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تعليق دخول حاملي الإقامة ال�سارية املتواجدين 
خارج الدولة ملدة اإ�سبوعني قابلة للتجديد

•• اأبوظبي-وام:

املتواجدين  ال�سارية  الإق��ام��ة  تعليق دخ��ول حاملي  الم���ارات  دول��ة  ق��ررت 
خ���ارج ال��دول��ة اب��ت��داء م��ن ي��وم اخلمي�س امل��واف��ق 19 م��ار���س 2020م يف 
متام ال�ساعة الثانية ع�سرة ظهًرا وحتى اإ�سبوعني قابلة للتجديد بح�سب 
وكاجراء  ك��ورون��ا  فريو�س  انت�سار  ب�سبب  والوبائية  ال�سحية  امل�ستجدات 
اخلارجية  وزارة  وطلبت   . و�سالمتهم  �سحتهم  على  حفاظا  اح����رازي 
املتواجدين خارج  ال�سارية  الإقامات  اأ�سحاب  الدويل من جميع  والتعاون 
الذي يحمل  البلد  املقيم يف  : -اذا كان  التالية  بالإجراءات  القيام  الدولة 
اأ�سبوعني، ويتوجب عليه التوا�سل مع  جن�سيته يتقيد بتاأجيل �سفره ملدة 
البعثة الدبلوما�سية لدولة المارات يف بلده، وذلك لتقدمي الدعم طوال 

فرة اإقامته خارج الدولة وت�سهيل اإجراءات عودته للدولة .

اأبوظبي توقف موؤقتا املخيمات ال�سحراوية واخلدمات 
ال�سياحية البحرية والربية واملطاعم العائمة

•• اأبوظبي-وام: 

ال�سياحية  ال�����س��رك��ات  وال�����س��ي��اح��ة-اأب��وظ��ب��ي جميع  ال��ث��ق��اف��ة  دائ����رة  وج��ه��ت 
الداخلية واملطاعم العائمة باإيقاف جميع اخلدمات ال�سحراوية والبحرية 
مبا يف ذلك املخيمات الربية �سفاري والرحالت ال�سياحية البحرية واملطاعم 
مع  متا�سيا  وذل��ك  موؤقت  ب�سكل  لها  امل�ساحبة  الفعاليات  وجميع  العائمة 
19. واأو�سحت  ب��ف��ريو���س ك��ورون��ا ك��وف��ي��د -  ال��وق��ائ��ي��ة اخل��ا���س��ة  ال��ت��داب��ري 
الدائرة اأنه حر�سا على ال�سالمة العامة و�سحة املقيمني والزوار والعاملني 
على هذه املرافق، �سيتم تطبيق القرار ب�سكل فوري وحتى اإ�سعار اآخر، على اأن 
يتم تفتي�س هذه املن�ساآت ال�سياحية وجميع مرافقها من قبل مفت�سي دائرة 
الثقافة وال�سياحة-اأبوظبي للتحقق من اللتزام بهذه التعليمات، علما اأنه 

�سيتم اتخاذ اإجراءات قانونية ب�ساأن املخالفني وفق الت�سريعات النافذة.
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خالل اإحاطة اإعالمية لوزارة ال�سحة ووقاية املجتمع حول م�ستجدات الإجراءات املتعلقة بكورونا: 

27 حالة اإ�سابة جديدة.. واإجمايل حالت
ال�سفاء 31 .. و140 كافة احلالت امل�سجلة حتى الآن
الإمارات متتلك نظاما قويًا للتق�سي الوبائي واإجراءات ال�ستجابة واملكافحة الفورية

كورونا يفتك بحياة �سخ�ص كل 10 دقائق يف ايران
•• طهران-رويرتز: 

قال متحدث با�سم وزارة ال�سحة الإيرانية اأم�س 
امل�����س��ت��ج��د يفتك  ك���ورون���ا  اإن ف��ريو���س  اخل��م��ي�����س 
حيث  ال��ب��الد،  يف  دقائق  ع�سر  كل  �سخ�س  بحياة 
ارتفع عدد الوفيات يف الدولة الأكرث ت�سررا يف 

ال�سرق الأو�سط اإىل 1284.
وق���ال امل��ت��ح��دث ك��ي��ان��و���س ج��ه��ان��ب��ور ع��ل��ى توير 
ع�سر  ك��ل  �سخ�س  مي���وت  معلوماتنا،  ع��ل��ى  ب��ن��اء 
دقائق ب�سبب كورونا وي�ساب حوايل 50 �سخ�سا 

بالفريو�س كل �ساعة يف اإيران.

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

عنا�سر من اجلي�س امل�سري يطهرون احد املواقع

جندي من اجلي�س الملاين ير�سد متطوعتان خالل توزيعهما الغذية على �سائقي ال�ساحنات املحا�سرين )رويرز(

الإمارات ت�ساهم يف اإجالء 80 من رعايا كوريا اجلنوبية من اإيران
•• اأبوظبي-وام:

يف اإطار جهودها الإن�سانية امل�ستمرة يف احلد من اآثار فريو�س كورونا عامليا، 
قامت دولة الإم��ارات ام�س بامل�ساهمة يف اإجالء 80 مواطنا من رعايا كوريا 
اجلنوبية من اإيران مبا فيهم 6 اأفراد من عائالتهم الذين يحملون اجلن�سية 

الإيرانية.
وجاءت هذه املبادرة الإن�سانية بناًء على طلب من حكومة كوريا اجلنوبية، ويف 
اإطار تعاون دولة الإمارات مع الدول التي ت�سهد تف�سي فريو�س كورونا امل�ستجد 
كوفيد19- ، وللم�ساعدة يف عودة من تقطعت بهم ال�سبل اإىل بالدهم يف ظل 
ما ت�سهده كثري من الدول من اإجراءات كتعليق لرحالت الطريان للحد من 

انت�ساره.                                           )التفا�سيل �س4(              

اإ�سابات جديدة بكورونا.. وعزل واإغالق من�ساآت يف دول عربية 

حالة تعبئة يف العامل.. واأملانيا ت�ستدعي جنود الحتياط
قتلى بني القوات الرتكية بهجوم على رتل ع�سكري باإدلب

•• بريوت-وكاالت:

عبوتني  اإن  الإن�����س��ان،  حلقوق  ال�����س��وري  املر�سد  ق��ال 
نا�سفتني انفجرتا برتل ع�سكري للقوات الركية على 
�سهل  يف  حممبل  قرية  من  بالقرب   M4 ال�  طريق 

الروج غرب اإدلب.
اأ�سفر عن وق��وع ع��دد من  ب��اأن الهجوم  واأف��اد املر�سد 
اجلرحى يف �سفوف القوات الركية واأنباء عن مقتل 
تابعة  ع�سكرية  اأرت����ال  ت��وج��ه��ت  ذل���ك  ع��ق��ب  عن�سر، 
اإىل  ال�سام  حترير  وهيئة  للتحرير  الوطنية  للجبهة 
الأتراك  اجلنود  له  تعر�س  ال��ذي  ال�ستهداف  مكان 

على طريق حلب – الالذقية الدويل.
ياأتي ذلك تزامنا مع قيام القوات الركية بتم�سيط 
املنطقة، و�سط اتهامات لتنظيم حرا�س الدين املوايل 

للقاعدة بتنفيذ الهجوم.
�سمال  امل�سلحة  الف�سائل  الثنني،  مو�سكو،  واتهمت 
غ���رب ���س��وري��ا ب��ع��دم اح����رام الت���ف���اق. وق��ال��ت وزارة 

اخلارجية اإن امل�سلحني يف اإدلب ل يلتزمون بالتفاق.
اأع��ادت الت�سلح، وت�سن  اأن تلك الف�سائل  كما اعتربت 

هجمات م�سادة على قوات النظام ال�سوري.
دورية  اأول  لخت�سار  ا�سطرتا،  وتركيا  رو�سيا  وكانت 
من  عنا�سر  قطع  اأن  بعد  اإدل��ب  يف  بينهما  م�سركة 
لتعطيل  رئي�سيا  طريقا  املنطقة  يف  م�سلحة  ف�سائل 

م�سار الدورية.
جاء ت�سيري تلك الدورية على الطريق اإم4 ال�سريع يف 
حمافظة اإدلب نتيجة لتفاق وقف اإطالق النار الذي 
مت اإبرامه يف اخلام�س من مار�س بني مو�سكو واأنقرة 
اأطرافا مت�سارعة يف احلرب الدائرة  اللتني تدعمان 

ب�سوريا منذ ت�سع �سنوات.
ومبوجب الت��ف��اق، ال��ذي اأوق��ف الع��ت��داءات اإىل حد 
بعيد بعد ت�سعيد للعنف ت�سبب يف نزوح ما يقرب من 
مليون �سخ�س، تن�سئ القوات الركية والرو�سية ممرا 
وتقومان  اإم4،  ال�سريع  الطريق  جانبي  على  اأمنيا 

بدوريات م�سركة على طول الطريق.

•• عوا�صم-وكاالت:

ا���س��رال��ي��ا مرورا  اإىل  اأوروب�����ا  م��ن 
بدول بقيت م�سككة لفرة طويلة، 
تاأهب ق�سوى  العامل يف حالة  بات 
ك����ورون����ا  ف�����ريو������س  م����واج����ه����ة  يف 
امل�����س��ت��ج��د، ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن بارقة 
اأم����ل ج����اءت م��ن ال�����س��ني ح��ي��ث مل 
ت�سجل اأي اإ�سابة جديدة من من�ساأ 

حملي.
وملواجهة ما و�سفته منظمة ال�سحة 
العاملية باأنه عدو لالن�سانية اأ�سيب 
به نحو 210 اآلف �سخ�س واأودى 
بحياة اأكرث من ت�سعة اآلف، ويهدد 
باإغراق العامل يف الركود، اأعلن عن 
م�ساعدات مبئات املليارات يف اأوروبا 

والوليات املتحدة.
امل�ستجد  كورونا  فريو�س  ويوا�سل 
ان��ت�����س��اره يف ال����دول ال��ع��رب��ي��ة، ويف 
العراق ولبنان  اأح��دث تطور �سجل 

اإ�سابات جديدة بالفريو�س.
واأكد تلفزيون »اإن بي اإن« اللبناين 
ع����ن وزارة  ن���ق���ال  »ت�����وي�����ر«،  ع���ل���ى 
اإ�سابة   16 ت�����س��ج��ي��ل  ال�������س���ح���ة، 
لبنان،  جديدة بفريو�س كورونا يف 

لريتفع الإجمايل اإىل .
الأملانية  ال���دف���اع  وزي�����رة  واأع��ل��ن��ت 
اأن����ي����غ����ري����ت ك�����رام�����ب-ك�����ارن�����ب�����اور 
اخلمي�س انه يتم ا�ستدعاء ع�سرات 
الف من جنود الحتياط مل�ساعدة 
فريو�س  تف�سي  مواجهة  يف  البالد 

كورونا امل�ستجد.
وك���ان لبنان ق��د دخ��ل يف اإج����راءات 
ال�����ع�����زل، ح���ي���ث ت���وق���ف���ت امل���الح���ة 

التون�سية،  ال�سحة  وزارة  واأعلنت 
اخلمي�س، ر�سد 10 حالت جديدة 
اأكرب معدل  بفريو�س كورونا، وهو 
اإ����س���اب���ات ي��ت��م الإع������الن ع��ن��ه منذ 
بالبالد،  ال��ف��ريو���س  ب��داي��ة ظ��ه��ور 
بح�سب مرا�سلة موقع العربية.نت، 

منية غامني.
واأو�سحت املديرة العامة للمر�سد 
ال���وط���ن���ي ل����الأم����را�����س اجل���دي���دة 
ن�ساف  ال�سحة،  ب��وزارة  وامل�ستجدة 
اأّنه  ���س��ح��ايف،  م��وؤمت��ر  ب��ن علية، يف 
 9 امل�سجّلة  ح��الت  ال�10  بني  من 
ح���الت م�����س��ت��وردة وح��ال��ة حملّية، 
ح�����الت   4 وج��������ود  اإىل  م�������س���رية 
خ��ط��رية.ك��م��ا ق���رر رئ��ي�����س ال����وزراء 
الريا�سية  الأندية  اإغ��الق  امل�سري 
ال�سباب  وم������راك������ز  وال�������س���ع���ب���ي���ة 
والكافيريات  واملقاهي  واملطاعم 
املالهي  والكازينوهات  والكافيهات 
والنوادي الليلية واملراكز التجارية 
من ال�سابعة م�ساًء وحتى ال�ساد�سة 

�سباحاً حتى 31 مار�س اجلاري.
 10 ت�سجيل  اجلزائر  واأعلنت  هذا 
اإ���س��اب��ات ج��دي��دة م��وؤك��دة بفريو�س 
 ،82 كورونا، لي�سل الإجمايل اإىل 
مع ت�سجيل حالتي وفاة بالفريو�س 
 ،8 اإىل  ال��وف��ي��ات  اإج���م���ايل  لي�سل 
النهار  ق��ن��اة  ب��ه  اأف����ادت  م��ا  بح�سب 
الأيام  اأن  املغرب  اجل��زائ��ري��ة.واأك��د 
�ستكون حا�سمة يف مواجهة  املقبلة 
املواطنني  ك���ورون���ا، ودع���ا  ف��ريو���س 

اإىل البقاء يف منازلهم.
وعدم اخلروج اإل يف حالة ال�سرورة 

الق�سوى.

اجلوية والبحرية واأقفلت احلدود 
واأغلقت  ك��ورون��ا.  ملواجهة  ال��ربي��ة 
اآخر  هبوط  مع  اللبنانية  الأج���واء 
رف��ي��ق احلريري  ط��ائ��رة يف م��ط��ار 
ال�����دويل م��ن��ت�����س��ف ل��ي��ل الأرب����ع����اء، 
وذلك تطبيقا لقرار احلكومة بغية 

احلد من انت�سار فريو�س كورونا.
العراقية،  ال�سحة  وزارة  وك�سفت 
جديدة  ح���ال���ة   11 ت�����س��ج��ي��ل  ع���ن 
اإج��م��ايل عدد  رف��ع  م��ا  بالفريو�س، 

حالة. الإ�سابات اإىل 177 
با�سم  ناطق  اأعلن  اآخ��ر،  تطور  ويف 
اخلمي�س،  الفل�سطينية،  احلكومة 
اإ������س�����اب�����ات ج���دي���دة   3 اك���ت�������س���اف 
ما  ونابل�س،  اهلل  رام  يف  بالفريو�س 

امل�سابني  ح�سيلة  اإج��م��ايل  ي��رف��ع 
اإىل 47 م�سابا.

العا�سمة  الأردين  اجلي�س  وع���زل 
البالد،  اأن����ح����اء  ب��ق��ي��ة  ع���ن  ع���م���ان 
�سكانها  على  اإغ��الق��ا  ف��ر���س  حيث 
البالغ عددهم 10 ماليني، بهدف 
كورونا،  ف��ريو���س  انت�سار  مكافحة 
ف��ي��م��ا ق���ال رئ��ي�����س احل��ك��وم��ة عمر 

الرزاز اإن القادم قد يكون اأ�سعب.
الع�سكرية  التفتي�س  نقاط  وب��داأت 
للعا�سمة  الرئي�سية  امل��داخ��ل  على 
يف فر�س حظر ي�سمح فقط بدخول 
ال�سيارات التي تنقل �سلعا اأ�سا�سية، 
اأو اأفرادا يحملون ت�سريحا بالعمل 

من حمافظات اأخرى.

اأ�سدرت  اإن احلكومة  ال��رزاز  وق��ال 
ال��دف��اع املت�سمن وق��ف العمل  اأم��ر 
ال�سمان  ق���ان���ون  اأح����ك����ام  ب��ب��ع�����س 
الجتماعي، فيما اعترب اأن املرحلة 

املقبلة قد تكون اأ�سعب. 
البحرين  اأن��ب��اء  وكالة  ونقلت  ه��ذا 
عن ديوان اخلدمة املدنية تاأكيدهم 
على اأهمية تفعيل العمل من املنزل 
واملوؤ�س�سات  والهيئات  ال���وزارات  يف 
احلكومية بن�سبة %50 بداية من 
ارتفاع  تون�س  �سجلت  الأح��د.ك��م��ا 
ب��ف��ريو���س كورونا  امل�����س��اب��ني  ب��ع��دد 
وذل��ك وفق  38 حالة موؤكدة،  اإىل 
ما ذكرت وزارة ال�سحة التي اأكدت 

�سفاء اأول م�ساب بالفريو�س.

ارتفاع قتلى مرتزقة تركيا يف ليبيا 
•• عوا�صم-وكاالت

رواتب  تركيا خف�ست  اأن  اأم�س اخلمي�س،  الإن�سان،  ال�سوري حلقوق  املر�سد  اأعلن 
املرتزقة ال�سوريني الذين جرى اإر�سالهم اإىل ليبيا للقتال يف �سفوف قوات الوفاق، 
القتال  الع�سرات منهم حتفهم يف حماور  بعد جتاوزهم احلّد املطلوب، فيما لقي 

بالعا�سمة طرابل�س.
ال�سوريني الذين و�سلوا للعا�سمة طرابل�س رواتب ت�سل  وتدفع تركيا للمرتزقة 
اإىل 2000 دولر لكل مقاتل �سهرياً، ح�سب الأرق��ام التي قدمها املر�سد يف وقت 
رواتب  تخفي�س  اإىل  عمد  ال��رك��ي  اجل��ان��ب  اأن  بيان  يف  امل��ر���س��د،  واأو���س��ح  �سابق. 
وهو  اأنقرة  و�سعته  ال��ذي  احلد  املجندين  تعداد  فاق  اأن  بعد  ال�سوريني،  املقاتلني 

6000 مقاتل.
ويف �سياق مت�سل، ك�سف املر�سد عن �سقوط مزيد من القتلى يف �سفوف الف�سائل 
خالل  وذل��ك  مقاتاًل،   129 اإىل  القتلى  ع��دد  لريتفع  لركيا،  املوالية  ال�سورية 
الرملة قرب  الدين جنوب طرابل�س، وحمور  ال�ستباكات على حماور حي �سالح 
مطار طرابل�س وحمور م�سروع اله�سبة، بالإ�سافة ملعارك م�سراتة ومناطق اأخرى 

يف ليبيا.
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•• اأبوظبي-وام:

اإحاطة  والتعليم  الربية  ووزارة  املجتمع  ووقاية  ال�سحة  وزارة  عقدت 
الإم����ارات  دول���ة  يف  املتخ�����������ذة  الإج�����راءات  م�ستجدات  ح��ول  اإع��الم��ي��ة 
وبهدف   ،19 كوفيد  امل�ستجد  كورونا  فريو�س  تداعيات  مع  للتعام������ل 

تعزيز قنوات التوا�سل مع و�سائل الإعالم والإجابة على ت�ساوؤلتهم.
وال��ت��ي حتدثت  اأب��وظ��ب��ي،  اإم���ارة  وال��ت��ي عقدت يف  الإح��اط��ة  ا�ستعر�ست 
فيها الدكتورة فريدة احلو�سني، املتحدث الر�سمي عن القطاع ال�سحي 
اكت�سافها  التي مت  الإم����ارات، ع��ن تفا�سيل وحت��دي��ث احل���الت  يف دول��ة 

و�سفاوؤها، حيث مت الإعالن عن ر�سد 27 حالة اإ�سابة جديدة بفريو�س 
كورونا امل�ستجد كوفيد19- من خالل الإبالغ املبكر والتق�سي الن�سط 
وامل�ستمر وتعود جلن�سيات خمتلفة. ومت التعرف عليها من خالل فح�س 
اأع��ل��ن عنها م�سبقاً  ال��دول��ة لإ���س��اب��ات  ال��ق��ادم��ني م��ن خ���ارج  املخالطني 
بال�سفر  مرتبطة  احل��الت  وبع�س  ال�سحي  احلجر  يف  جميعهم  وكانوا 
140 حالة  اإىل اخلارج وبذلك يبلغ عدد احلالت التي مت ت�سخي�سها 

حتى الآن، �سجلت فقط حالتان حرجة.
كما اأعلنت الوزارة خالل الإحاطة عن �سفاء 5 حالت جديدة مل�سابني 
بفريو�س كورونا امل�ستجد كوفيد19- وتعافيها التام من اأعرا�س املر�س 

امل�ست�سفى،  دخولها  منذ  ال��الزم��ة  ال�سحية  الرعاية  تلقيها  بعد 
واأو�سحت الوزارة اأن احلالت التي متاثلت لل�سفاء تعود جلن�سيات 
خمتلفة و�سملت 3 حالت من الإمارات، وحالة من كل من �سوريا 
يف  حالة   31 ال�سفاء  ح��الت  جمموع  يكون  وب��ذل��ك  و�سرييالنكا 

الدولة.                     )التفا�سيل �س2(

الدكتورة فريدة احلو�سني، املتحدث الر�سمي عن القطاع ال�سحي

اجلي�ص امل�سري يعقم موؤ�س�سات الدولة 
•• القاهرة-وكاالت:

قامت وح��دات من اجلي�س امل�سري بتعقيم عدد من 
املن�ساآت احلكومية والتعليمية يف البالد �سمن خطة 

ملواجهة فريو�س كورونا امل�ستجد، اأم�س اخلمي�س.
الكيميائية  احل��رب  ل�سالح  تابعة  عنا�سر  وب��ا���س��رت 
الأزم��ات يف اجلي�س، بعمليات تعقيم وتطهري  واإدارة 
اأع���دادا  ت�ستقبل  ال��ت��ي  امل��ن�����س��اآت احلكومية  م��ن  ع��دد 

كثرية من املواطنني واجلامعات واملدار�س.
وق����ال امل��ت��ح��دث ال��ع�����س��ك��ري امل�����س��ري، ال��ع��ق��ي��د تامر 
الر�سمية  �سفحته  ع��ل��ى  ن�����س��ره  ب��ي��ان  يف  ال��رف��اع��ي، 
اجلي�س  وح��دات  به  قامت  ما  اإن  »في�سبوك«،  مبوقع 
املن�ساآت  حلماية  ال��وق��ائ��ي��ة  الإج�����راءات  �سمن  ي��اأت��ي 
احلكومية واملرافق احليوية للدولة. وبداأت عمليات 
واملكاتب وخمتلف مباين جامعات  للقاعات  التعقيم 

عني �سم�س والأزهر والقاهرة. 
ملواجهة  الدولة  خطة  �سوء  يف  اخلطوة  ه��ذه  وتاأتي 

انت�سار فريو�س كورونا، التي ت�سرك فيها املوؤ�س�سات 
املدنية والع�سكري على حد �سواء.

