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�نطالق خدمة تو�صيل �لأدوية للمنازل يف �أبوظبي 
•• اأبوظبي -وام:

�إىل  �ل�صيدليات  �أدوي��ة من  �أبوظبي طلب  �صكان  باإمكان  �لآن  �أ�صبح 
منازلهم بف�صل مبادرة جديدة �أطلقتها د�ئرة �ل�صحة – �أبوظبي.

و�أكدت �لد�ئرة، �لتي تعترب �جلهة �ملنظمة لقطاع �لرعاية �ل�صحية 
يف �لإمارة، لوكالة �أنباء �لإمار�ت )و�م( �أن معظم �صيدليات �لعياد�ت 

�خلارجية يف �أبوظبي ح�صلت على �ملو�فقة لتقدمي �خلدمة.
بالإ�صافة لذلك، مت �لت�صريح جلميع �ل�صيدليات �ملرخ�صة من قبل 
د�ئرة �ل�صحة يف �لقطاعني �حلكومي و�خلا�ص يف �لإمارة و�مللتزمة 
تو�صيل  بخ�صو�ص  ل��ل��د�ئ��رة  �جل��دي��دة  �ملعايري  ومتطلبات  ب��اآل��ي��ات 
�لآن  �ملر�صى  باإمكان  �إذ  بالبدء بتفعيل �خلدمة،  �ملنازل  �إىل  �لأدوي��ة 

�لت�صال بال�صيدليات مبا�صرًة لطلب �لأدوية.
وكان قد مت �إطالق �خلدمة بالأ�صا�ص لت�صهيل ح�صول �ملر�صى على 
�أدويتهم، خا�صة �مل�صنني و�أ�صحاب �لأمر��ص �خلطرية ومن يعي�صون 
يف مناطق بعيدة، �إل �أن توقيت �إطالق �خلدمة جاء يف وقٍت ينت�صر 
�ملو�طنني  جميع  �حلكومة  فيه  وحت��ث  �مل�صتجد،  ك��ورون��ا  وب���اء  فيه 
يف  �لجتماعي  للتباعد  �إ�صافة  منازلهم  يف  �لبقاء  على  و�ملقيمني 

حماولة لحتو�ء �لوباء.                         )�لتفا�صيل �ص2(

د�ئرة �لق�صاء يف �أبوظبي تعقد جل�صات �لتوجيه �لأ�صري عرب �لت�صال �ملرئي
•• اأبوظبي-وام:

�لأ�صري  54 ملفا للتوجيه  �أبوظبي، عن قيد  �لق�صاء يف  د�ئرة  �أعلنت 
�إطار  يف  وذل��ك  �ملرئي،  �لت�صال  عرب  �لت�صوية  جل�صات  وعقد  بعد،  عن 
تنفيذ خطتها ل�صتمر�رية �لأعمال و�لعمل عن بعد، يف ظل �لإجر�ء�ت 
و�صالمة  �صحة  على  �ملحافظة  ب�صاأن  �لوقائية  و�لتد�بري  �لح��ر�زي��ة 
�ملجتمع. و�عتمدت د�ئرة �لق�صاء، تقنية �لت�صال �ملرئي لعقد جل�صات 

�لتوجيه �لأ�صري عن بعد، عقب �إمتام عملية �لقيد �إلكرونيا. 
)�لتفا�صيل �ص8(
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رئي�س �لدولة ي�صدر مر�صوما بتعيني يو�صف �ل�صركال 
مدير� عاما ملوؤ�ص�صة �لإمار�ت للخدمات �ل�صحية

•• اأبوظبي-وام:

�لدولة  رئي�ص  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�صيخ  �ل�صمو  �صاحب  �أ�صدر 
حفظه �هلل مر�صوما �حتاديا ل�صنة 2020 بتعيني �صعادة �لدكتور يو�صف 

حممد �ل�صركال، مدير� عاما ملوؤ�ص�صة �لإمار�ت للخدمات �ل�صحية.
�ل�صحة  وز�رة  يف  م�صاعد  وز�رة  وكيل  من�صب  �ل�صركال  �صعادة  و�صغل 

ووقاية �ملجتمع منذ عام 2013 وحتى �لآن.   )�لتفا�صيل �ص2(

يومية - �صيا�صية - م�صتقلة
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�صيارة �إ�صعاف متر �أمام م�صت�صفى �صانت توما�ص حيث يوجد رئي�ص �لوزر�ء �لربيطاين يف �لعناية �ملركزة. )� ف ب(

بوتني يف حرب مع عدو خفي هذه �ملرة

برئا�شة حممد بن را�شد 

جمل�س �لوزر�ء يعتمد ت�صكيل �للجنة �لوطنية �لعليا 
لتنظيم �لتطوع خالل �لأزمات برئا�صة عبد�هلل بن ز�يد

•• دبي-وام:

برئا�صة  �ل���وزر�ء  جمل�ص  �عتمد 
حممد  �ل�صيخ  �ل�صمو  ���ص��اح��ب 
بن ر��صد �آل مكتوم نائب رئي�ص 
�ل���وزر�ء  جمل�ص  رئي�ص  �ل��دول��ة 
ت�صكيل  �هلل  رع�����اه  دب����ي  ح���اك���م 
لتنظيم  �لعليا  �لوطنية  �للجنة 
وذلك  �لأزم����ات،  خ��الل  �لتطوع 
بهدف تطوير منظومة متكاملة 
�لتطوعي  ل��ل��ع��م��ل  وم�����ص��ت��د�م��ة 
�ل�����دول�����ة خ������الل �لأزم���������ات،  يف 
وب��ال��ت��ع��اون م��ع ك��اف��ة �لأط����ر�ف 
�مل��ع��ن��ي��ة ب��ال��ع��م��ل �ل��ت��ط��وع��ي يف 

�لدولة من �أفر�د وموؤ�ص�صات.
�ل�صيخ  ���ص��م��و  �ل��ل��ج��ن��ة  ي���ر�أ����ص 
عبد�هلل بن ز�يد �آل نهيان وزير 
�خل��ارج��ي��ة و�ل���ت���ع���اون �ل����دويل، 
وياأتي ت�صكيلها يف �صوء �لقر�ر�ت 
حكومة  ع���ن���ه���ا  �أع����ل����ن����ت  �ل����ت����ي 
فريو�ص  م��ن  للوقاية  �لإم����ار�ت 
كورونا �مل�صتجد كوفيد 19، ويف 
لدعم  �حلكومية  �جل��ه��ود  �إط���ار 
�لعمل �لتطوعي و�أن�صطة خدمة 
�ملجتمع على خمتلف �لأ�صعدة، 

رئي�س الوزراء الربيطاين حالته م�شتقرة

�ل�صحة �لعاملية حتذر من تخفيف �إجر�ء�ت �إبطاء كورونا
احلوثي يهدد برنامج الغذاء العاملي

قتلى وجرحى من �حلوثيني باإحباط هجومني يف �حلديدة
•• اليمن-وكاالت:

�ل��ع��امل��ي، ميلي�صيات �حل��وث��ي يف  �ل���غ���ذ�ء  ب��رن��ام��ج  �ت��ه��م 
تلف  يف  بالت�صبب  �ليمن،  غربي  �صمال  حجة،  حمافظة 
توزيع  بتعليق  م��ه��دد�ً  �لغذ�ئية،  �مل�صاعد�ت  م��ن  كميات 
�لإجر�ء�ت  �ل�صلطات  تتخذ  �إذ� مل  باملحافظة  �مل�صاعد�ت 

�ل�صحيحة، ووقف �لعر�قيل غري �ملقبولة.
كان فرع �ملجل�ص �لأعلى لإد�رة وتن�صيق �ل�صوؤون �لإن�صانية 
�أعلن  �لتابع لالنقالبيني �حلوثيني يف حمافظة حجة، 
�لعاملي،  �لأغ��ذي��ة  لربنامج  تابعة  �صاحنات   6 �صبط  عن 
وهي حتمل دقيقاً غري �صالح لال�صتخد�م �لآدمي، وقال 
ب��رن��ام��ج �لأغذية  �إن م�����ص��وؤويل  م��دي��ره ع���الن ف�����ص��ائ��ل، 
تقرير  بنتائج  �إب��الغ��ه��م  بعد  �مل�صاعد�ت  بتعليق  ل��وح��و� 
�إتالف  ب�صاأن  �لعامة  �لنيابة  وتوجيهات  �ملو�صفات  هيئة 

�لكمية.

م��ن ج��ه��ة �أخ�����رى، ت�����ص��دت �ل���ق���و�ت �مل�����ص��رك��ة �ليمنية، 
�لذر�ع  �حلوثي  ميلي�صيات  �صنتها  منف�صلني  لهجومني 
�لإير�نية يف �ليمن، على مو�قعها �صرق �لدريهمي و�صارع 

�خلم�صني �صرق مدينة �حلديدة.
�لقو�ت  ق���و�م  �ل��ع��ام��ل��ة �صمن  �ل��ع��م��ال��ق��ة  �أل��وي��ة  وذك����رت 
�صنو�  �أن �حلوثيني  �لإلكروين،  �مل�صركة، عرب موقعها 
هجومني منف�صلني مبختلف �لأ�صلحة، على مو�قع �صرق 
مديرية �لدريهمي جنوب �حلديدة، ويف �صارع �خلم�صني 

�صرق مدينة �حلديدة.
�أن �لقو�ت �مل�صركة ت�صدت للهجومني، و�أوقعت  و�أكدت 
عدد�ً من �لقتلى و�جلرحى يف �صفوف �حلوثيني، خ�صائر 
ف��ادح��ة يف �ل��ع��ت��اد. وت��و����ص��ل �ل��ق��و�ت �مل�����ص��رك��ة توجيه 
�ل�صربات �ملوجعة للميلي�صيات �حلوثية جر�ء خروقاتها 
�ملتكررة للهدنة �لأممية وحماولتها �لفا�صلة بالت�صعيد 
على مو�قع �لقو�ت يف خمتلف جبهات �لقتال باحلديدة.

•• عوا�صم-وكاالت:

قال �ملتحدث با�صم بوري�ص جون�صون 
رئ��ي�����ص �ل�����وزر�ء �ل��ربي��ط��اين �أم�ص 
خالل  ��صتقرت  حالته  �إن  �لثالثاء 
�لليل يف �لعناية �ملركزة بعد تدهور 
كورونا  بفريو�ص  �إ�صابته  �أع��ر����ص 
ت����ز�ل  ل  م��ع��ن��وي��ات��ه  �أن  م�����ص��ي��ف��ا 
مرتفعة.وقال �ملتحدث لل�صحفيني 
�إىل  ُنقل  �ل��ذي  �ل����وزر�ء،  رئي�ص  �إن 
�مل�صت�صفى يوم �لأحد، تلقى عالجا 
دون  ويتنف�ص  ب��الأك�����ص��ج��ني  ع��ادي��ا 
جهاز  �إىل  ي��ح��ت��اج  ول  م�����ص��اع��دة 

تنف�ص �صناعي.
�صوؤون جمل�ص  �أن خرج وزير  وبعد 
�ل��ربي��ط��اين مايكل جوف  �ل����وزر�ء 
�أم�������ص �ل���ث���الث���اء، يف م��ق��اب��ل��ة مع 
تلفزيون هيئة �لإذ�عة �لربيطانية، 
�حلالة  ع��ن  �ل��ع��امل  ب��ه��ا  ليطمئن 
�ل���������ص����ح����ي����ة ل����رئ����ي���������ص �ل������������وزر�ء 
جون�صون  ب���وري�������ص  �ل���ربي���ط���اين 
�مل���رك���زة منذ  �ل���ر�ق���د يف �ل��ع��ن��اي��ة 
»�آي. تلفزيون  �أك��د  �لثنني،  م�صاء 
ج���وف يخ�صع  �ل��وزي��ر  �أن  ت����ي.يف« 
�أعر��ص  ظهور  بعد  �لذ�تي  للعزل 
كوفيد19-  مب���ر����ص  �لإ�����ص����اب����ة 
�ل��ن��اج��م ع��ن ف��ريو���ص ك��ورون��ا على 

�أحد �أفر�د عائلته.
�أحد  �إن ج���وف،  �ل��ت��ل��ف��زي��ون  وق���ال 
رئي�ص  ب��ح��ك��وم��ة  �لأع�������ص���اء  �أك����رب 
ز�ل  ما  جون�صون،  بوري�ص  �ل���وزر�ء 

�ل�صني تزيح �أمريكا عن عر�س 
بر�ء�ت �لخرت�ع للمرة �لأوىل 

•• جنيف-رويرتز:

قالت �لوكالة �لتابعة لالأمم �ملتحدة 
�لخر�ع  ب���ر�ء�ت  بت�صجيل  �ملعنية 
م�صدر  �أك��رب  ه��ي  �ل�صني  �إن  �م�ص 
لطلبات ت�صجيل �لرب�ء�ت �لدولية 
مزيحة   ،2019 يف  �ل����ع����امل  يف 
عر�ص  عن  �ملتحدة  �لوليات  بذلك 
ظلت مربعة عليه منذ �إقامة تلك 
�ملنظومة قبل �أكرث من 40 عاما.

للملكية  �لعاملية  �ملنظمة  و�أ�صافت 
نظام  على  ت�صرف  �ل��ت��ي  �ل��ف��ك��ري��ة، 
�ل��دول من تبادل �لعر�ف  مّيكن 
�ألفا   58 �أن  �لخ������ر�ع،  ب�����رب�ء�ت 
�ل�صني  م���ن  ج����اءت  ط��ل��ب��ا  و990 
�ألفا   57 مع  مقارنة  �ملا�صي  �لعام 
�مل��ت��ح��دة. �ل����ولي����ات  م���ن  و840 
و�أ���ص��ارت �إىل �أن �ل��ع��دد �ل���و�رد من 
20 عاما  �ل�صني ز�د ملئتي مثل يف 
�ملتحدة  �ل��ولي��ات  وتقدمت  فقط. 
باأعلى عدد طلبات يف �لعامل يف كل 
�لتعاون  م��ع��اه��دة  توقيع  منذ  ع��ام 

لرب�ء�ت �لخر�ع يف 1978.

لنتكا�صة  ت��ت��ع��ر���ص  ب����اأن  ت��خ��اط��ر 
وتعاين من م�صاعفات.

�أعلنت �ملنظمة، �لثالثاء،  �إىل ذلك 
�أزمة  خ�صم  يف  �أ�صدرته  تقرير  يف 
�إىل  ي��ح��ت��اج  �ل���ع���امل  �أن  ك����ورون����ا، 
�إ�صايف  �صتة ماليني �صخ�ص  قر�بة 

يعملون يف جمال �لتمري�ص.
�لذي  �لتقرير  يف  �ملنظمة  و�صددت 
�لدولية  �حل���م���ل���ة  ف���ي���ه  ����ص���ارك���ت 
للممر�صات،  �ل��دويل  ناو  نور�صينغ 
للممر�صني  �لأ�صا�صي  �ل���دور  على 
�لذين  �مل���ح���رف���ني  و�مل���م���ر����ص���ات 
�لعاملني  ن�صف  من  �أك��رث  ميثلون 

يف �لطاقم �لطبي.
تيدرو�ص  �ملنظمة،  مدير  ق��ال  كما 
بيان:  يف  غ��ي��ربي�����ص��و���ص،  �أده����ان����وم 
�ملمر�صون و�ملمر�صات هم �لركيزة 
�لأ�صا�صية لالأنظمة �ل�صحة �ليوم، 
و�ملمر�صات  �ملمر�صني  من  �لعديد 
يجدون �أنف�صهم يف طليعة �لت�صدي 

جلائحة كوفيد19-.
وج����ود نحو  �إىل  �ل��ت��ق��ري��ر  و�أ����ص���ار 
وممر�صة  مم���ر����ص  م���ل���ي���ون   28
�لعامل.  يف  مم��ار���ص��ني  حم��رف��ني 
�رتفع  و2018،   2014 ب����ني 
ل  ل��ك��ن  م���ل���ي���ون،  ب�4،7  ع���دده���م 
مليون.  ب�5،9  نق�ص  ه��ن��اك  ي���ز�ل 
�أكرث  يف  �لنق�ص خ�صو�صاً  ويركز 
�إف��ري��ق��ي��ا وجنوب  �ل����دول ف��ق��ر�ً يف 
����ص���رق �آ����ص���ي���ا و�ل�������ص���رق �لأو�����ص����ط 

و�أمريكا �جلنوبية.

م�صتمر� يف �أد�ء عمله.
رئي�ص  �أن  ك�����ص��ف  ق���د  وك����ان ج���وف 
�ل��وزر�ء ل ي��ز�ل يف �لعناية �ملركزة 
لكن فريقه يعمل معا ملو�جهة وباء 

فريو�ص كورونا.
تلفزيون  م��ع  م��ق��اب��ل��ة  و�أ����ص���اف يف 
"بينما  �لربيطانية  �لإذ�ع���ة  هيئة 
ن��ت��ح��دث ل ي����ز�ل رئ��ي�����ص �ل�����وزر�ء 
فريقه  وي��ت��اب��ع  �مل��رك��زة  �لعناية  يف 
�أف�صل  وي��ت��ل��ق��ى  ح���ال���ت���ه  �ل���ط���ب���ي 
م�صت�صفى  يف  �ل��ف��ري��ق  م��ن  رع��اي��ة 
�صانت توما�ص )�لو�قع قبالة مبنى 

ل��ن��دن( ون�صلي  �ل��ربمل��ان يف و���ص��ط 
وتابع:  �أ�صرته".  و�أج���ل  �أج��ل��ه  م��ن 
عافيته  ي�صرد  �أن  جميعا  "ناأمل 
يف �أق��رب وق��ت ممكن وه��ذ� هو كل 
ما ي�صغلنا �لآن"، م�صيفا �أنه �صيتم 
�إ�صد�ر بيان �إذ� طر�أ �أي تغيري على 

حالة جون�صون.
با�صم  م���ت���ح���دث  �أك������د  ذل������ك،  �إىل 
�لثالثاء،  �لعاملية،  �ل�صحة  منظمة 
تو�صيات  لديها  لي�ص  �ملنظمة  �أن 
�صاملة للدول و�ملناطق فيما يتعلق 
�إىل  �لر�مية  �لإج����ر�ء�ت  بتخفيف 

ك��ورون��ا، لكنها  وب��اء  �نت�صار  �إب��ط��اء 
حتث على عدم رفع هذه �لإجر�ء�ت 

قبل �لأو�ن.
�ملنظمة،  ب��ا���ص��م  �مل���ت���ح���دث  وق�����ال 
موؤمتر  يف  ليندميري،  كري�صتيان 
�أهم  �أح���د  �إن  �ف��ر����ص��ي،  ���ص��ح��ايف 
�جل����و�ن����ب ه���و ع����دم �ل��ت��خ��ل��ي عن 
ل  ح��ت��ى  �لأو�ن  ق��ب��ل  �لإج��������ر�ء�ت 

حتدث �نتكا�صة جمدد�ً.
ي�صبه كونك  �لأم��ر  �أن  �أ���ص��اف  كما 
�لفر��ص  من  خرجت  �إذ�  مري�صاً.. 
فاأنت  �لأو�ن  قبل  ورك�صت  مبكر�ً 

لرت�شيخ ثقافة امل�شاركة وخدمة املجتمع من خالل تطوير القدرات
�لحتادية لل�صباب تطلق من�صة 

�إلكرتونية لر�صد �لفر�س �ملتاحة لل�صباب
•• دبي-وام:

فعلت �ملوؤ�ص�صة �لحتادية لل�صباب من�صة )فر�ص(�لإلكرونية :
�ملتاحة  �لفر�ص  https://opportunities.youth.gov.ae، لر�صد   
�ملجالت  �مل�صاركة يف خمتلف  وتعزيز  �لطاقات  و��صتثمار  �ملجتمع  لل�صباب خلدمة 

و�لقطاعات �حليوية.
يف  و�مل�صاركة  �لوطن  خدمة  على  �لإم��ار�ت��ي  �ل�صباب  ت�صجيع  �إىل  �ملن�صة  وتهدف 
خدمة �ملجتمع للم�صاهمة ب�صكل فعال يف خمتلف �لرب�مج و�لفعاليات و�لأن�صطة 
�أوق��ات �لطو�رئ و�لأزم��ات �لتي تتطلب من �جلميع �لتكاتف  يف �لدولة خا�صة يف 
و�مل�صاركة يف جهود �لدولة حلماية �ملجتمع، �إىل جانب �إتاحة �لفر�صة لهم للو�صول 
�إىل جميع فر�ص �مل�صاركة يف �خلدمة وتطوير �ملهار�ت و�لقدر�ت لتعامل مع �ملرحلة 

�حلالية للوقاية من �لأوبئة.                                             )�لتفا�صيل �ص8(

�ملطلوب  �لدعم  كامل  وتقدمي 
�لتطوع  وج��ه��ات  للمتطوعني 

وتن�صيق �لعمل فيما بينهم.
�للجنة  ���ص��ت��ق��وم  وت��ف�����ص��ي��ال 
ب����الإ�����ص����ر�ف ع��ل��ى ع��م��ل كافة 
على  �ل���ت���ط���وع���ي���ة  �جل�����ه�����ات 
م���������ص����ت����وى �ل��������دول��������ة خ�����الل 

من�صة  وت���ف���ع���ي���ل  �لأزم������������ات، 
كمن�صة  )متطوعني.�إمار�ت( 
و�عتماد  ل���ص��ت��ق��ب��ال  رئ��ي�����ص��ي��ة 
�لأزمات،  وقت  �لتطوع  طلبات 
�ملتطوعني  ع��ل��ى  و�لإ������ص�����ر�ف 
خ�������الل �لأزم��������������ات و����ص���م���ان 
وتقدمي  و�صالمتهم  �صحتهم 

لهم،  �ل��������الزم  �ل����دع����م  ك����اف����ة 
مع  �لتن�صيق  �إىل  ب��الإ���ص��اف��ة 
�حلكومية  �مل��ح��ل��ي��ة  �جل���ه���ات 
لتوحيد  �حل���ك���وم���ي���ة  و����ص���ب���ه 
�ل��ت��ط��وع��ي��ة خالل  �حل���م���الت 

�لأزمات.
)�لتفا�صيل �ص2(

فرن�صا حتذر: مل نبلغ ذروة �لوباء بعد
•• باري�س-وكاالت:

�إىل  �لبالد  �لوفيات يف  و�صول  مع 
كورونا  ب���ف���ريو����ص  �آلف   9 ن��ح��و 
�ل�صحة  م��ن��ظ��م��ة  و���ص��ف��ت��ه  �ل�����ذي 
�أو  بالوباء  �ملا�صي  �ل�صهر  �لعاملية 
�جلائحة، حذرت فرن�صا من تفاقم 

مقبل يف �أعد�د �لإ�صابات.
و�أكد وزير �ل�صحة �أوليفييه فري�ن 
بعد  ت�صل  مل  فرن�صا  �أن  �لثالثاء 
وقال   .19 كوفيد  وب���اء  ذروة  �إىل 
فري�ن لقناة بي.�إف.�إم �لتلفزيونية 
ما زلنا يف مرحلة تفاقم �جلائحة.

�لبالد  �إغ�������الق  �أن  �أ�����ص����اف  ك���م���ا 
�صي�صتمر ما د�م ذلك �صروريا.

�أظهرت  ك����ورون����ا  ب���ي���ان���ات  وك���ان���ت 
�ل�����زي�����ادة يف  م���ع���دل  �أن  �لث����ن����ني 
ت�صعة  ح��و�يل  بلغت  �لتي  �لوفيات 
بعد عدة  �أخ��رى  م��رة  ت�صارع  �آلف 

�أيام من �لتباطوؤ.

و�أ���ص��ف��ر �ل��ف��ريو���ص �مل�����ص��ت��ج��د عن 
8،911 وفاة يف فرن�صا منذ مطلع 
حالة   833 ب��ي��ن��ه��ا  م���ار����ص،  �آذ�ر 
و�لع�صرين  �لأرب������ع  �ل�����ص��اع��ات  يف 

�ملا�صية، وفق ما �أعلن فري�ن.

ومن بني �لوفيات �لإ�صافية �صّجلت 
�أما  �مل�صت�صفيات،  يف  حالت   605
دور  يف  ف�صّجلت  �ملتبقية  �لوفيات 
طبية  مر�كز  يف  �أو  �مل�صنني  رعاية 

�جتماعية.

يف اأوج اأزمة فريو�س كورونا:
�إيطاليا: �ملتحفظ �حل�صيف 

جوزيبي كونتي ينتقم!
•• الفجر – خرية ال�صيباين

من كان يتنباأ عندما مت تعيينه رئي�ًصا حلكومة �ل�صعبويني يف ،2018 
باأنه �صيظل هنا �ليوم؟ ومع ذلك، من �أزمة �صيا�صية �إىل در�ما �صحية، 
كورونا،  فريو�ص  �جتاحها  �لتي  �إيطاليا،  �ن  وه��ا  نف�صه.  كونتي  فر�ص 
ت�صيد به.�إن قلب �لطاولة د�ئًما ما يرك ب�صمته، حتى ملّا تعقد �لقمة 
�ملتاألق  �مل��وؤل��ف  يكون  عندما  وخا�صة،  �لفيديو.  طريق  ع��ن  �لأوروب��ي��ة 
�لهند�م،  و�نيق  ظاهريا،  بالر�صانة  يت�صم  �إي��ط��ايل  حكومة  رئي�ص  هو 
�خلمي�ص  يوم  كونتي  جوزيبي  �أ�صعد  لقد  �ل�صا�صة.  على  �مل�صهد  يفي�ص 
للتنازلت  �لعلنية  مبعار�صته  �جلزيرة  �صبه  يف  مو�طنيه  مار�ص،   26
�ل�صحية  �لأزم��ة  �لأوروب��ي للتعامل مع  �ملجل�ص  �لتي و�صعها  �لب�صيطة 

و�ملالية و�لجتماعية لفريو�ص كورونا.
�ل��ت��ي ك��ان��ت د�ئما  �أجن��ي��ال م��ريك��ل،  �إىل �مل�صت�صارة  حت��ّد رم���زي، م��وج��ه 
من  �صكل  -لأي  �لأح���د�ث  كانت  مهما  �ليوم،  نعلم  بتنا  –وكما  معادية 
�أ���ص��ك��ال جت��م��ي��ع �ل���دي���ون ب��ني �ل����دول �لأوروب����ي����ة. ف��ال جم����ال، يف هذه 

�لظروف، لإحد�ث �صند�ت كورونا.                    )�لتفا�صيل �ص11(

نقل مهاجر �ىل �كو�خ جمهزة مل�صابي كورونا من �ملهاجرين غرب فرن�صا

مواجهة الوباء طبية واجتماعية و�شيا�شية:
هل �صينت�صر كورونا على �صطوة بوتني؟

•• الفجر -اآنا كولني ليبيديف –ترجمة خرية ال�صيباين

�لإ�صالح   :2020 �أب���ري���ل  ب��د�ي��ة  رو���ص��ي��ا يف  ي��ت��د�خ��الن يف  ه��ن��اك خ���رب�ن 
�لد�صتوري، حيث يرى �لعديد من �ملحللني �نغالقا جديًد� للنظام �ل�صيا�صي، 
ووباء كوفيد19- �لذي �صيخترب مقاومة �ملجتمع �لرو�صي، كما تفعل ذلك 
بلد�ن �أخرى يف �لعامل. ورغم �أن �ل�صيا�صة �خلارجية ملو�صكو و�لإد�رة �لبوتينية 
�ل�صلطوية غالًبا ما تكون حمور �هتمامنا، �إل �أن �لو�صع �لجتماعي للبالد 

و�حلياة �ليومية ل�صكانها غري معروفني ن�صبًيا.           )�لتفا�صيل �ص10(

قو�ت �لحتالل تعتقل 357 فل�صطينيًا.. رغم كورونا 
•• رام اهلل-وكاالت:

�لثالثاء  �أم�ص  فل�صطينية  حقوقية  موؤ�ص�صات  قالت 
�إن �جلي�ص �لإ�صر�ئيلي �عتقل 357 فل�صطينياً منهم 

ن�صاء خالل مار�ص )�آذ�ر( �ملا�صي. و4  طفاًل   48
�لفل�صطيني،  �لأ����ص���ري  ن����ادي  م��وؤ���ص�����ص��ات  و�أ����ص���اف���ت   
وهيئة  �لإن�����ص��ان،  وحقوق  �لأ���ص��ري  لرعاية  و�ل�صمري 
�صوؤون �لأ�صرى و�ملحّررين يف بيان م�صرك "و��صلت 
بحق  �لعتقال  عمليات  �لإ�صر�ئيلي  �لحتالل  ق��و�ت 
�نت�صار  م��ن  �لكبرية  �لتخوفات  رغ��م  �لفل�صطينيني 

فريو�ص كورونا.
و�أو����ص���ح �ل��ب��ي��ان �أن �لع��ت��ق��الت ت��وزع��ت ع��ل��ى كافة 
�لتي  �لقد�ص  فيها  مب��ا  �لغربية  �ل�صفة  حمافظات 
فيها  �ملعتقلني  ع��دد  بلغ  حيث  م��ع��دل  �أع��ل��ى  �صجلت 

مو�طناً.  192
وق���ال �ل��ب��ي��ان وب��ذل��ك ب��ل��غ ع���دد �لأ����ص���رى و�ملعتقلني 
�صهر  نهاية  حّتى  �لحتالل  �صجون  يف  �لفل�صطينيني 

مار�ص )�آذ�ر( 2020، قر�بة 5000 �أ�صري.
و�أ�صاف منهم 41 �أ�صرية و180 طفاًل، وو�صل عدد 

�ملعتقلني �لإد�ريني ملا يقارب 430 معتقاًل.
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اأخبـار الإمـارات
رئي�س �لدولة ي�صدر مر�صوما بتعيني يو�صف �ل�صركال 

مدير� عاما ملوؤ�ص�صة �لإمار�ت للخدمات �ل�صحية
•• اأبوظبي-وام:

�أ�صدر �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�ص �لدولة 
�لدكتور  �صعادة  بتعيني   2020 ل�صنة  �حتاديا  مر�صوما  �هلل  حفظه 
للخدمات  �لإم���ار�ت  ملوؤ�ص�صة  عاما  مدير�  �ل�صركال،  حممد  يو�صف 
�ل�صحية. و�صغل �صعادة �ل�صركال من�صب وكيل وز�رة م�صاعد يف وز�رة 
�ل�صحة ووقاية �ملجتمع منذ عام 2013 وحتى �لآن، حيث عمل على 
تطوير �خلدمات �ل�صحية مل�صت�صفيات �لوز�رة ورفع كفاءة طو�قمها 
�ل�صحية  خدماتها  بجودة  �لرتقاء  �إىل  بالإ�صافة  فيها،  و�لعاملني 

للمو�طنني و�ملقيمني. كما عمل م�صت�صار معايل وزير �ل�صحة ل�صوؤون 
�مل�صت�صفيات، بجانب عمله مدير� للعديد من �مل�صت�صفيات يف �لدولة 
مثل م�صت�صفى �لكويت يف �ل�صارقة، وم�صت�صفى �لذيذ، وعمله يف بد�ية 

حياته �ملهنية وحتى �لآن كطبيب �أخ�صائي جهاز ه�صمي.
من  �له�صمي  �جلهاز  �أم��ر����ص  يف  �ملاج�صتري  �صهادة  �صعادته  يحمل 
من  �لن�صاء  و�أمر��ص  و�جلر�حة  �لطب  وبكالوريو�ص  لندن،  جامعة 
قياد�ت  برنامج  خ��ري��ج  وه��و  �إي��رل��ن��د�،  يف  للجر�حني  �مللكية  �لكلية 
�ل�صيخ خليفة  وب��رن��ام��ج  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة،  ل��ل��ق��ي��اد�ت  �لإم������ار�ت  ح��ك��وم��ة 

للتميز.

بلدية ر�أ�س �خليمة تغلق �صالونات �حلالقة 
و�لتجميل موؤقتا

•• راأ�س اخليمة – �صليمان املاحي 

�تخذت بلدية ر�أ�ص �خليمة قر�ر� يق�صي باغالق جميع �صالونات �حلالقة 
يف  �ملختلفة  باأن�صطتها  �لتجميل  وم��ر�ك��ز  و�لن�صائية  �لرجالية  و�لعناية 

�لمارة �بتد�ء من 6 �بريل �جلاري ب�صكل موقت .
وياأتي هذ� �لجر�ء �نطالقا من حر�ص د�ئرة �لبلدية على تنفيذ �لجر�ء�ت 
�لحر�زية للحفاظ على �صحة و�صالمة �ملجتمع يف مو�جهة وباء فريو�ص 

كورونا �لخذ يف �لنت�صار ب�صورة مثرية لال زعاج  يف دول �لعامل . 

وتعد �صالونات �حلالقة ومر�كز �لتجميل �لن�صائية �صاحة لتجمع �لأ�صخا�ص 
بال�صافة ل�صتخد�م معد�ت ب�صورة م�صركة مما يجعل ذلك �صببا يف نقل 
وباء فريو�ص كورونا وهو �ل�صيء �لذي حد� بالبلدية  �ىل �للجوء لغالقها 

ب�صورة موؤقتة �أي �ىل حني زو�ل �لوباء .
ومن قبل �ألزمت  �لد�ئرة �لقت�صادية �صالونات �حلالقة ومر�كز �لتجميل 
فريو�ص  وب��اء  ملو�جهة  �مل��ق��ررة  �لح��ر�زي��ة  �ل���ص��ر�ط��ات  باتياع  �لن�صائية 
كورونا مثل �لتعقيم �لكامل د�خل �ل�صالونات �لرجالية و�لن�صائية و�ملعد�ت 

و�تباع حجز �خلدمة عرب �لهاتف وذلك جتنبا لزدحام �لزبائن. 

خدمة تو�صيل �لأدوية للمنازل يف �أبوظبي تنطلق ر�صميا
•• اأبوظبي -وام:

�أبوظبي  �صكان  باإمكان  �لآن  �أ�صبح 
�إىل  �ل�صيدليات  م��ن  �أدوي����ة  طلب 
جديدة  م���ب���ادرة  بف�صل  م��ن��ازل��ه��م 
�أطلقتها د�ئرة �ل�صحة – �أبوظبي.

و�أكدت �لد�ئرة، �لتي تعترب �جلهة 
�ل�صحية  �لرعاية  لقطاع  �ملنظمة 
�لإمار�ت  �أنباء  لوكالة  �لإم���ارة،  يف 
"و�م" �أن معظم �صيدليات �لعياد�ت 
�خلارجية يف �أبوظبي ح�صلت على 

�ملو�فقة لتقدمي �خلدمة.
�لت�صريح  مت  ل���ذل���ك،  ب��الإ���ص��اف��ة 
من  �ملرخ�صة  �ل�صيدليات  جلميع 
�لقطاعني  يف  �ل�صحة  د�ئ���رة  قبل 
�حل���ك���وم���ي و�خل����ا�����ص يف �لإم������ارة 
و�مللتزمة باآليات ومتطلبات �ملعايري 
بخ�صو�ص  ل����ل����د�ئ����رة  �جل�����دي�����دة 
�ملنازل بالبدء  �إىل  �لأدوية  تو�صيل 
بتفعيل �خلدمة، �إذ باإمكان �ملر�صى 
�لآن �لت�صال بال�صيدليات مبا�صرًة 

لطلب �لأدوية.

�لآمن يتطلب م�صورة  ��صتخد�مها 
مهنية، �إ�صافًة لالأدوية �لتي حتتاج 
طبية  و�صفة  �إىل  �لقانون  بح�صب 

ل�صرفها.
يف  �ل��ر�غ��ب��ني  للمر�صى  وبالن�صبة 
"خا�صعة  �أدوي������ة  ع��ل��ى  �حل�����ص��ول 
للرقابة" و"�صبه خا�صعة للرقابة"، 
ت�صريح  على  ح�صولهم  يلزم  فاإنه 
خا�ص من د�ئرة �ل�صحة - �أبوظبي 
�ملتطلبات  ج��م��ي��ع  ت��ل��ب��ي��ة  ل�����ص��م��ان 
عدم  �إن  �إذ  و�لتنظيمية،  �لقانونية 
ب�صكل  �ل��ع��ق��اق��ري  ه���ذه  ����ص��ت��خ��د�م 
�إىل  ي�����وؤدي  �أن  ب��اإم��ك��ان��ه  م�������ص���وؤول 

�لإدمان و�إ�صاءة �ل�صتخد�م.
�لعقاقري ملر�صى  ويتم و�صف هذه 
�لأم���ر�����ص �حل����ادة و�مل��زم��ن��ة وفًقا 
�حلديثة،  �ل��ط��ب��ي��ة  ل��ل��م��م��ار���ص��ات 
للمر�صى  ُت���ع���ط���ى  �ل���غ���ال���ب  ويف 

�لد�خليني.
يجوز  ل  ذل������ك،  �إىل  ب���الإ����ص���اف���ة 
�لأدوية  نظم  تو�صيل  لل�صيدليات 
يعانون  �لذين  للمر�صى   - �ملعقدة 

وك�������ان ق�����د مت �إط���������الق �خل���دم���ة 
�ملر�صى  لت�صهيل ح�صول  بالأ�صا�ص 
�مل�صنني  خ��ا���ص��ة  �أدوي����ت����ه����م،  ع��ل��ى 
�خلطرية  �لأم�����ر�������ص  و�أ����ص���ح���اب 
بعيدة،  م��ن��اط��ق  يف  يعي�صون  وم���ن 
�أن توقيت �إطالق �خلدمة جاء  �إل 
كورونا  وب���اء  ف��ي��ه  ينت�صر  وق���ٍت  يف 
�حلكومة  ف��ي��ه  وحت����ث  �مل�����ص��ت��ج��د، 
على  و�مل��ق��ي��م��ني  �مل��و�ط��ن��ني  جميع 
للتباعد  �إ�صافة  �لبقاء يف منازلهم 
لحتو�ء  حم��اول��ة  يف  �لج��ت��م��اع��ي 

�لوباء.
ت��و���ص��ي��ل �خلدمة،  ر���ص��وم  وب�����ص��اأن 
– �أبوظبي  �ل�����ص��ح��ة  د�ئ����رة  ق��ال��ت 
لل�صيدليات  "ُي�صمح  ب���ي���ان:  يف 
ولكن  م��ع��ي��ن��ة  ر�����ص����وم  ب��ت��ح�����ص��ي��ل 
�صيدلية  لكل  ي��رج��ع  ذل��ك  تقدير 
ر�صوم  ف��ر���ص  ت��ن��وي  ك��ان��ت  �إذ�  عما 

على �خلدمة".
�إىل  تو�صيلها  �مل�����ص��م��وح  و�لأدوي������ة 
مبا�صرة  ت���ب���اع  �ل���ت���ي  ه���ي  �مل����ن����ازل 
للمري�ص بدون و�صفة طبية ولكن 

�لتي  �ملزمنة  �حل��الت  من  �لعديد 
ي��ت��م ع��الج��ه��ا ب���اأدوي���ة م��ت��ع��ددة يف 
و�مل��و���ص��وف��ة للمرة  وق���ت و�ح����د - 

�لأوىل، وفقاً للد�ئرة.
و�أ����ص���اف���ت �جل���ه���ة �مل�������ص���وؤول���ة عن 
�أنه  �أبوظبي  يف  �ل�صحية  �لرعاية 
�إر�صاد�ت  �تباع  �ل�صيدليات  "على 
تخزين �لأدوية للتاأكد من �أنه يتم 
ت�صليمها وتعبئتها و�إغالقها ب�صكل 

�صحيح قبل ت�صليمها للمر�صى".
�ل�صيدليات  على  "يجب  وت��اب��ع��ت 
�ل��ت��اأك��د م��ن ن��ق��ل �لأدوي������ة - �لتي 
درج���ة حر�رة  ت��و���ص��ع يف  �أن  ي��ج��ب 
ب��اردة - يف �إن��اء يحافظ على درجة 
�حلر�رة �ملنا�صبة و�ل�صحيحة وفقاً 

ملو��صفات �لدو�ء".
على  ي�����ج�����ب  �أن�����������ه  و�أو��������ص�������ح�������ت 
�صرية  على  �حل��ف��اظ  �ل�صيدليات 
�لتو�صيل  �أثناء  �ملر�صى  معلومات 
�إىل �ملنزل، موؤكدة �أن �حلفاظ على 

�ل�صرية "مهم و�أولوية ق�صوى".
�لتو�صيل  ط��ل��ب  ب���اإع���د�د  وُي�����ص��م��ح 

�لطبية  �ل��و���ص��ف��ة  ت��ق��دمي  مت  �إذ� 
يف  �لإل����ك����رون����ي����ة  �أو  �لأ�����ص����ل����ي����ة 
ويجب  �لتو�صيل  قبل  �ل�صيدلية 

�مل����ن����ازل  �إىل  �ل���ت���و����ص���ي���ل  خ����دم����ة 
�لرخي�ص  ع��ل��ى  �حل�����ص��ول  عليها 
باإد�رة  �لت�صال  خ��الل  �ل��الزم من 

�إبر�ز �لهوية �لإمار�تية �أي�صاً.
و�خ����ت����ت����م ب����ي����ان �ل������د�ئ������رة ق���ائ���اًل 
تقدمي  يف  �لر�غبة  "�ل�صيدليات 

عرب  �ل�صحية  �مل��ن�����ص��اآت  تر�خي�ص 
�لربيد �لإلكروين:

."hfld@doh.gov.ae 

�ل�صرقية �ملتحدة للخدمات �لطبية يف �أبوظبي حت�صل على مو�فقة »د�ئرة �ل�صحة« لتو�صيل �لأدوية للمنازل وتفعيل خدمات �لتطبيب عن بعد

بتفعيل خدمات �لتطبيب عن بعد 
�إلكرونياً  �أو  �لهاتف  طريق  عن 
يحتاجون  �ل�����ذي�����ن  ل���ل���م���ر����ص���ى 
�ملرتبطة  �أدوي��ت��ه��م  تعبئة  �إع����ادة  
�أوملناق�صة  �مل��زم��ن��ة  ب���الأم���ر�����ص 
حال  يف  �أو  �لطبية  �ل��ف��ح��و���ص��ات 
�لن�صائح  لبع�ص  �ملري�ص  �ح��ت��اج 
�ل��ط��ب��ي��ة و����ص��ت�����ص��ارة �ل��ط��ب��ي��ب يف 

�حلالت غري �لطارئة.
غونز�ليز  م��اري��ان��و  �ل�صيد  و�أك���د 
�لتنفيذي مل�صت�صفى د�نة  �لرئي�ص 
�لتطبيب  خ��دم��ات  �أن  �لإم�����ار�ت، 

ملر�صانا  متاحة  �صتكون  بعد  ع��ن 
�إىل  ب����الإ�����ص����اف����ة  �ل���ن�������ص���اء  م�����ن 
�لأطفال مما يغنيهم من �خلروج 
�مل���ن���زل خ����الل ه����ذه �لفرة  م���ن 
يف ح��ال ك��ان �لأم���ر غ��ري طارىء 
�صريري.  فح�ص  �إىل  يحتاج  ول 
و����ص���ي���ق���وم �ل���ط���ب���ي���ب م����ن خالل 
�لهاتف بت�صخي�ص �حلالة، وو�صع 
للمري�ص  �ل���ع���الج���ي���ة  �خل����ط����ة 
�صيتم  كما  طبية  و�صفة  و�إ���ص��د�ر 
�ملري�ص  مل���ن���زل  �لأدوي�������ة  �إر�����ص����ال 
"و�صفتي".  خ���دم���ة  خ����الل  م���ن 
حتديد  �لطبيب  �صي�صتطيع  كما 
�أو  �مل�صت�صفى  زي��ارة  مدى �صرورة 
حاجة �ملري�ص لإجر�ء فحو�صات 
طبية يف �مل�صت�صفى �إن لزم �لأمر. 

�ل�صت�صار�ت  �صتتيح  وب��ال��ت��اأك��ي��د 
�لطبية عن بعد ��صتمر�رية �لعالج 
كذلك.    �ملزمنة  �لأمر��ص  ملر�صى 
و�أ�صاف �أن ق�صم �لتاأهيل مبا فيه 
وتاأخر  �ل��ن��ط��ق  ع���الج  ت��خ�����ص�����ص 
���ص��ي��ق��دم جل�صات  و�ل��ل��غ��ة  �ل��ك��الم 
�لفيديو  خ�����الل  م����ن  ع���الج���ي���ة 
ل���ل���م���ر����ص���ى �لأط������ف������ال و�ل���ك���ب���ار 
ل�صتمر�رية  ي��ح��ت��اج��ون  �ل���ذي���ن 
�جلل�صات و�لعالج، حيث �أن بع�ص 
�أن تتاأثر يف  ه��ذه �حل��الت ممكن 
����ص��ت��م��ر�ري��ة ح�صور  ع����دم  ح����ال 
عدم  ب�صبب  �لتاأهيلية  �جلل�صات 
قدرة �ملري�ص �أو �لعائلة �حل�صور 
�لظروف  ظ��ل  يف  �مل�صت�صفى  �إىل 

�حلالية. 

•• اأبوظبي-الفجر: 

�أعلنت �ملجموعة �ل�صرقية �ملتحدة 
�أبوظبي  يف  �ل�صحية  للخدمات 
ترخي�ص  ع���ل���ى  ح�����ص��ول��ه��ا  ع����ن 
ل�صيدليات هيلث بال�ص و�صيدلية 
للن�صاء  �لإم���ار�ت  د�ن��ة  م�صت�صفى 
د�ئرة  من  لها  �لتابعة  و�لأط��ف��ال 
لتو�صيل  �أب���وظ���ب���ي  يف  �ل�����ص��ح��ة 
�ملعيار  وف����ق  ل��ل��م��ر���ص��ى  �لأدوي�������ة 
موؤخر�ً  �ل���د�ئ���رة  �أط��ل��ق��ت��ه  �ل����ذي 
ل��ت��و���ص��ي��ل �لأدوي������ة ل��ل��م��ر���ص��ى يف 
م���ن���ازل���ه���م ت�����ص��ه��ي��اًل ع��ل��ي��ه��م يف 
�حل�������ص���ول ع���ل���ى �لأدوي�����������ة دون 

مر�جعة �ل�صيدليات. 
�لرئي�ص  زن����ط  �ب����و  جم���د  وق�����ال 
هيلث  م��ر�ك��ز  ل�صبكة  �لتنفيذي 
�إط���الق  �أن  �لتخ�ص�صية  ب��ال���ص 
ي��اأت��ي متا�صياً  �لآن  ه��ذه �خل��دم��ة 
م���ع ج���ه���ود ك���اف���ة �ل��ق��ط��اع��ات يف 
�ل���دول���ة ل��ت��ق��دمي خ��دم��ات��ه��ا عن 

ب��ع��د و�ل��ت��ق��ل��ي��ل م��ن �خل����روج من 
�ملبذولة  �جل���ه���ود  ظ���ل  يف  �مل���ن���زل 
للحد من �نت�صار فريو�ص كورونا 
و�صتكون   19 ك��وف��ي��د  �مل�����ص��ت��ج��د 
خدمة �لتو�صيل لالأدوية جمانية 
يف ه����ذه �ل���ف���رة ك��م�����ص��اه��م��ة من 
مببادرة  �لل���ت���ز�م  يف  �مل��ج��م��وع��ة 
من  و�حل����د  �لبيت"  يف  "خلك 
خروج �لأف��ر�د من �ملنزل �إل عند 

�ل�صرورة. 
وق����ال: �إن �مل��ج��م��وع��ة �ن��ت��ه��ت من 
�لالزمة  �لرتيبات  ك��اف��ة  �ت��خ��اذ 
ه���ذه �خلدمة،  ت��ن��ف��ي��ذ  يف  ل��ل��ب��دء 
��صم  �إط����الق  �أن���ه مت  �إىل  م�����ص��ري�ً 
�خلدمة،  ه���ذه  ع��ل��ى  "و�صفتي" 
�إلكروين تطبيق  موقع  و�إن�صاء 

يتم   ،  www.wasfati.ae
من خالله �إر�صال �لو�صفات �ملر�د 
تو�صيلها  ليتم  للمر�صى  �صرفها 
مل����ن����ازل����ه����م، ح���ي���ث ي���ت���ط���ل���ب من 
�ل�صفحة  على  �ل��دخ��ول  �ملري�ص 

و�أ����ص���اد ب��اجل��ه��ود �مل�����ص��رك��ة بني 
�ل�صحي  و�ل����ق����ط����اع   �ل������د�ئ������رة 
�خل���ا����ص، وت��ع��زي��ز �ل�����ص��ر�ك��ة مع 
�صريك  باعتباره  �خلا�ص  �لقطاع 
مبنظومة  �لرت����ق����اء  يف  رئ��ي�����ص��ي 
�لقطاع �ل�صحي يف �لإمارة موؤكد�ً 
كثري�  �صت�صهل  �خل��دم��ة  ه��ذه  �أن 
ع��ل��ى م��ر���ص��ى �لأم���ر�����ص �ملزمنة 
و�ل���ك���ب���ار ب��ال�����ص��ن وغ���ريه���م من 
�أدوية  �مل��ر���ص��ى �ل��ذي��ن ي��ت��ن��اول��ون 
عدم  فر�صة  لهم  وتتيح  معروفة 
�ل�صيدلية،  مر�جعة  �إىل  �حلاجة 

�لو�صفة  وحت��م��ي��ل  �لل��ك��رون��ي��ة 
�ل��ط��ب��ي��ة م���ع ����ص���ورة م���ن بطاقة 
�ل�صحي  �لتاأمني  ووثيقة  �لهوية 
�لكامل  �ل���ع���ن���و�ن  م���ع  وج�����د،  �إن 
�ل�صيادلة  ي��ت��وىل  ث��م  للمري�ص، 
�لت���������ص����ال ب���امل���ري�������ص وت���ق���دمي 
�لإر�صاد�ت �خلا�صة بالأدوية ومن 
ثم �صرف �لو�صفة �لطبية وكتابة 
بطريقة  �ل����ص���ت���ع���م���ال  ط���ري���ق���ة 
�لتو�صيل  ف��ري��ق  ل��ي��ت��وىل  �صهلة، 
�إي�������ص���ال �ل�������دو�ء ل��ل��م��ري�����ص من 

خالل �صيار�ت جمهزة.

وهي خدمة متاحة جلميع �أنحاء 
�أن  �أب���وظ���ب���ي م���و����ص���ح���اً  م���دي���ن���ة 
�ملري�ص �صي�صتلم �لأدوية �خلا�صة 
ب���ه يف �ل���ي���وم �ل���ت���ايل م���ن تقدمي 
�لطلب بعد �حل�صول على مو�فقة 
�إىل  �إ�صافة  �إن��ه  �ل��ت��اأم��ني. وق���ال: 
كافة  ق��ام��ت  "و�صفتي"،  خ��دم��ة 
�ل�صرقية  جم���م���وع���ة  م���ن�������ص���اآت 
�لطبية  ل����ل����خ����دم����ات  �مل����ت����ح����دة 
�لإم����ار�ت  د�ن���ة  م�صت�صفى  ومنها 
وم�صت�صفى  بال�ص  هيلث  ومر�كز 
م���ورف���ي���ل���دز ل���ل���ع���ي���ون �أب���وظ���ب���ي 

برئا�شة حممد بن را�شد 
جمل�س �لوزر�ء يعتمد ت�صكيل �للجنة �لوطنية �لعليا لتنظيم �لتطوع خالل �لأزمات برئا�صة عبد�هلل بن ز�يد

و�صالمتهم �صحتهم  و�صمان  �لأزمات  خالل  �ملتطوعني  •  دعم 

�لأزمات وقت  �لتطوع  طلبات  و�عتماد  ل�صتقبال  )متطوعني.�إمار�ت(  من�صة  •  تفعيل 

�لأزمات خالل  �لتطوعية  �حلمالت  لتوحيد  �حلكومية  و�صبه  �حلكومية  �ملحلية  �جلهات  مع  • �لتن�صيق 
•• دبي-وام:

برئا�صة  �ل������وزر�ء  جم��ل�����ص  �ع��ت��م��د 
بن  حممد  �ل�صيخ  �ل�صمو  �صاحب 
ر��صد �آل مكتوم نائب رئي�ص �لدولة 
دبي  حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�ص  رئي�ص 
�لوطنية  �للجنة  ت�صكيل  �هلل  رع��اه 
�ل��ع��ل��ي��ا ل��ت��ن��ظ��ي��م �ل���ت���ط���وع خالل 
ب���ه���دف تطوير  وذل�����ك  �لأزم��������ات، 

لهم،  �ل��الزم  �لدعم  كافة  وتقدمي 
بالإ�صافة �إىل �لتن�صيق مع �جلهات 
�ملحلية �حلكومية و�صبه �حلكومية 
لتوحيد �حلمالت �لتطوعية خالل 

�لأزمات.
ت�صم �للجنة يف ع�صويتها كال من 
بن  حم��م��د  ب��ن  ذي���اب  �ل�صيخ  �صمو 
ويل  دي���و�ن  رئي�ص  نهيان  �آل  ز�ي���د 
للرئي�ص،  ك��ن��ائ��ب  �أب���وظ���ب���ي،  ع��ه��د 

�لتي �أعلنت عنها حكومة �لإمار�ت 
ل���ل���وق���اي���ة م����ن ف����ريو�����ص ك����ورون����ا 
�إط���ار  ويف   ،19 ك��وف��ي��د  �مل�����ص��ت��ج��د 
�جل��ه��ود �حل��ك��وم��ي��ة ل��دع��م �لعمل 
�ملجتمع  و�أن�صطة خدمة  �لتطوعي 
وتقدمي  �لأ���ص��ع��دة،  خمتلف  ع��ل��ى 
للمتطوعني  �ملطلوب  �لدعم  كامل 
�ل��ت��ط��وع وت��ن�����ص��ي��ق �لعمل  وج��ه��ات 

فيما بينهم.

وم�صتد�مة  م��ت��ك��ام��ل��ة  م��ن��ظ��وم��ة 
خالل  �لدولة  يف  �لتطوعي  للعمل 
م����ع كافة  وب���ال���ت���ع���اون  �لأزم����������ات، 
�لأطر�ف �ملعنية بالعمل �لتطوعي 

يف �لدولة من �أفر�د وموؤ�ص�صات.
�ل�صيخ  ����ص���م���و  �ل���ل���ج���ن���ة  ي�����ر�أ������ص 
ع��ب��د�هلل ب��ن ز�ي���د �آل ن��ه��ي��ان وزير 
�خل����ارج����ي����ة و�ل����ت����ع����اون �ل������دويل، 
�لقر�ر�ت  �صوء  يف  ت�صكيلها  وياأتي 

ومعايل ح�صة بنت عي�صى بو حميد 
ومعايل  �مل��ج��ت��م��ع  ت��ن��م��ي��ة  وزي������رة 
�جلابر  �أحمد  بن  �صلطان  �لدكتور 
وزي��ر دول��ة ومعايل �لدكتور مغري 
خ��م��ي�����ص �خل��ي��ي��ل��ي رئ���ي�������ص د�ئ�����رة 
ت��ن��م��ي��ة �مل��ج��ت��م��ع وم���ع���ايل حممد 
�ملر��صم  رئ��ي�����ص  �جلنيبي  ع��ب��د�هلل 
�لرئا�صة  ���ص��وؤون  ب���وز�رة  �لرئا�صية 
�لأمني  ط��وق،  بن  عبد�هلل  و�صعادة 

وت����ف���������ص����ي����ال �����ص����ت����ق����وم �ل���ل���ج���ن���ة 
بالإ�صر�ف على عمل كافة �جلهات 
�لدولة  م�صتوى  ع��ل��ى  �ل��ت��ط��وع��ي��ة 
خ���الل �لأزم�������ات، وت��ف��ع��ي��ل من�صة 
كمن�صة  )م����ت����ط����وع����ني.�إم����ار�ت( 
طلبات  و�عتماد  ل�صتقبال  رئي�صية 
و�لإ�صر�ف  �لأزم���ات،  وق��ت  �لتطوع 
ع��ل��ى �مل��ت��ط��وع��ني خ����الل �لأزم�����ات 
و�صالمتهم  ���ص��ح��ت��ه��م  و����ص���م���ان 

و�صعادة  �ل��������وزر�ء،  مل��ج��ل�����ص  �ل���ع���ام 
مدير  �ل�صام�صي،  �حل�����ص��ان  عبيد 

للطو�رىء  �ل��وط��ن��ي��ة  �لهيئة  ع���ام 
و�لأزمات و�لكو�رث.
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اأخبـار الإمـارات
�لرتبية تعتمد خطة تعقيم وت�صليم كتب �لف�صل �لدر��صي �لثالث

•• دبي- حم�صن را�صد 

�ملدر�صية  �لكتب  تعقيم  خطة  م��وؤخ��ر�ً،  و�لتعليم  �لربية  وز�رة  �عتمدت 
للف�صل �لدر��صي �لثالث، للعام �جلاري 2019-2020،  جلميع �لطلبة 
�إذ  �آليات ت�صليمها لأولياء �لمور،  يف خمتلف مر�حل �لتعليم، ف�صال عن 
حددت ثمانية خطو�ت �حر�زية، تبد�أ من �ملطبعة و�صول للطالب، بغاية 

�صمان �إجر�ء�ت �لوقاية
ورك��زت �ل��وز�رة من خالل �خلطو�ت على �أن تكون و�صائل �لإع��الم ركيزة 
�أ�صا�صية يف تطبيق خطة وبرنامج �لتعقيم و�لت�صليم، �إذ تت�صمن �خلطوة 
�لثانية تعقيم جميع �لكتب و�ملعد�ت �ملوجودة يف �ملتحدة للطباعة و�لن�صر، 

ب�صكل دوري قبل وخالل فرة ت�صليم �لكتب.
كل  يف  �لطلبة،  ع��دد  بح�صب  �لكتب  جنميع  على  �لثالثة  �خلطوة  وتركز 
مدر�صة وتغليفها باإحكام وتعقيمها جمدد�ً، فيما ت�صتمل �خلطوة �لر�بعة 
�لوز�رة  �مل�صتلمه من  �لك�صوفات  �لكتب بح�صب  لت�صليم  على و�صع جدول 

و�لتو��صل مع جميع �ملد�ر�ص لتاكيد مو�عيد �ل�صتالم.
خطة  بح�صب  �مل��د�ر���ص  �إىل  �لكتب  تو�صيل  تعني  �خلام�صة  �خل��ط��وة  �م��ا 
�لتو�صيل و�لت�صليم مع مر�عاة �ل�صروط و�لحتياطات �ل�صحية و�لوقائية،  
م��ع م��ر�ع��اة و���ص��ع �ل��ك��ت��ب يف �ل�����ص��ف��وف �ل��در����ص��ي��ة، بحيث �أن ت��ك��ون كل 
�لدر��صي �خلا�ص بها، وتعقيمها مرة ثالثة،  جمموعة كتب د�خل �ل�صف 

مع �إبقاء �لكتب يف �ل�صفوف ملدة ثالثة �أيام قبل �لت�صليم.

وتركز �خلطوة �ل�صابعة على و�صع جدول لت�صليم �لكتب كل يوم ل�صف يف 
مرحلة در��صية من قبل �ملدر�صة، مبعدل 15 دقيقة لكل ويل �أمر، ل�صمان 
�حتوت  وقت  �لكتب، يف  �لثالث ل�صتالم  �ليوم  ب��دء� من  �لختالط،  عدم 
�خلطوة �لخرية على خياريني لولياء �لمور فيما يخ�ص ت�صليم �لكتب.

�يام،  �ل�صماح لولياء �لم��ور بعد م��رور ثالثة  ورك��زت �خليار �لول على 
و�لوقائية،  �ل�صحية  �ل�صروط  مر�عاة  مع  �ل�صفوف  من  �لكتب  با�صتالم 
عند �لدخول و�خلروج و�ل�صتالم، �ما �خليار �لثاين ركز على نقل �لكتب 
�إىل �لطلبة يف منازلهم بو��صطة �حلافالت �ملدر�صية، عقب ثالثة �يام من 

�لتعقيم، مع مرعاة �ل�صروط �ل�صحية و�لوقائية عند �لت�صليم
�لطلبة  ت�صجيل  و�آل���ي���ات  ���ص��و�ب��ط  �ل�����وز�رة  �أع��ت��م��دت  مت�صل،  ���ص��ي��اق  ويف 

بناء على ما تتطلبه   ،2021-2020 �ملقبل  �لدر��صي  �مل�صتجدين للعام 
�لإج��ر�ء�ت �لإح��ر�زي��ة، و��صتمر�ر  تقدمي �خلدمات لأولياء �لأم��ور عن 
�لأمر  ويل  ب��ني  �لإلكرونية  �لقنو�ت  خ��الل  م��ن  �لت�صجيل  يتم  �إذ  بعد، 
و�ملدر�صة، و�أرفاق  ويل �لمر �صور ملونة وو��صحة من �ل�صهاد�ت �ملطلوبة 

من �جلهتني، و�صورة ملونة من بطاقة �لهوية من �جلهتني.
باإدخال  �لنظام،  على  �لطالب  بت�صجيل  �ملدر�صة  قيام  ب�صرورة  و�أف���ادت 
و�رفاق �صور �مل�صتند�ت �ملطلوبة، مبا فيها رقم �لهوية يدويا، �صورة �لهوية 
من �جلهتني ، ول تطلب �لهوية �ل�صلية حاليا ، ويتم  �إبالغ  ويل �لأمر 
من قبل �ملدر�صة باأنه �صيتم طلب �أ�صل بطاقة �لهوية، و�أ�صول �ل�صهاد�ت 

عند متكن �ملدر�صة من ��صتقبال �أولياء �لمور، لحقا بعد رفع �حلظر.

�ملعا�صات: �للجنة �لطبية بهيئة �ملعا�صات تنظر عن ٌبعد طلبات �للياقة �ل�صحية للخدمة 
•• اأبوظبي-الفجر: 

�ل��ل��ج��ن��ة �ل��ط��ب��ي��ة �خل��ا���ص��ة بهيئة  ع���ق���دت 
�ملعا�صات للنظر يف طلبات �للياقة �ل�صحية 
�لك�صب  ع����ن  �ل���ع���ج���ز  وط���ل���ب���ات  ل��ل��خ��دم��ة 
وقررت  ب��ع��د،  ع��ن  م��ار���ص  ل�صهر  �جتماعها 
خ��الل��ه ث��ب��وت ح��ال��ة ع���دم �ل��ل��ي��اق��ة �لطبية 
حالت  ثمانية  �أ�صل  من  حلالتني  للخدمة 
م��ق��دم��ة م���ن ج��ه��ات �ل��ع��م��ل �مل�����ص��رك��ة مع 
عن  �لعجز  حالة  ثبوت  ق��ررت  كما  �لهيئة، 
بذلك  ليكون  م�صتحقني،  لثمانية  �لك�صب 
�للجنة )10(  �أق��رت��ه��ا  �لتي  �حل���الت  ع��دد 
�إليها  قدمت  حالة   )17( ب��ني  م��ن  ح��الت 

خالل �صهر مار�ص.
�ل��دك��ت��ور ح�صني حممد عبد  ق��ال  وب����دوره 
�لرحمن �لرند وكيل وز�رة �ل�صحة ووقاية 

و�لعياد�ت  �مل��ر�ك��ز  لقطاع  �مل�صاعد  �ملجتمع 
�خلا�صة  �لطبية  �للجنة  رئي�ص  �ل�صحية 
ب��امل��ع��ا���ص��ات ن��ه��دف م��ن خ���الل �ل��ل��ج��ن��ة �إىل 
كافة  يف  �لعاملني  و���ص��الم��ة  �صحة  �صمان 
حيث  ب��ال��دول��ة،  �ملختلفة  �ل��ع��م��ل  ق��ط��اع��ات 

متثل �صحتهم �أولوية بالن�صبة لعمل �للجنة 
�لتي تنظر بكل حيادية وجترد يف �لطلبات 
�أو  عليهم  �ملوؤمن  من  �صو�ء  �إليها  ترد  �لتي 
�ملتقاعد  �أو  عليه  �مل��وؤم��ن  يعيلهم  ك��ان  م��ن 
حال حياته، وتتخذ �للجنة قر�ر�تها بعد �أن 
باحلالت  �خلا�صة  �لطبية  �لتقارير  حتيل 
����ص��ت�����ص��اري��ني من  �إىل  �مل���ق���دم���ة  �مل��ر���ص��ي��ة 

خمتلف �لتخ�ص�صات.
من جهتها �أو�صحت حنان �ل�صهالوي �ملدير 
ممثل  بالهيئة،  �ملعا�صات  لقطاع  �لتنفيذي 
�لقر�ر�ت  �أن  �ل��ط��ب��ي��ة،  �ل��ل��ج��ن��ة  يف  �ل��ه��ي��ئ��ة 
�ل��ط��ب��ي��ة �خلا�صة  �ل��ل��ج��ن��ة  ع���ن  �ل�������ص���ادرة 
ب��امل��ع��ا���ص��ات ي��ن��ت��ج ع��ن��ه��ا �أث������ار�ً م��ال��ي��ة حيث 
ملن  تقاعدية  معا�صات  �لهيئة �صرف  تتوىل 
وذلك  للعمل  �ل�صحية  لياقتهم  ع��دم  ثبت 
و�لتاأمينات  �ملعا�صات  ق��ان��ون  لأح��ك��ام  وف��ق��اً 

�لجتماعية
�ن��ت��ه��ت خدمة  �إذ�  �أن����ه  �ل�����ص��ه��الوي  وب��ي��ن��ت 
�ملوؤمن عليه ب�صبب عجز كلي ناجت عن �إ�صابة 
عمل مُينح ن�صبة %100 من ر�تب ح�صاب 
 35 �أن���ه ق��د ق�صى م��دة  ب��اف��ر����ص  �ملعا�ص 

عاماً يف �خلدمة، حتى ولو كان ��صر�كه يف 
�لتاأمني �صهر�ً و�حد�ً، م�صرية �إىل �أنه يق�صد 
�لناجتة عن حادث  �لإ�صابة  �لعمل  باإ�صابة 
وقع للموؤمن عليه �أثناء �لعمل �أو ب�صببه �أو 
�لإ�صابة باأحد �لأمر��ص �ملهنية، وكذلك كل 
حادث يقع للموؤمن عليه خالل فرة ذهابه 

ملبا�صرة عمله �أو عودته منه.
و�أ�صافت �إذ� كان معا�ص �ملوؤمن عليه ب�صبب 
�لعجز �لكلي، غري �لناجت عن �إ�صابة عمل �أو 
كان �لتقاعد لعدم �للياقة �ل�صحية للخدمة 
كما  تلقائياً  عليه  �ملوؤمن  خدمة  مدة  ترفع 
ع�صرة  بلغت خم�ص  ��صر�ك  لو ق�صى مدة 
�أو  �مل��دة  �صنة يف حال قلت خدمته عن هذه 
�أيهما  �لفعلية  �ل���ص��ر�ك  م��دة  �أ�صا�ص  على 
بن�صبة  معا�ص  على  يح�صل  بحيث  �أط���ول، 

معا�صه. ح�صاب  ر�تب  من   60%

�لرتبية تنجز 2000 معاملة ومعادلة 736 �صهادة جامعية عن بعد خالل مار�س
•• دبي-وام:

�ملتعاملني  ���ص��ع��ادة  م��ر�ك��ز  جن��ح��ت 
و�لتعليم  �ل��رب��ي��ة  ل����وز�رة  �لتابعة 
وبالتز�من  �ل��دول��ة  م�صتوى  ع��ل��ى 
م��ع �لإج������ر�ء�ت �لح���ر�زي���ة �لتي 
�ملا�صي يف  طبقتها بدء� من مار�ص 
�إجناز 2000 معاملة بو�قع 100 
�لو�حد، ومعادلة  �ليوم  متعامل يف 

ع��و���ص��ا ع���ن �ل���ص��ت��ق��ب��ال �ل���ذ�ت���ي، 
عن  �لعمل  للموظفني  يتيح  ومب��ا 
للمتعاملني،  ��صتقبالهم  عند  بعد 
وق����ي����ا�����ص درج�������ة ح����ر�رت����ه����م عرب 
�ل��ك��ام��ري�ت �حل���ر�ري���ة ل��ل��ت��اأك��د من 
�إىل  توجيههم  ثم  ومن  �صالمتهم، 
م��ن�����ص��ات ت��ق��دمي �خل���دم���ات، �لتي 
بتقنية  ك���ذل���ك  �إجن����ازه����ا  ي���ج���ري 
و�عتمدت   . �مل����رئ����ي  �ل����ص���ت���ق���ب���ال 

�لقدرة  للمتعاملني  �أت��اح��ت  حيث 
من   80% �إىل  �ل���و����ص���ول  ع���ل���ى 
�إل���ك���رون���ي���ا مب����ا فيها  خ���دم���ات���ه���ا 
خ��دم��ات �ل��دف��ع م��ن خ���الل موقع 
�إتاحة  على  �ملر�كز  وتعمل  �ل��وز�رة، 
�خل����دم����ات  ه������ذه  م�����ن   100%
�ملقبل،  �لأ���ص��ب��وع  خ��الل  �إلكرونيا 
مب���ا ي��ع��ف��ي �مل��ت��ع��ام��ل��ني م���ن زي����ارة 

�ملقر�ت لإجناز معامالتهم .

