77 هدفاً،  و���س��ج��ل  ل��ي��ف��رب��ول،  م���ع  ر���س��م��ي��ة 
املوا�سم  ويف  ح��ا���س��م��ة،  مت��ري��رة   34 ول��دي��ه 
روبرتو  مع  وان�سجامه  م�ستواه  كان  الأخ��رية 
�سرورياً،  اأم���راً  �سالح  وحممد  فريمينو 
التتويج  ملن�سات  الليفر  لإع��ادة 
ب��ع��د ال���ف���وز ب��ل��ق��ب دوري 
اأبطال اأوروبا، وكاأ�س 
الأوروب���ي،  ال�سوبر 
وك������اأ�������س ال���ع���امل 

لالأندية.

�سعر ماين اجلديد يثري 
اهتمام ريال مدريد

معاناة بدنية وذهنية ا�ستعدادا 
ل�ستئناف �سلة املحرتفن

الرتغايل  م��درب��ه  ال��ق��دم  لكرة  الإنكليزي  توتنهام  ن��ادي  ح��ّذر 
العزل  قوانني  خرق  من  لعبيه  من  والعديد  مورينيو  جوزيه 
امل�ستجد،  ب�سبب تف�سي فريو�س كورونا  املتحدة  اململكة  التام يف 
وذلك بعد ن�سر �سور لهم على �سبكات التوا�سل الجتماعي وهم 

يتدربون يف اإحدى امل�ساحات اخل�سراء بالعا�سمة لندن.
والتقطت �سور ملورينيو مع ال�سفقة القيا�سية للنادي اللندين، 
الفرن�سي تانغوي ندومبيلي يف ح�سة تدريبية يف حديقة عامة 
يف ال�سواحي ال�سمالية للعا�سمة حيث �سوهد لعبان اآخران من 

�سي�سينون  وري��ان  �سان�سيز  دافين�سون  الكولومبي  هما  توتنهام 
يرك�سان جنًبا اإىل جنب.

وقال ممثل لنادي توتنهام “لقد ذّكرنا جميع الالعبني باحرتام 
الهواء  يف  الريا�سة  ممار�سة  خ��الل  الجتماعي  التباعد  مبداأ 

الطلق”، م�سيفا “�سنوا�سل تعزيز هذه الر�سالة«.
�سريط  اأورييه  العاجي �سريج  الدويل  توتنهام  ن�سر مدافع  كما 
فيديو له على ح�سابه يف اإن�ستغرام وهو يرك�س مع �سخ�س اآخر، 
يف وقت تفر�س فيه احلكومة الريطانية �سل�سلة من الإجراءات 

ال�سارمة التي ت�سمح بالتجول اأو ممار�سة الريا�سة مرة واحدة 
على  مرتين  مب�سافة  �سخ�سني  بني  التباعد  وتفر�س  اليوم  يف 

الأقل ما مل يكونا ع�سوين يف نف�س الأ�سرة.
اآذار/مار�س  املمتاز منذ منت�سف  الإنكليزي  الدوري  تعليق  ومت 
املا�سي ب�سبب انت�سار وباء كوفيد19- يف بريطانيا حيث اأودى 
بحياة 6159 �سخ�سا وفقا لالأرقام الر�سمية ال�سادرة الثالثاء. 
ومت ت�سجيل اأكر من 786 حالة وفاة خالل 24 �ساعة، وهو 

رقم قيا�سي جديد للبالد.

توتنهام يحذر مدربه ولعبيه من خرق العزل 

لعبو الدوري الفرن�سي يوافقون على تخفي�س الرواتب 

ك�سفت تقارير �سحافية اإجنليزية، اأن لعب مان�س�سرت يونايتد، واملعار حالياً اإىل 
اإنرت ميالن الإيطايل، النجم الت�سيلي الدويل األك�سي�س �سان�سيز، يرف�س فكرة 

تخفي�س راتبه، من اأجل الرحيل بنهاية املو�سم احلايل.
مع  ال��ك��ب��ري  رات��ب��ه  تخفي�س  ي��ري��د  ل  �سان�سيز  اأن  الإجن��ل��ي��زي��ة،  م���رتو  ذك���رت 
حيث  املقبل،  املو�سم  يف  الأخ���رى  الأن��دي��ة  لأح��د  الن�سمام  اأج��ل  م��ن  يونايتد، 
يتقا�سى الت�سيلي الراتب الأعلى يف “الرميريليغ”، واملقدر ب�450 األف جنيه 