خالد  العلمي،  والبحث  ال��ع��ايل  التعليم  وزي��ر  وق��ال 
بتعاون  الرئي�س  تكليف  خ��الل  من  اإن��ه  الغفار،  عبد 
القيادة  مع  التوا�سل  مت  الدولة،  موؤ�س�سات  خمتلف 
العامة للقوات امل�سلحة ومت التن�سيق لعمليات تعقيم 

وتطهري اجلامعات.

اجلي�ص اليمني يتقدم بالبي�ساء 
واجلوف.. واحلوثي ينتقم من املدنيني

•• اليمن-وكاالت:

كبرياً  هجوماً  ال�سعبية،  باملقاومة  م�سنودًة  اليمني  اجلي�س  قوات  �سنت 
على مواقع متركز ميلي�سيات احلوثي النقالبية، متكنت على اإثره من 
�سمايل حمافظة  وال�سعف  التابعة ملديرية خب  حترير منطقة قي�سني 
اجلوف، �سمايل �سرق البالد. وقالت م�سادر ع�سكرية اإن الهجوم الذي 
من  الع�سرات  �سقوط  عن  اأ�سفر  اليمني  الوطني  اجلي�س  ق��وات  �سنته 
للقوات  الإع��الم��ي  املركز  واأك��د  وج��ري��ح.  قتيل  بني  امليلي�سيات  عنا�سر 
امل�سلحة اليمنية اأ�سر 40 من عنا�سر لدى اجلي�س، فيما لذ من تبقى 

منهم بالفرار.
اإىل ذلك، حررت قوات اجلي�س اليمني، عددا من املواقع ال�سراتيجية 
التي كانت حتت �سيطرة ميلي�سيات احلوثي يف جبهة قانية مبحافظة 
ميلي�سيات  ا�ستهدفت  الهزائم،  هذه  على  ورداً  البالد.  و�سط  البي�ساء، 
احلوثي النقالبية بالق�سف الع�سوائي منازل املواطنني يف قرى منطقة 

قانية مبحافظة البي�ساء، ما اأدى اإىل اإ�سابة طفلني بجروح خمتلفة.

عندما ي�سبح اجلديد قدمًيا:
اإ�سبانيا: هل خ�سر بودميو�ص 
روحه على طريق ال�سلطة؟

•• الفجر -األبان الكييم –ترجمة خرية ال�صيباين

امل�ساواة، الندماج، البيئة. كان من املمكن اأن يواجهوا 
التحديات الكربى لع�سرنا. فقد كان لبودميو�س ما 
يلزم، الفكر الجتماعي وجتديد الأجيال، ومل نفعل 
ذلك". اأرييل جرييز �سارم مع احلزب الذي �ساهم يف 

تاأ�سي�سه عام 2014. 
التقطت  اإ�سبانيا،  يف  ال�ساخطني،  ح��رك��ة  اع��ق��اب  يف 
جمموعة من املثقفني ال�سباب حالة التعط�س للعدالة 
وممار�سة  النظام"،  "تغيري  ب�  ووع��دت  الجتماعية، 
ال�سيا�سة ب�سكل خمتلف، واإعادة ال�سلطة للمواطنني. 
وبعد �ست �سنوات، قلب بودميو�س امل�سهد ال�سيا�سي يف 
راأ�سا على عقب: لقد دخل احلكومة موؤخرا،  البالد 

ما  ولكن  الي�سار،  اإىل  ال�سراكيني  �سيا�سات  وح��ّول 
الذي تبقى من روح ال�ساخطني؟

)التفا�سيل �س12(

•• بغداد-وكاالت

اأم�س  ال��ع��راق��ي��ة  ال��ق��وات  ت�سلمت 
قاعدة  ر���س��م��ي  ب�سكل  اخل��م��ي�����س، 
احلدود  ع��ل��ى  الع�سكرية  ال��ق��ائ��م 
م��ع ���س��وري��ا، ب��ع��د ان�����س��ح��اب قوات 
تنظيم  ملكافحة  الدويل  التحالف 

داع�س الإرهابي منها .
وكانت مرا�سم ال�ستالم والت�سليم 
ل��ل��ق��اع��دة ق��د مت��ت ق��ب��ل يومني. 
بيان  يف  ال���دويل  التحالف  وق���ال 
ن�سر  اإع�����ادة  بعملية  ���س��ي��ق��وم  اإن����ه 
اإىل عدة  وامل��ع��دات  الأف���راد  ونقل 
العراق خالل  قواعد ع�سكرية يف 

عام 2020.
اأن�����ه قواته  اأك�����د  ال��ت��ح��ال��ف  ل��ك��ن 
ال��ت��ي ي��ط��ل��ق ع��ل��ي��ه��ا اأي�����س��ا "قوة 

التحالف الدويل ين�سحب من قاعدة القائم العراقية
امل�����س��رك��ة- ع��م��ل��ي��ة العزم  امل���ه���ام 
ال�سلب" �ستبقى يف العراق بدعوة 
و�ست�ستمر  ه��ن��اك،  احلكومة  م��ن 
والتدريب"  امل�����س��ورة  "تقدمي  يف 

�سمن مهمتها يف هزمية داع�س.
واأ�سار اإىل اأن قاعدة القائم احتلت 
موقعا مهما يف القتال �سد داع�س، 
اإذ بعد اأن حررتها القوات العراقية 
ب���دع���م م����ن ال���ت���ح���ال���ف ال������دويل، 
�سكلت قاعدة ا�سراتيجية خالل 
م��ع��رك��ة ال��ب��اغ��وز، الأخ�����رية �سد 

داع�س يف �سوريا.
اأي��ام من  بعد  التطور  ه��ذا  وياأتي 
قاعدة  ع���ل���ى  ����س���اروخ���ي  ه���ج���وم 
اأ�سفر  بغداد، مما  �سمايل  التاجي 
ح��ي��ن��ه��ا ع����ن م���ق���ت���ل اأم���ريك���ي���ني 

وبريطاين.

و�سرعان ما ردت وا�سنطن بق�سف 
مواقع مليلي�سيات كتائب حزب اهلل 
بال�سلوع  تتهمها  التي  العراقي، 
اأ���س��ع��ل التوتر  يف ال��ه��ج��وم، ال���ذي 
ب�ساأن  وب�����غ�����داد  وا����س���ن���ط���ن  ب����ني 
م�ستقبل القوات الأجنبية يف بالد 

الرافدين.
وكانت توقعات قبل اأيام تفيد باأن 
من  �ستن�سحب  ال��ت��ح��ال��ف  ق����وات 
العراق،  يف  م�سركة  قواعد  ع��دة 
م���ن ب��ي��ن��ه��ا ق���اع���دة ال���ق���ائ���م على 

احلدود �سمال غربي العراق.
اأن  اإىل  ال����ت����وق����ع����ات  واأ��������س�������ارت 
من  اأي�����س��ا  �سين�سحب  ال��ت��ح��ال��ف 
جنوبي  ال��ق��ي��ارة،  مع�سكر  ال��ع��راق 
 "k1 "حمافظة نينوى، ومع�سكر

يف مدينة كركوك.

رعايا كوريا اجلنوبية خالل اجالئهم من ايران   )وام(

ال�ساخطون... حا�سنة بناء بودميو�س
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اأخبـار الإمـارات
�سركة عجمان لل�سرف ال�سحي تخف�ص ر�سوم اخلدمة بن�سبة ت�سل اإىل 100 باملائة

•• عجمان-الفجر: 

املجل�س  النعيمي ع�سو  را�سد  بن  ال�سيخ حميد  ال�سمو  �ساحب   بتوجيهات 
اخلا�سة  ال�سحي  لل�سرف  عجمان  �سركة  اأعلنت  عجمان،  حاكم  الأع��ل��ى 
املحدودة اليوم اأنها �ستقدم خ�سومات تبداأ من ٪20 وت�سل اإىل 100 % 

من ر�سوم اخلدمة لبع�س من خدماتها، اعتباًرا من 1 مايو 2020.
النعيمي ويل  ال�سيخ عمار بن حميد  اإع��الن �سمو  وتاأتي هذه اخلطوة بعد 
عهد عجمان ورئي�س املجل�س التنفيذي دعمه ملبادرة وجهود الدولة ل�سمان 

ا�ستدامة وكفاءة وا�ستمرارية تقدمي اخلدمات ل�سكان عجمان.
كما �سرح واأ�ساد �سمو ال�سيخ را�سد بن حميد النعيمي رئي�س دائرة البلدية 
اإدارة �سركة عجمان لل�سرف  اإمارة عجمان ورئي�س جمل�س  والتخطيط يف 
و�سركائها  ال�سحي  لل�سرف  عجمان  تلعبه  ال��ذي  الفعال  بالدور  ال�سحي، 

خدمة  ر���س��وم  خ�سومات  واأن  الوطنية،  امل��ب��ادرات  دع��م  يف  ال�سراتيجيني 
ودور  املجتمعية   بامل�سوؤولية  اإميانها  م��ن  تنبع  ال�سحي  لل�سرف  عجمان 
الأ�سا�سية  اخل��دم��ات  ت��ق��دمي  يف  للحكومة  ا�سراتيجي  ك�سريك  ال�سركة 

للقاطنني يف الإمارة.
ال�سناعية  واملوؤ�س�سات  كاملكاتب  العقارات  ت�سمل اخل�سومات فئات عدة من 
وامل�ستودعات واملحالت التجارية، وميكن لعمالئنا الكرام الطالع على حزم 
بالتوا�سل  اأو  اللكروين  ملوقعنا  بالرجوع  امل�ستفيدة  والفئات  اخل�سومات 

مع خدمة مركز الت�سال اخلا�سة بنا على الرقم  067148888 .
ا  ول�سمان راحة عمالئنا فاإن عجمان لل�سرف ال�سحي تنا�سد عمالئها اأي�سً
بكل  دائ��م  اط��الع  على  و�سنبقيكم  الإن��رن��ت.  ال�ستفادة من خدماتها عرب 
امل�ستجدات يف هذا ال�ساأن عرب موقعنا اللكروين وعلى ح�ساباتنا يف مواقع 

التوا�سل الجتماعي.

 الرتبية : مقابالت القبول لطلبة م�سار النخبة للعام الدرا�سي املقبل 2020-2021 عن بعد
•• دبي - حم�صن را�صد

املدر�سية  العمليات  اأعلنت وزارة الربية والتعليم ممثلة يف قطاع 
ق�سم اللغة الجنليزية، موؤخراً، عن اإجراء مقابالت القبول لطلبة 
بعد،   عن   ،2021-2020 املقبل  الدرا�سي  للعام  النخبة  م�سار 
22 مار�س اجل��اري، تزامنا مع  بدءاً من يوم الأحد املقبل املوافق 
اليوم الأول لتطبيق مبادرة التعلم عن بعد على الطلبة يف جميع 

مراحل التعليم.
ووجهت ال��وزارة  يف تعميم لها، املن�سقني وبع�س املعلمني، باأهمية 
باإ�ستخدام   )اون��الي��ن(،  املقابالت  تلك  تنفيذ  يف  جهودهم  تركيز 

اإذ ���س��ي��ت��م م��ق��اب��ل��ة ع���دد ك��ب��ري م���ن الطلبة  امل��ت��اح��ة،  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات 
واأ�سبحوا  اختبارتهم،  اأن��ه��وا  الذين  من  النخبة  مل�سار  املتقدمني 
يف  بها  املعمول  القبول  عملية  �سمن  املقابالت  لدخول  موؤهلني  

م�سار النخبة.
و�سددت الوزارة على اأهمية منح تلك املقابالت الولوية الق�سوى 
يف الوقت الراهن، ل�سمان عملية �سل�سة للتحاق الطلبة يف م�سار 
النخبة �سمن ال�سياقات املعمول بها  يف هذا امل�سار، مع مراعاة عدم 
منح املهمات التدريبية للمن�سقني واملعلمني اأهمية تفوق الهتمام 
بتلك املقابالت، ل�سيما اأنه ميكن تنفيذ املهمات يف وقتا لحق عن 

بعد، يف هذا الف�سل.

خالل اإحاطة اإعالمية لوزارة ال�سحة ووقاية املجتمع حول م�ستجدات الجراءات املتعلقة بكورونا: 

الدرا�سات توؤكد اأن �سرعة النت�سار �سئيلة جدًا بالن�سبة اإىل احلالت احلرجة والوفيات
•• اأبوظبي-وام:

ووق����اي����ة  ال�������س���ح���ة  وزارة  ع����ق����دت 
والتعليم  الربية  ووزارة  املجتمع 
اإع��الم��ي��ة ح��ول م�ستجدات  اإح��اط��ة 
دولة  يف  املتخ�����������ذة  الإج��������راءات 
تداعيات  م��ع  للتعام������ل  الإم����ارات 
امل�����س��ت��ج��د كوفيد  ف��ريو���س ك���ورون���ا 
19، وبهدف تعزيز قنوات التوا�سل 
م��ع و�سائل الإع���الم والإج��اب��ة على 

ت�ساوؤلتهم.
عقدت  والتي  الإح��اط��ة  ا�ستعر�ست 
يف اإم����ارة اأب��وظ��ب��ي، وال��ت��ي حتدثت 
احلو�سني،  ف��ري��دة  ال��دك��ت��ورة  فيها 
القطاع  ع����ن  ال���ر����س���م���ي  امل���ت���ح���دث 
ال�����س��ح��ي يف دول�����ة الإم���������ارات، عن 
التي  احل����الت  وحت��دي��ث  تفا�سيل 
مت  ح��ي��ث  و���س��ف��اوؤه��ا،  اكت�سافها  مت 
حالة   27 ر�����س����د  ع����ن  الإع����������الن 
ب��ف��ريو���س كورونا  اإ���س��اب��ة ج��دي��دة 
خالل  من  /كوفيد19-/  امل�ستجد 
الن�سط  وال��ت��ق�����س��ي  امل��ب��ك��ر  الإب�����الغ 
وامل�ستمر وتعود جلن�سيات خمتلفة. 
خالل  م����ن  ع��ل��ي��ه��ا  ال���ت���ع���رف  ومت 
ف��ح�����س امل��خ��ال��ط��ني ال��ق��ادم��ني من 
عنها  اأعلن  لإ�سابات  ال��دول��ة  خ��ارج 
احلجر  يف  جميعهم  وك��ان��وا  م�سبقاً 
مرتبطة  احل��الت  وبع�س  ال�سحي 

وتكامل  تعاون  وهناك  لال�ستجابة 
ك����ب����ري ب�����ني اجل�����ه�����ات الحت�����ادي�����ة 
وامل��ح��ل��ي��ة، وف����رق ع��م��ل ت��ع��م��ل على 
ب�سكل  الو�سع  تقيم  ال�ساعة،  م��دار 

م�ستمر.
ال�سحة  وزارة  ذك������رت  ذل�����ك  اىل 
وبالتن�سيق  اأن����ه  امل��ج��ت��م��ع  ووق���اي���ة 
يجري  والتعليم  الربية  وزارة  مع 
ال��ع��م��ل ع��ل��ى ���س��م��ان ع���ودة 4340 
اخلارج،  يف  للدرا�سة  مبتعثا  طالبا 
وزارة  خ��الل جلنة خمت�سة يف  من 
الربية والتعليم واجلهات املخت�سة، 
ت��ع��م��ل ع��ل��ى م��ت��اب��ع��ة �سوؤون  وال��ت��ي 

الإم�������������ارات، وح����ال����ة م����ن ك����ل من 
يكون  وبذلك  و�سرييالنكا/  �سوريا 
حالة   31 ال�سفاء  ح���الت  جم��م��وع 

يف الدولة.
اأك����دت ال�����وزارة اأن دول����ة الإم�����ارات 
ب���ت���وج���ي���ه���ات وم���ت���اب���ع���ة ال���ق���ي���ادة 
قوياً  ن���ظ���ام���ا  مت���ت���ل���ك  ال���ر����س���ي���دة 
ل��ل��ت��ق�����س��ي ال����وب����ائ����ي واإج�����������راءات 
الفورية، مما  واملكافحة  ال�ستجابة 
ي�����س��اه��م يف احل���ف���اظ ع��ل��ى الأم����ن 
املجتمع،  �سالمة  و�سمان  ال�سحي 
اأي��ة وب��اء وال�سيطرة عليه  واح��ت��واء 

وفقا لأف�سل املمار�سات العاملية.

يف  البقاء  ب�سرورة  القادمني  كافة 
املنازل حلني التاأكد من �سالمتهم ، 

واتباع الجراءات املتبعة حوله.
ونوهت ال��وزارة اأن احلجر ال�سحي 
ح�سب  ع����امل����ي����اً  وم���ت���ب���ع  م�����ع�����روف 
العاملية،  ال�سحة  منظمة  تعليمات 
تقليل  يف  ك��ب��ري  ب�����س��ك��ل  وي�����س��اه��م 
���س��رع��ة ان��ت�����س��ار ال����ع����دوى، ك��م��ا اأن 
ت�سل  والتي  ال�سحي  احلجر  فرة 
من  التاأكد  فيها  يتم  ا�سبوعني  اإىل 
خلو احلالت متاماً من الفريو�س، 
ودع�����ت ك���اف���ة اأف�������راد امل��ج��ت��م��ع اإىل 
ال�سحية يف  اجل��ه��ات  م��ع  ال��ت��ع��اون 

يبلغ  وب��ذل��ك  اخل����ارج  اإىل  بال�سفر 
ت�سخي�سها  ال��ت��ي مت  احل���الت  ع��دد 
140 حالة حتى الآن، �سجلت فقط 

حالتان حرجة.
الإحاطة  ال��وزارة خالل  اأعلنت  كما 
عن �سفاء 5 حالت جديدة مل�سابني 
كوفيد- امل�ستجد  كورونا  بفريو�س 
اأعرا�س  م��ن  ال��ت��ام  وتعافيها   19
املر�س بعد تلقيها الرعاية ال�سحية 
امل�ست�سفى،  دخ��ول��ه��ا  منذ  ال��الزم��ة 
واأو�سحت ال��وزارة اأن احلالت التي 
جلن�سيات  ت��ع��ود  ل��ل�����س��ف��اء  مت��اث��ل��ت 
3 ح������الت من  خم��ت��ل��ف��ة و���س��م��ل��ت 

اتخاذ  ول�سمان  املبتعثني  الطالب 
والطمئنان  ال��وق��ائ��ي��ة  الإج�����راءات 
على اأو�ساعهم ال�سحية واإطالعهم 

على اآخر امل�ستجدات.
م��ن ج��ان��ب اآخ���ر، اأو���س��ح��ت ال���وزارة 
خ���الل الإح���اط���ة اأن����ه ي��ت��م حتديث 
الجراءات الوقائية يف الدولة ب�سكل 
م�ستمر و�سريع طبقاً للم�ستجدات، 
اجلهات  ك��اف��ة  م��ع  التن�سيق  وي��ت��م 
اأية  لتطبيق  والحت����ادي����ة  امل��ح��ل��ي��ة 
احرازات جديدة، وذكرت اأنها بداأت 
للعائدين  امل��ن��زيل  احلجر  بتطبيق 
م��ن خ���ارج ال���دول���ة، وال��ت��ن��ب��ي��ه على 

جملة  ال��������������وزارة  وا�����س����ت����ع����ر�����س����ت 
الوقائية  الح���رازي���ة  الج������راءات 
التي مت الإعالن عنها على امل�ستوى 
املا�سية،  ال���ف���رة  خ����الل  ال��وط��ن��ي 
اإىل  جم��م��ل��ه��ا  يف  ت����ه����دف  وال����ت����ي 
املوطنني  ���س��الم��ة  ع��ل��ى  امل��ح��اف��ظ��ة 

واملقيمني، ووقاية املجتمع.
�سمولية  اأن  ال������وزارة  اأك�����دت  ف��ي��م��ا 
الإجراءات يف الفرة احلالية تركز 
على تقليل �سرعة انت�سار املر�س من 
الجتماعي  التباعد  تطبيق  خ��الل 
وه������و اج��������راء اح����������رازي وق����ائ����ي، 
متكاملة  م��ن��ظ��وم��ة  ل���ل���دول���ة  واأن 

ال���دول���ة م��ن خ���الل الل���ت���زام بهذا 
ال�سحة  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ف��اظ  الإج�������راء 

العامة يف املجتمع.
ذكرت  الغذائي  الأم��ن  وح��ول ملف 
عايل  ت��ن�����س��ي��ق��ا  ه���ن���اك  اأن  ال�������وزارة 
ح�����ول ملف  ال����دول����ة  امل�������س���ت���وى يف 
الوزارة  وطماأنت   ، الغذائي  الأم��ن 
باأن منظومة الغذاء يف الدولة قوية 
والطبية  ال��غ��ذائ��ي��ة  ال�����س��ل��ع  وك��اف��ة 
متوفرة وب�سكل كبري، فيما اأو�سحت 
باأنه ل توجد اأدلة علمية حتى الآن 
حول اإمكانية انتقال الفريو�س عرب 
الأغذية  ط��رود  وا�ستالم  الأغ��ذي��ة، 
اآم��ن ، وذل��ك لعدم ق��درة الفريو�س 
لفرات  الأ�سطح  ه��ذه  على  للبقاء 

طويلة.
لعدم  اجل���م���ه���ور  ال����������وزارة  ودع������ت 
ون�سر  ال�����س��ائ��ع��ات،  وراء  الجن�����رار 
الطبية  وامل���ع���ل���وم���ات  ال���ت���ك���ه���ن���ات 
ال�سراء  �سائعات  ن�سر  اأو  املغلوطة، 
ل�سلوكيات  ت���ق���ود  ال���ت���ي  امل����ف����رط 
يف  الأ�سا�سية  ب��امل��وارد  ت�سر  خاطئة 
اأن جن���اح جهود  واأك�����دت  الأ����س���واق، 
ال���دول���ة مرهون  ك��اف��ة اجل��ه��ات يف 
بتكاتف جميع القطاعات يف الدولة 
م�سوؤولية  وه���ي  امل��ج��ت��م��ع،  واأف������راد 
ل�سون  ف���ي���ه���ا  ن���ت�������س���ارك  وط���ن���ي���ة 

و�سالمة املجتمع.