�إد�رة مر�كز  �أحمد �ملرزوقي، مدير 
�لربية  ب����وز�رة  �ملتعاملني  ���ص��ع��ادة 
و�لتعليم �أن �لوز�رة قامت مبر�جعة 
وت��ط��وي��ر ع��م��ل��ي��ات��ه��ا و�إج���ر�ء�ت���ه���ا 
ومبا  �ملتعاملني،  �صعادة  م��ر�ك��ز  يف 
يتو�فق مع �لإج��ر�ء�ت �لحر�زية 
�مل��ت��ب��ع��ة، وه���و م��ا ���ص��اه��م يف توفري 
وكفاءة،  ب�صال�صة  خدماتها  حزمة 
�أق�صر وقت ممكن، م�صيد�  وخالل 

بعد  ع���ن  ج��ام��ع��ي��ة  ���ص��ه��ادة   736
وت��ق��دمي �مل��ع��ل��وم��ات �ل��الزم��ة حول 
وت�صديق  معادلة  �إج��ر�ء  متطلبات 
منافذ  خم��ت��ل��ف  ع���رب  �ل�������ص���ه���اد�ت 

�خلدمة.
وتو��صلت وترية �لأعمال يف مر�كز 
ل���وز�رة  �ل��ت��اب��ع��ة  �ملتعاملني  ���ص��ع��ادة 
ظل  يف  ب��ك��ف��اءة،  و�لتعليم  �ل��رب��ي��ة 
�لحر�زية،  ب��الإج��ر�ء�ت  �لتز�مها 

م����ر�ك����ز ����ص���ع���ادة �مل���ت���ع���ام���ل���ني منذ 
ب���د�ي���ة �ل�����ص��ه��ر �مل��ن�����ص��رم ع��ل��ى ما 
%20 من   - 10% ب��ني  ي���ر�وح 
�مل��ع��ت��ادة، وعززت  ق��وت��ه��ا �ل��ب�����ص��ري��ة 
�ل�صحة  ب���ق���و�ع���د  �ل���ت���ز�م���ه���ا  م����ن 
�لأ�صطح،  وتعقيم  وتنظيف  �لعامة 
�لتعقيم  و�أدو�ت  �ملطهر�ت  وتوفري 
مقر�تها  يف  و�لعاملني  للموظفني 
وو�صائل نقل �لعمال. و�أو�صح عادل 

و���ص��م��ل��ت �لإج��������ر�ء�ت �لح���ر�زي���ة 
و�لتي  �مل��ر�ك��ز،  ه��ذه  طبقتها  �ل��ت��ي 
11 مقر� موزعة  تعمل من خالل 
ع���ل���ى م���ن���اط���ق �أب����وظ����ب����ي و�ل���ع���ني 
وعجمان  و�ل�صارقة  ودبي  و�لظفرة 
�خليمة  ور�أ�����������ص  �ل���ق���ي���وي���ن  و�أم 
�ل�صرقية،  و�مل��ن��ط��ق��ة  و�ل���ف���ج���رية 
�إطالقها ملبادرة �لتعامل مع �لزو�ر 
�ملرئي  �ل����ص���ت���ق���ب���ال  ت��ق��ن��ي��ة  ع����رب 

�صعادة  م��ر�ك��ز  يف  �لعاملني  بجهود 
�صرعة  يف  و�ل��ت��ز�م��ه��م  �مل��ت��ع��ام��ل��ني 

�إجناز �ملعامالت.

من خالل حملة  ا�شتثمر وقتك باملعرفة

حممد بن ر��صد للمعرفة تتيح قر�ءة وحتميل �أكرث من 300 �ألف عنو�ن ب�صكل جماين للجميع من د�خل وخارج �لدولة
•• دبي –الفجر

�أطلقتها  �ل���ت���ي  �حل���م���ل���ة  ���ص��م��ن 
�صة حممد بن ر��صد �آل مكتوم  موؤ�صَّ
"��صتثمر  ع���ن���و�ن  حت���ت  ل��ل��م��ع��رف��ة 
وقتك باملعرفة"، و�لتي ت�صعى من 
�أف���ر�د  جميع  حتفيز  �إىل  خ��الل��ه��ا 
يف  �أوقاتهم  ��صتثمار  على  �ملجتمع 
�لرقمية  �مل��ع��رف��ة  باكت�صاب  �مل��ن��زل 
�لرقمي"  �مل���ع���رف���ة  "مركز  ع���رب 
ل �أحد �أكرب  �لتابع لها، و�لذي ي�صكِّ
�ملن�صات �لعربية للمحتوى، �أعلنت 
�صة عن �إتاحة كتب و�إ�صد�ر�ت  �ملوؤ�صَّ
للقّر�ء  جم�����اين  ب�����ص��ك��ل  �مل��ن�����ص��ة 

�لظروف  ظل  ويف  �ملجتمعي  دورن��ا 
�لعامل،  ب��ه��ا  �ل���ت���ي مي����رُّ  �ل���ر�ه���ن���ة 
"مركز  من�صة  خ��الل  من  حر�صنا 
توفري  ع���ل���ى  �لرقمي"  �مل���ع���رف���ة 
�لكتب  م��ن  �صخم  معريف  حمتوى 
و�لإ���ص��د�ر�ت و�مل��ر�ج��ع، �لتي تلبي 
�أفر�د �ملجتمع يف  �حتياجات جميع 
وتتيح  �مل��ع��رف��ة،  لكت�صاب  �صعيهم 
ل��ه��م ق�����ص��اء وق���ت م��ف��ي��د وم��ه��م يف 
منازلهم، كما ت�صمح لأفر�د �لعائلة 
ببحوثهم  ب��ال��ق��ي��ام  �ل���ط���الب  م���ن 
باملر�جع  ُبعد  ع��ن  در��صتهم  ودع��م 
�إليها،  ي��ح��ت��اج��ون  �ل���ت���ي  و�ل��ك��ت��ب 
�ل�صهل  �لدخول  �آليات  ومن خالل 

�إىل  �ل��و���ص��ول  �لرقمي"  �مل��ع��رف��ة 
نحو 300 �ألف عنو�ن، �إىل جانب 
يف  "كتاب  م��ب��ادرة  كتب  ملخ�صات 
دقائق" لأ�صهر و�أهم �لكتب �لعاملية 
�ملرجمة �إىل �للغة �لعربية، و�أي�صاً 
�إ�����ص����د�ر�ت �مل��وؤ���ص�����ص��ة م��ن جمالت 
باللغة   " و"فال�صز  "وم�صات" 
جمموعة  عن  ف�صاًل  �لإجنليزية، 
�لكتب  تغطي  حيث  �لعرب.  مكتبة 
�لتي توفرها �ملن�صة جميع جمالت 

�ملعرفة �لب�صرية. 
�����د ���ص��ع��ادة ج��م��ال ب��ن حويرب،  و�أكَّ
�����ص��ة، �أنَّ  �مل��دي��ر �ل��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��م��وؤ���صَّ
لإم���ارة  �ل��رق��م��ي��ة  �لتحتية  �لبنية 

بالدولة. 
هذه  خ��الل  م��ن  �صة  �ملوؤ�صَّ وت��ه��دف 
�إت��اح��ة حتميل وقر�ءة  �إىل  �مل��ب��ادرة 
ك��ت��ب �مل��ن�����ص��ة �أم�����ام �جل��م��ي��ع، من 
�لإل�����ك�����روين لها،  �مل���وق���ع  خ����الل 
�أك��رث من من  و�ل��ذي يحتوي على 
عنو�ن، وما يزيد على  �ألف   300
كما  رق��م��ي��ة.  م���ادة  م��الي��ني   3.5
دورها  تعزيز  �إىل  �ملوؤ�ص�صة  ت�صعى 
�ملجتمعي ل�صمان ��صتمر�رية �صري 
وتفعيل  �مل��ع��رف��ة  �كت�صاب  عمليات 
�لأدو�ت �لتي تتيح ذلك �لأم��ر عن 

بعد. 
كز  "مر  م��ن�����ص��ة  ل��������زّو�ر  ومي���ك���ن 

ر خيار�ت قر�ءة وحتميل  �لذي يي�صِّ
�حل�صول  لهم  ي�صمن  مبا  �لكتب، 
ع����ل����ى �مل����ع����رف����ة م�����ن م�������ص���ادره���ا 

�ل�صحيحة و�ملوثوقة". 
ان دولة �لإمار�ت  وميكن جلميع �صكَّ
�صهولة  بكل  �ملن�صة  �إىل  �ل��دخ��ول 
ودون �حلاجة �إىل بيانات �لت�صجيل، 
من  �مل����وق����ع  زّو�ر  ي���ح���ت���اج  ف���ي���م���ا 
خ��ارج دول��ة �لإم����ار�ت �إىل ت�صجيل 
من  لال�صتفادة  �لدخول  معلومات 
حمتوى �ملن�صة ب�صكل كامل. ومن 
جهة �أخرى تتيح �ملن�صة جمموعة 
لزّو�رها،  �لتفاعلية  �لأن�صطة  من 
�ملحتوى  م�صاركة  �إمكانية  �أب��رزه��ا 

دبي ودولة �لإمار�ت، �أتاحت �إجر�ء 
كافة �حللول و�لن�صاطات مبختلف 
وباأ�صلوب  رق��م��ي  ب�صكل  �مل���ج���الت 
ل �لذكي  �صهل و�صل�ص يدعم �لتحوُّ
ت�صتثني  ول  حل��ك��وم��ت��ن��ا،  �ل�����ص��ام��ل 
�كت�صاب  ع��م��ل��ي��ة  �مل��ن��ظ��وم��ة  ه����ذه 
�مل���ع���رف���ة. و�ن���ط���الق���اً م���ن دوره����ا 
�إنتاج  م�����ص��ار�ت  تعزيز  يف  �لرئي�ص 
�صة  �ملوؤ�صَّ حر�صت  �مل��ع��رف��ة،  ون�صر 
على �أن يكون لها دور فّعال يف ن�صر 
�ملالئمة  �لأدو�ت  وت��وف��ري  �ملعرفة 
لذلك وفق �لظروف �حلالية �لتي 

ي�صهدها �لعامل. 
من  "�نطالقاً  ���ص��ع��ادت��ه:  و�أ����ص���اف 

�لذي يقومون بقر�ءته عرب و�صائل 
ميكن  كما  �لج��ت��م��اع��ي،  �لتو��صل 
�إن�صاء مكتبة خا�صة بهم يف  للزّو�ر 
�إ�صد�ر�تهم  �إليها  ي�صيفون  �ملركز 

وكتبهم �ملف�صلة. 
�لرقمي"  �مل��ع��رف��ة  "مركز  وي���ع���دُّ 
مر�كز  وتطوير  لبناء  ف��ّع��اًل  ح��اًل 

�مل��ع��ل��وم��ات و�مل��ع��رف��ة �ل��رق��م��ي��ة يف 
�لعامل �لعربي، كذلك هو �أد�ة فّعالة 
يف  و����ص��ت��خ��د�م��ه��ا  تطبيقها  مي��ك��ن 
�صات  حفظ �لذ�كرة �لرقمية للموؤ�صَّ
�لفجوة  �صد  يف  ي�صهم  ما  �لعربية، 
يف �حللول و�لتطبيقات �لتي تخدم 

�ملحتوى �لرقمي �لعربي. 

 جامعة �ل�صارقة تعتمد �آلية مناق�صة �لر�صائل �لعلمية با�صتخد�م من�صات �لتو��صل عن بعد

عوي�صة �ملرر: يف يوم �ل�صحة نتوحه بال�صكر خلط دفاعنا �لأول 
�لذين يعملون من �أجل �صالمة �ملجتمع

•• ال�صارقة -وام

جامعة  ع����م����د�ء  جم��ل�����ص  �ع���ت���م���د 
قر�ر  �لأخ��رية  جل�صته  يف  �ل�صارقة 
مناق�صة  �آل����ي����ة  ب��ت��ط��ب��ي��ق  �ل����ب����دء 
و�لدكتور�ه  �ملاج�صتري  �أط��روح��ات 
�لدر��صات  ط��ل��ب��ة  م���ن  و�مل���ق���دم���ة 
�لتقنيات  با�صتخد�م  وذل��ك  �لعليا 
�لل��ك��رون��ي��ة �حلديثة  و�ل��رب�م��ج 
حالياً  �جلامعة  ت�صتخدمها  �لتي 
يف عملية �لتعليم عن بعد �نطالقاً 
من �صعي �جلامعة ل�صمان ��صتمر�ر 
لطلبتها  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  �مل���������ص����رية 
�لعليا  �لدر��صات  بكلية  �مللتحقني 

بجميع بر�جمها وتخ�ص�صاتها.
وق������ال �لأ�����ص����ت����اذ �ل���دك���ت���ور ر�أف�����ت 
�لدر��صات  ك��ل��ي��ة  ع��م��ي��د  �ل��ع��و���ص��ي 
بتوفري  ق��ام��ت  �ل��ك��ل��ي��ة  �إن  �ل��ع��ل��ي��ا 
للبدء  �ل���الزم���ة  �لأدو�ت  ج��م��ي��ع 

لكافة  �ل��ط��ري��ق��ة  ه���ذه  تطبيق  يف 
خالل  مناق�صتها  �مل��ق��رر  �لر�صائل 
�لفرة �حلالية كما مت خالل ذلك 
لتعريفهم  �لباحثني  مع  �لتو��صل 
�لآل����ي����ة و�ل��ت��ن�����ص��ي��ق معهم  ب��ت��ل��ك 
على  �لإ���ص��ر�ف  هيئة  �أع�صاء  وم��ع 
�ملناق�صات  لتلك  �مل��ق��ررة  �مل��و�ع��ي��د 
وكيفية �عتمادها من خالل �إر�صال 
ر�بط دليل تو�صيحي يحتوي على 
مناق�صة  خل��ط��و�ت  تف�صيلي  �صرح 
بالإ�صافة  ُب���ع���د  ع����ن  �ل���ر����ص���ائ���ل 
ي�صرح  م�صور  فيديو  �إر���ص��ال  �إىل 
و�آلية مناق�صة  بالتف�صيل خطو�ت 
با�صتخد�م  ب���ع���د  ع����ن  �ل���ر����ص���ائ���ل 
برنامج  يف  �مل����وج����ودة  �ل��ت��ق��ن��ي��ات 

.Microsoft teams
�أن���ه م��ن �مل��ت��وق��ع �أن تتم  و�أ����ص���اف 
ماج�صتري،  ر���ص��ال��ة   80 مناق�صة 
و70  دك�������ت�������ور�ه،  ر�����ص����ال����ة  و34 

•• ابوظبي-الفجر:

عوي�صة  �مل��ه��ن��د���ص  م���ع���ايل  �أك�����د 
مر�صد �ملرر رئي�ص د�ئرة �لطاقة يف 
�أبوظبي، �أن �لعامل باأ�صره يو�جه 
��صتثنائية  �صحية  �أزم����ة  �ل��ي��وم 
�لوقوف  �جل��م��ي��ع  م���ن  ت��ت��ط��ل��ب 
بك�����ل  ملو�جهتها  جنب  �إىل  جنباً 

وحماتنا �لذين يعملون من �أجل 
وقاية �صحة �أفر�د �ملجتمع، نحن 
مدينون لكم ب�صالمتنا وحمايتنا 

من �لأمر��ص".
د�ئرة  " ت�صع  معاليه:   و�أ���ص��اف 
�صحة  �أب�����وظ�����ب�����ي  يف  �ل����ط����اق����ة 
�لإم���ارة  يف  و�ملقيمني  �مل��و�ط��ن��ني 
�أعلى  وتطبق  �أولوياتها،  ب�صد�رة 

بال�صتناد  و�إ�ص������ر�ر،  ع�����زمية 
�لر�صيدة  قيادتنا  توجيهات  �إىل 
من  �ل�صبل  ك�����ل  ت������وفر  �لت�����ي 
�ص����حة  وحم������اية  وق����اية  �أج���ل 
�نطالقاً  �لإم���ار�ت،  يف  �لإن�ص����ان 
�أ�صا�ص  �ل�صحة  ب��اأن  �إدر�ك��ه��ا  م��ن 
و�لتقدم  �لأع��م��ال  يف  لال�صتمر�ر 

و�لزدهار.

حماية  �أج��ل  من  �لعاملية  �ملعايري 
نتوجه  �أننا  كما  ك��و�دره��ا،  جميع 
يف  �لعاملني  جميع  �إىل  بال�صكر 
�أف�صل  ل��ت��ق��دمي  �ل���ي���وم  �مل���ي���د�ن 
�لطاقة  ق����ط����اع  يف  �خل�����دم�����ات 
و����ص���م���ان ت����اأم����ني �لإم������������د�د�ت، 
ل��ل��ح��ر���ص ع��ل��ى �تباع  ون��دع��وه��م 
و�ل�صالمة،  �ل�����ص��ح��ة  ت��ع��ل��ي��م��ات 

�ليوم  م��ع��ال��ي��ه مب��ن��ا���ص��ب��ة  وق�����ال 
�ليوم  ه��ذ�  "يف  لل�صحة:  �لعاملي 
و�متنان  ���ص��ك��ر  ب��ر���ص��ال��ة  �أب���ع���ث 
�لكو�در  ل��ك��ل  وع���رف���ان  وت��ق��دي��ر 
�لطبية �لعاملة يف جمال �ل�صحة 
�أطباء  م���ن  �لإم���������ار�ت  دول�����ة  يف 
و�إد�ري���ني  وم�صعفني  وممر�صني 
وفنيني، �صكر�ً خلط دفاعنا �لأول 

لأنهم �لرثوة �لأغلى و�صالمتهم 
يف �أوىل �لهتمامات".

�صهري  خ��الل  للر�صائل،  خمططا 
�أبريل �حلايل ومايو �ملقبل، وذلك 
�لعليا  �ل��در����ص��ات  ب��ر�م��ج  جلميع 
حالياً  ع��دده��ا  و�ل��ب��ال��غ  باجلامعة 
�لفر�صة  لإت��اح��ة  ب��رن��اجم��اً،   49
ل�صتكمال  �خل���ري���ج���ني  ل��ل��ط��ل��ب��ة 
�لوقت  يف  ت��خ��رج��ه��م  م��ت��ط��ل��ب��ات 

�ملحدد.

�لد�ر تخف�س �لر�صوم �ملدر�صية 20 % .. 
وت�صتثمر 10 ماليني درهم لتعزيز �لتعليم عن بعد

•• اأبوظبي -وام:

�أع��ل��ن��ت �ل���د�ر �لعقارية �م�����ص ع��ن �إط���الق م��ب��ادرة ج��دي��دة ل��دع��م عائالت 
�لطالب �ملنت�صبني يف �ملد�ر�ص �لتابعة للد�ر للتعليم، وهي �أكادمييات �لد�ر 
�أبوظبي". وتت�صّمن �ملبادرة تخفي�ص �لر�صوم �ملدر�صية  "كر�نلي  ومدر�صة 
يف هذه �ملد�ر�ص بن�صبة %20 و�إعادة 
كافة �ملبالغ �لتي مت �صد�دها لتغطية 
للف�صل  و�ل���ن���ق���ل  �ل���ط���ع���ام  ن���ف���ق���ات 
�جلاري،  �لدر��صي  �لعام  من  �لثالث 
ف�����ص��اًل ع���ن �إن�����ص��اء ���ص��ن��دوق لدعم 
�لأو�صاع  من  مادياً  �ملت�صررة  �لأ�صر 

�حلالية.
�لطالب  لأه������ايل  �مل����ب����ادرة  وت����ق����ّدم 
�إم��ك��ان��ي��ة ����ص���د�د �مل��ب��ل��غ �مل��ت��ب��ق��ي من 
على  �لثالث  �لدر��صي  �لف�صل  ر�صوم 
�أ�صهر  دف��ع��ات خ���الل ف���رة �لأرب���ع���ة 
�لقادم  �لدر��صي  �لعام  لبدء  �ملتبقية 
بالن�صبة  ..�أم���ا   2020 �صبتمرب  يف 
�صّددت  ق���د  ك���ان���ت  �ل���ت���ي  ل��ل��ع��ائ��الت 
كامل �لر�صوم �ملدر�صية للف�صل �جلاري، ف�صيتم �إيد�ع ما قيمته %20 من 
�لدر��صي  �لعام  �لأول من  �ملدر�صية للف�صل  �لر�صوم  �ملدفوع لت�صديد  �ملبلغ 
بفائدة  �صهرية  دفع  �ملبادرة خطة  تقّدم  ذلك،  عن  ..ف�صاًل   21-2020

للعام �لدر��صي 21-2020. �ملدر�صية  �لر�صوم  ل�صد�د   0%
درهم  ماليني   10 مبلغ  تخ�صي�ص  للتعليم  �ل��د�ر  �إد�رة  جمل�ص  ق��ّرر  كما 
لال�صتثمار يف �لتكنولوجيا و�لبنية �لتحتية لتعزيز برنامج �لتعّلم عن بعد، 
وتغطية نفقات �لأجهزة �لتي مت �صر�وؤها وتوزيعها على �لعائالت �لتي مل 
تتوفر لديها �لأدو�ت �لالزمة لتمكني �أطفالها من �حل�صول على �لتعليم 
من خالل هذ� �لربنامج. وقال طالل �لذيابي، �لرئي�ص �لتنفيذي ل�صركة 
�لعقارية  �لد�ر  �لتز�م  �أّكدنا  �لر�هنة  �ملرحلة  بد�ية  "منذ  �لعقارية:  �لد�ر 
و�أ�صاف:  معاً".  �لتحديات  مو�جهة  م��ن  لنتمّكن  �ل���الزم  �ل��دع��م  بتقدمي 
�لد�ر  �صركة  يف  ف��رٍد  كل  يعمل  ه��ذه،  �ملجتمعية  م�صوؤوليتنا  من  "�نطالقاً 
ب�صكل مكّثف لإيجاد حلول من �صاأنها تخفيف �أعباء �لظروف �ملحيطة على 
موظفينا وعمالئنا و�صركائنا و�ملجتمع ككل". وقال �إن �ملبادرة �لتي نطلقها 
�ليوم حتت مظلة �لد�ر للتعليم لي�صت فقط �متد�د�ً لهذه �جلهود، بل هي 
جزٌء مهم من �لتز�منا �ملتو��صل بدعم �جلهود �لكبرية �لتي تبذلها قيادتنا 

�حلكيمة مل�صاندة كافة �أطياف �ملجتمع خالل هذه �ملرحلة �ل�صعبة.
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•• اأبوظبي-الفجر:

بد�أت بلدية مدينة �أبوظبي - من خالل قطاع �لبنية �لتحتية و�أ�صول �لبلدية 
يف  �لعام  �ملظهر  وحت�صني  و�لتقاطعات  �لطرق  تطوير  ي�صتهدف  م�صروعا   -
وذلك   - �ملفرق  -م�صت�صفى  �لطبية  �صخبوط  مدينة  ق��رب  �لو�قعة  �ملنطقة 
�لتحتية  �لبنية  �لرتقاء مبنظومة  �ملتو��صل نحو  �لبلدية  �صعي  �إطار  �صمن 
مبا يتما�صى مع �ملكانة �لعاملية �لتي تتمتع بها �أبوظبي و�صو�حيها على �صعيد 

�إيجاد �أرقى �ملر�فق �خلدمية �لتي ت�صاهم يف تعزيز �لتنمية �ل�صاملة، وحتقق 
�إ�صعادهم، وتر�صيخ �ملظهر �حل�صاري �لعام بال�صكل  متطلبات �ل�صكان بهدف 

�لذي يعك�ص �صمة �أبوظبي و�صمعتها �لعاملية.
و�أكدت �لبلدية �أن �أعمال �مل�صروع �نطلقت ويتوقع �لنتهاء من جميع �لأعمال 
�لتكلفة  تتجاوز  حيث   2020 �جل���اري  �ل��ع��ام  م��ن  �ملقبل  مايو  خ��الل  فيها 

�لإجمالية للم�صروع 34 مليون درهم .
للطرق  �لأ���ص��ف��ل��ت  طبقة  حت�صني  يت�صمن  �مل�����ص��روع  �أن  �لبلدية  و�أو���ص��ح��ت 

�ملرورية  �حلركة  وحت�صني  بها،  �ملرتبطة  �لتحتية  �لبنية  و�أع��م��ال  �لقائمة، 
يف �ل��دو�ر�ت عند �ملدخل �حلايل مل�صت�صفى �لفرق، و�أعمال �لتجميل و�لري ، 
وحت�صني �ملظهر �لعام ، و�إنارة للطرق و�ملمر�ت و�لأماكن �لعامة حول مدينة 

�صخبوط �لطبية. 
و ت�صمل �أعمال �مل�صروع حو�يل 2 كم من �لطرق، و5 دور�ت يف �لأماكن �ملحيطة 
يف  تنفيذها  �صيتم  �لتي  �لأعمال  طبيعة  �أن  حيث  �لطبية،  �صخبوط  مبدينة 
�لطبيعي  �لتجميل  �أعمال  كذلك  تت�صمن  �مل�صروع  مناطق  وجتميل  تطوير 

�لإن�صائية(،  �لتجميل  �أعمال  �إىل  بالإ�صافة  وع�صب  �أ�صجار  )زر�ع��ة  و�ل��ري 
و�ملمر�ت  �لطرق  و�إن��ارة  �لهو�ئية،  للدر�جات  ومم��ر�ت  م�صاة  مم��ر�ت  و�إن�صاء 

باإنارة تعك�ص �لطابع �جلمايل، ومبا يتو�فق مع متطلبات �ل�صتد�مة.
على  �لإيجابية  �نعكا�صاته  له  جمالية  �أهمية  للم�صروع  �أن  �لبلدية  ونوهت 
مما  �لطبية(  �صخبوط  )مدينة  حيوي  مكان  �صن  يقع  بحيث  �لعام  �ملظهر 
يعزز دور بلدية مدينة �أبوظبي يف حت�صني جمالية و�صمعة مدينة �أبوظبي و 

يرتقي باخلدمات �لعامة جلميع �ل�صكان.

•• اأبوظبي-وام:

نفوق  معدل  يف  ملحوظ  �نخفا�ص  عن  �أبوظبي   – �لبيئة  هيئة  ك�صفت 
�أبقار �لبحر وذلك بعد تفعيل �لقر�ر �لوز�ري ب�صاأن تنظيم �صيد �لأ�صماك 
�لتابعة  �ل�صيد  مياه  يف  �حل��الق  بطريقة  �ل�صباك  بو��صطة  �ل�صطحية 
لإم��ارة �أبوظبي حيث مت ر�صد 10 ح��الت نفوق خالل فرة �ل��ذروة يف 

�ملو�صم 2019-2020 مقارنة ب� 23 حالة خالل �ملو�صم �ل�صابق.
وقال �أحمد �لها�صمي �ملدير �لتنفيذي بالإنابة لقطاع �لتنوع �لبيولوجي 
�لربي و�لبحري بالهيئة �إنه مت ت�صجيل حالت نفوق �أبقار �لبحر خالل 
هذ� �ملو�صم باأقل معدل نفوق مت ر�صده خالل �ل�صنو�ت �خلم�ص �ملا�صية 
�لأمر �لذي يوؤكد على فعالية �لقر�ر �ل�صادر ب�صاأن تنظيم �صيد �لأ�صماك 
�لتي  �جل��ه��ود  تعزيز  يف  �حل���الق  بطريقة  �ل�صباك  بو��صطة  �ل�صطحية 
تبذلها �لهيئة و�جلهات �ملعنية �لأخرى حلماية �لأنو�ع �لبحرية �ملهددة 

بالنقر��ص مثل �أبقار �لبحر و�ل�صالحف �لبحرية.
و�أ�صاف �أنه وبناًء على �إح�صائيات نفوق �أبقار �لبحر خالل مو��صم �لذروة 
وهي فرة جتمع وقرب �أبقار �لبحر من �ملناطق �ل�صاحلية و�جلزر و�لتي 
بطريقة  �ل�صباك  بو��صطة  �ل�صطحية  �لأ���ص��م��اك  �صيد  مو�صم  ت�صادف 
�حلالق “�لتحويط” يف �لفرة من �صهر �أكتوبر وحتى نهاية �صهر مايو 
بعد  �لبحر  �أبقار  نفوق  �نخفا�ص معدل  ك�صفت عن  �صنو�ت  لآخر خم�ص 

ت�صجيل 10 حالت نفوق فقط يف �ملو�صم 2020-2019.
و�أ�صار �لها�صمي �إىل �أن �لهيئة تعكف على مر�جعة �لت�صريعات �لتنظيمية 
�إىل  بالإ�صافة  �ل�صر�تيجي  �ل�صمكي  �ملخزون  ��صتد�مة  يف  ت�صاهم  �لتي 

حماية �لأنو�ع �لبحرية �لرئي�صية ومو�ئلها �لطبيعية.
�أو�صح �أن �لهيئة �أكدت �لعمل �مل�صرك بني فريق �لرقابة و�لتفتي�ص لديها 
و�لرقابة  �لدوريات  لزيادة  و�ل�صو�حل  �ملن�صاآت �حليوية  مع جهاز حماية 

يف �ملحميات �لطبيعية ومناطق �ل�صر�حات �لبحرية لر�صد �ل�صتخد�م 
غري �لقانوين ل�صباك �ل�صيد ف�صال عن �لعمل مع �جلهات �ملعنية لزيادة 
وعي مالك �ل�صر�حات �لبحرية و�لعاملني لديهم عن �حلياة �لفطرية 

للمحافظة  �لبيئية  �لت�صريعات  ب�صاأن  �لتوعية  �إىل  بالإ�صافة  �لبحرية 
عليها.

وكانت هيئة �لبيئة – �أبوظبي بالتن�صيق مع وز�رة �لتغري �ملناخي و�لبيئة 
قامت بتعديل �أحكام �لقر�ر �لوز�ري ب�صاأن تنظيم �صيد �لأ�صماك �ل�صطحية 
�ل�صباك  ��صتخد�م  بو��صطة �ل�صباك بطريقة �حلالق “�لتحويط” ومنع 
يف مياه �إمارة �أبوظبي منذ �صهر دي�صمرب 2018 حيث مت ر�صد �رتفاع 
ملحوظ يف حالت نفوق �أبقار �لبحر يف ذلك �حلني بلغ 23 حالة وهي 

�لأعلى خالل �خلم�ص �صنو�ت �ل�صابقة.
وتز�مناً مع �لقر�ر قامت فرق �لرقابة و�لتفتي�ص لدى �لهيئة وبالتعاون 
مع جهاز حماية �ملن�صاآت �حليوية و�ل�صو�حل وجمعيات �ل�صيادين بتعزيز 
�لتعاون �مل�صرك و�جلهود للحد من �لنفوق �لعر�صي لأبقار �لبحر و�إنفاذ 

�لقر�ر.
ي�صار �إىل �أن �إمارة �أبوظبي تعترب موطناً لثاين �أكرب جتمع لأبقار �لبحر 
يف �لعامل حيث يعترب هذ� �لنوع �لهام معر�ص لالنقر��ص وي�صل �أعد�دها 
�ملحيطة  �مل��ي��اه  يف  �أ�صا�صي  ب�صكل  تركز  بحر  بقرة   3000 ح��و�يل  �إىل 

مبحمية مروح �لبحرية للمحيط �حليوي.
وت�صري بيانات �لهيئة �إىل �أن �ل�صبب �لأكرث �صيوعاً للنفوق خالل �ملو�صم 
7 ح��الت نفوق لأب��ق��ار �لبحر ب�صبب  �ل��غ��رق حيث مت ر�صد  �حل��ايل ه��و 

�لغرق فيما مل يتم حتديد �أ�صباب نفوق �حلالت �لثالثة �لأخرى.
�لبحر فقد�ن  �أبقار  لنفوق  ت��وؤدي عادة  �لتي  �لأخ��رى  �لأ�صباب  وتت�صمن 
يف  وقوعها  بعد  �لختناق  �لبحري  و�لتلوث  �لطبيعية  مو�ئلها  وتدهور 

�صباك �ل�صيد غري �لقانونية و��صطد�مها بالقو�رب �ل�صريعة.

بتكلفة تتجاوز 34 مليون درهم

بلدية مدينة �أبوظبي تطور �لطرق و�لتقاطعات وحت�صن �ملظهر �لعام يف �ملنطقة �ملحيطة مبدينة �صخبوط �لطبية

•• اأبوظبي –وام: 

�ل�صحية  �لرعاية  مر�فق  �أحد  �أبوظبي«  كلينك  »كليفالند  م�صت�صفى  �أعلن 
خدمات  ت��وف��ريه  ع��ن  لال�صتثمار  م��ب��ادل��ة  ل�صركة  �لتابعة  �مل�صتوى  عاملية 
�لفر�صة  لإتاحة  وذل��ك  �ل�صحية  �لبو�بة  تطبيق  عرب  �لفر��صية  �لزيارة 
�ملنزل. م���غ���ادرة  �إىل  �مل��ر�ج��ع��ة دون �حل��اج��ة  ل��الل��ت��ز�م مب��و�ع��ي��د   مل��ر���ص��اه 
�ل��ت��ب��اع��د �جل�صدي  �مل��ت��خ��ذة لت�صجيع  ي��اأت��ي ذل���ك يف �ط���ار �لإج������ر�ء�ت  ك��م��ا 
كوفيد19-  ب���ف���ريو����ص  �لإ�����ص����اب����ة  م����ن  و�مل����وظ����ف����ني  �مل���ر����ص���ى  وح���م���اي���ة 
�أبوظبي«  �ن��ت�����ص��اره وي��ع��م��ل م�����ص��ت�����ص��ف��ى »ك��ل��ي��ف��الن��د ك��ل��ي��ن��ك  و�حل�����د م���ن 
ع��ل��ى حت��وي��ل ع���دد م���ن م��و�ع��ي��د �ل���ع���ي���اد�ت �خل��ارج��ي��ة �إىل ن��ظ��ام �لزيارة 
ب��ذل��ك مبا�صرة  �ملعنيني لإب��الغ��ه��م  �مل��ر���ص��ى  م��ع  وي��ت��و����ص��ل  �لف��ر����ص��ي��ة 
 وذل������ك ب���ه���دف ت�����ص��ج��ي��ع �لل�����ت�����ز�م ب���ال���ب���ق���اء يف �مل����ن����زل ق�����در �لإم�����ك�����ان.
�لبدين  �ل���ف���ح�������ص  �إىل  ي���ح���ت���اج���ون  ل  �ل����ذي����ن  ل��ل��م��ر���ص��ى  مي���ك���ن  ح���ي���ث 
�صا�صات  ع��رب  م��ع��ه  �ل�صحية  خم��اوف��ه��م  ومناق�صة  �لطبيب  �إىل  �ل��ت��ح��دث 

�ل���ه���و�ت���ف �ل���ذك���ي���ة و�لأج�����ه�����زة �لإل���ك���رون���ي���ة ك���م���ا ت����اأت����ي ه�����ذه �خلطوة 
ت���ز�م���ن���اً م���ع �ل���ع���دي���د م���ن م���ر�ف���ق �ل���رع���اي���ة �ل�����ص��ح��ي��ة �ل��ت��اب��ع��ة ل�صركة 
م���ب���ادل���ة ل��ال���ص��ت��ث��م��ار وم��ن��ه��ا ه��ي��ل��ث ب��وي��ن��ت وم���رك���ز �إم����ربي����ال كوليدج 
�ل���زي���ارة �لفر��صية. ��ا يف خ��دم��ات  �أي�����صً ب�����دوؤو�  �ل��ذي��ن  ل��ل�����ص��ك��ري  ل��ن��دن 

 

وق���������ال �ل�����دك�����ت�����ور م���������ادو �����ص����ا�����ص����ي����د�ر رئ����ي���������ص �خل������دم������ات �ل���ط���ب���ي���ة يف 
م�����ص��ت�����ص��ف��ى »ك��ل��ي��ف��الن��د ك��ل��ي��ن��ك �أب����وظ����ب����ي« ت���ه���دف ه�����ذه �خل����ط����وة �إىل 
�ل���ت���ب���اع���د �جل�صدي  �ح���ت���ي���اط���ي���ات  ع���ل���ى مم���ار����ص���ة  �مل���ر����ص���ى  م�������ص���اع���دة 
 م������ع �������ص�����ت�����م�����ر�ر ح���������ص����ول����ه����م ع����ل����ى �ل������رع������اي������ة �ل�����ت�����ي ي���ح���ت���اج���ون���ه���ا.
�لتكنولوجيا  مز�يا  تكري�ص  على  �لفر��صية  �ل��زي��ار�ت  »تعتمد  و�أ���ص��اف: 
و�صهولة  ب�صرعة  �لطبيب  روؤي����ة  م��ن  �مل��ر���ص��ى  لتمكني  �مل��ب��ت��ك��رة  �ل��رق��م��ي��ة 

 وبطريقة ت�صهم يف �حلفاظ على �صالمتهم و�صالمة موظفينا و�ملجتمع ككل«.
وت�����ق�����وم �ل�������زي�������ار�ت �لف����ر������ص����ي����ة ع���ل���ى �إج����������ر�ء �ت���������ص����ال ف���ي���دي���و بني 
�مل���ري�������ص وط���ب���ي���ب���ه مل���ت���اب���ع���ة ح���ال���ت���ه ب��ال��ت��ف�����ص��ي��ل ومي����ك����ن �إج���������ر�ء ه���ذه 
�ل������زي������ار�ت م����ن خ������الل ت��ط��ب��ي��ق »ب�����و�ب�����ة ك���ل���ي���ف���الن���د ك��ل��ي��ن��ك �أب���وظ���ب���ي 
 �ل�������ص���ح���ي���ة« �مل����ت����وف����ر ع���ل���ى م���ت���اج���ر ت���ط���ب���ي���ق���ات �آب��������ل وغ�����وغ�����ل ب�����الي.
�لو�صول  ت�صجيل  للمري�ص  ميكن  �لتطبيق  على  �حل�����ص��اب  ت�صجيل  بعد 
24 �صاعة من �ملوعد وميكن �لو�صول �إىل ر�بط  لزيارته �لفر��صية قبل 
�ت�صال �لفيديو قبل 30 دقيقة من �ملوعد �ملحدد للزيارة وتتوفر �لزيار�ت 
�لتخ�ص�صات  جميع  عرب  �خلارجية  �لعياد�ت  مر�صى  جلميع  �لفر��صية 
بدين. فح�ص  �إج�����ر�ء  �لأم����ر  يتطلب  �أل  ���ص��ري��ط��ة  �مل�صت�صفى  يف   �ل��ط��ب��ي��ة 

»كليفالند  م�����ص��ت�����ص��ف��ى  و����ص���ع  �لف���ر�����ص���ي���ة  �ل�����زي�����ار�ت  �إىل  ب���الإ����ص���اف���ة 
لتوفريها  �مل����ن����زل  �إىل  �لأدوي����������ة  ت���و����ص���ي���ل  خ����دم����ة  �أب����وظ����ب����ي«  ك��ل��ي��ن��ك 
�صيدلية  �إىل  ���ص��خ�����ص��ي��اً  �حل�������ص���ور  �إىل  �����ص���ط���ر�ره���م  دون  ل��ل��م��ر���ص��ى 
كوليدج  �إم��ربي��ال  وم��رك��ز  بوينت  هيلث  م��ن  ك��ل  �أط��ل��ق  كما  �مل�صت�صفى.... 
�ل���ب���ق���اء يف �ملنزل. �مل���ر����ص���ى وت�����ص��ج��ي��ع��ه��م ع��ل��ى  ل���دع���م   خ���دم���ات مم��اث��ل��ة 

�أن مو�جهة �ملر�ص �صعبة جد�ً ل�صيما خالل  وقال �لدكتور مادو: »ل �صك 
�أزمة �صحية عاملية مثل �لأزمة �لتي يو�جهها �لعامل �ليوم ونحن يف م�صت�صفى 
»كليفالند كلينك �أبوظبي« ن�صعى جاهدين ل�صمان ح�صول �جلميع على �لرعاية 
�لتي يحتاجونها يف �أي زمان ومكان كما نحر�ص يف �لوقت نف�صه على ت�صجيع 
 �جلميع على مالزمة منازلهم و�مل�صاهمة يف �حلد من �نت�صار كوفيد19-«.

ت��ط��ب��ي��ق »بو�بة  �مل���ع���ل���وم���ات مي��ك��ن حت��م��ي��ل  مل���زي���د م���ن  �أو  حل��ج��ز م���وع���د 
�أو  ب��الي  غ��وغ��ل  �أو  �أب���ل  تطبيقات  متجر  م��ن  �أب��وظ��ب��ي«  كلينك  كليفالند 
ClevelandClinicAbuDhabi. �لإل���ك���روين  �مل��وق��ع  زي����ارة 
.800  8  2223 �ل�����������رق�����������م  ع�������ل�������ى  �لت���������������������ص����������ال  �أو   ae"

كليفالند كلينك �أبوظبي يوفر خدمات �لزيارة �لفرت��صية

�نخفا�س معدل نفوق �أبقار �لبحر يف مياه �أبوظبي

العدد 12904 بتاريخ 2020/4/8   
اعالن حكم بالن�شر

يف  الدعوى رقم 176/2020/16 جتاري جزئي   
مو�صوع �لدعوى : قيد �لدعوى �ملاثلة و�عالن �ملدعي عليه بها. 

�لز�م �ملدعي عليهم جميعا بالتكافل و�لت�صامن بان يوؤدو� للبنك �ملدعي مبلغ �إجمايل وقدره )836.420.97 درهم( )ثمامنائة و�صتة 
وثالثون �لف و�ربعمائة وع�صرون درهما و�صبعة وت�صعون فل�صا( بالإ�صافة للفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ رفع �لدعوى 

وحتى �ل�صد�د �لتام �صند� لحكام �ملو�د �لقانونية �مل�صار �ليها. 
�لز�م �ملدعي عليه بالر�صوم و�مل�صاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.  

طالب �لإعالن :  بنك دبي �لتجاري - �ص م ع  - �صفته بالق�صية : مدعي  
وميثله : ي�صلم �صالح �حمد �ل�صعدي - �صفته بالق�صية : وكيل 

�ملطلوب �إعالنهم : 1- حممد مزمل �لتجارية �ملو�د �لغذ�ئية - �ص ذ م م  2- حممد مزمل حق �صودري حممد  3-�صلطان �حمد 
�صليمان بن عبيد �ل�صحي - �صفتهم  بالق�صية : مدعي عليهم - جمهويل حمل �لإقامة 

مو�صوع �لإعالن : نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�صتها �ملنعقدة بتاريخ 2020/3/5 يف �لدعوى �ملذكورة �أعاله ل�صالح/ بنك دبي 
�لتجاري - �ص م ع  بالز�م �ملدعي عليهم بالت�صامن و�لتكافل فيما بينهم بان يوؤدو� للبنك �ملدعي / مبلغ وقدره 420/97 و 836 
درهم ثمامنائة و�صتة وثالثون �لف و�ربعمائة وع�صرون درهم و�صبعة وت�صعون فل�ص و�لفو�ئد �لقانونية بو�قع 9% من تاريخ قيد 
�لدعوى �حلا�صل يف 2020/1/9 وحتى �ل�صد�د �لتام و�لزمتهم بامل�صاريف ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.   حكما مبثابة 
�حل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �لعالن �صدر با�صم �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  التجارية  

العدد 12904 بتاريخ 2020/4/8   
 اعالن بالن�شر

يف  االإ�شتئناف رقم 4/2020/376 اإ�شتئناف امر على عري�شة مدين  
مو�صوع �لإ�صتئناف: �إ�صتئناف �لقر�ر �ل�صادر يف �لأمر على عري�صة �صيغة تنفيذية رقم 

3/2020 و�لر�صوم و�مل�صاريف و�لتعاب.   
طالب �لإعالن : �ل�صيخ حمد بن عي�صى بن علي �ل خليفة - �صفته بالق�صية : م�صتاأنف

�ملطلوب �إعالنهما : 1- �حمد عادل عبد�هلل �حمد 2-�صي بي ��ص �صي لتنظيم �ملعار�ص 
و�ملوؤمتر�ت و�لحتفالت  - �صفتهما بالق�صية : م�صتاأنف �صدهما. 

جمهويل حمل �لإقامة 
مو�صوع �لإعالن : قد ��صتاأنف �حلكم �ل�صادر بالدعوى رقم 2020/3 �مر على عري�صة �صيغة 
تنفيذية.  وحددت لها جل�صه يوم �لأربعاء �ملو�فق 2020/5/20 �ل�صاعة 17.30 م�صاء� بالقاعة 
رقم ch1.B.7 وعليه يقت�صي ح�صوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12904 بتاريخ 2020/4/8   

اعالن بالن�شر
                         يف الدعوى رقم 235/2020/60 امر اداء    

مو�صوع �لدعوى: �ملطالبة با�صد�ر �لأمر بالز�م �ملطلوب �صده �لأمر بان يوؤدي لطالب �لأمر مبلغ وقدره 
400.000 درهم )�ربعمائة �لف درهم( و�لفائدة بو�قع 12% من تاريخ �ملطالبة �لق�صائية وحتى متام �ل�صد�د 

، مع حتميل �ملطلوب �صده �لأمر بالر�صوم و�مل�صاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.   
طالب �لإعالن : يعقوب ها�صم ها�صميان - �صفته بالق�صية : مدعي  وميثله :  �حمد ح�صن رم�صان �آل علي 
-  �صفته بالق�صية : وكيل - �ملطلوب �إعالنه : 1- يو�صف حممد ح�صني �جل�صمي - �صفته بالق�صية : مدعي 

عليه   - جمهويل حمل �لإقامة 
مو�صوع �لإعالن : قررت حمكمة دبي �لبتد�ئية بتاريخ 2020/1/26 بالز�م �ملدعى عليه يو�صف حممد ح�صني 
�جل�صمي بان يوؤدي للمدعي يعقوب ها�صم ها�صميان مبلغ 400.000 درهم )�ربعمائة �لف درهم( و�لفائدة 
وبالر�صوم  �ل�صد�د  مت��ام  وحتى   2020/1/14 يف  �لق�صائية  �ملطالبة   تاريخ  من  �صنويا   %9 بو�قع  �لقانونية 
و�مل�صاريف ومبلغ خم�صمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.  ولكم �حلق يف �إ�صتئناف �لأمر خالل 15 يوم 

من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �لعالن.
رئي�س الق�شم         

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  التجارية  
العدد 12904 بتاريخ 2020/4/8   

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم 6517/2019/207 تنفيذ جتاري 

مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 2018/3982 جتاري جزئي ، ب�صد�د 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره ) 64681 درهم( ، �صامال للر�صوم و�مل�صاريف 

طالب �لإعالن : �صركة منكوم �لتجارية - ذ م م - �صفته بالق�صية : طالب �لتنفيذ 
وميثله : �صيف عبيد ر��صد عبيد �ل�صام�صي -  �صفته بالق�صية : وكيل

منفذ   : بالق�صية  �صفته   - م  م  ذ  �ص  �لكهروميكانيكية  لالعمال  �حلمد   -1  : �إعالنه  �ملطلوب 
�صده - جمهول حمل �لإقامة 

مو�صوع �لإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
به وقدره )64681.00( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر 
تاريخ  يوما من   15 �ملذكور خالل  بالقر�ر  �للتز�م  �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم  �لج���ر�ء�ت 

ن�صر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12904 بتاريخ 2020/4/8   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم 2406/2020/207 تنفيذ جتاري 
مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 2642/2019 جتاري جزئي �ملوؤيد مبوجب �حلكم 
�ل�صادر يف �ل�صتئناف رقم 3272/2019 جتاري، ب�صد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره ) 351732.10 درهم( ، �صامال 

للر�صوم و�مل�صاريف 
طالب �لإعالن : توكنرب �ندز م.د.م.�ص - �صفته بالق�صية : طالب �لتنفيذ 

وميثله : مارون وديع مطر -  �صفته بالق�صية : وكيل
�ملطلوب �إعالنه : 1- �آي بالن �يدياز للحفالت - �صفته بالق�صية : منفذ �صده 

جمهول حمل �لإقامة 
مو�صوع �لإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)351732.10( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر �لجر�ء�ت �لتنفيذية 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12904 بتاريخ 2020/4/8   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم 1700/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 2019/3478 �أمر �أد�ء ، ب�صد�د 

�ملبلغ �ملنفذ به وقدره ) 333632.5 درهم( ، �صامال للر�صوم و�مل�صاريف 
طالب �لإعالن : �وركيد بروكيم - م م ح - �صفته بالق�صية : طالب �لتنفيذ 

وميثله : علي �بر�هيم حممد �حلمادي -  �صفته بالق�صية : وكيل
م  ذ  �ص   - �لو�حد  �ل�صخ�ص  �صركة  �لعامة  للتجارة  �لقرينى  : 1- حممد  �إعالنه   �ملطلوب 

م - �صفته  بالق�صية : منفذ �صده - جمهول حمل �لإقامة 
مو�صوع �لإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ 
فان  وعليه  �ملحكمة.  خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )333632.50( وق��دره  به  �ملنفذ 
�ملحكمة �صتبا�صر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12904 بتاريخ 2020/4/8   
اعالن بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 515/2020/60 امر اداء    
مو�صوع �لدعوى :�ملطالبة با�صد�ر �لأمر بالز�م �ملدعي عليهم ب�صد�د مبلغ 66517.5 درهم و�لر�صوم و�مل�صاريف 

و�لفائدة �لقانونية �لتاأخريية عن ذلك �ملبلغ بو�قع 9% من تاريخ �لإ�صتحقاق وحتى �ل�صد�د �لتام.   
طالب �لإعالن : �ملطبعة �لفنية )موؤ�ص�صة فردية( - �صفته بالق�صية : مدعي 

�ملطلوب �إعالنهم : 1- ملتي كالرز للدعاية و�لعالن - �ص ذ م م  2- �صروتى فاي�صاخ فاي�صاخ �صاتر� كونات 3- فاي�صاك 
مادهافان ناير �صاتر� كونات  - �صفتهم بالق�صية : مدعي عليهم - جمهويل حمل �لإقامة 

مو�صوع �لإعالن :  قررت   دبي �لبتد�ئية بتاريخ 2020/2/2 �رمت �ملحكمة يف مادة جتارية / �أول : بالز�م �ملدعي 
عليهما �لأوىل  ملتي كالرز للدعاية و�لعالن - �ص ذ م م و�لثانية �صروتى فاي�صاخ فاي�صاخ �صاتر� كونات بان يوؤديا 
للمدعية �ملطبعة �لفنية )موؤ�ص�صة فردية( مبلغ �صتة ع�صر �لف ومائة و�صبعون درهم و�لفائدة �لقانونية بو�قع %9 

�صنويا من تاريخ �لإ�صتحقاق لكل �صيك وحى �ل�صد�د �لتام. 
ثانيا : بالز�م �ملدعي عليه �لثالث فاي�صاك مادهافان ناير �صاتر� كونات بان يوؤدي للمدعية �ملطبعة �لفنية )موؤ�ص�صة 
فردية( مبلغ خم�صون �لف وثالثمائة و�صبعة و�ربعون درهم وخم�صة فلو�ص و�لفائدة �لقانونية بو�قع  9% �صنويا من 

تاريخ �لإ�صتحقاق لكل �صيك وحتى �ل�صد�د �لتام.  
ثالثا : �لز�م �ملدعي عليهم بالر�صوم و�مل�صاريف ومبلغ خم�صمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة. 

ولكم �حلق يف �إ�صتئناف �لأمر خالل 15 يوم من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �لعالن.
رئي�س الق�شم            

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  التجارية  
العدد 12904 بتاريخ 2020/4/8   

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم 253/2020/207 تنفيذ جتاري  

مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 2019/2507 جتاري جزئي ، 
ب�صد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره ) 367896.51 درهم( ، �صامال للر�صوم و�مل�صاريف 

طالب �لإعالن : م�صرف �لإمار�ت �لإ�صالمي - �صركة م�صاهمة عامة - �صفته بالق�صية : 
طالب �لتنفيذ  وميثله : فهد �حمد علي حممد بن متيم -  �صفته بالق�صية : وكيل

�ملطلوب �إعالنه : 1- خليفة ز�يد خليفة خمي�ص �ل علي - �صفته بالق�صية : منفذ �صده - 
جمهول حمل �لإقامة 

مو�صوع �لإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ 
فان  وعليه  �ملحكمة.  خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )367896.51( وق��دره  به  �ملنفذ 
�ملحكمة �صتبا�صر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ



األربعاء   8   إبريل   2020  م  -   العـدد  12904  
Wednesday    8   April   2020  -  Issue No   12904

05

اأخبـار الإمـارات

•• راأ�س اخليمة- الفجر 

�لتي  �ملد�نية  �لتوعية  ف��رق  �نطلقت 
�صكلها �لعميد عبد �هلل علي منخ�ص 
من  �ل�صرطية  �لعمليات  ع��ام  م��دي��ر 
دوريات �ل�صرطة �ملجتمعية  بالتعاون 
مع �جلهات �ملخت�صة يف �لإمارة بهدف 
متابعة وتوعية كافة �ملحال �لتجارية 
و�أفر�د �ملجتمع على م�صتوى �لإمارة 
�حتفالية  يف  �ل��ت��ج��م��ع��ات  ب��خ��ط��ورة 

�لن�صف من �صعبان “حق �لليلة” . 
وي�����اأت�����ي ه������ذ� �لج���������ر�ء ب����ن����اًء على 
ت��وج��ي��ه��ات �ل��ل��و�ء ع��ل��ي ع��ب��د �هلل بن 
ع���ل���و�ن �ل��ن��ع��ي��م��ي ق��ائ��د ع���ام �صرطة 
مع  �لتفاعل  ب�صرورة  �خليمة  ر�أ����ص 
بخ�صو�ص  �ل�صحة  وز�رة  توجيهات 
�لحتفالية �ملجتمعية ) �لن�صف من 
�صعبان ( ويف �صاأن تطبيق �لإجر�ء�ت 
�لوقائية  و�ل���ت���د�ب���ري  �لإح����ت����ز�ري����ة 
من  للمجتمع  و�ل�����ص��الم��ة  لل�صحة 

فريو�ص كورونا كوفيد 19 .
 و�أكد �لعميد منخ�ص  حر�ص �صرطة 
ر�أ�ص �خليمة على �لو�صول �إىل �أكرب 
�ملجتمع  �أف����ر�د  م��ن  ممكنة  �صريحة 
بينهم  �ل����وق����ائ����ي  �ل����وع����ي  ل��ت��ع��م��ي��م 
�جلميع  ت���ع���اون  �أه���م���ي���ة  �ىل  لف���ت���ا 
�إل ما  بالبقاء يف منازلهم  و�لل��ت��ز�م 
بتنفيذ  و�لتقيد  لل�صرورة  ي�صتدعي 
�إليهم  �ملوجهة  و�لتعليمات  �لن�صائح 
و�صالمتهم  �أمنهم  ل�صمان  و�لهادفة 

وحمايتهم.

:” هدفنا  م��ن��خ�����ص  �ل��ع��م��ي��د  وق�����ال 
�مليد�نية  �لتوعية  ف��رق  ت�صكيل  م��ن 
ت�صامنا مع �لتوجيهات �ل�صادرة من 

توعية  ه��دف��ه��ا  �ل��ت��ي  �ل�صحة  وز�رة 
�للتز�م  على  وحثهم  �ملجتمع  �ف��ر�د 
�صالمتهم  ل�������ص���م���ان  ب��ال��ت��ع��ل��ي��م��ات 

و����ص���ح���ت���ه���م و��������ص�������رورة �ل���ت���ب���اع���د 
�لجتماعي يف ظل ما ي�صهده �لعامل 

حالياً من �نت�صار مر�ص كورونا.

•• ابوظبي-الفجر:

�لحت���ادي  �ل��وط��ن��ي  �ملجل�ص  ي�����ص��ارك 
�لذي  �لعاملي  �ل�صحة  بيوم  �لحتفال 
�أبريل،  �صهر  م��ن  �ل�صابع  يف  ي�صادف 
�ط���ار ممار�صة  دوره يف  ي��و����ص��ل  وه��و 
�مل�صاهمة  �لد�صتورية يف  �خت�صا�صاته 
�لنهو�ص  �إىل  �لر�مية  �لدولة  بجهود 
تطور�  ي�صهد  �ل���ذي  �ل�صحة  بقطاع 
ي�صع دولة �لإم��ار�ت يف مقدمة دولة 
�لعامل، من حيث عدد �ملن�صاآت �ل�صحة 
�صحي  ن��ظ��ام  وبتطبيقها  �مل��ع��ت��م��دة، 
ي�صتند �إىل �أعلى �ملعايري �لعاملية �ثبت 
�لتعامل  على  وق��درت��ه  كفاءته  م��دى 

مع خمتلف �لتطور�ت.
�ل�صحة  ب��ق��ط��اع  �له���ت���م���ام  وح���ظ���ي 
مناق�صات  رم����ن  �لأك�����رب  ب��ال��ن�����ص��ي��ب 
تاأ�صي�صه  م��ن��ذ  ���ص��اه��م  �ل���ذي  �ملجل�ص 
قبل �أكرث من �أربعة عقود ومن خالل 
�لد�صتورية  �خ��ت�����ص��ا���ص��ات��ه  مم��ار���ص��ة 
ت�صريعيا  ف�صال   ”17“ م���دى  ع��ل��ى 
�أقر  جل�صة   ”617 “ خاللها  عقد 
قو�نني  “610” م�صروعات  خاللها 
عاما  م��و���ص��وع��ا   ”327“ ون���اق�������ص 
تطوير  يف  ����ص���وؤ�ل،   ”912“ ووج����ه 
مناق�صة  ويف  �لت�صريعية  �مل��ن��ظ��وم��ة 
�ل��ع��دي��د م��ن �ل��ق�����ص��اي��ا �ل��ت��ي تناولت 

�لقطاعات كافة، وذلك بف�صل �لدعم 
�لالحمدود من قبل �لقيادة �لر�صيدة 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�صيخ  ل�صاحب 
“يحفظه �هلل”،  نهيان رئي�ص �لدولة 
و���ص��اح��ب �ل�����ص��م��و �ل�����ص��ي��خ حم��م��د بن 
�لدولة  رئي�ص  نائب  مكتوم  �آل  ر��صد 
رئ��ي�����ص جم��ل�����ص �ل������ور�ء ح���اك���م دبي، 
و���ص��اح��ب �ل�����ص��م��و �ل�����ص��ي��خ حم��م��د بن 
�أبوظبي  ع��ه��د  ويل  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د 
نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�صلحة، 

و�أ�صحاب �ل�صمو حكام �لإمار�ت. 
�ل�صابع  �لت�صريعي  �لف�صل  وخ���الل 
ع�صر �حل���ايل �ل���ذي ب���د�أ ب��ت��اري��خ 14 
�لهتمام  ك�����ان  2019م  ن���وف���م���رب 
مقدمة  يف  �ل�صحة  ق��ط��اع  مب��و���ص��وع 
�أول����وي����ات ع��م��ل �مل��ج��ل�����ص، م���ن خالل 
قو�نني،  م�����ص��روع��ات  ث��الث��ة  مناق�صة 
ه���ي: م�����ص��روع ق��ان��ون �حت����ادي ب�صاأن 
�لكائنات  م���ن  �لإح��ي��ائ��ي��ة  �ل�����ص��الم��ة 
وم�صروع  ومنتجاتها،  ور�ثيا  �ملحورة 
ق�����ان�����ون ب���������ص����اأن ت���ن���ظ���ي���م �مل����خ����زون 
يف  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة  لل�صلع  �ل���ص��ر�ت��ي��ج��ي 
�لدولة، وم�صروع قانون �حتادي ب�صاأن 
�لأ�صئلة  م��ن  ع��دد  وتوجيه  �مل��ب��ي��د�ت، 

�لتي تتعلق بهذ� �لقطاع �ملهم.
�ملجل�ص  قبة  حتت  ن�صهده  ما  وي��وؤك��د 
ومناق�صات  وح����و�ر�ت  م����د�ولت،  م��ن 

و�ل��ذي متثل باطالع  وب��ن��اءة،  �صفافة 
�ملجتمع،  ووقاية  �ل�صحة  زير  معايل 
�لتي  �ل���ر�ب���ع���ة  ج��ل�����ص��ت��ه  �مل��ج��ل�����ص يف 
عقدها بتاريخ 11 فرب�ير 2020م، 
على �ل�صر�تيجية �لوطنية للتعامل 
�أول مر�حل  ك��ورن��ا منذ  ف��ريو���ص  م��ع 
�لأدو�ر  ت��ك��ام��ل  ع��م��ل��ي��ة  �أن  ظ���ه���وره، 
ت�صكل  و�حل��ك��وم��ة  باملجل�ص  �مل��ن��وط��ة 
للوفاء  للمجل�ص  �لأ���ص��ا���ص��ي  �ل�����ص��ن��د 
متثل  و�ل��ذي  �لوطنية،  مب�صوؤولياته 
�ملوؤ�ص�صات  ب��ه��ا  ت��ق��وم  �ل��ت��ي  ب��اجل��ه��ود 

�لحتادية و�ملحلية يف �حتو�ء �ثار هذ� 
�لفريو�ص.

و�أ����ص���اد �مل��ج��ل�����ص �ل��وط��ن��ي �لحت����ادي 
ب���اجل���ه���ود �ل���ك���ب���رية �ل���ت���ي ت���ق���وم بها 
�لدولة ويف مقدمتها  �أجهزة  خمتلف 
ي�صهده  م��ا  ظ��ل  يف  �ل�صحي  �ل��ق��ط��اع 
�ن��ت�����ص��ار فايرو�ص  ���ص��رع��ة  م���ن  �ل���ع���ام 
�لإم��ار�ت منوذجا  كورونا، لتعد دولة 
�ل��ق��ي��ادة وحر�صها  �ه��ت��م��ام  ر�ئ����د� يف 
ع���ل���ى و����ص���ع م�����ص��ل��ح��ة �لإن���������ص����ان يف 
�صعبها  وع��ي  ويف  �هتمامها،  مقدمة 

جهود  ت����ك����ات����ف  ويف  وجم���ت���م���ع���ه���ا، 
و�ملحلية  �لحت�����ادي�����ة  م��وؤ���ص�����ص��ات��ه��ا 
و�ل���ق���ط���اع���ني �حل���ك���وم���ي و�خل���ا����ص، 
وب��ف�����ص��ل م���ا مت و���ص��ع��ه م���ن خطط 
جعلت  و�حتياطية  ��صتباقية  وتد�بري 
�ل���دول���ة ع��ل��ى �أع��ل��ى ج��اه��زي��ة، �لأمر 
�ل��ذي يج�صد جن��اح نهج �ل��دول��ة منذ 
تاأ�صي�صها يف �لتعامل مع �لأزمات، ويف 
و�صع ما ينا�صبها من �أنظمة و�صيا�صات 
نابعة من فهمها �لعميق لحتياجاتها 

ومتطلبات جمتمعها.

بتاريخ  تاأ�صي�صه  م��ن��ذ  �ملجل�ص  و�أق����ر 
من  ع����دد�  1972م،  ف���رب�ي���ر   12
 ”17 “ �لقو�نني وناق�ص  م�صروعات 
�ل�صحة  تتعلق بقطاع  عاماً  مو�صوعاً 
تبناها  �ل��ت��ي  �ل��ت��و���ص��ي��ات  ع��ن  ف�صال 
 ”112 “ �أك��رث من  خ��الل مناق�صته 
ممثلي  �إىل  ت���وج���ي���ه���ه���اً  مت  ������ص�����وؤ�ل 
�حلكومة لها عالقة مبا�صرة بتطوير 
�لبنية  وت���وف���ري  �مل��ت��ن��وع��ة  �خل���دم���ات 
�لتحتية و�لفنية وحتديث �لت�صريعات 

�لتي تتعلق بهذ� �لقطاع. 
و�صجل �ملجل�ص �صابقة برملانية خالل 
وز�رة  “�صيا�صة  م��و���ص��وع  م��ن��اق�����ص��ة 
ع�صرة  �لثالثة  �جلل�صة  يف  �ل�صحة” 
من  �لثاين  �ل��ع��ادي  �لنعقاد  دور  من 
يف  ع�صر  �ل��ر�ب��ع  �لت�صريعي  �لف�صل 
2010م، من حيث  ع��ام  يونيو  �صهر 
تبنيه �أك���رب ع���دد م��ن �ل��ت��و���ص��ي��ات يف 
 ”27 “ بلغت  و�ل��ت��ي  و�ح����دة  جل�صة 
تو�صية تعلقت يف �جلو�نب �لت�صريعية 
�لتحتية  و�لبنية  �لب�صرية  و�ل��ك��و�در 
و�لأدوية و�لأجهزة �لطبية و�خلدمات 

�مل�صاندة و�جلانب �لوقائي .
وجت�����ص��د �مل��و���ص��وع��ات �ل��ع��ام��ة وعدد� 
ناق�صتها  �ل���ت���ي  م��و���ص��وع��ا   ”17“
�ل�صحة،  ق���ط���اع  وت���ن���اول���ت  �مل��ج��ل�����ص 
مدى مو�كبة �ملجل�ص جلميع مر�حل 

مر  �لتي  و�لتطور  و�لنمو  �لتاأ�صي�ص 
بها قطاع �ل�صحة، وركزت مو�صوعات 
�أ�صعار  ع��ل��ى  �ل���رق���اب���ة  ع��ل��ى  �مل��ج��ل�����ص 
�مل�صت�صفيات،  يف  و�لأدوي������ة  �لأدوي������ة، 
للخدمات  �ل����ع����ام����ة  و�ل�������ص���ي���ا����ص���ة 
�ل�صحية،  و�خل�����دم�����ات  �ل�����ص��ح��ي��ة، 
و�خلدم��ات  �ل���ط���ب���ي���ة،  و�خل�����دم�����ات 
و�لرعاية  و�ل�����ص��ح��ي�����������ة،  �ل��ط��ب��ي��������ة 
�ل�صحية وتد�بري �لوقاية و�لع��������الج، 
و�صيا�صة �خلدمات �ل�صحية، و�صيا�صة 
و�ل�صيا�صة  للبيئة،  �لحت��ادي��ة  �لهيئة 

�ل�صحية.
ويف �جلل�صة �لثالثة �لتي عقدت بتاريخ 
1972/12/20م من دور �لنعقاد 
�لت�صريعي  للف�صل  �ل��ث��اين  �ل���ع���ادي 
مو�صوع  �مل���ج���ل�������ص  ن���اق�������ص  �لأول 
ع����ام ت���ن���اول �لأدوي�������ة ومت��ك��ني وز�رة 
�خت�صا�صاتها  ممار�صة  م��ن  �ل�صحة 
�لعامة  �ل�����ص��ح��ة  ع��ل��ى  �لإ�����ص����ر�ف  يف 

و�خلدمات �لطبية.
عامان  م��و���ص��وع��ان  �ملجل�ص  ون��اق�����ص 
خ���الل جل�صتني  ب��ال�����ص��ح��ة  ي��ت��ع��ل��ق��ان 
�لثاين،  �لت�صريعي  عقدهما يف ف�صله 
�جلل�صة  خ������الل  �لأول  �مل����و�����ص����وع 
�لعادي  �لن���ع���ق���اد  دور  م���ن  �ل���ر�ب���ع���ة 
 ،1974/3/27 ب���ت���اري���خ  �ل����ث����اين 
�لالزمة  �لعتماد�ت  بتدبري  و�أو�صى 

توفري  م���ن  �ل�����ص��ح��ة  وز�رة  ل��ت��م��ك��ني 
�خلدمات �لطبية و�ل�صحية، و�لثاين 
خ���الل �جل��ل�����ص��ة �ل��ر�ب��ع��ة ع�����ص��رة من 
بتاريخ  �لثالث  �ل��ع��ادي  �لن��ع��ق��اد  دور 
1976/4/20م، �أكد خاللها �أهمية 
�لعمل على حتقيق �ملزيد من �لتن�صيق 
بني وز�ر�ت �ل�صحة و�ملالية و�لأ�صغال 
يف جمال �ل�صحة �لعامة، و�مل�صروعات 

�ل�صحية وغريها.
ويعد مو�صوع “ �صيا�صة وز�رة �ل�صحة 
عام  مو�صوع  “ �أول  �ملجتمع  ووق��اي��ة 
�لت�صريعي  ف�صله  يف  �ملجل�ص  يناق�صه 
�لر�بعة  جل�صته  يف  ع�����ص��ر  �ل�����ص��اد���ص 
�لأول من  �ل��ع��ادي  �ن��ع��ق��اده  دور  م��ن 
فرب�ير   2 بتاريخ  �لت�صريعي  �لف�صل 
2016م، وذلك لأهمية هذ� �لقطاع 
�ل�صاملة  �ل��ت��ن��م��ي��ة  م�����ص��رية  دع����م  يف 
م�صرية  �ملجل�ص  وليو��صل  �مل��ت��و�زن��ة، 

�لهتمام بهذ� �لقطاع.
ومن م�صروعات �لقو�نني �لتي �أقرها 
ق��ان��ون �حت���ادي يف  �ملجل�ص: م�����ص��روع 
�ل�صارية،  �لأم���ر�����ص  م��ك��اف��ح��ة  ���ص��اأن 
ب�صاأن  �حت��������ادي  ق����ان����ون  وم���������ص����روع 
وم�صروع  �خلا�صة،  �ل�صحية  �ملن�صاآت 
�لغذ�ء،  �صالمة  ب�صاأن  �حت��ادي  قانون 
وم�����ص��روع ق��ان��ون ب�����ص��اأن �ل��وق��اي��ة من 

�لأمر��ص �حليو�نية ومكافحتها. 

•• ال�صارقة-الفجر: 

�لإمار�تيني  �لنا�صرين  �أعلنت جمعية 
و�ملبادر�ت  �لإج���ر�ء�ت  عن حزمة من 
�لإمار�تي  �لنا�صر  دع��م  �إىل  �ل��ر�م��ي��ة 
يف ظ��ل �ل���ظ���روف �ل���ص��ت��ث��ن��ائ��ي��ة �لتي 
مير بها �لعامل جر�ء �نت�صار فايرو�ص 
عن  خاللها  ك�صفت  �مل�صتجد،  كورونا 
خ��ط��ط ب��دي��ل��ة مُت��ك��ن �ل��ن��ا���ص��ري��ن من 
�آليات  و����ص��ت��ح��دث  �أع��م��ال��ه��م  متابعة 
عمل و�أ�صاليب جديدة ملو��صلة تقدمي 
�ملحتوى �ملعريف و�إ�صد�ر �لكتب و�ملو�د 

�لعلمية و�لإبد�عية.
ج��اء ذل��ك خ��الل �لج��ت��م��اع �خلام�ص 
�ل���ذي عقد  �حل����ايل،  �إد�رت���ه���ا  ملجل�ص 
عرب  م��رئ��ي  �ت�����ص��ال  يف  �لأوىل  للمرة 
لتوجيهات  تطبيقاً  �لإن��رن��ت،  �صبكة 
�لتباعد  و���ص��ي��ا���ص��ة  ب��ع��د،  ع���ن  �ل��ع��م��ل 
�لجتماع  يف  ���ص��ارك  حيث  �جل�����ص��دي، 
�لنا�صرين  ج��م��ع��ي��ة  رئ��ي�����ص  م���ن  ك���ل 
�لإم���ار�ت���ي���ني ع��ل��ي ب��ن ح����امت  ونائب 
�صيبة،  ب���ن  �إمي�����ان  رئ��ي�����ص �جل��م��ع��ي��ة 
وع�صو جمل�ص �لإد�رة و�أمني �ل�صر د. 
�إليازية خليفة وع�صو جمل�ص �لإد�رة 
�لتنفيذي  و�مل���دي���ر  �ل��ك��ع��ب��ي  ع��ب��د�هلل 
�إد�رة  ومدير  �لكو�ص  ر��صد  للجمعية 
�لعبيديل  م��رمي  �ملوؤ�ص�صي  �لت�����ص��ال 
ومدير �لعالقات �لدولية رو�ن دبا�ص 
وم���دي���ر ع���الق���ات �ل��ن��ا���ص��ري��ن جمد 

�ل�صحي.