اإ�سرتليني اأ�سبوعياً.
ل يريد اإنرت ميالن متديد اإعارة الالعب مرة اأخرى، وحتمل الراتب ال�سخم، 
اأن ي�سع يونايتد يف م��اأزق للح�سول على راتبه ب�سكل  املقابل يريد �سان�سيز  يف 

طبيعي حتى نهاية تعاقده.
يونايتد دفع  �سي�سطر مان�س�سرت  راتبه،  �سان�سيز على تخفي�س  يوافق  واإذا مل 

راتبه ملو�سمني مقبلني، وبذلك �سيكلف النادي 10.8 مليون جنيه اإ�سرتليني.

�سان�سيز ي�سع  »ال�سياطن احلمر« يف ورطة

�سبب مهم مينع و�سول بوغبا اإىل ريال مدريد
�سلطت �سحيفة ماركا ال�سوء على عائق مينع و�سول جنم مان�س�سرت يونايتد، الفرن�سي بول 

بوغبا، اإىل ريال مدريد الإ�سباين هذا ال�سيف.
اأو�سحت ال�سحيفة الإ�سبانية، اأن راتب بوغبا من �ساأنه اإعاقة انتقاله اإىل “املرينغي”، حيث 

يطلب الالعب 19 مليون يورو �سنوياً.
يف حني ت�سري ال�سحيفة يف نف�س الوقت، اإىل اأن بطل كاأ�س العامل ل يزال يعطي الأولوية 
�سان  وباري�س  الإي��ط��ايل،  يوفنتو�س  من  الكبري  الهتمام  رغ��م  مدريد،  ري��ال  اإىل  لالنتقال 

جريمان الفرن�سي.
برينابيو  �سانتياغو  اإىل  بوغبا  لإح�سار  كبري  اقت�سادي  جهد  “امللكي” بذل  على  و�سيكون 
بعد التطورات الأخرية. وياأتي ذلك بعدما اأ�سبح وا�سحاً، اأن �ساحب 27 عاماً �سريحل عن 
الإجنليزي ميلك خيار متديد  النادي  اأن  الرغم من  ال�سيف، على  يونايتد هذا  مان�س�سرت 

عقده الذي ينتهي يف 2021 ملو�سم اإ�سايف تلقائياً من جانب واحد.



حتويل الطائرات اإىل غرف عناية مركزة
دعت جمموعة من خراء الطب والتكنولوجيا والطريان، الثنني، 
احلكومة الريطانية، اإىل دعم خطة لتحويل الطائرات الراب�سة 
يف املطارات اإىل غرف للعناية املركزة ل�ستيعاب العدد املتزايد من 

امل�سابني بفريو�س كورونا.
اإن  قولها  املجموعة  عن  الريطانية  "التاميز"  �سحيفة  ونقلت 
منا�سبا  مكانا  تكون  اأن  ميكن  منها،  الكبرية  �سيما  ل  الطائرات، 

ل�ستيعاب املئات، ورمبا الآلف، من اأ�سرة العناية املركزة.
به  الطائرات كم�ست�سفيات معمول  ا�ستخدام  اإن  املجموعة  وتقول 
يف اجلي�س، واإن هناك الكثري من الطائرات ذات اجل�سم العري�س، 
 ،A380 اإيربا�س  طائرات  اأو  اجلامبو،   747 بوينغ  طائرات  مثل 
املتوقفة حاليا عن العمل ب�سبب تعليق الرحالت، ميكن حتويلها 

اإىل م�ست�سفيات.
اأماكن  وهي  الأك�سجني،  تو�سيل  اأنظمة  على  الطائرات  وحتتوي 
مغلقة باإحكام، ولديها اأنظمة تدفق هواء كتلك املوجودة يف غرف 
عملية  ي�سهل  ال��ذي  الأم���ر  اجل��راث��ي��م،  انت�سار  لتقييد  العمليات 

حتويلها اإىل م�ست�سفيات.
وتقول كري�س تاري، اأحد حمللي اأنظمة الطريان: "اإذا ما اأزيلت 
ت�ستوعب  اأن  املمكن  فمن  الكبرية،  الطائرات  اإح��دى  من  املقاعد 
الواحدة ما بني 100 و150 �سريًرا كتلك التي يف وحدات العناية 
وميكن  ب�سيطة،  ال��ط��ائ��رة  ت��ع��دي��الت  "اإن  وت�����س��ي��ف:  املركزة". 
املقاعد، وحتديد  اإزال��ة  اأي��ام. كل ما نحتاجه  حتقيقها يف غ�سون 
موقع 100 اإىل 150 �سريرا مزودا مبعدات، مثل اأجهزة التهوية 

واأجهزة الأك�سجني".