و5 حالت �سفاء يف الإمارات  كورونا  بفريو�ص  جديدة  اإ�سابة  حالة   27 •
يف الدولة، واإجمايل عدد حالت ال�سفاء 31 حالة، واحلالت احلرجة 2 فقط الآن  حتى  م�سجلة  حالة   140 •

�سابقة حلالت  خمالطني  اأو  للخارج  بال�سفر  مرتبطة  امل�سجلة  • احلالت 
الفريو�ص انت�سار  لتقليل  الختالط  وجتنب  الجتماعي  التباعد  على  • الرتكيز 
يجري العمل على عودتهم لالإمارات اخلارج،  يف  للدرا�سة  مبتعثا  طالبا   4340 •

اأ�سبوعني ملدة  الدولة  خارج  من  للعائدين  املنزيل  احلجر  بتطبيق  • البدء 
وكافة ال�سلع الغذائية والطبية متوفرة وب�سكل كبري  قوية  الدولة  يف  الغذاء  • منظومة 

دفاع مدين اأبوظبي يدعو 
للت�سجيل يف دورة ال�سالمة 

املنزلية عن بعد
•• اأبوظبي-وام:

دورة  م��ب��ادرة  يف  للت�سجيل  اأبوظبي   - امل��دين  للدفاع  العامة  الإدارة  دع��ت 
ال�سالمة املنزلية عن بعد والتي اأطلقتها القيادة العامة للدفاع املدين يف 
وزارة الداخلية وت�ستمر حتى 31 مار�س اجلاري حتت �سعار الدفاع املدين 

يف كل منزل".
اأبوظبي  يف  مبراكزها  امل��ب��ادرة  يف  الت�سجيل  على  اجلمهور  الإدارة  وحثت 
التالية  الأرق�����ام  م��ن خ���الل  اآب  ال��وات�����س  وال��ظ��ف��رة ع��رب خا�سية  وال��ع��ني 
العني037049141  ويف   025576657 اأبوظبي  لذلك  املخ�س�سة 

والظفرة 028945408 .
م�سببات  ح��ول  اجلمهور  بتوعية  امل�ستمر  الهتمام  �سمن  امل��ب��ادرة  وت��اأت��ي 
والوردو  والإجنليزية  العربية  باللغات  منها  والوقاية  املنازل  يف  احلرائق 
العامة  الإدارة  قبل  من  م�ساركة  �سهادات  بعد  عن  امل�سجلني  منح  و�سيتم 

للدفاع املدين -اأبوظبي بعد انتهاء الدورة.

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:  26 فرباير 2020   املودعة حتت رقم: 326422 
 تاريخ اإيداع الأولوية    

 با�س��م: بريه ا ماجنيه )يوروب( ليمتد 
 وعنوانه:75بي فردي، 10 بري�سندن بلي�س، لندن ا�س دبليو1ئي 5دي ات�س، اململكة املتحدة 

 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
ال�سوفان؛  األواح  اأ�سا�سها احلبوب؛  األواح  ال�سكر؛ احلبوب؛ ع�سيدة؛  الكاكاو؛  الأع�ساب؛  الفواكه؛ منقوعات  ال�ساي؛ منقوعات  النب؛ 
عقدة؛  �سكل  لها  مملحة  خمبوزات  اخلبز؛  احلبوب؛  من  امل�سنوعة  وامل�ستح�سرات  الدقيق  اجلرانول؛  األ��واح  ال��ذرة؛  اأ�سا�سها  األ��واح 
حلويات؛ فطائر؛ كعك؛ األواح الكعك؛ كعك حملى؛ ب�سكويت؛ فطائر؛ كعك حملى؛ كعك �سغري؛ كروا�سون؛ خبز الزجنبيل؛ ك�سك�س؛ 
األواح مغطاة بال�سوكولتة؛ الكعك  اأ�سا�سها ال�سوكولتة؛  األواح  الكينوا املعاجلة؛ الأرز؛ التابيوكا؛ ال�ساغو؛ ال�سوكولتة؛ احللويات؛ 
الغني بال�سوكولتة؛ �سرائح التورتيال؛ رقائق الأرز؛ رقائق القمح الكامل؛ رقائق م�سنوعة احلبوب؛ كعك الأرز؛ كعك الأرز املغطى 
بال�سوكولتة؛ كعك الذرة؛ كعك الذرة املغطى بال�سوكولتة؛ املثلجات والبوظة )الآي�س كرمي(؛ الزبادي املجمد؛ ع�سل النحل والع�سل 
الأ�سود؛ امللح؛ اخلردل؛ اخلل؛ ال�سل�سات )التوابل(؛ الفجل الياباين؛ معجون حبوب املي�سو؛ املي�سو )توابل(؛ اأع�ساب معاجلة؛ توابل 
ال�سو�سي؛  مهلبية؛  امللفوفة؛  ال�سندويت�سات  ال�سندويت�سات؛  والفطائر؛  املخبوزة  املعجنات  املكرونة؛  املايونيز؛  توابل؛  ال�سالطة؛ 
تورتات )كيك بالفواكه(؛ وجبات حم�سرة؛ وجبات مطهوة؛ وجبات خفيفة؛ الف�سار )حب الذرة(؛ �سرائح الذرة؛ �سرائح الأرز؛ �سرائح 
التاكو؛ م�سروبات ال�سوكولتة؛ األواح احللويات؛ املو�سلي؛ حلويات املو�سلي؛ األواح املو�سلي؛ الوجبات اخلفيفة امل�سنوعة من املو�سلي؛ 

اأع�ساب الطهي؛ اأطعمة حبوب الإفطار.   - الواق�عة بالفئة:  30
و���س��ف ال��ع��الم��ة:  ت��ت��ك��ون ال��ع��الم��ة م��ن جم��م��وع��ة م��ن اأرب���ع���ة ع���الم���ات. ك��ل ع��الم��ة يف امل��ج��م��وع��ة ت��ت��ك��ون م��ن ال��ك��ل��م��ة الالتينية 
 FRESHLY MADE« و    «  ORGANIC COFFEE»الالتينية ب��ال��ع��ب��ارة  حم��اط��ة   مم��ي��ز  ب�سكل    »PRET«
 FRESHLY MADE« و    «  ORGANIC COFFEE« عبارتني  من  كل  دائ��رة.  �سكل  على  مرتبة    »FOOD
اللفظية  العنا�سر   .»PRET« الالتينية  للكلمة  اجل��ان��ب��ني  ك��ال  يف  تظهر  ال��ت��ي  لنجمة  ب�سكل   مف�سولتني    »FOOD
باللون  املجموعة  يف  الثانية  للعالمة  والت�سويرية  اللفظية  العنا�سر  الأ���س��ود.  باللون  املجموعة  يف  الأوىل  للعالمة  والت�سويرية 
العنا�سر  ���س��وداء.  خلفية  على  وتظهر  الأب��ي�����س  باللون  املجموعة  يف  الثالثة  للعالمة  والت�سويرية  اللفظية  العنا�سر  الأح��م��ر. 

 اللفظية والت�سويرية للعالمة الرابعة يف املجموعة باللون الأبي�س وتظهر على خلفية حمراء. 
 ال�س��راطات:   

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم 
امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  20  مار�س  2020 العدد 12888 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:  26 فرباير 2020   املودعة حتت رقم: 326421 
 تاريخ اإيداع الأولوية    

 با�س��م: بريه ا ماجنيه )يوروب( ليمتد 
 وعنوانه:75بي فردي، 10 بري�سندن بلي�س، لندن ا�س دبليو1ئي 5دي ات�س، اململكة املتحدة 

 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
لل�ساندويت�سات؛  ح�سوات  ال�سا�سيمي؛  تقدم؛  مما  امل�سنوعة  وامل�ستح�سرات  وال�سيد  الدواجن  وحل��وم  والأ�سماك  اللحوم 
اأو  جمفف  هند  جوز  حم�سر؛  هند  جوز  ومطهوة؛  وجمففة  حمفوظة  وخ�سروات  فواكه  لل�ساندويت�سات؛  م�ستح�سرات 
ميب�س؛ جوز هند معالج؛ حليب جوز الهند )م�سروب(؛ �سرائح جوز الهند؛ قطع جوز الهند؛ حليب اللوز؛ خملالت؛ زيتون 
)حم�سر(؛ هالم )جيلي( ومربيات وفواكه مطبوخة بال�سكر؛ البي�س؛ احلليب ومنتجات احلليب؛ الزيوت والدهون املعدة 
لالأكل؛ �سالطة الفواكه؛ خال�سات اللحوم واخل�سروات؛ مك�سرات حم�سرة؛ مك�سرات معاجلة؛ وجبات حم�سرة؛ وجبات 
مطهوة؛ وجبات خفيفة؛ فالفل؛ توفو )فول �سويا خممر(؛ فول ال�سويا؛ فول ال�سويا املجفف اأو املعالج؛ حليب ال�سويا؛ 
و�سرائح  الفاكهة  �سرائح  �سالطات؛  ال��زب��ادي؛  م�سروبات  )زب���ادي(؛  رائ��ب  لنب  لالأكل؛  قابلة  ب��ذور  بقول؛  ال�سويا؛  زب��ادي 
منها؛  م�سنوعة  خفيفة  ووجبات  لالأكل  قابلة  بحرية  طحالب  اخل�سروات؛  رقائق  رقائق؛  ال�سويا؛  و�سرائح  اخل�سروات 

احل�ساء؛ ح�ساء املي�سو؛ ح�ساء املي�سو الفوري؛ منتجات فول ال�سويا؛ فول �سويا خممر.- الواق�عة بالفئة: 29
الالتينية  الكلمة  من  تتكون  املجموعة  يف  عالمة  كل  عالمات.  اأربعة  من  جمموعة  من  العالمة  تتكون  العالمة:  و�سف 
 FRESHLY MADE« و  « ORGANIC COFFEE»ب�سكل مميز حماطة  بالعبارة الالتينية  »PRET«
 FRESHLY MADE« و  « ORGANIC COFFEE« مرتبة على �سكل دائرة. كل من عبارتني  »FOOD
اللفظية  العنا�سر   .»PRET« الالتينية  للكلمة  اجلانبني  كال  يف  تظهر  التي  لنجمة  ب�سكل   مف�سولتني    »FOOD
والت�سويرية للعالمة الأوىل يف املجموعة باللون الأ�سود. العنا�سر اللفظية والت�سويرية للعالمة الثانية يف املجموعة باللون 
الأحمر. العنا�سر اللفظية والت�سويرية للعالمة الثالثة يف املجموعة باللون الأبي�س وتظهر على خلفية �سوداء. العنا�سر 

 اللفظية والت�سويرية للعالمة الرابعة يف املجموعة باللون الأبي�س وتظهر على خلفية حمراء. 
 ال�س��راطات:   

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل 
للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  20  مار�س  2020 العدد 12888 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:  26 فرباير 2020   املودعة حتت رقم: 326425 
 تاريخ اإيداع الأولوية    

 با�س��م: بريه ا ماجنيه )يوروب( ليمتد 
 وعنوانه:75بي فردي، 10 بري�سندن بلي�س، لندن ا�س دبليو1ئي 5دي ات�س، اململكة املتحدة 

 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
توفري الطعام وال�سراب؛ مطاعم اخلدمة الذاتية؛ املطاعم؛ املقاهي؛ الكافيريات واملطاعم املوؤقتة اأو املتنقلة )الكانتينات(؛ 
خدمات التموين )بالطعام وال�سراب(؛ خدمات التموين )بالطعام وال�سراب( املقدمة مبا�سرة من قاعدة بيانات حا�سوبية اأو 
من الإنرنت؛ املعلومات املتعلقة بالطعام وال�سراب وخدمات التموين بالطعام وال�سراب املقدمة مبا�سرة من قاعدة بيانات 

حا�سوبية اأو من الإنرنت.
 43  الواق�عة بالفئة:  

اأربعة عالمات. كل عالمة يف املجموعة تتكون من الكلمة الالتينية  تتكون العالمة من جمموعة من  و�سف العالمة:  
 FRESHLY MADE« و  « ORGANIC COFFEE»ب�سكل مميز حماطة  بالعبارة الالتينية  »PRET«
 FRESHLY MADE« و  « ORGANIC COFFEE« مرتبة على �سكل دائرة. كل من عبارتني  »FOOD
اللفظية  العنا�سر   .»PRET« الالتينية  للكلمة  اجلانبني  كال  يف  تظهر  التي  لنجمة  ب�سكل   مف�سولتني    »FOOD
والت�سويرية للعالمة الأوىل يف املجموعة باللون الأ�سود. العنا�سر اللفظية والت�سويرية للعالمة الثانية يف املجموعة باللون 
الأحمر. العنا�سر اللفظية والت�سويرية للعالمة الثالثة يف املجموعة باللون الأبي�س وتظهر على خلفية �سوداء. العنا�سر 

 اللفظية والت�سويرية للعالمة الرابعة يف املجموعة باللون الأبي�س وتظهر على خلفية حمراء. 
 ال�س��راطات:   

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل 
للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  20  مار�س  2020 العدد 12888 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:  26 فرباير 2020   املودعة حتت رقم: 326424 
 تاريخ اإيداع الأولوية    

 با�س��م: بريه ا ماجنيه )يوروب( ليمتد 
 وعنوانه:75بي فردي، 10 بري�سندن بلي�س، لندن ا�س دبليو1ئي 5دي ات�س، اململكة املتحدة 

 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
املياه املعدنية والغازية؛ م�سروبات م�ستخل�سة من الفواكه وع�سائر  البرية )�سراب ال�سعري(؛  امل�سروبات غري الكحولية؛ 

الفواكه؛ �سراب وم�ستح�سرات اأخرى لعمل امل�سروبات؛ م�سروبات اخل�سروات وع�سائر اخل�سروات؛ ماء جوز الهند.
 32  الواق�عة بالفئة:  

اأربعة عالمات. كل عالمة يف املجموعة تتكون من الكلمة الالتينية  تتكون العالمة من جمموعة من  و�سف العالمة:  
 FRESHLY MADE« و  « ORGANIC COFFEE»ب�سكل مميز حماطة  بالعبارة الالتينية  »PRET«
 FRESHLY MADE« و  « ORGANIC COFFEE« مرتبة على �سكل دائرة. كل من عبارتني  »FOOD
اللفظية  العنا�سر   .»PRET« الالتينية  للكلمة  اجلانبني  كال  يف  تظهر  التي  لنجمة  ب�سكل   مف�سولتني    »FOOD
املجموعة  يف  الثانية  للعالمة  والت�سويرية  اللفظية  العنا�سر  الأ�سود.  باللون  املجموعة  يف  الأوىل  للعالمة  والت�سويرية 
الأبي�س وتظهر على خلفية �سوداء.  باللون  الثالثة يف املجموعة  اللفظية والت�سويرية للعالمة  العنا�سر  باللون الأحمر. 

العنا�سر اللفظية والت�سويرية للعالمة الرابعة يف املجموعة باللون الأبي�س وتظهر على خلفية حمراء.
 ال�س��راطات:   

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل 
للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  20  مار�س  2020 العدد 12888 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

 املودعة حتت رقم: 276501 بتاريخ:  16 يوليو 2017 
 تاريخ اإيداع الأولوية    

 با�س��م:مدينه دبي لتجارة اجلملة �س.ذ.م.م. 
 وعنوانه:مدينة دبي لال�ستديوهات، املبنى رقم 4، دبي، دولة الإمارات العربية املتحدة 

 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
ت�سليم  الطاقة؛  توزيع  الكهرباء؛  توزيع  احل��اف��الت؛  تاأجري  ال�سيارات؛  قيادة  خدمات  ال�سيارات؛  مواقف 
ال�سحف؛ تاأجري اأماكن وقوف ال�سيارات؛ النقل بوا�سطة خطوط الأنابيب؛ النقل بالرام؛ النقل ب�سيارات 
النفايات؛  وتخزين  نقل  الرحالت؛  تنظيم  الفنادق(؛  املتعلقة بحجوزات  ال�سياح )بخالف  الأج��رة؛ مكاتب 
نقل وتخزين املخلفات؛ ال�سم�سرة يف النقل؛ النقل بوا�سطة خطوط الأنابيب؛ نقل الأ�سياء الثمينة؛ تاأجري 

امل�ستودعات؛ التخزين يف امل�ستودعات؛ توزيع املاء؛ الإمداد باملاء يف الفئة 39.
 الواق�عة بالفئة:  39 

و�سف العالمة:  تتكون العالمة من �سورة مميزة ل�سعار الالنهاية ويف ال�سفل عبارة » مدينة دبي لتجارة 
اجلملة« مكتوبة باللغة العربية  بخط غامق .

 ال�س��راطات:   
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  20  مار�س  2020 العدد 12888 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

 املودعة حتت رقم: 276495  بتاريخ:  16 يوليو 2017 
 تاريخ اإيداع الأولوية    

 با�س��م: مدينه دبي لتجارة اجلملة �س.ذ.م.م. 
 وعنوانه:مدينة دبي لال�ستديوهات، املبنى رقم 4، دبي، دولة الإمارات العربية املتحدة 

 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
ت�سليم  الطاقة؛  توزيع  الكهرباء؛  توزيع  احل��اف��الت؛  تاأجري  ال�سيارات؛  قيادة  خدمات  ال�سيارات؛  مواقف 
ال�سحف؛ تاأجري اأماكن وقوف ال�سيارات؛ النقل بوا�سطة خطوط الأنابيب؛ النقل بالرام؛ النقل ب�سيارات 
النفايات؛  وتخزين  نقل  الرحالت؛  تنظيم  الفنادق(؛  املتعلقة بحجوزات  ال�سياح )بخالف  الأج��رة؛ مكاتب 
نقل وتخزين املخلفات؛ ال�سم�سرة يف النقل؛ النقل بوا�سطة خطوط الأنابيب؛ نقل الأ�سياء الثمينة؛ تاأجري 

امل�ستودعات؛ التخزين يف امل�ستودعات؛ توزيع املاء؛ الإمداد باملاء يف الفئة 39.
 الواق�عة بالفئة:  39 

  DUBAI « و�سف العالمة:  ت��ت��ك��ون ال��ع��الم��ة م��ن ���س��ورة مم��ي��زة ل�����س��ع��ار ال��الن��ه��اي��ة ويف ال���س��ف��ل ع��ب��ارة
WHOLESALE CITY« مكتوبة باللغة الإجنليزية بخط غامق .

 ال�س��راطات:   
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  20  مار�س  2020 العدد 12888 
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اأخبـار الإمـارات
تنظيم ال�سناعة الأمنية بدبي 

تفعل نظام العمل عن بعد
•• دبي-وام:

الثانية  املرحلة  تفعيل  الأمنية بدبي عن  ال�سناعة  تنظيم  اأعلنت موؤ�س�سة 
من نظام العمل عن بعد وذلك يف اإطار الإجراءات الحرازية للوقاية من 

فريو�س كورونا واحلر�س على �سالمة املوظفني واملتعاملني.
ودعت املوؤ�س�سة كافة متعامليها اإىل ا�ستخدام من�ساتها الذكية الإلكرونية 
اأنها ت�سع  املتاحة لإجناز معاملتهم حفاظا على ال�سالمة العامة، موؤكدة 

�سحة و�سالمة موظفيها ومتعامليها يف مقدمة اأولوياتها .

تعليق دخول حاملي الإقامة ال�سارية املتواجدين خارج الدولة ملدة اإ�سبوعني قابلة للتجديد
•• اأبوظبي-وام:

ال�سارية  الإق���ام���ة  ح��ام��ل��ي  دخ����ول  تعليق  الم�����ارات  دول����ة  ق������ررت 
املتواجدين خارج الدولة ابتداء من يوم اخلمي�س املوافق 19 مار�س 
2020م يف متام ال�ساعة الثانية ع�سرة ظهًرا وحتى اإ�سبوعني ق�����ابلة 
انت�سار  ب�سبب  وال��وب��ائ��ي��ة  ال�سحية  امل�ستجدات  بح�سب  للت���جديد 
فريو�س كورونا وكاجراء احرازي حفاظا على �سحتهم و�سالمتهم 

.
وطلبت وزارة اخلارجية والتعاون الدويل من جميع اأ�سحاب الإقامات 
-اذا   : التالية  بالإجراءات  القيام  الدولة  املتواجدين خارج  ال�سارية 

ملدة  �سفره  بتاأجيل  يتقيد  الذي يحمل جن�سيته  البلد  املقيم يف  كان 
لدولة  الدبلوما�سية  البعثة  مع  التوا�سل  عليه  ويتوجب  اأ�سبوعني، 
اإقامته خارج  ف��رة  الدعم ط��وال  بلده، وذل��ك لتقدمي  الم���ارات يف 

الدولة وت�سهيل اإجراءات عودته للدولة.
-اإذا كان املقيم خارج الدولة للعمل فيجب عليه التوا�سل مع املوؤ�س�سة 
الدبلوما�سية لدولة الم��ارات يف  البعثة  التي يعمل بها وكذلك مع 
الدولة  اإقامته خارج  الدعم طوال فرة  لتقدمي  وذلك  البلد،  ذلك 

وت�سهيل اإجراءات عودته للدولة .
البعثة  م���ع  ال��ت��وا���س��ل  ع��ل��ي��ه  ي��ت��وج��ب  اج������ازة  امل��ق��ي��م يف  ك����ان  -اذا 
الدعم  لتقدمي  وذل��ك  البلد،  الم��ارات يف ذلك  الدبلوما�سية لدولة 

طوال فرة اإقامته خارج الدولة وت�سهيل اإجراءات عودته للدولة.
املقيم  واأق���ارب  ب��ذوي  واجلن�سية  للهوية  الحت��ادي��ة  الهيئة  وتهيب 
املتواجد خارج الدولة ومن لهم عالقة مبا�سرة معه بالتوا�سل على 
الأرقام التالية لطالعهم على كافة الجراءات التي يجب اتباعها: 

.Fax number : 025543883 
للمناوب. املتحرك  الهاتف   0501066099

الإمييل   3128865  02  3128867  02 ال��ث��اب��ت  ال��ه��ات��ف 
لها  بيان  يف  الهيئة  واأو�سحت   Operation@ica.gov.ae
اليوم اأن ذلك ياأتي يف اإطار الإج��راءات الوقائية و الإحرازية التي 

تتخذها الدولة ملواجهة فريو�س كورونا امل�ستجد كوفيد- 19 .