وخ��ل�����ص �لج��ت��م��اع �إىل و���ص��ع خطط 
�لكتب  ن�صر  على  �لنا�صرين  لت�صجيع 
�ل�صوتية و�لإلكرونية، حيث �صتتوىل 
�جل���م���ع���ي���ة ت����ق����دمي جم����م����وع����ة من 
�لعرو�ص و�خل�صومات �ملتخ�ص�صة يف 
جمال �نتاج �ملحتوى �ملعريف �مل�صموع �أو 
�لإلكروين، و�صتتبنى دعم ون�صر 100 
�إمار�تيني  لنا�صرين  �إلكرونياً  كتاباً 
�لعاملية  �لن�صر  م��و�ق��ع  ك��ربى  �صمن 
و   Amazon Kindle م��ث��ل: 

.Kobo و   iBooks
و�أقر �لجتماع تنظيم �صل�صلة لقاء�ت 
�إمار�تيني  ن��ا���ص��ري��ن  ب���ني  ت��ع��ري��ف��ي��ة 
وهيئات  وموؤ�ص�صات  �أجانب  ونا�صرين 
عرب  �لعامل  ح��ول  من  بالن�صر  معنية 
�صبكة �لنرنت مل�صاعدة �لنا�صرين يف 
��صتمر�ر عقد �ل�صفقات و�لتعرف على 

�لفر�ص �ملتاحة يف �لوقت �حلايل. 

وت���ت���ك���ف���ل �جل���م���ع���ي���ة ب���رت���ي���ب ع����دٍد 
م����ن �لج���ت���م���اع���ات ع����رب �لإن����رن����ت 
�لدولة  يف  وه���ي���ئ���ات  م��وؤ���ص�����ص��ات  م���ع 
م�صاركة  تكاليف  تقليل  �صبل  ملناق�صة 
�لنا�صرين يف معار�ص �لكتب، وتقليل 

ر�صوم و�صر�ئب �لتجارة 
�ل��ط��ب��اع��ة ور���ص��وم ت�صجيل  وت��ك��ال��ي��ف 
وجت��دي��د �ل��رخ�����ص، و�حل�����ص��ول على 
�لكتب،  ل����روي����ج  خم��ف�����ص��ة  �أ����ص���ع���ار 

وغريها من �ملو��صيع.
وحول خمرجات �جتماع جمل�ص �إد�رة 
رئي�ص  ح���امت،  ب��ن  علي  ق��ال  �جلمعية 
�لإمار�تيني:”  �ل��ن��ا���ص��ري��ن  ج��م��ع��ي��ة 
يعي�ص �لعامل �ليوم مرحلة ��صتثنائية 
�لأعمال  �أمن��اط  على  بظاللها  �ألقت 
ب��اأ���ص��ك��ال��ه��ا �ل��ت��ق��ل��ي��دي��ة �مل���ع���روف���ة، ما 
قطاع  لتطوير  حتديات  �أم��ام  ي�صعنا 
�لن�صر ودعمه ب�صتى �ل�صبل من خالل 
حلول  وتقدمي  مبتكرة  فر�ص  توفري 
جديدة ت�صمن ��صتمر�ر �أعمال �لنا�صر 

�لإمار�تي وتطور من �أعماله”. 
جمعية  يف  مت��ام��ا  “ندرك  و�أ����ص���اف: 
�لنا�صرين �لإمار�تيني �أهمية �خلروج 
ب��اآل��ي��ات ع��م��ل ج��دي��دة وم��ن��ه��ج تفكري 
�أمام  �أك��رب  ب�صكل  �ملجال  يفتح  مبتكر 
�ل��ن��ا���ص��ري��ن ل���ل���دخ���ول ن��ح��و �أ����ص���و�ق 
�لر�هن  �لو�صع  مع  تتنا�صب  جديدة 
�أج��م��ع، ونتطلع  �لعامل  به  �ل��ذي مير 
بو�صفها  لي�ص  �لر�هنة  �ملتغري�ت  �إىل 
للتغيري  حتديات بقدر ما هي حمفز 

كافة  على  و�لتعاون  �جلهود  وتوحيد 
�مل�صتويات”.

�لنا�صرين  ج��م��ع��ي��ة  رئ���ي�������ص  وت����اب����ع 
�لإمار�تيني:” منذ تاأ�صي�صها حر�صت 
جانب  �إىل  �ل���وق���وف  ع��ل��ى  �جل��م��ع��ي��ة 
�أ�صناف  ���ص��ت��ى  وت���ق���دمي  �ل��ن��ا���ص��ري��ن 
�لدعم و�مل�صاندة لهم �صو�ء من خالل 
�لأفكار �جلديدة �أو عرب تفعيل ج�صور 
�لتعاون و�لتن�صيق مع خمتلف �جلهات 
�أعمالهم،  �لعاملة يف �لقطاع لت�صهيل 
�ليوم يتطلب منا  �لعامل  وما مير به 
على  خ��ط��ط حت��اف��ظ  �إىل  �ل���و����ص���ول 
�مل�صتوى �لذي و�صل �إليه قطاع �لن�صر 
�لإمار�تي وتدفع باجتاه حتقيق نقلة 

نوعية فيه”.
�لنا�صرين  ج��م��ع��ي��ة  �أن  �إىل  ي�������ص���ار 
 ،2009 ت��اأ���ص�����ص��ت ع���ام  �لإم���ار�ت���ي���ني 
�صلطان  ب��ن��ت  ب���دور  �ل�صيخة  ب��ج��ه��ود 
�ل��ق��ا���ص��م��ي، م��وؤ���ص�����ص ورئ��ي�����ص جمعية 
�إىل  وتهدف  �لإم��ار�ت��ي��ني.  �لنا�صرين 
�لن�صر يف دولة  خدمة وتطوير قطاع 
و�لنهو�ص  ب���ه،  و�لرت���ق���اء  �لإم������ار�ت 
ب�������دور �ل���ن���ا����ص���ر م����ن خ�����الل ب���ر�م���ج 
�لتاأهيل و�لتدريب �لتي ترفع كفاءته، 
وتعمل �جلمعية على رعاية �لعاملني 
يف ق���ط���اع �ل��ن�����ص��ر ب���دول���ة �لإم�������ار�ت، 
و�لقو�نني  �مل��ه��ن��ة  ���ص��روط  وحت�����ص��ني 
مع  و�لتعاون  بالتن�صيق  بها  �خلا�صة 
�لدولة  د�خ��ل  بالن�صر  �ملعنية  �جلهات 

وخارجها.

يوا�شل دوره يف امل�شاهمة باجلهود الرامية اإىل االهتمام بهذا القطاع 

�ملجل�س �لوطني �لحتادي ي�صارك �لحتفال بيوم �ل�صحة �لعاملي 

ت�شتحدث خططًا جديدة تدعم قطاع الن�شر 

جمعية �لنا�صرين �لإمار�تيني تطلق حزمة مبادر�ت 
مبتكرة لدعم �أع�صائها يف ظل �نت�صار فايرو�س كورونا

دوريات �صرطة ر�أ�س �خليمة للتوعية 
بخطورة جتمعات حق �لليلة 

•• ابوظبي-الفجر:

�لوطني  للمجل�ص  و�ل�صناعية  و�لقت�صادية  �ملالية  �ل�����ص��وؤون  جلنة  ب���د�أت 
�لحتادي خالل �جتماعها يوم �لأحد �ملو�فق 5 �أبريل 2020م، �لذي عقدته 
عن بعد عرب تقنية “فيديو كونفرن�ص”، برئا�صة �صعادة �صعيد ر��صد �لعابدي 
رئي�ص �للجنة، مناق�صة م�صروع قانون �حتادي يف �صاأن حماية �مل�صتهلك، �لذي 
يت�صمن 36 مادة، وذلك وفقا ملا ن�ص عليه د�صتور �لدولة يف مادته “89” 

�لتي حتدد �خت�صا�صات �ملجل�ص �لت�صريعية.
حممد  نا�صر  �صلطان  م��ريه  م��ن:  ك��ل  �صعادة  ع�صويتها  يف  �للجنة  وت�صم 
وعائ�صة  �لطاير،  حممد  مطر  حميد  ط��ارق  ود.  �للجنة،  مقررة  �ل�صويدي 
ر�صا ح�صني �لبريق، و�أ�صامه �أحمد عبد�هلل �ل�صعفار، وعائ�صة ر��صد �صلطان 

ليتيم �آل علي، ومرو�ن عبيد علي عبيد �ملهريي.
“مع عدم �لإخ��الل باأحكام  “89” من �لد�صتور على ما يلي:  وتن�ص �ملادة 
م�صروعات  ذلك  يف  مبا  �لحتادية  �لقو�نني  م�صروعات  تعر�ص   110 �مل��ادة 
�لقو�نني �ملالية على �ملجل�ص �لوطني �لحتادي قبل رفعها �إىل رئي�ص �لحتاد 
�لوطني  �ملجل�ص  ويناق�ص  عليها  للت�صديق  �لأع��ل��ى  �ملجل�ص  على  لعر�صها 
�لحتادي هذه �مل�صروعات وله �أن يو�فق عليها �أو يعدلها �أو يرف�صها”، كما 
دورته  يف  �ملجل�ص  “ينظر   : يلي  ما  على  �لد�صتور  “90” من  �مل��ادة  ن�صت 
م�صروع  ويف  ل��الحت��اد،  �ل�صنوية  �لعامة  �مليز�نية  قانون  م�صروع  يف  �لعادية 
قانون �حل�صاب �خلتامي وذلك طبقا لالأحكام �لو�ردة يف �لباب �لثامن من 
�إن �للجنة  هذ� �لد�صتور”. وقال �صعادة �صعيد ر��صد �لعابدي رئي�ص �للجنة 
على  �لجتماع  خ��الل  �طلعت  حيث  �لقانون،  م�صروع  بنود  مبناق�صة  ب��د�أت 

و�أن  ب��ن��وده،  م��ن  �لعديد  وع��دل��ت  وناق�صت  �لقانون  مل�صروع  �لفنية  �لأور�ق 
�للجنة �صوف ت�صتكمل مناق�صة باقي بنود �لقانون خالل �جتماعها �لقادم، 
م�صري�ً �صعادته �إىل �أن �للجنة و�صمن خطة عملها يف مناق�صة �لقانون �صوف 
مب�صروع  و�خل��روج  بنوده  حول  �لآر�ء  لتبادل  �ملعنية  �جلهات  ممثلي  تلتقي 

قانون يو�كب �لتطور�ت �لتي ت�صهدها �لدولة. 
�مل�صتهلك يهدف  �صاأن حماية  �حت��ادي يف  قانون  �أن م�صروع  �صعادته  و�أو�صح 
�إىل �حل�صول على �ملعلومات �ل�صحيحة عن �ل�صلع �لتي ي�صريها �مل�صتهلك 
�أو ي�صتخدمها �أو �خلدمة �لتي يتلقاها، وتثقيف �مل�صتهلك وتوعيته بحقوقه 
�لأن�صب  �لختيار  يف  حلقوقه  �مل�صتهلك  وممار�صة  �لقت�صادية،  و�لتز�ماته 
للمنتج و�خلدمة �ملتاحة يف �لأ�صو�ق وفقاً لرغباته، وجودة �ل�صلعة و�خلدمة 
�مل�صتهلك  و�صالمة  على �صحة  و�حلفاظ  �ملعلن،  بال�صعر  عليهما  و�حل�صول 

عند  ب��ه  �ل�صرر  �إحل���اق  دون  �خل��دم��ة،  تلقيه  �أو  �ل�صلعة  على  ح�صوله  عند 
��صتعماله �ل�صلعة �أو تلقيه �خلدمة. 

تناولت  م��ادة،  �لقانون خم�صة ف�صول مق�صمًة على )36(  وت�صمن م�صروع 
تعريفات لبع�ص �لكلمات و�لعبار�ت �لو�ردة �صمن م�صروع �لقانون، بالإ�صافة 
�إىل بيان �أهد�ف �لقانون ونطاق �صريانه، و�للجنة �لعليا حلماية �مل�صتهلك، 
ُيحظر  وم��ا  �لتجاري،  و�لوكيل  و�ملعلن  �مل��زود  بالتز�مات  �ملتعلقة  و�لأح��ك��ام 
�ملتعلقة  و�لأح���ك���ام  �مل�صتهلك،  ح��ق��وق  بحماية  �ملتعلقة  و�لأح���ك���ام  عليهم، 
بالعقوبات �لتي تفر�ص على خمالفة �أحكام هذ� �لقانون، و�لأحكام �خلتامية 
و�لتظلم،  ل��ل��ق��ان��ون،  �ملخالفة  �لأح��ك��ام  و�إل��غ��اء  �لأو����ص���اع،  بتوفيق  �ملتعلقة 
و�ل�صبطية �لق�صائية، و�إ�صد�ر �لالئحة �لتنفيذية لهذ� �لقانون، بالإ�صافة 

�إىل ن�صر �لقانون يف �جلريدة �لر�صمية وتاريخ �لعمل باأحكامه.

جلنة �ل�صوؤون �ملالية للمجل�س �لوطني �لحتادي تبد�أ مناق�صة م�صروع قانون �حتادي يف �صاأن حماية �مل�صتهلك
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اأخبـار الإمـارات

ويل عهد �ل�صارقة يرت�أ�س �جتماع �ملجل�س �لتنفيذي عن بعد
•• ال�صارقة -وام:

ع��ق��د �مل��ج��ل�����ص �ل��ت��ن��ف��ي��ذي لإم����ارة 
�ل�صارقة �أم�ص �جتماعه �لأ�صبوعي 
بن  �صلطان  �ل�صيخ  �صمو  برئا�صة 
�لقا�صمي  ���ص��ل��ط��ان  ب����ن  حم���م���د 
�ل�صارقة  ح��اك��م  ون��ائ��ب  عهد  ويل 
رئي�ص �ملجل�ص �لتنفيذي بح�صور 
���ص��م��و �ل�����ص��ي��خ ع���ب���د�هلل ب���ن �صامل 
حاكم  نائب  �لقا�صمي  �صلطان  بن 
�ملجل�ص  رئ��ي�����ص  ن���ائ���ب  �ل�����ص��ارق��ة 
با�صتخد�م  وذل�������ك  �ل���ت���ن���ف���ي���ذي 

�لت�صال �ملرئي عن بعد.
�جتماعه  خ��الل  �ملجل�ص  وناق�ص 
و�لق�صايا  �مل��و���ص��وع��ات  م��ن  ع���دد� 
�أعمال  ج�����دول  ع��ل��ى  �مل���ط���روح���ة 
�جل���ل�������ص���ة و�ع����ت����م����د ج���م���ل���ة من 
خدمة  يف  ت�صب  �ل��ت��ي  �ل���ق���ر�ر�ت 
�مل�صلحة �لعامة وتطوير منظومة 
و�ملوؤ�ص�صات  �ل����دو�ئ����ر  يف  �ل��ع��م��ل 

�ملحلية مبا يخدم روؤية �لإمارة.
�إعفاء  �لتنفيذي  �ملجل�ص  و�عتمد 
�ل�صارقة  �أج��رة   " �لمتياز  �صركة 
لوحة   200 تاأجري  ر�صوم  " من 
م��رك��ب��ة �أج�����رة مل���دة ���ص��ن��ة و�ح����دة، 

�لهيئة  جهود  على  �ملجل�ص  و�أثنى 
�ل�صياحي  �ل���ق���ط���اع  ت���ط���وي���ر  يف 
بالعمل  ووجه  �لفندقية  و�ملن�صاآت 
�ل��ت��و���ص��ي��ات مو�صع  و����ص���ع  ع��ل��ى 
�جلهات  م��ع  بالتن�صيق  �لتنفيذ 

�ملعنية.
ون��اق�����ص �مل��ج��ل�����ص م���ق���رح د�ئ����رة 
�لتخطيط و�مل�صاحة ب�صاأن حتويل 
�ل�صتخد�م �ل�صكني �إىل �ل�صتخد�م 
�لتجاري �أو �ملهني، وقدم �ملهند�ص 
�مل���ه���ريي رئي�ص  ب���ن ب��ط��ي  خ��ال��د 
د�ئ���������رة �ل���ت���خ���ط���ي���ط و�مل�������ص���اح���ة 
�ل��ذي يهدف  �ملقرح  �صرحا حول 
�خلدمات  م���ن  ج����زء  ت��وف��ري  �إىل 
خلدمة  و�ل���ت���ج���اري���ة  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
و�إي���ج���اد مناطق  �مل��ن��ط��ق��ة  ���ص��ك��ان 
�ل��ع��ق��اري مبا  �ل�����ص��وق  تلبي طلب 

يتفق مع �ل�صر�طات �ملعتمدة.
�إم�����ارة  �أن  �إىل  �مل���ه���ريي  و�أ�����ص����ار 
�صاملة  ت��ن��م��ي��ة  ت�����ص��ه��د  �ل�����ص��ارق��ة 
�لقطاعات  جميع  م�صتوى  ع��ل��ى 
و�أن  ك��اف��ة،  ومناطقها  م��دن��ه��ا  يف 
تلبية  ع���ل���ى  ح��ري�����ص��ة  �ل�����د�ئ�����رة 
�لإمارة  وم��دن  مناطق  �حتياجات 
�لتي  ك���اف���ة �خل����دم����ات  وت����وف����ري 

خالد بن جا�صم �ملدفع رئي�ص هيئة 
�إىل  و�ل�صياحي  �لتجاري  �لإمن���اء 
�لهيئة على تطوير قطاع  حر�ص 
�ملعايري  �أف�صل  وتطبيق  �ل�صيافة 
�لت�صنيف  جم������ال  يف  �ل���ع���امل���ي���ة 
�ملقدمة  �خل���دم���ات  يف  و�جل������ودة 
ن�صاط  �أن  �إىل  م�����ص��ري�   ، ل���ل���زو�ر 

�ملجل�ص  ح��ر���ص  �إط�����ار  يف  وذل����ك 
على دعم م�صرية �لتنمية يف قطاع 

�لنقل ومركبات �لأجرة.
و�ط����ل����ع �مل���ج���ل�������ص ع���ل���ى �مل���ق���رح 
�ملقدم من هيئة �لإمن��اء �لتجاري 
ن�صاط  تنظيم  ب�����ص��اأن  و�ل�صياحي 
بيوت �لعطالت يف �لإم��ارة، ولفت 

بيوت �لعطالت يف �ل�صارقة ي�صهد 
�لإمارة  زو�ر  من  ملحوظا  �إقبال 
وبلغ عدد وحد�ت بيوت �لعطالت 

�إىل �أكرث من 400 وحدة.
وق���دم �مل��دف��ع ع���دة ت��و���ص��ي��ات من 
ن�صاط  خدمة  يف  �لإ���ص��ه��ام  �صاأنها 

بيوت �لعطالت و�لرتقاء به.

ب�صاأن  و�ل�����ص��الم��ة  �ل��وق��اي��ة  هيئة 
باإ�صد�ر  �لتنفيذي  �ملجل�ص  ق��ر�ر 
�لتدريب  ن�صاط  مز�ولة  ت�صاريح 

�لوقائي.
و���ص��م��ن م��ا ����ص��ت��ج��د ع��ل��ى جدول 
�ملجل�ص  �ط���ل���ع  �جل��ل�����ص��ة  �أع����م����ال 
�مل��ق��دم م��ن �للو�ء  ع��ل��ى �ل��ع��ر���ص 
عام  قائد  �ل�صام�صي  �ل��زري  �صيف 
���ص��رط��ة �ل�������ص���ارق���ة رئ��ي�����ص جلنة 
ت�صتعد"  "مدينتي  متابعة مبادرة 

ت����خ����دم �ل���ق���اط���ن���ني ف���ي���ه���ا وف���ق 
�لخت�صا�صات �ملمنوحة لها.

وقدم �ملجل�ص �صكره للد�ئرة على 
ع��ل��ى توفري  �ل��ع��م��ل  ج��ه��وده��ا يف 
�خلدمية  �لأر��صي  قطع  خمتلف 
�مل���خ���ت���ل���ف���ة ووج�����ه  �مل����ن����اط����ق  يف 
بالتن�صيق مع �جلهات �ملعنية حول 

�حتياجات �ملناطق.
و�ع������ت������م������د �مل�����ج�����ل�����������ص م����ق����رح 
من  �ملقدم  �لت�صريعي  �ل�صتئذ�ن 

لربنامج  �لوطنية  �جل��ه��ود  ح��ول 
�لتعقيم �لوطني يف �إمارة �ل�صارقة 
�ملعنية  �لقطاعات  ب��ني  و�ل��ت��ع��اون 
�مل�صتجد  كورونا  فريو�ص  ملو�جهة 
�ملجل�ص  و�أثنى   .. " " كوفيد19 
ع���ل���ى ج����ه����ود خم���ت���ل���ف �جل���ه���ات 
�ليوم  ط��و�ل  تعمل  �لتي  �ملخت�صة 
�أفر�د  ك��اف��ة  �صالمة  على  حر�صا 
�لعربية  �لإم�����ار�ت  دول���ة  جمتمع 

�ملتحدة.

يف اإطار التزامها امل�شتمر ل�شمان املحافظة على اأعلى م�شتويات ال�شحة العامة

حرة مطار �ل�صارقة �لدويل تكثف جهودها �لحرت�زية بتعقيم كافة مر�فقها بالتعاون مع بيئة

�لفايرو�ص،  ه����ذ�  �ن��ت�����ص��ار  ف���ر����ص 
تعقيم  يف  "بيئة"  ب��ج��ه��ود  م�����ص��ي��د� 
با�صتخد�م  �لهيئة  مباين  وتطهري 
عالية  ج��ودة  ذ�ت  ومعقمات  معد�ت 
و�صالمة  �صحة  ع��ل��ى  منها  ح��ر���ص��ا 

ملطار  �حل���رة  �ملنطقة  هيئة  م�دي�ر 
�لهيئة  �أن  �ل����������دويل،  �ل���������ص����ارق����ة 
�ت���خ���ذت م��ن��ظ��وم��ة م��ت��ك��ام��ل��ة تعمل 
ع��ل��ى ���ص��الم��ة �أ�����ص����رة �مل��ن��ط��ق��ة من 
مع  وتتالقى  و�ملتعاملني  �ملوظفني 

�ت��ب��اع��ه��ا، و�إي���ق���اف ����ص��ت��ق��ب��ال كافة 
�ملر�جعني يف مر�كز خدمة �لعمالء 
طلبات  و����ص��ت��ق��ب��ال  ل���ه���ا،  �ل��ت��اب��ع��ة 
�حل�صور  ب���دل  ب��ع��د  ع��ن  �ملتعاملني 
�ل�������ص���خ�������ص���ي وت�����ق�����دمي �خل����دم����ات 

�ملوظفني  ���ص��الم��ة  ل�����ص��م��ان  �ل��ع��م��ل 
و�ملتعاملني.

منظومة متكاملة
�ملزروعي  �صامل  �صعود  �صعادة  و�أك���د 

�أن  �إىل  �مل���زروع���ي  �مل��ج��ت��م��ع. و�أ����ص���ار 
�خلطو�ت  م��ن  ع���دد�  ن��ف��ذت  �لهيئة 
�لح�����ر�زي�����ة �ل���ف���وري���ة، ب�����دء� من 
�لوقاية  ب��اإر���ص��اد�ت  �لتوعية  ب��ر�م��ج 
و�ل��ت��ع��ل��ي��م��ات �ل�����ص��ح��ي��ة �ل���و�ج���ب 

�لعام، متا�صيا مع  �حلر�ص �لوطني 
ودعما  �لوطني"،  �لتعقيم  "برنامج 
�تخذتها  �لتي  �حلثيثة  ل��الإج��ر�ء�ت 
وحكومة  ع���ام���ة  ب�������ص���ورة  �ل����دول����ة 
لتفادي  خ��ا���ص��ة  ب�����ص��ورة  �ل�����ص��ارق��ة 

•• ال�صارقة-الفجر:

ت����و������ص����ل ه���ي���ئ���ة �مل���ن���ط���ق���ة �حل�����رة 
�إجر�ء�تها  �ل���دويل  �ل�����ص��ارق��ة  مل��ط��ار 
�لتي  و�ل����وق����ائ����ي����ة  �لح�������ر�زي�������ة 
كورونا  ف��ريو���ص  مل��و�ج��ه��ة  �تخذتها 
بد�أت  19"، حيث  "كوفيد  �مل�صتجد 
�أم�������ص ت��ع��ق��ي��م �مل���ب���اين �ل��ت��اب��ع��ة لها 
�ل�صارقة للبيئة  بالتعاون مع �صركة 
لكافة  �ح���ر�زي  ك��اإج��ر�ء   ، "بيئة" 
�لتز�مها  وذلك كجزء من  مر�فقها 
�مل�صتمر ل�صمان �ملحافظة على �أعلى 

م�صتويات �ل�صحة �لعامة.
و�صملت عمليات �لتعقيم و�لتطهري، 
�جلمارك  وم��ب��ن��ى  �لرئي�صي  �مل��ب��ن��ى 
�إىل جانب  م���ول  و�ل�����ص��ي��ف  و�لأم����ن 
و�لفرعية  �ل��رئ��ي�����ص��ي��ة  �ل���������ص����و�رع 
و�خلارجية  �ل���د�خ���ل���ي���ة  و�مل�����ر�ف�����ق 
�ملختلفة، مع �لعتماد على ��صتخد�م 
مو�د تعقيم ذ�ت كفاءة عالية، ف�صال 
عن توفري �أجهزة �لتعقيم يف �أماكن 

�ل��ذك��ي��ة ومر�كز  �ل��ت��ط��ب��ي��ق��ات  ع��رب 
�إل��غ��اء ب�صمة  �لت�����ص��ال، ف�صال ع��ن 
للموظفني،  و�لن�����ص��ر�ف  �حل�صور 
وو�صع �ملعقمات على جميع �لنقاط 
جانب  �إىل  و�مل�����م�����ر�ت،  �ل���د�خ���ل���ي���ة 
�لأجهزة �لطبية �لإلكرونية لقيا�ص 
�حلر�رة عند مد�خل خمتلف مباين 
�ل��ه��ي��ئ��ة. وم����ن ���ص��م��ن �لإج�������ر�ء�ت 
�تخذتها  �لتي  �لوقائية  و�لتد�بري 
عن  "�لعمل  ن��ظ��ام  تطبيق  �لهيئة، 
�لأق�صام  م��ن  ل��ع��دد  بعد" �جل��زئ��ي، 
و�لفئات �لوظيفية، كما عملت تعزيز 
�أحدث  وت�صخري  �لذكية  من�صاتها 
للت�صهيل  و�لب���ت���ك���ار�ت  �ل��ت��ق��ن��ي��ات 
و�ملتعاملني  �مل�������ص���ت���ث���م���ري���ن  ع���ل���ى 
لإج���������ر�ء ك����اف����ة م���ع���ام���الت���ه���م عن 
ط��ري��ق �ع��ت��م��اد وت��ط��ب��ي��ق جمموعة 
م���ن �خل���دم���ات �لإل��ك��رون��ي��ة �لتي 
�إىل جانب  ت�����ص��رع م��ن �لإج������ر�ء�ت، 
�صهولة �لو�صول �إىل تلك �خلدمات 

ب�صال�صة وي�صر.
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر: 

�أجن�������������زت �����ص����ل����ط����ة و�ح�����������ة دب�����ي 
�صامل  تعقيم  عمليات  لل�صيليكون 
لل�صو�رع و�حلد�ئق ومر�كز �لت�صوق 
و�ملجمعات  �ل���ع���ام���ة  و�لأم������اك������ن 
�ل�����ص��ك��ن��ي��ة و�ل���ت���ج���اري���ة يف و�ح����ة 
�حلرة  �مل��دي��ن��ة  لل�صيليكون،  دب���ي 
�لتكنولوجية �ملتكاملة، �لبالغ عدد 
قاطنيها �أكرث من 77 �ألف ن�صمة، 
�لتعقيم  “برنامج  �إط���ار  يف  وذل��ك 
�لدولة  تطبقه  �ل����ذي  �لوطني” 
�لوقائية  �لإج���ر�ء�ت  مع  ومتا�صياً 
دبي  �تخذتها  �ل��ت��ي  و�لح���ر�زي���ة 

حلماية �ل�صحة �لعامة. 
�لعميق  �لتعقيم  �إج��ر�ء�ت  و�صملت 
وما   – لأ�صبوعني  ��صتمرت  �ل��ت��ي 
كيلومر�ً   15  - متو��صلة  ز�ل���ت 
من �لطرقات يف �لو�حة، وجممعي 
من  �ملوؤلفني  و�ل�صمر  �ل�صدر  فلل 
و20  ���ص��ك��ن��ي��ة،  وح������دة   1767

م��وق��ف��اً ل��ل��ح��اف��الت، �إ����ص���اف���ة �إىل 
�ملئات من مكاتب �ل�صركات و�ملباين 
�ل�صكنية و�ملكتبية ومر�كز �لت�صوق 
و�لبنى  و�مل�������ص���ل���ي���ات  و�مل�������ص���اج���د 
وم�صار�ت  و�حل�����د�ئ�����ق  �ل��ت��ح��ت��ي��ة 
و�صجلت  �لعامة.  و�مل��ر�ف��ق  �جل��ري 
يف  �مل�صاركة  �ملختلفة  �لعمل  ف��رق 
ع��م��ل��ي��ات �ل��ت��ع��ق��ي��م �ل�����ص��ام��ل �أكرث 
من 2560 �صاعة عمل على مدى 
 25،000 و����ص��ت��خ��د�م  �أ���ص��ب��وع��ني 
لر من مو�د �لتطهري و�ملعقمات.

�لإج���ر�ء�ت،  ه��ذه  تعليقه على  ويف 
قال �ملهند�ص معمر �لكثريي، نائب 
لل�صوؤون   – �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �ل��رئ��ي�����ص 
ورئي�ص  �لذكية  و�مل���دن  �لهند�صية 
فريق �إد�رة �لأزمات يف �صلطة و�حة 
عمليات  “تاأتي  لل�صيليكون:  دب��ي 
�ل��ت��ي طبقتها  �ل�����ص��ام��ل  �ل��ت��ع��ق��ي��م 
�صلطة و�حة دبي لل�صيليكون طو�ل 
�أ���ص��ب��وع��ني يف ���ص��ي��اق �لإج�������ر�ء�ت 
عمل  فريق  يو��صل  �لتي  �لعملية 

�صلطة  يف  �ل�����ص��ري��ع��ة  �ل���ص��ت��ج��اب��ة 
و�حة �ل�صيليكون �تخاذها تباعاً يف 
�ملرحلة �لر�هنة للحفاظ على �صحة 
ومو�كبة  �ملجتمع  ووقاية  و�صالمة 

�خل��ط��ة �ل��وط��ن��ي��ة �مل��ت��ك��ام��ل��ة �لتي 
تف�صي  مع  للتعامل  تطبيقها  يتم 
وباء كوفيد19- يف عدد كبري من 
دول �لعامل.” و�أ�صاف: “كان لفتاً 

ل�صركائنا  �لكبري  �للتز�م  م�صتوى 
و�حة  و�صكان  وك��و�درن��ا  وعمالئنا 
�ل�����ص��ي��ل��ي��ك��ون ب���ك���اف���ة �لإر������ص�����اد�ت 
�لذي  �لدعم  وحجم  و�لتوجيهات 

�أب����د�ه �لأف�����ر�د و�مل��وؤ���ص�����ص��ات لكافة 
بالتعاون  �مل��ط��ب��ق��ة  �لإج�����������ر�ء�ت 
على  �ملعنية  �جل��ه��ات  خمتلف  م��ع 
على  للحفاظ  دب��ي  �إم���ارة  م�صتوى 
ما  وه��و  �ملجتمع.  و�صالمة  �صحة 
وثقافة  �ل���وع���ي  م�����ص��ت��وى  ي��ع��ك�����ص 
�ل��ت�����ص��ام��ن �لج���ت���م���اع���ي ووح����دة 
�مل�صلحة  ع��ل��ى  �ل��ه��دف و�حل��ر���ص 
مّيزت  �ل���ت���ي  �مل�������ص���رك���ة  �ل���ع���ام���ة 
جمتمع دول��ة �لإم���ار�ت يف تعامله 
�لر�قي و�مل�صوؤول مع هذه �لظروف 
�ل�صتثنائية �لتي يعي�صها �لعامل.”
ونّوه عدد من �ل�صكان بالإجر�ء�ت 
�صلطة  بها  تقوم  �لتي  �لح��ر�زي��ة 
ل��ل�����ص��ي��ل��ي��ك��ون حلماية  دب����ي  و�ح�����ة 
فيما  خ���ا����ص���ة  �ل�����و�ح�����ة  جم���ت���م���ع 
ي��ت��ع��ل��ق ب��ع��م��ل��ي��ات �ل��ت��ع��ق��ي��م د�خ���ل 
�ل�صكنية.   و�مل�����ب�����اين  �مل���ج���م���ع���ات 
وثمنت �صارة �خلطيب، �لإجر�ء�ت 
�ل�صلطة  �تخذتها  �ل��ت��ي  �لوقائية 
م��ن��ذ ب����دء �لأزم�������ة ل��ت��ع��ق��ي��م كافة 

�لعامة  و�لأم��اك��ن  �لت�صوق  م��ر�ك��ز 
و�لتجارية  �ل�صكنية  و�مل��ج��م��ع��ات 
و�مل�صاحات  �ل��ط��رق��ات  �إىل  �إ���ص��اف��ة 
�ملفتوحة يف و�حة دبي لل�صيليكون. 
�لإج������ر�ء�ت  ه���ذه  �أن  �إىل  ول��ف��ت��ت 
ت��وؤك��د على  �ل��و�ح��ة  �ل��ت��ي تتخذها 
�أف�صل  ك��اأح��د  �مل��رم��وق��ة  م��ك��ان��ت��ه��ا 
توفر  �ل��ت��ي  �ل��دول��ة  يف  �ملجتمعات 
و�لعمل يف  �لعي�ص  جميع مقومات 
ومن جانبها  و�صحية.   �آمنة  بيئة 
قالت �صونيا ديب: “�نتقلنا للعي�ص 
يف دولة �لم��ار�ت يف �لعام 2016 
�لأمثل  �مل��ك��ان  ع��ن  بحثنا  وخ���الل 
للعي�ص يف دبي، وقع �ختيارنا على 
وفرت  �لتي  لل�صيليكون  دبي  و�ح��ة 
ل��ن��ا ج��م��ي��ع ���ص��ب��ل �ل��ع��ي�����ص �لكرمي 
و�أ�صبحت مبثابة منزلنا �لثاين يف 
�لدولة. ولطاملا كانت �صلطة و�حة 
باملبادر�ت  �صباقة  لل�صيليكون  دب��ي 
وخ���ا����ص���ة يف ظ����ل هذه  �ل���ن���وع���ي���ة 
�لأو�صاع غري �مل�صبوقة، ولهذ� نحن 

يف  �لر�صيدة  وللقيادة  لها  ممتنون 
�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم������ار�ت  دول����ة 
على �جلهود �جلبارة للحفاظ على 
�نت�صار  من  للحد  �جلميع  �صالمة 
وب�����دوره  كوفيد19-.  ف���ريو����ص 
ع���رب �مل��ه��ن��د���ص �أح���م���د ز�ه�����دة عن 
ث��ق��ت��ه ب��اخل��ط��و�ت �ل��وق��ائ��ي��ة �لتي 
تتخذها دولة �لإمار�ت ودبي ب�صكل 
عام و�صلطة و�حة دبي لل�صيليكون 
�أج������ل �صمان  م����ن  ب�����ص��ك��ل خ���ا����ص 
و�ل�صالمة  �ل�صحة  معايري  �أع��ل��ى 
جميع  �صاكر�ً  للمجتمع،  و�لوقاية 
�ل�����ط�����و�رئ م����ن كافة  ف�����رق ع���م���ل 
مد�ر  على  لعملها  �لخت�صا�صات 
�لحتياجات  كافة  لتوفري  �ل�صاعة 

�ملطلوبة لل�صكان. 

•• دبي-الفجر:

�صباح  �ل���رب،  د�ر  جمعية  �أط��ل��ق��ت 
خريية  م���ب���ادر�ت  �صل�صلة  �أم�����ص، 
�إن�����ص��ان��ي��ة ك���ربى، ت��و�ك��ب��ه��ا حملة 
ي�����ص��ت��ف��ي��د منها  �إغ����اث����ة ع���اج���ل���ة، 
حتت  و�لفقر�ء،  �ملحتاجني  �آلف 
�صعار )�صابقو� باخلري�ت(، جلمع 
�لتربعات  م��ن  �صخمة  ح�صيلة 

دره���م،  م��ل��ي��ون   100 �إىل  ت�����ص��ل 
لدعم �ملحتاجني يف دولة �لإمار�ت 
و�ل���ف���ق���ر�ء ح���ول �ل���ع���امل، يف ظل 
�لتي يو�جهها  �لقا�صية،  �لظروف 

�لعامل حاليا. 

من اأر�س »زايد اخلري«
و�أكدت �جلمعية، �لتي �أكملت 40 
عاما من �لعمل يف �حلقل �خلريي 

و�لعامل،  �لإم��ار�ت  و�لإن�صاين، يف 
�لإن�صانية  مبادر�تها  تد�صن  �أنها 
من �أر���ص »ز�ي��د �خل��ري«، وتهدف 
�حتياجات  وت����وف����ري  دع�����م  �إىل 
مبا  للم�صاعدة،  �ملحتاجة  �لفئات 
�لت�صامن  ق��ي��م  �أ����ص���م���ى  ي��ج�����ص��د 
تقدمها  �لتي  �لإن�صانية،  و�لأخوة 

دولة �لإمار�ت للعامل.

اأياد ممتدة بالعطاء 
و�أو����ص���ح ع���ب���د�هلل ع��ل��ي ب���ن ز�يد 
ل�«د�ر  �لتنفيذي  �ملدير  �لفال�صي، 
�صحايف  م���وؤمت���ر  خ����الل  �ل������رب«، 
عقدته »د�ر �لرب« عن بعد، �صباح 
باخلري�ت(  )���ص��اب��ق��و�  �أن  �أم�������ص، 
�إىل كل  �أي���ادي���ه���ا  م����ب����ادر�ت مت���د 
على  ومري�ص،  وم�صطر  حمتاج 
»�طمئن  ه���ي  �إن�����ص��ان��ي��ة،  ق���اع���دة 
لأن����ك ب��ني �أه���ل���ك.. و�أن����ت لدينا 
ما  كل  لك  و�صنوفر  مكرم،  عزيز 
�ملنحنى  ذلك  مًعا  لنعرب  يلزمك، 

�ل��در����ص��ي��ة لأل��ف��ي ط��ال��ب، ودفع 
�ألفي  عن  و�مل��اء  �لكهرباء  فو�تري 
لكفالة  خ���ا����ص  وحم�����ور  �أ�����ص����رة، 
ديون  وت�صديد  يتيم،  �أ���ص��رة  �أل��ف 
»�لغارمني«  م��ن  �صخ�ص   500

�ملتعرثين.
ت�صتمل  �مل��ب��ادر�ت  قائمة  �أن  وب��ني 
�لأف������ر�د، وتتكون  ع��ل��ى م���ب���ادر�ت 
�لوجبات  ت��وف��ري  جم���ال���ني،  م���ن 
وم�صاعدة  ���ص��خ�����ص،  �آلف   4 ل���� 
»�ل����ع����ال����ق����ني« ب�����ص��ب��ب �ل����ظ����روف 
م�صتفيد،  �أل���ف  ب��و�ق��ع  �حل��ال��ي��ة، 
وحتفيظ  دع�����وي�����ة  وم�������ب�������ادر�ت 
م�صروع  دع����م  وت��ت�����ص��م��ن  ق������ر�آن، 
ودعم  ب��ع��د،  ع��ن  للتحفيظ  �ل���رب 

�لأن�صطة �لدعوية عن بعد.

زكاة املال وال�شدقة اجلارية 
)�صابقو�  مبادر�ت  �صل�صلة  وتفتح 
باخلري�ت(، وفقا للفال�صي، �لباب 
و�ل�صدقات  �ملال  زكاة  لتخ�صي�ص 

�لتاريخي غري �مل�صبوق«.

قائمة املبادرات  
)�صابقو�  �أن  �إىل  �لفال�صي  و�أ�صار 
مبادرة   13 ت�����ص��م  ب����اخل����ري�ت( 
�لدعم  ت��ق��دم  ف��رع��ي��ة،  �إن�����ص��ان��ي��ة 
وهي  �مل�صتحقني،  لكل  و�مل�صاندة 
وتتكفل  �ل�������ص���ح���ي���ة،  �مل������ب������ادر�ت 
�حلماية  و�أدو�ت  معد�ت  بتوفري 
»كورونا«  �ل�صخ�صية من فريو�ص 
و�لقفاز�ت  �لأق���ن���ع���ة  �مل�����ص��ت��ج��د، 
وثوب �حلماية و�لنظار�ت، و�لتي 
باتت بالغة �لأهمية، ودعم 200 
م����ن �أ�����ص����ح����اب �ل���ه���م���م، وع����الج 
�ملر�صى، ومبادر�ت �لأ�صر �ملتعففة، 
وتنق�صم �إىل مبادرة توفري �ل�صلة 
�ل��غ��ذ�ئ��ي��ة لأل���ف���ي �أ����ص���رة مل����دة 5 
 3 ل���  �ل�صهرية  و�ل��ك��ف��ال��ة  �أ���ص��ه��ر، 
�آلف �أ�صرة متعففة ملدة 8 �أ�صهر، 
�ألفي  �إي���ج���ار�ت م�����ص��اك��ن  و����ص���د�د 
�لر�صوم  وت�����ص��دي��د  ف��ق��رية،  �أ���ص��رة 

�صاحب قلب كبري وعطاء جزيل، 
يريد دعم كل حمتاج وفقري.

قنوات التربع
�ل����ت����ربع  �أن  �ل����ف����ال�����ص����ي  وب�������ني 
ل��ل��ح��م��ل��ة »ع���ن ب��ع��د« ف��ق��ط، عرب 
للجمعية  �لإل�����ك�����روين  �مل����وق����ع 

�حتياجات  ل���ت���وف���ري  �جل�����اري�����ة 
�ملحتاجني، ممن يلزمون بيوتهم 
�لدول  بتعليمات  �ل��ت��ز�ًم��ا  حالًيا، 
و�إجر�ء�تها �لوقائية، يف �لظروف 
�حلالية �ل�صتثنائية، �لتي تو�جه 
�ل�����ع�����امل، وت����وج����ه �ل�����دع�����وة لكل 
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�لق�صرية  �ل��ن�����ص��ي��ة  و�ل���ر����ص���ائ���ل 

و�لرو�بط �لذكية
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�ملجاين 80079

يف ظل الظروف اال�شتثنائية يف العامل

د�ر �لرب« تطلق »�صابقو� باخلري�ت« لدعم �ملحتاجني يف 13 باًبا للخري بـ 100 مليون

متا�شيًا مع برنامج التعقيم الوطني الذي تطبقه الدولة

و�حة دبي لل�صيليكون تو��صل عمليات �لتعقيم �ل�صامل للوقاية من كورونا

•• ذخورفكان –الفجر:

�أ�صاد جمل�ص �صاحية �ل�صبيحية �لتابع لد�ئرة �صوؤون �ل�صو�حي 
�لدو�ئر  بذلتها  �لتي  �جلهود  بكافة  �ل�صارقة  بحكومة  و�لقرى 
و�جلهات �ملعنية يف خورفكان للحفاظ على �صحة و�صالمة �أفر�د 
�ملجتمع يف �لتعامل بحرفية و�صرعة مع �نت�صار فريو�ص كورونا 

�مل�صتجد.
و�لقيادة  خورفكان  بلدية  جلهود  تقديره  ع��ن  �ملجل�ص  و�أع���رب 
�جلهود  بجانب  �ل�صرقية  �ملنطقة  يف  �ل�صارقة  ل�صرطة  �لعامة 
�ل�����ص��ح��ي��ة ل�����وز�رة �ل�����ص��ح��ة ووق���اي���ة �مل��ج��ت��م��ع يف ت��ق��دمي �أوج���ه 
�خلدمات وت�صخري �لإمكانات �ملتاحة لديهم للم�صاهمة �لق�صوى 

يف دعم �جلهود �لوطنية �لفاعلة ملو�جهة �نت�صار �لفريو�ص .
�صاحية  جمل�ص  رئ��ي�����ص  �لنقبي  �ل��غ��اوي  �أح��م��د  حم��م��د  و�أ����ص���ار 

�ملوؤ�ص�صات �حلكومية و�لتي  �إىل دور كافة  �ل�صبيحية بخورفكان 
بذلت جهود� كبري� طو�ل تلك �لفرة ولز�لت يف تقدمي خمتلف 
�لرعاية لأفر�د �ملجتمع يف مدينة خورفكان و�لعمل على تاأمني 
�صالمتهم من هذ� �لفريو�ص ف�صال عن تقدمي �لرعاية �لعالجية 

للحالت �لتي ظهرت وحماية �لأخرين من �نت�صاره .
�أن يكون له جهود�  �ل�صاحية حر�ص على  �أن جمل�ص  �إىل  ولفت 
حا�صرة يف تعزيز تلك �لتوجهات ف�صال عن تكاتف �جلهود من 
بالر�صاد�ت  و�لتقيد  بالتعامل  �لتام  لاللتز�م  و�لأ���ص��ر  �لأف���ر�د 
�لر�صمية يف �لدولة وتقدير  �ملوؤ�ص�صات  �ل�صادرة عن  و�لتعليمات 

�لو�صع �لر�هن و�للتز�م باملنزل للحفاظ على �صحة �جلميع .
ب��ل��غ ذروت����ه م��ن خ���الل تلم�ص مدى  �ل��وع��ي  ب���اأن  و�أف����اد �لنقبي 
�لتوجيهات  وتنفيذ  �لتوجيهات  تطبيق  يف  �ملطلقة  �ل�صتجابة 
�أعمال  تنفذه �جلهات �حلكومية من  ما  �لد�ئمة ودعم خمتلف 

ومبادر�ت ت�صب يف تعزيز  �ل�صتجابة لتوجيهات �لقيادة �لر�صيدة 
للتخفيف من تد�عيات  �نت�صار فريو�ص كورونا �مل�صتجد.

و�أعرب �لنقبي عن تقدير �أهايل مدينة خورفكان للجهود �لتي 
تبذل من قبل بلدية خورفكان و�لقيادة �لعامة ل�صرطة �ل�صارقة 
ممثلة يف �ملنطقة �ل�صرقية من مو��صلة برنامج �لتعقيم �لوطني 
ومتابعة �أو���ص��اع �أف���ر�د و�لر����ص���اد�ت �ل��د�ئ��م��ة وك��م��ا و�ث��ن��ى على 
جهود وز�رة �ل�صحة ووقاية �ملجتمع ود�ئرة �لتنمية �لقت�صادية 
يف  وكذلك  �جلهات  من  وغريها  �ل�صارقة  ومياه  كهرباء  وهيئة 
�إط��الق  خمتلف �حل��زم و�لقر�ر�ت  �لر�صيدة يف  �لقيادة  ق��ر�ر�ت 
�لتي قدمتها حمليا و�حتاديا بهدف تعزيز �ل�صتقر�ر يف �لقطاع 
�لقت�صادي يف خمتلف جمالته وقطاعاته و�لتي تنعك�ص بدورها 
خمتلف  وت��وف��ري  و�لأ���ص��ري��ة  �لجتماعية  �حل��ي��اة  ��صتقر�ر  على 

�حتياجات �لأ�صر.

جمل�س �صاحية �ل�صبيحية يف خورفكان ي�صيد بجهود �لبلدية و�ل�صرطة و��صتجابة �لأهايل يف �حلفاظ على �ل�صالمة �لعامة من فريو�س كورونا �مل�صتجد

•• ال�صارقة-الفجر:

�ل��ط��ف��ل بد�ئرة  �إد�رة ح��م��اي��ة  م��دي��ر  �ل��رف��اع��ي،  �أم��ي��ن��ة  �أك����دت 
�لطفل  حماية  �إد�رة  �أن  �ل�����ص��ارق��ة،  يف  �لجتماعية  �خل��دم��ات 
حتر�ص على م�صاعدة �لآباء و�لأمهات يف حماية �لأطفال وما 
�لجتماعي؛  �لتو��صل  و�صائل  جتاه  �صلبية  �آثار  من  يو�جهونه 

حول ��صتغالل �لأطفال عرب و�صائل �لت�صال �لجتماعي.
ولفتت �لرفاعي؛ �إىل �أن ��صتغالل �لأطفال من قبل بع�ص �لأهل 

عرب �صبكات �لتو��صل �لجتماعي با�صتمر�ر لهو �أمر موؤرق؛ يهدد 
�ل�صتقر�ر �لنف�صي و�لجتماعي للطفل كما يعر�صه للتنمر �أو 
�أن  �ملتابعني، ول �صيما  �أو  �أقر�نه  �أو �لبتز�ز من قبل  �لإ���ص��اءة  
�لتو��صل  و�صائل  ع��رب  �لأط��ف��ال  با�صتغالل  �لأ���ص��ر  بع�ص  قيام 

�لجتماعي لأغر��ص معينة بهدف �ل�صهرة �أو �لك�صب.
وبينت �أمينة �لرفاعي؛ �إىل �أن بع�ص �لأهل �صو�ء بق�صد �أو بغري 
ق�صد؛ يقومون بالرويج و توزيع �صور �لأطفال عرب من�صات 
�لتو��صل �لجتماعي بهدف �لإعالن عن �صي �أو �لت�صويق بنهج 

�إب��ر�ز ق��در�ت خا�صة للطفل مما قد يوؤثر �صلبيا على  �أو  معني 
نف�صية �لأطفال ، و قد يعترب نوعاً من �لإ�صاءة وخا�صة يف حال 

�لتكر�ر �أو حتقيقا لأمر معني. 
و�أ�صافت �لرفاعي؛ ويف كل �لأحو�ل فاإن ��صتغالل �لأطفال عرب 
من�صات �لتو��صل �لجتماعي لأغر��ص غري م�صروعة؛ يعاقب 
عليها �لقانون؛ �إذ� كان هناك ق�صد يف �لإ�صاءة  وفق �ملادة 25 
و  �لأط��ف��ال  ��صتغالل  بكيفية  �لطفل  حقوق  ق��ان��ون  م��ن   26  ،

�لإ�صاءة لهم �صمن �حلقوق �لقانونية.

م��ن يجد  �أن  �ملجتمع  �أف����ر�د  �ل��ط��ف��ل؛  م��دي��ر حماية  وط��ال��ب��ت 
��صتغالًل لالأطفال عرب و�صائل �لتو��صل �لجتماعي �و �نتهاكاأ 
�لطفل  جن���دة  خ��ط  م��ع  ف����ور�ً  �لإب�����الغ  ع��ل��ي��ه  خل�صو�صياتهم 
�خلدمات �لجتماعية، كما ت�صتقبل  لد�ئرة  �لتابع   800700
�لد�ئرة �ل�صكاوى �أو �لبالغات �ملتعلقة بالأطفال عرب �لو�ت�صاب 
�لإلكروين  �مل��وق��ع  ع��رب  �أو   ،065015995 �ل��رق��م  ع��رب 
�مل�صتمرة  جل��ه��وده��ا  ت��ع��زي��ز�ً   ،/https://sssd.shj.ae

حلماية �لأطفال.

�أمينة �لرفاعي: ��صتغالل �لأطفال عرب �لتو��صل جرمية يعاقب عليها �لقانون
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام:

لل�صباب  �لحت���ادي���ة  �مل��وؤ���ص�����ص��ة  فعلت 
 : “ فر�ص” �لإل���ك���رون���ي���ة  م��ن�����ص��ة 
https://opportunities.
youth.gov.ae، لر�صد �لفر�ص 
�ملجتمع  خل���دم���ة  ل��ل�����ص��ب��اب  �مل���ت���اح���ة 
�مل�صاركة  وتعزيز  �لطاقات  و��صتثمار 
و�لقطاعات  �مل����ج����الت  خم��ت��ل��ف  يف 

�حليوية.
�ل�صباب  ت�صجيع  �إىل  �ملن�صة  وتهدف 
�لإم�������ار�ت�������ي ع���ل���ى خ����دم����ة �ل���وط���ن 
�ملجتمع  خ�����دم�����ة  يف  و�مل�����������ص�����ارك�����ة 
خمتلف  يف  ف��ع��ال  ب�صكل  للم�صاهمة 
�ل��رب�م��ج و�ل��ف��ع��ال��ي��ات و�لأن�����ص��ط��ة يف 
�لطو�رئ  �أوق����ات  خ��ا���ص��ة يف  �ل��دول��ة 

�جلميع  م��ن  تتطلب  �لتي  و�لأزم����ات 
�لدولة  جهود  يف  و�مل�صاركة  �لتكاتف 
�إتاحة  ج��ان��ب  �إىل  �ملجتمع،  حلماية 
�إىل جميع  ل��ل��و���ص��ول  ل��ه��م  �ل��ف��ر���ص��ة 
وتطوير  �خلدمة  يف  �مل�صاركة  فر�ص 
�ملهار�ت و�لقدر�ت لتعامل مع �ملرحلة 

�حلالية للوقاية من �لأوبئة.
�إحدى  �صمن  �لرقمية  �ملن�صة  وتاأتي 
�لتي  �ل��ت�����ص��ع  �ل���وط���ن���ي���ة  �مل�����ب�����ادر�ت 
بال�صر�كة  موؤخر�ً،  �ملوؤ�ص�صة  �أطلقتها 
�حلكومية  �مل��وؤ���ص�����ص��ات  جمموعة  م��ع 
يف �لدولة بهدف رفع جاهزية �صباب 
�لتعامل  �لإم���ار�ت وتعزيز دوره��م يف 
تاأثري�تها  م���ن  و�حل����د  �لأوب���ئ���ة  م���ع 
يف  �حل��ي��اة  مناحي  وك��اف��ة  �ملجتمعية 

دولة �لإمار�ت.

بن  �صهيل  ب��ن��ت  �صما  م��ع��ايل  وق��ال��ت 
ل�صوؤون  دول��ة  وزي��رة  �ملزروعي  فار�ص 
�ملوؤ�ص�صة  �إد�رة  �ل�صباب رئي�ص جمل�ص 
بد�ية  “ م���ع   : ل��ل�����ص��ب��اب  �لحت���ادي���ة 
�ت��خ��ذت��ه��ا حكومة  �ل���ت���ي  �خل���ط���و�ت 
دولة �لإم��ار�ت ملو�جهة هذ� �لتحدي 
�ل��ع��امل��ي، �أظ���ه���ر �ل�����ص��ب��اب �لإم���ار�ت���ي 
بامل�صوؤولية  عاليا  وح�صا  كبري�  وعيا 
�لو��صعة  �ل�صتجابة  ترجمته  و�ل��ذي 
لل�صباب  �لحتادية  �ملوؤ�ص�صة  ملبادر�ت 
�لر�صيدة؛  �ل��ق��ي��ادة  ت��وج��ي��ه��ات  وف���ق 
�ل��ت��ي ت��ر�ه��ن يف ك��ل حت��رك��ات��ه��ا على 
�ل�صتثمار يف طاقة �ل�صباب يف خمتلف 
دورهم  وتفعيل  و�إ�صر�كهم  �ملجالت، 

لدعم ��صتقر�ر �لأوطان ومنائها”.
�أطلقت   “  : م��ع��ال��ي��ه��ا  و�أ�����ص����اف����ت 

�ملا�صي  �لأ�صبوع  �لحت��ادي��ة  �ملوؤ�ص�صة 
100 طريقة ل�صتثمار  بنحو  دليال 
�ل�صباب �أوقاتهم يف �ملنزل مبا ي�صاهم 
�ل�صخ�صية  وتطوير  �ل��ق��در�ت  ببناء 
�ملجتمع،  وخدمة  �لعائالت  وت��ر�ب��ط 
بد�أناه  ما  لتكمل  �ملبادرة  هذه  وتاأتي 
��صتثمار  �إىل  �ل�����ص��ب��اب  ط��اق��ة  ب��ن��ق��ل 
�أو���ص��ع خل��دم��ة �ل��وط��ن؛ ح��ي��ث مل�صنا 
خلدمة  �ل�صباب  ل��دى  حقيقة  رغ��ب��ة 
لت�صكل  �مل�����ص��ت��م��ر  وب��ح��ث��ه��م  وط��ن��ه��م 
من�صة فر�ص مظلة للخيار�ت �ملتاحة 
لوطنهم  �جلميل  ل��رد  �ل�صباب  �أم���ام 

وجمتمعهم خالل هذه �لفرة”.
�ل��ن��ظ��ري مدير  �صعيد  ���ص��ع��ادة  وق���ال 
 “  : لل�صباب  �لحتادية  �ملوؤ�ص�صة  عام 
لل�صباب  ذهبية  فر�صة  �ملن�صة  ت�صكل 

خدمة  يف  ع��م��ل��ي  ب�صكل  للم�صاهمة 
�ل���دول���ة يف وقاية  وم�����ص��ان��دة ج��ه��ود 
�لر�هنة،  �ل���ظ���روف  خ���الل  �مل��ج��ت��م��ع 
وتعد مبثابة قاعدة لتطوير �ملهار�ت 
و�لقدر�ت و�لطاقات يف �صبيل خدمة 
مكت�صباته،  ع��ل��ى  و�حل��ف��اظ  �ل��وط��ن 
قمنا بتفعيل �ملن�صة مبختلف �لفر�ص 
�ملزيد  لتغطية  بتطويرها  و�صن�صتمر 

من �ملجالت”.
كل  م�صاركة  ن�صتهدف   “  : و�أ���ص��اف 
�إمار�ت  خمتلف  من  �لإم���ار�ت  �صباب 
�صتوفر  �لتي  �ملن�صة  ه��ذه  يف  �ل��دول��ة 
�لفر�ص �خلدمية  �لع�صر�ت من  لهم 
و�لتي  �مل���ج���الت،  خمتلف  يف  خ��ا���ص��ة 
للم�صتقبل  ت��اأه��ي��ل��ه��م  يف  ���ص��ت�����ص��ه��م 
و�لطو�رئ،  �لأزم�����ات  م��ع  و�ل��ت��ع��ام��ل 

�لنحو  ع���ل���ى  �أوق����ات����ه����م  و�����ص���ت���غ���الل 
يف  �مل�صاركة  �أن  �إىل  م�صري�ً  �لأم��ث��ل، 
�خلدمة يف هذه �ملرحلة �ل�صعبة تعد 
خ��ري ����ص��ت��ث��م��ار ل��ط��اق��ات �ل�����ص��ب��اب يف 

خدمة وطنهم “.
وتوفر من�صة “فر�ص” �لإلكرونية 
�ملختلفة  �ل��ف��ر���ص  ع�����ص��ر�ت  ح��ال��ي��اً 
مع  للتعامل  خدمية  منها  لل�صباب، 
�ملرحلة �حلالية للوقاية من �لأوبئة، 
وياأتي �صمنها مبادر�ت �ملوؤ�ص�صة �لتي 
مت �لإعالن عنها موؤخر�ً، كما تعر�ص 
جهات  م���ن  م��ع��ت��م��دة  رق��م��ي��ة  دور�ت 
وجامعات عاملية بالتعاون مع �جلهات 

�ملختلفة.
�ملن�صة  يف  �ملقدمة  �لفر�ص  وت�صمل 
جميع �إمار�ت �لدولة، وميكن للجهات 

فر�ص  �إ�صافة  �لإم���ار�ت  يف  �لر�صمية 
ع���رب �مل���وق���ع �ل��ر���ص��م��ي ل�����ص��ب��اب دولة 
�لإمار�ت  �صباب  وي�صتطيع  �لإم��ار�ت، 
�ملتاحة  �ل��ف��ر���ص  ك���ل  �ل��ت��ع��رف ع��ل��ى 

و�مل���ت���وف���رة ع��ل��ى �مل��ن�����ص��ة م���ن خالل 
https:// �لإل�����ك�����روين  �مل����وق����ع 
opportunities.youth.

./gov.ae

•• دبي-الفجر:

 ت��و����ص��ل ه��ي��ئ��ة ك��ه��رب��اء وم���ي���اه دبي 
جمالت  يف  �مل�صبوقة  غري  جناحاتها 
و�لذكاء  �ل��ر�ب��ع��ة  �ل�صناعية  �ل��ث��ورة 
�أحدث  �لهيئة  وتتبنى  �ل�صطناعي، 
خمتلف  يف  �لتقنيات  و�أف�صل  �حللول 
ع��م��ل��ي��ات��ه��ا �ل���د�خ���ل���ي���ة و�خل���ارج���ي���ة. 
وتوؤمن �لهيئة �أن �مل�صتقبل وحتدياته 
ونقالت  حت������ولت  �إج���������ر�ء  ي��ت��ط��ل��ب 
�لهائلة  �لتطور�ت  كل  تو�كب  جذرية 
�ل��ت��ي جت���ري م���ن ح��ول��ن��ا، ل���ذ� ب���د�أت 
منذ  �ل�صطناعي  �ل��ذك��اء  يف  رحلتها 
خارطة  ت��ط��وي��ر  ع���رب   2017 ع����ام 
�ل�صطناعي،  �لذكاء  لتقنيات  طريق 
و�أط�����ل�����ق�����ت ج���م���ل���ة م�����ن �خل�����دم�����ات 
تقنية  ع��ل��ى  تعتمد  �ل��ت��ي  و�مل����ب����ادر�ت 
�ل��ذك��اء �ل���ص��ط��ن��اع��ي لإث����ر�ء جتربة 
و�ملعنيني،  و�مل���وظ���ف���ني  �مل��ت��ع��ام��ل��ني 
وتوفري قيمة م�صافة. ويوؤكد معايل 
�صعيد حممد �لطاير، �لع�صو �ملنتدب 
كهرباء  ل��ه��ي��ئ��ة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �ل��رئ��ي�����ص 
�لذكاء  ����ص��ت��خ��د�م��ات  �أن  دب���ي،  وم��ي��اه 
و�خلدمات  �ل��ه��ي��ئ��ة  يف  �ل���ص��ط��ن��اع��ي 
تندرج  توفرها  �لتي  و�ملبتكرة  �لذكية 
لتحقيق  ����ص��ر�ت��ي��ج��ي��ت��ه��ا  �إط������ار  يف 
�أطلقها  �ل��ت��ي   )10X( دب���ي  م��ب��ادرة 
�صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد 
�آل مكتوم، نائب رئي�ص �لدولة رئي�ص 
جمل�ص �ل��وزر�ء حاكم دبي، رعاه �هلل، 
لتطوير خدمات حكومة دبي لتطبق 
�لعامل  م�����دن  ���ص��ت��ط��ب��ق��ه  م����ا  �ل����ي����وم 
ومبادرة  ���ص��ن��و�ت،   10 ب��ع��د  �لأخ����رى 
�ملدينة  دب���ي  جل��ع��ل  �لذكية”،  “دبي 
�لعامل،  يف  ���ص��ع��ادة  و�لأك������رث  �لأذك������ى 
�ل�صر�تيجيات  م���ع  ي��ن�����ص��ج��م  مب���ا 
�لإمار�ت  “مئوية  بينها  �لوطنية من 
�لإم����ار�ت  و��صر�تيجية   ،”2071
ل��ل��ث��ورة �ل�����ص��ن��اع��ي��ة �ل��ر�ب��ع��ة، وخطة 
دبي 2021 �لتي تهدف �إىل �أن تكون 
دبي �صباقة ومبدعة يف تلبية حاجات 
�لفرد و�ملجتمع. و�أ�صار معايل �لطاير 
باأن �لهيئة ��صتكملت يف �لعام 2014 
�إىل  خدماتها  جلميع  �لذكي  �لتحول 

خدمات ذكية بن�صبة %100 يف مدة 
�إعالن  على  �لعام  تتجاوز  مل  قيا�صية 
�لذكي.  ل��ل��ت��ح��ول  دب���ي  ����ص��ر�ت��ي��ج��ي��ة 
��صتحدثت  �لهيئة  ب��اأن  معاليه  و�أك���د 
�لذكاء  لتقنيات  �لتوجيهية  “�للجنة 
يف  بفاعلية  لت�صاهم  �ل�صطناعي” 
ت��ع��زي��ز ج��ه��ود �ل��ه��ي��ئ��ة ل��ت��ح��وي��ل دبي 
�لتقنيات  لتطوير  ع��امل��ي  م��رك��ز  �إىل 
�لإحاللية ومو�كبة �لثورة �ل�صناعية 
��صر�تيجية  ي��ح��ق��ق  مب���ا  �ل���ر�ب���ع���ة، 
�لإم���������������������ار�ت �ل�����وط�����ن�����ي�����ة ل����ل����ذك����اء 
وتعاونت   .2031 �ل����ص���ط���ن���اع���ي 
�لذكية”  “دبي  د�ئ������رة  م���ع  �ل��ه��ي��ئ��ة 
�لذكاء  و�أخالقيات  “مبادئ  لتطبيق 
م�صاريع  ك���اف���ة  يف  �ل�صطناعي” 
�لد�ئرة  وخم��ت��رب  �لهيئة،  وم��ب��ادر�ت 

للذكاء �ل�صطناعي.

ديوا الرقمية
“ديو�  م������ب������ادرة  �ل���ه���ي���ئ���ة  �أط����ل����ق����ت 
لهيئة  �ل��رق��م��ي  �ل�����ذر�ع  �لرقمية”، 
ك��ه��رب��اء وم��ي��اه دب���ي، �ل��ه��ادف��ة لإعادة 
�خلدماتية  �ملوؤ�ص�صات  مفهوم  �صياغة 
لإمارة  جديد  رقمي  م�صتقبل  وخلق 
رقمية  م��وؤ���ص�����ص��ة  �أول  ل��ت��ك��ون  دب�����ي، 
ذ�تية  باأنظمة  �ل��ع��امل،  م�صتوى  على 
وتخزينها،  �ملتجددة  للطاقة  �لتحكم 
م����ع �ل���ت���و����ص���ع يف ����ص��ت��ع��م��ال �ل���ذك���اء 
�لرقمية.  و�خل���دم���ات  �ل���ص��ط��ن��اع��ي 
�ملحور  �ملبادرة عدة حم��اور:  وت�صتمل 
�لذي  �ل�����ص��م�����ص��ي��ة(  )�ل���ط���اق���ة  �لأول 
ت��ق��ن��ي��ات متطورة  �إط�����الق  يف  ي��ت��م��ث��ل 
�أبرز  ومن  دبي.  يف  �ل�صم�صية  للطاقة 
م�����ص��روع��ات �ل��ه��ي��ئ��ة يف ه����ذ� �لإط�����ار 
�آل مكتوم  ر����ص��د  ب��ن  جم��م��ع حم��م��د 
�أكرب  يعد  �ل���ذي  �ل�صم�صية،  للطاقة 
موقع  يف  �ل�صم�صية  للطاقة  م�صروع 
و�صت�صل  �لعامل،  م�صتوى  على  و�ح��د 
 5000 �إىل  �لإن����ت����اج����ي����ة  ق�����درت�����ه 
2030 و�لذي  ميجاو�ت بحلول عام 
ب������دوره ���ص��ي��دع��م ����ص��ر�ت��ي��ج��ي��ة دبي 
للطاقة �لنظيفة 2050 �لتي تهدف 
�إىل �إنتاج %75 من �إجمايل �لطاقة 
يف دبي من م�صادر �لطاقة �لنظيفة. 

�لطاقة(  )ت���خ���زي���ن  �ل���ث���اين  �مل���ح���ور 
�إىل  ع��ربه  �لرقمية”  “ديو�  وت�صعى 
ت�صغيل �صبكة طاقة متجددة ت�صتخدم 
مبتكرة.   ط����اق����ة  ت���خ���زي���ن  ت���ق���ن���ي���ات 
و���ص��ي��ج��ع��ل �مل���ح���ور �ل��ث��ال��ث )�ل���ذك���اء 
تقوم  مدينة  �أول  دب��ي  �ل�صطناعي( 
�لكهرباء  م����ن  خ���دم���ات���ه���ا  ب���ت���وف���ري 
�لذكاء  تقنيات  على  بالعتماد  و�ملياه 
�ل���ص��ط��ن��اع��ي. و���ص��ي��ق��وم ه���ذ� �ملحور 
بتو�صيع  “رّما�ص”،  ������ص����م  حت�����ت 
�لذكاء  �أن��ظ��م��ة  ����ص��ت��خ��د�م��ات  ن��ط��اق 
�لعمليات  جميع  لت�صمل  �ل�صطناعي 
�لهيئة  �صتعتمد  ح��ي��ث  �لت�صغيلية. 
لتعزز  �لتعلم  ذ�تية  وخ��دم��ات  �أج��ه��زة 
ودع�����م خدمات  �مل��ت��ع��ام��ل��ني،  جت���رب���ة 
�لإن��ت��اج��ي��ة، مبا  �مل��وظ��ف��ني، وحت�صني 
�لرئي�صية  �لعمليات  حت�صني  ذل��ك  يف 
�لر�بع  �مل��ح��ور  خ��الل  وم��ن  لل�صبكة.  
“ديو�  �صتقوم  �لرقمية(،  )�خل��دم��ات 
عرب  خ��دم��ات��ه��ا  ب��ت��و���ص��ي��ع  �لرقمية” 
�ملتكاملة  ل��ل��ح��ل��ول  �ل��ب��ي��ان��ات  م��رك��ز 
�لهيئة  روؤي������ة  ي��ح��ق��ق  )م�������ورو(، مب���ا 
عاملياً  ر�ئ�����دة  م��وؤ���ص�����ص��ة  ت��ك��ون  �أن  يف 
)مورو(  وروؤي���ة  ومبتكرة،  م�صتد�مة 
تكون  �أن  �إىل  �لر�مية  �ل�صر�تيجية 
�لعام  للقطاعني  �لف�صلى  �ل��وج��ه��ة 
و�خلا�ص يف دول��ة �لإم���ار�ت و�ملنطقة 
يف جمال خدمات ��صت�صافة وتخزين 
�لرقمية  �خل��دم��ات  و�إد�رة  �ل��ب��ي��ان��ات 
�ل�����ص��ح��اب��ّي، مب���ا ي�صمن  �ل��ف�����ص��اء  يف 
تعزيز �لتكامل يف �لعمليات �ملوؤ�ص�صية 
ومر�قبة �لأعمال �لت�صغيلية، وتقدمي 
�تخاذ  ل���دع���م  �لق�����ر�ح�����ات  �أف�������ص���ل 
�لقر�ر�ت. كما ي�صمل هذ� �ملحور على 
 X�و�إنفر  Xصركتي ديجيتال� �إطالق 

�ململوكتني للهيئة.