كورونا والأطفال.. بيانات تك�سف تاأثري الفريو�س
املر�س الذي  اأظهرت البيانات الوطنية الأوىل عن "كوفيد - 19"، 
ي�سببه فريو�س كورونا امل�ستجد، لدى الأطفال الأمريكيني، اأنه يف 
اأن املر�س لي�س حادا لدى الأطفال يف الغالب، فاإن بع�سهم  حني 

مير�سون مبا يكفي ليحتاجوا اإىل العالج يف امل�ست�سفى.
وك�سف تقرير مراكز مكافحة الأمرا�س والوقاية منها الذي �سدر، 
الثنني، اأن احلمى وال�سعال و�سيق التنف�س كانت اأكر الأعرا�س 

�سيوعا لدى الأطفال، لكنها حتدث ب�سكل اأقل من البالغني.
ب�ساأن كيفية  ال�سني  تقارير وردت من  الغالب  النتائج يف  وتعك�س 

تاأثري الفريو�س امل�ستجد على الأطفال.
اإ�سابة موؤكدة يف  األف حالة   150 وت�سمن التقرير ما يقرب من 
 2 12 فراير حتى  البالغني والأط��ف��ال من  املتحدة يف  ال��ولي��ات 
2 باملئة، كانوا  2500، اأي ما يقرب من  اأبريل، من بينهم حوايل 
من الأطفال، بينما مل ي�سب معظم الأطفال مبر�س �سديد، فيما 

توفى ثالثة من ال�سباب.
اأط��ف��ال م�سابني   5 1 م��ن ك��ل  اإدخ���ال ح��وايل  ووف��ق البيانات، مت 
اأكر  احل��الت  وكانت  بالغني،   3 1 من كل  اإىل امل�ست�سفى مقابل 
املر�س  اأن  �سنا واملراهقني، ولكن يبدو  �سيوعا يف الأطفال الأكر 
اأك��ر �سيوعا  الر�سع. وكانت احل��الت  اأك��ر �سيوعا عند  اخلطري 
البيانات من  البنات. ومع ذلك، حذر معدو  الأولد عن  بقليل يف 
التفا�سيل يف ح��الت الأطفال، لذلك يجب  عدم وج��ود كثري من 
الفريو�س  ي�سبب  النا�س،  ملعظم  بالن�سبة  اأول��ي��ا.  التقرير  اعتبار 
امل�ستجد اأعرا�سا خفيفة اأو معتدلة، مثل احلمى وال�سعال، والتي 

تزول خالل اأ�سبوعني اإىل ثالثة اأ�سابيع.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

من طيار اإىل عامل تو�سيل.. وال�سبب كورونا
اأجرت جائحة كورونا العديد من النا�س على تغيري اأمناط حياتهم واأعمالهم، لدرجة جعلت من قائد طائرات 

مدنية عامل تو�سيل لدى اإحدى املتاجر، ولكن دون اأن يدخل ذلك الياأ�س اأو احلزن اإىل قلبه.
فقد قرر بيرت لوغن، الذي يعمل لدى اخلطوط اجلوية الريطانية اأن ل يبقى حبي�س منزله بعد اأن وجد نف�سه 

العمل" ب�سكل موؤقت عقب اإلغاء رحالت الطريان ب�سبب اأزمة جائحة فريو�س كورونا امل�ستجد. عن  "عاطال 
وبح�سب موقع "�سكاي نيوز" بداأ بيرت م�سرية مهنية جديدة قادته اإىل اأن ي�سبح عامل تو�سيل لدى �سل�سلة متاجر 