الإمارات.. كفاءة يف اإجراءات مواجهة كورونا .. والرهان على اللتزام بالتعليمات
•• اأبوظبي-وام:

اأظهرت الإمارات كفاءة كبرية يف اتخاذ اإجراءات وقائية �سد تف�سي فريو�س 
اأن �ساهمت يف  ذل��ك بعد  اأبعد من  اإىل  19"، فيما ذهبت  ك��ورون��ا  كوفيد - 
الوباء يف  ب��وؤرة تف�سي  ال�سينية  العالقني يف ووه��اي  العرب  اإج��الء الطالب 
الإم��ارات على م�ستوى  وتراهن  وا�سعا.  عاملياً  تقديراً  اإن�سانية لقت  خطوة 
الوعي املجتمعي يف التزام الأفراد بالتعليمات ال�سادرة من اجلهات املعنية، 
والتحكم.  ال�سيطرة  م��ن  ق��در  اأك��رب  ل�سمان  مل�سوؤولياته،  اجلميع  وحتمل 
واأثبتت املنظومة الإماراتية من خالل تعاملها ال�سريع مع الو�سع امل�ستجد 
اأف��راده من مواطنني  املجتمع و�سمان �سالمة جميع  قدرتها على حت�سني 
ومقيمني وذلك ب�سهادة منظمة ال�سحة العاملية التي اأ�سادت بكفاءة النظام 

ال�سحي يف الدولة، وجناحه يف مواجهة انت�سار الوباء.
وتر�سد وكالة اأنباء الإمارات وام يف التقرير التايل اأبرز القرارات والإجراءات 

التي طبقتها الإمارات يف مواجهة هذه احلالة امل�ستجدة عاملًيا.
اإجراءاتها  م�ستوى  تعزيز  اإىل  عالية  وب�سفافية  الإم�����ارات  ���س��ارع��ت  فقد 
ال�سارمة يف جميع املنافذ احلدودية وتفعيل اأنظمة الك�سف احلراري يف تلك 
املنافذ كافة، كما عملت على تفعيل اأنظمة الإنذار املبكر للحالت ال�سحية، 
ال�����س��اع��ة، وت��ع��زي��ز خمزون  وجت��ه��ي��ز ف���رق طبية م��وؤه��ل��ة تعمل ع��ل��ى م���دار 

امل�ستلزمات الطبية.
وع��ززت الإم��ارات ق��درات القطاع ال�سحي من خالل تطبيق نظام التق�سي 
الوبائي بكفاءة عالية، وتوفري خمزون ا�سراتيجي من امل�ستلزمات الطبية 
احلجر  وتطبيق  الفريو�س،  لكت�ساف  املتقدم  للفح�س  الالزمة  الأ�سا�سية 
انتقال  عدم  ت�سمن  بطريقة  املجهزة  العزل  غرف  وتوفري  الطبي،  والعزل 
تعمل  متخ�س�سة  طبية  طواقم  واإع���داد  امل��ج��اورة،  املناطق  اإىل  الفريو�سات 
امل��ط��ار، فيما  املتبعة يف  ال�سحية  ب���الإج���راءات  ال��ي��وم، والل��ت��زام  م��دار  على 

ال�ساعة  م��دار  على  تعمل  ال�سحية  اجلهات  يف  ات�سال  مراكز  تخ�سي�س  مت 
للتق�سي واملتابعة.

 127 واأفادت وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع باإجراء فحو�سات خمتربية ل� 
األف حالة على امل�ستوى الوطني للتاأكد من �سالمتهم وخلوهم من اأعرا�س 

فريو�س كورونا، وذلك حتى يوم 17 مار�س 2020.
ووفقا لأرقام الفحو�سات يتبني اأنه مت فح�س 13 األفا و 20 فردا من بني 
كل مليون ن�سمة، وهي الن�سبة التي تتفوق بها دولة الإمارات التي يبلغ عدد 
�سكانها 9.6 مليون ن�سمة، على اأكرث دول العامل تاأثرا باملر�س على م�ستوى 

حجم اإجراء الفحو�سات مقارنة بعدد ال�سكان.
ويف قطاع التعليم .. اتخذت الإمارات عددا من الإجراءات الوقائية ل�سمان 
لنت�سار  م�سببات  اأي��ة  من  متاما  وخالية  �سحية  املدر�سية  البيئة  تكون  اأن 
املدار�س  جلميع  الربيع  اإج���ازة  تقدمي  الإج����راءات  ه��ذه  و�سملت  الفريو�س 
بعد،  التعليم عن  وتطبيق  واخلا�سة،  العايل احلكومية  التعليم  وموؤ�س�سات 
اإىل  ال��ط��الب،  نقل  وو�سائل  واجل��ام��ع��ات  امل��دار���س  لتعقيم  برنامج  وتنظيم 

جانب الإجراءات والتدابري الداخلية يف املنظومة التعليمية.
وعملت الوزارة الربية والتعليم على تطبيق حزمة من الإجراءات والتدابري 
الوقائية يف املنظومة التعليمية �سملت توجيه كل الطالب واأ�سرهم والعاملني 
بالبقاء يف منازلهم ملدة  الدولة  العائدين من خارج  التعليمية  املنظومة  يف 
14 يوما على اأن يخ�سعوا للفحو�سات الالزمة ومنعهم من دخول املن�ساآت 

التعليمية.
والأزمات  الطوارئ  لإدارة  الوطنية  الهيئة  مع  بالتعاون  ال��وزارة  واأ���س��درت 
والكوارث تعميما دعا الطلبة الدار�سني خارج الدولة واملتواجدين حاليا يف 
بلد الدرا�سة اإىل �سرورة اللتزام بالعودة اإىل دولة الإم��ارات يف حال قررت 
اجلامعة التي يدر�س فيها الطالب تعليق الدرا�سة اأو ا�ستبدالها بالدرا�سة عن 
بعد، �سواء كان ذلك ب�سورة موؤقتة اأو حتى نهاية الف�سل / العام الدرا�سي، 

وكذلك يف حال قررت الدولة التي يدر�س فيها الطالب اإلزامية مغادرة رعايا 
الدول الأخرى اأويف حال قررت دولة الإمارات اإلزامية مغادرة رعاياها للدولة 

التي يدر�س فيها الطالب، وتعترب العودة اختيارية يف احلالت الأخرى.
دولة  يف  حاليا  واملتواجدين  الدولة  خ��ارج  الدار�سني  الطلبة  التعميم  ودع��ا 

الإمارات اإىل عدم ال�سفر والعودة اإىل بلد الدرا�سة حتت اأي ظرف.
واتخذت الإمارات العديد من القرارات التي اأوقفت بها العديد من الأن�سطة 
والفعاليات واملنا�سبات العامة، حيث اأعلنت  وزارة الثقافة وتنمية املعرفة  عن 
اإغالق جميع املراكز الثقافية التابعة لها واإلغاء جميع الفعاليات الثقافية 

والأن�سطة امل�سرحية التي ت�ست�سيفها امل�سارح يف الدولة.
وقررت الإمارات تعليق ال�سالة يف امل�ساجد وامل�سليات ودور العبادة ومرافقها 
جميع  اإقامة  تاأجيل  اإىل  ودع��ت  اأ�سابيع،  اأربعة  ملدة  الدولة  اأنحاء  جميع  يف 
املخ�س�سة  الأف���راح  ���س��الت  يف  الجتماعية  والفعاليات  الأع��را���س  حفالت 
وملدة  موؤقت  ب�سكل  وامل��ن��ازل  بالفنادق  وال�سيافة  املنا�سبات  وق��اع��ات  لذلك 
اأربعة اأ�سابيع على اأن يتم اإعادة التقييم واملراجعة بناء على م�ستجدات و�سع 

ال�سحة العامة يف حينه.
واملوؤ�س�سات  الهيئات  جميع  على  اأي�����س��ا  ان�سحبت  الح��رازي��ة  الإج�����راءات 
الريا�سية بالدولة من اأجل حماية املجتمع وتقليل فر�س الإ�سابة بفريو�س 
كورونا �سواء بتاأجيل بع�س امل�سابقات اأو اإلغاء البع�س منها، اأو تعليق البع�س 
الآخر حتى اإ�سعار اآخر، كما مت وقف اأن�سطة �سالت األعاب الت�سلية والرفيه 

والألعاب اللكرونية و�سالت عرو�س الأفالم ال�سينما ب�سكل موؤقت.
واأ���س��درت اجل��ه��ات املعنية يف ك��ل اإم����ارة م��ن اإم����ارات ال��دول��ة ق����رارات مبنع 
ب�سكل  وال�سواطئ  العامة  واملتنزهات  احلدائق  واإغ��الق   .. باملقاهي  ال�سي�سة 
ح��راري على مداخل جميع مراكز  ك�سف  اأجهزة  تركيب  اإىل جانب  موؤقت، 

الت�سوق الكبرية واجلهات العامة التي يق�سدها عدد كبري من املراجعني.
الرحالت اجلوية  تعليق جميع  املدين عن  العامة للطريان  الهيئة  واأعلنت 

القادمة واملغادرة اإىل عدد من الدول حتى اإ�سعار اآخر وذلك بناء على درا�سة 
وتقييم الو�سع العاملي وانت�سار الوباء.

من  الفئات  لبع�س  بعد  عن  العمل  نظام  بتفعيل  الإم���ارات  حكومة  وب���داأت 
املوظفني يف اجلهات الحتادية ملدة اأ�سبوعني ابتداء من  15 - 26 مار�س 

اجلاري وهي فرة قابلة للتجديد.
احلوامل،  املوظفات  الحت��ادي��ة..  احلكومة  يف  بعد  عن  العمل  نظام  و�سمل 
تتطلب  ول  دون  فما  التا�سع  ال�سف  م��ن  اأط��ف��ال  يعلن  ال��الت��ي  والأم��ه��ات 
الهمم،  واأ���س��ح��اب  العمل،  مقر  يف  تواجدهن  ���س��رورة  الوظيفية  مهامهن 
وامل�سابني باأمرا�س مزمنة وحالت �سعف املناعة واأعرا�س تنف�سية بالإ�سافة 

اإىل املوظفني من الفئة العمرية التي تتجاوز 60 عاما.
وقررت وزارة املوارد الب�سرية والتوطني تعليق اإ�سدار جميع اأنواع ت�ساريح 
العمل مبا فيها فئة العمالة امل�ساعدة ابتداء من اليوم اخلمي�س املوافق 19 
النتقال  ت�ساريح  ال��ق��رار  من  وي�ستثنى  اآخ��ر  اإ�سعار  وحتى   2020 مار�س 

الداخلي وت�ساريح العمالة اخلا�سة باإك�سبو 2020.
التي  اخلدمات  واملحلية  الحتادية  احلكومية  اجلهات  من  العديد  واأوقفت 
الذكية  باخلدمات  عنها  وا�ستعا�ست  للجمهور  ال�سخ�سي  احل�سور  تتطلب 

عن بعد.
مار�س   17 م��ن  اب��ت��داء  كافة  التاأ�سريات  اإ���س��دار  موؤقتا  الإم����ارات  واأوق��ف��ت 
اجلاري با�ستثناء حملة اجلوازات الدبلوما�سية، كما قررت الهيئة الحتادية 
ب�سفة  الوطنية  الهوية  بطاقة  با�ستخدام  التنقل  تعليق  واجلن�سية  للهوية 

موؤقتة ملواطني الدولة ومواطني دول جمل�س التعاون اخلليجي.
الدولة  خ��ارج  املتواجدين  ال�سارية  الإقامة  دخ��ول حاملي  الم��ارات  وعلقت 
ابتداء من يوم اخلمي�س املوافق 19 مار�س 2020م يف متام ال�ساعة الثانية 
ال�سحية  امل�ستجدات  بح�سب  للتجديد  قابلة  اأ�سبوعني  وحتى  ظهًرا  ع�سرة 

والوبائية ب�سبب انت�سار فريو�س كورونا.

�سرطة ونيابة عجمان تطبقان نظام التحقيق املرئي عن بعد
•• عجمان-وام:

الكلية  نيابة عجمان  مع  بالتعاون  ل�سرطة عجمان  العامة  القيادة  طبقت 
نظام التحقيق املرئي عن بعد مع املتهمني يف جميع البالغات والق�سايا، 
اإط��ار الإج���راءات الح��رازي��ة التي اتخذتها ال��دول��ة ملنع انت�سار  وذل��ك يف 
فريو�س  كورونا وحفاظا على ال�سحة العامة و�سالمة املوظفني واملوقوفني 
عام  قائد  النعيمي  ع��ب��داهلل  ب��ن  �سلطان  ال��ل��واء  �سعادة  وق��ال  واملتقا�سني. 
وبا�سرت  فعليا  تطبيقه  مت  بعد  ع��ن  التحقيق  ن��ظ��ام  اإن  عجمان  �سرطة 
مراكز ال�سرطة اإجراءاته، حيث مت ربط جميع مراكز ال�سرطة يف القيادة 
التحقيقات عن  الإم��ارة بنظام مرئي ملبا�سرة جميع  العامة يف  النيابة  مع 
بعد، وبذلك ميكن التحقيق مع املتهمني يف جميع الق�سايا عن بعد دون 
نقل املتهمني.  واأ�ساف �سعادته اأن نظام التحقيق املرئي عن بعد جاء �سمن 
اإجراءات �سرطة عجمان ونيابة عجمان الكلية الحرازية وبهدف الرتقاء 
اأف�سل الو�سائل  باأنظمة التوا�سل التقني يف مراكز ال�سرطة، عرب تطبيق 
البالغات  اإج��راءات  متابعة  اإمكانية  ت�سهيل  يتيح  ب�سكل  املتطورة،  التقنية 
حماية  ت�سمن  بيئة  يف  الأعمال  ل�ستمرارية  تعزيزا  اإلكرونيا،  والق�سايا 

املوظفني واملوقوفني واملتعاملني وتوؤمن �سالمتهم.

تدريب الطلبة عن بعد يف معهد موا�سالت الإمارات لل�سياقة 
•• دبي-الفجر:

ت��ع��م��ل م��وا���س��الت الإم������ارات على 
واملمكنات  امل����وارد  جميع  ا�ستثمار 
وت��وظ��ي��ف احل��ل��ول الب��ت��ك��اري��ة يف 
تقدمي خدماتها وتنفيذ العمليات 
املختلفة،  والإداري�������ة  الت�سغيلية 
اأعلى  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ج���ه���وده���ا  ���س��م��ن 
لدى  وال�سعادة  الر�سا  م�ستويات 

املتعاملني. 
املدير  ال��ع��ط��ار  ب���در  ال�سيد  واأف����اد 
والتاأجري  النقل  لدائرة  التنفيذي 
موا�سالت  يف  وال�������س���ارق���ة  ب���دب���ي 
الإم��ارات، باأنه يتم تبني وتوظيف 
التكنولوجية  الربامج  من  حزمة 
ال���ذك���ي���ة ل������دى ت����ق����دمي خ���دم���ات 
موا�سالت  م���رك���ز  يف  ال���ت���دري���ب 
برامج  �سيما  للتدريب ل  الإم��ارت 
معهد  خ��الل  م��ن  ال�سياقة  تعليم 
لل�سياقة"،  الإم�����ارات  م��وا���س��الت 
الدولة  توجهات  م��ع  ين�سجم  مب��ا 

م���ع ال�����س��رك��ة ل��ت��ح��ق��ي��ق الأه�����داف 
امل�����س��رك��ة ومن  ال���س��رات��ي��ج��ي��ة 
اأكفاء  ���س��ائ��ق��ني  ت���اأه���ي���ل  ���س��م��ن��ه��ا 
الإمارة  ي�ساهمون يف حتقيق روؤية 
وخططها ال�سراتيجّية يف القيادة 
الآم���ن���ة ع��ل��ى ال����ّط����رق، والل���ت���زام 
ب����ال���������س����واب����ط وال�������س������راط������ات 
وال��ق��واع��د امل���روري���ة امل��ع��م��ول بها، 
م�ستويات  ت���ع���زي���ز  اإىل  و�����س����وًل 
ال�������س���الم���ة امل�����روري�����ة واحل������د من 
اإم���ارة دبي  احل���وادث على طرقات 
الدولة  م�ستوى  وع��ل��ى  وخ��ارج��ه��ا 
ككل. وعن م�سروع مركز التدريب 
عبداهلل  اأف��������اد  امل���ت���ن���ق���ل،  ال����ذك����ي 
موا�سالت  مركز  مدير  امل��دح��اين 
امل�سروع  ب��اأن   ، للتدريب  الإم����ارات 
درجات  اأق�����س��ى  حتقيق  يف  ي�سهم 
املتدربني  لكافة  والأمان  ال�سالمة 
ع���رب احل���د م���ن ن�����س��ب��ة احل�����وادث، 
وذلك من خالل جهاز ذكي ملحاكاة 
احلي  التدريب  اأث��ن��اء  ال�سائق  دور 

وتخفيف  ال��ن��ف�����س��ي��ة  ال���راح���ة  ع���ن 
العملية  احل�����س�����س  يف  الرت���ب���اك 

وامليدانية لدى املبتدئني.
للنقل  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل����دي����ر  واأك�������د 
والتاأجري بدبي وال�سارقة، على اأن 
امل�ساريع الذكية ت�سّكل حلقة مهمة 
اإ�سافية يف اإكمال منظومة التدريب 
املتخ�س�س لدى ال�سركة والرتقاء 
بها نحو م�ستويات نوعية جديدة، 
الذكية  حيث مت تطبيق اخلدمات 

ال�����ذك�����اء  ت����ق����ن����ي����ات  ت����وظ����ي����ف  يف 
ال�سطناعي والبتكار لدى تقدمي 
اخلدمات للمتعاملني، حيث اأطلق 
ذكية  ال�سياقة عّدة م�ساريع  معهد 
الذكي  ال���ت���دري���ب  م���رك���ز  م���ن���ه���ا؛ 
الذكي،  التعلم  وم�����س��روع  املتنقل، 
للتدريب  الإل����ك����روين  وال���ن���ظ���ام 
القيادة  تعليم  خدمة  اإىل  اإ���س��اف��ًة 
ال�سخ�سيات  ل��ك��ب��ار  امل��خ�����س�����س��ة 
الكهربائية  امل��رك��ب��ات  خ���الل  م��ن 

الفاخرة.
تطبيق  ب������اأن  ال���ع���ط���ار،  واأو������س�����ح 
التكنولوجيا احلديثة يف التدريب 
املقبلني  ع�������دد  رف�������ع  يف  �����س����اه����م 
ع��ل��ى خ��دم��ات ال��ت��دري��ب يف معهد 
موا�سالت الإم��ارات لل�سياقة، مبا 
يوؤكد الإقبال املتزايد من املجتمع 
احلديثة  التقنيات  ا�ستخدام  على 
هذه  ب������اأن  ���س��ي��م��ا  ل  ال��ت��ع��ل��ي��م  يف 
التقنيات تعمل على توفري اجلهد 
والوقت وامل��ال يف اآٍن واح��د، عو�ساً 

على الطريق امل�ستخدم من خالل 
�سا�سات ت�سوير كبرية تغطي روؤية 
كاملة ودقيقة للمتدرب، فيما يتم 
م��ن خ��الل م�����س��روع خ��دم��ة تعليم 
 ،VIP ال�سياقة لكبار ال�سخ�سيات
تنفيذ عمليات التدريب من خالل 
مركبات كهربائية فاخرة، �سديقة 
للبيئة، وخم�س�سة لتعليم ال�سياقة 

لفئة كبار ال�سخ�سيات.
م�سروع  ب�����اأن  امل���دح���اين  واأ�����س����اف 
النظام الإلكروين ملعهد موا�سالت 
الإمارات لل�سياقة وم�سروع التعلم 
الذكي للمحا�سرات النظرية؛ يتم 
على  الطلبة  تاأهيل  خاللهما  من 
بالتعليم  ال��ن��ظ��ري��ة  الخ���ت���ب���ارات 
امل�سروعني  ب���اأن  ب��ع��د، م��ن��وه��اً  ع��ن 
�سيعمالن على ت�سريع عملية ربط 
املعامالت  وتدفق معلومات جميع 
م���ع ه��ي��ئ��ة ال���ط���رق وامل���وا����س���الت، 
الأمر الذي ي�سهم ب�سكل مبا�سر يف 

توفري الوقت واجلهد املبذولني.