للبالغات  الذكية  اال�شتجابة 
الفنية للكهرباء واملياه

“�ل�صتجابة  م�����ب�����ادرة  ت�������ص���ت���ه���دف 
لأول  �لهيئة  توفرها  �ل��ت��ي  �لذكية” 
م����رة ب��خ��م�����ص ل���غ���ات خم��ت��ل��ف��ة، رفع 
�ملتعاملني  وتزويد  �ملجتمع  يف  �لوعي 
يف  ي�صاهم  مب��ا  و�لأدو�ت  باملعلومات 

وتعزيز  �لإم�������د�د  ت���و�ف���ري���ة  حت�����ص��ني 
�لرتقاء  ج��ان��ب  �إىل  �حل���ي���اة،  ج����ودة 
يتعلق  ف��ي��م��ا  �مل���ت���ع���ام���ل���ني  ب���ت���ج���رب���ة 
و�ملياه  �لكهرباء  �أعطال  عن  بالإبالغ 
وتعزيز  وتب�صيط  ومعاجلتها  �لفنية 
دق���ة و���ص��ه��ول��ة ع��م��ل��ي��ات �لإب�����الغ عن 
حالة  تتبع  م��ن  ومتكينهم  �لأع��ط��ال 
للمتعاملني  �خل��دم��ة  وتتيح  �ل��ب��الغ، 
با�صتخد�م  �ل��ذ�ت��ي  بالفح�ص  �لقيام 
�صرعة  وزي���ادة  �ل��ذك��ي  �لهيئة  تطبيق 
تقنيات  ب���ا����ص���ت���خ���د�م  �ل����ص���ت���ج���اب���ة 
�ملعلومات  ونظم  �ل�صطناعي  �لذكاء 
�لفر��صي  و�ل����و�ق����ع  �جل���غ���ر�ف���ي���ة 
ل��ل��م��ه��ام. هذ�  �لآيل  �ل��ت��وزي��ع  ون��ظ��ام 
بالإ�صافة �ىل �إ�صعار �ملتعاملني ب�صكل 
للمياه  حمتمل  ت�صرب  ب��اأي  ��صتباقي 
ل��ل��ت��ح��ق��ق م���ن ذل����ك و�أخ������ذ �لإج������ر�ء 
�لالزم.  وقد جنحت �ملبادرة يف تقليل 
ع���دد خ��ط��و�ت �حل�����ص��ول ع��ل��ى خدمة 
10 خطو�ت  م��ن  �لأع���ط���ال  �إ����ص���الح 
�لزيار�ت  وتقليل  و�ح���دة  خطوة  �إىل 
�مليد�نية للفرق �لفنية �لتابعة للهيئة 
%56، وتقليل متو�صط زمن  بن�صبة 
�أ�صهم  %43، مما  �إىل  �لأعطال  حل 
�إىل  �خل��دم��ة  ج���ودة  رف���ع م�صتوى  يف 
�إىل  �مل��ت��ع��ام��ل��ني  ث��ق��ة  ورف����ع   93%
عن  �صعادة  م�صتوى  وحتقيق   94%

�ملبادرة جتاوز 96%. 
د�خلي،  �لنقطاع  �صبب  كان  حال  ويف 
�أت���اح���ت �ل��ه��ي��ئ��ة م���ن خ����الل �مل���ب���ادرة 
���ص��ه��ول��ة �ل���و����ص���ول �ىل �أك����رث م���ن 6 

�خلا�ص  �لقطاع  م��ن  �صيانة  �صركات 
�صمن “متجر ديو�” يف تطبيق �لهيئة 
�لذكي لتمكني �ملتعاملني من معاجلة 

�لأعطال �لد�خلية ب�صهولة وي�صر.
كما كان للمبادرة �أثر كبري على �لبيئة 
و�مل��ت��ع��ام��ل��ني ح��ي��ث ح��ق��ق��ت �مل���ب���ادرة 
�ملتعامل  على  مالية  وف��ور�ت  �إجمايل 
�إ�صافة  17 مليون درهم،  �إىل  و�صلت 
 300 م����ن  �أك������رث  ه�����در  ت����ف����ادي  �إىل 

مليون جالون من �ملياه.

اإ�شعار با�شتهالك مرتفع للمياه
مرتفع  ب��ا���ص��ت��ه��الك  “�إ�صعار  خ��دم��ة 
�ل�صتجابة  م���ب���ادرة  ���ص��م��ن  للمياه” 
�مل���ت���ع���ام���ل���ني على  ت�������ص���اع���د  �ل���ذك���ي���ة 
تو�صيالت  يف  ت�صريبات  �أي��ة  �كت�صاف 
�مل��ي��اه ب��ع��د �ل���ع���د�د، ح��ي��ث ي��ت��م �إر�صال 
ل��ل��م��ت��ع��ام��ل يف حال  �آن���ي���ة  �إ����ص���ع���ار�ت 
�أي  �ل��ذك��ي��ة  �ل��ع��د�د�ت  ن��ظ��ام  �كت�صاف 
�رتفاع غري معتاد يف �ل�صتهالك، حتى 
�لد�خلية  �لتو�صيالت  بفح�ص  يبادر 
تو�صيالت  ت�صريبات يف  �أي��ة  و�إ���ص��الح 
�ملياه بال�صتعانة بفني متخ�ص�ص، مبا 
ي�صهم يف وقف �لهدر وتقليل �لتكلفة 
على �ملتعاملني. و�صاهمت �خلدمة يف 
تقليل هدف “متو�صط وقت �ملعاجلة” 
�صاعات   3 من  �لطفيفة  لالإخطار�ت 
�لرئي�صية  و�لإ���ص��ع��ار�ت  �صاعتني  �إىل 
من 6 �صاعات �إىل 4 �صاعات، مما �أدى 
�ل�صتباقي  �لتنبيه  نظام  حت�صني  �إىل 

للعد�د�ت �لذكية.

برنامج نهجي امل�شتدام
�مل�صتد�م”  “نهجي  ب��رن��ام��ج  ي��ه��دف 
تر�صيد  على  �ملتعاملني  ت�صجيع  �إىل 
و�مل�صاهمة  و�ملياه  �لكهرباء  ��صتهالك 
ومن  �لكربونية.  �لب�صمة  تقليل  يف 
�ل�����ذي ي��ع��د �لأول  �ل���ربن���ام���ج  خ����الل 
من نوعه يف منطقة �ل�صرق �لأو�صط، 
ميكن للمتعاملني يف �لقطاع �ل�صكني 
مقارنة متو�صط ��صتهالكهم �ل�صهري 
للكهرباء و�ملياه مع متو�صط ��صتهالك 
�لعالية  �ل��ك��ف��اءة  ذ�ت  �ملماثلة  �مل��ن��ازل 
قر�ر�ت  �تخاذ  على  ت�صجيعهم  بهدف 
بيانات ومعلومات  بناًء على  مدرو�صة 
حم�����دث�����ة ت�������ص���م���ح ل����ه����م مب����ق����ارن����ة 
للكهرباء  �ل�������ص���ه���ري  ����ص��ت��ه��الك��ه��م 
و�لبيوت  �ملماثلة  �لبيوت  م��ع  و�مل��ي��اه 
منطقتهم،  يف  �ل��ع��ال��ي��ة  �ل��ك��ف��اءة  ذ�ت 
�لإيجابي  �لتناف�ص  ت�صجيع  وبالتايل 

بني �ملتعاملني لر�صيد �ل�صتهالك. 

“رّما�س” 
�لفر��صي  �ل��ه��ي��ئ��ة  م��وظ��ف  يعتمد 
�ل�صطناعي،  �لذكاء  على  “رّما�ص” 
�مل���ت���ع���ام���ل���ني و�ل��������رد على  مل�������ص���اع���دة 
�لعربية  ب��ال��ل��غ��ت��ني  ����ص��ت��ف�����ص��ار�ت��ه��م 
و�لإجن�����ل�����ي�����زي�����ة. ي����ق����دم �خل����دم����ات 
قنو�ت   7 على  ويتوفر  ف���وري  ب�صكل 
تطبيق  ت�صمل:  �مل��ت��ع��ام��ل��ني،  خل��دم��ة 
�آي.�أو.  من�صتي  على  �ل��ذك��ي  �لهيئة 
�لهيئة  وم����وق����ع  و�أن�������دروي�������د؛  �إ�������ص 
�لإل����ك����روين؛ وح�����ص��اب �ل��ه��ي��ئ��ة على 
موقع �لتو��صل �لجتماعي في�صبوك، 
من  �ل���ذك���ي���ة  “�أليك�صا”  و�أن���ظ���م���ة 
م�����ص��اع��د جوجل،  �أم�������ازون، وم��ن�����ص��ة 
من�صة  �إىل  �إ����ص���اف���ة  و�ل����روب����وت����ات، 
�أول  تعد  حيث  بزن�ص”-  “و�ت�صاب 
توثق  �ل�����دول�����ة  يف  ح���ك���وم���ي���ة  ج���ه���ة 
تخ�صي�ص  ومت  �ملن�صة.  عرب  ح�صابها 
�ملتعاملني  خل���دم���ة  روب����وت����ات   10
ومر�كز  �ملتعاملني  �إ���ص��ع��اد  م��ر�ك��ز  يف 
و�لتي  �ملتعاملني،  لإ���ص��ع��اد  �مل�صتقبل 
و��صعة من �خلدمات  تقدم جمموعة 
�لفو�تري،  ودف������ع  �ل����ص���ت���ع���الم  م���ث���ل 

�لطالع على �إجر�ء �لنتقال من و�إىل 
توفري  �إىل  بالإ�صافة  جديد،  م�صكن 
�إ�صعاد  م��ع��ل��وم��ات و�ف��ي��ة ع��ن م��ر�ك��ز 
�لأ�صئلة  م��ن  وجم��م��وع��ة  �ملتعاملني، 
بقدرته  “رما�ص”  ويتميز  �مل��ت��ك��ررة. 
�حتياجات  و����ص��ت��ي��ع��اب  �ل��ت��ع��ل��م  ع��ل��ى 
��صتف�صار�تهم،  على  ب��ن��اء  �ملتعاملني 
و�لبيانات  للمعطيات  وفقاً  وحتليلها 
�تخاذ  ث��م  وم���ن  وتقييمها،  �مل��ت��وف��رة 
�ل��الزم لالإجابة و�ل��رد ب�صكل  �ل��ق��ر�ر 
�ملعامالت  �إجن��از  يف  للم�صاهمة  دقيق 
ب��ك��ل ���ص��ه��ول��ة وي�����ص��ر. وم��ن��ذ �إطالقه 
 ،2017 ع����ام  م���ن  �لأول  �ل���رب���ع  يف 
�لقنو�ت  خ��الل  “رّما�ص” م��ن  �أج���اب 
�ملختلفة على �أكرث من ثالثة ماليني 
طلب و��صتف�صار حول 284 مو�صوع، 
و�أ���ص��ه��م يف ت��وف��ري م��ا ي��زي��د ع��ن 36 

مليون درهم.

التبني الذكي يف  ن�شبة   93.3%
2019

�لتي  �جل��ه��ات  �أو�ئ���ل  م��ن  �لهيئة  تعد 
خمتلف  ع��رب  خدماتها  جميع  وف��رت 
�لتبني  ن�صبة  وبلغت  �لذكية،  �لقنو�ت 
 93.3% �ل��ه��ي��ئ��ة  �ل���ذك���ي خل���دم���ات 
�لهيئة  ت����وف����ر  ح���ي���ث   ،2019 يف 
�ل�صاعة  م���د�ر  على  خدماتها  جميع 
و�ملن�صات  �ل��ق��ن��و�ت  م��ن  �لعديد  ع��رب 
�لتو�فرية  معايري  �أعلى  وفق  �لذكية 
وتتيح  و�ل�����ك�����ف�����اءة.  و�لع����ت����م����ادي����ة 
�ملوقع  ع��رب  خ��دم��ات��ه��ا  جميع  �لهيئة 
�لإلكروين للهيئة و�لتطبيق �لذكي.

م����راك����ز امل�����ش��ت��ق��ب��ل الإ����ش���ع���اد 
املتعاملني

�أطلقت �لهيئة مر�كز �مل�صتقبل لإ�صعاد 
وتعد   ،2017 �أو�خ����ر  يف  �ملتعاملني 
م��ن �أو�ئ����ل �جل��ه��ات �ل��ت��ي تطلق هذه 
منوذج  لتقدمي  �مل��ر�ك��ز،  من  �لنوعية 
�لرقمية  �خلدمات  من  تقليدي  غري 
عن طريق �لأجهزة �لذكية بالعتماد 
�ل�صطناعي  �ل���ذك���اء  ت��ق��ن��ي��ات  ع��ل��ى 
جعل  يف  ت�صهم  بحيث  و�ل���روب���وت���ات، 
ه���ذه �خل���دم���ات م��ت��د�ول��ة ب���ني كافة 

�ملر�كز  ه��ذه  وتعتمد  �ملجتمع.  �أف���ر�د 
�لتي  �ملبتكرة  �لتقنيات  �أح���دث  على 
وتتخطى  �مل��ت��ع��ام��ل��ني  ���ص��ع��ادة  حت��ق��ق 
من�صات  ذل������ك  يف  مب����ا  ت���وق���ع���ات���ه���م 
ت�صاعد  �لتي  �لذكية  �لذ�تية  �خلدمة 
معامالتهم  �إجن����از  ع��ل��ى  �مل��ت��ع��ام��ل��ني 
���ص��ه��ول��ة وي�����ص��ر وم���ن دون ورق،  ب��ك��ل 
و”رما�ص”، ومن�صة �لتح�صيل �لذكي 
�أجهزة  �لفو�تري عرب  لدفع  )تي�صري( 
دف���ع ذك��ي��ة، وخ��دم��ة �ل��دع��م ع��ن ُبعد 
عن طريق �ملحادثة �ملرئية با�صتخد�م 
خدمات  ق�صم  �إىل  �إ�صافة  �لروبوتات، 
تفعيل  �إىل  ي��ه��دف  �ل����ذي  �مل�����ص��ت��ق��ب��ل 
ت�صميم  يف  �مل���ت���ع���ام���ل���ني  م�������ص���ارك���ة 
�أف�صل  وف��ق  �لهيئة  خدمات  وتطوير 

�ملمار�صات و�ملعايري �لعاملية.

مركز االأمن االإلكرتوين 
يعمل مركز �لأم��ن �لإل��ك��روين على 
�حل�����د م����ن �مل���خ���اط���ر �لإل���ك���رون���ي���ة 
�مل��ح��ت��م��ل��ة ع����رب م���ر�ق���ب���ة �خل���دم���ات 
ب�صكل  �لهيئة  يف  �لتقنية  و�لأ����ص���ول 
�����ص���ت���ب���اق���ي. وب���ا����ص���ت���خ���د�م �ل����ذك����اء 
�ل����ص���ط���ن���اع���ي، ي��ع��ت��م��د �مل���رك���ز على 
ت��ق��ن��ي��ات م��ت��ن��وع��ة، ح��ي��ث مي��ك��ن من 
خالله �لتحقق من �ملخاطر �لأمنية، 
�مل�����ص��ت��غ��رق لتخاذ  �ل���زم���ن  وت��ق��ل��ي��ل 
تتيح  بيانات  ويتيح  �ل���الزم.  �لإج���ر�ء 
على  للتعرف  ��صتخد�مها  للمحللني 

�لتهديد�ت �لأمنية و�حلد منها.

•• اأبوظبي-وام:

�أعلنت د�ئرة �لق�صاء يف �أبوظبي، عن قيد 54 ملفا للتوجيه 
�لت�صال  ع��رب  �لت�صوية  جل�صات  وع��ق��د  ب��ع��د،  ع��ن  �لأ���ص��ري 
�لأعمال  تنفيذ خطتها ل�صتمر�رية  �إط��ار  وذل��ك يف  �ملرئي، 
�لإج��ر�ء�ت �لحر�زية و�لتد�بري  و�لعمل عن بعد، يف ظل 

�لوقائية ب�صاأن �ملحافظة على �صحة و�صالمة �ملجتمع.
�مل��رئ��ي لعقد  �ل��ق�����ص��اء، تقنية �لت�����ص��ال  و�ع��ت��م��دت د�ئ����رة 
جل�صات �لتوجيه �لأ�صري عن بعد، عقب �إمتام عملية �لقيد 

�لطرفني  بني  �ملطروحة  �لأم��ور  مناق�صة  ليتم  �إلكرونيا، 
يحفظ  ملزم  و�ت��ف��اق  ودي��ة  ت�صوية  �إىل  �لتو�صل  وحم��اول��ة 
�ملو�صوع  ي��ح��ال  ك��ل منهما، ويف ح��ال ع��دم �لت��ف��اق  ح��ق��وق 
�أن  و�أك���دت  �مل��ق��ررة.  �لإج����ر�ء�ت  �إىل �ملحكمة �ملخت�صة وف��ق 
و�مل�صاحلة  و�لتوفيق  �لأ�صري  �لتوجيه  طلبات  قيد  تفعيل 
ع���رب �مل���وق���ع �لإل����ك����روين ل���ل���د�ئ���رة، وع��ق��د �جل��ل�����ص��ات بني 
�لأط����ر�ف ع��ن ط��ري��ق �لت�����ص��ال �مل��رئ��ي، ي��اأت��ي دع��م��ا لنظام 
����ص��ت��م��ر�ري��ة �لأع���م���ال يف ظ��ل ج��اه��زي��ة �لأن��ظ��م��ة �لتقنية 
ل�صمان  �لتكنولوجية  �لو�صائل  �أح��دث  وتوظيف  �ملتطورة 

طبقاً  ومي�صرة  �صهلة  بطريقة  �خل��دم��ات  تقدمي  ��صتد�مة 
لالإجر�ء�ت �ملتبعة، ول�صيما يف �لوقت �لر�هن. ودعت د�ئرة 
�خلدمات  م��ن  �ل�صتفادة  �إىل  �ملتعاملني  جمهور  �لق�صاء، 
�ملتعلقة  للطلبات  ب��ع��د  ع��ن  للقيد  و�ل��ذك��ي��ة  �لإل��ك��رون��ي��ة 
��صتمر�ر  �إىل  م�صرية  �ل��ن��ز�ع��ات،  لف�ص  �لبديلة  ب��احل��ل��ول 
“و�ت�صاب” على  ��صتقبال �ل�صت�صار�ت �لأ�صرية عرب خدمة 
�لرقم ?026513370? �أو �ملكاملة �لهاتفية على �لأرقام 
خالل  وذل��ك   ?026514234?  �?026512522?

�أوقات �لدو�م �لر�صمي.

د�ئرة �لق�صاء يف �أبوظبي تعقد جل�صات �لتوجيه 
�لأ�صري عرب �لت�صال �ملرئي

لرت�شيخ ثقافة امل�شاركة وخدمة املجتمع من خالل تطوير القدرات

�لحتادية لل�صباب تطلق من�صة �إلكرتونية لر�صد �لفر�س �ملتاحة لل�صباب
• �شما املزروعي: جهود متوا�شلة لتوجيه قدرات ال�شباب نحو خدمة املجتمع وا�شتثمار طاقاتهم لتعزيز امل�شاركة 

• �شعيد النظري : فر�شة وطنية لتقدمي فر�س امل�شاركة يف خدمة الوطن يف خمتلف القطاعات احليوية

هيئة كهرباء ومياه دبي تر�صم مالمح م�صتقبل �ملوؤ�ص�صات �خلدماتية بالعتماد على �لذكاء �ل�صطناعي

العدد 12904 بتاريخ 2020/4/8   
اعالن بالن�شر        

يف  الدعوى 137/2020/20 جتاري كلي  
بالتكافل  عليهم جميعا  �ملدعي  �ل��ز�م   - بها  عليهم  �ملدعي  و�ع��الن  �ملاثلة  �لدعوى  قيد   : �لدعوى  مو�صوع     
و�لت�صامن بان يوؤدو� للبنك �ملدعي مببلغ �جمايل 1.769.696 درهم )مليون و�صبعمائة وت�صعة و�صتون �لفا و�صتمائة و�صتة و�صبعون 
درهما( و�لفائدة �لقانونية من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�صد�د �لتام.  - ��صافة للفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ رفع �لدعوى 

وحتى �ل�صد�د �لتام �صند� لحكام �ملو�د �لقانونية �مل�صار �ليها.  - �لز�م �ملدعي عليهم بالر�صوم و�مل�صاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.   
طالب �لإعالن :  بنك دبي �لتجاري - �ص م ع  - �صفته بالق�صية : مدعي  

وميثله : ي�صلم �صالح �حمد �ل�صعدي - �صفته بالق�صية : وكيل 
�ملطلوب �إعالنهم : 1- �صركة حميمة �لتجارية - ذ م م   �صفته  بالق�صية : مدعي عليه 

2- حممد علي كاتاكولتيل بونكل - �صفته  بالق�صية : مدعي عليه
3- �صركة �ملهر لتجارة لعب �لأطفال - �ص ذ م م - �صفته  بالق�صية  : �خل�صم �ملدخل 

4- نزيه حممد حممد - �صفته  بالق�صية  : �خل�صم �ملدخل -    جمهويل حمل �لإقامة 
مو�صوع �لإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها قيد �لدعوى �ملاثلة و�عالن �ملدعي عليهم بها. 

�ملدعي مببلغ �جمايل 1.150.817.67 درهم )مليون ومائة  للبنك  ي��وؤدو�  بان  و�لت�صامن  بالتكافل  �ملدعي عليهم جميعها  �ل��ز�م   -
وخم�صون �لف وثمامنائة و�صبعة ع�صر درهم و�صبعة و�صتون فل�صا( 

- و�لز��م �خل�صوم �ملدخلني كل خ�صم ح�صب ح�صته على �لنحو �لتايل 
- �لز�م �خل�صم �ملدخل �لأول �صركة �ملهر �لتجارية لعب �لطفال وميثلها �خل�صم �ملدخل �لثاين نزيه حممد حممد بالت�صامن مع 

�ملدعي عليهم بان يوؤدو� للبنك �ملدعي مبلغ وقدره / 608.500 درهم 
- و�لز�م �خل�صم �ملدخل �لثالث  �صركة ريا لتجارة �حلقائب وميثلها �خل�صم �ملدخل �لر�بع عبد�لنا�صر كانا كولم بوناكا بالت�صامن 

مع �ملدعي عليهم بان يوؤدو� للبنك �ملدعي مبلغ 508.800 درهم 
و�لز�م �خل�صم �ملدخل �خلام�ص �صركة �مل�صباح �لبي�ص للتجارة �ص ذ م م  وميثلها �خل�صم �ملدخل �ل�صاد�ص عبد�ملجيد كاتا كولم 
بوناكال بالت�صامن مع �ملدعي عليهم بان يوؤدو� للبنك �ملدعي مبلغ 257.000 درهم. و�لفائدة �لقانونية من تاريخ �ملطالبة وحتى 

�ل�صد�د �لتام. 
��صافة للفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ رفع �لدعوى وحتى �ل�صد�د �لتام �صند� لحكام �ملو�د �لقانونية �مل�صار �ليها. 

�لز�م �ملدعي عليهم و�خل�صوم �ملدخلني بالر�صوم و�مل�صاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة. 
وحددت لها جل�صة يوم �لإثنني  �ملو�فق  2020/4/20  �ل�صاعة 9.30 �ص بالقاعة Ch2.E.22 لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من 

ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  التجارية  
دولة االإمارات العربية املتحدة

وزارة االقت�شاد
اإدارة العالمات التجارية   

االأربعاء  8  اإبريل  2020 العدد 12904 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  8  اإبريل  2020 العدد 12904 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  8  اإبريل  2020 العدد 12904 

ف���ق���د �مل�����دع�����و/ ج������وىل �ن 
�لفلبني   ، �م���وري�������ص  دي�����از 
رقم  �صفره  ج��و�ز  �جلن�صية 
يرجى   )P4057512B(
ت�صليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ع��رث  مم��ن 
�و  �لفلبينية  �ل�صفارة  �ىل 

�قرب مركز �صرطة.

فقد�ن جو�ز �صفر
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�أعلن وزير �ل�صحة �لكويتي �ل�صيخ �لدكتور با�صل �ل�صباح �أم�ص �صفاء 
“كوفيد  �مل�صتجد  �مل�صابني بفريو�ص كورونا  حالتني جديدتني من 
19” لريتفع بذلك عدد �حلالت �لتي تعافت ومتاثلت لل�صفاء يف 

�لبالد �إىل 105 حالت.
�إن  “كونا”  �لكويتية  �لأن��ب��اء  لوكالة  �ل�صباح  با�صل  �ل�صيخ  وق���ال 
هاتني  �صفاء  �أث��ب��ت��ت  و�لإ���ص��ع��اع��ي��ة  �مل��خ��ربي��ة  و�ل��ف��ح��و���ص  �لتحاليل 
�لتاأهيلي  �جلناح  �إىل  نقلهما  و�صيتم  كورونا  فريو�ص  من  �حلالتني 
متهيد�  ب��ال��ف��ريو���ص  �مل�����ص��اب��ني  ل�صتقبال  �ملخ�ص�ص  �مل�صت�صفى  يف 

خلروجهما من �مل�صت�صفى خالل �ليومني �ملقبلني.

وفاة  �أّي  من  خالية  يومية  ح�صيلة  �لثالثاء  �أم�ص  �ل�صني  �صّجلت 
هذ�  يف  نوعها  من  �صابقة  يف  �مل�صتجّد،  ك��ورون��ا  فريو�ص  عن  ناجمة 
�لبلد منذ بد�أ يف كانون �لثاين/يناير �لإعالن يومياً عن عدد �صحايا 

وباء كوفيد-19.
�مل�صّجلة  �لإ�صابات �جلديدة  �إّن عدد  �لوطنية  �ل�صحة  وقالت جلنة 
بالفريو�ص خالل �ل�صاعات �لأربع و�لع�صرين �لأخرية يف �صائر �أنحاء 

�لبالد بلغ 32 �إ�صابة جميعها و�فدة من �خلارج.
ومنذ �آذ�ر/مار�ص ل ينفّك عدد �مل�صابني �جلدد بالفريو�ص يت�صاءل 
يف �ل�����ص��ني، ل��ك��ّن �ل���ب���الد ت���و�ج���ه م��وج��ة ع����دوى �أخ�����رى م�صدرها 
�أم�ص حو�يل  �لإ�صابات �لو�فدة من �خلارج و�لتي بلغ عددها لغاية 

�ألف �إ�صابة.

 
ق��ال وزي���ر ���ص��وؤون جمل�ص �ل����وزر�ء �ل��ربي��ط��اين مايكل ج��وف �أم�ص 
�لثالثاء �إن وزير �خلارجية دومينيك ر�ب �صيدير �صوؤون �لبالد خالل 
وجود رئي�ص �لوزر�ء بوري�ص جون�صون يف �لعناية �ملركزة م�صيفا �أن 

�أي قر�ر ب�صاأن رفع �لقيود �خلا�صة بفريو�ص كورونا لن يتاأجل.
وقال جوف يف ت�صريحات بثها تلفزيون �آي.تي.يف “�ل�صخ�ص �لذي 
يدير �لبالد وفقا للخطة �لتي و�صعها رئي�ص �لوزر�ء هو دومينيك 

ر�ب وزير �خلارجية«.
ورد� على �صوؤ�ل حول �حتمال تاأجيل قر�ر ب�صاأن �إجر�ء�ت �لعزل �لعام 
�لتي كان مقرر� مر�جعتها �أم�ص �لثنني قال جوف “ل لن يتاأجل. 
�صيتخذ  �ل��ذي  �ل�صخ�ص  كحكومة..  جماعي  ب�صكل  �ل��ق��ر�ر  �صنتخذ 

�لقر�ر �لنهائي هو... وزير �خلارجية«.
 

باإجر�ء  �لأم��ريك��ي��ة  وي�صكون�صن  ولي���ة  يف  �ل��ع��ل��ي��ا  �مل��ح��ك��م��ة  �أم����رت 
�نتخابات �حلزب �لدميوقر�طي �لتمهيدية لالنتخابات �لرئا�صية يف 
موعدها �ملقّرر لتن�صف بذلك قر�ر�ً �أ�صدره يف �للحظة �لأخرية حاكم 

�لولية �لو�قعة يف �لغرب �لأو�صط لإرجاء هذ� �ل�صتحقاق.
�ألغت  ق��ر�ر�ً  �ملحكمة  �أ���ص��درت  �ثنني،  مقابل  ق�صاة  �أربعة  وباأغلبية 
مبوجبه �لأمر �لتنفيذي �ل�صادر عن �حلاكم توين �يفرز و�لقا�صي 
ب���اإرج���اء �لن��ت��خ��اب��ات �ل��ت��م��ه��ي��دي��ة ل��ل��ح��زب �ل��دمي��وق��ر�ط��ي و�صائر 
�لنتخابات �ملقّررة يف �لولية �إىل حزير�ن/يونيو ب�صبب تف�ّصي وباء 
مر�كز  موّظفي  على  ذلك  ج��ر�ء  من  �ملتاأّتية  و�ملخاطر  كوفيد-19 

�لقر�ع و�لناخبني.
�لقر�ر يف حني  مل�صلحة  �لأربعة  �ملحافظون  �ملحكمة  �أع�صاء  و�صّوت 

�صّوت �صّده �لع�صو�ن �لليرب�ليان.
�جلمهوريون  قّدمها  مر�جعة  على  بناء  قر�رها  �ملحكمة  و�أ���ص��درت 
للحزب  �لتمهيدية  �لن��ت��خ��اب��ات  �أرج����اأ  �ل���ذي  �إي��ف��رز  ب��ق��ر�ر  للطعن 
�لدميوقر�طية وكذلك �أي�صاً، وهذ� هو �لأهم بالن�صبة للجمهوريني، 
وبينها  وي�صكون�صن  يف  �مل���ق���ّررة  �لن��ت��خ��اب��ي��ة  �ل���ص��ت��ح��ق��اق��ات  ���ص��ائ��ر 

�نتخابات حملّية تعترب �أ�صا�صية لتو�زن �ل�صلطات يف �لولية.
�إبد�ء  �إىل  و�صارع رئي�ص �حلزب �لدميوقر�طي يف �لولية بن ويكلر 
�أ�صفه للقر�ر �لذي �أ�صدرته �ملحكمة ول �صّيما �أّن �لت�صويت مّت “وفق 

�لنتماء�ت �حلزبية” لق�صاتها.
�إىل  �لناخبني  يدفع  “لن  حزبه  �أّن  توير  على  تغريدة  يف  و�أ���ص��اف 

�لت�صويت �صخ�صياً” منا�صد�ً �جلمهوريون �أن يفعلو� �لأمر نف�صه.

عوا�صم

الكويت

لندن

بكني

وا�شنطن

 طالبان توقف م�صاركتها يف حمادثات تبادل �ل�صجناء 
•• كابول-اأ ف ب

�حلكومة  م��ع  “عقيمة”  حم��ادث��ات  يف  م�صاركتها  �صتوقف  �أن��ه��ا  ط��ال��ب��ان  �أع��ل��ن��ت 
�لوليات  مع  �تفاقها  يف  �أ�صا�صياً  بند�ً  �صكل  �ل��ذي  �ل�صجناء  تبادل  ب�صاأن  �لأفغانية 
�ملتحدة. ويف تغريدة كتبت بلغة �لب�صتون منت�صف ليل �لثالثاء بتوقيت �أفغان�صتان، 
�ألقى �ملتحدث �ل�صيا�صي با�صم طالبان �صهيل �صاهني باللوم على �إد�رة �لرئي�ص �أ�صرف 
غني يف تاأخري عملية �إطالق �صر�ح �ل�صجناء “حتت ذريعة �أو �أخرى«. وقال �صاهني 
لقاء�ت  يف  �لفني  فريقنا  ي�صارك  لن  “لذلك،  �لإنكليزية  باللغة  ثانية  تغريدة  يف 
عقيمة مع �لأطر�ف ذ�ت �ل�صلة �عتبار�ً من �لغد«. ويجري �لطرفان حمادثات يف 
كابول منذ �لأ�صبوع �ملا�صي �صعياً لو�صع �للم�صات �لنهائية على تبادل �ل�صجناء �لذي 
كان يفر�ص �أن يتم يف 10 مار�ص. و�أ�صار متني بيك �أحد �أع�صاء فريق �لتفاو�ص 
�حلكومي �إىل �أن �لإفر�ج عن �ل�صجناء تاأخر لأن طالبان تطالب باإطالق �صر�ح 15 
“قيادياً كبري�ً”، م�صيفاً ل�صحافيني �لثنني “ل ميكننا �أن نفرج عن قتلة �صعبنا«. 
وتابع “ل نريدهم �أن يعودو� �إىل �أر�ص �ملعركة و�أن ي�صيطرو� على ولية ما باأكملها«. 
و�أكد بيك �أن �حلكومة م�صتعدة لالإفر�ج عن ما ي�صل �إىل 400 �صجني، غري قيادي، 
من طالبان، كبادرة ح�صن نية مقابل خف�ص “كبري” للعنف، لكن طالبان رف�صت 
�أن  �أو�خ��ر �صباط/فرب�ير، ن�ص على  �تفاقاً مع طالبان  �لعر�ص. ووقعت و��صنطن 
تفرج �حلكومة �لأفغانية، غري �ملوقعة لالتفاق، عن 5 �آلف �صجني من طالبان، و�أن 
و�عترب مر�قبون  �صجناء �حلكومة.  �صجني من  �ألف  بدورهم عن  �ملتمردون  يفرج 
يف  ي�صب  �لطرفني  من  عنهم  �لإف���ر�ج  �ملفر�ص  �ل�صجناء  بعدد  �ل��ت��و�زن  ع��دم  �أن 
�صالح طالبان. وتعهدت و��صنطن يف �لتفاق ب�صحب قو�تها و�لقو�ت �لدولية من 
�أفغان�صتان بحلوليوليو �لعام �ملقبل، �صرط �أن تبد�أ طالبان مبحادثات مع كابول و�أن 
تعطي �صمانات �أخرى. و�أ�صدرت طالبان �لأحد بياناً �تهمت فيه �حلكومة �لأفغانية 
بخرق “�تفاق �ل�صالم” بني �ملتمردين و�لوليات �ملتحدة، رغم �أن طالبان قد قتلت 

منذ توقيعه، �لعديد من عنا�صر قو�ت �لأمن �حلكومية.

�لأمم �ملتحدة تتجّنب حتميل رو�صيا ��صتهد�ف م�صت�صفيات يف �صوريا 

توا�شل الرتاجع يف اإ�شبانيا ارتفاع العدد من جديد يف اإيطاليا 

�جتاه وفيات وباء كورونا يف �أوروبا غري مثّبت 
 •• لندن-اأ ف ب

�لوزر�ء  رئي�ص  تدهورت فجاأة �صحة 
�لربيطاين بوري�ص جون�صون �مل�صاب 
بفريو�ص كورونا �مل�صتجّد، فهو يقبع 
�صباح �أم�ص  �لثالثاء يف ق�صم �لعناية 

�ملركزة، يف وقت يبدو �لر�جع يف �أعد�د �ل�صحايا �لذي 
�أملت به �أوروبا غري ثابت.

�إدخال  بعد  مرتفع  �لقلق  م�صتوى  �ملتحدة،  �ململكة  يف 
�أم�ص  �إىل ق�صم �لعناية �لفائقة م�صاء  رئي�ص حكومتها 

�لأول �لثنني.
“�إل بي �صي”  وق��ال وزي��ر �لدولة مايكل غوف لإذ�ع��ة 
بالأوك�صجني  دعماً  �ل��وزر�ء  رئي�ص  “تلقى  �لربيطانية 
حتت  و�صعه  يتّم  “مل  لكن  حثيثة”  ملر�قبة  ويخ�صع 

جهاز تنف�ص ��صطناعي«.
وت�صري ليند� بولد �أ�صتاذة �لطّب يف جامعة �دنربه �إىل 
�أن �لنباأ “يج�ّصد �إىل �أي مدى هذ� �لفريو�ص ل يفّرق 
ك��ان، مبا يف ذلك  �أي مكان  �أي �صخ�ص يف  �لنا�ص.  بني 
و�أن  ُي�����ص��اب  �أن  مي��ك��ن  جمتمعاتنا،  يف  ح��ظ��وًة  �لأك����رث 

ي�صبح مري�صاً للغاية«.
و�ملحافظ جون�صون هو �لقائد �لوحيد لدولة �أو حكومة 
قوة عظمى �مل�صاب باملر�ص �لذي �أودى بحياة �أكرث من 

73 �ألف �صخ�ص يف �لعامل.
�لربيطاين  �خل��ارج��ي��ة  وزي���ر  و�أع��ل��ن 
جون�صون  كّلفه  �ل��ذي  ر�ب،  دومينيك 
“حيثما  حم����ّل����ه  �حل����ل����ول  �لإث�����ن�����ني 
تقت�صي �حلاجة” �أثناء فرة تو�جده 
يف �مل�صت�صفى، �أّن �حلكومة �صت�صتمر يف 
تنفيذ �خلطط �ملو�صوعة ل�”هزمية” 
باتت  �ل��ت��ي  �ملتحدة  �ململكة  يف  �ل��وب��اء 
ت���اأث���ر�ً  �لأك������رث  �أوروب��������ا  �إح������دى دول 
باملر�ص، بت�صجيلها �أكرث من 50 �ألف 

�إ�صابة و5373 وفاة.
و�صدرت ر�صائل �لدعم من كل �جلهات، 
من جانب �لأوروبيني وكذلك �لرئي�ص 
�لذي متنى  دونالد تر�مب  �لأمريكي 

�ل�صفاء �لعاجل ل�”�صديق عزيز«.
�لأك��رث ت�صرر�ً  �لقارة  �أوروب���ا  �أن  غري 
جر�ء �لوباء �لعاملي، كانت تاأمل تر�صخ 
ب�����رزت يف عطلة  �ل���ت���ي  ب������و�در �لأم������ل 
نهاية �لأ�صبوع �لفائت، عندما تر�جع 
و�إ�صبانيا،  �إي��ط��ال��ي��ا  يف  �ل��وف��ي��ات  ع��دد 

ومت تقدمي �مللخ�ص �إىل �أع�صاء جمل�ص �لأمن �لدويل 
�ل�15.

ويف �أو�خر متوز/يوليو 2019، �أ�صدر ع�صرة �أع�صاء 
طالبت  ن��ادرة  دبلوما�صية  عري�صة  �لأم��ن  جمل�ص  يف 
غوتريي�ص بفتح حتقيق ب�صاأن �ل�صربات �جلوية على 

�ملن�صاآت �لطبية، ما �أثار حفيظة مو�صكو.
وكان  �أي��ل��ول/���ص��ب��ت��م��رب  يف  �لتحقيق  جل��ن��ة  وت�صكلت 
�لعام  نهاية  بحلول  تقريرها  ترفع  �أن  �ملفر�ص  من 

2019 لكنه تاأّجل حتى �لتا�صع من �آذ�ر/مار�ص.

 •• االأمم املتحدة-اأ ف ب

�مل��ت��ح��دة للتحقيق يف  ل����الأمم  ت��اب��ع��ة  جت��ّن��ب��ت جل��ن��ة 
ذلك  �صوريا مبا يف  �ملدنية يف  �ملن�صاآت  �صد  �لهجمات 
�مل�صت�صفيات حتميل رو�صيا �مل�صوؤولية مبا�صرة، بح�صب 

ملّخ�ص لتقريرها .
يف  �ملتحاربة  �جلهات  زّودت  �ملتحدة  �لأمم  �أن  ويذكر 
�صوريا ب�صكل دقيق باإحد�ثيات هذه �ملو�قع حلمايتها 

من �لق�صف.
�أربع  يف  �أن���ه  �لتحقيق  ��صتخل�ص  رو���ص��ي��ا،  ذك��ر  ودون 
�للجنة يف حيثياتها، متعلقة  �صبع حالت نظرت  من 
ومركز  جر�حي  وم�صت�صفى  �صحي  ومركز  مبدر�صة 
حلفاوؤها  و/�أو  �ل�صورية  �حلكومة  “نّفذت  حماية، 

�ل�صربة �جلوية«.
 2019 يف  تاميز”  “نيويورك  �صحيفة  ون�����ص��رت 
حتقيقا مطول ت�صمن خ�صو�صا ت�صجيالت لطيارين 
�إىل توّرط رو�صيا يف ق�صف  �أ�صار ب�صكل و��صح  رو�ص، 

�مل�صت�صفيات يف �صوريا.
ن�صر  بعد  ووت�ص”  ر�يت�ص  “هيومان  منظمة  وقالت 
كالطرف  بو�صوح  رو�صيا  ت�صمية  “رف�ص  �إن  �مللخ�ص 
�مل�صوؤول �لذي يعمل �إىل جانب �حلكومة �ل�صورية...

�أمر خميب جد�ً لالآمال«.
و�ختارت جلنة �لأمم �ملتحدة �صبع حالت لدر��صتها، 
�ملعنية  �مل��و�ق��ع  زي��ارة  يتمكنو� من  لكن حمققيها مل 
ب�����ص��ب��ب ع����دم م��ن��ح��ه��م ت���اأ����ص���ري�ت دخ����ول م���ن جانب 

�حلكومة �ل�صورية.
وت�صمنت �حلالت مدر�صة �ل�صهيد �أكرم علي �بر�هيم 
 2019 ني�صان/�بريل  يف  �مل�صيق  قلعة  يف  �لأح��م��د 

�أي��ار/  3 و2018، ومركز �صحي يف ركايا �صجنة يف 
مايو.

ومل ي�صقط �صحايا يف �صرب هاتني �ملن�صاأتني. ويقول 
�إن من �ملحتمل جد�ً تكون �صوريا وحلفاوؤها  �لتقرير 

م�صوؤولني عن ق�صفهما.
يف  �ل�صحي  �ملركز  ق�صي�����ة  يف  �أي�صاً  �للجن����ة  ونظرت 
ي�صفر  �أي��ار/م��اي��و ومل   7 �ل��ذي ق�صف يف  نبودة  كفر 
تكون  �أن  وي���رج���ح  ���ص��ح��اي��������ا،  �ص����قوط  ع���ن  ���ص��رب��������ه 
عنه  م�ص���وؤولني  وحلفاوؤه���ا  �ل�ص���ورية  �حلكوم����ة 

�أي�صاً.
�لنريب  ���ص��رب خم��ي��م  �أ���ص��ف��ر  �أي���ار/م���اي���و،   14 ويف 
 10 م��ق��ت��ل  ع���ن  ح��ل��ب  يف  �لفل�صطينيني  ل��الج��ئ��ني 
�أ�صخا�ص وجرح 30، ويعتقد �أن فرع تنظيم �لقاعدة 

يف �صوريا م�صوؤول عن �ل�صربات وفق �لتقرير.
تناول �لتقرير �أي�صاً ق�صف مركز كفر نبل �جلر�حي 
�صحايا،  ف��ي��ه  ي�صقط  مل  �ل���ذي  مت��وز/ي��ول��ي��و،   4 يف 

وكانت �إحد�ثياته قد �صلمت ملو�صكو.
 28 �أري��ح��ا للحماية يف  م��رك��ز  ���ص��رب  �إىل  �أ���ص��ار  كما 
متوز/يوليو، �لذي �صقط فيه بع�ص �جلرحى، وكانت 

�إحد�ثيات �ملركز قد �أعطيت ملو�صكو �أي�صاً.
يتحملون  وحلفائها  �صوريا  �أن  �إىل  �لتقرير  وتو�صل 

على �لأرجح �مل�صوؤولية عن تلك �ل�صربات.
�ل�صيا�صي  �حلليف  تعد  �لتي  مو�صكو  نفت  ب��دوره��ا، 
�أن تكون  �ل�����ص��وري،  ل��ل��ن��ظ��ام  �ل��رئ��ي�����ص��ي  و�ل��ع�����ص��ك��ري 

طائر�تها ��صتهدفت مو�قع مدنية.
و�أعد �لأمني �لعام لالأمم �ملتحدة �أنطونيو غوتريي�ص 
 185 �صري من  د�خلي  تقرير  �إىل  م�صتند�  �مللّخ�ص 

�صفحة ومئتي ملحق.

جيدة مبغادرة �ملدينة �لو�قعة يف و�صط �ل�صني حتى لو 
�لقادمني من  �أم��ام  مغلقة  ت��ز�ل  ل  بكني  �لعا�صمة  �أن 

هوباي، �ملقاطعة �لتي ت�صّم ووهان.
م��ن ج��ه��ت��ه��ا، ُي��ت��وق��ع �أن ت��ع��ل��ن �ل��ي��اب��ان �مل���ج���اورة حال 
بينها طوكيو،  �لأرخبيل  �صبع مناطق من  �لطو�رئ يف 
يف تدبري ير�فق مع خطة م�صاعدة لالقت�صاد بقيمة 

915 مليار يورو.
و�أملت �مل�صت�صارة �لأملانية �أنغيال مريكل يف �أن “تخرج 
ب���اأن �لتكتل  و�أق����ّرت  �أوروب����ا ق��وي��ة م��ن ه��ذ� �لختبار” 
�مل��وؤل��ف م��ن 27 دول���ة ي��و�ج��ه “�أكرب �خ��ت��ب��ار ل��ه منذ 
“�كتفاء  حتقق  �أن  �أوروب���ا  على  �إن  وق��ال��ت  تاأ�صي�صه”. 
ذ�تيا” يف �إنتاج �لكمامات �لو�قية، �لتي يتّم ��صتري�دها 
حالياً ب�صكل �أ�صا�صي من �آ�صيا وهي ت�صكل �صلعة يف حرب 

جتارية بال رحمة، وحتى �صلعة تهريب.
جت����اوز  �لأوروب������ي������ني  �مل���ال���ي���ة  وزر�ء  ع���ل���ى  وي����رت����ب 
�نق�صاماتهم و�لتو�صل �إىل �تفاق �لثالثاء حول �لتد�بري 

�لدولتني �لأكرث تاأثر�ً.
ويف حني تو��صل �لر�جع يف �إ�صبانيا، �رتفع �لعدد من 
من  ت�صرر�ً  �لأك��رث  �لدولة  �إيطاليا  يف  �لثنني  جديد 
�لوباء يف �لعامل )�أكرث من16500 وفاة( حيث �صّجلت 
636 وفاة �إ�صافية يف 24 �صاعة. و�أعلنت فرن�صا �أي�صاً 
�أي  �إ�صافية،  حالة   833 �لوفيات،  من  كبري  عدد  عن 

8911 وفاة منذ مطلع �آذ�ر/مار�ص.
�مل���ق���اب���ل، مل ت�����ص��ّج��ل �ل�����ص��ني �أي وف����اة ج���دي���دة يف  يف 
�أن بد�أ يف كانون  ح�صيلتها �ليومية للمرة �لأوىل منذ 
�لثاين/يناير �لإعالن عن عدد �ل�صحايا �ليومي جر�ء 
�لفريو�ص، وفق ما �أعلنت �ل�صلطات �ل�صحية �لثالثاء.

�لأربعاء  ُت��رف��ع  �أن  ُيفر�ص  �ل��وب��اء،  من�صاأ  ووه���ان،  يف 
�ملدينة، بعد  �ملفرو�صة على حركة �خلروج من  �لقيود 
�صهرين ون�صف �ل�صهر على فر�ص �حلجر �ل�صحي على 

�ملدينة �لكبرية �لتي تعّد 11 مليون ن�صمة.
لكن �صي�صمح فقط لالأ�صخا�ص �لذين يتمتعون ب�صحة 

وطالبت دول غربية على مدى �صهور بن�صر ملّخ�ص 
�لتقرير، لكن حتى هذه �خلطوة تاأجلت �إىل �لآن.

يكن  مل  �للجنة  حتقيق  �أن  ع��ل��ى  غ��وت��ريي�����ص  و���ص��دد 
جنائيا بل هدفه حت�صني �إجر�ء�ت �لأمم �ملتحدة ومنع 

تكر�ر هذ� �لنوع من �لهجمات م�صتقبال.
حكومية  غري  ومنظمات  ع����دة  غربي����ة  دول  و�أ�صرت 
�جلوية  �ل�صربات  مع  قانوني�ا  �لتعامل  وج��وب  على 
���ص��د �لأه�����د�ف �مل��دن��ي��ة يف ���ص��وري��ا ع��ل��ى �أن��ه��ا جر�ئم 

حرب.

�لقت�صادية �مل�صركة �لأوىل ملو�جهة 
�أزمة فريو�ص كورونا �مل�صتجّد، حتى 
لو �أنها لن تكون مب�صتوى طموحات 

باري�ص وروما ومدريد.
ت�صامن”  “�صندوق  فكرة  ت��ز�ل  ول 
�لحتاد،  دول  ب��ني  �ل��دي��ون  لت�صارك 

تثري غ�صب �أملانيا وهولند�.
ما يثري  �لعزل”  “رفع  ب�صاأن  �أي�صاً  نقا�ص عاملي  ي��دور 
جانب  من  �لتد�بري  �ح��ر�م  ير�جع  �أن  من  �خل�صية 
ن�صف  م��ن  �أك����رث  �أي  �صخ�ص  م��ل��ي��ار�ت  �أرب���ع���ة  ق��ر�ب��ة 
�صكان �لعامل، ُترغمهم �أو تدعوهم �ل�صلطات للبقاء يف 

منازلهم.
من جهتها، �أعلنت �لرنوج �لثنني �أن �لوباء بات “حتت 
تخفيف  عن  �لنم�صا  حتدثت  فيما  لديها،  �ل�صيطرة” 
14 ني�صان/ م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �ل��ع��زل  ل��ت��د�ب��ري  ت��دري��ج��ي 

�أبريل.
و�أع���ل���ن���ت ت�����ص��ي��ك��ي��ا �أي�������ص���اً ت��خ��ف��ي��ف �ل���ت���د�ب���ري يف عيد 

�لف�صح.
غري �أن �أندرو كومو حاكم ولية نيويورك، بوؤرة �لوباء 
يف �ل���ولي���ات �مل��ت��ح��دة، م���دد ت��د�ب��ري �ل��ع��زل ح��ت��ى 29 
ني�صان/�أبريل، معترب�ً �أن “�لوقت �حلايل غري منا�صب 

للر�خي«.
م�صاألة  ُت��ط��رح  ب��ات��ت  ن��ي��وي��ورك،  يف 
م�������ص���ري �مل�����وت�����ى �ل�����ذي�����ن ت���ت���ز�ي���د 
�إىل درج��ة ط��رح �حتمال  �أع��د�ده��م، 
حد�ئق،  يف  للجثث  موقت”  “دفن 
�جلناز�ت  تنظيم  دور  عن  للتخفيف 

�مل�صغولة للغاية يف �لوقت �حلايل.
و�أو�����ص����ح ب����ات م���ارم���و �ل�����ذي يدير 
خ��م�����ص��ة دور ل��ت��ن��ظ��ي��م �جل���ن���از�ت يف 
جميع �أنحاء �ملدينة �أن “�مل�صت�صفيات 
�جلثث،  لأخ���ذ  �ل��ق��دوم  �إىل  تدفعنا 

لكن لي�ص لدينا �أماكن” لدفنها.
عدد  ل��دي��ه��م  ح��ال��ي��اً  �أن  �إىل  و�أ����ص���ار 
من  �أ�صعاف”  “بثالثة  �أكرب  وفيات 
�لو�صع  �إن  وق����ال  �ل���ع���ادي���ة.  �لأي������ام 
“�أ�صبه ب�11 �أيلول/�صبتمرب ي�صتمّر 

على مدى �أيام«.
�لقدي�ص  كاتدر�ئية  حتويل  ويجري 
ي��وح��ن��ا �ل���و�ق���ع���ة يف م��ان��ه��ات��ن، �إىل 
خيم  ن�صب  عرب  ميد�ين  م�صت�صفى 

طبية يف د�خلها.

�إ�صابة 49 �صجينًا يف باك�صتان بفريو�س كورونا 
 •• الهور-اأ ف ب

�أ�صيب 49 �صجيناً على �لأقل بفريو�ص كورونا �مل�صتجد يف �صجن يف لهور يف �صرق باك�صتان، كان نقل 
�إليه مهرب خمدر�ت عائد من �إيطاليا، على ما �أعلنت �ل�صلطات، ما يوؤ�صر �إىل �حتمال �نت�صار �لوباء 
بقوة يف �صجون �لبالد. و�أعلن حاكم ولية بنجاب عثمان بوزد�ر �لتي يقطنها 100 مليون ن�صمة يف 
تغريدة “تعّد �لبنجاب حتى �لآن 1918 حالة �إ�صابة بكوفيد-19. )...(49 منهم هم يف �حلجر 
يف )�صجن( كامب جايل«. و�أفاد �أمري روؤوف خو�جة �ملتحدث با�صم �صلطات �ل�صجون يف بنجاب “كانو� 
على تو��صل مع �أول �صجني تبينت �إ�صابته يف 23 �آذ�ر/مار�ص«. و�أ�صار خو�جة �إىل �أن باك�صتانياً �أوقف 
بتهمة تهريب �ملخدر�ت نقل �إىل هذ� �ل�صجن يف 9 �آذ�ر/مار�ص عقب عودته من �إيطاليا، وبعد 14 

يوماً من �صجنه، تبينت �إ�صابته بالوباء.
�ل�صجن،  يف  فيه  يقيم  ك��ان  �ل��ذي  �لق�صم  د�خ��ل  �نتقلت  “�لعدوى  لكن  �مل�صت�صفى،  �إىل  م��ذ�ك  ونقل 
�أجل �لتخل�ص من  وو�صع �ل�صجناء �ملوجودون هناك يف �حلجر. وجرى تعقيم �ملنطقة بالكلور من 

وفق خو�جة، نافياً �أي “�إهمال«. �لفريو�ص”، 

�لبقاء يف مدنكم وقر�كم«.
يتم  عندما  �لأرب���ع���اء،  م�صاء�ليوم  �أّن���ه  و�أ���ص��اف 
بعيد  �لتقليدية �خلا�صة  �ل�صيدر  �إع��د�د وجبات 
لالأ�صخا�ص  فقط  �صُي�صمح  �ل��ي��ه��ودي،  �لف�صح 
بالحتفال  و�ح���د  �صقف  حت��ت  يعي�صون  �ل��ذي��ن 

بهذ� �لع�صاء �صوياً.
ولن  منزلها  �أ���ص��رة  ك��ل  ت��ل��زم  �أن  “يجب  وق���ال 
ي�صمح لأح���د مب��غ��ادرة م��ن��زل��ه م��ن �لأرب���ع���اء يف 
�ل�����ص��اع��ة �ل��ر�ب��ع��ة ع�����ص��ر�ً ول��غ��اي��ة �خل��م��ي�����ص يف 

�ل�صاعة �ل�صابعة �صباحاً«.
و�أ�صاف “نحن يف خ�صم �أ�صبوع م�صريي للعامل 

•• القد�س-اأ ف ب

�ل������وزر�ء �لإ���ص��ر�ئ��ي��ل��ي بنيامني  ف��ر���ص رئ��ي�����ص 
�عتبار�ً  �مل��دن  بني  �لتنّقل  على  حظر�ً  نتانياهو 
وذلك  �جلمعة،  ولغاية  �لثالثاء  �أم�ص  ي��وم  من 
ب��ه��دف م��ن��ع �ن��ت�����ص��ار ف��ريو���ص ك��ورون��ا �مل�صتجّد 

خالل عطلة عيد �لف�صح �ليهودي.
“�صوف  �لتلفزيون  نتانياهو يف كلمة عرب  وقال 
�لر�بعة  �ل�صاعة  ب��ني  ع��ام  �إغ���الق  ه��ن��اك  ي��ك��ون 
م�صاء )13،00 ت غ( من يوم �لثالثاء و�ل�صاعة 
عليكم  يجب  �جلمعة  ي��وم  من  �صباحاً  �ل�صابعة 

ولإ�صر�ئيل، �حلياة مقابل �ملوت. �صتحّدد �لأيام 
�ملقبلة �لجّتاه �لذي �صن�صري وفقه«.

57 �صخ�صا يف  وف��اة  و�أّدى فريو�ص كورونا �ىل 
��صر�ئيل و�إ�صابة 8،900، وفق �أرقام ر�صمية.

�أو�صاط  ك��ب��ري يف  ح��د  �ىل  �لإ����ص���اب���ات  وت��رك��ز 
�ل���ت���اأخ���ر بفر�ص  �مل��ت��دي��ن��ني ح��ي��ث مت  جم��ت��م��ع 

�لقيود �ل�صحية، مع رف�ص �لبع�ص قبولها.
�لأخ�صر  �ل�����ص��وء  ن��ت��ان��ي��اه��و �جل��م��ع��ة  و�أع���ط���ى 
�لغالبية  ذ�ت  ب��ر�ك  بني  مدينة  يف  جنود  لن�صر 
�ملتدّينة و�لتي تعترب �لبوؤرة �لرئي�صية للوباء يف 

�إ�صر�ئيل.

�إ�صر�ئيل تفر�س حظرً� على �خلروج من �ملدن  

�أ�صرت�ليا حتدد م�صار مكافحة كورونا بعد �إجر�ء�ت �لعزل 
•• �صيدين-رويرتز

كبري  م��������رييف  ب������ري������ن������د�ن  ق��������ال 
�أ�صر�ليا  يف  �لطبيني  �مل�صوؤولني 
�لعزل  �إج��ر�ء�ت  �إن  �لثالثاء  �أم�ص 
�ل�صحي �لعام �لتي جرى تطبيقها 
�أعطت �لبالد مت�صعا من �لوقت يف 
ويتعني  ك��ورون��ا  ف��ريو���ص  مكافحة 
�ملقبل  م�صارها  حتديد  �لآن  عليها 
بعدما حذر رئي�ص �لوزر�ء من �صرر 

�قت�صادي ل ميكن �إ�صالحه.
حاد�  �نخفا�صا  �أ�صر�ليا  و�صهدت 
يف م���ع���دل �لإ�����ص����اب����ات �جل���دي���دة 

ب���ك���ورون���ا يف �لأي������ام �مل��ا���ص��ي��ة بعد 
�جتماعي  تباعد  �إج���ر�ء�ت  تطبيق 
����ص���ارم���ة، ع��ل��ى �ل���رغ���م م���ن قلق 
�ل�����ص��ل��ط��ات ب�����ص��ب��ب زي������ادة ح���الت 

�لإ�صابة جمهولة �مل�صدر.
لكن �ل�صرر �لقت�صادي كبري حيث 
حذر حمافظ �لبنك �ملركزي �ليوم 
�قت�صادي  “�نكما�ص  من  �لثالثاء 
�لربع  يف  م��ت��وق��ع  للغاية”  ك��ب��ري 
�إ�صافة  ح��زي��ر�ن  يونيو  يف  �ملنتهي 

�إىل زيادة يف معدل �لبطالة.
�لباحثني يحللون  �إن  وقال مرييف 
ل�����دع�����م خطة  �ل������وب������اء  ب����ي����ان����ات 

�حلكومة �لر�مية لتحقيق �نتعا�ص 
�لوقت  ب��ع�����ص  م���ن  م�����ص��ت��ف��ي��دي��ن 
�لتباعد  �إج�������ر�ء�ت  وف���رت���ه  �ل����ذي 
يف  لل�صحفيني  وق��ال  �لجتماعي. 
كانبري� “نحن يف قارب جناة لكن 
�لذي  �مل�����ص��ار  ر���ص��م  علينا  ي���ز�ل  ل 

�صيتخذه هذ� �لقارب«.
طريقة  ب�����ص��اأن  “�لو��صح  وت���اب���ع 
�لفريو�ص  هذ�  مع  �لبلد�ن  تعامل 
�إج���اب���ة �صحيحة  ه���و ع���دم وج����ود 
و��صحة. هناك �لكثري من �مل�صار�ت 

�ملحتملة«.
�آلف  �صتة  نحو  �أ�صر�ليا  و�صجلت 

ح�صيلة  و�رتفعت  بكورونا  �إ�صابة 
�أم�ص   46 �إىل  ل��دي��ه��ا  �ل���وف���ي���ات 
ت�����ص��ج��ي��ل خم�ص  ب���ع���د  �ل����ث����الث����اء 
كانا  ر�كبان  منهما  جديدة  وفيات 
�ل�صياحية  �ل�����ص��ف��ي��ن��ة  م���ن  ع��ل��ى 
جنوبي  �لر��صية  برن�صي�ص  روب���ي 

�صيدين.
�صكوت  �ل�����������وزر�ء  رئ���ي�������ص  وق�������ال 
�أن  �لرغم من  على  �إن��ه  موري�صون 
�لطبية  للن�صائح  �حلكومة متتثل 
ف���اإن���ه ل���ن ي���دع���م ���ص��ي��ا���ص��ات متدد 
�لأزمة لدرجة ت�صر �لقت�صاد على 

نحو ل ميكن �إ�صالحه.
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بوتني يف حرب مع عدو خفي هذه �ملرة

�ل���ع���ام���ة مل  �ل�����ص��ح��ة  �أن  ورغ�����م 
للنظام،  �ل�����ص��اغ��ل  �ل�����ص��غ��ل  ت��ك��ن 
نفذت  �لرو�صية  �حلكومة  �أن  �إل 
كبري  ب�صكل  قّل�صت  �إ���ص��الح��ات 
�لتي  �لطبية،  �لهياكل  ع��دد  م��ن 
بني  �ل���ن�������ص���ف  �إىل  �ن���خ���ف�������ص���ت 
عدد  وكذلك  و2015،   2000

�لأ�صرة. 
   مت �إعادة تركيز �لرعاية �ل�صحية 
ولكن  �لكبرية،  �مل�صت�صفيات  على 
�لالزمة،  باملعد�ت  تزويدها  دون 
ودون منح �أجور مقبولة لالأطباء 
غالب  يف  ي�������ص���ط���رون،  �ل����ذي����ن 
ب���ني عدة  �إىل �جل��م��ع  �لأح����ي����ان، 
وقد  نفقاتهم.  لتغطية  وظ��ائ��ف 
مت��ت ����ص��ت��ق��الت ج��م��اع��ي��ة لفرق 
و�صائل  ب��ك��ث��اف��ة  ت��ن��اول��ت��ه��ا  ط��ب��ي��ة 
�لإعالم، و�أ�صبحت بع�ص �ملناطق 
�ل��رو���ص��ي��ة ���ص��ح��اري ط��ب��ي��ة، كما 
حول  م�صتقلة  تقارير  ذلك  تربز 
�ل�صحية  �لرعاية  على  �حل�صول 

يف رو�صيا.
   وبا�صتثناء عدد قليل من مر�كز 
�أكرب  يف  تنت�صب  �ل��ت��ي  �ل��ت��م��ي��ز، 
�مل�صت�صفيات  معظم  ف���اإن  �مل����دن، 
�ل��رو���ص��ي��ة يف ح��ال��ة ���ص��ي��ئ��ة: 14 
لال�صتخد�م  �مل���ب���اين  م���ن  ب��امل��ئ��ة 
�لطبي يف حالة �صيئة، 30 فا�صل 
 52 ل���ل���م���ي���اه،  ت��ف��ت��ق��ر  ب���امل���ئ���ة   5
فا�صل 1 باملئة ل ماء �صاخن بها، 
تدفئة  ب��ال  باملئة   1 فا�صل   41

مركزية، و35 باملئة بدون �صرف 
�صحي.

�ن تثري  �ل�������ورق، مي��ك��ن  ع��ل��ى     
ح�صد  �لرو�صية  �لطبية  �لقدر�ت 
�ل��دول �لأوروب��ي��ة، مع عدد �أ�صرة 
ومع  ج���ّد�.  جّيد  تنف�ص  و�أج��ه��زة 
�ل��و�ق��ع خمتلًفا.  يكون  قد  ذل��ك، 
�صبق   ،2018 ع������ام  وه������ك������ذ�، 
نّبهت  �ن  �لعامة  �ملر�قبة  لهيئات 
�ل�صت�صفاء  ق�����در�ت  ن��ق�����ص  �إىل 
�ملتاحة  ف��ال��و���ص��ائ��ل  و�لإن���ع���ا����ص، 
ك��ان��ت غ���ري ك��اف��ي��ة ل��ل��ت��ع��ام��ل مع 
�ملو�صمية. وكانت  �لإنفلونز�  وباء 
�أربعة  �أ�صل  )م��ن  منطقة  �صتون 
�أ�����ص����رة  �إىل  ت��ف��ت��ق��ر  وث����م����ان����ني( 
لدى  يكن  ومل  �مل��رك��زة،  �لعناية 
�أجهزة  منطقة  وع�صرون  �ثنتان 
�لأك�صجة �لغ�صائية خارج �جل�صم، 
مناطق  ع�����ص��ر  ل�����دى  ي���ك���ن  ومل 
لت�صخي�ص  خم��ت��ربي��ة  م���ع���د�ت 

�لإنفلونز�.
�لأط���ب���اء ب�صدة  و�ل���ي���وم، ينبه      
�إىل ن��ق�����ص م���ع���د�ت �حل��م��اي��ة يف 
وق���ت ت��ق��وم ف��ي��ه رو���ص��ي��ا ب�صحن 
ففي  �إيطاليا.  �إىل  طبية  معد�ت 
من  ُيطلب  �لكبرية،  �مل�صت�صفيات 
�أقنعتهم؛  خياطة  �لطبي  �ل��ك��ادر 
ول���ي�������ص ل������دى ف������رق �لإ�����ص����ع����اف 
مالب�ص و�قية؛ ومقيا�ص �حلر�رة 
يف  �لنادرة  �ملنتجات  من  �لب�صيط 
�لق�����ص��ام. و�لأط��ب��اء، �ل��ذي��ن تعّد 

�ملعدية  �لأم���ر�����ص  يف  ك��ف��اءت��ه��م 
قوية ب�صكل عام، يو�جهون خطر 
�أوروبا،  �أك��رث من  �لإره���اق، حتى 

ب�صبب نق�ص �لبنية �لتحتية.

�شعف الثقة بالدولة
   ما ور�ء حالة �لنظام �ل�صحي، 
�لجتماعي  �ل���و����ص���ع  ���ص��ي��ل��ع��ب 
�لبالد  م��ق��اوم��ة  يف  دوًر�  ��ا  �أي�����صً
�لجتماعية  ف��احل��م��اي��ة  ل��ل��وب��اء. 
�لرو�صية  �ل��دول��ة  تقدمها  �ل��ت��ي 
مل��و�ط��ن��ي��ه��ا ق��ا���ص��رة وه�����ص��ة منذ 
�لبطالة  م���و�ج���ه���ة  ويف  ع���ق���ود. 
�خلطري  �مل��ر���ص  �أو  �لإع���اق���ة  �أو 
�ل�صعب  �أف���ر�د  ي��ع��رف  �مل��زم��ن،  �أو 
�لعتماد  ل ميكنهم  �أنه  �لرو�صي 
ل  و�أح��ّب��ائ��ه��م.  �أنف�صهم  على  �إل 
وخا�صة  �ل��رو���ص،  �لعمال  يتمتع 
بحماية  �خل����ا�����ص،  �ل���ق���ط���اع  يف 
ت��ذك��ر م��ن ���ص��اح��ب �ل��ع��م��ل �لذي 
ي�����ص��ت��ط��ي��ع ف���ر����ص ظ�����روف عمل 
و�صي�صطر  ع���ل���ي���ه���م.  خ����ط����رية 
�لعمل،  �إىل  �ل���ع���ودة  �ل���ك���ث���ريون 
بفقد�ن  �ملخاطرة  قدرتهم  لعدم 
وظائفهم �أو جزء من جر�ياتهم، 
�ملد�خيل  فيه  تنخف�ص  �صياق  يف 
�حل��ق��ي��ق��ي��ة ل���ل���رو����ص م���ن���ذ عدة 

�صنو�ت متتالية.
�لعمل،  �رب�����اب  ���ص��غ��ط     وحت����ت 
�لرو�ص  م��ن  ب��امل��ائ��ة   25 ��صتمر 
�لعزل  �أ���ص��ب��وع  �ل��ع��م��ل خ���الل  يف 

�لدولة.  فر�صته  �ل��ذي  �لإلز�مي 
ويرّجح �أن يكون �لمتثال لتد�بري 
�حلجر �ل�صحي �مل�صتقبلية جزئًيا 
للغاية، ب�صبب �حلاجة �إىل �لعمل 
و�ن����ع����د�م �ل��ث��ق��ة -ل����ه م���ا ي���ربره 
�حلماية  ���ص��ب��ك��ات  -يف  ب��ال��ت��اأك��ي��د 
�لجتماعية. فحتى و�ن مت �إدخال 
تد�بري رقابة �صارمة، ل �صك يف 
و�لفا�صدة،  �ملو�زية  �ملمار�صات  �أن 
رو�صيا،  يف  ج�����ًد�  ���ص��خ��م��ة  وه����ي 
من  بالهروب  للكثريين  �صت�صمح 

�لقو�عد �ل�صحية.
   �ل��ع��ام��ل �ل��ث��ال��ث، وه��و �صيا�صي 
مفاقمة  يف  ي����زي����د  ق�����د  �أك���������رث، 
�لو��������ص�������اع: �ن�����ع�����د�م �ل���ث���ق���ة يف 
�ل�صلطات �لعمومية. فعلى عك�ص 
�ل�صخ�صيات  ب��ع�����ص  ت�����ص��ي��ع��ه  م���ا 
�ملوؤيدة لفالدميري بوتني، ي�صكك 
�صبتمرب  ق��ادت��ه��م. يف  �ل��رو���ص يف 
�ملا�صي، مل يثق حو�يل 40 باملئة 
من �لرو�ص برئي�صهم، و�أكرث من 
بال�صلطات  يثقو�  مل  باملئة   60
وكانت  �مل��ح��ل��ي��ة.  �أو  �لإق��ل��ي��م��ي��ة 
م��ع��دلت ع��دم �لثقة ح��و�يل 70 
و�لربملان،  �حلكومة  جت��اه  باملئة 
ب���امل���ئ���ة جت���اه   60 م�����ن  و�أك���������رث 

�ل�صرطة.
كارثة  م���ن���ذ  �ل�����رو������ص،  �ع����ت����اد     
ت�صرينوبيل �لنووية، على �أكاذيب 
�لكو�رث  ب�صاأن  �لعامة  �ل�صلطات 
�ل�����ص��ح��ي��ة، ول ي��ث��ق �ل���رو����ص يف 

�لر�صمية  �مل��ع��ل��وم��ات  يف  �أغ��ل��ب��ه��م 
ب�����ص��اأن فريو�ص  �إل��ي��ه��م  �مل��ق��دم��ة 
�صفافية  وجت���ع���ل���ه���م  ك������ورون������ا. 
يف  ح��ّق  على  �لرو�صية  �ل�صلطات 
�ملثال،  �صبيل  على  �لنقطة.  ه��ذه 
�ملناعة  نق�ص  فريو�ص  �إخ��ف��اء  مت 
وبائية  م�صكلة  وه���و  �ل��ب�����ص��ري��ة، 
عقود،  م��ن��ذ  رو���ص��ي��ا،  يف  رئي�صية 
و�أدرك �لعديد من �لرو�ص حجم 
�مل�����ص��ك��ل��ة م���وؤخ���ًر� ب��ف�����ص��ل مدون 
�صاب حّطم �ملحظور. �إن عدم ثقة 
�ل�صيا�صية،  �صلطاتهم  يف  �لرو�ص 
�ل�صائعات،  ت��د�ول  بت�صجيع  يهدد 
و�ل����ت����ح����اي����ل ع���ل���ى �لإج������������ر�ء�ت 

�ل�صحية.