"تي�سكو" املعروفة يف بريطانيا.
ويقوم بيرت يوميا بتو�سيل املواد الغذائية وغريها الحتياجات اإىل الأ�سخا�س الذين متنعهم ظروفهم من مغادرة 
بيوتهم اأما لكر �سنهم اأو ملعاناتهم من اأمرا�س خطرية، مما يجعلهم عر�سة خلطر كبري يف حال انتقال عدوى 

"كوفيد19-" لهم.
تعليق مفاتيح  طائرات اخلطوط  ""مت  الأول:  يوم عمله  بالتزامن مع  توتري  بيرت يف ح�سابه على موقع  وكتب 

اجلوية الريطانية 747 لفرتة من الوقت، والآن اأقود )قمرة القيادة( من متاجر تي�سكو".
اإعجاب الكثري من رواد مواقع التوا�سل الجتماعي، م�سيدين كذلك مبا  ولقد لقيت مبادرة الطيار الريطاين 

يقوم به من عمل اإن�ساين يف م�ساعدة الآخرين يف هذه الظروف ال�سعبة.
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اإحراق اأبراج �سبكات اجليل اخلام�س.. وال�سبب نظريات موؤامرة 
اأ�سدرت اأكر 4 �سركات للهواتف املحمولة يف بريطانيا بيانا م�سرتكا تطلب 
اإحراق  املوؤامرة" من  "بنظرية  يوؤمنون  ممن  اأ�سخا�س  ملنع  امل�ساعدة  فيه 

اأبراج �سبكات الت�سالت اخللوية بتقنية اجليل اخلام�س.
ات�����س��الت خلوية يف بريطانيا  اأب����راج  ا���س��ت��ه��داف ع��دة  ال��ب��ي��ان عقب  وج���اء 
الأ�سبوع املا�سي بهجمات اإحراق متعمدة، بعد اأن ربطت "نظريات موؤامرة" 
عر الإنرتنت تف�سي وباء فريو�س كورونا اجلديد بانت�سار �سبكات اجليل 
اخلام�س، على الرغم من عدم وجود دليل علمي ي�سري اإىل وجود رابط بني 
تف�سي الوباء وانت�سار �سبكات اجليل اخلام�س. واأ�سار البيان امل�سرتك الذي 
"لي�س  اأنه  اإىل  �سدر عن �سركات "اإي اإي" و"اأو 2" و"ثري" و"فودافون"، 
لهذه الدعاءات اأي اأ�سا�س فح�سب، بل هي �سارة لالأ�سخا�س وال�سركات التي 
تعتمد على ا�ستمرارية خدماتنا. لقد اأدت اأي�سا اإىل الإ�ساءة اإىل مهند�سينا، 

ويف بع�س احلالت، منعت اإجراء ال�سيانة الأ�سا�سية لل�سبكة".
ودعت ال�سبكات الريطانيني اإىل "الرجاء م�ساعدتنا يف التوقف عن هذا. 
راأيت  اإذا  الإب��الغ عنها.  الرئي�سيني، يرجى  اإ�ساءة معاملة عمالنا  راأي��ت  اإذا 
معلومات خطاأ، فريجى الت�سال بنا". واأكدت فودافون ملوقع "ذي فريج" 
 24 ا�ستهدفت يف غ�سون  اأب��راج خلوية   4 اأن  التقنية  بالأخبار  املتخ�س�س 
مل  برمنغهام،  يف  واحدا  برجا  �ساعة يوم اجلمعة، بينما قالت "اإي اإي" اإن 

يبداأ حتى بتقدمي خدمات اجليل اخلام�س، مت اإحراقه.

مظالت توجه ب�سقوط اآمن حلطام ال�سواريخ 
ال�سواريخ  حطام  يف  للتحكم  التكنولوجيا  عالية  مظالت  ال�سني  اخترت   
ال�سينية  الأك��ادمي��ي��ة  ذك��رت  ح�سبما  �سالمة،  اأك��ر  الط���الق  عمليات  وجعل 
لتكنولوجيا اإطالق املركبات. وخالل مهمة اإطالق �ساروخ لونغ مارت�س3-بي 
حامال قمرا ا�سطناعيا من نظام بيدو للمالحة عر الأقمار ال�سناعية يوم 9 