على  املتزايد  الطلب  حلجم  تلبيًة 
التدريب،  قطاع  يف  املركز  خدمات 
م�ستمرة  اجل��ه��ود  اأن  اإىل  م�����س��رياً 
التعليمي  املنهج  وتطوير  ملراجعة 
التدريبّية  وال��ربام��ج  وال��ت��دري��ب��ي 
امل��رك��ز، ومب���ا يتوافق  امل��ع��ت��م��دة يف 
م����ع ا�����س����راط����ات ه���ي���ئ���ة ال���ط���رق 
وامل�����وا������س�����الت ب����دب����ي، واجل����ه����ات 
العالقة يف جمال  ذات  الت�سريعية 
الدولة،  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  ال��ت��دري��ب 
تعزيز احل�سة  �سي�سهم يف  وهو ما 
ال�سوقية لل�سركة، وحت�سني املركز 
التناف�سي لها عرب تقدمي خدمات 
بقاعدتها  وثيقة  �سلة  ذات  ذك��ي��ة 
ال��ع��ري�����س��ة. ومبا  ال���س��ت��ث��م��اري��ة 
لل�سركة  القت�سادي  ال��دور  ي��رثي 
التنمية  ن��ح��و  تطلعاتها  وي��ح��ق��ق 

امل�ستدامة.
واأث���ن���ى ال��ع��ط��ار ع��ل��ى ج��ه��ود هيئة 
ال���ط���رق وامل���وا����س���الت ب���دب���ي من 
الدائمة  و�سراكتها  دعمها  خ��الل 

واأف����اد م��دي��ر م��رك��ز ال��ت��دري��ب باأن 
ت�����س��م��ن تعزيز  ال��ذك��ي��ة  امل�����س��اري��ع 
بروتوكولت  على  ال��ت��دري��ب  �سبل 
الآمنة  الإجراءات  القيادة، وتعليم 
الظروف،  خمتلف  يف  ال��ق��ي��ادة  يف 

كما �ست�سهم ب�سكل كبري يف تقييم 
ال�����س��ائ��ق��ني اجل������دد، اإ����س���اف���ة اإىل 
خ�سوعهم  قبل  امل��ت��درب��ني  تقييم 
هيئة  قبل  م��ن  النهائي  للفح�س 

الطرق واملوا�سالت بدبي.

الرابطة الثقافية الفرن�سية يف اأبوظبي توفر �سفوفا اإلكرتونية تفاعلية تتيح تعلم اللغة الفرن�سية عن بعد  •• اأبوظبي-الفجر: 

اأعلنت الرابطة الثقافية الفرن�سية 
يف اأبوظبي تقدمي خدمات اإ�سافية 
ابتداًء  الفرن�سية  ال��ل��غ��ة  ملتعلمي 

اجل�������اري، حيث  م���ار����س   25 م���ن 
الفرن�سية  ال��ل��غ��ة  م��ع��ل��م��و  ���س��ي��ب��داأ 
لتعليم  م��ك��ث��ف��ة  درو�������س  ب��ت��ق��دمي 
من�سة  ع����رب  ال��ف��رن�����س��ي��ة  ال���ل���غ���ة 
بعد،  عن  للتعلم   BlueJeans

متجر  عرب  حتميلها  ميكن  والتي 
خالل  م���ن  اأو   App Store
www. الإل������ك������روين:  امل����وق����ع 

bluejeans.com
واأو����س���ح ال�����س��ي��د ���س��ل��ط��ان احلجي 
رئي�س الرابطة الثقافية الفرن�سية 
امل��ب��ادرة متثل  ه��ذه  اأن  اأبوظبي  يف 
ال�ستجابة املثلى للظروف احلالية 
م����ن احلكمة  وق��������ال:   امل���ت���غ���رية. 
م�سريتنا  لإمت����ام  اخل��ط��ط  و���س��ع 
ال���ت���ع���ل���ي���م���ي���ة ع������رب الإن�������رن�������ت. 
وخ��الل الأ���س��ب��وع ال��ق��ادم، �ستنتقل 
ال�سخ�سي  احل�سور  من  �سفوفنا 

الجتماع  ورم�����ز  ا���س��م��ه  واإدخ�������ال 
اخلا�س به والذي يتم اإر�ساله لهم 
الإلكروين.  الربيد  عرب  م�سبًقا 
�سيتمكن  امل���وائ���م���ة،  م���ن  ومل���زي���د 
وروؤية  بع�سهم  روؤي��ة  الطالب من 
بالوقت  ����س���وت���ه  و����س���م���اع  امل���ع���ل���م 
اإمكانية  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ال��ف��ع��ل��ي، 
ال�سوت  وم��ق��اط��ع  امل��ل��ف��ات  ت���ب���ادل 
وال�سورة والروابط يف الوقت ذاته.  
بالقول:  حديثه  احل��ج��ي  واختتم 
امل�ساق  اجلديد  نظامنا  �سيت�سمن 
تزويد  �سيتم  ال����ذي  الإل���ك���روين 
بالإ�سافة  مب���ح���ت���واه،  ال����ط����الب 

الإلكروين  التعليم  من�سة  اإىل 
."BlueJeans

 BlueJeans م��ن�����س��ة  ومت���ت���از 
اإذ  وامل���رون���ة  ال���س��ت��خ��دام  ب�سهولة 
تتيح اإمكانية التوا�سل من خمتلف 
الهواتف  ب���ا����س���ت���خ���دام  الأم�����اك�����ن 
اأو  ال��ل��وح��ي��ة  اأو الأج���ه���زة  ال��ذك��ي��ة 
الكمبيوترات عرب �سبكة الإنرنت 
عرب  اأو   Wi-Fi ال��ال���س��ل��ك��ي��ة 
ل�سبكات  وال��راب��ع  الثالث  اجليلني 
3G/4G. حيث ميكن  اخلليوي 
بب�ساطة  ال��در���س  دخ���ول  للطالب 
الرابط  على  ال�سغط  خ��الل  م��ن 

ل  ال��ت��ي  التفاعلية  ال�سفوف  اإىل 
الفعلي  التوا�سل  عن  فعاليًة  تقل 
�ستبداأ  وامل��ع��ل��م. كما  ال��ط��الب  ب��ني 
ال�����س��ف��وف ب��ال��وق��ت امل���ح���دد بدقة 
وين�سح  امل���ق���رر،  اجل�����دول  ح�����س��ب 
الطالب باحل�سور بالوقت املحدد 
حيث �سيتم احت�ساب اأيام احل�سور 
ه���ذه  ت�����س��م��ي��م  مت  والغياب".  
ال�سفوف التفاعلية ب�سكل ح�سري 
�سفوف   3 ب��واق��ع  و�ستتم  للكبار 
مار�س   25 م��ن  اب��ت��داًء  اأ�سبوعًيا، 
خ�سم  م��ع  الآن  تتوفر   ،2020

ن�سبته 15%. 

للـبيــع
�سيلر يورك م�ستعمل

رقم:3 
YK GB FD H6 5C UF S

تليفون : 0505945571 
      Email: rubesh.sunthara@ihg.com
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اأخبـار الإمـارات

•• الفجرية -وام:

ا�ستقبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حمد بن حممد ال�سرقي ع�سو املجل�س الأعلى 
لالإمارة  املحلي  وال��ك��وارث  والأزم���ات  الطوارئ  اإدارة  فريق  الفجرية  حاكم 
ل�سرطة  العام  القائد  الكعبي  بن غامن  اأحمد  اللواء حممد  �سعادة  برئا�سة 

الفجرية.
الحرازية  وال��ت��داب��ري  الإج�����راءات   - اللقاء  خ��الل   - الفريق  وا�ستعر�س 
واملوقف العام واملوارد املحلية للتعامل مع اأية اأحداث قد تطراأ على م�ستوى 
الفريق  ا�ستعر�س  كما  معها  للتعامل  املعنية  اجل��ه��ات  وج��اه��زي��ة  الإم����ارة 

الفجرية  حاكم  ال�سمو  �ساحب  ووج��ه  الوطني.  امل�ستوى  مع  التن�سيق  اآلية 
بال�ستمرار يف العمل باأعلى م�ستويات اجلاهزية وال�ستعداد ملواجهة ما قد 
يطراأ من اأحداث مبنظومة متكاملة بني امل�ستوى املحلي وامل�ستوى الوطني. 
ح�سر اللقاء .. العميد حممد بن نايع الطنيجي نائب القائد العام ل�سرطة 
مدير  املحلي  الفريق  رئي�س  نائب  الطنيجي  عبيد  على  والعميد  الفجرية 
رئي�س  الظنحاين  عبدالرحمن  والعميد  بالفجرية  امل���دين  ال��دف��اع  اإدارة 
�سامل  وال�سيد  الفجرية  �سرطة  يف  العمليات  اإدارة  مدير  التنفيذية  اللجنة 
والدكتور  بالفجرية  والكوارث  والأزم��ات  الطوارئ  مركز  مدير  الدهماين 

حممد احلمودي مدير منطقة الفجرية الطبية.

الإمارات ت�ساهم يف اإجالء 80 من رعايا كوريا اجلنوبية من اإيران
•• اأبوظبي-وام:

اآثار  امل�ستمرة يف احلد من  الإن�سانية  اإط��ار جهودها  يف 
ف��ريو���س ك���ورون���ا ع��امل��ي��ا، ق��ام��ت دول����ة الإم������ارات اأم�س 
80 م��واط��ن��ا م��ن رع��اي��ا كوريا  اإج����الء  ب��امل�����س��اه��م��ة يف 
اأف��راد من عائالتهم   6 اإي��ران مبا فيهم  اجلنوبية من 

الذين يحملون اجلن�سية الإيرانية.
وج����اءت ه���ذه امل���ب���ادرة الإن�����س��ان��ي��ة ب��ن��اًء ع��ل��ى ط��ل��ب من 
حكومة كوريا اجلنوبية، ويف اإطار تعاون دولة الإمارات 
امل�ستجد  تف�سي فريو�س كورونا  ت�سهد  التي  ال��دول  مع 
بهم  تقطعت  م��ن  ع���ودة  يف  وللم�ساعدة   ، كوفيد19- 
ال�سبل اإىل بالدهم يف ظل ما ت�سهده كثري من الدول من 
اإجراءات كتعليق لرحالت الطريان للحد من انت�ساره. 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  وك��ان �ساحب 
ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة 
قد تلقى ات�سال هاتفيا من فخامة مون جاي اإن رئي�س 
2020، تناول  5 مار�س  جمهورية كوريا اجلنوبية يف 

البلدين  بني  اخلا�سة  ال�سراتيجية  العالقات  خالله 
الإمارات  دول��ة  ا�ستعداد  على  �سموه  واأك��د  ال�سديقني. 
للجمهورية يف  وامل�����س��ان��دة  ال��دع��م  اأوج���ه  ك��اف��ة  لتقدمي 

مواجهة فريو�س كوفيد19-.
زايد  ال�سيخ عبداهلل بن  �سمو  تلقى  ال�سعيد  ذات  وعلى 
ات�ساًل  ال���دويل  وال��ت��ع��اون  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  نهيان  اآل 
اخلارجية  وزي���رة  كيونغ-هوا  كانغ  معايل  م��ن  هاتفياً 
الكورية اجلنوبية يف 9 مار�س 2020، مت خالله بحث 
ملكافحة  املبذولة  اجلهود  ومناق�سة  الثنائية  العالقات 

فريو�س كوفيد19-.
وق����د مت���ت ع��م��ل��ي��ة الإج������الء م���ن خ����الل ن��ق��ل الركاب 
الول  اأم�����س  م�ساء  ط��ه��ران  م��ن  اجلنوبيني  ال��ك��وري��ني 
مكتوم  اآل  م���ط���ار  اإىل  م�����س��ت��اأج��رة  ط���ائ���رة  م���ن  ع��ل��ى 
ث��م مت نقلهم على م��ن طائرة  دب���ي، وم��ن  ال���دويل يف 
اخلطوط اجلوية اآ�سيانا اإىل مطار اإنت�سيون الدويل يف 
اجلمهورية.. وذلك بالتن�سيق مع كافة اجلهات املخت�سة 

والهيئة العامة للطريان املدين.

حاكم الفجرية ي�ستقبل فريق اإدارة الطوارئ 
والأزمات بالإمارة

علي بن �سعود املعال يطلع على الإجراءات 
الحرتازية لبلدية اأم القيوين

اإطالق منظومة التحقيق عن بعد يف �سرطة ال�سارقة

•• اأم القيوين-وام: 

تراأ�س ال�سيخ علي بن �سعود بن را�سد املعال رئي�س دائرة 
بلدية اأم القيوين ام�س الجتماع املو�سع لقطاع حماية 
امل�ساندة  اخل��دم��ات  وق��ط��اع  ال��ع��ام��ة  وال�����س��الم��ة  البيئة 
لالطالع  بالدائرة  العامة  واخلدمات  النقليات  وقطاع 
اإدارات  قبل  م��ن  املتبعة  الح���رازي���ة  الإج�����راءات  على 
البلدية والواجب العمل بها للحد من انت�سار فريو�س 

كورونا   كوفيد 19   .
واأك��د ال�سيخ علي بن �سعود املعال خالل الجتماع على 
للحد  ال��وق��ائ��ي��ة  ل��ل��ت��داب��ري  ال��دق��ي��ق  التطبيق  ���س��رورة 
�سحة  على  للحفاظ  والفريو�سات،  الأوبئة  انت�سار  من 

اأم القيوين بناًء  اإم��ارة  و�سالمة املواطنني واملقيمني يف 
على التوجيهات ال�سادرة من اجلهات العليا .

املوؤ�س�سات  على  التفتي�سية  احل��م��الت  بتكثيف  ووج���ه 
ال��ت��زام��ه��ا بال�سراطات  م���دى  ل��ل��ت��اأك��د م��ن  وامل��ن�����س��اآت 
ال�سحية والتي تتمثل يف الأماكن التي يتم التعامل فيها 
والرفيهية  ال�سحراوية  واملخيمات  الغذائية  املواد  مع 
واأندية اللياقة البدنية وال�سالونات الرجالية والن�سائية 
وقاعات الأفراح واملنا�سبات واحلدائق واملتنزهات وجميع 

املقاهي واملطاعم ودور ال�سينما .
باأعمال  القائم  ح�سر الجتماع عبيد �سلطان طوير�س 
م��دي��ر ع���ام ال��ب��ل��دي��ة وم�����دراء ال��ق��ط��اع��ات يف ب��ل��دي��ة اأم 

القيوين. - �سديقه -

•• ال�صارقة-وام:

ال�سارقة ممثلة  العامة ل�سرطة  القيادة  با�سرت كل من 
الكلية  ال�سارقة  ونيابة  ال�ساملة  ال�سرطة  ب��اإدارة مراكز 
تفعيل منظومة  التحقيق عن بعد  عقب اإج��راء بع�س 
التعديالت والتح�سينات عليها وذلك يف اإطار الإجراءات 
فريو�س   انت�سار  ملنع  الدولة  اتخذتها  التي  الحرازية 
كورونا  وحفاظا على ال�سحة العامة و�سالمة املوظفني 

واملوقوفني واملتعاملني.
عام  قائد  ال�سام�سي  ال��زري  �سيف  ال��ل��واء  �سعادة  و�سهد 
اأنور  امل�ست�سار  العام  املحامي  و�سعادة  ال�سارقة  �سرطة 
ال��ه��رم��ودي رئ��ي�����س ن��ي��اب��ة ال�����س��ارق��ة ال��ك��ل��ي��ة ام�����س بدء 
ال�سامل  وا�سط  �سرطة  مبركز  فعليا  املنظومة  تطبيق 
بح�سور  ال�ساملة  ال�سارقة  �سرطة  مراكز  كافة  لت�سمل 

عدد من امل�سوؤولني من اجلانبني.
توجيه  اإم��ك��ان��ي��ة  ب��ع��د   ع��ن  التحقيق  منظومة   وتتيح 
عرب  بعد  عن  عليه  املدعى  لأق���وال  وال�ستماع  الأ�سئلة 
من  العامة  النيابة  قبل  م��ن  امل��رئ��ي  الت�����س��ال  تقنيات 

متكاملة  اإل��ك��رون��ي��ة  مبنظومة  جم��ه��زة  غ���رف  خ���الل 
ت�سريع  اإىل  بالإ�سافة  ع��ادل  اإج��راء حتقيق  اإىل  و�سول 
عملية التحقيق يف خمتلف الق�سايا وفقا لآلية العمل 
املدعى عليه  الغرفة دون احلاجة حل�سور  اجلديدة يف 
الت�سريعات  مع  يتما�سى  اأقواله مبا  ل�سماع  النيابة  اإىل 
والإجراءات القانونية املتبعة. واأكد �سعادة اللواء �سيف 
الزري ال�سام�سي اأن تطبيق منظومة التحقيق عن بعد 
جاء �سمن الإجراءات الحرازية التي اتخدتها �سرطة 
اأنظمة  ب��ا���س��ت��خ��دام  الكلية  ال�����س��ارق��ة  ون��ي��اب��ة  ال�����س��ارق��ة 
ال�ساملة  ال�سرطة  م��راك��ز  يف  التقني  امل��رئ��ي  التوا�سل 
عرب تطبيق اأف�سل الو�سائل التقنية املتطورة واملتوفرة 
ب��اخل��دم��ات الإل��ك��رون��ي��ة واأن��ظ��م��ة الت�����س��الت ب�سرطة 
اإجراءات  متابعة  اإمكانية  ت�سهيل  يتيح  ب�سكل  ال�سارقة 
ل�ستمرارية  ت��ع��زي��زا  اإل��ك��رون��ي��ا  والق�سايا  ال��ب��الغ��ات 
واملوقوفني  املوظفني  حماية  ت�سمن  بيئة  يف  الأع��م��ال 
تطبيق  اأن  اإىل  م�سريا  �سالمتهم،  وت��وؤم��ن  واملتعاملني 
ال�ساملة على  املنظومة �سي�سمل جميع مراكز ال�سرطة 

م�ستوى القيادة العامة ل�سرطة ال�سارقة.

�سرطة الفجرية والنيابة تطبقان التحقيق عن بعد
 •• الفجرية -الفجر:

طبقت القيادة العامة ل�سرطة الفجرية بالتعاون مع نيابة الفجرية الكلية 
والذي  الل��ك��روين  ال��رب��ط  بنظام  لها  التابعة  واجل��زائ��ي��ة  والتخ�س�سية 
البالغات  جميع  يف  امل��وق��وف��ني  م��ع  الل���ك���روين  التحقيق  ي��ت��م  مب��وج��ب��ه 
اإلكرونيا،  الأح��ك��ام  وتنفيذ  الأوام����ر  م��ع  التعامل  يتم  بحيث  والق�سايا 
وذلك يف اإطار ت�سريع وتب�سيط الإجراءات وا�ستغالل التكنولوجيا يف اإجناز 

الأعمال.
ل�سرطة  العام  القائد  الكعبي  غ��امن  بن  اأحمد  حممد  ال��ل��واء  �سعادة  وق��ال 
الفجرية اأن املبادرة تت�سمن متكني النزلء واملوقوفني يف مراكز ال�سرطة 
واملن�ساآت العقابية و الإ�سالحية من التحّدث اأمام وكالء النيابات واجلهات 
الق�سائية دون احلاجة اإىل نقلهم خارج املراكز واملن�ساأة العقابية مما ي�سهم 
اإج��راءات و �سرعة املحاكمة و توفري اجلهد و الوقت والنفقات  يف ت�سهيل 
مبا يتوافق مع ممار�سات اجلودة العاملية اإىل جانب توفري املوارد الب�سرية 
املوقوفني  الأ�سخا�س  احل��رج عن  ورف��ع  اخل��ط��ورة  ن�سبة  وامل��ادي��ة وخف�س 
الأعمال يف  ل�ستمرارية  وتعزيزا  اآخ��ر،  اإىل  مكان  بنقلهم من  واملحكومني 

بيئة ت�سمن حماية املوظفني واملوقوفني واملتعاملني وتوؤمن �سالمتهم.