�شرعية ال�شلطة على املحك
   ما تاأثري �لأزم��ة �ل�صحية على 
�لرو�صية؟  �ل�صيا�صية  �ل�صلطة 
بتعزيز  �ل��وب��ائ��ي  �ل��و���ص��ع  ي��ه��دد 
ديناميكية �لنغالق �لتي متّر بها 
وميكن  �صنو�ت.  عدة  منذ  رو�صيا 
�أن تكون ذريعة لت�صلب �ل�صلطة، 
�ل�صلطوي  �مل���ن���ط���ق  وت�������ص���دي���د 
�ل����ذي ت����ربره ح��ال��ة �لأزم������ة. �إن 
�لحتجاجات �لنادرة �صد �لتغيري 

�لد�صتوري قد يكن�صها �لوباء.
   و�صتكون �لأزم��ة مبثابة �ختبار 
لل�صلطات �ملحلية. يف دولة رو�صية 
و�صعت  �ل�������ورق،  ع��ل��ى  �حت����ادي����ة 
م��و���ص��ك��و يف �ل�����ص��ن��و�ت �لأخ�����رية 

���ص��ي��ا���ص��ي��ني م����و�ل����ني، و�أح���ي���اًن���ا 
ي���ف���ت���ق���رون ل������رو�ب������ط وق����اع����دة 
�حلكومات  ر�أ������ص  ع��ل��ى  حم��ل��ي��ة، 
قدرتهم  وت��خ��ت��ل��ف  �لإق��ل��ي��م��ي��ة. 
�ل�صحية،  �ل��ت��د�ب��ري  ف��ر���ص  على 
وقمع  �مل��و�ط��ن��ني،  ثقة  و�كت�صاب 
�إىل  منطقة  م��ن  �لف�صاد،  منطق 

�أخرى.
   ومع ذلك، �إذ� ت�صاعدت �لأزمة 
�لدولة  ف�صل  وك�صفت  �ل�صحية، 

تاأثريها  ف��اإن  �لرو�صية،  �لر�عية 
�ل�صلطة  ��صتقر�ر  بزعزعة  يهدد 
ب�صكل ع��ام. وه��ذه �لأخ��رية، �لتي 
�ع��ت��م��دت م��ن��ذ ع���دة ���ص��ن��و�ت على 
خ��ط��اب �ل��ق��وة و�ل��ع��ظ��م��ة، تو�جه 
خ��ط��ر �إظ���ه���ار ���ص��ع��ف ���ص��دي��د يف 
ن��ظ��ام��ه��ا �لج���ت���م���اع���ي، يف �أزم����ة 
جتعل كل مو�طن رو�صي ه�ّصا يف 

�دّق تفا�صيله �حلميمية.
قوتها  يف  ����ص��ت��ث��م��رت  �أن  ب��ع��د    

�لدولية وحماية م�صاحلها خارج 
ح��دوده��ا، ب��دًل من حماية ودعم 
بدفع  رو�صيا  تخاطر  مو�طنيها، 

ثمن باهظ لهذ� �لختيار.
اأ�شتاذة وباحثة يف العلوم 
ال�شيا�شية، متخ�ش�شة يف 
جمتمعات ما بعد االحتاد 

ال�شوفياتي، يف جامعة 
باري�س نانتري -جامعة 

باري�س لوميري

خرّيت اال�شتثمار يف ح�شورها الدويل بدل حماية 
مواطنيها ودعمهم، قد تدفع رو�شيا فاتورة هذا االختيار

مظاهرة �صد ��صالحات 2014 يف �ملجال �ل�صحيتطهري عربة مرو يف مو�صكو

هل �صين�صبط �لرو�ص للحظر؟هل �ن �لنظام �ل�صحي �لرو�صي على ��صتعد�د

مواجهة الوباء طبية واجتماعية و�شيا�شية:

هل �صينت�صر فريو�س كورونا على �صطوة بوتني...؟
•• الفجر -اآنا كولني ليبيديف 

ترجمة خرية ال�صيباين
  هناك خربان يتداخالن يف رو�ش���يا يف بداي�ة اأبريل 
العديد  ي����رى  حيث  الد�ش���توري،  االإ�شالح   :2020
ال�ش���يا�شي،  للنظ����ام  جديًدا  انغالقا  املحللني  من 

ووب��اء كوفي����د-19 الذي �شيخترب مقاومة املجتمع 
يف  اأخ����رى  بل���دان  ذل��ك  تفعل  كم�����ا  ال��رو���ش��ي، 

العامل.
واالإدارة  ملو�شكو  اخلارجية  ال�شيا�شة  اأن  ورغ��م   
البوتينية ال�شلطوية غالًبا ما تكون حمور اهتمامنا، 
اليومية  واحلياة  للبالد  االجتماعي  الو�شع  اأن  اإال 

ل�شكانها غري معروفني ن�شبًيا.
ان رو�شيا م�شتعدة طبيا واجتماعيا و�شيا�شيا     فهل 
ملواجهة الوباء؟ وهل �شتعزز االأزمة ال�شحية ال�شلطة 

اأم ت�شعفها؟
ه�شا�شة النظام الطبي

يف  العيوب  من  العدي��د  هن���اك  احل��ظ،  ل�ش����وء      

ال�شحية  االأزم���ة  فجر  يف  الرو�شي  الطبي  النظام 
كوفيد19-.

 فقد ورثت رو�شيا من النظام ال�شوفياتي العديد من 
ونظاما  ال�شحية،  الرعاية  على  احل�شول  بوابات 
ولكن  لل�شكان،  طبية  متابعة  و�شبكة  ا�شت�شفائيا، 

ا، تاأخًرا كبرًيا يف التقنيات الطبية.  اأي�شً

 �رتياب �لرو�س، يهدد بت�صجيع تد�ول 
�ل�صائعات و�لتحايل على �لإجر�ء�ت �ل�صحية

 با�صتثناء عدد قليل من مر�كز �لتميز يف �أكرب 
�ملدن، فاإن معظم �مل�صت�صفيات �لرو�صية مرتدية

- ما ور�ء حالة �لنظام �ل�صحي، �صيلعب �لو�صع 
ا دوًر� يف مقاومة �لبالد للوباء �لجتماعي �أي�صً

عامل �شيا�شي قد يفاقم االأو�شاع:
 انعدام ثقة الرو�س يف ال�شلطات العمومية
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عربي ودويل
يف اأوج اأزمة فريو�س كورونا:

�إيطاليا: �ملتحفظ �حل�صيف جوزيبي كونتي ينتقم...!
•• الفجر – خرية ال�صيباين

حلكومة  رئي�ًشا  تعيينه  مت  عندما  يتنباأ  كان  من     
ومع  اليوم؟  هنا  �شيظل  باأنه   2018، يف  ال�شعبويني 
فر�س  �شحية،  درام��ا  اإىل  �شيا�شية  اأزم��ة  من  ذل��ك، 
كونتي نف�شه. وها اأن اإيطاليا، التي اجتاحها فريو�س 

كورونا، ت�شيد به.    اإن قلب الطاولة دائًما ما يرتك 
طريق  عن  االأوروبية  القمة  تعقد  ملّا  حتى  ب�شمته، 
هو  املتاألق  املوؤلف  يكون  عندما  وخا�شة،  الفيديو. 
ظاهريا،  بالر�شانة  يت�شم  اإيطايل  حكومة  رئي�س 

واأنيق الهندام، يفي�س امل�شهد على ال�شا�شة. 
مار�س،   26 اخلمي�س  يوم  كونتي  جوزيبي  اأ�شعد  لقد 

العلنية  مبعار�شته  اجل��زي��رة  �شبه  يف  مواطنيه 
االأوروبي  املجل�س  و�شعها  التي  الب�شيطة  للتنازالت 
واالجتماعية  واملالية  ال�شحية  االأزمة  مع  للتعامل 

لفريو�س كورونا.
مريكل،  اأجنيال  امل�شت�شارة  اإىل  موجه  رمزي،  حتّد     
التي كانت دائما معادية –وكما بتنا نعلم اليوم، مهما 

كانت االأحداث -الأي �شكل من اأ�شكال جتميع الديون 
الظروف،  االأوروبية. فال جمال، يف هذه  الدول  بني 

الإحداث “�شندات كورونا«.
البلد االأكرث ت�شررا من الوباء 

قا�شية  مواجهة  هناك  كانت  خ��الف،  من  »اأك��رث      
�شرح الحقا كونتي، و�شريحة”، 

�ت�صال  “خط  على  د�ئ��ًم��ا  �لفرن�صي 
 27 يف  �لإل��ي��زي��ه.  يقر  كونتي”،  م��ع 
جتاوز  يف  �لزعيمان،  �لتقى  ف��رب�ي��ر، 
�جلنينية  �ل�����ص��ح��ي��ة،  ل��ل��ت��ح��ذي��ر�ت 
حيث  ن��اب��ويل،  يف  باجلماهري  حينها، 

عقد� قمة ثنائية.
�لإلغاء”،  م�����ص��األ��ة  ط���رح  »ل��ق��د مت     
وقرر  �لل��ي��زي��ه،  يف  م�صت�صار  �ع��رف 
�ل��رئ��ي�����ص �لإب���ق���اء ع��ل��ى �ل���زي���ارة لأن 
�لعك�ص �صيكون �إ�صارة �صيئة لإيطاليا. 
�ق��رح نابويل،  �ل��و�ق��ع، ه��و نف�صه  يف 
وو�فق  �ملف�صلة،  �لإي��ط��ال��ي��ة  مدينته 

كونتي«. 
   وع��ن��دم��ا �ن��زع��ج �لإي��ط��ال��ي��ون من 
�ل�صاخر  �ل���ربن���ام���ج  يف  ���ص��ي��ئ��ة  ن��ك��ت��ة 
بفريو�ص  �ل��ب��ي��ت��ز�  ،ع���ن  “غرولند” 
من  م���زع���ج���ة  ���ص��ي��غ��ة  �أو  ك������ورون������ا، 
�صيبيث  �حل���ك���وم���ة،  ب��ا���ص��م  �مل��ت��ح��دث 
�لفرن�صي  �ل���رئ���ي�������ص  ل���ع���ب  ن����دي����اي، 
�لتهدئة يف مقابلة مع كربيات  ورقة 
�ل�����ص��ح��ف �لإي���ط���ال���ي���ة. و�لأه������م من 
ذل���ك، �أن���ه ي��دع��م �لإي��ط��ايل يف �صعيه 
جمع  حيث  كورونا”،  “�صند�ت  �إىل 
يف  مفتوحة  ر�صالة  لتوقيع  دول  ت�صع 
هذ� �ل�صدد، م�صتهدفا �صمنًيا �أجنيال 
مريكل، و�لتي �صنعت �صو�صاء عارمة. 
م���اك���رون على  �ل��رئ��ي�����ص  زع��ام��ة  “�إن 
جوزيبي  ت�صاعد  �لأوروب��ي��ة،  �ل�صاحة 
�إذ�  �لإليزيه،  م�صت�صار  يوؤكد  كونتي، 
�أوروب��������ا، ف��ه��ن��اك خطر  ت��ت��ح��رك  مل 

حدوث موجة قومية �أقوى«.
   يف حمنة �لوباء، �صيبقى �خلمي�ص، 
�أوًل،  �أبريل يوما ممّيز� لإيطاليا.   2
قّدمت �أور�صول فون دير لني، رئي�صة 
�ملفو�صية �لأوروبية، يف �إيجاز �صحفي، 
رد  ع���ن  لالإيطاليني”  “�عتذ�رها 
و�لأف�صل  ل���الحت���اد.  �مل��ت��اأخ��ر  �ل��ف��ع��ل 
�لأوروبي  �صيدة �لحتاد  �أن  من ذلك، 
�لأملانية، ع�صد مريكل �ل�صابقة، تعد، 
على �ذ�عة �أوروبا 1، ب� “خطة مار�صال 
بالن�صبة  م�صتقبلنا”...  ل���ت���اأم���ني 
“�حل�صيف  �نتقام  كونتي،  جلوزييي 

�ملتحفظ”؟
عن لوباري�شيان

�مل�صت�صارة،  �إىل  ب��اإ���ص��ب��ع��ه  م�����ص��ري�   
ون��ظ��ريه��ا �ل��ه��ول��ن��دي م�����ارك روت���ي 
ودول �ل�صمال �لأخ��رى غري �مل�صتعدة 
�ىل ترك دول جنوب �لحت��اد ينالون 
�ت�صح  لكن  �ل�صوفية.  جو�ربهم  من 
�أن �إيطاليا هي �لدولة �لأكرث ت�صرر� 
يقارب  )م���ا  ك��وف��ي��د -19  وب����اء  م���ن 
�أبريل(،   3 حتى  قتيل  �أل��ف   14 م��ن 
و�ل���ب���الد �ل��ت��ي ل��دي��ه��ا �أع���ل���ى دي���ن يف 

منطقة �ليورو.
    ل��ق��د م���ر وق����ت ط���وي���ل، مل مينح 
على  –�ل�صاخطون  �لإيطاليون  فيه 
�أوروب�����ا ق��ب��ل ف��ريو���ص ك��ورون��ا وحتى 
�أزم��ة �ملهاجرين -�أح��د زعمائهم  قبل 
و�ملكانة  �حل�����ب،  م���ن  �مل��ن�����ص��وب  ه����ذ� 
�أن  �ىل  �لإ������ص�����ارة  �ل���ع���ال���ي���ة. وجت�����در 
�لأوروبية  �ل��ق��م��ة  ينتظر  مل  ك��ون��ت��ي 
لإثارة بروك�صل ب�صبب �صللها وعجزها 
لفتقارها  �مل���ج���اورة  �ل����دول  وك��ذل��ك 

“�ملثري لال�صمئز�ز” �إىل �لت�صامن.
�أج��ر�ه معهد دميو�ص     يف ��صتطالع 
ريبوبليكا  ل  �صحيفة  لفائدة  بي  �ند 
 94 �ع����ت����رب  م�����ار������ص،  م��ن��ت�����ص��ف  يف 
�أن  �ل���ص��ت��ط��الع  �صملهم  مم��ن  ب��امل��ئ��ة 
رئي�ص  �ت���خ���ذه���ا  �ل���ت���ي  �لإج�����������ر�ء�ت 
�حلكومة �لإيطالية للحد من �لوباء 
ذلك،  �إىل  ب��الإ���ص��اف��ة  “�إيجابية”. 
من  مو�طنيه  من  باملئة   71 يدعمه 
ت�صاوي  �أو  تفوق  درج��ة  منحه  خ��الل 
6 على 10. ولإغالق �لقو�ص، ي�صري 
باملائة   80 �أن  �إىل  �ل�صتطالع،  نف�ص 
�صبه  �أن  ي��ع��ت��ق��دون  �لإي��ط��ال��ي��ني  م��ن 
�أف�صل  �أو  “�أف�صل  تت�صرف  �جلزيرة 
م��ن دول �أوروب��ي��ة �أخ���رى يف  بكثري” 

مكافحة �لفريو�ص كورونا.
هذه،  �ملرتفعة  �ل�صعبية  “ن�صبة  �ن     
على  �صنو�ت  ع�صر  منذ  لها  نظري  ل 
حكومة”،  رئي�ص  بها  يحظى  �لأق���ل، 
�لإي��ط��ايل م���ارك لز�ر،  �مل���وؤرخ  ي�صري 
ول���ك���ن ي���ج���ب ت��ن�����ص��ي��ب ت��ف�����ص��ري هذ� 
�لذي حتقق. من ناحية، لأنه ياأتي يف 
حالة هلع وخوف وقلق �صديد ب�صبب 
�لتي  �ل�صعبية  وثانًيا، لأن  �لفريو�ص. 
بوظيفته  تتعلق  ك��ون��ت��ي،  بها  ُي��ب��ارك 

�رتباطها  م�����ن  �أك�������رث  �مل���وؤ����ص�������ص���ي���ة 
هذ�  �صيعطي  م��ا  و���ص��رنى  ب�صخ�صه. 
بعد �نتهاء �لأزمة، لكني �أعتقد �أن كل 

هذ� ه�ص. »
وهناك،  هنا  ظ��ه��رت،  �ن  �صبق  لقد     
�أعمال  من  خم��اوف  و�أحياًنا  توتر�ت، 
���ص��غ��ب، �م����ام �ل��ن��ق�����ص يف �لإم������د�د�ت 
ت�صل.  ل  �لتي  �مل��وع��ودة  �مل�صاعدة  �أو 
�صيحفظه  �ل���ذي  �مل�صري  ك��ان  ومهما 
�ل���ت���اري���خ ل���� ج��وزي��ب��ي ك��ون��ت��ي، يجب 
�لعر�ف باأن �أ�صتاذ �لقانون �خلا�ص، 
يف  فوجيا،  مقاطعة  ��صيل  �ملتحفظ، 
على  حقق،  قد  �يطاليا،  �صرق  جنوب 

�أقل تقدير، م�صرية مده�صة.
   �إنه ذ�ك �ملغمور، و�لنكرة متاًما عند 
�جل��م��ه��ور �ل��ع��ري�����ص، �ل���ذي جل�ص يف 
رئا�صة  كر�صي  على   2018 يونيو   1
�مل��ج��ل�����ص. و�أك����رث ج��و�ن��ب��ه �إث�����ارة، هو 
�لإيطالية،  لل�صحافة  وفًقا  زّوق،  �أن��ه 
جامعة  يف  بالدر��صة  �لذ�تية  �صريته 
�ل�صوربون،  ج��ام��ع��ة  ويف  ن���ي���وي���ورك 
�لكليات  �ر���ص��ي��ف  يف  ل��ذل��ك  �أث����ر  ول 

�ملذكورة. 
غام�صة:  �ل�صيا�صية  �صخ�صيته  �ن     
لئن �أبدى تعاطًفا خفًيا مع حركة 5 
جنوم �ل�صعبوية بزعامة بيبي غريلو، 
�لكوميدي �لإيطايل، فقد �صبق له �ن 
�إع��ج��اًب��ا م��ا بال�صر�كي  ��ا  �أي�����صً ت��رك 

�لدميقر�طي ماتيو رينزي.

و�شيط بني �شالفيني ودي مايو
متاًما  منا�صبا  ك���ان  �حل���رب���اء،  ه���ذ�    
�لنتخابات  يف  �لكبريين  للفائزين 
ماتيو   ،2018 ل���ع���ام  �ل��ت�����ص��ري��ع��ي��ة 
)�أق�صى  �ل��ر�ب��ط��ة  زع��ي��م  ���ص��ال��ف��ي��ن��ي، 
خليفة  م��اي��و،  دي  ولويجي  �ليمني(، 

ياأ�ص  ح���ي���ث  ع������امل،  ن���ه���اي���ة  ك���اب���و����ص 
�ل��ع��ائ��الت وه��ي ت��رى ه��ذه �ل�صفوف 
برود،  ب��ك��ل  �مل�صطفة  �ل��ت��و�ب��ي��ت  م��ن 
وهي تبكي على �أولئك �ملتوفني �لذين 
ل ميكنهم �أن يودعوهم �أو مينحوهم 
بع�ص �ملو��صاة، ميثل جوزيبي كونتي، 
�لأمة”.  “�أبو  م��ت��ف��اوت��ة،  ب���درج���ات 
�حلالة  ه����ذه  م��ث��ل  ت����د�ر  �أن  “يجب 
ميكن  ل  م��ع��ا،  و�مل��ع��ار���ص��ة  بالأغلبية 
يقّر  وحدها”،  تنجح  �أن  للحكومة 
ج��ورج��ي��و ���ص��ي��ل��ي �ل��ن��ائ��ب ع���ن ف���ورز� 
بزعامة  �ل��ي��م��ي��ن��ي  �حل����زب  �إي��ط��ال��ي��ا، 

�صيلفيو برل�صكوين.
   �ل��ن��ائ��ب �لأوروب������ي ع��ن ح��رك��ة �ىل 
�لم�����ام! �لإي���ط���ايل ���ص��ان��درو غ���وزي، 
رينزي،  �ل�����ص��اب��ق يف ح��ك��وم��ة  �ل���وزي���ر 
“ يرك  منزلتني.  بني  حكما  �أ�صدر 
كونتي وزيره دي مايو، �لذي �حتفظ 
بدعاية  ي���ق���وم  �ل�������ص���ف���ر�ء،  ب�����ص��رت��ه 
ورو�صيا،  لل�صني،  م��وؤي��دة  لئقة  غري 
�لأطباء،  من  �لبعثات  هذه  مع  وكوبا 
جيد  ب�صكل  مو�قفنا  عن  يد�فع  لكنه 
�ليورو”.  �صند�ت  ب�صاأن  بروك�صل  مع 
كونتي  ��صتبد�ل  على  غ��وزي  وير�هن 
�لأزمة،  بعد  وطنية  وح���دة  بحكومة 
جديد:  منا�صب”  “رجل  ب���ق���ي���ادة 
للبنك  �ل�صابق  �لرئي�ص  يكون  ل  مل��اذ� 

�ملركزي �لأوروبي ماريو در�غي؟

ماكرون-كونتي،
 ثنائي مده�س

   ل���ق���د ك�����ص��ف��ت �لأزم��������ة ع����ن حمور 
غ�����ري م���ت���وق���ع م������اك������رون -ك���ون���ت���ي، 
�لفرن�صي  �جل���ف���اء  م���ن  ع��ام��ني  ب��ع��د 
�لإي����ط����ايل �ل�����ص��دي��د. يف ����ص���د�م مع 
�لرئي�ص  حافظ  مايو،  ودي  �صالفيني 

5 جنوم، با�صتثناء  �لثقيل من حركة 
�إىل  ُن���ف���ي  �ل������ذي  ن��ف�����ص��ه،  م���اي���و  دي 

�ل�صوؤون �خلارجية.
ب�����د�أ   ،2019 ع�������ام  خ����ري����ف  يف     
�لإيطاليون ينظرون بتعاطف �إىل هذ� 
�أن��ه مناور ماهر،  تبنّي  �ل��ذي  �ملبتدئ 
حتتاجها  �لتي  ب��الإ���ص��الح��ات  وي��ق��وم 
�لكوميديا  م��ن  ب���دًل  ول��ك��ن  �ل��ب��الد. 
�إنها  �ليطالية،  لل�صيا�صة  لرت��ي  دي 
�صتلعب  مت��ام��ا  خم��ت��ل��ف��ة  ت��ر�ج��ي��دي��ا 
م��ع ظهور  �ل��ع��ام،  ب��د�ي��ة  يف  ف�صولها 

فريو�ص كورونا.
�كت�صاف �حلالة  ف��رب�ي��ر، مت   22  يف 
بلدة  يف  ك����ورون����ا  ل���ف���ريو����ص  �لأوىل 
لومبارديا.  يف  كودونيو،  من  �صغرية 
�حلالت  و�آلف  وم��ئ��ات  ع�����ص��ر�ت  ث��م 
�لأخ���������رى يف �مل���ن���اط���ق �مل�����زده�����رة يف 

�ل�صمال.
�أم��ر جمل�ص     بعد �ثني ع�صر ي��وًم��ا، 
�ملد�ر�ص  ب���اإغ���الق  ����ص��ت��ث��ن��ائ��ي  وزر�ء 
�لبالد.  �أن��ح��اء  و�جل��ام��ع��ات يف جميع 
ثم تبع ذلك ح�صار �صامل ُفر�ص على 

لومبارديا. 
�ملت�صّرع،  باإعالنه  �أخطاأ  “لكن كونتي 
�لذين  �جلنوبيني  �لإي��ط��ال��ي��ني  منح 
�إىل  للعودة  وقًتا  �ل�صمال  يف  يعملون 
يف  �لفريو�ص  ن�صر  وبالتايل  �أ�صرهم، 
�لو�صط.  م��ن  ن��ائ��ب  يتهم  �لبالد”، 
حظر  يف  وت���اأّخ���ر  ت��خ��ّب��ط،  “بالطبع 
�أوروبي  بلد  �أول  كنا  لكننا  �صيء،  كل 
مت�صرر، ومن كان �صيعرف كيف يدير 

�أزمة غري م�صبوقة باإتقان كامل ؟ 

ين�ّشب ال�شحفي
 بيرتو ديل ري.

   يف �إيطاليا �لغارقة يف حد�د، وتعي�ص 

غ��ري��ل��و ع��ل��ى ر�أ������ص ح��رك��ة 5 جنوم. 
و�����ص���ح���ة، ح�صل  �لأم��������ور  ول���ت���ك���ون 
ن���ائ���ب رئي�ص  ل��ق��ب  �ل��زع��ي��م��ان ع��ل��ى 

�حلكومة.
لحت�صاب  ف��ق��ط  م���وج���ود  ك��ون��ت��ي     
عندما  �لتو�صط  وحم��اول��ة  �ل��ن��ق��اط، 
من  �صالفيني  “�لكابن”  ي��ن��ج��رف 
�جلديد”  “�لدوت�صي  يف  دوره  خ��الل 
 ، مو�صولينى(  بينيتو  لقب  )�ملر�صد، 
�لذي يحب تقليد حركاته. باخت�صار، 
يبدو �أن “�لربوفي�صور” حما�صر بني 
“�إنه  �ل�صاخبني.  �حل�صنني  ه��ذي��ن 
فبمظهره  �مل��ن��ت��دى،  يف  �أم�����رًي�  ل��ي�����ص 
�ل���ن���ظ���ي���ف و�لن������ي������ق، وط���ري���ق���ت���ه يف 
�لزمن  عليها  عفا  باإيطالية  �لتحدث 
مع عيب طفيف يف �لنطق، لكن لطفه 
ديل  ب��ي��رو  ي��ق��ول  �لتعاطف”،  يثري 

ري، �صحفي يف ل ريبوبليكا.
ب��اه��ظ��اً على     ل �أح����د ي��دف��ع ث��م��ن��اً 
مثل ذ�ك �لتحالف �لغريب، بل و�أقل 
�ل�صاحب،  ك��ات��ب��ه  م��ق��اب��ل  ذل����ك،  م���ن 
جوزيبي كونتي. حتت وطاأة �حل�صور 
�لر�بطة،  لرئي�ص  �لطاغي  �لإعالمي 
و�لح������ر�ج �ل���ص��ت��ف��ز�زي �مل���ذه���ل ل�” 
م�����ص��ارك��ت��ه يف  م��ن خ���الل  دي مايو” 
مظاهرة لل�صر�ت �صفر�ء يف منطقة 
باري�صية )��صتدعى �إميانويل ماكرون 
�صفريه يف روما، يف خطوة نادرة(، تفّرغ 
�خلارجية،  لل�صوؤون  �حلكومة  رئي�ص 
�مل�����ص��ك��ك يف  م��ت��ح��ّم��ال وزر �خل���ط���اب 
على  �حل��ر���ص  م��ع  لرئي�صيه،  �وروب����ا 

عدم �رتكاب �ملحظور مع بروك�صل.

»من خجول اإىل خروف
 م�شاب بداء الكلب«

   عندما �نحرف �صالفيني عن �مل�صار، 

�لنتخابات  يف  ب��ان��ت�����ص��اره  م����زه����ّو� 
2019، ومطالبا  �لأوروبية يف مايو 
ت�صريعية مبكرة يف  �نتخابات  باإجر�ء 
�ل�صيف �ملا�صي، فجاأة �نتف�ص كونتي 
حم�����ذر� وم���وب���خ���ا، م���ن �أع���ل���ى منرب 
�لر�بطة،  رئ��ي�����ص  �ل�����ص��ي��وخ،  جم��ل�����ص 
�حلكومة،  م���ق���اع���د  ع���ل���ى  �جل���ال�������ص 
�لد�ئمة،  �مل����زدوج����ة  ل��ع��ب��ت��ه  م��ن��ت��ق��د� 
بعمل  �ل�������ص���دي���د  ب���ج���ه���ل���ه  وم�����ن�����دد� 
�ملوؤ�ص�صات، �مام ده�صة �أع�صاء جمل�ص 

�ل�صيوخ �مللتهبني حما�صة.
“�لرجل  �ل����ت����ح����ال����ف:  �ن�����ق�����الب     
�إىل خ���روف م�صاب  �خل��ج��ول حت���ول 
م�صوؤول  معجبا  ق��ال  �لكلب”،  ب���د�ء 
�ل�صهري  �ل��ي��وم  ذ�ك  ح�����ص��ر  منتخب 
مقر  م��اد�م��ا،  ق�صر  يف  �أغ�صط�ص  من 

حركة  روم�������ا.  يف  �ل�������ص���ي���وخ  جم��ل�����ص 
5 جن�����وم، �ل���ت���ي ف���ق���دت �ل��ك��ث��ري من 
�لنتخابات  يف  هزميتها  بعد  بريقها 
�لأوروب�����ي�����ة، �ل��ت��ف��ت��ت ه����ذه �مل����رة �إىل 
�ل�صابق  �حلزب �لدميقر�طي، �حلزب 

ملاتيو رينزي.
  باملرونة �لتي كان متهما بها، تخلى 
ك��ون��ت��ي ع��ن ب��دل��ة حت��ال��ف ك���ان مييل 
�ليمني،  �أق�����ص��ى  �إىل  خ��ط��ري  ب�����ص��ك��ل 
برئي�ص  �أك��رث  تليق  مالب�ص  لريتدي 
و�صط  نحو  �مل���رة  ه��ذه  مييل  حكومة 

�لي�صار.  
    ومب����ا �أن����ه ع����رف ك��ي��ف ي��ق��ف �صد 
�أكد ذ�ته �أمام دي مايو،  “�لكابيتانو”، 
بل ومتّكن من ت�صكيل فريق حكومي 
يف قب�صته، �ختفى منه �أ�صحاب �لوزن 

بدل الكوميديا دي الرتي لل�شيا�شة االيطالية، تنت�شب تراجيديا خمتلفة متاما مع ظهور فريو�س كورونا

�لذئب �صالفيني �صحية �خلروف جوزيبي

�لقمة �لفر��صية �لوروبية

ماكرون وكونتي يف نابويل

�يطاليا... كابو�ص مرعب

 �إذ� مل تتحرك �أوروبا، فهناك 
خطر حدوث موجة قومية �أقوى

زعامة ماكرون على ال�شاحة االأوروبية
 ت�شاعد االإيطايل على ك�شب معركته 

يتعاطف االإيطاليون مع مبتدئ تبنّي اأنه مناور 
ماهر، يقوم باالإ�شالحات التي حتتاجها البالد

رئي�ص �حلكومة يف �نقالب ناعم

ك�شفت االأزمة عن حمور غري متوقع ماكرون -كونتي، بعد عامني من اجلفاء الفرن�شي االإيطايل ال�شديد
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15 دقيقة قّدم خاللها �لأخري “�قر�حات«.
بايدن،  �لأم��ر  ب��ادئ  �أطلقها يف  �ملكاملة  �إج���ر�ء ه��ذه  وفكرة 
�إىل  �لدميوقر�طي  �حل��زب  بر�صيح  للفوز  حظاً  �لأوف���ر 
�لثاين/نوفمرب،  ت�صرين  يف  �ملقّررة  �لرئا�صية  �لنتخابات 
ثانية  ل��ولي��ة  �ملر�ّصح  �جلمهوري  �لرئي�ص  يعلن  �أن  قبل 
قبوله بها من حيث �ملبد�أ، لكن من دون حتديد �أي موعد 

لتنفيذها.
وبايدن )77 عاماً( هو �ملر�ّصح �لأوفر حظاً للفوز بر�صيح 
�ل��دمي��وق��ر�ط��ي��ني يف م��و�ج��ه��ة �آخ���ر خ�صم م��ت��ب��ّق ل��ه هو 

�ل�صناتور �مل�صتقّل بريين �صاندرز )78 عاما(.
1150 �صخ�صاً من  �ملكاملة يف وقت تويّف فيه  وتاأتي هذه 

•• وا�صنطن-اأ ف ب

�أع��ل��ن �لرئي�ص �لأم��ريك��ي دون��ال��د ت��ر�م��ب �أّن���ه �أج���رى مع 
مناف�صه �ملحتمل يف �لنتخابات �لرئا�صية �ملقبلة جو بايدن 
�لذي  وباء كوفيد-19  تناولت  “وّدية”  حمادثة هاتفية 

يتف�ّصى يف �لوليات �ملّتحدة.
�لبيت  �ليومي يف  �ل�صحايف  تر�مب خالل موؤمتره  وق��ال 
“لقد  �مل�صتجّد  ك��ورون��ا  ف��ريو���ص  ت��ط��ّور�ت  ح��ول  �لأبي�ص 
��صتمتع  قد  �أي�صاً  هو  يكون  �أن  و�آم��ل  باحلو�ر،  ��صتمتعت 
م�صري�ً �إىل  به«. و�أ�صاف “�أجرينا حمادثة ودّية للغاية”، 
زهاء  ��صتمر  �ل�صابق  �لرئي�ص  نائب  وبني  بينه  �حل��و�ر  �أّن 

جّر�ء فريو�ص كورونا �مل�صتجّد يف �لوليات �ملّتحدة خالل 
�ل�صاعات �لأربع و�لع�صرين �لفائتة لريتفع بذلك �إجمايل 
�أكرث  �إىل  كوفيد-19  وب���اء  ع��ن  �لناجمة  �ل��وف��ي��ات  ع��دد 
�ألف م�صاب، بح�صب   366 �أ�صل  �آلف وفاة من   10 من 
�لأول  �أم�ص  ن�صرتها جامعة جونز هوبكنز م�صاء  ح�صيلة 
كوفيد- ف��اإّن  �لأبي�ص  �لبيت  تقدير�ت  وبح�صب  �لثنني. 
19 �صيفتك يف �لوليات �ملّتحدة مبا بني 100 �ألف �إىل 
240 �ألف �صخ�ص �إذ� ما تقّيد �جلميع بالقيود �ملفرو�صة 
�إىل  مليون   1،5 بني  مبا  مقارنة  �ل��وب��اء،  لحتو�ء  حالياً 
يتّم  مل  ل��و  حتفهم  �صيلقون  ك��ان��و�  �صخ�ص  مليون   2،2

فر�ص �أّي قيود.

 �إندوني�صيا ت�صجل �أعلى
 معدل يومي بكورونا 

 •• جاكرتا-رويرتز

 �أعلن م�صوؤول يف وز�رة �ل�صحة �لإندوني�صية �أم�ص �لثالثاء ت�صجيل 247 
�إجمايل  بذلك  لريتفع  �مل�صتجد،  ك��ورون��ا  بفريو�ص  ج��دي��دة  �إ�صابة  حالة 

�لإ�صابات بالفريو�ص يف �لبالد �إىل 2738 حالة.
وقال �أحمد يوريانتو �إن 12 �صخ�صا �آخرين توفو� جر�ء �لإ�صابة بالفريو�ص 
لريتفع �إجمايل عدد �لوفيات �إىل 221 حالة وفاة، يف حني متاثل 204 

من �مل�صابني لل�صفاء.
14300 �صخ�ص للتحقق من  �أكرث من  و�أجريت يف �لبالد فحو�ص على 

مدى �نت�صار �لفريو�ص �مل�صبب ملر�ص كوفيد-19.

تر�مب: �أجريت حو�رً� هاتفيًا »وّديًا« مع بايدن 

•• باري�س-اأ ف ب

ثالثة اأ�شهر انق�شت منذ ورود اأوىل ال�شكوك حول 
ظهور فريو�س جديد من �شاللة فريو�شات كورونا يف 
العامل  الإغ��راق  كافية  كانت  اأ�شهر  ثالثة  ال�شني، 
رعب،  فيلم  ب�شيناريو  اأ�شبه  كارثي  و�شع  يف  باأ�شره 
فاأحّلت الذعر يف كل مكان وح�شدت اأكرث من �شبعني 
قيد  �شخ�س  مليارات  اأربعة  بات  فيما  وف��اة،  األ��ف 

احلجر املنزيل.
العامل  يخو�س  امل�شتجّد،  كورونا  فريو�س  ظهور  ومع 
الطبية  الطواقم  بها  نوع جديد تقوم  “حربا” من 

على خطوط اجلبهة،

م�صتخدمة ملعاجلة �ملالريا، غري 
�أن لها �آثار� جانبية كثرية. ويثري 
�صجال  �ل�������دو�ء  ه����ذ�  ����ص��ت��خ��د�م 
�لتي  �ل���در�����ص���ات  ق��ل��ة  �إىل  ن��ظ��ر� 
جرت حوله وفق �ملعايري �لعلمية 

�ملرعّية.
من  �لعظمى  �لغالبية  ك��ان��ت  �إذ� 
ل  كوفيد-19  ب��وب��اء  �مل�����ص��اب��ني 
ت��ظ��ه��ر ع��ل��ي��ه��م ����ص���وى �أع����ر������ص 
�أن  ميكن  �مل��ر���ص  �أن  �إل  طفيفة، 
رئوية خطرية،  باإ�صابات  يت�صبب 

مبا يف ذلك لدى مر�صى �صباب.
�أن  ك���ان �جل��م��ي��ع يعتقد  وب��ع��دم��ا 
�أعر��ص  م���ن  مب���اأم���ن  �لأط����ف����ال 
�مل��ر���ص �حل���رج���ة، �أث�����ارت حالت 
قا�صرين  ط����ال����ت  ن��������ادرة  وف�������اة 
�صنو�ت  خ��م�����ص  ع���م���ره  وط���ف���ال 
�أوروبا  يف  بالغا  ت��اأث��ر�  ور�صيعني 

و�لوليات �ملتحدة.
وكان وقع �لوباء �صديد� على دور 

�لعجزة حيث تتعاقب �لوفيات.
ب�صخ�صيات  �ل������وب������اء  و�أودى 
���ص��ه��رية يف �ل���ع���امل م��ث��ل ع���ازف 
ديبانغو.  مانو  �لأم��ريك��ي  �جل��از 
وم���ن �مل�����ص��اب��ني رئ��ي�����ص �ل�����وزر�ء 
جون�صون  ب��وري�����ص  �ل���ربي���ط���اين 
�لبلد  ���ص��وؤون  �إد�رة  و����ص��ل  �ل���ذي 
د�ونينغ  يف  �ل�����ص��ح��ي  �حل��ج��ر  يف 
�إىل  ي���ن���ق���ل  �أن  ق���ب���ل  �����ص����ري����ت، 
�مل�����ص��ت�����ص��ف��ى ح��ي��ث ه���و ح��ال��ي��ا يف 
�ملمثل  وك��ذل��ك  �لفائقة،  �لعناية 
�لأم����ريك����ي ت����وم ه��ان��ك�����ص �ل���ذي 

تعافى �لآن.
�لوباء  �مل��ت��ح��دة  �لأمم  و���ص��ف��ت 
تو�جهها  �أزم��ة  �أ�صو�أ  باأنه  �لعاملي 
يقرن   ،1945 م��ن��ذ  �لب�صرية 
ب�صبح  خطري”  “مر�ص  ف��ي��ه��ا 
�ملا�صي  يف  م�صبوق  غ��ري  “ركود 

�لقريب«.
ب��د�أت حمافظة هوباي  ويف وق��ت 
من  تخرجان  ووه��ان  وعا�صمتها 
�ل��ع��زل��ة، �أح�����ص��ت �إي��ط��ال��ي��ا �أكرث 
م��ن 15 �أل���ف وف���اة ح��ت��ى مطلع 
منها  يجعل  م��ا  ن��ي�����ص��ان/�أب��ري��ل، 

�لبلد �لأكرث تاأثر� جر�ء �لوباء.
وتعّد �لوليات �ملتحدة حيث �أعلن 
دونالد تر�مب �أنه “يف حرب �صد 
من  �أك��رث  �ل�صيني”،  �ل��ف��ريو���ص 
رب���ع �لإ���ص��اب��ات يف �ل��ع��امل و�صط 
��صتعد�د�ت ملو�جهة �لأ�صو�أ. وبات 
�صفري  على  �لأم��ريك��ي  �لقت�صاد 
�أك��رث من  وق��ت خ�صر  �لهاوية يف 
�أمريكي وظائفهم يف  �ألف   700
�آذ�ر/مار�ص. وحذر م�صوؤول كبري 
يف �أجهزة �ل�صحة �لأمريكية باأن 
�أ�صبه  �صيكون  �ملقبل  “�لأ�صبوع 
ب���ريل ه���ارب���ور، بلحظة  ب��ل��ح��ظ��ة 
يف   )...( �أي��ل��ول/���ص��ب��ت��م��رب   11

جميع �أنحاء �لبلد«.
وي���ت�������ص���اءل �ل���ع���امل ح��ال��ي��ا حول 
�ملنزيل،  �حل��ج��ر  بعد  م��ا  مرحلة 
موجة  بح�صول  خطر  ثمة  فهل 
�لقيود  رفع  بعد  جديدة  �إ�صابات 
�حلكام  �أن  وه�����ل  �مل���ف���رو����ص���ة؟ 
�لتحرك؟  يف  تاأخرو�  و�مل�صوؤولني 
�ل�����ص��ني خ��ف�����ص��ت فعال  �أن  وه���ل 
ح�صيلتها �لتي تزيد عن 3300 
وف�������اة ك���م���ا ت��ت��ه��م��ه��ا �ل�����ولي�����ات 
�ملتحدة؟ وما �لأثر �لذي �صيركه 
�لدميوقر�طيات  ع��ل��ى  �ل����وب����اء 

و�لنهج �لتعددي؟

ي�صتذكر  �ل���ع���امل  ج��ع��ل��ت  ح����رب 
�أحلك حلظات تاريخه، من �مللكة 
�إليز�بيث �لثانية �لتي ��صت�صهدت 
�إىل �لربيطانيني  نادر  يف خطاب 
�ململكة  ع��ل��ى  �ل���ن���ازي  ب��ال��ق�����ص��ف 
�لعاملية  �حل�����رب  �إب������ان  �مل���ت���ح���دة 
�لثانية، �إىل �ل�صلطات �لأمريكية 
�لتي حذرت من “بريل هاربور” 

�أو 11 �أيلول/�صبتمرب جديد.
و�صفته  �ل��ذي  �لفريو�ص  و�نت�صر 
ب�”عدو  �لعاملية  �ل�صحة  منظمة 
بلغ  �أن  �إىل  ب�صرعة  �لب�صرية” 
عدد �مل�صابني حو�ىل 1،3 مليون 
يعك�ص  ل  رق�����م  وه�����و  ����ص���خ�������ص، 
�لفعلية  �لإ�صابات  عدد  بالتاأكيد 
ف��ح��و���ص منهجية  �إج�����ر�ء  ل��ع��دم 

لك�صف �لإ�صابات.
كوفيد-19  جل���ائ���ح���ة  وك����ان����ت 
على  ����ص���ي���م���ا  ل  ه���ائ���ل���ة  ت���ب���ع���ات 
�لقت�صاد حملت �حلكومات على 
مليار�ت  ب������اآلف  خ��ط��ط  �إق�������ر�ر 
على  �صعوبها  مل�صاعدة  �ل��دولر�ت 

مو�جهة �لركود �لكبري �ملنتظر.
�لغام�ص  �لرئوي  �للتهاب  ظهر 
ووه�����ان  يف   2019 �أو�خ���������ر  يف 
بد�أ  �أن��ه  ويعتقد  �ل�صني،  بو�صط 

لدى �خلفا�صات..
�أن  �صينيون  ب��اح��ث��ون  ويرج���ح   
�لإن�������ص���ان من  �إىل  �ن��ت��ق��ل  ي��ك��ون 
حيو�ن  وه�����و  �ل���ب���ن���غ���ول،  خ�����الل 
ح����ر�����ص����ف����ي �آك����������ل ل���ل���ن���م���ل من 

�لثدييات.
عن  �ل�صينية  �ل�صلطات  و�أف����ادت 
باملر�ص  ���ص��خ�����ص��ا   59 �إ����ص���اب���ة 
�لأول/دي�صمرب،  ك���ان���ون  خ���الل 
يف  �لعاملني  م��ن  �ل��ع��دي��د  بينهم 
�صوق باجلملة تباع فيه حيو�نات 

حية بهدف ��صتهالكها.
�ل����ث����اين/ي����ن����اي����ر  ك�����ان�����ون   8 يف 
2020، �عتربت منظمة �ل�صحة 
�لعاملية �أن هذه �حلالت قد تكون 
ن��اج��م��ة ع��ن ف��ريو���ص ج��دي��د من 
���ص��الل��ة ف��ريو���ص��ات ك���ورون���ا. ويف 
�أف�����ادت  11 م���ن �ل�����ص��ه��ر ذ�ت������ه، 

�ل�صني ر�صميا عن �أول وفاة.
�لذي  �ملر�ص �جلديد  و�أع��اد ه��ذ� 
��صطر�بات  عنه  تتاأّتى  �أن  ميكن 
�لأذه����ان  �إىل  خ��ط��رية،  تنّف�صية 
متالزمة  �أو  �صار�ص  وب���اء  ذك���رى 
�حلاد  �لتنف�صي  �جل��ه��از  �ل��ت��ه��اب 
�ل���ذي جن��م ع��ن ف��ريو���ص كورونا 
�ل�صني  ب�������ص���دة  و�����ص����رب  �أي�������ص���ا 
�لقارية وهونغ كونغ يف 2002-
 800 ب��ح��و�ىل  مت�صببا   2003

وفاة يف نحو ثالثني بلد�.
يف  �ل��وف��ي��ات  �أوىل  ت�صجيل  وم���ع 
�ملر�ص  �ن���ت�������ص���ار  وب������دء  �ل�������ص���ني 
خارجها، مت �لتعريف عن �ملر�ص 
�جلديد على �أنه ي�صبه �لإنفلونز� 
وي�صكل خطر� ب�صكل �أ�صا�صي على 
�لذين  �أو  �مل�����ص��ن��ني  �لأ���ص��خ��ا���ص 

يعانون من و�صع �صحي ه�ّص.
خطورته  م����ن  �ل���ب���ع�������ص  وق����ل����ل 
�لرئي�ص  م��ث��ل  �لأم������ر،  ب�����ادئ  يف 
بول�صونارو  ج��اي��ري  �ل���رب�زي���ل���ي 
“�إنفلونز�  ع����ن  حت�����دث  �ل������ذي 
موقفه  يبدل  �أن  قبل  طفيفة”، 
حتد  “�أكرب  �مل�����ر������ص  وي���ع���ت���رب 

يو�جهه جيلنا«.
و�أع���ل���ن �ل��رئ��ي�����ص �ل�����ص��ي��ن��ي �صي 
لن  �صيطانا،  “�لوباء  جينبينغ 

يبقى  ب�������اأن  ل��ل�����ص��ي��ط��ان  ن�����ص��م��ح 
خمتبئا«.

�لوباء،  �نت�صار  لوقف  منها  �صعيا 
�إىل  �ل�صينية  �ل�صلطات  ع��م��دت 
حجر�  ففر�صت  ج��ذري��ة،  و�صائل 
يعمد  �أن  يت�صور  �لغرب  يكن  مل 
مدينة  �����ص���ت���ه���دف  ي����وم����ا،  �إل����ي����ه 
ووهان يف بادئ �لأمر، ثم �ت�صع يف 
�لثاين/يناير لي�صمل  25 كانون 
ك��ام��ل حم��اف��ظ��ة ه���وب���اي، عازل 
عن  متاما  مليونا  �ل�56  �صكانها 

�لعامل.
مقفرة  �ملحافظة  ���ص��و�رع  وب��ات��ت 
و�أقيمت حو�جز على �لطرق ملنع 
�لنا�ص من �خلروج من منازلهم، 
�صخمة  م�صت�صفيات  ت�صييد  ومت 

فيها خالل �أيام قليلة.
�لثاين/يناير،  ك��ان��ون  ن��ه��اي��ة  يف 
�لعاملية  �ل�صحة  منظمة  �أعلنت 
�أن تدعو  و�صعا دوليا طارئا دون 

�إىل �حلد من �ل�صفر.
غري �أن �صركات �لطري�ن �لدولية 
�ل�صني  �إىل  رح��الت��ه��ا  خ��ف�����ص��ت 
�صركات  ع��ل��ق��ت  ك���م���ا  �ل����ق����اري����ة، 

�أجنبية كثرية عملها يف �لبلد.
قطاع  �نهيار  ب��د�ي��ة  تلك  وك��ان��ت 
يوظف  �ل���ذي  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل�صياحة 
�صخ�ص  مليون   300 م��ن  �أك���رث 
وميثل %10 من �إجمايل �لناجت 

�لقومي �لعاملي.
وحت����ول����ت ع���ط���ل���ة �ل���ع���دي���د من 
كابو�ص  �إىل  �ل���ع���امل  يف  �ل�����ص��ي��اح 
بالن�صبة لآلف  �صيما  حقيقي، ل 
�ل��ذي��ن علقو� على من  �ل��رك��اب 
�صفن رحالت ظهر �لفريو�ص بني 
�صفينة  خ�صو�صا  ومنها  ركابها، 
���ص��و�ح��ل ط��وك��ي��و �صجلت  ق��ب��ال��ة 

�أكرث من 700 �إ�صابة.
كان  ن���ي�������ص���ان/�أب���ري���ل،  م��ط��ل��ع  يف 
�لحتاد �لأوروبي �أعاد 350 �ألف 
�إىل بلد�نهم، فيما  �أوروب��ي  �صائح 
�صخ�ص  �أل���ف   250 ح���و�ىل  بقي 

عالقني يف دول �أخرى.
يف �ل�����ص��ني، ك���ان ل��ل��ف��ريو���ص وقع 
�ل�����ص��دم��ة ع��ل��ى �مل��ج��ت��م��ع. وعند 
وف�����اة �ل��ط��ب��ي��ب يل وي��ن��ل��ي��ان��غ يف 
�لتو��صل  �صبكات  ع��ّم��ت  ووه����ان، 
نادرة  غ�صب  موجة  �لجتماعي 
ك���ان طبيب  �إذ  �ل�����ص��ل��ط��ات،  جت���اه 
34 عاما  �ل��ع��ي��ون �ل��ب��ال��غ ع��م��ره 
�آخرين  �أ�صخا�ص  �صبعة  م��ع  نبه 
منذ نهاية كانون �لأول/دي�صمرب 
م��ن �ل��ف��ريو���ص �جل��دي��د، غ��ري �أن 
ببث  جميعا  �تهمتهم  �ل�صلطات 

�صائعات.
و�إن كان �لفريو�ص ل يز�ل حماطا 
بالكثري من �لأ�صئلة �لتي مل تلق 
�أج��وب��ة، ف���اإن �مل��ر���ص �مل��ت��اأت��ي عنه 

بات له ��صم هو كوفيد-19.
يف منت�صف �صباط/فرب�ير، �أعلن 
عن �أول وفاة خارج �آ�صيا، وحتديد� 
يف فرن�صا. وبد�أ �لقت�صاد �لعاملي 
متز�يد  ع��دد  �إل��غ��اء  فاأُعلن  يهتّز، 
من �للقاء�ت �لدولية و�مل�صابقات 
�آذ�ر/مار�ص،   24 يف  �لريا�صية. 

�أي�صا، ويتحّتم علّي �أنا �أن �أجفف 
دموعهم«.

وعّم �لعامل تقليد جديد، �إذ �أخذ 
منازلهم  يف  �مل��ح��ت��ج��زون  �ل��ن��ا���ص 
نو�فذهم  م��ن  �مل�����ص��اء  ي��ط��ل��ون يف 
للطو�قم  لي�صفقو�  و�صرفاتهم 
�متنانهم  ع���ن  ت��ع��ب��ري�  �ل��ط��ب��ي��ة 

لهم.
ميد�ن  حت���وي���ل  مت  م����دري����د،  يف 
للتزلج على �جلليد �إىل م�صرحة 
كوفيد- �صحايا  جلثث  �صخمة 
19، ويف نيويورك �أقيم م�صت�صفى 
ميد�ين يف منتزه �صنر�ل بارك.

و�ج����ه����ات  �ل�������ص���ل���ط���ات  �أن  غ�����ري 
على  �ل��ق��ي��ود  ف��ر���ص  يف  �صعوبات 
�ل��ت��ن��ق��الت يف �لأح����ي����اء �لأك����رث 
ف���ق���ر� و�ك���ت���ظ���اظ���ا م����ن �ل���ع���امل. 
�لأم�����ن يف بع�ص  ق�����و�ت  وجل�����اأت 
��صتخد�م  �إىل  �لإفريقية  �ل���دول 
�لنار لتفريق  �لأ���ص��و�ط و�إط��الق 

�لتجمعات.
بكارثة  بالت�صبب  �ل��وب��اء  وي��ه��دد 
مل���الي���ني �ل��الج��ئ��ني ل ���ص��ي��م��ا يف 
����ص���وري���ا حيث  �ل���ه���ول يف  خم��ي��م 
�أل����ف ���ص��خ�����ص من  ي��ت��ك��د���ص 68 
مقاتلي  عائالت  و�أف���ر�د  نازحني 
من  �أق���������ل  يف  د�ع�������������ص  ت���ن���ظ���ي���م 

كيلومرين مربعني.
نق�صا حاد�  �ل��دول  تو�جه معظم 
وغريها  �ل��ط��ب��ي��ة  �ل��ك��م��ام��ات  يف 
م��ن م��ع��د�ت �حل��م��اي��ة، م��ا ي�صكل 
خطر� باملقام �لأول على �لطو�قم 
�لأزم������ة  ه�����ذه  و�إز�ء  �ل���ط���ب���ي���ة. 
�صر�صة  مناف�صة  جت��ري  �لعاملية، 
ب��ني �ل����دول ل��ال���ص��ت��ح�����ص��ال على 
�إىل  ت�صل  �لثمينة،  �ل��ل��و�زم  ه��ذه 
وحتويل  ����ص���ح���ن���ات  ����ص���رق���ة  ح����د 

وجهتها.
يف  خم�������اوف  ت�������ص���ود  ذل�������ك،  �إىل 
�لعديد من �لدول حيال ��صتنفاد 
طاقات �مل�صت�صفيات على ��صتقبال 
مر�صى يف �أق�صام �لإنعا�ص، ف�صال 
و�لطو�قم  �لأدوي�������ة  ن��ق�����ص  ع���ن 

�لطبية.
وف��ي��م��ا ح�����ص��رت م��ع��ظ��م �ل����دول 
ف�����ح�����و������ص ك���������ص����ف �لإ�������ص������اب������ة 
حال  يف  ب���امل���ر����ص���ى  ب���ال���ف���ريو����ص 
�جلنوبية  كوريا  عمدت  �خلطر، 
�إج���ر�ء  و�أمل��ان��ي��ا و���ص��ن��غ��اف��ورة �إىل 
ف��ح��و���ص ع��ل��ى ن��ط��اق و�����ص���ع، ما 
تد�بري  فر�ص  تفادي  من  مكنها 

حجر منزيل �صارمة.
�ل�صر�تيجية  ه���ذه  وت��ر�ف��ق��ت   
�عتماد  مع  �جلنوبي����ة  كوري�����ا  يف 
ن���ظ���ام ت��ك��ن��ول��وج��ي ل��ت��ق��ف��ي �أث���ر 
م��و�ط��ن��ي��ه��ا ي�����ص��ع��ب �ع��ت��م��اده يف 
بحماية  �لأك�����رث مت�����ص��ك��ا  �ل�����دول 

�حلياة �خلا�صة.
�صباق  ي����دور  �لأث����ن����اء،  ه����ذه  ويف 
حم���م���وم يف �أوروب��������ا و�ل����ولي����ات 
ك���ربى جمموعات  ب���ني  �مل��ت��ح��دة 
�لأدوية للتو�صل �إىل لقاح وعالج 

للوباء.
م�صتقا  دو�ء  ع��دة  دول  وتخترب   
م����ن �ل����ك����ل����وروك����ني، وه�����ي م����ادة 

�أو  مدعوين  �لب�صرية  ن�صف  من 
ملزمني بالبقاء يف منازلهم.

�لتجول  ق�����ر�ر�ت ح��ظ��ر  وت��ت��ال��ت 
و�إع���الن ح��ال �ل��ط��و�رئ، م��ا �أثار 
خم������اوف ب�������ص���اأن �ح�������ر�م دول����ة 

�لقانون.
ث��ل��ث �لأ�صطول  �أك���رث م��ن  وب��ق��ي 
�لعاملي من �لطائر�ت م�صّمر� على 
�إغالق  وتعّمم  �مل��ط��ار�ت،  م���د�رج 
�مل���د�ر����ص و�جل��ام��ع��ات ف��ي��م��ا بات 

�لعمل من �ملنازل هو �ل�صائد.
منزيل  يف  #�أبقى  و���ص��م  و�نت�صر 
�ل�صبكات  ع��ل��ى  �ل���ل���غ���ات  ب�����ص��ائ��ر 
�إليها  جل����اأ  ف��ي��م��ا  �لج��ت��م��اع��ي��ة، 
�لعاملون �لطبيون لالإعر�ب عن 
�إحباطهم. وروت �إيليز �ملمر�صة يف 
في�صبوك  على  فرن�صي  م�صت�صفى 
“�أبكي عندما �أ�صتيقظ. �أبكي و�أنا 
�أ�صتعد  و�أن��ا  �أبكي  �لغد�ء.  �أتناول 
ه��ن��ا يف ق��اع��ة ت��ب��دي��ل �مل��الب�����ص يف 
�أٌلهم  دموعي.  �أجفف  �مل�صت�صفى، 
�لآخرين �لنا�ص يف �لأ�صّرة يبكون 

�لدولية  �لأوملبية  �للجنة  ق��ررت 
�ملقررة  �لأوملبية  �لأل��ع��اب  تاأجيل 
يف ط��وك��ي��و خ����الل �ل�����ص��ي��ف �إىل 
2021، ما �صكل �صابقة يف زمن 

�ل�صلم.
����ص���ب���اط/ف���رب�ي���ر،  �أو�خ���������ر  ويف 
ت�����ص��ارع��ت وت�����رية �لإ����ص���اب���ات يف 
�إيطاليا وكوريا �جلنوبية و�إير�ن. 
�أما يف �ل�صني، فاعتربت �ل�صلطات 

�أن �لوباء بلغ ذروته على �أر�صها.
يف 6 �آذ�ر/مار�ص، تخطت ح�صيلة 
�ملئة  عتبة  �ل��ع��امل  يف  �لإ���ص��اب��ات 

�ألف.
�صربها  �ل���ت���ي  �إي��ط��ال��ي��ا  وك���ان���ت 
بلد  �أول  ب���ال���غ���ة،  ب�����ص��دة  �ل����وب����اء 
ب���ع���د �ل�������ص���ني ي���ف���ر����ص ت���د�ب���ري 
ما  مو�طنيه،  على  �صارمة  حجر 
وروما  فيني�صيا  مثل  مدنا  ح��ّول 
بال�صياح،  ع���ادة  تغ�ّص  وف��رين��زي 

�إىل مدن �أ�صباح.
�أنهم  �إي��ط��ال��ي��ون  �أط���ب���اء  وروى 
م�����ص��ط��رون �أم�����ام ت���دف���ق �أع�����د�د 

�مل�صت�صفيات،  �إىل  �مل����ر�����ص����ى 
�لذين  �مل�������ص���اب���ني  �خ���ت���ي���ار  �إىل 
�لعمر  “مبوجب  �صيعاجلونهم 
كما يف حالت  �ل�صحي،  و�لو�صع 
�أثار �صدمة عميقة  ما  �حلرب”، 

يف �إيطاليا.
و�صفت  �آذ�ر/م�������ار��������ص،   11 يف 
كوفيد- �لعاملية  �ل�صحة  منظمة 

مطلقة  “جائحة”،  ب���اأن���ه   19
تعبئة عاملية ملكافحته.

وب�����د�أت �ل���ولي���ات �مل��ت��ح��دة تغلق 
حدودها �أمام �مل�صافرين �لأجانب 

�لقادمني من �أوروبا.
و�صهدت �لأ�صو�ق �لعاملية �نهيار�ت 
�حلكومات  و�أع���ل���ن���ت  ت��اري��خ��ي��ة، 
و�مل���������ص����ارف �مل����رك����زي����ة ت���د�ب���ري 

�صخمة لدعم �لقت�صاد.
وعمت �لعامل م�صاهد م�صتهلكني 

�إىل حمال  ي��ه��رع��ون  م��ذع��وري��ن 
على  ويت�صابقون  �ل�صوبرماركت 
�أحيانا  �لأم���ر  وو���ص��ل  �لب�صائع، 
�إىل حد �ل�صتباك بالأيدي حول 
�أو رزم��ة من ورق  علبة معكرونة 

�ملر�حي�ص.
مع �إعالن منظمة �ل�صحة �لعاملية 
�أوروبا “�لبوؤرة” �جلديدة للوباء، 
و�أخري�  وفرن�صا  �إ�صبانيا  فر�صت 
�حلجر  ب��دوره��ا  �مل��ت��ح��دة  �ململكة 

�ملنزيل خالل �آذ�ر/مار�ص.
م�صت�صفيات  ����ص���ور  وت���د�خ���ل���ت 
يتكّد�ص  ط���اق���ات���ه���ا  �����ص���ُت���ن���ف���دت 
م�صاهد  مع  �أروق��ت��ه��ا،  يف  �ملر�صى 
�لعامل  يف  ك���ربى  مل���دن  �صريالية 
باتت مقفرة و�صامتة. ومع حلول 
�أربعة  ك��ان  ن��ي�����ص��ان/�أب��ري��ل،  �صهر 
م���ل���ي���ار�ت ن�����ص��م��ة مي��ث��ل��ون �أك���رث 

فريو�س كورونا فيلم رعب اأحدث الذعر يف كل مكان

ثالثة �أ�صهر �أغرقت �لعامل يف �صيناريو كارثي 

خطط حلكومات العامل باآالف مليارات الدوالرات مل�شاعدة �شعوبها
بلغ عدد �مل�صابني حو�ىل 1،3 مليون �صخ�س
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املال والأعمال

دعمًا لعمالئها يف كافة اإمارات الدولة: 

�أدنوك تقدم �لدعم ل�صيار�ت �لإ�صعاف 
�لوطني و�لعاملني يف قطاع �لرعاية �ل�صحية

عززت منظومتها الذكية لتغطي كافة احتياجات ومتطلبات جمتمع االأعمال

قق نتائج �إيجابية بخدماتها �لإلكرتونية خالل �صهر مار�س �ملا�صي غرفة �ل�صارقة حتحُ

•• اأبوظبي –الفجر: 

�لرعاية  قطاع  يف  للعاملني  �لبطويل  للدور  تقدير�ً 
�ل�صحية يف جميع �أنحاء �لدولة تقدم �أدنوك للتوزيع، 
بالتعاون مع �لهيئات �ل�صحية �لدعم لكافة �صيار�ت 
�لإ���ص��ع��اف �لوطني يف �ل��ت��زود ب��ال��وق��ود م��ن حمطات 

�أدنوك للتوزيع.
 ب��الإ���ص��اف��ة ل��ذل��ك، ودع���م���اً حل��م��ل��ة دول����ة �لإم�����ار�ت 

�إندوني�صيا تطرح �صند�ت لأجل 50 عاما 
•• هوجن كوجن- جاكرتا-رويرتز

 4.3 جمعت  بالدها  �إن  �لثالثاء  �أم�ص  �إندوني�صيا  يف  �ملالية  وزي��رة  قالت   
هي  �صريحة  بينها  م��ن  ب��ال��دولر،  مقومة  �صند�ت  ط��رح  م��ن  دولر  مليار 
وذلك  عاما،   50 بعد  ت�صتحق  �إذ  ب��ال��دولر  �آ�صيوية  لدولة  �أج��ال  �لأط���ول 

مل�صاعدة �حلكومة يف مكافحة �نت�صار فريو�ص كورونا �مل�صتجد.
جرت �ل�صفقة يف �لوليات �ملتحدة �أم�ص �لثنني وطرحت خاللها �إندوني�صيا 
�صند�ت لأجل ع�صر �صنو�ت ون�صف و30 عاما ون�صف بقيمة 1.65 مليار 

دولر لكل �صريحة مع �صريحة لأجل خم�صني عاما مبليار دولر.
�صند�ت  �أك��رب طرح  ذلك  يعد  روي��رز،  �طلعت عليها  �صروط  ووفقا ملذكرة 
بينها  م��ن  �أوج���ه  يف  ح�صيلته  و�صت�صتخدم  �إندوني�صيا  يف  �لإط����الق  على 
وقالت �صري مولياين  “متويل جهود �لإغاثة و�لتعايف من كوفيد-19”. 
�إندر�و�تي وزيرة �ملالية لل�صحفيني يف وقت لحق �ليوم “�نتهزنا �لفر�صة 
و�أ�صدرنا �صند�ت لأجل 50 عاما لأن تف�صيل �مل�صتثمرين لالآجال �لأطول 

كان قويا جد�”.

�صتقدم   )19 )ك��وف��ي��د  ك��ورون��ا  ل��ف��ريو���ص  للت�صدي 
�ملجانية  �ل�صاخنة  �مل�����ص��روب��ات  �أدن����وك  و�ح���ة  متاجر 
�إبر�ز  مبجرد  �ل�صحية  �لرعاية  جم��ال  يف  للعاملني 
بطاقة عمل تابعة لقطاع �لرعاية �ل�صحية. وتز�مناً 
عن  للتوزيع  �أدن���وك  تعرب  �لعاملي  �ل�صحة  ي��وم  م��ع 
�م��ت��ن��ان��ه��ا وت��ق��دي��ره��ا جل���ه���ود �ل��ع��ام��ل��ني يف جمال 
للحفاظ على  و�لدوؤوبة  �ملتو��صلة  �ل�صحية  �لرعاية 

�صحة و�صالمة �ملجتمع.

 % تنظيم �لت�صالت:  150 
زيادة يف عدد �ملتاجر �لإلكرتونية

•• اأبوظبي-وام:

�إلكرونيا  خ��دم��ات��ه��ا  ت��ق��دم  �ل��ت��ي  �ل��ت�����ص��وق  م��ت��اج��ر  تطبيقات  ع���دد  ز�د 
وفقا  وذل��ك  �ملا�صيني  �لأ�صبوعني  % خالل   150 بن�صبة  للم�صتهلكني 

لآخر �لقو�ئم �ملحدثة �لتي تعدها هيئة تنظيم �لت�صالت.
�ملعتمدة  �لإلكرونية  �ملتاجر  تطبيقات  عدد  يف  �لكبرية  �لزيادة  وتوؤ�صر 
هذ�  �صهده  �ل��ذي  �لتو�صع  م��دى  على  �لت�صالت  تنظيم  هيئة  قبل  من 
�لنوع من �خلدمات و�لتي باتت جتد رو�جا يف �أو�صاط غالبية �مل�صتهلكني 

يف دولة �لإمار�ت.
وت��ظ��ه��ر �ل��ق��ائ��م��ة �مل��ح��دث��ة �ل��ت��ي ن�����ص��رت��ه��ا �ل��ه��ي��ئ��ة �ن�����ص��م��ام �مل��زي��د من 
بالإ�صافة  �ل�صتهالكية  �ل�صلع  بيع  يف  �ملتخ�ص�صة  �لإلكرونية  �ملتاجر 
�للحوم  لبيع  و�أخ���رى  و�ل��ف��و�ك��ه  �خل�صار  بيع  وحم��الت  �صيدليات  �إىل 

و�لأ�صماك.
وتف�صيال فقد �رتفع عدد تطبيقات �ملتاجر �لإلكرونية �إىل 55 متجر� 
�أبريل مقارنة مع 22 متجر� يف �لقائمة �لأوىل �لتي �صدرت  بتاريخ 6 

قبل �أ�صبوعني.
�صمن  �ملدرجة  �لإلكرونية  �ملتاجر  ع��دد  �رتفاع  ��صتمر�ر  �ملتوقع  وم��ن 
�لقائمة وذلك بح�صب هيئة تنظيم �لت�صالت �لتي �أكدت يف وقت �صابق 
�أن تطبيقات �ملتاجر مر�صح للزيادة خالل �لأيام �لقادمة وعلى نحو يلبي 

جميع متطلبات �مل�صتهلكني.
ي�صار �إىل �أن بد�ية �لعام �جلاري �صهدت �رتفاعا يف وترية �إقبال �مل�صتهلكني 
�لت�صوق  متاجر  م��ن  �ل��ع��دي��د  �أك���دت  ح�صبما  �لإل��ك��روين  �لت�صوق  على 
�ل��ذي رفع من مبيعاتها  �إم��ار�ت �لدولة وهو �لأم��ر  �ملنت�صرة يف خمتلف 
ت�صهده  كانت  �ل��ذي  �لزدح���ام  �ختفاء  يف  و�أ�صهم  جهة  من  كبرية  بن�صب 

خالل �لت�صوق �لتقليدي من جهة �أخرى.
�جلهات  م��ن  �ل��ع��دي��د  �أجرته������ا  �ل��ت��ي  �لت�صويقية  �ل��در����ص��������������ات  وك��ان��ت 
�ملتخ�ص�صة يف �لدولة ومن �صمنها وز�رة �لقت�صاد توقعت زيادة �ل�صلوك 
�صيوؤدي  2020 مما  �لعام  �لإم��ار�ت خالل  �لإلكروين يف  �ل�صتهالكي 
مليار   19.77 م��ن  �أك��رث  �إىل  �لإلكرونية  �لتجارة  قيم���ة  �رت��ف��اع  �إىل 

دولر.