مار�س املا�سي، مت جتهيز معزز مبظالت واأجهزة حتكم.
وبعد انف�سال املعزز عن ال�ساروخ، ُفتحت املظالت ح�سب الت�سل�سل لل�سيطرة 
على و�سع ال�ساروخ واجتاهه، حيث مت ار�سال بيانات م�سار ال�سقوط وموقع 
الهبوط اإىل مركز التحكم على الأر�س يف مدينة �سيت�سانغ مبقاطعة �سيت�سوان 
اأجنزت  ال�سني  اأن  يظهر  ذل��ك  اإن  الأك��ادمي��ي��ة  وق��ال��ت  ال�سني.  غربي  جنوب 

اخرتاقا يف تكنولوجيا حتديد املوقع بدقة حلطام ال�سواريخ.
احلطام،  على  للعثور  دقيقة   25 �سوى  ي�ستغرقوا  مل  املوظفني  اأن  واأ�سافت 
 30 اأك��ر من  ال�سني  املا�سي. وجت��ري  اأ�سبوعني يف  اأو حتى  ب�ساعات  مقارنة 
اأث��ار خطر  الأخ��رية، حيث  ال�سنوات  �سنويا خالل  الف�سائي  لالإطالق  مهمة 
حطام ال�سواريخ قلقا على نطاق وا�سع. ويف الوقت الراهن، يتم اإجالء ال�سكان 
يف مناطق ال�سقوط قبل الإطالق كل مرة، ما يزعج حياتهم ويزيد من تكاليف 
و�سعوبات الإطالق. وتقوم الأكادميية بعمليات بحوث وتطوير لزعانف �سبكية 

ومظالت بهدف ت�سييق نطاق منطقة احلطام بن�سبة 85 باملئة.

وفاة جون براين 
بفريو�س كورونا

تاميز  ن��ي��وي��ورك  �سحيفة  ق��ال��ت 
الأمريكي  املغني  ب��راي��ن  ج��ون  اإن 
احل�����ائ�����ز ع����ل����ى ج�����ائ�����زة ج����رام����ي 
ب�سبب  ع���ام���ا   73 ع��م��ر  ع���ن  ت����ويف 
كوفيد19-  م���ر����س  م�����س��اع��ف��ات 

الناجم عن فريو�س كورونا.
ك��ان��ت ف��ي��ون��ا وي���الن ب��راي��ن زوجة 
نقله  اأع����ل����ن����ت  ال������راح������ل  امل���غ���ن���ي 
اآذار  م��ار���س   26 ي���وم  للم�ست�سفى 
ب�����س��ب��ب م���ع���ان���ات���ه م����ن اأع����را�����س 

كوفيد19-.
ال�سبعينيات  يف  براين  �سيت  وذاع 
ب����اأول جائزة  وال��ث��م��ان��ي��ن��ي��ات وف���از 
اأف�سل  فئة  1991 يف  عام  جرامي 
املعا�سرة  الفولك  ملو�سيقى  األ��ب��وم 
يريز(.  مي�سينج  )ذا  األ��ب��وم��ه  ع��ن 
نف�س  اأخ������رى يف  ب���ج���رام���ي  وف�����از 
الفئة عام 2005 عن األبومه )فري 
كانون  دي�سمر  ويف  �سكوير(.  اآن��د 
الت�سجيل  اأكادميية  كرمته  الأول، 

بجائزة عن جممل اأعماله.
وعانى املغني الراحل من ال�سرطان 
منذ عام 1998. ويف 2013 اأ�سيب 
ب�سرطان يف رئته الي�سرى وخ�سع 

جلراحة ل�ستئ�ساله.

بوت�سيلي يوّحد الأمل 
يف كاتدرائية ميالنو 

حتت �سعار مو�سيقى لالأمل، اأعلن املغني 
الأوبرايل اليطايل اأندريا بوت�سيلي اأم�س 
عر  �سيطلقه  مبا�سر  عر�ٍس  عن  الأول، 
التوا�سل  مواقع  على  اخلا�سة  �سفحاته 
يقّدم  الف�سح  عيد  مبنا�سبة  الجتماعي 
من خالله تراتيل مبفرده يف كاتدرائية 
املقبل، حيث  الأحد  الفارغة يوم  ميالنو 
���س��ك��ان املنطقة من  ال��ع��دي��د م��ن  ت�����س��ّرر 