جمل�ص �سما حممد للفكر واملعرفة يتابع عمله عن بعد
•• العني-الفجر:

املعرفة  وراء  البحث  رحلة  وت�ستمر 
والتي   ، الأزم������ات  ت��وق��ف��ه��ا  ل  ال��ت��ي 
ال�سيخة  �سمو  اأطلقته  �سعارا  كانت 
الدكتورة �سما بنت حممد بن خالد 
تبنتها  م��ب��ادرة  لي�سبح  ن��ه��ي��ان؛  اآل 
�سما  جمل�س  اأن�سطة  �سمن  �سموها 
ليكون  وامل����ع����رف����ة؛  ل��ل��ف��ك��ر  حم���م���د 
عن  الباحثون   ( املرحلة  ه��ذه  �سعار 
اإذ مت   ) الأزم���ات  توقفهم  املعرفة ل 
املجل�س  منا�سط  من  العديد  تفعيل 
التوا�سل  م���واق���ع  ع���رب   ، ب��ع��د  ع���ن 
الثنني  ي��وم  م�ساء  منذ  الجتماعي 
كانت  حيث    ، م   2020 مار�س   9
الن���ط���الق���ة م����ع  م��ن��اق�����س��ة ك��ت��اب ) 
الكل يكذب ( للكاتب ) �سيث �ستيفنز 
– داف��ي��دوت�����س(  وال���ذي ق��ال��ت عنه 
الكل  ك��ت��اب   ( مداخلتها  يف  �سموها 
خالية  حقيقة  اأم����ام  ي�سعنا  ي��ك��ذب 
لهذا  والزيف  التجميل  �سوائب  من 
اأمام  و�سعنا  نعي�سه،  ال���ذي  ال��واق��ع 
حقيقة الوجوه الأخرى التي تختبئ 
حتت امل�ساحيق الأخالقية والقيمية 
حقيقة  هي  الإن�سان،  يرتديها  التي 
ن��درك��ه��ا م��ن��ذ اأزم��ن��ة ب��ع��ي��دة،  ولكن 
الفل�سفية  ال�������روؤى  ح��ب��ي�����س��ة  ت��ظ��ل 
 ، املعرفية  والج��ت��ه��ادات  وال��ف��ك��ري��ة 
ال�سخمة  ال��ب��ي��ان��ات  تلك  م��ع  ول��ك��ن 
لي�ست  اأن��ه��ا  نكت�سف  لها،  والتحليل 
اأو روؤي��ة بل هي حقيقة  جمرد فكرة 

واقعة( 
 ) الآن  ق����وة   ( ك���ت���اب  ك��م��ا مت ط����رح 
ل��ل��ك��ات��ب الأمل�����اين )اي���ك���ه���ارت ت���ول ( 

مار�س2020، كان احلوار ا�ستجابة 
ل�سوؤال  �سما  د.  ال�سيخة  �سمو  لطرح 
ح����ول )ال��ت��ع��ل��ي��م ع���ن ب���ع���د( وال����ذي 
تعميم جتربة  ج��اء فيه )ه��ل ميكن 
التعليم عن بعد؛ لت�سبح هي الأ�سل 
ولي�ست ال�ستثناء؟ ( و قد دار حوار 
ج����اد ح����ول ال��ت��ج��رب��ة، ح��ي��ث قالت 
�سموها يف النقا�س بناء على جتربتها 
ال�سخ�سية، مع ممار�سة التعليم عن 
كلية  لطالبات  حما�سراتها  يف  بعد 
التقنية العليا بالعني )بداية اأجد اأن 
امل�ستقبل  ب��اأن يتحقق يف  الأم��ر وارد 
التكنولوجي  ال���ت���ط���ور  ظ����ل  يف   ،
املت�سارع ، و انت�سار تطبيقات الذكاء 
ال�سطناعي يف كافة جوانب احلياة 
لي�ست مبعزل  التعليمية  فالعملية   ،
اأنه  اأن ن��ت��وق��ع  ع��ن ذل����ك، ل���ذا لب���د 
اأن ياأتي اليوم ، ويتحول  من املمكن 
التعليم عن بعد، هو الآلية الأ�سلية 
�سموها  لكن   ) ال�ستثنائية  ولي�س 
ال��ت��ع��ل��ي��م ع���ن بعد  اأن  ع��ل��ى  ����س���ددت 
واحد  اإىل  التعليمية  العملية  يفقد 
م���ن اأه����م ع��ن��ا���س��ر ال��ت��وا���س��ل، وهو 
ال��ت��وا���س��ل ال��ب�����س��ري، وال����ذي ميثل 
الن�سبة الأكرب من عنا�سر التوا�سل، 
الإيجابيات  ب��ع�����س  وا���س��ت��ع��ر���س��ت 
ث����م ختمت  ل��ل��ع��م��ل��ي��ة  وال�����س��ل��ب��ي��ات 
قائلة: )عموما من وجهة نظري اأن 
حتويل التعليم عن بعد لآلية اأ�سلية 
التعليمية يحتاج للكثري  العملية  يف 
والتحليل  وامل��راج��ع��ة  ال��درا���س��ة  م��ن 
علمي  ب�سكل  التجربة  على  للحكم 
وبحثي ر�سني، لكن اأرى اأن التعليم 
لآلية  م�ساعدة  و�سيلة  ه��و  بعد  ع��ن 

  2020 12 مار�س  م�ساء اخلمي�س 
ل��ه ن�سيبا ك��ب��ريا من  ، وال���ذي ك��ان 
ال���ت���ي رفعت  وال���ن���ق���ا����س���ات  احل�������وار 
ال��غ��ط��اء ع��ن ع���دة م��ف��اه��ي��م ترتبط 
ب�سيطرة اآلم املا�سي، وقلق امل�ستقبل 
على اللحظة الآنية لالإن�سان،  و قد 
اأوردت �سمو ال�سيخة د.�سما يف قراءتها 
للكتاب قولها : )قدم كتاب قوة الآن 
خريطة لنفهم قوة احلا�سر، و يقدم 
نتحرر  اأن  يف  ت�����س��اه��م  خ��ط��وات  ل��ن��ا 
م��ن ق��ي��ود امل��ا���س��ي وامل�����س��ت��ق��ب��ل، من 
اأق��رب منه لعلم النف�س  خالل طرح 
لنا  الذاتية، وحدد  التنمية  اإىل  منه 
اخلال�س يف النتقال ملرحلة التنوير 
مت�ساحلا  فيها  الإن�سان  يبدو  التي 
م��ع ذات����ه، وواع���ي���ا ب��ه��ا وق�����ادرا على 
 ، لديه  الالوعي  منطقة  اإىل  النفاذ 
ال�ست�سالم  وال�سيطرة عليها، وعدم 
واخلروج من اأ�سر املا�سي وامل�ستقبل، 
واقتنا�س ال�سعادة يف اللحظة الآنية، 
كتاب قوة الآن قد يكون جمرد كتاب 
مر بك مثله مثل كتب كثرية مت�سي 
و ل ترك اإل اآثارا ب�سيطة يف حياتنا 
فقط  بحثا  بقراءته  اكتفينا  اأننا  لو 
الكتاب  هذا  لكن  املعرفة،  بع�س  عن 
حني تقراأه بحثا عن الذات �سيختلف 
وقتها  �سي�سبح   ، حياتك  يف  مكانه 
يقودك  ال��ذي  ديوجني  مثل م�سباح 

اإىل احلقيقة .. حقيقة ذاتك.(
م���ار����س   13 اجل���م���ع���ة  م�������س���اء  ويف 
الن�سر  ق�سة  ع��ر���س  مت  2020م 
وفق  العربة منها  ، وو�سع  والأف��ع��ى 
م��ا ت��رت��ئ��ي��ه ال��ع�����س��وات و���س��ول اإىل 
اأ���س��رار،  فيما  العامل من  ما يخفيه 

تعتمد  وال��ت��ي  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة،  التعليم 
امل��ب��ا���س��ر، وحتقيق  الت�������س���ال  ع��ل��ى 
الت�سال  ع��م��ل��ي��ة  ج����وان����ب  ج��م��ي��ع 
والب�سري(  وال�����س��م��ع��ي  )ال��ل��ف��ظ��ي 
منهم،  ب����واح����دة  الإخ��������الل  ب������دون 
ل  احلالية  ب�سورتها  اأن��ه  اأرى  لكن 
الكاملة،  التعليمية  ال��ك��ف��اءة  حتقق 
اأن يكون هناك درا�سات  ولكن ميكن 
للبحث حول كيفية عالج �سلبياتها و 
الكاملة  التعليمية  حتقيقها للكفاءة 

يف امل�ستقبل(
يف يوم الثالثاء 17 مار�س 2020 
ن���اح���وم(  م  مت ط�����رح ف��ي��ل��م )ك���ف���ر 
وال��ف��ي��ل��م  مت  وال��ن��ق��ا���س،  للم�ساهدة 
ال�سعفة  ع��ل��ى  ل��ل��م��ن��اف�����س��ة  اخ��ت��ي��اره 
الذهبية يف مهرجان كان ال�سينمائي 
النقا�س  ك���ان  ح��ي��ث   2018 ل�سنة 
ل��ط��رح��ه ق�سية  اإي��ج��اب��ي��ا وخ��ا���س��ة 
هامة مت�س الطفولة ، و قد حتدثت 
مداخلتها  يف  �سما  د.  ال�سيخة  �سمو 
ح�����ول ال��ف��ي��ل��م ق���ائ���ل���ة: )ي����اأخ����ذين 
الأ�سا�سية  الق�سية  تلك  اإىل  الفيلم 
اأن  يف  الطفل  ح��ق  وه��ي  حياتنا،  يف 
يعي�س طفولته ويعي�س حياة كرمية 
.. من امل�سوؤول عنها؟ اأو من نحاكم؟ 
األ��ي�����س الآب����اء  اأم الآب�����اء ؟  امل��ج��ت��م��ع 
املعاناة  حولتهم  اأي�سا  �سحايا  هنا 
والظلم واخل��روج هربا من بالدهم 
حولتهم تلك املعاناة اإىل جالدين ؟  
�سياط يف  اإىل  ويتحولون  يخ�سعون 
، يجلد بها تلك الأرواح  يد املجتمع 
الربيئة ؛ لتجرحها و تتحول اآلمها 
اآخ����ر؟(  اإىل وق����ود ل�����س��ن��اع��ة ج����الد 
واأ�سافت �سموها )الفيلم هو �سرخة 

يكون  اأن  اإىل  الق�سة   رمزية  تكمن 
لتتخطى  ل��الأف��ك��ار  م�����س��اح��ة  ه��ن��اك 
والبحث   ، دائ��م��ا  نعتقده  م��ا  ح���دود 
عما هو جديد، وع��دم النكفاء على 
اأفكار   ع��ن  وال��ب��ح��ث  الأف���ك���ار،  بع�س 
قد تغري حياتنا لالأف�سل والأح�سن، 
�سوؤال  املجل�س  رئي�س  ط��رح��ت  وق��د 
لتجيب الع�سوات عليه : ) من منا 
مل يتعر�س ملثل هذه الق�سة ، اعتقد 
ب��ع��ي��دا جدا  اآخ����ر  ���س��يء  وك����ان  �سيئا 
املجل�س  ا�ستكمل  ؟(.  اع��ت��ق��اده  ع��ن 
 14 ال�سبت  م�ساء  بعد  عن  لقاءاته 
حول  �سوؤال  بطرح  2020م  مار�س 
الذكاء  ت��ط��ور  وه���ل  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا، 
اإىل حالة تفكك  ي��وؤدي  ال�سطناعي 
ل�سالح  الإن�سانية  للح�سارة  روح��ي 
البناء املادي للح�سارة؟ حيث اأ�سارت 
�سموها يف روؤيتها حول ال�سوؤال قائلة: 
ال�سطناعي  ال��ذك��اء  ا�ستطاع  )لقد 
لالإن�سانية.  ج��دي��دة  ح���دود  ت�سكيل 
�سيوؤدي  مبجرد عبور هذه احل��دود، 
�سكل  اإىل  ال����س���ط���ن���اع���ي  ال�����ذك�����اء 

هذا  الإن�سانية،  احل�سارة  يف  جديد 
ال�سطناعي  للذكاء  الهائل  التطور 
اأن يكون  ب��د  ، ل  بعد عبور احل���دود 
الإن�سان،  وحقوق  القيم  على  قائما 
على  ن��ح��اف��ظ  اأن  ن�����س��ت��ط��ي��ع  ح��ت��ى 
اأمامنا  �سيبقى  اأو  الإن�ساين  املجتمع 
�سوؤال عابر للحدود حل�سارة الذكاء 

ال�سطناعي ..(
15 مار�س  الأح����د  م�����س��اء  ل��ق��اء  ويف 
 ( امل�سموع  الكتاب  ت�سدر  م   2020
قوة ل( بان�سياب  يف حوار الع�سوات 
، ح���ول الإن�����س��ان يف م��واج��ه��ة  تيار 
حقيقي،  اإدراك  اأو  وع��ي  دون  ال���ذات 
وال�ستجابة لكل طلبات الذات، وعدم 
وال�سراخ  ال��رف�����س،   ق���وة  ام��ت��الك 
منتلك  اأن  لب�����د  ل����ذل����ك   ، )ب�������ال( 
لتقييم  ال��ك��اف��ي��ة  والإرادة  ال���وع���ي 
ن�ستجيب  م��ت��ى  الأم�������ور،  وم��ع��رف��ة 
ن����رف���������س؟ ون����ح����اف����ظ على  وم����ت����ى 
ال�سالم الداخلي نقيا �سافيا من�سابا 
ال�سكينة  القلب  مينح   ، ع��ذب  كنهر 
والعقل الر�سا. اأما يوم  الثنني 16 

العامل  لي�سمع  ف��ي��ه  ال��ع��ام��ل��ني  م��ن 
حجم املعاناة التي تخلفها ال�سراعات 
واحلروب يف املجتمعات حول العامل 
الأو�سط  ال�سرق  منطقة  ويف  عامة 
خا�سة ..   �سرخة للعامل كله تبحث 
يف اآذانهم عن الإن�سانية .. عن اأب�سط 
الآمنة،  احل���ي���اة  يف  ال��ط��ف��ل  ح��ق��وق 
النجاح  رح��اب��ة  العقل  مينح  وتعليم 

والتطور وتغيري الواقع(.
اأم   ( ذات��ه مت عر�س �سورة  اليوم  يف 
�سورة   ( من�سط  �سمن  وطفلتها( 
وتعليق ( لتبوح الع�سوات  مبا يكمن 
زمنية  حل��ظ��ة  ع��ن��د  ت��ف��ا���س��ي��ل��ه��ا  يف 
يف ح��ني ت��ب��ق��ى ح��ي��وي��ة ال�����س��ورة  يف 
 .. ب��اأ���س��راره��ا  ي��ب��وح  ال����ذي  �سمتها 
بر  اإىل  ل��ل��و���س��ول  امل��غ��زى  اإدراك  يف 
اخلمي�س  ي���وم  م�����س��اء  ويف   ، الأم�����ان 
املوافق 19 مار�س2020م ، وجهت 

ال�سيخة د. �سما الع�سوات للم�ساركة 
يف من�سط الفكر الإ�سالمي باحلوار 
ح������ول ال���ع���الق���ة م����ا ب����ني الإمي�������ان 
اأم  ح��وار؟  وه��ل هي عالقة  والعقل، 
عالقة �سيطرة ؟ وكيف قيَّم القراآن 
الكرمي العقل؟ وما هو دوره يف بناء 
ال��ع��ق��ل ال��واع��ي وامل��ت��ف��ك��ر.؟ ع��ل��ى اأن 
الأوىل  اجل��ول��ة  برنامج  ختام  يكون 
للحوار عن بعد م�ساء ال�سبت املوافق 
الرحلة  لتكون  2020م  21مار�س 
ال��ق��ادم��ة م��ن��اق�����س��ة ك��ت��اب )اخ����راع 
ال��ع��زل��ة(  ل���الأدي���ب الأم��ري��ك��ي بول 
الذاكرة  حتب�سنا  حني  لرنى  اأو�سر 
داخل ال�سندوق الزجاجي للذكرى، 
كيف �سرنى العامل من خلف زجاجه 
ال�سامت ؟ وكيف تظل تلك اللحظة 
التي ن�سنع فيها عزلتنا داخل ما�س 

يبقى حيا يف �سندوق الذاكرة!؟
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اأخبـار الإمـارات
طرود  من  ي�ستفيدون  �سخ�ص  األف   18

الهالل الأحمر ال�سحية يف ال�سارقة
•• ال�صارقة-وام:

وزع مركز الهالل الأحمر الإماراتي يف ال�سارقة طرودا �سحية ا�ستفاد منها 18 الفاً و396 �سخ�سا 
املواد  على جمموعة من  الطرود  الهمم حيث حتتوي  وا�سحاب  والأي��ت��ام  املحدود  الدخل  ذوى  من 
ال�سحية ت�سمل املعّقمات واملطّهرات والقفازات ال�سحية والكمامات والعديد من امل�ستلزمات الأخرى 

فيما يكفي الطرد الواحد حاجة ا�سرة مكونة من 7 اأفراد ملدة �سهر.
وقال عبد اهلل غامن املهريي مدير مركز الهالل الأحمر الإماراتي يف ال�سارقة اأن اجلانب ال�سحي 
ياأتي يف مقدمة اأولويات الهيئة م�سريا اىل انهم �سيو�سعون مظلة امل�ستفيدين من الطرود الغذائية 

خالل الفرة القادمة.

متا�سيا مع اخلطة ال�ساملة للدولة 

ويل عهد راأ�ص اخليمة يفو�ص روؤ�ساء ومدراء الدوائر احلكومية باملعامالت عن بعد 
•• راأ�س اخليمة – وام:

راأ�س  عهد  ويل  القا�سمي،  �سقر  بن  �سعود  بن  حممد  ال�سيخ  �سمو  اأ�سدر 
اخليمة رئي�س املجل�س التنفيذي، قرار املجل�س رقم 1 ل�سنة 2020 ب�ساأن 
القرارات  باإ�سدار  ب��الإم��ارة  احلكومية  ال��دوائ��ر  وم���دراء  روؤ���س��اء  تفوي�س 

الالزمة لإجراء بع�س املعامالت عن بعد.
وتوجهات  للدولة  ال�ساملة  اخلطة  مع  متا�سياً  ياأتي  ال��ذي  القرار،  ون�سَّ 
انت�سار  م��ن  واحل���د  ال��ع��ام��ة  ال�سحة  ع��ل��ى  للحفاظ  اخل��ي��م��ة  راأ�����س  اإم����ارة 
فريو�س كورونا كوفيد 19 امل�ستجد، على وجوب اإخطار اأمني عام املجل�س 
التنفيذي لراأ�س اخليمة قبل اإ�سدار الدوائر لأية قرارات بهذا اخل�سو�س 

لعتمادها.
ويعك�س هذا القرار، الذي ي�سري مفعوله من تاريخ �سدوره، حر�س القيادة 
الر�سيدة يف الإمارة على ا�ستمرار توفري اخلدمات لكافة �سرائح املتعاملني 
والعاملني  راأ���س اخليمة  وال�سالمة ملجتمع  الأم��ان  اأعلى معايري  وحتقيق 
الكفاءة  التي ت�سمن  الإج��راءات  يف جميع اجلهات اخلدمية واتخاذ كافة 

واملرونة يف التعامل مع الو�سع الراهن.
وجتدر الإ�سارة اإىل اأن اجلهات احلكومية يف اإمارة راأ�س اخليمة قد با�سرت 
الذكية  خدماتها  ت��ق��دمي  ل�سمان  ال�����س��روري��ة  الإج�����راءات  جميع  باتخاذ 
لقطاع  امل��ت��ط��ورة  التحتية  البنية  م��ن  م�ستفيدة  ع��ال��ي��ة،  و���س��رع��ة  ب��ك��ف��اءة 
م��ع خ��ط��وات عملية  ه���ذا  وي��راف��ق  امل��ع��ل��وم��ات.  الت�����س��الت وتكنولوجيا 
والتوعية  بعد،  عن  العمل  نظام  تفعيل  ومنها  اجلهات  بها  تقوم  ملمو�سة 

املجتمعية بكيفية التعامل مع املرحلة احلالية، ف�ساًل عن تزويد مقرات 
العمل ومراكز اخلدمة بكافة امل�ستلزمات والتجهيزات التي ت�سمن �سالمة 

املوظفني واملتعاملني على حد �سواء.

بلدية راأ�س اخليمة ُتفّعل باقة من اخلدمات ل�سمان ا�ستمرارية الأعمال.
اأعلنت بلدية راأ���س اخليمة عن تفعيل باقة من اخلدمات  .. ومن جهتها، 
 22 املوافق  الحد  يوم  من  اعتباراً  الأعمال  ا�ستمرارية  ل�سمان  امل�سممة 
مار�س 2020، وذلك بهدف تي�سري عملية اإجناز املعامالت على ال�سركاء 

واملتعاملني.
اخلدمات  لتقدمي  متحركة  ه��وات��ف  اأرق���ام  اأرب��ع��ة  البلدية  خ�س�ست  وق��د 
ال�سخ�سية عرب تطبيق whatsapp  بحيث ميكن للمتعاملني تقدمي 
امل�ستندات املرفقة ب�سيغة PDF لإجناز اخلدمات، على اأن يكون املتعامل 

. Smartpass م�سجل بخا�سية الدخول الذكي
ومت تخ�سي�س اأرقام الهواتف املتحركة بح�سب الإدارات على النحو التايل: 
والأمالك  الأرا���س��ي  ق��ط��اع   1 املتحرك  الهاتف  والإدارات  القطاعات  ت 
5220701-056 2 اإدارة التخطيط وامل�ساحة 054-9978337 3 
-2181656 4 اإدارة ال�سحة العامة   056-5381742 اإدارة املباين 
يف  الت�سجيل  للمتعاملني  ميكن  اأن��ه  اخليمة  راأ���س  بلدية  واأ���س��ارت   056
http:selfcare.uaepass. :خا�سية  الدخول الذكي  عرب الرابط
من خالل زيارة الأماكن التالية: 1. دائرة التنمية القت�سادية يف  اأو   ،ae

راأ�س اخليمة

 2. �سفري مول -املدخل الرئي�سي
 3. الأ�سواق الوطنية -الظيت

الرئي�سي -املدخل  املدينة  تاج  ماركت  �سوبر   .4
 5. الهيئة الحتادية للكهرباء واملاء -مكتب اجلزيرة احلمرا

 6. الهيئة الحتادية للكهرباء واملاء -مكتب اأذن
 7. الهيئة الحتادية للكهرباء واملاء -مكتب اخلران

 8. الهيئة الحتادية للكهرباء واملاء -مكتب �سعم
9. الهيئة الحتادية للكهرباء واملاء - مكتب راأ�س اخليمة

 10. الهيئة الحتادية للكهرباء واملاء -مكتب الرم�س
 11. الهيئة الحتادية للكهرباء واملاء -مكتب املنيعي

 12. ت�سهيل اإجناز خدمات رجال الأعمال -املدخل الرئي�سي.
العقاري عن طريق  التداول  راأ�س اخليمة تفعيل خدمة  كما قررت بلدية 
يتحمل  اأن  على  املرئي،  الت�سال  خا�سية  عرب  املرخ�سة  العقارية  املكاتب 

املكتب العقاري م�سوؤولية اإثبات ال�سخ�سية العتبارية للبائع وامل�سري.
ال�ست�سارية  للمكاتب  اخل��دم��ات  ت��ق��دمي  ا���س��ت��م��رار  ع��ن  البلدية  واأع��ل��ن��ت 

واملقاولني عرب املوقع الإلكروين.
املواقع  طريق  عن  �سيتم  اخلدمات  ر�سوم  دف��ع  اأن  اإىل  البلدية  نوهت  كما 
RAK. الإلكرونية التالية: 1. حكومة راأ�س اخليمة عن طريق املوقع
جميع  اخليمة  راأ���س  بلدية  ودع��ت   mRAK الذكي  التطبيق   .ae 2
ال�سركاء والعمالء اإىل �سرورة التقيد بهذه الإجراءات واللتزام بها على 

النحو الأمثل.