 •• ال�صارقة-الفجر:

و�صناعة  جت������ارة  غ���رف���ة  جن���ح���ت 
خدماتها  ����ص��ت��ث��م��ار  يف  �ل�����ص��ارق��ة، 
لأع�صائها  �مل��ق��دم��ة  �لإل��ك��رون��ي��ة 
ع�����ززت  �أن  ب���ع���د  وم���ت���ع���ام���ل���ي���ه���ا، 
منظومتها �لذكية من خالل �ملوقع 
�لذكي،  وت��ط��ب��ي��ق��ه��ا  �لإل����ك����روين 
لتغطي كافة �حتياجات ومتطلبات 
مكنتهم  و�ل��ت��ي  �لأع���م���ال،  جمتمع 
عن  معامالتهم  جميع  �إجن���از  م��ن 
ب��ع��د ب��ي�����ص��ر و���ص��ه��ول��ة، وف���ق �أرق���ى 
�مل��ع��اي��ري �ل��ع��امل��ي��ة، وذل����ك يف �إط���ار 
و�لتد�بري  �لإج������ر�ء�ت  م��ن  جملة 
�لحر�زية �لتي �تخذتها للوقاية 
�مل�صتجد  ك�����ورون�����ا  ف����ريو�����ص  م����ن 

)كوفيد19(. 
�لع�صويات  عدد  �إجمايل  بلغ  حيث 
�ل��ت��ي مت �إجن���ازه���ا ع��ن ب��ع��د خالل 
�صهر مار�ص �ملا�صي 467 ع�صوية 
و440  27 ع�صوية جديدة  منها 
ع�����ص��وي��ة جم������ددة، ك��م��ا ب��ل��غ عدد 
�إلكرونيا  �ل�صادرة  �ملن�صاأ  �صهاد�ت 
1346 �صهادة، وعدد �لت�صديقات 
عدد  ب��ل��غ  ح���ني  يف  م��ع��ام��ل��ة،   50
�ملناطق  من  �لغرفة  �إىل  �ملنت�صبني 

�لإمارة، من خالل �إتاحة �لفر�صة �أ 
وعرب �ت�صال و�حد لإنهاء �إجر�ء�ت 
�لنت�صاب  �صهادة  مثل  معامالتهم 
�صهادة  و�إ���ص��د�ر  �لغرفة،  لع�صوية 
على  بالت�صديق  �لقيام  �أو  من�صاأة 
�لتوقيع، وذلك يف �أماكن تو�جدهم 
�أعلى  تت�صمن  مركبة  ط��ري��ق  ع��ن 
مثل  لالأع�صاء  �خلدمة  م�صتويات 
�صا�صات �لعر�ص ومقاعد ل�صتقبال 
�مل��ت��ع��ام��ل��ني وخ����دم����ات �لإن���رن���ت 
و�صاحن  وطابعة  �صوئي  وت�صوير 

للهو�تف �لذكية و�حلو��صب.

25 ع�����ص��و� خ���الل �لفرة  �حل���رة 
نف�صها .

مبادرات رقمية
و�أك����د ���ص��ع��ادة حم��م��د �أح��م��د �أمني 
غ��رف��ة جتارة  ع��ام  م��دي��ر  �لعو�صي 
�لغرفة  �أن  �ل�������ص���ارق���ة،  و���ص��ن��اع��ة 
�ملا�صية  �لأ���ص��ه��ر  خ���الل  ح��ر���ص��ت 
�لإلكرونية  خدماتها  تعزيز  على 
ومتعامليها  لأع�����ص��ائ��ه��ا  �مل��ق��دم��ة 
م��ن خ���الل �إط����الق جم��م��وع��ة من 
�ل��ت��ي �صمنت  �ل��رق��م��ي��ة  �مل����ب����ادر�ت 
�لأعمال  ملجتمع  �خل��دم��ات  توفري 
ل�صتمر�رية  ���ص��م��ان��ا  ب���ع���د،  ع����ن 

ظل  يف  و����ص���م���ول���ي���ت���ه���ا  �لأع������م������ال 
�أن  خ�صو�صا  �ل��ر�ه��ن��ة،  �ل���ظ���روف 
ن�صبة �لتحول �لذكي بلغت 100% 
من خدمات �لغرفة �لأ�صا�صية، مما 
�أعلى  ت��وف��ري  ي��وؤك��د �حل��ر���ص على 

درجات �ملهنية و�لكفاءة.
�لنتائج  �أن  �إىل  �ل��ع��و���ص��ي  و�أ����ص���ار   
�لإي���ج���اب���ي���ة �ل���ت���ي حت��ق��ق��ت خالل 
�لع�صويات  ع���دد  يف  م��ار���ص  ���ص��ه��ر 
و�����ص����ه����اد�ت �مل���ن�������ص���اأ ي����وؤك����د ج����ودة 
�أن  �إىل  �مل��ق��دم��ة، لف��ت��ا  �خل���دم���ات 
عن  �ملا�صي  �ل�صهر  �أعلنت  �لغرفة 
�ملعامالت  ك��اف��ة  ت�����ص��دي��ق  �ع��ت��م��اد 
�لذكية  من�صاتها  ع��رب  �إل��ك��رون��ي��ا 
و�لتي ت�صتمل على �صحة �لت�صديق 
على �لتوقيع، و�لكفالة �ل�صخ�صية، 
�صورة  و����ص��ت��خ��ر�ج  �لقا�صر،  و�إذن 
طبق �لأ�صل، ومو�فقة ويل �لأمر، 

و�ملعامالت �خلارجية..
�ل����دف����ع  �إم����ك����ان����ي����ة  ج����ان����ب  �إىل   
�لبطاقة  خ���الل  م��ن  �لإل���ك���روين 
من  �مل�صبق  �ل��دف��ع  �أو  �لئ��ت��م��ان��ي��ة 
ح�صاب �ل�صركة �مل�صجلة، وذلك بدل 
مقر  �إىل  �صخ�صيا  �حل�����ص��ور  م��ن 
�لتابعة  و�لفروع  �لرئي�صي  �لغرفة 
�ملتعاملني  ع��ل��ى  ل��ل��ت�����ص��ه��ي��ل  ل���ه���ا، 

و�صمان �أمنهم و�صالمتهم.

ربط اإلكرتوين مع ت�شهيل
�لتي  �لإج�������������ر�ء�ت  ����ص���م���ن  وم������ن 
خدمة  ن���ق���ل  �ل���غ���رف���ة  �ت���خ���ذت���ه���ا 
بطباعة  �خل��ا���ص  بارق”  “روبوت 
�لغرفة  �إىل  مدخل  �ملن�صاأ  �صهاد�ت 
للمتعاملني،  �آخر  كخيار  �لرئي�صي 
ك����م����ا �أن������ه������ت ع����م����ل����ي����ات �ل����رب����ط 
“ت�صهيل”  مر�كز  مع  �لإلكروين 
بالذيد  �ل�������ص���رق���ي���ة  �مل���ن���ط���ق���ة  يف 
وك��ل��ب��اء وخ��ورف��ك��ان وذل���ك لإمتام 

ج��م��ي��ع خ��دم��ات �ل��غ��رف��ة م��ن تلك 
�ملر�كز، �إىل جانب ذلك فقد �أعلنت 
�إت��اح��ة خدمة  �لغرفة م��وؤخ��ر� ع��ن 
جمانا  ملتعامليها  ن�صل”  “�ت�صل 
تنفيذ  لقاء  ر���ص��وم  �أي��ة  حتمل  دون 
�خلدمة، وذلك �صمن م�صاعيها يف 
قيمة م�صافة  ذ�ت  تقدمي خدمات 
تعد  حيث  �لأع��م��ال  بيئة  وحت�صني 
هذه �خلدمة �لأوىل من نوعها يف 
�ل�صارقة، وتهدف �إىل �لت�صهيل على 
و�مل�صتثمرين  �ملتعاملني  جمتمع 
يف  �لقت�صادية  �ملن�صاآت  و�أ�صحاب 

467 ع�شوية جديدة وجمددة و1346 �شهادة من�شاأ اإلكرتونيا

قادة عامليون يدعون جمموعة �لع�صرين لإقامة موؤمتر 
للمانحني وفريق مهام لتن�صيق �ل�صتجابة �لعاملية ملكافحة كورونا

�ل��ذي ح��دده جمل�ص مر�قبة  – �ملبلغ  8 مليار�ت دولر  ف��ور�ً على تقدمي 
�ل�صتجابة ملر�ص  يف  �إحل��اح��اً  �لأك��رث  �لفجو�ت  – ل��ردم  �لعاملية  �جلاهزية 
وهذ� يت�صمن تقدمي مليار دولر هذ� �لعام ملنظمة �ل�صحة  ‘كوفيد-19‘. 
�لعاملية، و3 مليار�ت دولر لتطوير �للقاحات و2.25 مليار دولر لتطوير 
�إقليم د�خل  �أو  �أو حتى كل ولي��ة  دول��ة،  ب��دًل من مناف�صة كل  �لعالجات. 
�لأ�صعار  �رتفاع  �ملتوفرة، مع خماطر  �لقدر�ت  دول��ة، على ح�صتها من  كل 
ب�صكل مت�صارع، علينا �أن نقوم بتو�صيع هذه �لقدر�ت ب�صكل كبري من خالل 
�لطبيعة  �ملعد�ت  �إنتاج  لتن�صيق  جهودها  يف  �لعاملية  �ل�صحة  منظمة  دع��م 
�ل�صخ�صية،  �لوقاية  ومعد�ت  �لفح�ص،  معد�ت  مثل  عاملياً،  و��صتجالبها 
�لطلب  تلبي  بحيث  و�لت�صالت،  للمعلومات  �لتحتية  �لبنية  وتكنولوجيا 

�لعاملي ب�صكل تام. كما نحتاج لتجميع وتوزيع �ملعد�ت �ل�صرورية.
�لعاملية،  35 مليار دولر، كما ت�صّرح منظمة �ل�صحة  �إىل  �صنكون بحاجة 
لدعم �لدول ذ�ت �لأنظمة �ل�صحية �لأ�صعف وخ�صو�صاً جمموعات �ل�صكان 
�لأكرث �صعفاً، مبا يف ذلك توفري �ملعد�ت �لطبية �ل�صرورية، وزيادة �لدعم 
�لدخل  منخف�صات  �لن�صاء  ت�صكل  )و�لتي  �لوطنية  �ل�صحية  �لعمل  لقوى 
و�جلاهزية  �ل�صمود  ق���در�ت  وت��ق��وي��ة  �ل����دول(  م��ن  كثري  يف  منها   70%
�لوطنية. وفقاً ملنظمة �ل�صحة �لعاملية، ل متلك %30 من �لدول �أي خطط 

و�لقت�صادية، ومنع ح�صول موجة ثانية من تف�صي �ملر�ص يف هذه �لدول 
�لديون  فو�ئد  دفعات  �إلغاء  يعني  وه��ذ�  �لأوىل.  �ملوجة  من  خروجها  بعد 
يف  �ل��ع��ام  ه��ذ�  ت�صتحق  دولر  مليار   44 فيها  مب��ا  �ل���دول،  باأفقر  �خلا�صة 
�أفريقيا. و�ملطلوب �أي�صاً �إ�صد�ر 600 مليار دولر من �ملو�رد �لإ�صافية من 

قبل �صندوق �لنقد �لدويل على �صكل حقوق �صحب خا�صة.
�لركود  حت��ول  لتفادي  مالية  حو�فز  تن�صيق  على  �لر�صالة  ه��ذه  حتث  كما 
�لأوىل  �لع�صرين  جمموعة  با�صتجابة  ترحب  وفيما  ك�صاد.  �إىل  �حل��ايل 
تدعو �ملجموعة �ملوؤلفة من 165 �صخ�صية  لأزمة مر�ص “كوفيد-19”، 

جمموعة �لع�صرين �إىل ت�صريع خطة �لتحرك. 
تطور�ً  �لأك��رث  تلك  – حتى  �ل�صحية  �لأنظمة  “كافة  �ملجموعة:  وتقول 
و�لأف�صل متوياًل – تتعرث حتت �صغط �نت�صار �لفريو�ص. �إ�صافة لذلك فاإن 
خطر �نت�صار �ملر�ص قائم يف مدن �أفريقيا و�آ�صيا و�أمريكا �لالتينية �لأكرث 
�أجهزة  �أي  فقر�ً، و�لتي متلك عدد�ً حمدود�ً من معد�ت �لفح�ص، وبالكاد 
تنف�ص ��صطناعي، و�لقليل من �ملخزونات �لطبية، �إ�صافة ل�صعوبة تطبيق 
بهذ�  �صيئاً  نفعل  مل  وما  فيها،  �ليدين  غ�صل  حتى  �أو  �لجتماعي  �لتباعد 
بقية  لي�صرب  – و�صيعود  �صي�صتمر  ‘كوفيد-19‘  ف��اإن مر�ص  �خل�صو�ص 
�لعامل على دفعات جديدة تت�صبب باإطالة �لأزمة. على قادة �لعامل �لتفاق 

من  موؤلفة  دول��ي��ة  جمموعة  طالبت 
 92 ب��ي��ن��ه��ا  م����ن  ���ص��خ�����ص��ي��ة،   165
�إىل  �أ����ص���ب���ق،  وزر�ء  ورئ��ي�����ص  رئ��ي�����ص��اً 
�ق��ت�����ص��ادي��ني و�صحيني  ق����ادة  ج��ان��ب 
حاليني يف �لدول �ملتقدمة و�لنامية، 
تنفيذي خا�ص  م��ه��ام  ف��ري��ق  ب��اإن�����ص��اء 
موؤمتر  وع��ق��د  �لع�صرين  مبجموعة 

ملكافحة  �صندوق  �إن�صاء  جهود  وين�صق  ليقّر  �ل��ف��ور  على  للمانحني  عاملي 
مفتوحة  ر�صالة  ويف  �ل���دولر�ت.  مليار�ت  قيمته  �مل�صتجد  كورونا  فريو�ص 
�لتي   – �ل�صخ�صيات  جمموعة  حّثت  �لع�صرين،  جمموعة  لقادة  موجهة 
– على  �لعاملي  �لقت�صاد  لإنقاذ  و�لعالج  �للقاح  عن  �لبحث  ت�صريع  تريد 
�لتعاون و�للتز�م عاملياً بتمويل “ما يتجاوز �لقدر�ت �حلالية للموؤ�ص�صات 

�لدولية �لقائمة”.
�ل�صتجابة  قبل  حُت��ل  لن  �لقت�صادية  �ل��ط��و�رئ  “حالة  �أن  �لبيان  ويقول 
عرب  بب�صاطة  �ل�صحية  �ل��ط��و�رئ  تنتهي  ل��ن  �ل�صحية:  �ل��ط��و�رئ  حل��ال��ة 
مكافحة �مل��ر���ص يف ب��ل��د دون �آخ����ر، �إمن���ا ع��رب ���ص��م��ان �ل��ت��ع��ايف م��ن مر�ص 

‘كوفيد-19‘ يف كل �لدول”. ويدعو �لبيان �إىل �لتفاق خالل �أيام على:
•تقدمي 8 مليار�ت دولر لت�صريع �جلهود �لعاملية للو�صول �إىل لقاح ودو�ء 

وعالج للمر�ص.
�لتنف�ص  �أج��ه��زة  من  �ل�صحية،  �لأنظمة  لدعم  دولر  مليار   35 •تقدمي 
�لقطاع  يف  للعاملني  �لوقائية  و�ملعد�ت  �لفح�ص  معد�ت  �إىل  �ل�صطناعي 

�ل�صحي.
•تقدمي 150 مليار دولر للدول �لنامية من �أجل مقاومة �لأزمة �لطبية 

‘كوفيد- جاهزية لال�صتجابة ملر�ص 
لديها  �ل�����دول  ن�����ص��ف  وف��ق��ط   ‘19
�لعدوى  من  للوقاية  وطنية  بر�مج 
�لأنظمة  ���ص��ت��ع��اين  وم��ك��اف��ح��ت��ه��ا. 
�ل�����ص��ح��ي��ة يف �ل������دول �لأق������ل دخ���اًل 
�لتقدير�ت  �أك����رث  وح��ت��ى  ل��ل��ت��اأق��ل��م؛ 
تفاوؤًل من كلية لندن �لإمرب�طورية 
يف  و300،000  �آ���ص��ي��ا  يف   900،000 �صيبلغ  �ل��وف��ي��ات  ع���دد  �أن  ت��ق��ّدر 
غايته وحدة  تدعم  للمانحني–  عاملي  �إقامة موؤمتر  نقرح  �إننا  �أفريقيا. 
مهام تنفيذية من دول جمموعة �لع�صرين – لتوفري �ملو�رد �لالزمة لتلبية 
هذه �لحتياجات �لعاملية من �أجل حالة �لطو�رئ �ل�صحية” وعلى �ل�صعيد 

�لقت�صادي �لعاملي، تطالب �ملجموعة بعدة �إجر�ء�ت وتقول:
ولكن  �قت�صاد�تها.  تر�جع  ملقاومة  بالكثري  �لوطنية  �حلكومات  “قامت 
�أن  يجب  عاملية.  �قت�صادية  ��صتجابة  تتطلب  �لعاملية  �لقت�صادية  �مل�صكلة 
�ل�صد�د،  ق��درة على  �أزم��ة  �إىل  �لإفال�ص  �أزم��ة  تكون غايتنا هي منع حتول 
هناك حاجة  ذل��ك،  ول�صمان  عاملي.  ك�صاد  �إىل  �لعاملي  �لركود  ومنع حتول 
�لبنوك  ت�صمل  �لق��ت�����ص��ادي��ة  للحماية  م�����ص��ادة  ون��ق��دي��ة  م��ال��ي��ة  مل���ب���ادر�ت 
�ملركزية. �حلو�فز �ملالية �لطموحة يف بع�ص �لدول �صتكون �أكرث تاأثري�ً �إن 

تكاملت مع جهود كل �لدول �لتي ي�صمح لها و�صعها بالقيام بذلك.
و�إعادة  عاملياً  �لعامة  لل�صحة  ت�صور جذرية  �إع��ادة  هو  �لأم��د  �حلل طويل 
ت�صكيل هيكلية �صحية ومالية عاملية متظافرة �جلهود – �إىل جانب توفري 
�لع�صرين  وجمموعة  �ملتحدة  �لأمم  منظمة  على  مالئم”  ب�صكل  �مل���و�رد 

و�ل�صركاء �ملهتمني �لعمل �صوياً لتن�صيق حتّركات �إ�صافية.”

�حتياطي �لنقد �لأجنبي لل�صني ينزل لأقل م�صتوى  
 •• بكني-رويرتز

 تر�جع �حتياطي �لنقد �لأجنبي يف �ل�صني �أكرث مما 
 17 يف  م�صتوى  �أق��ل  �إىل  �آذ�ر  مار�ص  يف  متوقعا  ك��ان 
�لأ�صول  �أ�صعار  وت��ه��اوي  �ل��ي��و�ن  �صعف  ظل  يف  �صهر� 

�لعاملية و�صط تف�صي وباء فريو�ص كورونا.
ونزلت �حتياطيات �ل�صني من �لنقد �لأجنبي، �لأكرب 
�آذ�ر  م���ار����ص  يف  دولر  م��ل��ي��ار  �لعامل،46.085  يف 
�لبنك  لبيانات  وف��ق��ا  دولر،  تريليون   3.061 �إىل 

�ملركزي.
وتوقع �قت�صاديون يف ��صتطالع �أجرته رويرز تر�جعا 

مبقد�ر 6.718 مليار �إىل 3.100 تريليون دولر.
وق����ال ب��ن��ك �ل�����ص��ني �مل���رك���زي يف ب��ي��ان ع��ق��ب �صدور 
�لبيانات �إن �لهبوط نتج عن تغري �أ�صعار �أ�صول مالية 
�أ�صعار  وتذبذب  �أجنبية  �صند�ت  مثل  �ل�صني  حتوذها 

�ل�صرف.
و���ص��اع��دت ق��ي��ود ���ص��ارم��ة على ح��رك��ة روؤول �لأم���و�ل 
�لعام  خ��الل  �ل�صيولة  ن��زوح  يف  �لتحكم  علي  �ل�صني 
وحرب  ك��ورون��ا  فريو�ص  تف�صي  �صدمة  رغ��م  �ملن�صرم 
�ملتحدة و�صعف  �ل��ولي��ات  �لأم���د م��ع  جت��اري��ة طويلة 

�لنمو �لقت�صادي.
لكن مار�ص �آذ�ر �صهد �نخفا�صا كبري� لالأ�صعار وتذبذبا 

عنيفا يف �أ�صو�ق �ملال �لعاملية مما ت�صبب يف ��صطر�ب 
�لتخارج  �إن  �ل��دويل  �لتمويل  وق��ال معهد  �قت�صادي. 
من �لأ�صهم �ل�صينية بلغ 12.3 مليار دولر يف ذلك 
ثمة  لكن  �لأم���ان.  ع��ن  �مل�صتثمرين  بحث  م��ع  �ل�صهر 
موؤ�صر�ت على حتول قوي وقفزة للتدفقات يف نهاية 
و�لبدء يف  �لفريو�ص  �ل�صني على  �صيطرة  �ل�صهر مع 

فتح �مل�صانع و�ل�صركات �لتي �أُغلقت ملدة �صهرين.
ونزل �ليو�ن 1.27 باملئة مقابل �لدولر يف مار�ص �آذ�ر 
�أمام  0.89 باملئة  يف حني �رتفعت �لعملة �لأمريكية 
�صلة من �لعمالت �لرئي�صية و�صط �إقبال �مل�صتثمرين 

على �ملالذ�ت �لآمنة.

مليار درهم مكا�صب �لأ�صهم �لإمار�تية بدعم من قطاعي �لعقار و�لبنوك  26.8 رو�صيا توؤكد م�صاركتها يف �جتماع �أوبك+ يف 9 �بريل 
•• اأبوظبي-وام:

خ��الل جل�صة  �لإمار�تية  �مل��ال  �أ���ص��و�ق  موؤ�صر�ت  �صعود  وت��رية  �رتفعت 
مكا�صب  �ملتد�ولة  �ل�صركات  لأ�صهم  �ل�صوقية  �لقيمة  منح  مما  �م�ص 
�ل��ت��ي تعد  �ل��ت��ع��ام��الت  26.8 م��ل��ي��ار دره���م تقريبا يف خ��ت��ام  مب��ق��د�ر 

�لأف�صل منذ �أكرث من �أ�صبوع.
و�صملت عمليات �ل�صر�ء �لتي �صهدتها �جلل�صة غالبية �أ�صهم �لقطاعات 
�ل��ع��ق��ار و�لبنوك  �أ���ص��ه��م ق��ط��اع��ات  �أك���رب ع��ل��ى  ب��درج��ة  ت��رك��زت  لكنها 
�ملوؤ�صر�ت  وزن��ه��ا يف  بثقل  تتميز  �ل��ت��ي  �ل��ق��ط��اع��ات  وه��ي  و�لت�����ص��الت 

�لعامة لالأ�صو�ق.
و�رتفع �ملوؤ�صر �لعام ل�صوق دبي �ملايل �إىل م�صتوى 1785 نقطة بنمو 

ن�صبته 5.54 % يف حني �صعد �ملوؤ�صر �لعام ل�صوق �أبوظبي لالأور�ق 
% مقارنة   5.51 ن�صبتها  بزيادة  نقطة   3928 �إىل م�صتوى  �ملالية 

مع �ليوم �ل�صابق.
ويظهر �لتحليل �ليومي للتعامالت �رتفاع �صهم �ت�صالت �إىل 14.28 
درهم فيما قفز �صهم بنك �أبوظبي �لأول �ىل 11.2 درهم و�صهم بنك 

�بوظبي �لتجار �ىل 4.05 درهم و�صهم �لد�ر �ىل 1.48 درهم .
�مل��ايل فقد �رتفع �صهم بنك �لإم���ار�ت دب��ي �لوطني  �أم��ا يف �صوق دب��ي 
باحلد �لأعلى �مل�صموح به يوميا بالغا 7.53 درهم كما �صعد �صهم بنك 
�عمار  �صهم  �رتفع  �لعقار  3.14 درهم ويف قطاع  �لإ�صالمي �ىل  دبي 
�ىل 2.35 درهم وتبعه �أعمار للتطوير �ىل 2.17 درهم و�عمار مولز 

1.12 درهم و�ر�مك�ص 2.58 درهم.

•• مو�صكو-رويرتز

�أبلغت متحدثة با�صم وز�رة �لطاقة �لرو�صية 
�لثالثاء  �أم�������ص   �أك����دت  �أن رو���ص��ي��ا  روي����رز 
يوم  له  �ملقرر  �أوب���ك+  �جتماع  يف  م�صاركتها 

�لتا�صع من �بريل ني�صان.
�لجتماع،  ف��اإن  �أوب���ك،  يف  م�صادر  وبح�صب 
�حر�زي  ك��اإج��ر�ء  بعد  ع��ن  �صينعقد  �ل���ذي 
له  مقرر�  كان  كورونا،  فريو�ص  مو�جهة  يف 
�ل�صاد�ص من �بريل ني�صان لكن تقرر تاأجيله 

“لإعطاء مزيد من �لوقت للمفاو�صات«.
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املال والأعمال
مطالبات بتخفيف �لديون عن �لدول �لفقرية 

�ملعنية  و�جلهات  �ل�صر�تيجيني 
و�لتعليمات  �ل��ت��ح��دي��ث��ات  ب�صكل 
كرونا  ف��ريو���ص  ب�����ص��اأن  �مل�صتمرة 
ب����الإ�����ص����اف����ة ع���ل���ى �لإج�����������ر�ء�ت 
موؤكد�ً  و�لح���ر�زي���ة،  �ل��وق��ائ��ي��ة 
ع��ل��ى �لل���ت���ز�م �ل��ك��ام��ل م��ن قبل 
�مل���ف���ت�������ص���ني ب����ه����ذه �لإج������������ر�ء�ت 
ل�������ص���م���ان ����ص���الم���ت���ه���م وك���ذل���ك 
�لإجر�ء�ت �لإ�صافية �لتي �أقرتها 
جمارك دبي ومنها تعقيم �صامل 
�ل�صاعة  م����د�ر  ع��ل��ى  ل��ل�����ص��اح��ن��ات 
و�لتفتي�ص  �ملعاينة  عمليات  قبل 
�ملفت�صني،  ك���ادر  �صالمة  ل�صمان 
�مل�صتمر  �لتعقيم  �إىل  بالإ�صافة 
مل��ب��ن��ى م��رك��ز ح��ت��ا . م�����ص��ري�ً �إىل 
بفح�ص  تقوم  �ملعنية  �جلهات  �أن 
ل�صمان  �ل�������ص���اح���ن���ات  ����ص���ائ���ق���ي 
�لطبي  �مل���رك���ز  ع���رب  ���ص��الم��ت��ه��م 

�مللحق باملركز.

•• دبي-الفجر:

ي���و�����ص���ل م��ف��ت�����ص��و ج���م���ارك دبي 
�ل��ل��ي��ل ب��ال��ن��ه��ار، وي��ع��م��ل��ون على 
�ل�������ص���اع���ة يف �خل���ط���وط  م��������د�ر 
دبي  جت����ارة  لت�صهيل  �لأم���ام���ي���ة 
�لإم����د�د  �صل�صة  ودع����م  �ل��ب��ي��ن��ي��ة، 
�ل�صوق  و�رد�ت  وتعزيز  �لعاملية، 
يف  �لب�صائع  خمتلف  م��ن  �ملحلي 
مثل هذه �لظروف �ل�صعبة �لتي 
تد�عيات  نتيجة  �لعامل  بها  مير 

جائحة كرونا “كوفيد19” ..
 وي�������وؤدي م��ف��ت�����ص��و ج���م���ارك دبي 
و�ج��ب��ه��م ع��ل��ى �أك��م��ل وج���ه و�صط 
ووقائية  �ح����ر�زي����ة  �إج���������ر�ء�ت 
م�صددة، وذلك بالتن�صيق و�لتعاون 
مع �ل�صركاء �ل�صر�تيجيني من 
جانب و�جلهات �ملعنية من جانب 

�آخر..
 ك��م��ا ف��ر���ص��ت ج���م���ارك دب���ي من 
�إ�صافية  �إج��ر�ء�ت وقائية  جانبها 
و�لتفتي�ص،  �مل��ع��اي��ن��ة  عمليات  يف 
وذل������ك ل�������ص���م���ان ����ص���الم���ة ك����ادر 
تاأمني  ي����اأت����ي  ح���ي���ث  �مل��ف��ت�����ص��ني 
�����ص����الم����ة م����وظ����ف����ي �خل����ط����وط 
�أولويات  �لأمامية على قمة �صلم 

جمارك دبي.
يف  �جلمركية  �ملر�كز  �أمثلة  ومن 
دبي �لتي تعمل على مد�ر �ل�صاعة 
لدعم �لتجارة وت�صهيل �لو�رد�ت، 
م���رك���ز ج���م���ارك ح��ت��ا �ل�����ذي يعد 

�لنفطية  �ل��غ��ري  �خل��ارج��ي��ة  دب���ي 
وت�����ص��ه��ي��ل م����رور �ل�������و�رد�ت على 
�حتياجات  ل��دع��م  �ل�صاعة  م���د�ر 
�لب�صائع  م����ن  �مل���ح���ل���ي  �ل�������ص���وق 
وخا�صة �أن معظم �لب�صائع �لتي 
مت���ر ع���رب م��ن��ف��ذ ح��ت��ا ه���ي مو�د 

�لفو�كه  و  كاخل�صرو�ت  غذ�ئية 
بالإ�صافة �إىل مو�د �لبناء.

مفت�صو  ي���ت���ع���ام���ل  و�أ���������ص��������اف: 
م����رك����ز ج����م����ارك ح���ت���ا م����ع نحو 
وق���د   ، ي���وم���ي���اً  ����ص���اح���ن���ة   150
�ل�صركاء  م��ع  �ل��ت��ام  �ل��ت��ع��اون  مت 

نقطة حمورية للنقل �لربي بني 
وبقية  �ل�صقيقة  ُع��م��ان  �صلطنة 
�خلليجي  �ل��ت��ع��اون  جمل�ص  دول 
�خلدمات  �أف�������ص���ل  ت���ق���دمي  ع���رب 
للمتعاملني  و�ل����ت���������ص����ه����ي����الت 
�لذكية  �لأن���ظ���م���ة  �أح������دث  وف����ق 

�لتجارية وت�صهيل مرور �لب�صائع 
يف هذه �لظروف �لعاملية.

وي��ق��ول ح��م��د ك��اج��ور م��دي��ر �أول 
ن�صعر  �جل����م����رك����ي  ح���ت���ا  م����رك����ز 
ملو��صلة  و�ل���������ص����ع����ادة  ب���ال���ف���خ���ر 
�أكمل  �أع��م��ال��ن��ا �جل��م��رك��ي��ة ع��ل��ى 

وفح�ص  �جل��م��رك��ي  للتخلي�ص 
�أنو�عها طبقاً  �لب�صائع مبختلف 
لدول  �ملوحد  �جلمركي  للقانون 
وذل���ك خلدمة  �ل��ت��ع��اون،  جمل�ص 
�ن�صيابية حركة �لتجارة و�ل�صحن 
�حلركة  تن�صيط  يف  ُي�����ص��ه��م  مم��ا 

�لعاملية  �ل��ت��ح��دي��ات  وج��ه يف ظ��ل 
نتيجة ف��ريو���ص ك��رون��ا ، نحن يف 
جمارك دبي ب�صكل عام و�ملفت�صني 
ب�صكل  �لم����ام����ي  �خل�����ط  ج���ن���ود 
خا�ص نعمل بكل جد ل�صتمر�رية 
جتارة  ودع���م  �لتجارية  �لأع��م��ال 

كاجور: معاينة 150 �شاحنة يف منفذ حتا يوميًا

مفت�صو جمارك دبي يعملون على مد�ر �ل�صاعة لت�صهيل مرور �لب�صائع

�لتي تقدم  �لتنمية  ير�أ�ص جلنة  �لذي  عطا وزير مالية غانا، 
ب�صكل خا�ص  �ل�صني  �لنقد،  �ل��دويل و�صندوق  للبنك  �مل�صورة 
لتخفيف  باملزيد  �لقيام  على  لإفريقيا  مقر�ص  �أكرب  ب�صفتها 
لأق�صاط  �لفوري  لالإلغاء  �ليوبيل  حملة  ودعت  �لديون.  عب 
�لعام،  نهاية  دول��ة فقرية حتى   69 على  �لديون  وم�صتحقات 
وقدرت  خ��ا���ص��ة،  مقر�صة  جل��ه��ات  �ل�صتحقاقات  ي�صمل  مب��ا 
تلك  دولر عن  مليار   25 �إىل  ت�صل  �أع��ب��اء  �صيخفف  ذل��ك  �أن 
ُم��ددت للعام �ملقبل. ودعت لأن  �إذ�  50 مليار دولر  �أو  �ل��دول 
يكون �أي متويل �إ�صايف �أو تخفيف لأعباء �لديون دون �صروط 
�لع�صرين  جمموعة  تقر  و�أن  تق�صف  �إج�����ر�ء�ت  ف��ر���ص  مثل 
قو�عد طارئة متنع مقا�صاة مقر�صي �لقطاع �خلا�ص للدول 

كليفتون  �صارة-جني  �ليوبيل  حملة  مديرة  وقالت  �لفقرية. 
“�لدول �لنامية متر ب�صدمة �قت�صادية غري م�صبوقة ويف ذ�ت 
�لوقت تو�جه حالة طو�رئ �صحية عاجلة«. وت�صغط بالفعل 
حكومات وموؤ�ص�صات كربى من �أجل تطبيق بع�ص �لإجر�ء�ت 

�لتي تدعو لها تلك �جلماعات.
وعربت حكومات �إفريقية يف �لآون��ة �لأخ��رية عن بو�عث قلق 
ل��ن تكون  �لآن  �ل��ت��ي ج��رى طرحها حتى  �لإج�����ر�ء�ت  �أن  م��ن 
عليه  وقعت  �ل��ذي  �لديون  تخفيف  حملة  بيان  و�صمل  كافية. 
�أي�صا لآلية،  �أوك�صفام و�أنقذو� �لأطفال �لدعوة  جماعات مثل 
ب�صكل  �ل�صيادية  �ل��دي��ون  هيكلة  لإع���ادة  �مل��ت��ح��دة،  �لأمم  ع��رب 

منهجي وقابل للتطبيق.

•• لندن-رويرتز

ومنظمة خريية  �صغط  ج��م��اع��ة   140 م��ن  ي��ق��رب  م��ا  ح��ث��ت 
�لع�صرين  �ل��دويل وجمموعة  و�لبنك  �ل��دويل  �لنقد  �صندوق 
م�صاعدة  على  �لثالثاء  �أم�ص  �خلا�ص  �لقطاع  من  و�لد�ئنني 
�ل���دول �لأ���ص��د ف��ق��ر� �ل��ت��ي مت��ر ب��اأزم��ة ج���ر�ء �نت�صار فريو�ص 

كورونا �مل�صتجد من خالل �إعفائها من مدفوعات ديون.
�لدين،  �أعباء  لتخفيف  �ليوبيل  حملة  بقيادة  �ل��دع��و�ت  تاأتي 
عمل  ملجوعة  مقرر  �جتماع  من  ي��وم  قبل  بريطانيا،  ومقرها 
�لدول  ملو�جهة  بال�صتجابة  �لع�صرين  جمموعة  م��ن  مكلفة 
�لنامية جلائحة كورونا. وب�صكل منف�صل، حث كني �أوفوري-

الغرفة التجارية العربية الربازيلية تنّظم اأول ندوة حوارية للغرفة العربية الربازيلية عرب االإنرتنت  

روبنز حنون: �صي�صاهم هذ� �ملوؤمتر يف زيادة �لفهم للروؤية �لرب�زيلية و�إي�صالها لل�صركات و�حلكومات يف �لدول �لعربية

301.5 مليار درهم قيمة �ل�صيكات 
�ملتد�ولة خالل �لربع �لأول من 2020 

•• اأبوظبي-وام:

ملقا�صة  �لإم���ار�ت  نظام  معها عرب  �لتعامل  ج��رى  �لتي  �ل�صيكات  ع��دد  بلغ 
�ل�صيكات 772.6 مليون �صيك خالل �لربع �لأول من �لعام 0202 بقيمة 

قدرها 5.103 مليار درهم.
قيمة  �أن  �أم�����ص  �مل��رك��زي  �لإم����ار�ت  �أ���ص��دره��ا م�صرف  بيانات  م��ن  ويت�صح 
�ل�صيكات �ملتد�ولة �لتي جرى تد�ولها خالل �لفرة من يناير وحتى مار�ص 
�لن�صاط  تو��صل  تعك�ص  جيدة  م�صتويات  على  حافظت  �جل��اري  �لعام  من 
�مل�صرف  بيانات  �ل�صهري تظهر  �مل�صتوى  �لقطاعات �لقت�صادية. وعلى  يف 

�لن�صط من حيث عدد  �جل��اري لز�ل  �لعام  �صهر فرب�ير من  �ن  �ملركزي 
بقيمة قدرها  �صيك  561.2 مليون  �ىل  و�لتي و�صلت  �ملتد�ولة  �ل�صيكات 
�لعام ذ�ته  من  يناير  خالل  عددها  و�صل  فيما  درهم  905.301 مليار 
�صيك  نحو 2 مليون �صيك بقيمة 53.101 مليار درهم و440.2 مليون 

بقيمة 6.69 مليار درهم يف مار�ص.
�جلاري  �ل��ع��ام  م��ن  �لأول  �ل��رب��ع  يف  �مل��ت��د�ول��ة  �ل�صيكات  قيمة  �أن  �ىل  ي�صار 
�صكلت نحو7.42 % من �جمايل قيمة �ل�صيكات �لتي جرى تد�ولها طيلة 
�لعام 9102 و�لتي و�صلت قيمتها �ىل نحو 22.1 تريليون درهم بح�صب 

�لأرقام �لتي وثقها �مل�صرف �ملركزي.

كونا: م�صفاة �لأحمدي �لكويتية تتم م�صروع �لوقود �لبيئي 
م�صفاة  �صت�صم  �مل�صروع  ��صتكمال 
ميناء �لأحمدي 31 وحدة بطاقة 
�إنتاجية 346 �ألف برميل يوميا.

م�صروع  تكلفة  �إن  �لعجمي  وق���ال 
مليار   4.6 بلغت  �لبيئي  �ل��وق��ود 

دينار )14.7 مليار دولر(.
وبعد بدء ت�صغيل �لوحد�ت يف ميناء 
عبد �هلل �صت�صل طاقة �مل�صروع �إىل 

800 �ألف برميل يوميا.
�لكويت  يف  �ل��ت��ك��ري��ر  ط��اق��ة  ت��ب��ل��غ 

برميل  �أل���ف   730 ح���و�يل  حاليا 
يوميا،

م�صافيتني  �أك�����رب  م���ن  م��ع��ظ��م��ه��ا 
وميناء  �لأح��م��دي  ميناء  بالبالد: 

عبد �هلل.

•• دبي-رويرتز

�لكويتية،  �لأن���ب���اء  وك��ال��ة  �أوردت   
نقال عن �صركة �لبرول �لوطنية 
�لأحمدي  م�صفاة  �أن  �ل��ك��وي��ت��ي��ة، 
�لبيئي  �لوقود  م�صروع  من  �نتهت 
�إ�صافيتني  �إن��ت��اج  ب��دخ��ول وح��دت��ي 

�إىل �خلدمة.
وقال وليد �لبدر �لرئي�ص �لتنفيذي 
لل�صركة “�أخر وحدتني هما وحدة 
�إنتاج �لفحم ووحدة معاجلة �لنفتا 
�ألف   37 ب��ل��غ��ت  �إن��ت��اج��ي��ة  ب��ط��اق��ة 
ل����الأويل و8400  ب��رم��ي��ل ي��وم��ي��ا 

برميل يوميا للثانية«.
لإكمال  م�صتمر  �لعمل  �أن  و�أ�صاف 
عبد  ميناء  مب�صفاة  ذ�ت��ه  �مل�صروع 

�هلل.
ي������ج������ري حت������دي������ث �مل�������ص���ف���ات���ني 
م�صروع  �إط�������ار  يف  وت��و���ص��ع��ت��ه��م��ا 
�ل��رك��ي��ز على  �لبيئي م��ع  �ل��وق��ود 
�إن���ت���اج م��ن��ت��ج��ات �أع��ل��ى ق��ي��م��ة مثل 

�لديزل و�لكريو�صني.
ون���ق���ل���ت �ل���وك���ال���ة �ل��ر���ص��م��ي��ة عن 
�لرئي�ص  ن��ائ��ب  �لعجمي  �هلل  عبد 
�لتنفيذي للم�صاريع قوله �إنه عند 

�لإنرنت �ملتمحورة حول �لقطاع 
�لتح�صري  ف���ي���ت���م  �ل���ل���وج�������ص���ت���ي 
لن����ع����ق����اده����ا خ������الل �لأ����ص���اب���ي���ع 

�لقادمة. 

�لعربية  �لتجارية  �لغرفة  �أعلنت   
�ل�صتعد�د�ت  ��صتكمال  �لرب�زيلية 
لها  ح���و�ري���ة  ن����دوة  �أول  لإق���ام���ة 
�لبث  �أن يتم  عرب �لإنرنت، على 
 8 �مل��و�ف��ق  �لأرب��ع��اء  �ليوم  �ملبا�صر 
�ل�صاعة  مت���ام  يف   2020 �أب��ري��ل 
بتوقيت  �ل���ظ���ه���ر  ب���ع���د   4:00
�ملتحدة.  �لعربية  �لإم����ار�ت  دول��ة 
�ل����ن����دوة نقطة  ه�����ذه  و���ص��ت�����ص��ك��ل 
�لجتماعات  من  لعدٍد  �لنطالق 

ك�����ص��ل��ة و�صل  ب��ال��ع��م��ل  �ل���غ���رف���ة 
حتى  و�لرب�زيليني  �لعرب  جتمع 
يو�جهها  �لتي  �لتحديات  ظ��ل  يف 
�ل����ع����امل �ل�����ي�����وم، ف����ال مي���ك���ن �أن 
ت���ت���وق���ف ع���ج���ل���ة جت�������ارة �ل����غ����ذ�ء 
�أي ظ���رف.  �ل��������دور�ن حت���ت  ع���ن 
�أك�����رب م���ورد  �ل����رب�زي����ل  �أن  ومب����ا 
ل��الأغ��ذي��ة ل��ل��دول �ل��ع��رب��ي��ة، ُقمنا 
كري�صتينا  ترييز�  �لوزيرة  بدعوة 
لرجال  موجهة  باإحاطة  ملو�فاتنا 

توريد  م��ن��ه��ا  �ل���ر�ه���ن  �ل���وق���ت  يف 
و�لتحديات  و�لق�صايا  �لأغ��ذي��ة، 
و�لدول  �ل��رب�زي��ل  تو�جهها  �لتي 
�لتي  �ملمار�صات  و�أف�صل  �لعربية، 

تتبناها خُمَتلَف �لدول.   
رئي�ص  ح����ن����ون،  روب����ن����ز  و������ص�����ّرح 
�لعربية  �ل����ت����ج����اري����ة  �ل����غ����رف����ة 
نحو  ُق��دم��اً  “نتطلع  �لرب�زيلية: 
�أول ن��دوة حو�رية لنا عرب  �إجن��اح 
�لإن��رن��ت، وذل��ك يف �إط���ار �لتز�م 

�أمني  حنفي،  وخالد  �لرب�زيلية؛ 
�لعربية؛  �ل����غ����رف  �حت�������اد  ع������ام 
�لغرفة  رئ��ي�����ص  ح���ن���ون،  وروب���ن���ز 
�لتجارية �لعربية �لرب�زيلية، كما 
ت��ام��ر م��ن�����ص��ور، �لأمني  ���ص��ي��ت��وىل 
�لعام و�لرئي�ص �لتنفيذي للغرفة 
�لرب�زيلية،  �ل��ع��رب��ي��ة  �ل��ت��ج��اري��ة 
وخ���الل  �ل��ن��ق��ا���ص.  ج��ل�����ص��ة  �إد�رة 
�مل�صاركون  ���ص��ي��ت��ط��رق  �ل��ف��ع��ال��ي��ة 
نف�صها  ت��ف��ر���ص  �ل��ت��ي  ل��ل��م�����ص��ائ��ل 

�ل���ن���دوة  ت���ق���ام  �أن  �ملُ�����ق�����رر  وم�����ن 
و�لرب�زيلية  �ل��ع��رب��ي��ة  ب��ال��ل��غ��ت��ني 
لأع���������ص����اء �ل����غ����رف����ة �ل���ت���ج���اري���ة  
�إىل جانب  �ل��رب�زي��ل��ي��ة،  �ل��ع��رب��ي��ة 
ُغ����رف �ل��ت��ج��ارة �ل��ع��رب��ي��ة و�أف����ر�د 
لل�صفار�ت  �لدبلوما�صي  �ل�صلك 
�لعربية،  و�ل������دول  �ل����رب�زي����ل  يف 
�حلكومات  م�����ص��وؤويل  ع��ن  ف�صاًل 
و�جلمهور  خ��ا���ص  ب�صكٍل  �ملعنية 
ب�صكٍل عام. �أما �لندوة �لثانية عرب 

�خل����ا�����ص����ة و����ص���ت���ت���م���ح���ور ح����ول 
�مل���ط���روح حت��ت عنو�ن:  �مل��و���ص��وع 
�لعربية:  و�ل�������دول  “�لرب�زيل 
�لغذ�ئية،  �لإم����������د�د�ت  ���ص��ل�����ص��ل��ة 

�لروؤى و�لتحديات �لر�هنة ».
م�صاركة  �ل������ن������دوة  و����ص���ت�������ص���ه���د 
�مل�صوؤولني  ك���ب���ار  م���ن  جم��م��وع��ة 
�لعرب و�لرب�زيليني ومن �صمنهم 
�لزر�عة  وزيرة  كري�صتينا،  ترييز� 
و�لتموين  �حل��ي��و�ن��ي��ة  و�ل������رثوة 

�لأع���م���ال �ل���ع���رب. وي�����ص��ك��ل قطاع 
�لأركان  �أحد  �لزر�عية  �ل�صناعات 
�لعالقات  ت��دع��م  �ل��ت��ي  �لرئي�صية 
هذ�  ويغطي  �لعربية،  �لرب�زيلية 
�صل�صلة  �لهام كامل نطاق  �لقطاع 
�لندوة  لهذه  ننظُر  �إننا  �لتوريد. 
م�صاهمتها  ونتوقع  �لتفاوؤل  بعني 
�لرب�زيلية  �ل��روؤي��ة  فهم  زي���ادة  يف 
و�حلكومات  لل�صركات  و�إي�صالها 

يف �لدول �لعربية.« 

�إنتاج  �ملا�صية يف ظل تو�صع �صريع يف 
�خلام يف �لوليات �ملتحدة و�صعها يف 
�ملرتبة �لأوىل كاأكرب منتج للنفط يف 

�لعامل.
�ن�صمام  بخ�صو�ص  ت�����ص��اوؤلت  وث��م��ة 
من�صق  خف�ص  لأي  �ملتحدة  �لوليات 

لالإنتاج.
قال �لرئي�ص �لأمريكي دونالد تر�مب 
يوم �لثنني �إن �أوبك مل ت�صغط عليه 
ليطلب من منتجي �لنفط بالوليات 
�ملتحدة خف�ص �إنتاجهم لدعم �أ�صعار 
�خلام �لعاملية لكنه �أ�صار �إىل �أن �إنتاج 
بالفعل  �نخف�ص  �لأم��ري��ك��ي  �لنفط 

على �أي حال ب�صبب تر�جع �لأ�صعار.
وقت  يف  �صحفية  �إف�����ادة  يف  و�أ����ص���اف 
�أم�������ص �لثنني  م���ت���اأخ���ر م���ن م�����ص��اء 
“�أعتقد �أن �لأمر يحدث تلقائيا لكن 
مل يطلب مني �أحد ذلك و�صرنى ما 

�صيحدث«.
و�أظهر �أحدث م�صح �أن �لركود �لعاملي 
�لذي يقول �قت�صاديون يف ��صتطالع 
�صيكون  �لظهور  ب��د�أ يف  �إن��ه  لرويرز 
�أ���ص��د على �لأرج����ح مم��ا ك��ان متوقعا 

قبل ب�صعة �أ�صابيع ب�صبب �جلائحة.
وق���ال���ت ك��اب��ي��ت��ال �إي��ك��ون��وم��ي��ك�����ص يف 
�أ�صعار  ت���ظ���ل  �أن  “نتوقع  م����ذك����رة 
�لطاقة عند �مل�صتويات �حلالية حلني 

تعايف �لأن�صطة �لقت�صادية«.

تعطل  ب�صبب  �لأ���ص��و�ق  على  بظالله 
�أغ��ل��ب �لأن�����ص��ط��ة �لق��ت�����ص��ادي��ة جر�ء 
جائحة كورونا �لتي ت�صببت يف خ�صوع 
لإج���ر�ء�ت  �ل��ع��امل  �صكان  ن�صف  نحو 
�لتنقالت  ع���ل���ى  وق����ي����ود  ع�����ام  ع�����زل 

و�ر�صاد�ت بالتباعد �لجتماعي.
�خلام  على  �لعاملي  �لطلب  و�نخف�ص 
 30 ي�����و�زي  م���ا  �أو  ب��امل��ئ��ة   30 ن��ح��و 
مع  بالتز�من  يوميا  برميل  مليون 
حت���رك �ل�����ص��ع��ودي��ة ورو���ص��ي��ا لإغ���ر�ق 

�لأ�صو�ق باإمد�د�ت �إ�صافية بعد �نهيار 
�تفاق خلف�ص �لإنتاج.

حاد  ب�صكل  �لنفط  �أ���ص��ع��ار  وت��ر�ج��ع��ت 
�لثنني �إثر تاأجيل �ل�صعودية ورو�صيا 
لجتماع لالتفاق على خف�ص �لإنتاج 

حتى يوم �خلمي�ص.
�مل�صدرة  �ل��ب��ل��د�ن  منظمة  وخف�صت 
مثل  �أخ���رى  منتجة  ودول  ل��ل��ب��رول 
�ملعروف  �ل��ت��ج��م��ع  �إط�����ار  يف  رو���ص��ي��ا، 
�ل�صنو�ت  يف  �لإن���ت���اج  �أوب�����ك+،  ب��ا���ص��م 

�لنفط يرتفع مع تز�يد �آمال خف�س �لإنتاج 

�صعود برنت يجعل تخزين �لنفط غري جمد �قت�صاديا  

•• طوكيو-رويرتز

�لثالثاء  �أم�ص  �لنفط  �أ�صعار  �رتفعت 
و�صط �آمال باأن تتو�صل كربى �لدول 
خلف�ص  �ت���ف���اق  �إىل  ل��ل��خ��ام  �مل��ن��ت��ج��ة 
�لإن���ت���اج م���ع ت���ه���اوي �ل��ط��ل��ب ب�صبب 
جائحة فريو�ص كورونا �مل�صتجد لكن 
عامليا  رك��ود�  �أن  ح��ذرو� من  �ملحللني 
قد يكون �أكرب من �ملتوقع مبا �صيعني 

�حلاجة ملزيد من �خلف�ص.
و�رت���ف���ع خ����ام ب���رن���ت 80 ���ص��ن��ت��ا مبا 
يعادل 2.4 باملئة �إىل 33.85 دولر 
ل��ل��ربم��ي��ل ب��ح��ل��ول �ل�����ص��اع��ة 0657 
�صهد  �أن  ب��ع��د  ج��ري��ن��ت�����ص  ب��ت��وق��ي��ت 
�ن��خ��ف��ا���ص��ا ب���اأك���رث م���ن ث��الث��ة باملئة 
تك�صا�ص  غ��رب  خ��ام  و�صعد  �لث��ن��ني. 
�لو�صيط �لأمريكي 83 �صنتا �أو 3.2 
للربميل  دولر   26.91 �إىل  باملئة 
يف  باملئة  ثمانية  نحو  �نخفا�صه  بعد 

�جلل�صة �ل�صابقة.
من  �إن  ل����روي����رز  م�������ص���ادر  وق���ال���ت 
�لكربى  �ل����دول  تتو�صل  �أن  �مل��رج��ح 
�ل�صعودية  فيها  مبا  للنفط،  �ملنتجة 
�لإنتاج  خلف�ص  �ت��ف��اق  �إىل  ورو���ص��ي��ا، 
�أن  �إل  �خلمي�ص  يعقد  �جتماع  خالل 
�لوليات  �ن�صمام  �صيعتمد على  ذلك 

�ملتحدة.
�لعميق ظل يلقي  �لركود  لكن خطر 

•• �صنغافورة-رويرتز

قالت م�صادر جتارية �أم�ص �إن �ملتعاملني �لذين ي�صعون �إىل تخزين �لنفط 
��صتحقاق خلام  �أق��رب  �أن �صعدت عقود  بعد  �لأ�صبوع  علقو� خططهم هذ� 
ذي  غ��ري  �لتخزين  يجعل  مم��ا  �لتالية،  �لأ���ص��ه��ر  ع��ق��ود  م��ع  مقارنة  ب��رن��ت 

جدوى �قت�صادية، رغم فرط �لإمد�د�ت بال�صوق.
قفزت �أ�صعار خام برنت لعقد �أقرب ��صتحقاق منذ يوم �جلمعة على خلفية 
توقعات باأن �ل�صعودية ورو�صيا رمبا تربمان �تفاقا خلف�ص �لإمد�د ودعم 

�لأ�صعار.
ل�صم�صرة  باك�صي  ب���ي.�آر.�إ����ص  ل�صركة  �ملنتدب  �لع�صو  �صارما  �أ���ص��وك  وق��ال 

�نف�صلت  �ل�صوق  ينهمر...  و�لعر�ص  ينهار  “�لطلب  �صنغافورة  يف  �ل�صفن 
متاما عن بديهيات �لعر�ص و�لطلب.”

�أ�صهر  �صتة  وعقود  �صهر  �أق��رب  عقود  يف  برنت  �صعر  بني  �لهام�ص  وتقل�ص 
ب�صكل حاد �إىل خم�صة دولر�ت للربميل �ليوم، بعد �أن بلغت يف نهاية مار�ص 

�آذ�ر �أعلى م�صتوياتها على �لإطالق عند 13 دولر�.
وعندما تكون �أ�صعار �لت�صليمات �لأقرب �أقل من ت�صليمات �ل�صهور �لتالية، 
�ل�صعر  م��ن  لال�صتفادة  �آج��ال  �لنفط  بيع  على  يت�صجعون  �ملتعاملني  ف��اإن 
�لأعلى. لكن �أحد �مل�صادر قال �إن �لهام�ص �حلايل غري كاف لتغطية تكاليف 
 69 �صعر ل�صتئجارها  �أح��دث  بلغ  �لتي  �لعمالقة  �خل��ام  لناقالت  �ل�صحن 

�ألف دولر يوميا ل�صتة �أ�صهر، �أي حو�يل دولر للربميل يف �ل�صهر.
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املال والأعمال

�ل�صوق �ملحلي ، تليها �أ�صو�ق دول 
جمل�ص �لتعاون �خلليجي و�ل�صرق 
تو�صيعها لحقاً  و�صيتم  �لأو�صط، 
و�صّلط  و�أوروب�������ا.  �آ���ص��ي��ا  لت�صمل 
عودة  على  �ل�صوء  فيليب�ص  ر�كي 
�ل�صوق �لرو�صي  كمحرك رئي�صي 
�مل�صاهم  ب��اع��ت��ب��اره��ا  ل��الن��ت��ع��ا���ص 
�لأكرب يف عدد زو�ر �لإمارة خالل 
�مل�صاركون يف  و�أك��د   .2019 عام 
�لرحالت  �أه��م��ي��ة  ع��ل��ى  �مل���وؤمت���ر 
�جلوية �ملجدولة لكونها م�صدر�ً 
رئي�صياً لتدفق �لزو�ر �إىل �لإمارة. 
وقال فيليب�ص �إنه ومبرور �لوقت، 
�إىل  ت��ب��ادر  �أن  للحكومات  ي��رج��ح 
�لآمنة  �ل�����ص��ف��ر  حت��دي��د مم����ر�ت 
قطاع  تفعيل  لإع�����ادة  و�مل��الئ��م��ة 
�لوجهات  �إىل  و�ل�صفر  �ل��ط��ري�ن 
�لتي تتخذ �إج��ر�ء�ت �صارمة ملنع 
�لعدوى و�لتي جنحت يف  �نت�صار 

تخطي هذه �لأزمة.
ك��م��ا ت�����ص��م��ل �خل���ط���ة ع������دد�ً من 

لالإمارة،  �لرويجية  �حل��م��الت 
للعطالت  �ل������روي������ج  ك���ح���م���ل���ة 
ت�صتهدف  �ل�����ت�����ي  �ل����ق���������ص����رية 
�لإمار�ت  مو�طني ومقيمي دولة 
�ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة، و�ل��ت��ي �صوف 
�ل��ذي��ن يحجزون  ل��ل��ن��زلء  ت��ت��ي��ح 
لالإقامة ملدة ثالث ليايل يف ر�أ�ص 
تذكرتني  على  �حل�صول  �خليمة 
جم����ان����ي����ت����ني مل�����ع�����امل �لإم������������ارة 
للمغامرة”  ج��ي�����ص  “قمة  م��ث��ل 
�ل�صويدي”.  لآل�����ئ  و”مزرعة 
ومن �صمن �حلمالت �لتي تهدف 
و�لعرو�ص  �خل��ي��ار�ت  تعزيز  �إىل 
�لإمارة،  تقدمها  �لتي  �ل�صياحية 

•• راأ�س اخليمة الفجر : 

تعتزم هيئة ر�أ�ص �خليمة لتنمية 
من  جمموعة  �إط���الق  �ل�صياحة 
�إىل دعم  ت��ه��دف  �ل��ت��ي  �مل���ب���ادر�ت 
�ل�صيافة  قطاعات  يف  �صركاءها 
“كوفيد-19”،  �أزم�������ة  خ�����الل 
�لتعايف  خلطة  قوية  �أ�ص�ص  وبناء 

�مل�صتقبلية.
�ل��ت��ز�م �لإم���ارة   يف خ��ط��وة تعك�ص 
�لأعمال  وت�����ص��ج��ي��ع  ب��ال�����ص��ف��اف��ي��ة 
وروح �ملجتمع �لعاملي  حتت �صعار 
�صاركت   ،”ONE RAK“
لتنمية  �خل���ي���م���ة  ر�أ���������ص  ه���ي���ئ���ة 
للتحدي  �صاملة  خطة  �ل�صياحة 
كافة  م�����ع  �حل����ال����ي����ة  ل������الأزم������ة 
وقدمت  �ل���ق���ط���اع،  يف  ���ص��رك��ائ��ه��ا 
متو�صطة  �إىل  ق�����ص��رية  ح���ل���وًل 
�لأمد للتخفيف من �لأثر �ل�صلبي 
لفريو�ص كورونا على �ل�صياحة يف 

�إمارة ر�أ�ص �خليمة.
عقده  �فر��صي  �جتماع  وخ��الل 
م���ع ���ص��رك��اء �ل��ه��ي��ئ��ة و�لأط������ر�ف 
�أب����ري����ل،  م����ن  �لأول  يف  �مل��ع��ن��ي��ة 
�لرئي�ص  فيليب�ص،  ر�ك����ي  ���ص��ّل��ط 
�خليمة  ر�أ�����ص  لهيئة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
على  �ل�����ص��وء  �ل�����ص��ي��اح��ة،  لتنمية 

يو�جهها  �ل��ت��ي  �ل��ت��ح��دي��ات  �أه����م 
�نت�صار  نتيجة  �ل�����ص��ي��اف��ة  ق��ط��اع 
فريو�ص كورونا. فوفقاً لتقدير�ت 
�لعاملية”  �ل�����ص��ي��اح��ة  “منظمة 
ي��ت��وق��ع ل��ل��خ�����ص��ائ��ر �ل��ن��اجت��ة عن 
ت���ر�ج���ع م���ع���دلت �إن���ف���اق �ل����زو�ر 
 30 ب���ني  ت�����ر�وح  �أن  �ل��دول��ي��ني 
م�صتوى  على  دولر  مليار  و50 
“�ملجل�ص  ي��ت��وق��ع  بينما  �ل��ع��امل، 
�أن  و�ل�صياحة”  لل�صفر  �ل��ع��امل��ي 
يقارب  م��ا  �لر�هنة  �لأزم���ة  تهدد 

50 مليون وظيفة.

 التحفيز والتوجيه  :
وتت�صمن خطة  �لهيئة للت�صدي 
جلنة  تاأ�صي�ص  �حل��ال��ي��ة  ل��الأزم��ة 
�ل���ت���ح���ف���ي���ز وجل�����ن�����ة �ل���ت���وج���ي���ه 
متثالن  �ل����ل����ت����ان  �ل���د�خ���ل���ي���ت���ني 
فيليب�ص  ر�ك���ي  ب��ق��ي��ادة  �لإم������ارة، 
وع�صوية عدد من كبار �مل�صوؤولني 
�لتنفيذيني يف قطاعات �ل�صيافة 

وت�صمل  و�ل��ت��ط��وي��ر.  و�ل��رف��ي��ه 
لقطاع  �ل�����د�ع�����م�����ة   �مل�������ب�������ادر�ت 
ر�صوم  م���ن  �لإع����ف����اء  �ل�����ص��ي��اح��ة 
�صتة  مل��دة  �ل�صياحية  �لر�خي�ص 
�أ�صهر؛ ور�صوم “درهم �ل�صياحة” 
م��ن �صهر م��ار���ص وحتى  �ع��ت��ب��ار�ً 
م��اي��و؛ و�إع��ف��اًء ك��ام��اًل م��ن ر�صوم 
للربعي   �ل�����ص��ي��اح��ي  �ل��رخ��ي�����ص 
�ل�����ث�����اين و�ل�����ث�����ال�����ث وغ�����ر�م�����ات 
�لرخي�ص �ل�صياحي حتى �ل�30 
هذ�  تعزيز  �صيتم  كما  �صبتمرب. 
�ل���دع���م ب�����ص��ك��ل �أك����رب م���ن خالل 
مالية  ح����و�ف����ز  ح���زم���ة  �إط�������الق 
�ل�صركات  ت�����ص��ت��ه��دف  خم�ص�صة 
ذلك  يف  مب��ا  �خلا�صة  �ل�صياحية 
قطاع �لفنادق متو�صطة �مل�صتوى، 
جن����وم،  �لأرب��������ع  ذ�ت  و�ل����ف����ن����ادق 
بالإ�صافة �إىل �لوجهات �ل�صياحية 
و�ملوؤ�ص�صات  �جل��ول��ف  وم��الع��ب 
�ل�صياحية �لأخ��رى.  و بال�صافة 
�ىل ذلك، �صيكون مبقدور �صركاء 

�ل��ه��ي��ئ��ة يف ق��ط��اع �ل�����ص��ي��اف��ة من 
�مل�صاركة يف جمموعة متنوعة من 
�لرويجية  و�جل���ولت  �مل��ع��ار���ص 
 2020 عامي  يف  �صتنطلق  �لتي 

و2021  من دون �أي ر�صوم.
�ل��ت��ي �تخذتها  وت��اأت��ي �خل��ط��و�ت 
للمبادر�ت  ����ص��ت��ك��م��اًل  �ل��ه��ي��ئ��ة 
�حل��ك��وم��ي��ة �ل��ب��ال��غ ع���دده���ا 17 
ل�����الأف�����ر�د   10 ت�������ص���م  م�����ب�����ادرة 
�ل���������ص����غ����رية  ل�����ل�����������ص�����رك�����ات  و7 
و�مل��ت��و���ص��ط��ة، و�ل��ت��ي �أع��ل��ن��ت عنها 
بدعم  وحت��ظ��ى  �لق��ت�����ص��اد  وز�رة 
وت�صمل  �مل���ح���ل���ي���ني،  �مل����ط����وري����ن 
�لإعفاء من �لإيجار�ت ملدة ثالثة 
�أ�صهر وتاأجيل �لر�صوم للمقيمني 
�إىل  وب���الإ����ص���اف���ة  و�ل�������ص���رك���ات. 
هيئة  تركز  �ل�صياحية،  �مل��ب��ادر�ت 
�ل�صياحة  لتنمية  �خل��ي��م��ة  ر�أ�����ص 
�ل�صياحة  ق���ط���اع  ت���ط���وي���ر  ع���ل���ى 
وت���ع���زي���ز ح�����ص��ور �لإم��������ارة على 
جمموعة  عرب  �لدولية  �ل�صاحة 

�لت�صويق  �����ص���ر�ت���ي���ج���ي���ات  م����ن 
ل���ل���وج���ه���ة وت����ع����زي����ز �لأن�������ص���ط���ة 
�لجتماعات  مل��ر�ف��ق  �لرويجية 
و�ملوؤمتر�ت  و�ملعار�ص  و�حل��و�ف��ز 

لإنعا�ص قطاع �ل�صفر.
�لجتماع  خ��الل  فيليب�ص  وع��ل��ق 
ر�أ�ص  �لفر��صي:” تتفهم هيئة 
متاًما  �ل�صياحة  لتنمية  �خليمة 
فيما  وزو�ره���ا  �صركائها  خم��اوف 
“كوفيد-19”  �ن��ت�����ص��ار  ي��خ�����ص 
ت��ع��ط��ي��ل قطاع  �أ����ص���ه���م يف  �ل�����ذي 
�ل�����ص��ي��اح��ة و�ل�����ص��ف��ر ع���امل���ي���اً. �إن 
�لتعاون  و  �لتعامل  يف  �ل�صفافية 
بني �لأط��ر�ف �ملعنية من �لأمور 
خالل  �حللول  لإيجاد  �لأ�صا�صية 

هذه �لأزمة”.

 خطوات التعايف :
�لقطاع  ت����ع����ايف  خ���ط���ة  ت���ت���ك���ون 
خطو�ت،  �أرب������ع  م���ن  �ل�����ص��ي��اح��ي 
على  �لأويل  ت��رك��ي��زه��ا  وت���وج���ه 

و�لوجبات  �لإق��ام��ة  عر�ص  ع��ودة 
�ملجانية لالأطفال بهدف ت�صجيع 
لالإمارة  �لتوجه  على  �ل��ع��ائ��الت 

مبجرد رفع �لقيود.

 فنادق ال�شني:
�ل��ع��امل جهوده  ي��و����ص��ل  وب��ي��ن��م��ا 
�لذي  �ل��وب��اء  لنت�صار  للت�صدي 
�ل�صيافة  قطاع  تر�جع  �إىل  �أدى 
و�أفريقيا  �لأو�����ص����ط  �ل�����ص��رق  يف 
�لإ���ص��غ��ال يف دولة  وت��ر�ج��ع ن�صب 
قال  �مل��ت��ح��دة،  �لعربية  �لإم����ار�ت 
فيليب�ص: “تاأتي من �ل�صني �أنباٌء 
مب�صرة توؤكد على �لتعايف �ل�صريع 
نتيجة  ت�صررها  ورغ��م  ل��ل��دول��ة. 
�لبد�ية،  يف  �ل��ف��ريو���ص  �ن��ت�����ص��ار 
�لفندقي  �لإ���ص��غ��ال  ن�صب  �أن  �إل 
م�صيفاً   ،”60% لتقارب  ع��ادت 
�ل�صينية  �لفنادق  %87 من  �أن 

عادت �لآن �إىل ��صتقبال زو�رها.
بتطبيق  �ل�����ب�����دء  �مل�����ق�����رر  وم������ن 
�لإج���ر�ء�ت �جلديدة يف منت�صف 
�صهر �أبريل، وذلك يف �إطار �جلهود 
�ملتو��صلة �لتي تبذلها هيئة ر�أ�ص 
�خليمة لتنمية �ل�صياحة للخروج 
�لع�صيبة  �ل�����ف�����رة  ه������ذه  م�����ن 

بالتعاون مع �صركائها.

حتديا  لفريو�س كوفيد-19

تنمية �صياحة ر�أ�س �خليمة تطرح مبادر�ت لدعم �صركائها 

�رتفاع �لأ�صهم �لأوروبية مع تباطوؤ �إ�صابات كورونا 
•• الريا�س-رويرتز

�طلعت  د�خ���ل���ي���ة  وث���ي���ق���ة  ت��ف��ي��د 
طاقة  وزر�ء  �أن  روي�����رز  ع��ل��ي��ه��ا 
�صيعقدون  �ل��ع�����ص��ري��ن  جم��م��وع��ة 
بالفيديو يوم  ��صتثنائيا  �جتماعا 
�صوق  ��صتقر�ر  “ل�صمان  �جلمعة 

�لطاقة«.
�ل�صاعة  ب����ني  �مل�����وؤمت�����ر  ي��ن��ع��ق��د 
بتوقيت  و1240   1200
و�صياأتي  �جلمعة  ي��وم  جرينت�ص 
عقب �جتماع �فر��صي �آخر يوم 
�خلمي�ص ملنظمة �لبلد�ن �مل�صدرة 
ومنتجني  ورو�����ص����ي����ا  ل���ل���ب���رول 

�آخرين لبحث خف�ص �لإنتاج.
ت��ر�ج��ع��ت �لأ���ص��ع��ار ت��ر�ج��ع��ا حاد� 
كورونا  ف���ريو����ص  ت��ف�����ص��ي  ب�����ص��ب��ب 
من�صقة  �إنتاج  تخفي�صات  و�نهيار 
ورو�صيا  �ل�صعودية  تقودها  كانت 

�ل�صهر �ملا�صي.
دونالد  �لأمريكي  �لرئي�ص  ودع��ا 
�لريا�ص  �ملا�صي  �لأ�صبوع  تر�مب 
وم���و����ص�����������ك���و خل���ف�������ص �لإن�����ت�����اج 
م���ن �أج��������������������ل دع�����������م �لأ����ص���ع���ار مع 
وبن����اء  للطلب  �لوب������اء  تقلي�ص 

�ملخزونات.
�ل���د�خ���ل���ي���ة  �مل������ذك������رة  وج��������اء يف 
جمموعة  ط��اق��ة  وزر�ء  لج��ت��م��اع 

و�نتهت   2017 �ل��ث��اين  ك��ان��ون 
�ل�صهر �ملا�صي.