تف�سي فريو�س كورونا.
مقطع  بوت�سيلي  ال��ع��امل��ي  ال��ف��ن��ان  ون�����س��ر 
اأع��ل��ن من  ف��ي��دي��و ع��ل��ى ح�سابه اخل��ا���س 
ري�سيتال،  ع���ر����س  م���وع���د  ع����ن  خ���الل���ه 
الذي ينطلق عند ال�ساعة ال�سابعة م�ساًء 
بتوقيت  وال��ث��ام��ن��ة  اإي���ط���ال���ي���ا،  ب��ت��وق��ي��ت 
اإمكانية  ل��ل��م��ح��ب��ني  و���س��ي��وف��ر  ب������ريوت، 

متابعته عر يوتيوب.

ولدة طفلن �سليمن مل�سابتن بكورونا  
قال م�ست�سفى يف ليما عا�سمة بريو اإن امراأتني م�سابتني 
الفحو�س  واإن  طفلني  و�سعتا  امل�ستجد  كورونا  بفريو�س 

اأثبتت عدم انتقال املر�س للر�سيعني.
يومي  الطفلني  ولدة  اأن  ريباجلياتي  م�ست�سفى  واأ�ساف 
تعليمات  على  بناء  قي�سرية  كانت  اآذار  م��ار���س  و31   27
كارلو�س  الطبيب  وق��ال  م�ساعفات.  اأي  لتجنب  الأطباء 
اأن  انتقال مما يعني  "حل�سن احلظ مل يحدث  األريتك 

العدوى مل تنتقل من الوالدتني اإىل الر�سيعني".
واأ�ساف اأن املراأتني ب�سحة جيدة لكنهما ما زالتا تتلقيان 
ال��ع��الج م��ن ف��ريو���س ك��ورون��ا. واأث���ار م�سعفون يف مدينة 
ووهان ال�سينية التي ن�ساأ فيها الفريو�س خماوف يف اأوائل 
الأم  من  للفريو�س  املحتمل  النتقال  من  �سباط  فراير 
اإىل اجلنني وذلك بعد ولدة طفل واحد على الأقل وعليه 
ن�سرت يف منت�سف  دوري��ة لن�سيت  لكن  املر�س.  اأع��را���س 
فراير �سباط درا�سة �سملت ت�سع ن�ساء حوامل يف ال�سني 
وخل�ست  ك��ورون��ا.  بفريو�س  اإ�سابتهن  الفحو�س  اأثبتت 
الدرا�سة اإىل اأنه ل توجد "اأدلة ُيعتد بها حتى الآن لدعم 

فر�سية انتقال عدوى كوفيد19- من الأم اإىل الطفل".

متحف يطلب من جمهوره تقليد لوحاته عرب الإنرتنت
الأمريكية،  اأجنلو�س  لو�س  ولي��ة  يف  غيتي،  متحف  دع��ا 
اجلمهور، عر ح�ساباته للتوا�سل الجتماعي، للم�ساركة 
واقع  يفر�سها  التي  العزلة  ملكافحة  م��رح��ة،  م��ب��ادرة  يف 
تف�سي فريو�س كورونا، حيث طلب منهم تقليد اللوحات 
امل���وج���ودة ف��ي��ه. و���س��ه��دت امل���ب���ادرة، ت��ف��اع��اًل ك��ب��رياُ على 
النرتنت وال�سبكات، واأو�سح املتحف اأن هذا الطلب يعد 
حالة من التحدي يف اختيار عمل فني عريق، وتقدميه يف 
العامل احلديث بهذه ال�سورة، خا�سة خالل فرتة احلجر 
ال�����س��ح��ي اأو الل���ت���زام ب��امل��ن��زل. وق��ال��ت م��دي��رة الإع���الم 
الجتماعي باملتحف، �سارة والدروف: "منذ الإعالن عن 
اأعمالنا  ع��ن  نك�سف  اأن  منا  طلب  ال�سحي،  احلجر  ب��دء 
فى  وه��م  ال��ف��ن  م��ن  مب��زي��د  متابعينا  ن���زود  واأن  الفنية، 
املنزل، لذلك، قدمنا لهم هذا التحدي الإبداعي، لتلبية 
انتباههم خالل هذه الفرتة الع�سيبة  لطلباتهم وللفت 
بالذات، هذا التحدي يحم�س اجلمهور ويدفعهم لالبتكار 

والفن، وهذا رائع"، بح�سب ما �سرحت ملوقع كريبيلز.