�سمن حملة )# دبي_�سف_واحد( التي اأطلقتها هيئة املعرفة بدبي

دبــي تطلــق اأول من�ســة جمتمعيــة للتعليــم عـن بعـد

•• دبي-الفجر: 

والتنمية  امل���ع���رف���ة  ه��ي��ئ��ة  اأط���ل���ق���ت 
اأول  اخلمي�س  اأم�س  بدبي  الب�سرية 
لدعم  جمتمعية  الكرونية  من�سة 
املجتمع التعليمي من طلبة ومعلمني 
واأولياء اأمور ومدار�س خا�سة يف دبي 
يت�سمن  تفاعلي  وحمتوى  مب�سادر 
حلوٍل عالية اجلودة للتعلم عن ُبعد، 
ال���الزم للطلبة عرب  ال��دع��م  وي��وف��ر 
برامج  تطبيق  اأج���ل  م��ن  الإن��رن��ت 

التعليم عن بعد.
ي���اأت���ي ذل���ك ���س��م��ن ح��م��ل��ة #دبي_

اأطلقتها  وال����ت����ي  ������س�����ف_واح�����د، 
الأفراد  جمع  بهدف  موؤخراً  الهيئة 
التعاون  اأج�������ل  م����ن  وامل���وؤ����س�������س���ات 
ت�سهيل  يف  للم�ساهمة  م��ع��اً  والعمل 
واملعارف  الفردية  التجارب  واإث���راء 
املجتمع  بها  يزخر  التي  واخل���ربات 
املحلي يف دبي وتبادلها بني خمتلف 
تنفيذ  ع��م��ل��ي��ات  لإث�������راء  ع��ن��ا���س��ره 
التعليم عن بعد يف املدار�س اخلا�سة 

بدبي.
وللطلبة  للمعلمني  املن�سة  وت��ت��ي��ح 
ال�ستفادة  فر�سة  الأم���ور  ولأول��ي��اء 
واملحتوى  امل�������س���ادر  م���ن  امل��ج��ان��ي��ة 
الإر���س��ادي وامل��ع��ريف امل��دف��وع، والذي 
بادرت جمموعة متنوعة من ال�سركاء 
بالقطاعني  واملوؤ�س�سات  الأف��راد  من 

اإىل جنب  اخلا�س واحلكومي، جنباً 
باإهدائه  ربحية،  غري  موؤ�س�سات  مع 
مع  ب��دب��ي،  التعليمي  امل��ج��ت��م��ع  اإىل 
ملحتوى  حت���دي���ث  ع��م��ل��ي��ات  ت��ن��ف��ي��ذ 
ب����اأول عرب  اأوًل  امل�����س��ادر وق��وائ��م��ه��ا 
�سف  دبي  ملن�سة  اللكروين  املوقع 
واح����د، وذل���ك ب��ه��دف اإث����راء جتارب 
الأم��ور يف  واأولياء  واملدار�س  الطلبة 
تنفيذ التعليم عن بعد خالل الفرة 

الزمنية املخ�س�سة لتطبيقه.
املن�سة ت�سافر املجتمع معاً  وتعك�س 

باعتباره ال�سمانة لتحقيق الأهداف 
عن  التعليم  تطبيق  م��ن  امل�����س��رك��ة 
ب��ع��د، ك��م��ا ت���اأت���ي امل��ن�����س��ة ب��ن��اء على 
اأجرتها  ت��ف��اع��ل��ي��ة  ا����س���ت���م���اع  م���ه���ام 
كل  م��ع  الهيئة  يف  املخت�سة  ال��ف��رق 
ل�سمان  ح��دة  على  خا�سة  م��در���س��ة 
توفري  ي��ت��ع��ل��ق  ف���ي���م���ا  ج���اه���زي���ت���ه���ا 
احللول والتطبيقات الالزمة لتنفيذ 
التعليم عن بعد، ومبا ي�سمن تزويد 
اأولياء الأمور يف الوقت ذاته باأف�سل 
يف  الإي��ج��اب��ي��ة  للم�ساركة  ال��و���س��ائ��ل 

ول�سيما  ب��ع��د،  ع��ن  التعليم  تطبيق 
�سناً،  الأ���س��غ��ر  العمرية  امل��رح��ل��ة  يف 
وك��ي��ف��ي��ة ال��ع��م��ل ب�����س��ك��ل وث���ي���ق مع 

مدار�س اأبنائهم.
وقال �سعادة الدكتور عبد اهلل الكرم 
عام  مدير  املديرين  جمل�س  رئي�س 
الب�سرية  وال��ت��ن��م��ي��ة  امل��ع��رف��ة  ه��ي��ئ��ة 
�سف  دب����ي  م��ن�����س��ة  ت�����س��ك��ل  بدبي:" 
قيم  يعك�س  جمتمعياً  ن��ت��اج��اً  واح���د 
ال��ت��ع��اون وال��ت�����س��ام��ن ب���ني خمتلف 
ع��ن��ا���س��ر امل��ج��ت��م��ع، وال���ذي���ن ب����ادروا 
اإىل  بالن�سمام  وموؤ�س�سات  اأف����راداً 
املجتمع  ر���س��ال��ة  ت��وؤك��د  ال��ت��ي  املن�سة 
واح��������داً يف هذا  ي���ق���ف ����س���ف���اً  ب����اأن����ه 

الوقت".
ولفت الكرم اإىل اأن املواقف اجلديدة 
ت�سنع جتارب ملهمة وتخلق فر�ساً 
يتعلق بطرق  فيما  جديدة لالبتكار 
ب��ع��د، وتعيد  وو����س���ائ���ل ال��ت��ع��ل��م ع���ن 
اكت�ساف القدرات والطاقات الكامنة 
اإح����داث  وال��ت��ي ميكنها  امل��ج��ت��م��ع  يف 
ال�سعبة،  الأوق��ات  يف  اإيجابي  تغيري 
معرباً عن تطلعه يف اأن تلبي املن�سة 
مب��ا حت��ت��وي��ه م��ن م��ع��ارف وخ���ربات 
املجتمع  عنا�سر  خمتلف  احتياجات 

التعليمي".
كاأفراد  نقدم  عندما  الكرم:"  وق��ال 
وكمجتمع اأف�سل ما لدينا، من خالل 
كمدار�س  البع�س  بع�سنا  م�ساعدة 
ف�سوف  الأم��������ور،  واأول�����ي�����اء  وط��ل��ب��ة 
الراهنة،  ال��ت��ح��دي��ات  م��ع��اً  ن��ت��ج��اوز 
م�����س��ي��داً مب���ا مت��ت��ل��ك��ه امل����دار�����س من 
ت�ساعدها  واف��رة  واإمكانيات  جت��ارب 

على حتقيق الأهداف املرجوة".
ويوجد يف دبي 208 مدر�سة خا�سة 
حتت�سن اأكرث من 295 األف طالب 
وطالبة وتطبق 16 منهاجاً تعليمياً 

متنوعاً.
جتدر الإ�سارة اإىل اأن حملة دبي �سف 
واح����د ان��ط��ل��ق��ت يف وق���ت ���س��اب��ق من 

الوعي  لتعزيز  اجل��اري  مار�س  �سهر 
املجتمعي بر�سائل توعوية وتثقيفية 
عن  التعلم  اأ�ساليب  ح��ول  تعليمية 

ت�سارك  على  الأف���راد  وت�سجيع  بعد 
الآخرين  م��ع  وم��ه��ارات��ه��م  جتاربهم 

وم�ساعدة بع�سهم البع�س.

 

العهد  لنجدد  مهمة  منا�سبة  لل�سعادة  العاملي  اليوم  يف  ن��رى  اإننا 
لقيادتنا حفظها اهلل كي نوا�سل العمل على ابتكار جتارب فريدة 
واملقيمني  املواطنني  جميع  �سعادة  من  تعزز  اإيجابية  اأفكار  وتبني 
تكون  ب��اأن  الر�سيدة  القيادة  روؤي��ة  ن�سهم يف حتقيق  وال���زوار، حتى 
فاإننا  ذل��ك،  ولتحقيق  ال��ع��امل.  يف  �سعادة  الأك��رث  ودولتنا  مدينتنا 
نقتفي اأثر الوالد املوؤ�س�س ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان – طيب 
اهلل ثراه"، الذي علمنا اأن الإن�سان هو الرثوة احلقيقية للوطن"، 
انطالقة  منذ  مهمتنا  يج�سد  م��ا  وه��و  فيه،  ال�ستثمار  و���س��رورة 

املعهد.
وتعّد دولة الإمارات العربية املتحدة واحدة من دول قليلة جعلت 
موؤ�س�ساتها  وكافة  قيادتها  مبوجبها  تعمل  ا�سراتيجية  لل�سعادة 
لإ�سعاد اجلميع على اأر�سها. ويتبنى معهد دبي الق�سائي هذه الروؤية 
من خالل اإطالقه الكثري من امل�ساريع والأن�سطة والفعاليات، اإىل 
جانب دعم مبادرات ال�سعادة الوطنية. ومن اأهم ما حققناه يف هذا 
ال�سدد اإقامة ركن ال�سعادة واملخ�س�س للموظفني وزوار املعهد من 
هذا  ويعد  ال�سرخاء.  على  تبعث  بيئة مريحة  لتوفري  املتدربني 
الركن جزءاً من مكتبة املعهد التي توّفر ملرتاديها جمموعة وا�سعة 

من املراجع والكتب والإ�سدارات واملجالت الدورية.
والإيجابية  ال�سعادة  ن�سر  يف  جهودنا  وتظافر  اإ�سهامنا  �ساأن  ومن 
بني كافة �سرائح املجتمع العمل على تر�سيخ مكانة الإمارات لتبوء 
تت�سدر  واأن��ه��ا  ل�سيما  الأر����س،  �سعوب  كاأ�سعد  ال��ري��ادي��ة  مكانتها 
املرتبة احلادية ع�سرة عاملًيا يف موؤ�سر  العربية، وج��اءت يف  ال��دول 

ال�سعادة العاملي. كل عام ووطننا �سعيد وبخري وباأمان.
القا�سي الدكتور جمال ال�سميطي
املدير العام – معهد دبي الق�سائي

تظافر جهودنا 
ي�سعد جمتمعنا

دبي الذكية : تطبيق دبي الآن يوفر 116 
خدمة ل 33 جهة �سمن 10 قطاعات اأ�سا�سية

•• دبي-وام:

خدمة   116 ال��ذك��ي  دب���ي الآن  ال��ذك��ي��ة م��ن خ���الل تطبيق  دب���ي  وف���رت 
الأمن  ت�سمل:  اأ�سا�سية  قطاعات   10 �سمن  وتندرج  جهة   33 تقدمها 
والعدل واملوا�سالت العامة و تاأ�سريات الإقامة و قيادة املركبات و ال�سحة 
و الأعمال والتوظيف والتعليم و الإ�سكان والإ�سالم والتربعات واخلدمات 

العامة.
ودعت دبي الذكية جميع اأفراد املجتمع وال�سركات واملوؤ�س�سات احلكومية 
اإىل تعزيز ا�ستخدام اخلدمات الذكية ومن خالل حملة ا�سريح خدماتنا 
من خدمات  ال�ستفادة  للجميع  ميكن  حيث  موؤخراً  اأطلقتها  التي  بتيك 
تطبيق دبي الآن الذكي التي ميكن اإجراوؤها من املنزل ب�سكل يجنب الفرد 
وذلك  الدفع  واأجهزة  والنقود  والأوراق  الأ�سخا�س  مع  املبا�سر  التوا�سل 

حفاظا على �سالمة املوظفني واملتعاملني.

• موؤ�س�سات واأفراد 
يقدمون م�سادرهم 
املعرفية واملحتوى 
الإر�����������س����������ادي 
ملجتمعهم ه��دي��ة 

توفر  املن�سة   •
لأولياء  اإر�سادات 
للعمل  الأم��������ور 
م�������ع م������دار�������س 
اأب��ن��ائ��ه��م لإث���راء 
بعد ع��ن  التعليم 
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�صارقة _ الفجر:

  ب��ا���س��رت ب��ل��دي��ة احل��م��ري��ة يف اإط����ار 
نظام  تطبيق  ال�سراتيجية  خطتها 
ال��ع��م��ل ع���ن ب��ع��د ل��ع��دد م���ن اإدارات���ه���ا 
وموا�سلتها  ال��ت��زام��ه��ا  ظ��ل  يف  وذل���ك 
الحرازية  الإج����راءات  كافة  لتخاذ 
الدولة  ب��ه��ا  ت���ق���وم  ال���ت���ي  وال���وق���ائ���ي���ة 

ملحاربة فريو�س كورونا امل�ستجد.
وك�����س��ف��ت ال��ب��ل��دي��ة ع���ن اأمت���ت���ة كافة 
خدماتها لتكون من عن بعد وخا�سة 
يوم  م��ن  اعتبارا  الهند�سي  الق�سم  يف 
الأحد املقبل دون احلاجة اإىل مراجعة 
املوظفني  مقابلة  اأو  ال��ب��ل��دي��ة  مبنى 

املوقع  ا���س��ت��خ��دام  خ��الل  م��ن  املعنيني 
اللكروين لبلدية احلمرية  .

والأق�سام  الإدارات  وان�سمت خمتلف   
ب��ع��د يف بلدية  ال��ع��م��ل ع���ن  مل��ن��ظ��وم��ة 
على  احلفاظ  بهدف  وذل��ك  احلمرية 
ومراجعي  امل��ج��ت��م��ع  اأف�������راد  ���س��الم��ة 
دون  �سحتهم   على  وحر�ساً  البلدية 
التاأثري على خدمات البلدية املقدمة، 
تعقيم  يف  ال���ب���ل���دي���ة  و�����س����ارك����ت  ك���م���ا 
وتطهري خمتلف املوؤ�س�سات احلكومية 
باملنطقة  ال��ع��ام��ة  وامل��ن�����س��اآت  وامل���راف���ق 

ملحاربة فريو�س كورونا امل�ستجد،.
ال�سام�سي مدير  وك�سف مبارك را�سد 
اللحظات  ومنذ  باأنه  احلمرية  بلدية 

الوطنية  الج�����راءات  لت��خ��اذ  الأوىل 
الوقائية ويف ظل ما يتوافر يف بلدية 
جمال  يف  حتتية  بنية  م��ن  احل��م��ري��ة 
بتوفري  قامت  اللكرونية  اخلدمات 
لإجناز  ال��الزم  والفني  التقني  الدعم 
ال��ع��م��ل ع��ن ب��ع��د ل��ع��دد م��ن املوظفني 
وتوفري  امل��ك��ت��ب��ي،  ب��ال��ع��م��ل  امل��ع��ن��ي��ني 
ال��ت��ي ت�سمن  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة  ال��ب��ي��ئ��ة 
ملتعاملي  الإجن���از  و�سرعة  التفاعلية 
املوظفني  م��ت��اب��ع��ة  ب��ج��ان��ب  ال��ب��ل��دي��ة 
البيانات  و�سرية  الوظيفي  لاللتزام 
الو�سائل  ع���رب  ب��امل��راج��ع��ني  امل��ت��ع��ل��ق��ة 
العمل  ع��ل��ى  ال��ت��اأث��ري  دون  ال��ت��ق��ن��ي��ة، 

امليداين اجلاري باحلمرية.

احلمرية  بلدية  موقع  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
الإنرنت  ���س��ب��ك��ة  ع��ل��ى  الإل����ك����روين 
الطلبات  تقدمي  للمراجعني من  اأتاح 
و�سائل  ب���ا����س���ت���خ���دام  ال����ك����رون����ي����اً، 
واأ�ساليب  احل���دي���ث���ة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
وم���ن���ه���ا تفعيل  ب���ع���د  ع����ن  ال���ت���وا����س���ل 
ا���س��ت��خ��دام ال���ربي���د الإل����ك����روين من 
خ����الل ال��ه��ات��ف امل��ت��ح��رك والأج���ه���زة 
الطلبات  ه����ذه  وم��ت��اب��ع��ة  امل��ح��م��ول��ة، 
م���ن خ���الل امل��وظ��ف��ني ال��ع��ام��ل��ني عن 
ب��ع��د واإجن�����ازه�����ا ع���رب م��ن��ظ��وم��ة من 
بالوقت  وت�����س��ل��ي��م��ه��ا  ال�������س���الح���ي���ات، 
الواردة  الطلبات  على  وال���رد  امل��ح��دد، 
ب����ال����ربي����د الإل��������ك��������روين، وت����ق����دمي 

البلدية  لإدارة  ال��ي��وم��ي��ة  ال��ت��ق��اري��ر 
ملتابعة املنجزات ومراجعتها.

توجيه  مت  اأن���ه  اإىل  ال�سام�سي   ون���وه 
بالتعليمات،  باللتزام  املوظفني  كافة 
بكفاءة  ال��وظ��ي��ف��ي��ة  امل����ه����ام  وت��ن��ف��ي��ذ 
واق����ت����دار، والل����ت����زام ب��احل�����س��ور اإىل 
واللتزام  ال�ستدعاء،  ح��ال  يف  العمل 
واملحافظة  املعتمدة  العمل  ب�سلوكيات 
وامل�ستندات  امل��ع��ل��وم��ات  ���س��ري��ة  ع��ل��ى 
املهام  لإجن���از  العمل  وق��ت  وا�ستغالل 
اأي�ساً  والل��ت��زام  املطلوبة،  الوظيفية 
و�سلوكيات  املهني  ال�سلوك  مبعايري 
خارج  ال�سفر  وع��دم  العامة،  الوظيفة 
الدولة اإل باملوافقة امل�سبقة من ق�سم 

ب��ال��ب��ل��دي��ة واجلهة  ال��ب�����س��ري��ة  امل�����وارد 
املخت�سة.

ب���اأن ف���رق البلدية  ال�����س��ام�����س��ي،  واأك����د 
امل��ع��ن��ي��ة ت���ت���اب���ع ك����ن ك���ث���ب اإج��������راءات 
التطهري والتعقيم اجلارية يف منطقة 
واملوؤ�س�سات  ول����ل����دوائ����ر  احل���م���ري���ة، 

العامة  امل����راف����ق  ب���ج���ان���ب  ب��امل��ن��ط��ق��ة 
التزامها  اإط����ار  يف  وذل����ك  وامل��ن�����س��اآت، 
والوقائية،  ال�����س��ح��ي��ة  ب��ال��ت��ع��ل��ي��م��ات 
التدابري  جميع  اتخاذ  اإىل  بالإ�سافة 
الالزمة ملنع انت�سار الفريو�س، و�سمان 
للجميع  ال��ع��ام��ة  وال�����س��الم��ة  ال�سحة 

عرب تعقيم املكاتب والأ�سطح والأدوات 
واملرافق  املختلفة  واملعدات  والأجهزة 
املوؤ�س�سات  خم��ت��ل��ف  يف  واخل����دم����ات 
باحلمرية، بالإ�سافة اإىل توزيع اأدوات 
وو�سائل الوقاية واملعقمات ال�سخ�سية 

للموظفني.

•• ابوظبي-وام:

اأعلنت الهيئة العامة للمعا�سات والتاأمينات الجتماعية 
ع���ن ت��ف��ع��ي��ل ال��ع��م��ل ع���ن ب��ع��د يف ك���اف���ة م���راك���ز �سعادة 
الدولة  اإم����ارات  خمتلف  يف  للهيئة  التابعة  املتعاملني 
اع��ت��ب��اراً م��ن الأح���د املقبل امل��واف��ق 22 م��ار���س اجلاري 

وذلك حفاظا على �سالمة املوظفني واملتعاملني.
من  للمتعاملني  �ستقدم  اخلدمات  جميع  ان  واو�سحت 
www.gpssa.gov. الإل���ك���روين  امل��وق��ع  خ��الل 

املجاين  الرقم  على  الت�سال  مركز  خالل  من  اأو   ae
.80010

وق���ال���ت ح��ن��ان ال�����س��ه��الوي امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي لقطاع 
املعا�سات بالهيئة اإن تفعيل نظام العمل عن بعد خطوة 
تهدف اإىل دعم الجراءات احلكومية للحد من انت�سار 
فريو�س كورونا، م�سرية اإىل اأن الهيئة تّكيف اإجراءاتها 
بحيث ت�سمن تقدمي خدماتها بنف�س الفعالية والكفاءة 
التي كانت تقدم يف مراكز �سعادة املتعاملني التابعة لها 
موؤكدة ان كافة اخلدمات التي تنجزها الهيئة لن تتاأثر 
باأي اإجراءات يتم اتخاذها يف مثل هذه الظروف من اأجل 
واملوظفني،  املتعاملني  و�سالمة  �سحة  على  املحافظة 
وعلى العك�س �ست�ساعف الهيئة جهودها من اأجل اإجناز 

املعامالت مبعدلت اأعلى من امل�ستهدف.