بامل�صاركة  و����ص��ن��ط��ن  ت��ل��ت��زم  ومل 
ت���ر�م���ب  وق�������ال  �ت�����ف�����اق.  �أي  يف 
خف�ص  ي�����ص��م��ل  ق���د  �لت����ف����اق  �إن 
�لإمد�د�ت �لعاملية نحو ع�صرة �إىل 
15 باملئة. ول ت�صتطيع �ل�صركات 
ب�صبب  �لإنتاج  تن�صيق  �لأمريكية 

ملناق�صات  “نتطلع  �ل��ع�����ص��ري��ن 
مثمرة، مع تعزيز جهودنا خالل 

هذه �لأوقات �لع�صيبة.«
�نخف�ص  �ل��ع��امل،  م�صتوى  وعلى 
�لطلب نحو 30 باملئة مبا يعادل 
حو�يل 30 مليون برميل يوميا.

م�����ص��ادر مطلعة  ث��الث��ة  وق���ال���ت 
لرويرز �أم�ص  �لأول �لثنني �إن 

�ملنتجون  يتو�صل  �أن  �ملرجح  من 
�لإنتاج يف  �تفاق على خف�ص  �إىل 
لن  ذل��ك  لكن  �خلمي�ص  �ج��ت��م��اع 
�لوليات  �صاركت  �إذ�  �إل  يتحقق 

�ملتحدة يف تلك �جلهود.
مل ت�����ص��ارك �ل��ولي��ات �مل��ت��ح��دة يف 
لأع�صاء  �ملن�صقة  �لتخفي�صات 
�أوبك ورو�صيا �لتي بد�أت يف يناير 

قو�نني مكافحة �لحتكار.
دونالد  �لأمريكي  �لرئي�ص  وق��ال 
�أوب��������ك مل  �إن  �أم�����������ص:  ت����ر�م����ب 
ت�صغط عليه ليطلب من منتجي 
�ملتحدة خف�ص  بالوليات  �لنفط 
�إنتاج  �أن  �أ���ص��اف  لكنه  �إن��ت��اج��ه��م 
�نخف�ص  �لأم�����ري�����ك�����ي  �ل���ن���ف���ط 

بالفعل.

�لإ�صابة بالفريو�ص لليوم �لر�بع على �لتو�يل �ليوم ما 
دفع �حلكومة لدر��صة تخفيف تدريجي لإجر�ء�ت وقف 
�أكرث  600 مرتفع  �صتوك�ص  �لبلد.  �أنحاء  يف  �لأن�صطة 
من 22 باملئة منذ نزله لأقل م�صتوى يف ثمانية �أعو�م 
�آذ�ر، لكنه يظل منخف�صا مبا يزيد على 24  يف مار�ص 
باملئة عن ذروة فرب�ير �صباط حني �أدى �لتف�صي �لعاملي 

لفريو�ص كورونا �مل�صتجد �إىل توقف �أن�صطة �لأعمال.
كبرية  �صركة  �أح��دث  �أم�ص  �لفرن�صية  تالي�ص  و�أ�صبحت 
�أ�صهمها  لكن  �لأرب��اح،  توقعات  وتعلق  توزيعاتها  تقل�ص 
ت�صهيال  وقعت  �إن��ه��ا  قالت  �أن  بعد  باملئة   1.8 �صعدت 
دولر(  مليار   2.17( ي��ورو  مبلياري  جديد�  �ئتمانيا 

لتدعيم �ل�صيولة.

•• عوا�صم-رويرتز

 �رتفعت �لأ�صهم �لأوروبية للجل�صة �لثانية على �لتو�يل 
باأن  مبكرة  موؤ�صر�ت  على  �مل�صتثمرين  تركيز  مع  �أم�ص 
�لوباء رمبا يتباطاأ، يف حني تتخذ �صركات كربى خطو�ت 
لنهيار  �ل��ع��زل  �إج����ر�ء�ت  �أدت  بعدما  �ل�صيولة  لتعزيز 
�لطلب �لعاملي. و�رتفع �ملوؤ�صر �صتوك�ص 600 �لأوروبي 
جرينت�ص،  بتوقيت  �ل�صاعة0917  بحلول  باملئة   2.7
م�صجال �أعلى م�صتوى يف نحو �صهر، يف �لوقت �لذي ي�صري 
ت�صرر�  �لأ�صد  �لأمريكية  �لوليات  من  عدد  حكام  فيه 
وقفزت  ����ص��ت��ق��ر�ر.  ملرحلة  و���ص��ل  رمب��ا  �لتف�صي  �أن  �إىل 
�لأ�صهم �لإ�صبانية 2.2 باملئة مع تباطوؤ �لوفيات جر�ء 

وثيقة: وزر�ء طاقة جمموعة»20« يعقدون موؤمتر� بالفيديو 

�صلطة دبي للخدمات �ملالية تطرح �صل�صلة من �لتد�بري لدعم جمتمع �لأعمال �ملالية يف مركز دبي �ملايل �لعاملي
�حل�صابات حول �لقو�ئم �ملالية ، وي�صتثنى من ذلك جهات �لإبالغ؛

، مب��ا يف ذل��ك متديد  ب��الأف��ر�د �ملرخ�صة  م��رون��ة يف تلبية �لل��ت��ز�م��ات �خلا�صة   •
�لفرة �لزمنية للتغطية �ملوؤقتة؛

• �إعفاء من ر�صوم �لطلبات �ملتعلقة  بالأفر�د  �ملرخ�صة، و�ملرونة عند �لنظر يف عبء 
�لعمل �لذي ميكن تعهيده �إىل مقدمي  خدمات �لإمتثال �خلارجيني ؛

باأ�صول  �أو حتتفظ  �ملال لل�صركات �لتي ل تتحكم  ر�أ���ص  �ملوؤقت ملتطلبات  �لإلغاء   •
�لعمالء �أو تقوم بالحتفاظ مببالغ �لتاأمني؛

 .2020 ع��ام  من  �ملتبقية  للفرة  و�لتعديل  �لإع��ف��اء  طلبات  ر�صوم  من  �إع��ف��اء   •
و�لإعفاء من جميع ر�صوم �لتقدميات �ملتاأخرة �ملوؤمتتة ملا تبقى من عام 2020؛

و�ملتو�صطة  �ل�صغرية  بامل�صاريع  �خلا�صة  لالإ�صد�ر�ت  �لإدر�ج  ر�صوم  من  �إعفاء   •
�جلديدة يف مركز دبي �ملايل �لعاملي للفرة �ملتبقية من عام 2020. 

�إ�صافة �إىل ذلك، وعند �قت�صاء �إدخال تغيري تنظيمي معني، �صيتم متديد فر�ت 
�لت�صاور �ملتعلقة بال�صيا�صة �جلديدة، كما و�صيتم منح وقت �إ�صايف جلميع �ل�صركات 

لتلبية �أي متطلبات جديدة.
�ل��دويل يف �ملنطقة، فاإن �صلطة  �لعاملي هو �ملركز �ملايل  �أن مركز دبي �ملايل  وحيث 
�ملحلية  �لتنظيمية  �لهيئات  مع  ومنتظم  وثيق  �إت�صال  على  �ملالية  للخدمات  دبي 

جاهزون  موظفونا  وجميع  تنظيمية،  ت�صهيالت  مبنح  تتعلق  معقولة  طلبات  �أي 
لالإجابة على �أي ��صتف�صار�ت. و�أخري�ً �أ�صدد �أهمية �لت�صامن و�لعمل ب�صكل متكافل 
ملا فيه م�صلحة جمتمع مركز دبي �ملايل �لعاملي و�إمارة دبي ودولة �لإمار�ت �لعربية 

�ملتحدة يف جممله.”      �لت�صهيالت �لتنظيمية �ملطروحة ت�صمل ما يلي: 
منح �ل�صركات �جلديدة �لقادمة �إىل مركز دبي �ملايل �لعاملي على:

وتلبية  و�ل��رخ��ي�����ص  �لطلبات  ت��ق��دمي  �إج�����ر�ء�ت  �ل��وق��ت ل�صتكمال  م��ن  �مل��زي��د   •
متطلبات �لتاأ�صي�ص من �أجل �لبدء يف مز�ولة �لأعمال؛ 

 2020 ع��ام  م��ن  �ملتبقية  للفرة  �لتقدمي  ر���ص��وم  على   %50 بن�صبة  تخفي�ص   •
و�ملرونة يف �ملتطلبات �ملتعلقة باملقر�ت �لد�ئمة؛

•  بالن�صبة  لل�صناديق �ملحلية، �صيتم �لإعفاء من ر�صوم �لت�صجيل للمدة �ملتبقية من 
منح �ل�صركات �ملرخ�صة حالياً:  عام 2020.       

• متديد على �ملدة �لزمنية لتقدمي عدد من �لتقارير، مبا فيها �لتقارير �ملتعلقة 
 )ICAAP(  وتقييم كفاية ر�أ�ص �ملال )IRAP( بعملية تقييم �ملخاطر �لد�خلية
ينطبق  عندما  �ل�صرعية،  �لرقابة  لهيئة  �ل�صنوي  و�لتقرير  �ملايل  �ملر�قب  وتقرير 

ذلك ؛ 
وتقرير مدققي  �ل�صنوية  �حل�صابات  تقرير  لتقدمي  �أمكن،  �إ�صايف، حيثما  وقت   •

•• دبي-الفجر: 

للخدمات  دب���ي  �صلطة  ح��ر���ص  �إط����ار  يف 
�ملالية يف �لتخفيف من حدة �آثار تد�عيات 

فريو�ص كوفيد-19 على �صوق �ملال و�لأعمال، �أعلنت �م�ص عن طرح عدة مبادر�ت  
لقطاع  �لتنظيمية   �ل�صوؤون  �لهامة على  و�لت�صهيالت  �مل�صاعدة  تقدمي  �إىل  تهدف 
�خلدمات �ملالية وجميع �ل�صركات �لعاملة يف مركز دبي �ملايل �لعاملي. وقد �صممت 
هذه �ملبادر�ت لتمكني جمتمع �لأعمال يف مركز دبي �ملايل �لعاملي من �لركيز على  
�صالمة �ملوظفني ودعم �لعمالء خالل هذه �لفرة �لع�صيبة.  وتر�قب �صلطة دبي 
و�صتقوم  �حل��ايل،  للو�صع  و�لت�صغيلية  �ملالية  �لتاأثري�ت  كثب  عن  �ملالية  للخدمات 
�ملالية  و�لأ�صو�ق  �خلدمات  نز�هة  على  للحفاظ  �لالزمة  �خلطو�ت  جميع  باتخاذ 
يف مركز دبي �ملايل �لعاملي.  من جهته قال بر�يان �صتايروولت، �لرئي�ص �لتنفيذي 
�ملرخ�صة  �ل�صركات  جميع  م�صاعدة  يف  “نرغب  �مل��ال��ي��ة:  للخدمات  دب��ي  ل�صلطة 
و�لأعمال يف مركز دبي �ملايل �لعاملي على �إد�رة عملياتها وحماية موظفيها خالل 
�مل�صتقلة ملركز  �ملنظمة  �ملوؤقتة هذه.  وكوننا �جلهة  �ليقني  �لتحديات وعدم  فرة 
دبي �ملايل �لعاملي، فاإننا ملتزمون بتحقيق �أهد�فنا �لتنظيمية، يف حني نركز جهودنا 
�لبيئية  �لعاملي و�ملنظومة  �ملايل  �لأعمال يف مركز دبي  �أي�صاً على �صالمة جمتمع 
�ل�صركات وعمالئها لتجاوز �ملحنة  �إلتز�منا على دعم جميع  باأكملها، لذلك نوؤكد 
للنظر يف  �لإ�صتعد�د  �أمت  �ملالية على  دبي للخدمات  �صلطة  �أن  باآمان. كما  �حلالية 

عن  ح��ال��ي��اً  �ل�صلطة  وت��ع��م��ل  و�ل��دول��ي��ة. 
�لعربية  �لإم��������ار�ت  م�����ص��رف  م���ع  ك��ث��ب 
جمموعة  ل���ت���ق���دمي  �مل����رك����زي  �مل���ت���ح���دة 
م��ن �ل��ت��د�ب��ري مل�����ص��اع��دة �ل��ب��ن��وك يف دعم 
كما  و�ملتو�صطة.  �ل�صغرية  �مل�صاريع  ت��دع��م  �ل��ت��ي  �ل��ب��ن��وك  تلك  خا�صة  عمالئها، 
وت�صتمر �صلطة دبي للخدمات �ملالية يف �لعمل و�لتن�صيق مع �صلطة مركز دبي �ملايل 
�لعاملي لطرح �ملزيد من �لتد�بري �لأخرى.  وقال عارف �أمريي، �لرئي�ص �لتنفيذي 
قبل  من  �ملطروحة  �لت�صهيالت  تد�بري  “تعزز  �لعاملي:  �مل��ايل  دب��ي  مركز  ل�صلطة 
�صلطة دبي للخدمات �ملالية �أهمية �ملبادر�ت �ملتينة �لتي قمنا بتنفيذها حتى �لآن 
�ملايل  �لأعمال يف مركز دبي  �ملرخ�صة وجمتمع  �ل�صركات  لدعم وم�صاعدة  جميع 
�ل�صتجابة  على  �ليقني  عدم  من  �لفرة  هذه  خالل  حر�صنا  لقد  باأكمله.  �لعاملي 
من  وموظفيها  �ملركز  يف  �لعاملة  �ل�صركات  تو�جهها  �لتي  لل�صغوط  �صريع  ب�صكل 
�لتعاون  خالل  من  وناأمل  �أولوياتنا.  مقدمة  يف  جمتمعنا  �حتياجات  و�صع  خالل 
�مل�صتمر تقدمي وتوفري �ل�صالبة و�لقوة �ملالية �لالزمة جلميع �ل�صركات و�لأعمال 
�لإ�صتعد�د  �أهبة  على  �ملالية  للخدمات  دبي  �صلطة  �لر�هنة.”  �إن  �لأزم��ة  لإجتياز 
لت�صهيل كل ما يف و�صعها وتقدمي جميع �لتد�بري �ملنا�صبة  لدعم جمتمع �لأعمال يف 
مركز دبي �ملايل �لعاملي. ويف �لوقت �حلايل، يجب �أن يكون �أ�صا�ص تركيز �ل�صركات 
وموؤ�ص�صات �ل�صوق �لعاملة يف �ملركز  هو �حلفاظ على �ملرونة �لت�صغيلية و�ملالية من 

�أجل �لإيفاء بالتز�ماتها جتاه عمالئها، وي�صمل ذلك �صالمة موظفيها. 

% يف 2020   تريليون درهم قيمة �لتحويالت بني �لبنوك خالل 3 �أ�صهر�إنفاق �صركات �لنفط �لكربى يقل 22    2.8
•• لندن-رويرتز

تخف�ص كربى �صركات �لنفط و�لغاز يف �لعامل �لإنفاق هذ� 
�لعام يف �أعقاب �نهيار �أ�صعار �لنفط �لناجم عن هبوط �لطلب 
ب�صبب �أزمة فريو�ص كورونا وحرب �لأ�صعار بني �أكرب دولتني 

م�صدرتني للخام يف �لعامل �ل�صعودية ورو�صيا.
و�أعلنت ت�صع �صركات نفط كربى، من بينها �أر�مكو �ل�صعودية 
و�إك�صون موبيل ورويال د�ت�ص �صل، عن تخفي�صات تبلغ 38 
مليار دولر، بانخفا�ص 22 باملئة عن خطط �إنفاقها �لأولية 

�لتي كان يبلغ حجمها 175 مليار دولر.
مبقد�ر   2020 للعام  ميز�نيتها  �ل��ي��وم  �إك�����ص��ون  وخف�صت 

ع�صرة مليار�ت دولر �إىل 23 مليار دولر.

وخف�صت بي.بي خطة �إنفاقها للعام 2020 بن�صبة 25 باملئة، 
و�صتخف�ص �لإنتاج من ن�صاطها يف �لنفط و�لغاز �ل�صخري يف 
�لوليات �ملتحدة. نزلت �أ�صعار �لنفط باأكرث من �لن�صف منذ 

يناير كانون �لثاين لنحو 34 دولر� للربميل.
وقال م�صتثمرون �إنه يف حالة ��صتمر�ر �لأزمة �حلالية لفرة 
�لنفط  �صركات  �أعلنتها  �لتي  �لإنفاق  فاإن تخفي�صات  طويلة 
�أن  دون  توزيعاتها  على  لالإبقاء  كافية  تكون  ل  قد  �لكربى 

يقود ذلك لزيادة م�صتويات �لدين �ملرتفعة بالفعل.
وبلغ �لدين �ملجمع ل�صركات �صيفرون وتوتال وبي.بي و�إك�صون 
2019، وهو يقل طفيفا  231 مليار دولر يف نهاية  و�صل 
عن 235 مليار يف 2016 حني هوى �صعر �خلام دون 30 

دولر� للربميل.

�ل��ع��ام �جل���اري و�صلت  م��ن يناير وحتى م��ار���ص م��ن 
قيمة  ب��ل��غ��ت  ح���ني  يف  دره����م  ت��ري��ل��ي��ون   1.86 �إىل 
�لتحويالت بني �لأفر�د 938 مليار درهم تقريبا يف 

فرة �لر�صد ذ�تها.
من  �لتحويالت  يف  �مل�صجلة  �لكبرية  �ل��زي��ادة  وتعد 
خ���الل �ل��ب��ن��وك م��وؤ���ص��ر� ع��ل��ى ����ص��ت��م��ر�ر �ل��ن�����ص��اط يف 

�لقطاع �لبنكي منذ بد�ية �لعام 2020.
وتف�صيال على �مل�صتوى �ل�صهري تظهر �لإح�صائيات 
�صهر  يف  �لبنوك  خ��الل  من  �لتحويالت  قيمة  بلوغ 
درهم  تريليون  م�صتوى  �جل���اري  �ل��ع��ام  م��ن  م��ار���ص 
تقريبا يف حني و�صلت يف �صهر فرب�ير �ل�صابق 848 

•• اأبوظبي-وام:

خالل  من  �ملنفذة  �لتحويالت  قيمة  �إجمايل  �رتفع 
�لبنوك �لعاملة يف دولة �لإمار�ت عرب نظام �لإمار�ت 
نحو  �إىل  �إ���ص  تي  �إف  �إي  �أي��ه  يو  �ملالية  للتحويالت 
�لأوىل من  �لثالثة  �لأ�صهر  2.8 تريليون درهم يف 
مع  % مقارنة   7.7 ن�صبتها  ب��زي��ادة   2020 �لعام 
من  ذ�ت��ه��ا  �ل��ف��رة  يف  تقريبا  دره���م  تريليون   2.6

�لعام 2019.
و�أظهرت �إح�صائيات �أ�صدرها �مل�صرف �ملركزي �م�ص 
�ل��ت��ح��وي��الت ب��ني �ل��ب��ن��وك خ���الل �لفرة  �أن ق��ي��م��ة 

مليار درهم تقريبا ونحو 948 مليار درهم يف يناير 
من �لعام ذ�ته.

�لنقدية من  �ل�صحوبات  بلغت قيمة  �آخر  من جانب 
68.67 مليار درهم خالل �لربع  �مل�صرف �ملركزي 
�لأول من �لعام 2020 منها 68.654 مليار درهم 
�صحوبات بالعملة �لورقية ونحو 16.6 مليون درهم 

بالعملة �ملعدنية.
�مل�����ص��رف �ملركزي  ل����دى  �ل����ود�ئ����ع  وع���ل���ى م�����ص��ت��وى 
منها  دره���م  مليار   57.2 نحو  قيمتها  بلغت  فقد 
و�لباقي  �لورقية  بالعملة  دره��م  مليار   57.193

بالعملة �ملعدنية.
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العدد 12904 بتاريخ 2020/4/8 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�صادية بان �ل�ص�����ادة/�نوهوب لنظم �لكمبيوتر

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�صة رقم:2967432 
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع/��صافة �بر�هيم بن حممد �لب�صري خليفي %4

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع/غامن �صعيد ز�يد �صعيد �ملزروعي من مالك �ىل �صريك
تعديل ن�صب �ل�صركاء/ غامن �صعيد ز�يد �صعيد �ملزروعي من 100% �ىل %60

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع/��صافة �يجور �رخبنكو %36
تعديل ر�أ�ص �ملال/من null �ىل 150000

تعديل لوحة �لعالن/�جمايل من م�صاحة null* null �ىل 1*1
تعديل �صكل قانوين/من موؤ�ص�صة فردية �ىل �صركة ذ�ت م�صوؤولية حمدودة

تعديل ��صم جتاري من/�نوهوب لنظم �لكمبيوتر
INNOHUB COMPUTER SYSTEMS

�ىل/�نوهوب لتقنية �ملعلومات ذ.م.م
INNOHUB INFORMATION TECHNOLOGY LLC

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

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

العدد 12904 بتاريخ 2020/4/8 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�صادية بان �ل�ص�����ادة/�ر �م بي �نرنا�صيونال لد�رة �ل�صركات ذ.م.م

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�صة رقم:1989335 

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع/��صافة جمموعة �ر �م بي - �صركة �ل�صخ�ص �لو�حد ذ.م.م

R M B GROUP - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع/��صافة �ر �م بي ميدل �ي�صت لد�رة �ل�صركات ذ.م.م

R M B MIDDLE EAST COMPANIES MANAGEMENT LLC

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع/حذف جمموعة �ر.�م.بي ذ.م.م

R.M.B GROUP LLC

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع/حذف �ر.�م.بي ميدل �ي�صت لد�رة �ل�صركات ذ.م.م

R.M.B MIDDLE EAST COMPANIES MANAGEMENT LLC

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

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

بعد �نق�صاء هذه �ملدة حيث �صت�صتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12904 بتاريخ 2020/4/8 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�صادية بان �ل�ص�����ادة/جمموعة �للولو �لعاملية ذ.م.م

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�صة رقم:1152364 
تعديل مدير/��صافة يو�صف علي مو�صليام فيتيل عبد�لقادر

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع/��صافة حمد ر��صد 2 كو 2 ��ص بي يف ليم
HAMAD RASHED CO2 SPV LTD

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع/��صافة لولو 1 ��ص بيه يف ليميتد
LULU 1 SPV LTD

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع/حذف حمد ر��صد حمد �ملطوع �لظاهري
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع/حذف يو�صف علي مو�صليام فيتيل عبد�لقادر

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع/حذف م�صليام فيتيل عبد�لقادر ��صرف علي
فعلى كل من له حق �و �عر��ص على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية 
خالل �أربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة عن 

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

العدد 12904 بتاريخ 2020/4/8 

اإع����������الن
ومر�جعة  لتدقيق  �ل�ص�����ادة/فيكتوريز  بان  �لقت�صادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب �حل�صابات رخ�صة رقم:2280570 
تعديل ر�أ�ص �ملال/من null �ىل 50000

تعديل لوحة �لعالن/ �جمايل من م�صاحة 1*1 �ىل 1*1
تعديل �صكل قانوين/من موؤ�ص�صة فردية �ىل �صركة �ل�صخ�ص �لو�حد ذ.م.م

تعديل ��صم جتاري من/فيكتوريز لتدقيق ومر�جعة �حل�صابات
VICTORIOUS AUDITING

�ىل/فيكتوريز لتدقيق ومر�جعة �حل�صابات - �صركة �ل�صخ�ص �لو�حد ذ.م.م
VICTORIOUS AUDITING - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

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

العدد 12904 بتاريخ 2020/4/8 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�صادية بان �ل�ص�����ادة/9 �إم لتمثيل �ل�صركات

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�صة رقم:1143289 
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع/��صافة �صلطان فالح حمود جره �لقحطاين %100

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع/حذف ز�يد فالح حمود جره �لقحطاين
تعديل �صكل قانوين/من موؤ�ص�صة فردية �ىل �صركة �ل�صخ�ص �لو�حد ذ.م.م

تعديل ��صم جتاري من/9 �إم لتمثيل �ل�صركات
9M COMPANIES REPRESENTATION

�ىل/9 �إم لتمثيل �ل�صركات - �صركة �ل�صخ�ص �لو�حد ذ.م.م
9M COMPANIES REPRESENTATION - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

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

العدد 12904 بتاريخ 2020/4/8 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�صادية بان �ل�ص�����ادة/فري�ص لبنه لبيع �لتمور

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�صة رقم:2255260 
تعديل ��صم جتاري من/فري�ص لبنه لبيع �لتمور

FRESH LABNEH DATES SELLING

�ىل/فر�ص لبنة للحلويات
FRESH LABNEH FOR SWEETS

تعديل ن�صاط/��صافة بيع وحت�صري �حللويات - مبدعة )5621007.2(
تعديل ن�صاط/حذف بيع �لتمور - بالتجزئة - مبدعة )4721022.1(

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

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

العدد 12904 بتاريخ 2020/4/8 

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

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�صة رقم:1103354 
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع

��صافة �صميم �حمد ��صتياق �حمد %33
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع

حذف �صيخ �بو �لوفاء �صميم �حمد
 فعلى كل من له حق �و �عر��ص على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  �أربعة  خالل  �لقت�صادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

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

العدد 12904 بتاريخ 2020/4/8 

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

�نرنا�صيونال لال�صتثمار
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�صة رقم:3011911 

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع
��صافة عنود عبد�هلل حممد خمي�ص �حلمادي %100

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع
حذف فهمي �حمد عبد�لكرمي عمر

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

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

العدد 12904 بتاريخ 2020/4/8 

اإلغاء اعالن �شابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�صادية بخ�صو�ص �لرخ�صة 
بال�صم �لتجاري:تي �أر دي   CN رقم:2873734 
مليز�ن �ل�صيار�ت .بالغاء تعديل �لرخ�صة و�عادة �لو�صع 
كما كان عليه �صابقا  فعلى كل من له حق �و �عر��ص 
على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية 
فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�صر  تاريخ  من  �أ�صبوع  خالل 
�لد�ئرة غري م�صوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�صاء 

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

العدد 12904 بتاريخ 2020/4/8 

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

مون ت�صتي
رخ�صة رقم:CN 2693309   تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 12904 بتاريخ 2020/4/8 

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

د�ميوند للمنا�صبات
رخ�صة رقم:CN 2324508   تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 12904 بتاريخ 2020/4/8 

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

بلو �و�صن لطباعة وت�صوير �مل�صتند�ت
رخ�صة رقم:CN 2042810   تقدمو� �لينا بطلب

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

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

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

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

�ملودعة بالرقم: 140628
 باإ�صم :  �ص�لك روت بيوتي برودكت�ص

 وعنو�نه: �ص.ب.17375، دبي ،  �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
بتاريخ: 2018/05/17 و�مل�صجلة حتت �لرقم: 140628 

�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :3
�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�صر �صنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: 2020/03/29 

وحتى تاريخ: 2030/03/29

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  8  اإبريل  2020 العدد 12904 

EAT 49768

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

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

�ملودعة بالرقم: 328255بتاريخ: 2020/04/01
بيانات �لأولوية: 

�ل�صم: فر�كتال �أنالتك�ص ، �إنك وعنو�نه: 1 ورلد تر�يد �صنر ، �صويت 76 جيه ، نيويورك ، �ن و�ي 10007 ، 
�لوليات �ملتحدة �لأمريكية.

�شورة العالمة    

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:35
حتليل بيانات �لأعمال من خالل ��صتعمال بر�مج �لكمبيوتر.

و�صف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمات FRACTAL ANALYTICS باللغة �لإجنليزية.
�ل�صر�طات: 

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  8  اإبريل  2020 العدد 12904 

EAT 149704

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

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

�ملودعة بالرقم: 328256بتاريخ: 2020/04/01
بيانات �لأولوية: 

�ل�صم: فر�كتال �أنالتك�ص ، �إنك وعنو�نه: 1 ورلد تر�يد �صنر ، �صويت 76 جيه ، نيويورك ، �ن و�ي 10007 ، 
�لوليات �ملتحدة �لأمريكية.

�شورة العالمة  

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:42
توفري بر�مج كخدمة )��ص �إيه �إيه ��ص( لتحليل بيانات �لأعمال.

و�صف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمات FRACTAL ANALYTICS باللغة �لإجنليزية.
�ل�صر�طات:

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  8  اإبريل  2020 العدد 12904 

EAT 149705

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

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

�ملودعة بالرقم: 326950بتاريخ: 2020/03/05
بيانات �لأولوية: 

�ل�صم: جيليد �صاين�صز، �إنك.
وعنو�نه: 333 ليك�صايد در�يف ، فو�صر �صيتي ، كاليفورنيا 94404، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.

�شورة العالمة    

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:35
ترويج �لوعي �لعام يف جمالت �ل�صحة و�لأدوية و�لأبحاث �لطبية و�لعلمية.

و�صف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمات CREATING POSSIBLE باللغة �لإجنليزية.
�ل�صر�طات: 

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  8  اإبريل  2020 العدد 12904 

EAT 148709

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

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

�ملودعة بالرقم: 326953بتاريخ: 2020/03/05
بيانات �لأولوية: 

�ل�صم: جيليد �صاين�صز، �إنك.
وعنو�نه: 333 ليك�صايد در�يف ، فو�صر �صيتي ، كاليفورنيا 94404، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.

�شورة العالمة          

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:44
توفري �ملعلومات �ملتعلقة بالوقاية ومعاجلة وت�صخي�ص �حلالت �لطبية.

و�صف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمات CREATING POSSIBLE باللغة �لإجنليزية.
�ل�صر�طات: 

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  8  اإبريل  2020 العدد 12904 

EAT 148710

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

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

�ملودعة بالرقم: 328252بتاريخ: 2020/04/01
بيانات �لأولوية: 

�ل�صم: فر�كتال �أنالتك�ص ، �إنك وعنو�نه: 1 ورلد تر�يد �صنر ، �صويت 76 جيه ، نيويورك ، �ن و�ي 10007 ، 
�لوليات �ملتحدة �لأمريكية.

�شورة العالمة   

   
وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:35

حتليل بيانات �لأعمال من خالل ��صتعمال بر�مج �لكمبيوتر.
و�صف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمة FRACTAL باللغة �لإجنليزية.

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

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  8  اإبريل  2020 العدد 12904 

EAT 149702

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

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

�ملودعة بالرقم: 328253بتاريخ: 2020/04/01
بيانات �لأولوية: 

�ل�صم: فر�كتال �أنالتك�ص ، �إنك وعنو�نه: 1 ورلد تر�يد �صنر ، �صويت 76 جيه ، نيويورك ، �ن و�ي 10007 ، 
�لوليات �ملتحدة �لأمريكية.

�شورة العالمة      

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:42
توفري بر�مج كخدمة )��ص �إيه �إيه ��ص( لتحليل بيانات �لأعمال.

و�صف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمة FRACTAL باللغة �لإجنليزية.
�ل�صر�طات: 

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  8  اإبريل  2020 العدد 12904 

EAT 149703

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

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

�ملودعة بالرقم: 140651
 باإ�صم :  مونت كارلو م م ح –

 )�ل�صم �لتجاري: �ص�لك روت بيوتي  برودكت�ص(
 وعنو�نه: �ص.ب.17375، دبي ،  �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

بتاريخ: 2011/02/16 و�مل�صجلة حتت �لرقم: 140651 
�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :16
�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�صر �صنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: 2020/03/30 

وحتى تاريخ: 2030/03/30

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  8  اإبريل  2020 العدد 12904 

EAT 49755
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي -وام:

�أك�����د �إب���ر�ه���ي���م �حل��و���ص��ن��ي م���درب 
لنا�صئي  �ل�����وط�����ن�����ي  م���ن���ت���خ���ب���ن���ا 
�لتدريب  ب��ر�م��ج  �أن  �جلوجيت�صو 
و�صاق يف  ق��دم  ت�صري على  بعد  عن 
�أول  تقييمها  وي��ج��ري  �مل��ن��ت��خ��ب، 

باأول ب�صكل دوري.
توؤكد  �لتقييم  نتائج  �أن  �إىل  و�أ�صار 
�لأهد�ف  و�أن  �ملكت�صبات كثرية،  �أن 
تتحقق كما هو مر�صوم لها، بدليل 
�أ�صبوعني، ثم  بد�أت بح�صتني  �أنها 
و�صتزيد  ح�ص�ص،   3 لت�صبح  ز�دت 
لت�صل  �ملقبل  �لأ�صبوع  من  �عتبار� 

�إىل 5.
ت�صريحات  يف  �حلو�صني  و�أو���ص��ح 
�أنه  �أنباء �لإم��ار�ت / و�م /  لوكالة 
ل���ل���رب�م���ج كلها  ت��ط��ب��ي��ق��ه  وب���رغ���م 
حافل  ي���وم���ه  �أن  �إل  م��ن��زل��ه  م���ن 
�ل�صاد�صة  يف  ي��ب��د�أ  حيث  بالن�صاط 
�حل�صة  م����ع  ���ص��ب��اح��ا  و�ل���ن�������ص���ف 
�لتدريبية �لبدنية وبع�ص مهار�ت 
�لثالثة  �أب��ن��ائ��ه  م��ع  �جلوجيت�صو 
بالإ�صافة  �جل��وج��ي��ت�����ص��و،  لع��ب��ي 
نف�ص  مي��ار���ص  �ل����ذي  �صقيقه  �إىل 
�ل��ري��ا���ص��ة، وذل���ك يف م��ك��ان جمهز 
لذلك مبنزله، م�صري� �إىل �أن هذه 
�إىل  �صاعتني  من  ت�صتغرق  �حل�صة 
�صاعتني ون�صف �ل�صاعة ين�صم بعد 
للمنتخب  �ل��ف��ن��ي  للجهاز  �ل��ظ��ه��ر 
ل��ي��م��و���ص يف  ب��ق��ي��ادة ر�م����ون  �لأول 

�لرئي�صية  �ل���ت���دري���ب���ي���ة  �حل�������ص���ة 
�يل  �مل��رئ��ي  �لت�صال  برنامج  ع��رب 
30 لعبا،  �أك��رث من  ي�صرك فيه 
�لتدريبات  كل لعب  ي��وؤدي  بحيث 
من منزله مع جهاز �ملنتخب عرب 

�لفيديو.
�حل�صة  ت���ب���د�أ  �أن  ..ق���ب���ل  وت���اب���ع 
�لتدريبية للمنتخب بن�صف �صاعة، 
�لت�صال  ع���رب  ك��م��درب��ني  جن��ت��م��ع 
�مل���رئ���ي م���ع ي��ا���ص��ر �ل��ق��ب��ي�����ص��ي من 
�لإد�رة �لفنية بالحتاد، ونتفق على 
مكونات �لوحدة �لتدريبية ونعتمد 
“�لكور�ص” �لذي �صنقوم بتطبيقه، 
�أه���د�ف حمددة،  �أج��ل حتقيق  م��ن 

لعبونا  ي���ك���ون  �أن  ن�����ص��م��ن  ح��ت��ى 
جاهزين للتحديات �ملقبلة، عندما 
ذلك  وبعد  �لن�صاط،  ��صتئناف  يتم 
نفتح �لفيديو لدخول كل �لالعبني 
مبن فيهم �لالعبون �لكبار في�صل 
و�صعود  �حلمادي،  ويحيي  �لكتبي، 

�حلمادي، وغريهم.
�ليومية  �رت��ب��اط��ات��ه  ب��اق��ي  وع����ن 
تدريبية  ح�����ص��ة  ه��ن��اك  �إن  ي��ق��ول 
ولعبات  لالعبي  بعد  ع��ن  �أخ���رى 
عليه،  ي�صرف  �لذي  عجمان  مركز 
لريا�صات  �ل�صارقة  ملركز  و�أخ���رى 
�ل�����دف�����اع ع����ن �ل���ن���ف�������ص ح���ي���ث �إن����ه 
م�صوؤول عن هذين �ملركزين �أي�صا، 

حتى  معهم  عمله  مبتابعة  وي��ق��وم 
�لالعبني  م�����ص��ت��وي��ات  ت��ر�ج��ع  ل 
ل�صيما �أن �جلوجيت�صو يحتاج �إىل 
ل�صمان  و�ل���ص��ت��م��ر�ري��ة  �مل���د�وم���ة 
وتطور  و�لعطاء  �لتميز  ��صتد�مة 

�مل�صتوى.
وع��������ن �مل�����������ص�����ارك�����ات �خل����ارج����ي����ة 
�إنه  ق���ال  للمنتخبات  �مل�صتقبلية 
تكوين  �صيتم  �ل��ي��وم  م��ن  �ع��ت��ب��ار� 
للمنتخب  ج����دي����د  ع���م���ل  ف����ري����ق 
�ل�صني  ج��ول��ة  يف  �صي�صارك  �ل���ذي 
لنهائيات  �مل��وؤه��ل��ة  �ملقبل  نوفمرب 
�لعاملية  �ل�صاطئية  �لأل��ع��اب  دورة 
يف ���ص��ان دي��ي��ج��و �مل��ق��رر ل��ه��ا �صيف 

�ل��ع��ام �مل��ق��ب��ل، ح��ي��ث �إن �لإم�����ار�ت 
و69   ،62 هما  ب��وزن��ني  �صت�صارك 
كجم، يف �لرجال بتلك �لت�صفيات، 
�لطويلة  �ل��ق��ائ��م��ة  �خ���ت���ي���ار  ومت 
وف���ق برنامج  لإع���د�ده���م ج��م��ي��ع��ا، 
�ملقبل،  نوفمرب  حتى  طويل  زمني 
�لقائمة  تلك  على  جن��ري  �أن  قبل 
لختيار  و�لتقلي�ص  �لفرز  عملية 
لعبني فقط يف كل وزن وت�صجيل 
تلك  يف  ل���ل���م�������ص���ارك���ة  �أ����ص���م���ائ���ه���م 
�جلولة، كما �أن نف�ص �لأمر ينطبق 

�صي�صاركن  �لالئي  �لالعبات  على 
�جلولة  ن��ف�����ص  يف  �أي�����ص��ا  ب���وزن���ني 
للمنتخب  �لفني  �جلهاز  و�صيقوم 
�لن�صائي بر�صيح �لقائمة �لطويلة 
كجم   63 و   57 وزين  يف  للبنات 
للربنامج  �إخ�����ص��اع��ه��ن  �أج����ل  م���ن 
يف  للم�صاركة  بتاأهيلهن  �خل��ا���ص 

جولة �ل�صني.
وعن �ل��دور �لذي يقوم به خلدمة 
جم��ت��م��ع��ه ل��ي��ك��ون �ل��ري��ا���ص��ي��ون يف 
�ملرحلة  ه��ذه  يف  �لأوىل  �ل�صفوف 

�ملهمة قال: “قمت بت�صجيل ��صمي 
كمتطوع يف بر�مج �لتطوع للرعاية 
باأي  للقيام  م�صتعد  و�أن��ا  �ل�صحية، 
ج��ه��د ي��ط��ل��ب م��ن��ي يف ه���ذ� �ملجال 
ب�������الدي، وهنا  �أج������ل خ���دم���ة  م����ن 
وتقديري  �صكري  �أ�صجل  �أن  لب��د 
لدولة �لإمار�ت وقيادتها �لر�صيدة 
تبذلها  �ل���ت���ي  �ل���ك���ب���رية  ل��ل��ج��ه��ود 
و�صون  �ملجتمع  حماية  �أج���ل  م��ن 
مكت�صباته، بالإ�صافة �إىل م�صاعدة 
�ل�صديقة  �ل�������دول  يف  �لآخ�����ري�����ن 

�لعون،  �إىل  حتتاج  �لتي  و�ل�صقيقة 
منوذجا  �لإم�����������ار�ت  ي��ج��ع��ل  مم����ا 

يحتذى به يف كل �ملمار�صات«.
يذكر �أن �حلو�صني كان لعبا دوليا 
و�مليد�لية  �لأول  �مل���رك���ز  وح���ق���ق 
�لذهبية يف بطولة �لعامل 2018، 
ل��ل��ت��دري��ب، وهو  ي��ت��ح��ول  �أن  ق��ب��ل 
�أف�صل حكام  �أي�صا من  دويل  حكم 
�لإم��������ار�ت يف ت��ل��ك �ل��ري��ا���ص��ة مع 
وعبيد  �ل����درع����ي،  ج���اب���ر  زم��ي��ل��ي��ه 

�لكعبي.

•• اأبوظبي-وام:

�لعني  لع��ب  كودجو  لب��ا  �لتوجويل  �ملهاجم  ��صتحق 
�ل��ر���ص��م��ي ل��الحت��اد �لآ�صيوي  �لح��ت��ف��اء ب��ه يف �مل��وق��ع 
ب��اع��ت��ب��اره و�ح�����د� م���ن �أب�����رز �ل��الع��ب��ني �لأج����ان����ب يف 
�إنه قاد  �آ�صيا، حيث  �لدوريات �ملختلفة مبنطقة غرب 
�ل�صمو رئي�ص  �إىل نهائي كاأ�ص �صاحب  فريقه للتاأهل 
�ل���دول���ة، فيما يحتل �ل��ع��ني ح��ال��ي��ا �مل��رك��ز �ل��ث��اين يف 
قائمة  ويت�صدر  نقطة،   37 بر�صيد  �لرتيب  جدول 
�خلليج  دوري  يف  ه��دف��ا   19 بر�صيد  �مل��و���ص��م  ه���د�يف 

ف��ي��ه��ا، متفوقا على  ���ص��ارك  18 م��ب��ار�ة  �ل��ع��رب��ي م��ن 
�لرجنتيني �صيبا�صتيان تيجايل لعب �لوحدة �صاحب 
�ملركز �لثاين بر�صيد 15 هدفا من م�صاركته يف 19 

مبار�ة.
�أن��ه مع  �لآ�صيوي  �لحت��اد  �ل�صادر عن  �لتقرير  و�أك��د 
م����رور �أك����رث م���ن ن�����ص��ف �مل��و���ص��م يف م��ع��ظ��م بطولت 
�ل����دوري مبنطقة غ��رب �آ���ص��ي��ا، ب��رز ����ص��م لب��ا كودجو 
ب��اع��ت��ب��اره و�ح�����د� م���ن �أه����م و�أجن�����ح �ل�����ص��ف��ق��ات �لتي 
�آ�صيا،  غ��رب  منطقة  يف  �ملا�صي  �ل��ع��ام  �صيف  �صهدها 
�لتاأثري �لأك��رب يف بطولت هذ� �لعام.  و�لتي كان لها 

��صامو�ه  �لغاين  �لنجم  مغادرة  “منذ  �لتقرير:  وقال 
�ل�صيني يف  �آي بي جي  ����ص  �صنغهاي  ن��ادي  �إىل  جيان 
عام 2015، عانى نادي �لعني لإيجاد بديل له بذ�ت 
�صنو�ت، وجد  �أربع  بعد مرور  �لعالية، ولكن  �لقدر�ت 
�لفريق �صالته من منطقة غرب �أفريقيا، وبالتحديد 
بروز   2019-2018 مو�صم  �صهد  فقد  توجو،  من 
نادي بركان يف �ملغرب، حيث و�صل �لفريق �إىل نهائي 
�ملهاجم لبا  بقيادة  وذل���ك  �لأف��ري��ق��ي،  ك��اأ���ص �لحت���اد 
ك��ودج��و �ل��ب��ال��غ م��ن �ل��ع��م��ر 27 ع��ام��اً، �ل���ذي ت�صدر 
ترتيب هد�يف �لفريق بر�صيد 8 �أهد�ف، ولفت �أنظار 

�لعني �لذي �صعى للتعاقد معه.
فريقه  م��ع  ب�صرعة  ت��اأق��ل��م  لب��ا  �أن  �لتقرير  و����ص��اف 
�جلديد، حيث �صجل يف �ملبار�ة �لأوىل على �صتاد هز�ع 
بن ز�يد، وذلك بعد مرور ثماين دقائق فقط، ليتغلب 
�لعني على �حتاد كلباء 3-2، وبعد ذلك و��صل �ملهاجم 
�ملميز ت�صجيل �لأهد�ف خا�صة من خالل �ل�صر�كة مع 
زميله �جلناح �لأمين بندر �لأحبابي، حيث �صجل 19 
ه��دف��اً ومب��ع��دل ي��زي��د على ه��دف يف ك��ل م��ب��ار�ة، من 
�لتمرير�ت  عرب  �لأحبابي  �صنعها  �أه��د�ف   10 بينها 

�لعر�صية من �جلهة �ليمنى.

•• الريا�س-الفجر

�أطلقتها  �ل���ت���ي  �مل�����ب�����ادرة  ح��ظ��ي��ت 
مب�صمى  �ل�صعودية  �لأوملبية  �للجنة 
وتفاعل  بانت�صار  بالبيت(  )بتمرن 
�لأطفال من  �لريا�صيني، وكذ�  من 
خالل و�صائل �لتو��صل �لجتماعي.

وح�صدت �ملبادرة تفاعاًل كبري�ً بني 
�لتو��صل  و���ص��ائ��ل  ع��ل��ى  �جل��م��ه��ور 
�لج��ت��م��اع��ي ح��ي��ث ه��دف��ت �إىل حث 
�مل���ن���زل  وحت���ف���ي���ز �لأ�����ص����خ����ا�����ص يف 
بعد  �لتدريبات  �آد�ء  مو��صلة  على 
يف  �ل��ري��ا���ص��ي  �لن�صاط  تعليق  ق���ر�ر 
�ململكة �صمن �لإج��ر�ء�ت �حلكومية 
كورونا  ف��ريو���ص  �نت�صار  م��ن  للحد 

�مل�صتجد.
عرب  �لريا�صية  �لحت���اد�ت  ون�صرت 
 “ “توير  يف  �لر�صمية  ح�صاباتها 
لريا�صييها  وف���ي���دي���وه���ات  ����ص���ور� 
�ملنزلية  تدريباتهم  خاللها  �صجلو� 
م�صتخدمني  �ل���ري���ا����ص���ات  جل��م��ي��ع 
و�لالفت  لآد�ئ���ه���ا،  خمتلفة  �أدو�ت 
�أنها مو�د �صهلة من �ملنازل تفنن من 

�إىل  حتويلها  يف  �لالعبون  خاللها 
�لتدريبات  �آد�ء  �أدو�ت م�صاعدة على 
تناف�ص  و���ص��ط  �صيقة  م�����ص��اح��ات  يف 

كبري من �جلميع.
�لتدريبات  يف  متخ�ص�صون  وق���دم 

�ل��ري��ا���ص��ي��ة ر����ص���ائ���ل ت���وع���وي���ة عرب 
“�صناب �صات” ت�صمنت  “توير” و 
بال�صكل  �ل���ت���دري���ب���ات  �آد�ء  ك��ي��ف��ي��ة 
�ل�������ص���ح���ي���ح مب�����ا ي����ت����و�ف����ق م�����ع كل 
�إىل ح�ص�ص  �إ���ص��اف��ة  ع��م��ري��ة،  ف��ئ��ة 

�فر��صية للتدريبات تبث يف �أوقات 
من  �لآلف  م��ع��ه��ا  ت��ف��اع��ل  م��ع��ي��ن��ة، 

�لأ�صخا�ص.
و�ن�صم للمبادرة �صخ�صيات ريا�صية 
م���ن روؤ�����ص����اء �أن���دي���ة و�إد�ري��������ني ويف 

عبد�لعزيز  �لأم��ري  �صمو  مقدمتهم 
�لريا�صة  وزي��ر  �لفي�صل  تركي  ب��ن 
رئي�ص جمل�ص �إد�رة �للجنة �لأوملبية 
����ص���ارك مبقطع  �ل�����ذي  �ل�����ص��ع��ودي��ة 
ف��ي��دي��و ل��ت��دري��ب��ات��ه يف �مل���ن���زل حث 
عن  �لتوقف  عدم  على  �جلميع  فيه 
�صحة  على  للمحافظة  �ل��ت��دري��ب��ات 
ول���ي���اق���ة �جل�����ص��م وت���ق���وي���ة �ل�����دورة 
متا�صياً  �مل��ن��اع��ة،  ون���ظ���ام  �ل��دم��وي��ة 
�لتي  �ل��دول��ة  لتوجهات  و��صتجابة 
تن�ص على �لبقاء يف �ملنزل يف �لفرة 

�حلالية.
و����ص���ه���دت �مل�����ب�����ادرة �ن�������ص���م���ام عدد 
�لريا�صية  �لحت�����اد�ت  روؤ����ص���اء  م��ن 
�لريا�صة يف  وجم��م��وع��ة م��ن جن��وم 
�ململكة �ل�صعوديني و�لأجانب ملختلف 
باأهميتها  منهم  �إمي��ان��اً  �ل��ري��ا���ص��ات 
للمتلقني  ت��وع��وي��ة  ر���ص��ائ��ل  وب���ث���و� 
�ملنزل  يف  �ل��ت��دري��ب��ات  �أن  م��وؤك��دي��ن 
�ل�صالمة  على  �ملحافظة  يف  ت�صاعد 
و�ل�����ص��ح��ة و�ل��ل��ي��اق��ة ، ت�����ص��ام��ن��اً مع 
ملكافحة  �ل��دول��ة  و�أج��ه��زة  موؤ�ص�صات 

جائحة كورونا.

�ملوقع �لر�صمي لالحتاد �لآ�صيوي لكرة �لقدم 
يحتفي مبهاجم �لعني لبا كودجو

مبادرة �لأوملبية �ل�صعودية »بتمرن بالبيت« 
حتظى بتفاعل كبري

مدرب منتخب �جلوجيت�صو لـ»و�م«: بر�مج �لتدريب عن بعد حتقق جناحات كبرية

�أم�ص  ت�صيفريين  �ألك�صندر  �ل�صلوفيني  )ويفا(  �لقدم  لكرة  �لأوروب��ي  �لحت��اد  رئي�ص  ر�أى 
م�صري  ك��ان  مهما  �ملمتاز  �لإنكليزي  ل��ل��دوري  بطال  �صيكون  ليفربول  �أن  �لث��ن��ني  �لأول 

�لبطولة �لتي مت تعليقها ب�صبب تف�صي فريو�ص كورونا �مل�صتجد.
وقال ت�صيفريين ل�صحيفة “�إيكيبا” �ل�صلوفينية “من �مل�صتحيل �أن ل يكون ليفربول بطال. 
�إذ� لعبت �ملباريات، فمن �صبه �ملوؤكد �نه �صيفوز باللقب. من �لناحية �لنظرية مل يح�صل 
على �للقب بعد، لكنه بالتاأكيد قادر على ذلك«. وتابع “يف حال تعذر لعب �ملباريات، �صنحتاج 
�إىل �إيجاد طريقة و+مفتاح+ يتم على �أ�صا�صه �لإعالن عن �لنتائج وحتديد �لفائزين )...( 
ل �أرى �أي �صيناريو ل يكون فيه ليفربول )بطال(«. ويجد ليفربول نف�صه هذ� �ملو�صم �أقرب 
�لرتيب  يت�صدر  �ذ�  �لنتظار،  بعد ثالثني عاما من  �للقب  لإح��ر�ز  �أي وقت م�صى  من 
بر�صيد 82 نقطة، وبفارق 25 نقطة عن مالحقه مان�ص�صر �صيتي �لذي خا�ص مبار�ة 

�لتي كانت مقررة �صد  �ملقبلة  �ملبار�ة  �للقب يف  �لأحمر ح�صم  �لفريق  باإمكان  �أق��ل. وكان 
جاره �إيفرتون يف �ملرحلة �لثالثني، ب�صرط خ�صارة �صيتي �أمام م�صيفه برينلي، قبل �ن يتم 
تعليق �ملباريات ب�صبب فريو�ص كورونا. وتابع رئي�ص �لحتاد �لقاري “�أدرك �أن �مل�صجعني 
�صي�صعرون بخيبة �أمل �إذ� �أقيمت �ملباريات يف ملعب فارغ �أو حتى لو مت حل �ملو�صوع على 
�أنه  �أعتقد  �إ�صارة �ىل ح�صم بقر�ر ولي�ص بنتيجة �ملباريات يف �مللعب(، لكنني  �لطاولة )يف 
غالبية  “كوفيد19-” بتعليق  وت�صبب  باللقب«.  �صيفوز  باأخرى  �أو  بطريقة  )ليفربول( 
�أوروب��ا و�لعامل، و�صط عدم يقني ب�صاأن متى تتيح �لظروف �ل�صحية  �للعبة يف  مناف�صات 
�ملحلية  �لبطولت  ل�صتئناف  حمتمل  موعد  “ويفا” على  يعلق  ومل  �مل��ب��اري��ات.  م��ع��اودة 
و�لقارية، و�أكد �نه يعمل على عدة �صيناريوهات. لكن ت�صيفريين حذر �صابقا من �حتمال 

فقد�ن �ملو�صم بحال عدم �لتمكن من ��صتئنافه بحلول �أو�خر حزير�ن/يونيو.

ت�صيفريين يعترب ليفربول بطال لإنكلرت� 

••  املنامة-الفجر

�لأوملبية  للجنة  �ل��ت��اب��ع��ة  �لأومل��ب��ي��ة  �لأك���ادمي���ي���ة  ت��ن��ظ��م 
�لبحرينية دورة �مل�صتوى �لثالث �صمن �لربنامج �لوطني 
للمدربني، وذلك با�صتخد�م نظام �لتعلم �للكروين عن 

بعد ب�صبب �إجر�ء�ت �لوقاية من فريو�ص كورونا.
ت�صتمر حتى  �ل��ت��ي  �ل���دورة  �أن  �لومل��ب��ي��ة  �للجنة  و�أك���دت 
حر�صها على مو��صلة  من  �نطالقا  تاأتي  �جلاري   16
تت�صمن  و�ل��ت��ي  للد�ر�صني  �لتعليمية  �خل��دم��ات  تقدمي 
حزمة من �ل��دور�ت وور���ص �لعمل و�ل��ن��دو�ت �لتي تعنى 

بتطوير �لكو�در �لفنية و�لإد�رية تنفيذ� للخطة �ل�صنوية 
لالأكادميية �لأوملبية.

)تطوير  مب��و���ص��وع  �ل������دورة  حم��ا���ص��ر�ت  �أوىل  وب������د�أت 
�ملحا�صر�ت  ب��اق��ي  تت�صمن  فيما  �لريا�صية(،  �ل��ق��در�ت 
)�لتدريب  وحما�صرة  و�ل�صت�صفاء(،  )�لوقاية  مو�صوع 

و�لقيادة(، وحما�صرة �ملهار�ت �لذهنية.
�مل�صتوى  دورة  على  طبقت  �لتي  �لأوىل  �لتجربة  وكانت 
ز�ل��ت م�صتمرة  ق��د �صهدت جناحا جيد� وه��ي ل  �ل��ث��اين 
�لعربية  و�مل��م��ل��ك��ة  �ل��ب��ح��ري��ن  م���ن  م���درب���ني  مب�����ص��ارك��ة 

�ل�صعودية.

�لأوملبية �لبحرينية تنظم دورة للمدربني عن بعد

�لركي  للمنتخب  �ل�صابق  �حل��ار���ص  رت�����ص��رب،  رو���ص��ت��و  خ��رج 
�لذي  �مل�صت�صفى  من  �لإ�صباين،  بر�صلونة  ون��ادي  �لقدم  لكرة 
بح�صب  �مل�صتجد،  كورونا  بفريو�ص  �إ�صابته  جر�ء  �إليه  �أدخ��ل 
على  ح�صابها  عرب  رت�صرب  �إ�صيل  وكتبت   . زوجته  ك�صفت  ما 
تطبيق �ن�صتاغر�م “يا له من يوم جميل )...( بعد 11 يوما 
رت�صرب )46  وك��ان  �مل�صت�صفى«.  �ملحنة، خرج زوج��ي من  من 
�مل��ب��اري��ات م��ع �ملنتخب  ب��ع��دد  ع��ام��ا(، ح��ام��ل �ل��رق��م �لقيا�صي 
كاأ�ص  يف  قوميا  بطال  �أ�صبح  دولية(،  مبار�ة   120( �لركي 
ب���الده �ىل  ب��ق��ي��ادة منتخب  ���ص��اه��م  ع��ن��دم��ا   ،2002 �ل��ع��امل 
�لنهائيات،  يف  م�صاركاته  تاريخ  يف  له  نتيجة  �أف�صل  حتقيق 
منتخب  على   2-3 بنتيجة  �لفوز  خالل  من  ثالثا  باحللول 

كوريا �جلنوبية �لتي كانت تت�صارك �ل�صت�صافة مع �ليابان.

�لطويل  و�صعره  �لقوية  �جل�صدية  ببنيته  �حل��ار���ص  وع��رف 
عينيه  حت��ت  �ل��ل��ون  �أ���ص��ود  م�صحوق  بو�صع  و��صتهر  �لأج��ع��د، 
�لقدم  كرة  بالعبي  بالعبي  �أ�صوة  خ�صومه،  تركيز  لت�صتيت 
�لأمريكية. ود�فع رت�صرب عن �ألو�ن �أندية تركية عدة �أبرزها 
بر�صلونة  مع  ق�صرية  جتربة  وخا�ص  وب�صيكتا�ص،  فرنبغ�صة 
يف �لعام 2003 بعد بروزه يف كاأ�ص �لعامل. و�عتزل يف �لعام 
ت��ريمي، مدرب  خ��روج فاحت  �ملا�صي  �لأ�صبوع  و�صهد   .2012
غلطة �صر�ي و�ل�صم �لأ�صطوري يف كرة �لقدم �لركية، من 
“كوفيد- بفريو�ص  لإ�صابته  �إل��ي��ه  �أُدخ���ل  بعدما  �مل�صت�صفى 

�لأحد  حتى  �لركية  �ل�صحة  وز�رة  و�أح�صت  �أي�صا.   ”19
فريو�ص  ب�صبب  وف��اة  حالة  و574  �إ�صابة  �أل��ف   27 ح��و�ىل 

كورونا �مل�صتجد.

رو�صتو يغادر �مل�صت�صفى بعد عالجه من كورونا 
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•• اأبوظبي-الفجر

ينظم جمل�ص �أبوظبي �لريا�صي، بطولة خلك يف �لبيت �ملفتوحة لل�صطرجن 
مع  بالتعاون  وذل��ك  �ملرئي  �لت�صال  تقنية  ُبعد، عرب  �للعب عن  بطريقة 
نادي �أبوظبي لل�صطرجن و�لألعاب �لذهنية خالل �لفرة من 8 �إىل 15 

�أبريل �جلاريز
�أبوظبي  ملجل�ص  �ملتو��صلة  و�مل��ب��ادر�ت  �حلمالت  �إط��ار  يف  �لبطولة  وت��اأت��ي 
�لريا�صي من �أجل تفعيل �لأن�صطة و�لبطولت �لريا�صية عن ُبعد و�لعمل 
على رفع م�صتوى لعبي �ل�صطرجن با�صتخد�م �لتقنيات �حلديثة ويف ظل 
بعد  �لوطنية  �لح��ر�زي��ة  و�لإج���ر�ء�ت  �لوقائية  �لتد�بري  بكافة  �للتز�م 

�نت�صار فريو�ص كورونا.

�لفرة  وتبلغ  جولة،   11 من  �ل�صوي�صري  �لنظام  وف��ق  �لبطولة  .وت��ق��ام 
�إ�صافة ثانية لكل نقلة  3 دقائق لكل لعب مع  �لزمنية �ملحددة للمبار�ة 
�لأربعاء،  5 بطولت متتالية بد�ية من يوم  �صت�صهد تنظيم  ملعوبة، كما 
موعد �فتتاح �حلدث، لكي حتت�صب �أف�صل 3 نتائج لالعب خالل �لبطولت 

�لبطولة. لنهائي  لعباً  �خلم�ص على �أن يتاأهل �أف�صل 24 
وقال عارف �لعو�ين �لأمني �لعام ملجل�ص �أبوظبي �لريا�صي: تقام �لبطولة 
يف �إطار حر�ص على توفري من�صات جديدة للتفاعل �لريا�صي مع �لأن�صطة 
و�لبطولت و�لعمل على ت�صجيع ودعم جميع فئات �ملجتمع و�لالعبني يف 
بالن�صاط و�حلفاظ على م�صتوياتهم  �ل�صتمر�رية  �لريا�صات على  جميع 
�للتز�م  خالل  من  �لر�هنة  �لأزم��ة  على  و�لتغلب  بالبيت  بالبقاء  �لفنية 

بكافة �لإجر�ء�ت �لوقائية و�لتد�بري �لحر�زية للجهات �ملخت�صة.

�ل�صلة  ك��رة  دوري  مفو�ص  ��صتبعد 
�لأمريكي للمحرفني �آدم �صيلفر �أن 
يتخذ �أي قر�ر ب�صاأن عودة �ملناف�صات 
كورونا  ب�صبب فريو�ص  توقفت  �لتي 
�مل�صتجد، قبل �أيار/مايو ما يزيد من 

�حتمال �لتوجه نحو �إلغاء �ملو�صم.
در��صة  ع��ل��ى  �ل����دوري  ر�ب��ط��ة  تنكب 
لعودة  �ملحتملة  �ل�صيناريوهات  كافة 
�ملو�صم  �إن���ه���اء  ك����ان  �إن  �مل��ن��اف�����ص��ات، 
�أو �لن��ت��ق��ال م��ب��ا���ص��رة �ىل  �مل��ن��ت��ظ��م 
�أوف” �أو  “بالي  �لإق�صائية  �لأدو�ر 
حتى �إلغاء �ملو�صم باأكمله بح�صب ما 

توقع �لعديد من �لنجوم.
�لريا�صية  �لأح�������د�ث  ب��ق��ي��ة  وم���ث���ل 
ترتبط  �ل����ع����امل،  �أن����ح����اء  ج��م��ي��ع  يف 
�نت�صار  ب���ت���وق���ف  �ل����������دوري  ع�������ودة 
�أمريكا  يف  “كوفيد19-”  ف��ريو���ص 

�ل�صمالية.
�ملا�صي  قبل  �لأ���ص��ب��وع  �أم��ل  �أن  وبعد 
�أي����ار/ منت�صف  يف  �ل�����دوري  ب���ع���ودة 

مافريك�ص  د�ل���ص  مالك  �أق��ر  مايو، 
م��اري��ك ك��ي��وب��ن �لأرب���ع���اء يف حديث 
�أن” �لريا�صية  بي  �أ���ص  “�أي  ل�صبكة 
عن  فكرة”  �أي  ل����دي  “لي�ص  ب�����اأن 

موعد �لعودة
ه��ن��اك ���ص��يء و�ح����د م���وؤك���د، ه���و �أن 
من  �لأخ�صر  �ل�صوء  ينتظر  �صيلفر 
م�صاألة  وه���ي  �ل�����ص��ح��ي��ة،  �ل�����ص��ل��ط��ات 
ما  وه��ذ�  بتاريخها،  �لتنبوؤ  ميكن  ل 

نقلت  �لإث��ن��ني يف مقابلة  �ليه  �أ���ص��ار 
على  �ل����دوري  ح�صاب  على  مبا�صرة 
قلته  م��ا  “�إن  كا�صفا  ت��وي��ر،  م��وق��ع 
�أنه  ه��و  �مل��ا���ص��ي  �لأ���ص��ب��وع  جلماعتي 
يتوجب علينا تقبل �أننا لن نكون يف 
�أي قر�ر�ت،  �تخاذ  و�صع ميكننا من 

�أقله يف ني�صان/�أبريل«.
ذل���ك يعني  �أن  �أع��ت��ق��د  “ل  و�أ����ص���اف 
على  قادرين  �صنكون  �أننا  بال�صرورة 

ذلك يف �لأول من �أيار/مايو«.

بطولة  �أول  �ل�صلة  ك��رة  دوري  وك��ان 
حمرفة يف �لوليات �ملتحدة تتخذ 
�آذ�ر/  11 يف  �مل��و���ص��م  ت��ع��ل��ي��ق  ق����ر�ر 

�رتكاز  ����ص��اب��ة لع��ب  نتيجة  م��ار���ص 
غوبري  رودي  �ل��ف��رن�����ص��ي  ج���از  ي��وت��ا 

بفريو�ص “كوفيد19-«.
وكان من �ملفر�ص �أن ينتهي �ملو�صم 
على  ني�صان/�أبريل،   15 يف  �ملنتظم 
“بالي  �لإق�����ص��ائ��ي��ة  �لأدو�ر  ت���ب���د�أ 
�ىل  و�����ص����ول  م���ن���ه   18 يف  �أوف” 

�ل��ذي ك��ان مقرر� يف  �ل��دور �لنهائي 
حزير�ن/يونيو.

وم���ع ����ص��ت��م��ر�ر ح��ال��ة ع���دم �ليقني 
ومتى ميكن  �لفريو�ص  تف�صي  ب�صاأن 
�حتو�وؤه، �أكد �صيلفر �أنه مل يتخذ �أي 
قر�ر ب�صاأن ما �إذ� كان �صيحاول �إكمال 
مبا�صرة  �ل��ذه��اب  �أو  �ملنتظم  �ملو�صم 

�ىل �لأدو�ر �لإق�صائية.
و�صدد �صيلفر �أن �لر�بطة مل تتخذ �أي 
�إقامة  مثل  �صيناريوهات  ب�صاأن  قر�ر 

يف  دورة  بنظام  �لإق�����ص��ائ��ي��ة  �لأدو�ر 
مكان و�حد، وهو �خليار �لذي ك�صف 
�لإلكروين  �مل��وق��ع  �خل��م��ي�����ص  ع��ن��ه 
�إيلو�صر�يتد”،  “�صبورت�ص  ملجلة 
يدر�صون  �مل�صوؤولني  �أن  �ىل  م�صري� 
�لإق�صائية  �لأدو�ر  تنظيم  �إمكانية 

باأكملها يف ل�ص فيغا�ص.
ويف مقابلته �لإثنني، قال �صيلفر “ل 
�أريد �أن �أترك �نطباعا باأننا ل نفعل 
كل ما يف و�صعنا لال�صتئناف يف ظل 
�أنه  �ىل  م�صري�  �ملنا�صبة”،  �لظروف 
�صتكون  �ل����دوري،  ��صتئناف  مب��ج��رد 

هناك خيار�ت عدة مطروحة.
�ىل  �أن��ظ��ر  ع��ن��دم��ا  “�صاأقول،  وت��اب��ع 
)خيار ��صتئناف �لدوري يف( �ل�صيف، 
بالتاأثري  ف��ي��ه��ا  ن���ب���د�أ  ن��ق��ط��ة  ه��ن��اك 
�صيتاأخر  �ل��ذي  �ملقبل”  �ملو�صم  على 

�نطالقه نتيجة هذ� �لأمر.
و�أفاد �أن ر�بطة �لدوري ل تز�ل تفكر 
جمهور،  ب���دون  �للعب  ��صتئناف  يف 
�ل��ف��رق، يف مر�فق  ���ص��و�ء يف مالعب 
على  �إق�صائية  ب����اأدو�ر  �أو  �ل��ت��دري��ب 

نظام دورة يف مكان و�حد.
“�صبورت�ص  ت���ق���ري���ر  ع���ل���ى  ورد� 
ل�ص  �ختيار  ب�صاأن  �إيلو�صر�يتد” 
�ل�”بالي  مبار�ة  لحت�صان  فيغا�ص 
هناك  “كان  ���ص��ي��ل��ف��ر  ق����ال  �أوف”، 
�ملدن  ح��ول  �لتخمينات  م��ن  �لكثري 
�أن  ميكن  �ل��ت��ي  �ملختلفة  و�لأم���اك���ن 

�وف(.  )ب����الي  �ل������دورة  ت�صت�صيف 
حاليا”،  �ل���ص��ت��م��اع  و���ص��ع  يف  ن��ح��ن 
�لتو��صل مع جهات عدة  كا�صفا عن 
�أوف” يف  �ل�”بالي  تقام  باأن  مهتمة 

مدنها.
�لت�������ص���ال  �ىل  ����ص���ي���ل���ف���ر  وت�����ط�����رق 
�جل��م��اع��ي �ل����ذي �أج�����ر�ه وع����دد من 
م��ف��و���ص��ي �ل����دوري����ات �لأخ������رى، مع 
تر�مب  دون��ال��د  �لأم��ريك��ي  �لرئي�ص 
�ل�����ص��ب��ت بعودة  ث��ق��ت��ه  �أب������دى  �ل�����ذي 
�ملناف�صات �لريا�صية، لكنه �متنع عن 

حتديد جدول زمني لهذه �لعودة.
�لإ�صابات  عدد  �أن  من  �لرغم  وعلى 
بفريو�ص “كوفيد19-” يف �لوليات 
�ملتحدة �أ�صبح �لأكرب يف �لعامل، كان 
�ل�صبت  متفائال  �لأمريكي  �لرئي�ص 
يف م��وؤمت��ره �ل�����ص��ح��ايف �ل��ي��وم��ي من 
عودة  “�أريد  قائال  �لأبي�ص،  �لبيت 
عندما  �مل����الع����ب...  �ىل  �مل�����ص��ج��ع��ني 
نكون  �أن  ج��اه��زي��ن. مب��ج��رد  ن��ك��ون 
قادرين، بطبيعة �حلال. ل �أ�صتطيع 
�أن �أخربكم بالتاريخ لكني �أعتقد �أنه 

�صيكون عاجال ولي�ص �آجال«.
ت�صارك  �لدوريات  “كل  �صيلفر  و�أكد 
)تر�مب( هذ� �لر�أي، ونود ب�صدة �أن 
نكون جزء� من حركة �إع��ادة ت�صغيل 
�أن  �لقت�صاد. لكن بالطبع ل ميكن 
�أن  �صاأنها  ذلك بطريقة من  يتحقق 

تعر�ص �ل�صالمة للخطر«.
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�أوىل حلقاتها من برنامج  �أطلقت ر�بطة �ملحرفني �لإمار�تية 
دوري��ن��ا يف حو�ر  ي�صت�صيف جن���وم  �لبيت” �ل���ذي  م��ن  جن��م   “
و�لتي مت  �لربنامج  �لأوىل من  �حللقة  ��صت�صافت  بعد«.  “عن 
�حلو�صني  يعقوب  �جل��اري،  �أبريل   6 �لثنني  �لأول   �أم�ص  بثها 

ن��ادي �حت��اد كلباء، حتدث فيها عن ذكرياته يف م�صريته  لعب 
�لريا�صية، كيف يق�صي وقته يف بيته يف ظل توقف دوري �خلليج 
من  للحد  و�لحر�زية  �لوقائية  بالإجر�ء�ت  و�لتز�مه  �لعربي 
يف  �حلو�صني  حت��دث  كما   ،19 كوفيد  ك��ورون��ا  فايرو�ص  �نت�صار 

�حللقة عن فريقه �ملف�صل وجنومه �ملف�صلني عامليا.
خالل  م��ن  �لبيت”  “جنم_من  ب��رن��ام��ج  حلقات  و�صتتو��صل 

��صت�صافة لعبي جميع �لأندية �ملحرفة �لذين �صيطلون على 
�جلماهري �إلكرونيا عرب �ملن�صات �لرقمية لر�بطة �ملحرفني 

�لإمار�تية @AGleague ب�صكل �أ�صبوعي.
وتاأتي هذه �ملبادرة، �صمن مبادر�ت ر�بطة �ملحرفني �لإمار�تية 
لتعزيز �ملحتوى �لإعالمي وخلق ج�صور �لتو��صل بني �لالعبني 

و�جلماهري.