اأجهزة تنف�س من قطع ال�سيارات
ك�سفت �سركة "ت�سال" الأمريكية ل�سناعة ال�سيارات من 
ت�سميم  على  كيفية عملها  فيديو م�سور،  خالل مقطع 

جهاز تنف�س ا�سطناعي.
وكما هي احلال مع فورد وجرنال موتورز، يبني مهند�سو 
�سياراتها،  اأجزاء من  با�ستخدام  التنف�س  "ت�سال" اأجهزة 
ال�سيارات،  غيار  قطع  توفر  اإىل  ذلك  يف  ال�سبب  ويرجع 

وتراجع م�ستويات الت�سنيع.
بت�سال،  اخلا�س  ال�سطناعي  التنف�س  جهاز  وي�ستخدم 
نظام املعلومات والرتفيه لكمبيوتر �سيارتها "موديل 3"، 
ب��دوره يف تدفق الهواء، ح�سبما ذكر موقع  الذي يتحكم 
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اإن خزان  اإىل  التقنية،  بالأخبار  املتخ�س�س  املوقع  واأ�سار 

الهواء املعّلق ي�ستعمل بو�سفه غرفة خلط الأك�سجني.

تعايف اأ�سغر م�ساب 
بكورونا يف �سلطنة ُعمان

اأع���ل���ن���ت ال�����س��ل��ط��ات ال�����س��ح��ي��ة يف 
�سلطنة ُعمان، تعايف اأ�سغر م�ساب 
ب���ف���ريو����س ك�����ورون�����ا امل�����س��ت��ج��د يف 

البالد.
الُعمانية يف  ال�سحة  وزارة  واأك��دت 
العمر  م��ن  يبلغ  ت��ع��ايف طفل  ب��ي��ان 
اإقامته  عقب  وذل��ك  ون�سف،  �سنة 
بامل�ست�سفى  الأط�����ف�����ال  ق�����س��م  يف 
ال�سلطاين، جراء اإ�سابته بفريو�س 

كورونا امل�ستجد.
العدوى  فاإن  ال�سحة،  ووفق وزارة 
ب��ال��ف��ريو���س ان��ت��ق��ل��ت ل��ل��ط��ف��ل من 

اأحد والديه.
امل�ست�سفى  اإىل  الطفل  اأدخ���ل  وق��د 
وه���������و ي������ع������اين م�������ن ������س�����رع�����ة يف 
ب�����س��ي��ط��ة، وو�سع  ال��ت��ن��ف�����س وك��ح��ة 
حت��ت امل��راق��ب��ة مل��دة ي��وم��ني، لعمل 
له  وقدمت  والأ�سعة،  الفحو�سات 

العناية الطبية الالزمة.
اأن الطفل بخري  ال��وزارة  واأ�سافت 
بعد  امل�ست�سفى  غ����ادر  وق���د  الآن، 

ا�ستقرار حالته ال�سحية.
ودع������ت ال���������وزارة امل���واط���ن���ني اإىل 
العزل  ب�����اإج�����راءات  ال���ت���ام  ال��ت��ق��ي��د 
ال�سحي، وعدم اخلروج من املنازل 

اإل لل�سرورة.
�سجلت  ُع��م��ان  اأن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
ج���دي���دة  اإ�����س����اب����ة   40 ال����ث����الث����اء 
ب��ف��ريو���س ك���ورون���ا ل��ريت��ف��ع تعداد 
 371 اإىل  ب����امل����ر�����س  امل�������س���اب���ني 

بالإ�سافة اإىل حالتي وفاة.