•• دبي -الفجر

ُينظم �حتاد �لإمار�ت لكرة �لقدم �صباح �ليوم �لأربعاء ور�صة 
�ملقبل  �لريا�صي  للمو�صم  �ل�صنية  �مل��ر�ح��ل  م�صابقات  عمل 
مب�صاركة   ، �ملرئي  �لت�صال  بنظام  وذلك   2021-2020
�ملدر�ء �لفنيني وم�صريف فرق �ملر�حل �ل�صنية باأندية �لدولة 

.
وت���ه���دف ور����ص���ة �ل��ع��م��ل �ل��ت�����ص��اور م���ع �أن���دي���ة �ل���دول���ة فيما 
م�صابقات  جلميع  �ملعتمدة  �ل�صنية  �لفئات  حتديد  يخ�ص 
�ملر�حل �ل�صنية للمو�صم �لريا�صي �ملقبل ، و�أعد�د �لالعبني 
�مل�صجلني يف كل فئة �صنية ، بالإ�صافة لنظام تلك �مل�صابقات 
ومو�عيد �نطالقها ، و�لتوزيع �لزمني ملبارياتها على مد�ر 

�ملو�صم �لريا�صي .
كما �صيتم �لتطرق مل�صاركة لعبي �ملر�حل �ل�صنية يف �لفئات 
ومو�ليد  �ملقيمني  �ل��الع��ب��ني  وم�����ص��ارك��ة   ، �لأع��ل��ى  �ل�صنية 
�لأمور  وكافة  �ل�صنية  �ملر�حل  �لدولة يف مباريات م�صابقات 
، ومد�ر�ص  �مل�صابقات  للو�ئح  �إ�صافة   ، �لتنظيمية للمباريات 

�لكرة باأندية �لدولة .

»جنم_من_�لبيت«..  حو�ر�ت عن بعد
 مع لعبي دورينا

بنظام االت�شال املرئي

نظم ور�صة عمل مل�صابقات �ملر�حل  �حتاد �لكرة يحُ
�ل�صنية للمو�صم �لريا�صي 2020-2021 غدً�

جمل�س �أبوظبي �لريا�صي ينظم بطولة 
خلك يف �لبيت لل�صطرجن

�صيلفر ي�صتبعد ��صتئناف قريب للدوري �لأمريكي لل�صلة 

•• دبي –الفجر:

�لثاين لرئي�ص �حتاد  �لنائب  �ل�صهالوي  �أكد يو�صف ح�صني 
�لإم������ار�ت ل��ك��رة �ل��ق��دم رئ��ي�����ص جل��ن��ة �مل��ن��ت��خ��ب��ات و�ل�صوؤون 
�لفنية �أن تو�صية �إنهاء عقد مدرب �ملنتخب �لوطني �إيفان 
منوهاً   ، بحتة  فنية  لأ�صباب  جاء  وم�صاعديه  يوفانوفيت�ص 
�أن �ختيار �ملدرب �ل�صربي من قبل �للجنة �ملوؤقتة كان  �إىل 
�للجنة  �أم���ام  ��صتثنائي  ول��ف��رة حم��ددة ومل يكن  يف وق��ت 
�مل���درب و�ل���ذي و�ف��ق على قيادة  خ��ي��ار�ت كثرية �صوى ه��ذ� 

�أجل  �أ���ص��ه��ر م��ن  �أم��ده��ا �صتة  �ملنتخب خ��الل ف��رة م��وؤق��ت��ة 
�إىل  �ملوؤهلة  �مل�صركة  �لت�صفيات  من  �لأوىل  �ملرحلة  �إكمال 

كاأ�ص �لعامل 2022 ونهائيات كاأ�ص �آ�صيا 2023 .
 ومبا �أن �لت�صفيات تاأجلت ب�صبب �لأو�صاع �ل�صحية �لر�هنة 
بانت�صار فريو�ص كورونا ، فاإن �لظرف �لذي مت على �أ�صا�صه 
�لتعاقد  مع �ملدرب قد �نتهى ، وبالتايل مت �تخاذ قر�ر باإنهاء 
�ملنتخب �لوطني يف  �لعقد و�لبحث عن مدرب جديد يقود 

�ملرحلة �ملقبلة �لتي نتمنى �أن تكون مزدهرة وناجحة .
�لفنية  و�ل�����ص��وؤون  �ملنتخبات  جلنة  �أن  �ل�صهالوي  و�أو���ص��ح 

�صتبذل ق�صارى جهدها من �أجل توفري بيئة عمل منا�صبة 
جلميع �ملنتخبات �لوطنية حتى حتقق �لأه��د�ف �ملرجوة  ، 
قوية  �صخ�صية  ذي  منتخب  لبناء  ت�صعى  �للجنة  �أن  موؤكد�ً 
مُت��ّك��ن��ه م��ن حتقيق �أه��د�ف��ه وط��م��وح��ات ج��م��اه��ريه ، وهذ� 
ل��ه خ��ربة جيدة يف جمال  ب��وج��ود جهاز فني  �إل  ل يتحقق 
يعد  �لفني  �جلهاز  �ختيار  ح�صن  �أن  �إىل  م�صري�ً   ، �لتدريب 
للر�أي  وتقديره  �صكره  ع��ن  م��ع��رب�ً   ، �لنجاح  خ��ط��و�ت  �أوىل 
�لعام �لريا�صي على �هتمامه �ملتو��صل باملنتخبات �لوطنية ، 

خا�صة �ملنتخب �لأول .

�ل�صهالوي : �أ�صباب فنية ور�ء �إنهاء عقد �إيفان يوفانوفيت�س 

هاليب تتعافى من �لإ�صابة 
وتو�قة للعودة �إىل �ملالعب 

�أعلنت �لرومانية �صيمونا هاليب �ملتوجة مرتني يف �لبطولت �لكربى لكرة 
�مل�صرب، تعافيها من �إ�صابة بقدمها �ليمنى �أبعدتها لفرة عن �ملالعب.

�ملا�صي  على  �صباط/فرب�ير  بلقب دورة دبي يف  وكانت هاليب قد تّوجت 
حمرزة  �صعبة،  جمموعات  بثالث  ريباكينا  �إيلينا  �لكازخ�صتانية  ح�صاب 

�للقب �ل�20 يف 37 مبار�ة نهائية يف م�صريتها �لحر�فية.
يف  �ل��ك��ربى  �لأرب����ع  ب��ط��ولت��ه��ا  بثانية  تتويجها  م��ن��ذ  �لول  لقبها  وك���ان 
عام  غارو�ص  رولن  يف  �لأول  بعد  �ملا�صي،  �ل�صيف  �لإنكليزية  وميبلدون 

.2018
دورة  من  �صابقا  عامليا  �وىل  �مل�صنفة  �ن�صحبت  بدبي،  تتويجها  بعد  لكن 
�ملغناطي�صي  �ل��رن��ني  �صور  و�ظ��ه��رت  �ل���ص��اب��ة،  ب�صبب  �لقطرية  �ل��دوح��ة 

��صابتها بالتهاب يف �لوتار.
�ن�صحبت بعدها �بنة �ل�28 عاما من دورة �نديان ويلز �لمريكية، قبل �ن 
ت�صبح �لأخرية �أوىل �صحايا �لدور�ت �مللغية ب�صبب تف�صي فريو�ص كورونا 

�مل�صتجد.
عن  �لخبار  ��صارككم  �ن  “�ريد  �لثنني  �لرومانية  قالت  ��صابتها،  وعن 
�ب��د�، لكن ل  �أع��اين من �لمل  ��صابتي، �لقدم جيدة وب��د�أت بالرك�ص. ل 
ويجعلني  �لكثري  يعني يل  �ت���درب  �ن  بعد، وجم��رد  �مل�صرب  ك��رة  �م��ار���ص 

متفائلة«.
�آخر ب�صبب  ��صعار  ويف ما مت تعليق جميع مناف�صات �لكرة �ل�صفر�ء حتى 
“توير” �إىل حنينها  �أ�صارت هاليب ملتابعيها على موقع  “كوفيد19-”، 
ل��ل��ع��ب جم����دد� “�أفتقد ف��ري��ق��ي. �أف��ت��ق��د �ل��الع��ب��ات. �أف��ت��ق��د �جل��م��ي��ع يف 

�لبطولت«.
يف  بقينا  �ذ�  لكن  �لفرة.  ه��ذه  للجميع  �صعب  �لو�صع  �ن  “�أعرف  تابعت 
�ملنزل، �ذ� بقينا �قوياء ومتفائلني... كل �لمور �صت�صري بالجتاه �ل�صحيح«. 
�أ�صافت “ل ي�صعني �لنتظار لل�صفر جمدد�. ل ي�صعني �لنتظار للعب كرة 

�مل�صرب جمدد�«.
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الفجر الريا�ضي

وّج���ه �لدع����اء �ل��ع��ام �ل��ف��ي��در�يل يف 
�صابقني  مل�����ص��وؤول��ني  تهما  ب��روك��ل��ني 
�لقدم  ل���ك���رة  �ل������دويل  �لحت������اد  يف 
�أجل  م��ن  �لر�صى  بتلقي  “فيفا” 
�لت�صويت لرو�صيا وقطر يف �ل�صباق 
 2018 مونديايل  ��صت�صافة  على 
غري  �إج������ر�ء  يف  وذل�����ك  و2020، 
�لتي  �لأوىل  �مل����رة  لأن���ه���ا  م�����ص��ب��وق 
ق�صائية  ���ص��ل��ط��ات  ف��ي��ه��ا  ُت�������ص���ِدُر 
حكومية تهم ف�صاد مرتبطة بهذين 

�حلدثني.
لأع���و�م  ح��ام��ت  �ل�صكوك  ك��ان��ت  �إذ� 
ع��������دة ح��������ول �������ص������روط م����ن����ح حق 
 2018 م��ون��دي��ال��ي��ي  ����ص��ت�����ص��اف��ة 
�لتي  �لأوىل  �مل��رة  فاإنها  و2022، 
دولة  �ل��ع��د�ل��ة يف  نظام  فيها  ي��وؤك��د 
كفة  �لتي رجحت  �لأ���ص��و�ت  �أن  م��ا 

رو�صيا وقطر �صابتها خمالفات.
�لتي  �ملفتوحة  �لت��ه��ام  لئ��ح��ة  ويف 
���ص��درت �لث��ن��ني ع��ن �مل��دع��ي �لعام 
يف ب��روك��ل��ني، ج���ون دون���وه���ي���و، مت 
�لف�صاد  ت��ف��ا���ص��ي��ل  �ىل  �ل���ت���ط���رق 
�ملحيط بالت�صويت �لذي ح�صل عام 
و�أدى �ىل منح  زيوريخ  يف   2010
رو�صيا ��صت�صافة مونديال 2018 

وقطر ��صت�صافة ن�صخة 2022.
ع�صو  �أن  �لت��ه��ام  لئ��ح��ة  وك�صفت 
ريكاردو  �ل��رب�زي��ل��ي  �ل�����ص��اب��ق  فيفا 
�لبار�غوياين  و�مل�����ص��وؤول  تيك�صري� 
وكالهما  ل��ي��وز،  نيكول�ص  �ل��ر�ح��ل 
�لتنفيذية  �للجنة  يف  ع�����ص��و�  ك���ان 
ل��ف��ي��ف��ا �ل����ت����ي ����ص���وت���ت ع���ل���ى منح 
2018 لرو�صيا و2022  نهائيات 
لقطر، تلقيا ر�صى مقابل �لت�صويت 

مللف قطر.
بالإ�صافة �ىل ذلك، “ُوِعَد وتلقى” 
�ل�صابق  ك��ون��ك��اك��اف  �حت����اد  رئ��ي�����ص 

�ل��ري��ن��ي��د�دي ج���اك وورن����ر �لذي 
فيفا،  رئ��ي�����ص  ن��ائ��ب  من�صب  ���ص��غ��ل 
5 ماليني  ب��ل��غ جم��م��وع��ه��ا  ر����ص���وة 
ل�صالح  �لت�صويت  �أج��ل  م��ن  دولر 
�لغو�تيمايل  ُوِع�����َد  بينما  رو���ص��ي��ا، 
���ص��ال��غ��ريو مب��ب��ل��غ مليون  ر�ف��اي��ي��ل 

دولر لكي ي�صوت �أي�صا لرو�صيا.
كما �تهم وورنر �صابقا ببيع �صوته 
ل�صالح جنوب �إفريقيا يف �لت�صويت 
على مونديال 2010، وُحِكَم عليه 
2019 بدفع تعوي�صات  غيابيا يف 
لحتاد  دولر  م��ل��ي��ون   79 بقيمة 

“كونكاكاف«.
م����ن ج���ه���ت���ه، �أق������ر ����ص���ال���غ���ريو عام 
�لعديد  يف  م��ذن��ب  ب���اأن���ه   2016
م��ن ت��ه��م �ل��ف�����ص��اد ومت �ي��ق��اف��ه من 
ق��ب��ل ف��ي��ف��ا، ف��ي��م��ا ي�������ص���ارع وورن����ر 
�لق�صاء  من  �تهامات  يو�جه  �ل��ذي 
�لأم��ريك��ي، م��ن �أج��ل �حل���وؤول دون 

�أن ت�صلمه بالده للوليات �ملتحدة.
ور�أى وليام �صويني جونيور، م�صاعد 

�ملدير �مل�صوؤول عن مكتب نيويورك 
�مليد�ين ملكتب �لتحقيقات �لفدر�يل 
�لثنني  ب��ي��ان  يف  �آي”،  ب��ي  “�أف 
كرة  يف  و�ل��ر���ص��وة  “�ل�صتغالل  �أن 
�ل��ق��دم �ل��دول��ي��ة مم��ار���ص��ات ر��صخة 
م�صيفا  عقود”،  م��ن��ذ  وم��ع��روف��ة 
�أف�صد  عديدة،  �أع��و�م  مدى  “على 
حوكمة  و�مل��ت��اآم��رون  عليهم  �ملدعى 
و�أعمال كرة �لقدم �لدولية بالر�صى 
و�لعمولت، و�صاركو� يف خمططات 
�حتيالية �إجر�مية ت�صببت يف �صرر 

كبري لريا�صة كرة �لقدم«.
خططهم  “ت�صمنت  وك���������ص����ف 
����ص��ت��خ��د�م ���ص��رك��ات وه��م��ي��ة، عقود 
َت�َصُر  وط����رق  م��زي��ف��ة  ����ص��ت�����ص��اري��ة 
و�ملدفوعات  �لر�صى  لإخفاء  �أخ��رى 

وجعلها تبدو م�صروعة«.
لف�صيحة  �لأوىل  �ل�����ص��ر�رة  وم��ن��ذ 
وجهت   ،2015 “فيفاغايت” عام 
جمموعه  مل��ا  �لأم��ريك��ي��ة  �ل�صلطات 
ريا�صية  و����ص���رك���ة  ���ص��خ�����ص��ا   45

تهمة   90 م����ن  �أك������رث  خم���ت���ل���ف���ة، 
�أكرث من  �أو قبول  باجلرمية ودفع 

كر�صى. دولر  مليون   200
تويف  �ل�45،  �مل��ت��ه��م��ني  ب���ني  وم����ن 
خم�صة �أ�صخا�ص، و�أقر 22 بالذنب 
�أحكام نهائية �صوى  لكن مل ت�صدر 

بحق �صتة منهم.
ول يز�ل ع�صر�ت منهم يف بلد�نهم 
قبل  من  �ملحاكمة  يو�جهون  حيث 
�أحر�ر  �أن��ه��م  �أو  �ملحلية  �ل�صلطات 
�ىل  ت�صليمهم  �أج��ل  من  ي�صارعون 

�لوليات �ملتحدة.
كما وج��ه��ت يف لئ��ح��ة �لت��ه��ام �ىل 
�لتنفيذيني  �مل��دي��ري��ن  م��ن  �إث��ن��ني 
“فوك�ص”  ���ص��ب��ك��ة  يف  �ل�����ص��اب��ق��ني 
تهم  �لأم������ريك������ي������ة  �لإع������الم������ي������ة 
وغ�صل  �مل�صريف  و�لحتيال  �لف�صاد 

�لأمو�ل.
وي���و�ج���ه �مل���وظ���ف���ان �ل�����ص��اب��ق��ان يف 
�صنت�صري  فري�صت  “تونتي  �صركة 
فوك�ص”، هرنان لوبيز )49 عاما( 

وكارلو�ص مارتينيز )41 عاما( �ىل 
روم���ي )65 عاما(  ج���ري�ر  ج��ان��ب 
�ل���ذي ع��م��ل م��ع جم��م��وع��ة و�صائل 
“�إمياجينا”،  �لإ���ص��ب��ان��ي��ة  �لإع����الم 
ت��ه��م��ا ب���دف���ع م���الي���ني �ل�������دولر�ت 
كر�صى مل�صوؤولني يف �حتادي �أمريكا 
و�أمريكا  “كومنيبول”  �جلنوبية 
و�لكاريبي  و�ل��و���ص��ط��ى  �ل�����ص��م��ال��ي��ة 

�لقدم. “كونكاكاف” لكرة 
�لر�صى  �أن  �لتهامات  ه��ذه  وتزعم 
دف��ع��ت م��ق��اب��ل ع��ق��ود ح��ق��وق �لنقل 
�لإقليمية  للم�صابقات  �لتلفزيوين 
�أمريكا  مل��ن��ت��خ��ب��ات  �أم���ريك���ا  وك���وب���ا 
�ملوؤهلة  و�ل��ت�����ص��ف��ي��ات  �جل��ن��وب��ي��ة 
لكاأ�صي �لعامل 2018 �لتي �أقيمت 
يف  �مل�����ق�����ررة  و2022  رو����ص���ي���ا  يف 

قطر.
وُت�����ص��ِك��ل ه���ذه �ل��ق�����ص��ي��ة ج����زء� من 
ع�صفت  �ل���ت���ي  �ل��ف�����ص��اد  ف�����ص��ي��ح��ة 
ب��ال��ل��ع��ب��ة وت���رك���ت �لحت�����اد �ل���دويل 

“فيفا” يتخبط مبلف تلو �لآخر.
�أيار/مايو  يف  �ل��ف�����ص��ائ��ح  وظ��ه��رت 
�ل�صرطة  �أوق��ف��ت  عندما   ،2015
مدينة  فنادق  �أح��د  يف  �ل�صوي�صرية 
م�صوؤولني  �صبعة  �لفخمة،  زيوريخ 
يف �لحت��������اد �ل��������دويل �ل�������ذي ك���ان 
�ل�صوي�صري  �نتخاب  لإع��ادة  ي�صتعد 
بناء  وذل��ك  رئي�صا،  بالتر  ج��وزي��ف 
ك�صف  حتقيق  بعد  �أم��ريك��ي  لطلب 
لنحو  مي��ت��د  م�صت�صر  ف�����ص��اد  وج���ود 

عاما.  25
�لط���اح���ة  �ىل  �ل���ف�������ص���ائ���ح  و�أدت 
يتقدمها  فيفا،  يف  ك��ب��رية  ب��روؤو���ص 
ب��الت��ر �ل���ذي ت��وىل رئ��ا���ص��ة �لحتاد 
ملدة 17 عاما، و�نتخب �ل�صوي�صري 
ج���اين �ن��ف��ان��ت��ي��ن��و خ��ل��ف��ا ل���ه مطلع 

�لعام 2016.

ك�صف تقرير �صحايف �إيطايل، �أم�ص �لثالثاء، �أن لعب 
بر�صلونة، �جلناح �لفرن�صي �ل�صاب عثمان دميبلي، على 

ر�د�ر عمالقي �إيطاليا يف �ملريكاتو �ل�صيفي �ملقبل.
�لإ�صابات، حيث تعر�ص  مل ي�صلم عثمان دميبلي من 
لإ���ص��اب��ة خ��ط��رية م���وؤخ���ر�ً �أج����رى ع��ل��ى �أث��ره��ا عملية 

جر�حية �صتبعده عن �ملالعب ملدة 6 �أ�صهر.
يف حني يعي�ص دميبلي كابو�صاً منذ و�صوله 

يورو  م��ل��ي��ون   125 م��ق��اب��ل  ل��رب���ص��ل��ون��ة 
�لأمل��اين يف عام  من بورو�صيا دورمتوند 
�لفرن�صي  �لدويل  لعب  حيث   ،2017
5 مباريات فقط يف �لدوري �لإ�صباين، 

ب�صبب �لعديد من �لإ�صابات �لتي منعته 
من �للعب ب�صكل منتظم، لكان قادة نادي 

�إ�صابات  م��ن  �صئمو�  بر�صلونة 
�لالعب.

بيع  لرب�صلونة  ميكن  �لإ���ص��ب��ان��ي��ة،  لل�صحافة  ووف��ق��اً 
دميبلي يف �ل�صيف �ملقبل، حيث كان �لالعب مرتبطاً يف 
�ل�صيف �ملا�صي بالدخول يف �صفقة �صم نيمار جونيور 

د� �صيلفا، قبل �أن تتوقف �ملفاو�صات بني �لناديني.
�صحيفة  م��ن  �ل�����و�ردة  �مل��ع��ل��وم��ات  بح�صب  �أم����ا 
�لإيطالية،  ���ص��ب��ورت  دي��ل��ل��و  لغ��ازي��ت��ا 
لي�ص  جريمان  �صان  باري�ص  ف��اإن 
�ل���ن���ادي �ل��وح��ي��د �مل��ه��ت��م ب�صم 
حتدث  حيث  دميبلي،  عثمان 
�لنادي �لكاتالوين �أي�صاً حول 
دميبلي مع يوفنتو�ص و�إنر 
ميالن يف �لأ�صهر �لأخرية.

ميالن،  باإنر  يتعلق  وفيما 
ف��ق��د مت ذل����ك ب��ال��ت��اأك��ي��د يف 
قدوم  ح��ول  �ملناق�صات  �صياق 
لوتارو مارتينيز �إىل ملعب 
كامب نو �لذي يعترب 
ق�صوى  �أول������وي������ة 

لرب�صلونة.

يوفنتو�س و�إنرت يتناف�صان 
على �صم دميبلي

�لربتغايل  �ل��الع��ب  �أن  ���ص��ح��اف��ي��ة،  ت��ق��اري��ر  ك�صفت 
كري�صتيانو رونالدو �لذي ي�صتمر عقده مع يوفنتو�ص 
حتى عام 2022، لديه �أفكار و��صحة حول م�صتقبله، 

و�صط تكهنات عودته �إىل ريال مدريد �لإ�صباين.
مو�صمه  رون�����ال�����دو  ي��ق�����ص��ي 

بعد  يوفنتو�ص  يف  �ل��ث��اين 
 100 م���ق���اب���ل  �ن���ت���ق���ال���ه 

�إ�صرليني  مليون جنيه 
من ريال مدريد يف عام 

.2018
وم���ن���ذ رح��ي��ل��ه ع���ن ريال 

 ،2018 ع�����ام  يف  م����دري����د 

ربطت و�صائل �لإعالم �لإ�صبانية بانتظام �أن رونالدو 
برنابيو،  �صانتياغو  �إىل  �ملحتملة  �ل��ع��ودة  من  قريباً 
ومل �ل�صمل مع زين �لدين زي��د�ن، �لذي فاز بثالث 
�أوروب����ا م��ع �لرقم  �أب��ط��ال  ب���دوري  ب��ط��ولت متتالية 
�أنباء  �إيطاليا هناك  �أم��ا يف  يوفنتو�ص،  7 يف  �حل��ايل 
خمتلفة ت�صري �إىل �أن يوفنتو�ص لن يكون جاهز�ً على 

�لإطالق لرحيل “�لدون«.
�لإيطايل  �ل�صحايف  من  �ل���و�ردة  للمعلومات  ووف��ق��اً 
�إيطاليا، فاإن  �أغري�صتي مبوقع جول  �ملوثوق روميو 
�لعودة �إىل ريال مدريد لي�صت يف برنامج كري�صتيانو 

رونالدو على �لإطالق.
ل��ي�����ص ل��دي��ه نية  �أن رون����ال����دو  �أغ��ري�����ص��ت��ي  و�أو�����ص����ح 
بالدوري  معه  فاز  �ل��ذي  يوفنتو�ص،  ملغادرة 
�لإيطايل �ملو�صم �ملا�صي، وحيث يك�صب 
يورو  مليون   31 ع��ن  يقل  ل  م��ا 

كر�تب �صنوي.

هل يعود كري�صتيانو �إىل 
ريال مدريد؟

�تهام مرتبط بالت�صويت على مونديايل 2018 و2022 
)و�د�(  �ملن�صطات  ملكافحة  �لدولية  �لوكالة  رئي�ص  ر�أى 
�لبولندي فيتولد بانكا �ن �لريا�صيني يخدعون �أنف�صهم 
�لعاملية  �لفو�صى  ��صتغالل  و�صعهم  يف  �أن  �ع��ت��ق��دو�  �إذ� 
�مل�صتجد،  ك���ورون���ا  ف��ريو���ص  وب����اء  تف�صي  ع��ن  �ل��ن��اج��م��ة 

لتعاطي �ملن�صطات.
وق����ال ب��ان��ك��ا )35 ع���ام���ا( يف م��ق��اب��ل��ة ع���رب �ل��ه��ات��ف مع 
وكالة فر�ن�ص بر�ص، �إنه وعلى رغم �لتوقف �صبه �لكامل 
“و�د�”  تتمتع  �لر�هنة،  �لفرة  يف  �ملن�صطات  لختبار�ت 
�للجوء  ميكنها  خمتلفة  بو�صائل  �لوطنية  و�ل���وك���الت 

�إليها يف حربها �صد �ملن�صطات.
�لختبار  ب��ر�م��ج  تعليق  ر�صميا  ورو���ص��ي��ا  ك��ن��د�  و�أع��ل��ن��ت 
“كوفيد19-”، بينما خف�صت  �خلا�صة بها يف ظل وباء 
�لتي  �لفحو�ص  ع��دد  كبري  ب�صكل  �لربيطانية  �ل��وك��ال��ة 

جتريها.
لي�صت  �ل��ر�ه��ن��ة  �ل�صحية  �لأزم����ة  �ن  على  بانكا  و���ص��دد 
“جمال مفتوحا للريا�صيني من �أجل �لغ�ص”، مو�صحا 
ي�صعرو� �أنه وقت منا�صب للغ�ص. و�إل فاإن  �أن  ينبغي  “ل 
للقب�ص  �أ�صلحتها  �صت�صتخدم  �ملن�صطات  وكالت مكافحة 

عليهم«.
توىل  و�ل��ذي  �ل�صابق،  �لبولندي  �لريا�صة  وزي��ر  و�أع��رب 
�نتخابه  بعد  �لثاين/يناير  كانون  من  �لأول  يف  من�صبه 
خلفا للربيطاين كريغ ريدي، عن �أمله يف �أل يطول �أمد 
“كامل  �ىل  �صتعود  �نها  م��وؤك��د�  �لفحو�ص،  ع��دد  خف�ص 
باأكرث  ت�صبب  �ل��ذي  �لوباء  �أزم��ة  �نتهاء  قوتها” مبجرد 

من 73 �ألف وفاة حتى  �أم�ص �لأول �لثنني.
و�أفاد بانكا �ن �لوكالة �لتي تتخذ من مدينة مونريال 
لإبقاء  �أخ���رى  �أ�صاليب  �إىل  �صتلجاأ  ل��ه��ا،  م��ق��ر�  �لكندية 
�لريا�صيني حتت �لرقابة يف �نتظار �نتهاء �لأزمة، موؤكد� 
�أ�صلحة  ولدينا  �لوحيد  �صالحنا  لي�صت  “�لختبار�ت  �ن 
للريا�صي،  �لبيولوجية  �ل��وث��ي��ق��ة  “هناك   )...( ق��وي��ة 

و�لتحاليل على �ملدى �لبعيد” وغريها.
مبكان  “باإخبارنا  ملزمون  �لريا�صيني  �ن  على  و���ص��دد 
وجودهم حتى لو مل نتمكن من �لذهاب لجر�ء �لختبار 

لهم«.
 35 �لعمر  من  �لبالغ  �ل�صابق  �لبولندي  �مل�صوؤول  ويقر 
عاما، �ن �لأولوية على �ل�صعيد �لعاملي حاليا هي للحد 

من تف�صي فريو�ص كورونا.
وقال “مكافحة �ملن�صطات لي�صت �أهم من حياة �لنا�ص«.

بامليد�لية  )فاز  400 مر  مل�صافة  �ل�صابق  �لعد�ء  و�أ�صار 

�ل���ربون���زي���ة يف ���ص��ب��اق �ل��ت��ت��اب��ع 4 م����ر�ت 400 م���ر يف 
بطولة �لعامل 2007( �إىل �نه على �ت�صال مع �لهيئات 
�لريا�صية، مبا فيها �للجنة �لأوملبية �لدولية و�لوكالت 

�لوطنية ملكافحة �ملن�صطات لبحث �لو�صع �حلايل.
ع���دد� من  لهم تغطي  م��ب��ادئ توجيهية  �أ���ص��درن��ا  وت��اب��ع 

�ملجالت �لتي قد تتاأثر من +كوفيد+19-«.
و�أ�صدرت �لوكالة �لدولية يف �آذ�ر/مار�ص �ملا�صي �صل�صلة 
�ملن�صطات ل�صيما جلهة  ب�صاأن فحو�ص  تعليمات جديدة 
�لعينات،  �أخ��ذ  جم��ال  يف  و�لعاملني  �لريا�صيني  حماية 
مع تاأكيد �صرورة �لبقاء على �طالع على �أماكن تو�جد 
�لريا�صيني، وتذكريهم باإمكان “�خ�صاعهم للفح�ص يف 

�أي مكان وزمان«.
لكن �لأزمة �ل�صحية �أجربت بانكا على تعليق �لعديد من 
زيادة  حماولة  ل�صيما  تنفيذها،  يريد  كان  �لتي  �لأفكار 

�لتمويل لدعم معركة مكافحة �ملن�صطات.
وحتدث عن م�صروع تاأ�صي�ص “�صندوق ت�صامن” خلدمة 
تتو�فر  حيث  �ملثال،  �صبيل  على  �إفريقيا،  “مثل  مناطق 
�أنظمة حمدودة جد� ملكافحة �ملن�صطات )ل يوجد �صوى 

خمترب و�حد معتمد يف جنوب �إفريقيا(.«
وتابع “ما زلنا نعمل على ذلك، �نها م�صاألة هامة جد�«.

من  و�ل�صركاء  �لرعاة  ت�صجيع  يف  “و�د�”  رئي�ص  وياأمل 
على  “وحملهم  �ملن�صطات  مكافحة  دع��م  على  �ل�صركات 
��صتثمارهم  م��ن  �أدن���ى  بحد  �مل��ج��ال(  ه��ذ�  )يف  �مل�صاهمة 

�لرعائي يف �لريا�صة«.
وميكن خلطوة من هذ� �لنوع �ن ت�صاهم يف حل م�صكلة 
�ل�صابق  رئي�صها  منها  و�صكا  “و�د�”،  تو�جهها  ق��دمي��ة 
ريدي مر�ر�، وهي �أن ميز�نيتها غري كافية حلجم �ملهمة 

�لتي تو�جهها.
�لدولية،  للوكالة  �ل�صنوية  �مل��ي��ز�ن��ي��ة  �ن  بانكا  و�ع��ت��رب 
و�لتي تر�وح بني 36 و40 مليون دولر “ل تتما�صى مع 
نحن  �ل�صبب  “لهذ�  م�صيفا  منها،  �لتوقعات” �ملنتظرة 

نبحث عن بع�ص م�صادر �لتمويل«.
“�أن  للوكالة  تتيح  ق��د  �لإ���ص��اف��ي��ة  �مل��ي��ز�ن��ي��ة  �ن  و�ع��ت��رب 
على  م�صدد�  حاليا،  ب��ه  تقوم  مم��ا  بكثري”  �أك��رث  تفعل 
�ن فريو�ص كورونا �مل�صتجد لن يردع “و�د�” عن هدفها 

�ملن�صود.
“�إنه ع��امل جديد لنا جميعا. وم��ع ذل��ك، �صوف  و�أو���ص��ح 
�لنز�هة  على  للحفاظ  ممكن  ���ص��يء  بكل  “و�د�”  ت��ق��وم 

و�لفكرة �جلميلة للريا�صة �لنظيفة«.

رئي�س »و�د�« يحذر �لريا�صيني من تعاطي �ملن�صطات 

�مل�صرب �ل�صر�لية نيك كرييو�ص توزيع  �لنجم �جلديل لكرة  عر�ص 
تف�صي  ب�صبب  عزلهم  ج��ر�ء  �صر�ئه  على  �لقادرين  غري  للنا�ص  �لطعام 
حملة  قيادته  بعد  جديد  خ��ريي  جمهود  يف  �مل�صتجد،  كورونا  فريو�ص 

تربعات مل�صاعدة �أزمة حر�ئق �لغابات يف بالده.
قال �لنجم �ل�صليط �لل�صان د�خل �مللعب و�ملعروف بت�صريحاته �لنارية 
�لقيود  �أدت  بعدما  �مل��ن��ازل،  عتبات  �ىل  بنف�صه  �ل��ط��ع��ام  �صيو�صل  �ن��ه 
�ملحلية �إىل �إغالق عدة �صركات و�جبار عدد كبري من �لنا�ص على ترك 

وظائفهم.
كتب �لالعب �مل�صنف 40 عامليا و�لذي يتخذ من �لعا�صمة كانرب� مقر� 

لقامته “رجاء ل تنامو� ومعدتكم خاوية«.
ت�صعرو�  �أو  تخافو�  “ل  “�ن�صتاغر�م”:  موقع  على  ح�صابه  يف  �أ���ص��اف 
باحلرج من �ر�صال ر�صالة خا�صة يل. �صاأكون �أكرث من �صعيد لت�صارك 

معكم ما �أملك«.
مالعب  يف  ج��و�ئ��زه  قيمة  تبلغ  و�ل��ذي  عاما   24 �لبالغ  �لالعب  تابع 
من  علبة  “حتى  �م��ريك��ي  دولر  م��الي��ني   8،5 نحو  �ل�����ص��ف��ر�ء  �ل��ك��رة 
�ملعكرونة، رغيف من �خلرب �أو حليب. �صاأ�صقطها على عتبة بابكم، ومن 

دون �أي ��صئلة!«.
ويف �صفحته �لتي يتابعه فيها نحو 1،4 مليون �صخ�ص، ح�صل تعليقه 

على �أكرث من 90 �ألف �عجاب.
للح�صول  �ل��ب��الد  �ن��ح��اء  ك��اف��ة  �لأ���ص��خ��ا���ص يف  ����ص��ط��ف��اف  ت�صبيه  ومت 
يف  �لكبري  �لك�صاد  ب��اأي��ام  �لجتماعية،  �لرعاية  من  مالية  دفعات  على 
�ل�صرورية  �ذ مت حظر جميع �لعمال غري  �ملا�صي،  �لقرن  ثالثينيات 

و�ل�صفر لحتو�ء فريو�ص “كوفيد19-«.
من  �إغ��اث��ة  حملة  �ملا�صي  �لثاين/يناير  ك��ان��ون  يف  ق��اد  كرييو�ص  وك��ان 

حر�ئق �لغابات جمعت ماليني �لدولر�ت.
و�صاهم �لالعب �ملوهوب مبئتي دولر ��صر�يل )125 دولر �مريكي( 
مو�طنوه  خ��ط��اه  على  و���ص��ار  �صهر،  خ��الل  ي�صربه  �صاحق  �ر���ص��ال  لكل 

�لالعبون �ليك�ص دي مينور، جون ميلمان، جون بريز و�صامنتا �صتو�صور. 
وح�صل كرييو�ص على �حر�م كبري يف بالده جر�ء حملة �لتربعات �لتي 
قادها. وقد �صاعدته كثري� يف تغيري �صورته، بعد تعر�صه لاليقاف ملدة 
16 ��صبوعا مع وقف �لتنفيذ يف �يلول/�صبتمرب 2019 �إثر �صل�صلة من 

�ملخالفات �لتي �رتكبها.
ويعي�ص عامل كرة �مل�صرب فرة بالغة �ل�صعوبة ب�صبب تف�صي كورونا، 
وقد مت �لغاء بطولة وميبلدون على �لر��صي �لع�صبية للمرة �لوىل منذ 
�حلرب �لعاملية �لثانية وتاأجيل رولن غارو�ص على �لر��صي �لر�بية. 

ومت تعليق جميع �ملناف�صات حتى 13 متوز/يوليو على �لقل.

كرييو�س يعر�س توزيع �لطعام على �جلائعني يف �أ�صرت�ليا 

بايرن ميدد تعاقده مع مولر 
حتى 2023 

توما�ص مولر  ع��ق��ده مهاجمه  ع��ن مت��دي��د  �لأمل���اين  ب��اي��رن ميونيخ  �أع��ل��ن 
مع  عاما  �لثالثني  �ب��ن  م�صو�ر  لي�صتمر   ،2023 حتى  �إ�صافيني  لعامني 
�لفريق �لذي حل فيه عام 2000 قبل �أن يبد�أ م�صو�ره �لحر�يف بعدها 

بثمانية �أعو�م.
�لطويلة.  �صر�كتهما  مولر  وتوما�ص  بايرن  “يو��صل  بيان  يف  بايرن  وقال 
بعد حمادثات بناءة و�إيجابية، �تفق �لنادي و�لالعب �ملهاجم على متديد 
عقده ملدة عامني حتى 30 حزير�ن/يونيو 2023. جاء مولر من بافاريا 
�لعليا �ىل بطل �لدوري �لأملاين من ناديه �لأ�صلي تي �أ�ص يف باهل يف �صن 
�لعا�صرة. �صق طريقه بعدها يف كافة �لفرق �لعمرية لبايرن وكان عن�صر� 

د�ئما يف �لفريق �ملحرف منذ عام 2009«.
وتوج مولر خالل هذه �مل�صرية �لطويلة مع �لنادي �لبافاري بلقب �لدوري 
�ملحلي ثماين م��ر�ت، بينها �ملو��صم �ل�صبعة �لأخ��رية، كما نال لقب �لكاأ�ص 
�ملحلية خم�ص مر�ت، �إ�صافة �ىل تتويجه بدوري �أبطال �أوروبا وكاأ�ص �لعامل 

لالأندية عام 2013.
“�صعادتي  كارل هاينت�ص رومينيغه عن  لبايرن  �لتنفيذي  �لرئي�ص  و�أعرب 
30 حزير�ن/ �آخرين حتى  ملدة عامني  ب��اأن توما�ص مولر قد مدد عقده 

يونيو 2023. �أود �أن �أ�صكر توما�ص وم�صت�صاره لودفيغ كوغل على ثقتهما 
بنا يف هذه �ملفاو�صات �لعادلة«.

ومن جانبه ك�صف مولر �أن “�جلانبني وقعا )�لعقد �جلديد( ب�صعور جيد 
�لتوقف  ��صارة �ىل  �أخ��رى )يف  �للعب مرة  �أن��ه مبجرد معاودتنا  �أث��ق  حقا. 
ما  وه���ذ�  �ل��ك��ب��ري.  جناحنا  �صنو��صل  �مل�صتجد(،  ك��ورون��ا  ف��ريو���ص  ب�صبب 
يحفزين. بالن�صبة يل، كان �لتمديد مع بايرن �لأولوية، و�صعور �لنادي كان 

متبادل«.
و�عترب �أن “هذ� �لنادي لي�ص جمرد رب عمل قدمي بالن�صبة يل. �إنه �صغفي. 
د�خل  �صيء  كل  و�صاأقدم  �إ�صافيني،  ملدة عامني  هنا  �صاأبقى  �صعيد لأين  �أنا 

�مللعب وخارجه«.



��صت�صلمت لأوهام كورونا و�ختارت �حلل �ملاأ�صاوي
كورونا  ت�صاب بفريو�ص  �أن  �أ�صابيع يف رعب خ�صية  عا�صت  �أن  بعد 
ملخاوفها  ع��ام��ا   60 ع��م��ره��ا  ه��ن��دي��ة  ���ص��ي��دة  ��صت�صلمت  �مل�صتجد، 

و�ختارت �لنتحار، ح�صبما �أفادت �ل�صرطة �ملحلية.
ففي مدينة فاجو�ر� باإقليم �لبنجاب �صمايل �لهند، قالت �ل�صرطة 
�إن �صانتو�ص كاور �نتحرت بتناول مبيد ح�صري، بعد �أن ��صتكت من 

�أمل يف �حلنجرة.
"ديكان  �صحيفة  نقلتها  ت�����ص��ري��ح��ات  يف  �ل�����ص��ي��دة  ع��ائ��ل��ة  وق��ال��ت 
�أ�صيبت  ق��د  ت��ك��ون  �أن  تخ�صى  ك��ان��ت  �إن��ه��ا  �ل��ه��ن��دي��ة،  هري�لد" 

بفريو�ص كورونا.
ورغم �أن �لأطباء �أخربوها �أنها كانت �صليمة متاما، بل عانت فقط 
من �لتهاب ب�صيط يف �حلنجرة، فاإنها مل تتمكن من �لإفالت من 

�خلوف، وفقا للعائلة.
�لعدوى  تنقل  �أن  تخ�صى  كانت  �إن��ه��ا  �صانتو�ص  �أق��رب��اء  �أح��د  و�أك���د 
لأبنائها، فقررت �لنتحار بتناول حبوب �ملبيد �حل�صري "�صيلفو�ص" 

�صديدة �ل�صمية يف حجرتها، فلقيت م�صرعها بعد قليل.

بطل �ملالكمة يطرح �آخر نظريات �ملوؤ�مرة 
ن�����ص��ر �مل���الك���م �ل���ربي���ط���اين �ل�����ص��ه��ري، �أم�����ري خ�����ان، ���ص��ل�����ص��ل��ة من 
�لفيديوهات "�لغريبة"، �لتي ك�صف فيها عن نظرية �صبب �نت�صار 
ف��ريو���ص ك��ورون��ا ح���ول �ل���ع���امل.ويف ف��ي��دي��و مبا�صر خل���ان، ك�صف 
�أبر�ج �لت�صالت للجيل  �أن  �ل�صابق بالوزن �خلفيف،  بطل �لعامل 
لتقليل  فهو  �ل��ه��دف،  �أم��ا  �لفريو�ص،  �نت�صار  �صبب  هي  �خلام�ص، 
�أن  "هل لزلتم تعتقدون  �لأر����ص. وق��ال خ��ان:  �ل�صكان يف  �أع���د�د 
�لفريو�ص من   .)5G( باأبر�ج �جليل �خلام�ص �لأم��ر غري متعلق 
.)5G(�إنتاج �لإن�صان، و�نت�صاره مت خالل �إجر�ء �ختبار�ت �أبر�ج �ل�

�لعامل،  يف  �ل�صكان  �أع���د�د  على  لل�صيطرة  كله  "�لأمر  و�أ���ص��اف: 
خان  و�ن�صم  �ل�صن".  كبار  وخا�صة  منا،  كبري  عدد  من  للتخل�ص 
�ملوؤ�مرة" �لتي  "نظرية  �أ�صحاب  �لت�صريحات ملجموعة من  بتلك 
تعتقد باأن �أبر�ج �جليل �خلام�ص هي �لتي تن�صر �لفريو�ص. وو�صل 
�لأمر مبجموعة من �ملوؤمنني بالنظرية، لالإقد�م على حرق عدد 

من �أبر�ج �ل�)5G( يف بريطانيا، ملنع �نت�صار �لفريو�ص.

عرو�صان يعلقان يف منتجع بجزر �ملالديف
يف  ل��ه  نهاية  ل  ع�صل  �صهر  يف  عالقني  نف�صيهما  ع��رو���ص��ان  وج��د 
جزر �ملالديف، بعد �لنت�صار �ل�صريع لفريو�ص كورونا �لذي �أجرب 
�أن يق�صي  �ملطار�ت يف بلدهما على �لإغ��الق. وكان من �ملفر�ص 
عاماً(   28( فريتا�ص  دي  ور�وؤول  عاماً(،   27( �أوليفيا  �لعرو�صان 
فيليفو�صي" بجزر  "�صينامون  �لفاخر  �ملنتجع  يف  فقط  �أي��ام  �صتة 
�إىل  �لعرو�صان  وو�صل  �إفريقيا.  جنوب  �إىل  �لعودة  قبل  �ملالديف 
جزر �ملالديف يف 22 مار�ص )�آذ�ر( �ملا�صي، وكان من �ملفر�ص �أن 
يعود� �إىل بلدهما يف �لأ�صبوع �لتايل. ونظر�ً لقيود �ل�صفر �ملتز�يدة 
يف �لعديد من �لبلد�ن، حر�ص �لزوجان على مر�جعة وكيل �ل�صفر 
قبل �لنطالق يف رحلتهما. ويف ذلك �لوقت، مل يتم �لإعالن عن 
�صيتم  �أن��ه  �ل�صفر  وكيل  و�أخربهما  رحلتهما،  خط  على  قيود  �أي��ة 
�ل�صماح جلميع مو�طني جنوب �إفريقيا بالعودة �إىل وطنهم، لكن 
�صرعان ما تغريت �لأمور، ليجد �لزوجان نف�صيهما عالقني يف جزر 
�أن  "�إنه لأمر مده�ص  �لتاميز  �أوليفيا ل�صحيفة  �ملالديف. وقالت 
�أنهما يح�صالن على  �لوقت �لإ�صايف"، م�صيفة  نح�صل على هذ� 
خ�صم كبري على �صعر �لليلة �ملعتاد و�لبالغ 750 دولر�ً، ولكن كل 

يوم مير يقتطع من مدخر�تهما.
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تبتكر طريقة لبث �لأمل لدى �أ�صرتها خالل �لعزل
�نت�صار  ملنع  �ملفرو�ص  �ل�صحي  و�لعزل  �أزم��ة كورونا  �لتاأقلم مع  للكثريين يف  ملهماً  در�صاً  بريطانية  �صيدة  قّدمت 

فريو�ص كورونا.
وتعي�ص كاتي �إيبور�ل مع �أ�صرتها يف �لعزل �ل�صحي د�خل منزلهم مبدينة ليدز، لكنها مل ترغب بال�صت�صالم، وقررت 

حتويل �لو�صع �ل�صلبي �لذي تعي�صه �أ�صرتها �إىل �صيء �إيجابي.
ويف �لأ�صبوع �ملا�صي، �أطلقت كاتي ن�صاطاً م�صلياً ويبعث �لأمل لدى زوجها كيفن، وطفليها ماك�ص �لبالغ من �لعمر 

بوك. في�ص  يف  �صفحتها  على  �لن�صاط  هذ�  و�صاركت  عامني،  �لعمر  من  �لبالغة  و�إيفي  �أعو�م،   4
وكتبت كاتي يف من�صورها "يف كل مرة نتمنى �أن نتمكن من �لقيام ب�صيء ما، �أو�لذهاب �إىل مكان ما، �أو روؤية �صخ�ص 
�أو دع��وة �صخ�ص لزيارتنا، نقوم بكتابة ما نرغب به على ورق��ة �صغرية، ون�صعها يف  زي��ارة مكان جديد،  �أو  نحبه، 

قطرميز زجاجي".
�أي وقت م�صى  �أكرث من  "عندما تنتهي �لأزم��ة، �صيكون لدينا قائمة كبرية باأمنياتنا، و�صنكون ممتنني  و�أ�صافت 
�لوقت، �صن�صتمتع مب�صاهدة �لقطرميز وهو ميتلىء بالأ�صياء  �ل�صغرية و�لر�ئعة يف حياتنا، وحتى ذلك  لالأ�صياء 
�أنها قررت م�صاركة فكرتها،  �لأمريكية،  بو�صت  و�أخ��ربت كاتي �صحيفة هافينغتون  �إليها".  �لتي نتطلع  �ل�صحرية 

لتمنح �لآباء و�لأمهات �لآخرين فكرة لبث �لأمل وجتاوز �ل�صعور بال�صيق خالل �لعزل �ل�صحي يف �ملنزل.
وحظي �ملن�صور باهتمام كبري على في�ص بوك، ومتت م�صاركته �أكرث من 135 �ألف مرة.
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ن�صائح من �صجناء يف �حلب�س �لنفر�دي
بعدما عا�صت عزلة تامة عن �لعامل حتى 2011، تنغلق بورما جمدد�ً �ليوم 
مبو�جهة تهديد فريو�ص كورونا فيما يقدم �صجناء بورميون �صابقون ن�صائح 
�ل��و�ق��ع يف جنوب  �لبلد  ه��ذ�  �أم�صى  �مل��ن��زيل.  زم��ن �حلجر  �أف�صل يف  حلياة 
�صرق �آ�صيا ما يقرب من ن�صف قرن مقطوعاً عن �لعامل يف ظل ديكتاتورية 
�أ�صكاله  باأعتى  �أحاطت نف�صها بهالة من �لغمو�ص ومار�صت �لقمع  ع�صكرية 

و�أودعت معار�صيها �ل�صجون.
امالأوا وقتكم

�آلف  من  و�ح��د�ً  عاماً(   56( كيي  بو  للدميوقر�طية  �ملوؤيد  �لنا�صط  وك��ان 
�صنو�ت   8 �لت�صعينيات  �أم�صى يف  تلك �حلقبة. وهو  �لبورميني يف  �ل�صجناء 
خلف �لق�صبان بينها 12 �صهر�ً يف �حلب�ص �لنفر�دي يف زنز�نة مب�صاحة ت�صعة 

�أمتار مربعة.
تعلم لغة جديدة

وخالل فرة �ل�صجن، كّر�ص بو كيي وقته لتعلم �لإجنليزية مب�صاعدة حار�ص 
كان يهّرب له يومياً �صفحة من �لقامو�ص. وكان �ل�صجني يحفظ كل كلمة ثم 
ياأكل �ل�صفحة ليزيل �لأدلة. وقد �صاعده تقبل و�قعه وتفادي �لأنباء �ل�صلبية 
�أي�صاً  تاأكيد بو كيي �لذي ي�صري  يف �حلفاظ على معنويات مرتفعة بح�صب 
�إىل �أنه �عتاد ممار�صة �لتاأمل و�مل�صي �صتة �آلف خطوة يوميا للبقاء يف �صحة 
جيدة. ويو�صح �ملحلل خني ز�و وين �لذي �أم�صى 11 عاماً يف �ل�صجن خالل 
حكم �ملجل�ص �لع�صكري: "نعود جمدد�ً �إىل هذ� �لو�صع غري �ل�صعيد". ويو�صح 

خني ز�و وين: "ثمة روح مقاومة قوية متجذرة يف �ملجتمع �لبورمي".

علماء: �إغالق �ملد�ر�س لن ي�صيطر على كورونا 
�إن �إغالق �ملد�ر�ص لن ي�صاعد يف �حتو�ء �نت�صار �لعدوى خالل  قال علماء 
تف�صي �أمر��ص مثل كوفيد19- لكن �صيكون له �أثر بالغ عند عودة �حلياة 

�إىل طبيعتها بعد �إنهاء �إجر�ء�ت �لعزل �لعام.
و�لبيانات �ملتعلقة بتاأثري �إغالق �ملد�ر�ص على كوفيد19- حمدودة حيث �إن 
�جلائحة ل تز�ل �صارية لكن باحثني يف يونيفر�صيتي كوليدج لندن قالو� 
كورونا  �لناجمة عن فريو�صات  �لتف�صي  وح��الت  �لإنفلونز�  �أوبئة  �أدل��ة  �إن 
�صيكون  �ملر�ص  �نت�صار  على  �مل��د�ر���ص  �إغ��الق  تاأثري  �أن  �إىل  ت�صري  �لأخ���رى 
منخف�صا. وقال ر��صل فايرن �خلبري مبعهد جريت �أورموند �صريت ل�صحة 
�لطفل �لتابع جلامعة يونيفر�صيتي كوليدج لندن و�لذي �صارك يف �لبحث 
"نعرف من �لدر��صات �ل�صابقة �أن �إغالق �ملد�ر�ص يكون له �لتاأثري �لأكرب 
على �لأرجح �إذ� كان �نتقال �لفريو�ص متدنيا ومعدلت �لإ�صابة �أعلى لدى 
�أن  �إىل  بحاجة  �ل�صيا�صات  "�صناع  وقال  �لأطفال. هذ� عك�ص كوفيد19-". 
يكونو� على در�ية بالأدلة عند در��صة �إغالق �ملد�ر�ص ب�صبب كوفيد19- يف 

�أ�صالك �صائكة.. حني ميزق 
كورونا �لرو�بط عرب �حلدود

تبدل  ع���ل���ى  و������ص����ح  جت�����ص��ي��د  يف 
�أو�صاع عاملية حاليا ب�صبب فريو�ص 
يف  كون�صتان�ص  �أ���ص��ب��ح��ت  ك���ورون���ا، 
�صوي�صر�،  يف  وكروزلينغن  �أمل��ان��ي��ا، 
م��دي��ن��ت��ني ي��ف�����ص��ل ب��ي��ن��ه��م��ا هذه 
وحاجز�ن  ع�صبي،  ���ص��ري��ط  �لأي����ام 
�أغلقت �لدولتان  حدوديان، بعدما 
حدودهما لإبطاء �نت�صار �جلائحة 

�خلطرية.
بحرية  ���ص��اط��ئ  ع��ل��ى  م��ت��ن��زه  ويف 
على  �ل�����ص��ك��ان  �ع��ت��اد  كون�صتان�ص، 
و�ل�صوي�صري  �لأمل�����اين  �جل��ان��ب��ني 
،�ل��ت��ح��رك ب��ح��ري��ة ع��رب خ��ط غري 
لكن  �لدولتني  ب��ني  يف�صل  مرئي 
ك���ل ���ص��يء ت��غ��ري. و�أ����ص���ب���ح معظم 
�إىل  �لذهاب  ي�صتطيعون  �لأمل��ان ل 
�ل�صوي�صريني  ومعظم  �صوي�صر�، 

ممنوعني من دخول �أملانيا.
�لأح��ب��ة و�لإخ���وة  و�لأح����د، ت�صبث 
و�أطفالهم  و�لآب���������اء  و�لأخ����������و�ت 
باحلاجز  �ل��ق��د�م��ى  و�لأ����ص���دق���اء 
�ل�صم�ص،  �أ����ص���ع���ة  حت����ت  �مل����ع����دين 
و�ق������رب������و� مب�����ا ي���ك���ف���ي ل���ت���ب���ادل 

�لكلمات، لكن دون تالم�ص.
ب�صبب  خالية  �ملنطقة  و�أ���ص��ب��ح��ت 
ف��ريو���ص ك���ورون���ا وت�����ص��م��ل طريقا 
كان  �ل�صائكة  ب��الأ���ص��الك  م�صيجا 
�أثناء  و�أمل���ان���ي���ا  ���ص��وي�����ص��ر�  ي��ف�����ص��ل 
�حل�����رب �ل��ع��امل��ي��ة �ل��ث��ان��ي��ة ومتت 
و�أ�صبح  زم��ن ط��وي��ل.  �إز�ل��ت��ه قبل 
�حلاجز�ن نقطة �لتقاء لأ�صخا�ص 

فرق بينهم �لوباء.

حلقة من م�صل�صل �آل ر�يز 
ت�صور عن بعد 

�صت�صور حلقة من م�صل�صل "�آل ر�يز" ملحطة "�صي 
يف  �لق�صاء  لن�صاط  مكر�صة  �أ�ص"�لتلفزيونية،  بي 
كل  بقاء  مع  بعد  كورونا، عن  �نت�صار فريو�ص  ظل 

ممثل يف منزله، يف �صابقة يف هذ� �ملجال.
و�صي�صتخدم منتجو �مل�صل�صل جمموعة من �لو�صائل 
دون جتهيز�ت  م���ن  ب��ع��د  ع���ن  ل��ل��ت�����ص��وي��ر  �مل��ت��اح��ة 
حمرفة، مثل "فاي�ص تامي" و"زوم"، على ما جاء 

يف بيان ملحطة "�صي بي �أ�ص".
وم����ع �لن���ت���ه���اء م���ن ت�����ص��وي��ر م�����ص��اه��د ك���ل ممثل، 
�مل�صل�صل موؤثر�ت خا�صة  �لقيمون على  �صي�صتخدم 

لتغيري �لديكور و�إ�صافة ما يريدون عليه.
و�صتنجز �حللقة مع �حر�م كامل لإجر�ء�ت �لعزل 
�أجنلي�ص  ولو�ص  كاليفورنيا  يف  ر�هنا  بها  �ملعمول 
"�صي  �أك��دت  �أح��د�ث �مل�صل�صل، على ما  حيث جتري 

بي �أ�ص".
وحده مدير �لت�صوير، �صي�صور م�صاهد يف �خلارج 
باإظهار  للحلقة  �صت�صمح  �صيارته  م��ن  �أو  مب��ف��رده 

ظروف �لعزل �حلقيقية.

�صبعينية تك�صف �صر حفاظها على �صبابها 
�صبابها  على  حفاظها  �صر  ع��ن  بريطانية  �صيدة  ك�صفت 

وجمالها رغم جتاوزها �ل�صبعني من �لعمر ب�صنو�ت.
�ل�صاب  �لف�صل ملظهرها  باربر� كوري )78 عاماً(  وتعيد 
مبمار�صتها  ب��د�أت  �لتي  �ليوغا،  �إىل  �لعمر  ه��ذ�  يف  وه��ي 

وهي بعمر 30 عاماً، ومل تتوقف منذ ذلك �لوقت.
�أب��د�ً على  "�أنا دليل حي على �أنك ل تكرب  وتقول باربر� 
�أن���ه مل ي��ف��ت �لأو�ن ع��ل��ى �لإط���الق  ف��ع��ل �أي ���ص��يء، ك��م��ا 
�كت�صفت  عندما  ع��ام��اً   30 عمري  ك��ان  حياتك.  لتغيري 
مع  كم�صيفة  بر�قة  حياة  �أعي�ص  كنت  ذلك  قبل  �ليوغا، 

�صركة �خلطوط �جلوية �لربيطانية".
كان  �لأي���ام،  تلك  يف  ومكلفاً  ن��ادر�ً  �ل�صفر  "كان  و�أ�صافت 
�لطائر�ت،  على من  لت�صافر  ج��د�ً  ثرياً  تكون  �أن  عليك 

لذلك كان �لأمر مده�صاً للغاية".
وعندما تزوجت باربر� مل تعد موؤهلة للوظيفة، و�أجنبت 
حيث  ��صكتلند�،  �إىل  �أ�صرتها  مع  تنتقل  �أن  قبل  طفلني 
وجدت نف�صها وحيدة مع تغيري كبري يف حياتها، و�صعرت 
�أي  ع��ن  تبحث  ف��ر�ح��ت  �صغريين،  طفلني  م��ع  بالوحدة 

ن�صاط لت�صلية نف�صها، ووجدت �صالتها يف �ليوغا.
و�صرعان ما �ندجمت يف �ليوغا �لتي �أحبتها كثري�ً كنمط 
حتديات  م��ع  للتعامل  و�ل��ن�����ص��اط  �مل��رون��ة  منحها  ح��ي��اة 
حياتها �جلديدة، ويف عام 1970 قررت �أن ت�صبح معلمة 

يوغا، ودر�صت ملدة 3 �صنو�ت لتحقيق هذ� �لهدف.

قالدة جموهر�ت على �صكل فريو�س
كبري  باهتمام  رو���ص��ي��ة  طبية  جم��وه��ر�ت  �صركة  حظيت 
خالل �لأ�صابيع �لقليلة �ملا�صية، بعد �إنتاجها قالدة على 
�صكل فريو�ص كورونا �مل�صتجد، حيث لقت �ل�صلعة رو�جا 

و��صعا لدى كثريين مقابل �نتقاد�ت من �آخرين.
وبد�أت �ل�صركة، �لتي تتخذ من مدينة كو�صروما مقر� 
فريو�ص  تف�صي  مع  �لف�صية  �لقالدة  وبيع  �إنتاج  يف  لها، 
�أل���ف روب���ل رو�صي  �ل��ع��ام �جل���اري، مقابل  ك��ورون��ا مطلع 

)نحو 13 دولر� �أمريكيا(.
�أو من  وبينما ��صرى عدد كبري �لقالدة عرب �لإنرنت 
�لتوقيت  ه��ذ�  يف  �إنتاجها  �آخ���رون  �عترب  �ملتاجر،  بع�ص 
�نت�صار  �لعامل" ب�صبب  بها  �لتي مير  لالأزمة  "��صتغالل 

وباء "كوفيد 19".
�صنعت  �ل��ت��ي  �ل�صركة  موؤ�ص�ص  ف��وروب��ي��ف،  بافيل  وق���ال 
و�ملمر�صني  ل��الأط��ب��اء  دعمنا  ع��ن  "تعبري  �إن��ه��ا  �ل��ق��الدة، 
�ل��ذي��ن ي��و�ج��ه��ون ف��ريو���ص ك��ورون��ا ه��ذه �لأي����ام، ولي�صت 
لتقارير  وف��ق��ا  �حلالية"،  �لأزم�����ة  ل���ص��ت��غ��الل  ط��ري��ق��ة 

�صحفية حملية.
�لجتماعي  �لتو��صل  م��و�ق��ع  على  "متابعونا  و�أ���ص��اف: 
و�آخرون  وممر�صون  �أط��ب��اء  فهم  حم��رم��ون،  �أ�صخا�ص 

لهم عالقة بالطب"
م��ن فريو�ص  تعافو�  �ل��ذي��ن  �ملر�صى  م��ن  �أن كثري�  و�أك���د 
كورونا قدمو� �لقالدة هدية لالأطباء �لذين �أ�صرفو� على 

عالجهم، وكان لهم دور كبري يف �إنقاذ حياتهم.
�ل��ق��الدة �صور� لهم عرب  ����ص��رو�  ون�صر ع��دد كبري ممن 
و�صائل �لتو��صل �لجتماعي، وهم يعلقونها على رقابهم 

وتتدىل على �صدورهم، مبدين �إعجابهم بالفكرة.

�أول منر ي�صاب 
بكورونا

يف  منر  �أنثى  وهي  "نادية"،  باتت 
حديقة حيو�ن "برونك�ص" مبدينة 
منر  �أول  �لأم���ريك���ي���ة،  ن���ي���وي���ورك 
تثبت �لختبار�ت �إ�صابته بفريو�ص 

كورونا �مل�صتجد.
وق��ال��ت ح��دي��ق��ة �حل��ي��و�ن يف بيان 
�لنمر،  �أن��ث��ى  حت��ال��ي��ل  �إن  �صحفي 
�صنو�ت،   4 �ل��ع��م��ر  م���ن  �ل��ب��ال��غ��ة 
�لفتاك،  للفريو�ص  �إيجابية  جاءت 
وذلك بعدما لوحظ معاناتها من 

�صعال جاف.
�أن  توقعت  �حل��ي��و�ن  حديقة  لكن 
�أورد  ما  بح�صب  "نادية"،  تتعافى 

موقع "�صي �إن �إن"، �لأحد.
"نادية"،  م����ن  ع���ي���ن���ات  و���ص��ح��ب��ت 
 5 م����ع  ع���ل���ي���ه���ا،  �أن ظ���ه���رت  ب���ع���د 
حديقة  يف  �أخ�����رى  و�أ�����ص����ود  من����ور 
م�صكالت  �أع����ر������ص  �حل����ي����و�ن����ات، 
�أن تلك  ب��ي��د  �ل��ت��ن��ف�����ص��ي،  ب��اجل��ه��از 
�لأع���ر�����ص مل ت��ظ��ه��ر، ح��ت��ى �لأن، 

على حيو�نات �أخرى.
ول ي���ز�ل م��ن غ��ري �مل��ع��روف كيف 
كوفيد19-  م����ر�����ص  ���ص��ي��ت��ط��ور 
مثل  �لكبرية"،  "�لقطط  ع��ن��د 
�لأ�����ص����ود و�ل���ن���م���ور و�ل���ف���ه���ود، لأن 
ميكن  �ملختلفة  �حل��ي��و�ن��ات  �أن����و�ع 
مع  ب�����ص��ك��ل خم��ت��ل��ف  ت��ت��ف��اع��ل  �أن 
لكن  ب����ال����ف����ريو�����ص،  �لإ������ص�����اب�����ات 
"�صتو��صل  �أن��ه��ا  �أك����دت  �حل��دي��ق��ة 
مر�قبتها عن كثب وتتوقع �لتعايف 

�لكامل".

تزوجا 50 عاما.. و�أنهى كورونا حياتهما يف 6 دقائق
�ل���زوج���ان �صتيو�رت  ك���ان  ق��ل��ي��ل��ة  �أ���ص��اب��ي��ع  ق��ب��ل 
�صحة  يف  ه��ادئ��ة  ح��ي��اة  يعي�صان  بيكر  و�أدري�����ان 
�إ�صابتهما  ب��ع��د  ت���ب���دل  ���ص��ئ  ك���ل  ل��ك��ن  ج���ي���دة، 
�جلميلة  �لق�صة  �نتهت  ث��م  ك��ورون��ا،  بفريو�ص 
ل  م��اأ���ص��اوي  ب�صكل  ق��رن  ن�صف  ��صتمرت  �ل��ت��ي 

ي�صدق، وخالل 6 دقائق.
�أب��د� منذ تزوجا  و�أدري���ان  مل ينف�صل �صتيو�رت 
بوينتون  م��وؤخ��ر� يف  عا�صا  وق��د  ع��اًم��ا،   51 قبل 
ب��ي��ت�����ص ب���ولي���ة ف���ل���وري���د� �لأم����ريك����ي����ة، ورغ���م 
�أي  �صنو�ت، مل يكن  �لتقاعد قبل  بلوغهما �صن 
خطرية،  �صحية  م�صكالت  م��ن  ي��ع��اين  منهما 
لكنهما، يف منت�صف مار�ص �ملا�صي، باتا ي�صعر�ن 
باملر�ص حيث �أ�صابتهما �أعر��ص فريو�ص كورونا 

�خلطري.
و�لأحد، ك�صف جنلهما بودي بيكر، �إن �صتيو�رت 
و�أدري�����ان ت��وف��ي��ا، �ل��و�ح��د ت��ل��و �لآخ����ر، ب��ف��ارق 6 

دقائق، وذلك من جر�ء م�صاعفات كوفيد- 19، 
وكان �صتيو�رت يف �لر�بعة و�ل�صبعني من �لعمر، 

بينما ت�صغره �أدريان بعامني فح�صب.
�لب��������ن، �مل���ت���م���ا����ص���ك رغ�����م �ل���ف���اج���ع���ة، �أك������د يف 
خطورة  �إن"  �إن  "�صي  موقع  نقلها  ت�صريحات 
�جلائحة �لتي و�صفتها منظمة �ل�صحة �لعاملية 
ب�"عدو �لب�صرية"، وذلك يف مقطع فيديو متت 

م�صاركته على نطاق و��صع على "توير".
بال�صو�بط  �له���ت���م���ام  ع��ل��ى  �ل��ن��ا���ص  ح���ث  ك��م��ا 
�لحر�زية، وتو�صيات �لبقاء يف �ملنزل للوقاية 

من �لفريو�ص.

�أو  ت��الم�����ص��ك )�مل�����ص��ي��ب��ة(  "حتى  ب��ي��ك��ر:  وق����ال 
ا تعرفه �أو ت�صمع ق�صة ما، ت�صعر  تالم�ص �صخ�صً
)يتعظ  �أن  �آم���ل   )..( عنها  ب��الب��ت��ع��اد  م��ا  ن��وًع��ا 

�لآخرون( و�أل يذهب و�لد�ي دون جدوى".

�أديل تبقي تفا�صيل طالقها �ملليوين �صرية
بعد نحو عام من طالقها �لذي كّلف 140 مليون جنيها �إ�صرلينيا، �أ�صدرت حمكمة 
�أمريكية �أمر� باإبقاء تفا�صيل ت�صوية طالق �ملغنية �لربيطانية �أديل "�صرية". و�نف�صلت 
�أديل )31 عاما( عن زوجها �صاميون كونيكي )45 عاما( يف �أبريل �ملا�صي، بعد عالقة 
على  يوقعا  مل  �لزوجني  �أن  �إل  �صنو�ت،   3 ��صتمر  زو�ج  بينها  من  �صنو�ت،   8 ��صتمرت 
قبل �لزو�ج"، �لتي عادة ما يقبل عليها �مل�صاهري حلماية �أمو�لهم يف حالة  ما  "�صفقة 
�أدي��ل، على  �أجنلو�ص �لأمريكية، حيث تقيم  �لطالق.وو�فقت حمكمة يف مدينة لو�ص 
طلب �ملغنية باإبقاء تفا�صيل ت�صوية �لطالق �صرية. ويعني هذ� �أن "�لتفا�صيل �ملالية �أو 
�خلا�صة باملبيعات �أو غريها من �ملعلومات �لتجارية �خلا�صة، لن تكون متاحة للعامة". 
�ملعلومات، ك�صركاء  �لذين ل بد لهم من �لط��الع على هذه  بالن�صبة لالأ�صخا�ص  �أما 
�صرية  على  للحفاظ  �تفاقية  على  ف�صيوقعون  �مل��ث��ال،  �صبيل  على  �ملحامني  �أو  �لعمل 

�ملعلومات، وفق ما ذكر موقع "ذي �صن" �لربيطاين.
وقالت م�صدر لل�صحيفة: "قد ت�صتمر �إجر�ء�ت �لطالق يف هوليوود ل�صنو�ت وت�صبح 

ب�صعة جد�. من �لو��صح �أن �أديل و�صاميون ل يريد�ن ذلك".

كعكة على �شكل فريو�س كورونا، مت اإنتاجها بوا�شطة خمبز Mad Cake يف مو�شكو ، لتخفيف حدة التوتر ب�شاأن هذه الوباء املنت�شر �شريعا. رويرتز