كمبيوترات »خارقة«.. لعالج  كورونا
الكمبيوتر  اأج���ه���زة  وال��ب��اح��ث��ون  ال��ع��ل��م��اء  ي�ستخدم 
كمبيوتر"  ب�"�سوبر  تعرف  التي  اخلارقة  العمالقة 
عالج  ع��ن  البحث  لت�سريع  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  جميع  يف 
لفريو�س كورونا اجلديد، الذي اأدخل العامل يف حالة 
والقت�سادية  الج��ت��م��اع��ي��ة  احل��ي��اة  وع��ّط��ل  اإغ����الق 

والتجارية.
"يونيفري�سيتي كوليدج  باحثون من جامعة  ويقول 
ميكنها  الفائقة  العمالقة  الكمبيوترات  اإن  لندن" 
م��ع��اجل��ة امل��ع��ل��وم��ات، ال��ت��ي ق��د ت�����س��ت��غ��رق ���س��ه��ورا يف 

الظروف العادية، يف غ�سون اأيام.
"مكتبات  ومعاجلة  فح�س  ميكنها  اأن��ه  يعني  وه��ذا 
فيها  مب��ا  املحتملة"،  للفريو�سات  امل�����س��ادة  الأدوي����ة 
اأمرا�س  لعالج  بالفعل  ترخي�سها  مت  التي  الأدوي���ة 
اأخرى، ب�سرعة كبرية وفقا لتقرير ن�سرته �سحيفة 

"ديلي ميل" الريطانية.
وي�ستطيع العلماء يف جامعة "يونيفري�سيتي كوليدج 
الكمبيوترات  اأق���وى  م��ن  ع��دد  اإىل  لندن" الو�سول 

مع  الريطانية  اجلامعة  فريق  ويعمل  ال��ع��امل،  يف 
الوليات  اأن��ح��اء  م��ن جميع  ب��اح��ث   100 م��ن  اأك���ر 
هذه  م��ن  ا�ستفادة  اأق�سى  لتحقيق  واأوروب����ا  املتحدة 

الكمبيوترات يف املعركة �سد وباء "كوفيد19-".
بيرت  الريطانية،  اجلامعة  يف  الروفي�سور  وق��ال 
كوفيني: "نحن ن�ستخدم القوة الهائلة للكمبيوترات 
الفائقة للبحث ال�سريع يف اأعداد هائلة من املركبات 
فريو�س  تثبط  اأن  ميكن  التي  املحتملة  الكيميائية 

كورونا اجلديد".
"اأجهزة الكمبيوتر  اأنه يتم لحقا ا�ستخدام  واأ�ساف 
با�ستخدام  ول��ك��ن  اأخ�����رى،  م���رة  نف�سها  ال��ع��م��الق��ة 
بحيث  القائمة  تلك  لتح�سني  خمتلفة،  خوارزميات 
تت�سمن املركبات الأف�سل التي تلزم يف ابتكار عالج 

جديد للفريو�س الفتاك".
ي�سار اإىل اأن اأ�سرع كمبيوتر عمالق يف العامل ، ُيعرف 
ريدج"  "اأوك  خم��ت��ر  يف  وي��وج��د  "�ساميت"  ب��ا���س��م 

الوطني يف الوليات املتحدة.

�سيلينا غوميز تتربع 
ل�سندوق مكافحة كورونا

مكافحة  ل�سندوق  واح���د  ب���دولر  غوميز  �سيلينا  النجمة  ت��ّرع��ت 
فريو�س كورونا، على اأي طلب �سراء من متجرها اخلا�س، وقد اأعلنت 

ذلك عر �سفحتها اخلا�سة على اأحد مواقع التوا�سل الجتماعي.
وكانت غوميز قد اأعلنت اأي�ساً ترعها لأحد املراكز الطبية يف مدينة 
لو�س اأجنلو�س الأمريكية، من اأجل الت�سدي لفريو�س كورونا، بعد 

اأن �سّجلت الوليات املتحدة الأمريكية، اأعلى ح�سيلة من امل�سابني.
وهو  ن��ف�����س��ي،  مب��ر���س  م���وؤخ���راً  اإ���س��اب��ت��ه��ا  ك�سفت  �سيلينا  اأن  ُي��ذك��ر 
"الإ�سطراب ثنائي القطب"، وقالت اإنه ورغم ال�سدمة الكبرية التي 
اإنتابتها فور معرفة املر�س، الذي مت ت�سخي�سه من ِقبل الأطباء، اإل 

اأنها حالياً تتعاي�س معه وتتلقى العالج، لتخرج من اأزمتها.

جني تتحدث �إىل طبيب بيطري عرب مكاملة فيديو عن كلبها هاري مع ��صتمر�ر �نت�صار فريو�س كورونا يف بريطانيا. رويرتز