املعا�سات تفعل العمل عن بعد يف كافة 
مراكز �سعادة املتعاملني الحد املقبل

•• دبي-الفجر: 

كورونا  ف��ريو���س  انت�سار  اأزم���ة  م��ع  للتعامل  املتوا�سلة  ج��ه��وده  اإط���ار  يف 
تو�سع  م��ن  للحد  وال�سعي   19 كوفيد  با�سم  علمياً  امل��ع��روف  امل�ستجد 
دائ���رة انت�ساره داخ��ل دول��ة الإم����ارات، اأع��ل��ن بريد الإم����ارات ع��ن توفري 
اإىل املنزل  خدمة تو�سيل الر�سائل والطرود الربيدية ال�سغرية جماناً 
للم�سركني يف خدمة ال�سندوق الربيدي ممن تتجاوز اأعمارهم ال� 60 
املوافق  ال�سبت  ي��وم  من  واعتباراً  اأ�سبوعني.  كل  الهمم  واأ�سحاب  عاماً 
21 مار�س، ولفرة مبدئية متتد ل�سهر واحد، �ستخ�سع جميع الر�سائل 

واأ�سحاب  امل��واط��ن��ني  ك��ب��ار  اإىل  ال����واردة  ال�سغرية  ال��ربي��دي��ة  وال��ط��رود 
املنزل جماناً  اإىل  يتم تو�سيلها  اأن  لعمليات فح�س وتعقيم قبل  الهمم 
الإم��ارات باحلد من  ال�سادرة عن حكومة دولة  للتعليمات  اإنفاذاً  وذلك 
املنازل  مبالزمة  الهمم  واأ�سحاب  املواطنني  لكبار  ودعوتها  التجمعات 
بزيارة  امل��واط��ن��ني  كبار  قيام  ال�����س��رورة وجتنب  عند  اإل  اخل���روج  وع��دم 
بريد  يف  املتعاملني  �سعادة  فريق  و�سيتوا�سل  املتعاملني   �سعادة  مراكز 
الإمارات مع امل�سركني يف خدمة ال�سناديق الربيدية من كبار املواطنني 
�ستبداأ  املف�سل لديهم ثم  الت�سليم  لتاأكيد عنوان  القادم  الأ�سبوع  خالل 
مل�س  دون  التو�سيل  بروتوكول  املنزل وفق  اإىل  التو�سيل  بعدها عمليات 

الذي يهدف اإىل �سمان �سحة و�سالمة متعاملينا واأفراد املجتمع ب�سورة 
الطرود  ك��اف��ة  تو�سيل  �سيتم  اجل��دي��د،  ال��ربوت��وك��ول  ع��ام��ة. ومب��وج��ب 
وقائي  ك��اإج��راء  املطلوبة  الآم��ن��ة  امل�سافة  باتخاذ  مل�س  دون  وال�سحنات 
تو�سيل  عن  امل�سوؤول  املوظف  �سيكتفي  حيث  الفريو�س،  انتقال  لتجنب 
وبعد  املتعامل،  باب منزل  بالقرب من  الربيدي  الطرد  بو�سع  ال�سحنة 
اأن يرك م�سافة اآمنة يقوم بالتاأكد من ال�سم الكامل وتفا�سيل الهوية 

عو�ساً عن طلب التوقيع. 
و���س��ت��ت��اح ه���ذه اخل��دم��ة اأي�����س��اً جل��م��ي��ع امل�����س��رك��ني يف خ��دم��ة �سناديق 
من  بال�ستفادة  الراغبني  املتعاملني  وعلى  الهمم  اأ�سحاب  من  الربيد 

 5  600 الرقم:  على  املتعاملني  �سعادة  بفريق  الت�سال  اخلدمة  ه��ذه 
ال�سحنات  لتو�سيل  الالزمة  الإج��راءات  كافة  اتخاذ  و�سيتم   99999
باأزمة  املت�سررة  البلدان  من  ال��واردة  التقارير  اأظهرت  وقد  الربيدية. 
تف�سي فريو�س كورونا امل�ستجد اأن كبار ال�سن والأ�سخا�س الذين يعانون 
فريو�س  ع��دوى  لنتقال  عر�سة  الأك��رث  هم  �سابقة  �سحية  م�ساكل  من 
لدعم  الإج��راء  هذا  ياأتي  لذلك  خطرية.  مل�ساعفات  والتعر�س  كورونا 
الإم���ارات على  دول��ة  املقيمني يف  الهمم  واأ�سحاب  ال�سن  كبار  وم�ساعدة 
تعر�سهم خلطر  م��ن  واحل���د  اآم��ن��ة  بيئة  وال��ب��ق��اء يف  منازلهم  م��الزم��ة 

التقاط الفريو�س امل�ستجد.

التزاما يف دعم املجتمع خالل ازمة فريو�س كورونا  

بريد الإمارات يوفر خدمة التو�سيل املجاين لل�سحنات والطرود الربيدية لكبار املواطنني واأ�سحاب الهمم 

هيئة النقل تطلق مبادرة يوم 
ال�سعادة عن بعد  

•• عجمان-الفجر:

ال�سعادة  ي��وم  مع  تزامناً  بعد  عن  م��ب��ادرة  اأول  عجمان  يف  النقل  هيئة  اطلقت 
ويف اطار الج��راءات الحرازية والوقائية يف الدولة ومن خاللها مت اختيار 
املوظفني املتميزين يف الهيئة من قبل املوظفني عن طريق الربيد اللكروين، 
الطاقة  لن�سر  املتميز  املوظف  اختيار  حول  اراءه��م  مل�ساركتهم  املبادرة  وتهدف 

اليجابية بني املوظفني.
مت اختيار املوظفني وفقا لعدة معايري وهي الأداء والجناز والكفاءة يف العمل 
والبداع والبتكار والت�سال والتعامل والتعلم الذاتي واملهارات القيادية بحيث 

يتم الإعالن عن الأ�سماء الفائزة خالل املبادرة .
وقال �سعادة املهند�س عمر بن عمري املهريي مدير عام هيئة النقل اإن تر�سيخ 
لتحقيقها  الهيئة  ت�سعى  ال��ت��ي  الرئي�سية  اله���داف  م��ن  تعد  ال�سعادة  ثقافة 
والتناف�س  الب��داع  روح  تعزيز  ا�ستهدفت  امل��ب��ادرة  ه��ذه  اأن  واأ���س��اف  للموظفني 

لدى املوظفني مبا ي�ساهم يف حتقيق التميز الوظيفي.

•• الظفرة -الفجر:

والوقائية  الح��رازي��ة  والتدابري  الج���راءات  منطلق  من 
التي تقوم بها دولة الإم��ارات يف جميع مرافقها احليوية، 
قامت بلدية منطقة الظفرة بتعقيم جميع املباين الإدارية، 

للدولة  القادمة  املركبات  وتعقيم  لها،  التابعة  واخلدمية 
بالتعاون مع مركز  وذل��ك  الغويفات احل��دودي  عرب منفذ 
اإدارة النفايات تدوير، وعلى م�ستوى مدن منطقة الظفرة. 
كما وجهت البلدية ر�سائل توعية للعاملني واملتعاملني مع 
مراكز العناية و�سالونات التجميل وجميع فئات املجتمع، 

وتوعوية املوظفني باتباع الإجراءات والتوجيهات ال�سادرة 
من املجل�س التنفيذي وهيئة املوارد الب�سرية والتي تتمثل 
يف عدم ال�سماح للموظف العائد من اإجازة اأو املوظف الذي 

تبدو عليه عالمات الر�سح والزكام مببا�سرة العمل. 
باأهمية  باملكاتب  امل�ساعدة  العمالة  على  البلدية  واأك���دت 

وا�ستخدام  املكاتب،  يف  والتطهري  التعقيم  عمليات  تكثيف 
الورقية  الأكواب  اليدوية، وا�ستخدام  الكمامات والقفازات 
كبديل للزجاجية، والهتمام بالنظافة ال�سخ�سية. لتعزيز 
وا�ستمرارية  ال��ط��وارئ  واإدارة  البيئية  ال�ستدامة  ق���درات 

الأعمال والأمن املوؤ�س�سي.

بلدية احلمرية تطّبق نظام »العمل عن بعد» لإجناز كافة 
معامالت اجلمهور دون التاأثري على خدماتها امليدانية

بلدية منطقة الظفرة تطبق كافة الجراءات الحرتازية والوقائية

•• ال�صارقة- وام:

ال�����س��ارق��ة لالإعالم  ع��ق��د جم��ل�����س 
اأحمد  بن  �سلطان  ال�سيخ  برئا�سة 
عن  اج��ت��م��اع��ات��ه  اأوىل  ال��ق��ا���س��م��ي 
ب���ع���د ع����رب ���س��ب��ك��ة الإن�����رن�����ت من 
خالل تقنية الت�سال املرئي الذي 
والإجراءات  الدولة  خطى  يواكب 
املتبعة  وال���وق���ائ���ي���ة  الح�����رازي�����ة 
“كورونا”  ف��ريو���س  م��ن  للحماية 

امل�ستجد.
املجل�س  اأع�����س��اء  الج��ت��م��اع  ح�سر 
املدفع  عمر  خالد  الدكتور  �سعادة 
لالإعالم  ال�����س��ارق��ة  مدينة  رئي�س 
ح�سن  حممد  و���س��ع��ادة  “�سم�س” 
ال�سارقة  ه��ي��ئ��ة  ع���ام  م��دي��ر  خ��ل��ف 
و�سعادة  وال���ت���ل���ف���زي���ون  ل����الإذاع����ة 
املكتب  م��دي��ر  ع��الي  �سعيد  ط���ارق 
ال�سارقة  حل���ك���وم���ة  الإع�����الم�����ي 
املن�سوري  يعقوب  ح�سن  و���س��ع��ادة 
اأم��������ني ع�������ام جم���ل�������س ال�������س���ارق���ة 

لالإعالم.
املجل�س  واأع�������س���اء  رئ��ي�����س  وث���م���ن 
ملكافحة  واإجراءاتها  الدولة  جهود 
الأفراد  وحماية  الفريو�س  انت�سار 
من  ومقيمني  مواطنني  من  كافة 

الوباء العاملي امل�ستجد.
اأحمد  ب��ن  �سلطان  ال�سيخ  و���س��دد 

الإعالم  دور  اأهمية  على  القا�سمي 
املجتمع  اأف��راد  الوعي بني  ن�سر  يف 
وتزويدهم باملعلومات وامل�ستجدات 
امل���ت���ع���ل���ق���ة ب����ف����ريو�����س ك�����ورون�����ا “ 
كوفيد- 19 “ مبا ي�ساهم يف احلد 
الحتياطات  واأخ����ذ  ان��ت�����س��اره  م��ن 

الالزمة.

ال�سارقة  جم��ل�����س  رئ���ي�������س  واأك�������د 
املوؤ�س�سات  ج���اه���زي���ة  ل�����الإع�����الم 
ال�سارقة  اإم��������ارة  يف  الإع����الم����ي����ة 
ل��ل��ت��ع��اط��ي م���ع وب�����اء “ ك���ورون���ا “ 
بحرفية وم�سوؤولية ون�سر الر�سائل 
واملتخ�س�سة  الوا�سحة  الإعالمية 
مبا يدعم اجلهود املحلية والدولية 

يف مواجهة الفريو�س .
ووج���ه ال�����س��ي��خ ���س��ل��ط��ان ب��ن اأحمد 
القا�سمي ب�سرورة توحيد اخلطاب 
الإع���الم���ي ال�����س��ادر ع���ن خمتلف 
احلكومية  وامل��وؤ���س�����س��ات  اجل���ه���ات 
و�سبه احلكومية يف اإمارة ال�سارقة 
وال�سفافية،  ال�سدقية  قيم  وف��ق 
داع���ي���اً ك��اف��ة اجل���ه���ات يف الإم�����ارة 
املكتب  م��ع  التن�سيق  ���س��رورة  اإىل 
الإع���الم���ي حل��ك��وم��ة ال�����س��ارق��ة يف 
ال�������س���ادرة عنها  الأخ����ب����ار  ج��م��ي��ع 

واملتعلقة بوباء “كورونا” .
منظومة  تفعيل  الج��ت��م��اع  واأق����ر 
التعليمات  وف���ق  ب��ع��د  ع���ن  ال��ع��م��ل 
ال�سادرة عن دائرة املوارد الب�سرية 
يف ال�سارقة لدى املوؤ�س�سات التابعة 
ملجل�س ال�سارقة لالإعالم للحفاظ 
و�سمان  امل��وظ��ف��ني  ���س��الم��ة  ع��ل��ى 
يخدم  مبا  العمل  �سري  ا�ستمرارية 
ال�سيخ  وج��ه  كما   .. العام  ال�سالح 
القا�سمي  اأح����م����د  ب����ن  ����س���ل���ط���ان 

بتقلي�س عدد املوظفني يف مكاتب 
م���ق���ار ال��ع��م��ل وب���ع���دم ت��ك��وي��ن اأي 

جتمعات يف املكان الواحد .
وا�ستعر�س اأع�ساء جمل�س ال�سارقة 
يف  املقبلة  العمل  خطط  ل��الإع��الم 
�سوء الأح��داث الطارئة، موؤكدين 
ملجل�س  التابعة  املوؤ�س�سات  جاهزية 
مع  للتعاطي  ل���الإع���الم  ال�����س��ارق��ة 
املتوا�سل  امل�ستجدات كافة والعمل 
مبا يدعم توجهات الدولة لتعزيز 
ال��وع��ي ب��ني اأف�����راد امل��ج��ت��م��ع بهذا 
الوباء اخلطري وطرق الوقاية من 

انت�ساره.
ك��م��ا مت ا���س��ت��ع��را���س الإج��������راءات 
اخلطاب  ت���وح���ي���د  اإىل  ال���رام���ي���ة 
الإع��الم��ي ل��الإم��ارة وت��ع��زي��ز اآلية 
ال��ع��م��ل ب��ي��د واح������دة م���ع خمتلف 
احلكومية  وامل��وؤ���س�����س��ات  اجل���ه���ات 
معلوماتها  ون�����س��ر  ال�������س���ارق���ة  يف 
واأخبارها وفق اأعلى معايري املهنية 

وامل�سوؤولية.

ال�سارقة لالإعالم يفعل تقنيات الجتماع عن بعد عرب الت�سال املرئي
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  اعالن بالن�صر

املرجع : 287
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ حممد �سلمان حممد م�ستاق - باك�ستان اجلن�سية يرغب 
�سودري حممد  كا�سف  ال�سيد/ حممد  اىل  البالغة 100٪  ح�سى  كامل ح�سته  بالتنازل عن 
مقبول احمد - باك�ستان اجلن�سية 90٪ ح�سة وال�سيد/ عبداحلامد عبداخلالق - بنغالدي�س 
- ترخي�س رقم  ال�سيارات  ل�سيانة  : ج�سر اجلرف  املهنية  الرخ�سة  اجلن�سية 10٪ ح�سة يف 
)743503(  تعديالت اخرى : حيث مت تنازل مالك الرخ�سة لخرين وحتويل ال�سكل القانوين 

من موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات اىل �سركة اعمال مهنية بوكيل خدمات. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرا�س  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من  ا�سبوعني  بعد  اليه  امل�سار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد 12888 بتاريخ 2020/3/20   
  اعالن بالن�صر

املرجع : 285
يرغب  اجلن�سية  اإماراتي   ، احلمادي  ح�سن  يو�سف  ح�سن  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
عبدالقادر  عبداحلليم  ال�سيد/  اىل  وذلك   ٪100 البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف 
وال�سحية  الكهربائية  الدوات  لتجارة  املده�س   / امل�سماة  الرخ�سة  يف  اجلن�سية  بنغالدي�س   -
تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )121088( ال�سادرة من دائرة التنمية الإقت�سادية 
بال�سارقة.  تعديالت اخرى : مت تغيري ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة فردية اىل وكيل خدمات. 

وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرا�س  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من  ا�سبوعني  بعد  اليه  امل�سار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذك ورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي – الفجر:

اإدارة جمعية  اآل نهيان، رئي�س جمل�س  ال�سيخ خليفة بن حممد بن خالد  د�سن 
“توير”،  واجب التطوعية، ح�سابه الر�سمي على من�سة التوا�سل الجتماعي 
املغفور  وم��ن��اق��ب  م��اآث��ر  م�ستح�سراً   kmkalnehyan@ م��ع��ّرف  حت��ت 
التطوعي  العمل  يف  ثراه”  اهلل  “طيب  نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي���د  ال�سيخ  ل��ه 

والإن�ساين.
#ال�سيخ_زايد_بن_ املوؤ�س�س  الأب  على  “نّرحم  تغريدة:  اأول  يف  وكتب 
الإن�سان،  �سعادة  يف  وال�ستثمار  للتطوع  عنواناً  كان  فقد  �سلطان_اآل_نهيان، 
جهده  من  ُي�ق�ّدم  فرد  لكل  انتماء  ر�سالة  والعطاء،  البذل  يف  املتفّردة  ورمزيته 

ووقته للم�ساهمة يف بناء هذا الوطن الغايل«.
وقال يف تدوينته الثانية التي تزامنت مع يوم ال�سعادة الدويل املوافق 20 من 

ح�سابي  تد�سني  #يوم_ال�سعادة_الدويل،  يف  “ي�سرين  �سنوياً:  مار�س  �سهر 
مبا  #العمل_التطوعي_الوطني،  اآف���اق  لتعزيز  “توير”  على  ال�سخ�سي 
ال�سعادة  املتحدة”..  العربية  الإم��ارات  الر�سيدة يف دولة  القيادة  يحقق تطلعات 
احلقيقية تكمن يف #العطاء.. رحم اهلل القائد املوؤ�س�س #زايد_اخلري معطاء 
ال�سعادة بفطرته الإن�سانية. واأ�ساف يف التغريدة الثالثة: “اأ�سعر بالفخر نظري 
ما مل�سته من اأبناء الوطن من جهود مباركة وق�س�س ُملهمة يف العمل التطوعي 

يف  الإجن����ازات  وترجمها  الطموحات  وتقودها  املثابرة  روح  تدفعها  امل�ستدام، 
بن  ال�سيخ خليفة  اإط��الق ح�ساب  ولقي  الغد«.  لأجيال  اأف�سل  م�ستقبل  �سناعة 
املجتمع  اأف��راد  من  ترحيباً  “توير”،  الق�سرية  التدوينات  موقع  على  حممد 
الذين عرّبوا عن اعتزازهم وفخرهم بالوطن، م�ستذكرين القائد الراحل “زايد 
اأثمر  مما  اخلرية،  املناقب  لكل  اجلامعة  ومروءته  العطرة  اخلري” وم�سريته 

جياًل متفانياً حُمباً للتعاون والتطوع الإن�ساين.

•• ال�صارقة-الفجر:

الإ�سالمية، خ�س�ست  بوابة تفتح على منجزات احل�سارة  يف 
والتلفزيون،  لالإذاعة  ال�سارقة  لهيئة  التابعة  ال�سارقة  اإذاع��ة 
برنامج علماء مبتكرون”، الذي يقدمه الأ�ستاذ الدكتور عواد 
اخللف، عميد كلية ال�سريعة والدرا�سات الإ�سالمية يف جامعة 
العلماء وما قّدموه من  ال�سارقة، وي��روي فيه منجزات كبار 
لعلماء  ال��ري��ادي  ال��دور  تاريخ يعك�س  �ساهدة على  بقيت  اآث��ار 

احل�سارة الإ�سالمية. 
وي�����س��ت��ن��د ال��ربن��ام��ج ال����ذي ي��ب��ث ي��وم��ي��ا 9:15 ���س��ب��اح��ا  يف 
ال�سرعية  العلوم  بني  اجلامعون  العلمي  املوؤلف  على  طرحه 
اخللف،  ع��واد  الدكتور  الأ�ستاذ  ملوؤلفيه  التجريبية  والعلوم 
امل�سارك  واحلديث  العلوم  اأ�ستاذ  �سعد،  علي  قا�سم  والدكتور 
يف جامعة ال�سارقة، والذي يرويا خالله مالمح م�سيئة من 
اإبداعات واإجنازات علمية قدمها املخرعون والعلماء العرب 

وامل�سلمون. 
ويقّدم الربنامج �سذرات اإذاعية تدّل على تاريخ من املنجزات 
ال��ق��رن الأول  الإ���س��الم��ي��ة م��ن��ذ  ال��ت��ي حتققت يف احل�����س��ارة 
اأواخر القرن الرابع ع�سر، حيث يوازن الطرح  للهجرة حتى 
الروح  ال��ع��ل��م والإمي�����ان وم��ن��اه��ج  يف احل��دي��ث ع��ن متطلبات 
التجريبي للعلوم الطبيعية، معّرفاً  املنهج  واملادة، كما ي�سرح 
جمالت  من  الكثري  يف  الف�سل  اأ�سحاب  بالعلماء  امل�ستمعني 

احلياة. 
ويتناول الربنامج �سري العلماء وما قّدموه من فنون وعلوم 
وب������راءات اخ�����راع ع��ل��م��ي��ة وم��ع��رف��ي��ة و���س��ن��اع��ي��ة اإىل جانب 
اخلطوات  و���س��ع  يف  �ساهمت  ال��ت��ي  والب��ت��ك��ارات  الكت�سافات 
كما  ال��راه��ن،  ع�سرنا  يف  ت��زده��ر  عمالقة  ل�سناعات  الأوىل 
�سعيد  على  العلماء  له  ل  تو�سّ ما  اأب��رز  الربنامج  ي�ستعر�س 
عّرف  اأن  ف��ك��ان  وغ��ريه��ا،  والطبية  الهند�سية  التخ�س�سات 
ال��ف��ل��ك وامل��الح��ة وال��ك��ي��م��ي��اء والفيزياء  ب��امل��ه��رة يف جم���الت 

واحِلرف اليدوية وغريها الكثري.
اأن  ع��واد اخللف،  الدكتور  الأ�ستاذ  اأك��د  الربنامج  وح��ول هذا 
احل�سارة الإ�سالمية زاخرة بالكثري من النماذج ذات الف�سل 
الكبري على الإن�سانية مو�سحاً اإىل اأن الكثري من الخراعات 

التي ن�ساهدها يف حياتنا اليوم تعود ملخرعني م�سلمني. 
الإ�سالمية يف جامعة  والدرا�سات  ال�سريعة  كلية  وقال عميد 
الكثري  يف  الإ�سالميون  واملبتكرون  العلماء  �ساهم  ال�سارقة: 
اأبدع  فقد  الإن�سانية،  للح�سارة  حت�سب  التي  الإجن���ازات  من 
العديد منهم يف جمالت كثرية يف الطب والفيزياء واجلرب 
والل�سانيات وغريها مما ل يح�سى ول يعّد، وما هذا الربنامج 
نطوف  اأن  على  خاللها  من  حر�سنا  الأث��ري  عرب  ف�سحة  اإل 
بامل�ستمعني على مالمح م�سيئة من هذه احل�سارة العريقة 
تلك  ك��ّل  �سّمنا  لهذا  القليل،  اإل  عنها  الكثري  يعرف  ل  التي 
العلوم يف كتاب يطبع لأول مرة يف هذا احلقل املعريف، لنقّدم 

هذه النماذج لالأجيال اجلديدة لتبقى اآثارهم خالدة”. 

•• اأبوظبي-وام: 

قال معايل ال�سيخ عبداهلل بن حممد 
اآل ح��ام��د رئ��ي�����س دائ�����رة ال�����س��ح��ة - 
يحتفل  ال�����ذي  ال���وق���ت  يف  اأب���وظ���ب���ي 
العاملي  ب�”اليوم  اأج��م��ع  ال��ع��امل  ف��ي��ه 
لل�سعادة الذي يلتف فيه النا�س حول 
ال�����س��ع��ادة يف ح��ي��ات��ه��م نتفق  اأ���س��ب��اب 
الإمارات  دول��ة  ال�سعادة  وطن  يف  هنا 
متمثلة  ال��ر���س��ي��دة  ال��ق��ي��ادة  اأن  ع��ل��ى 
بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  ب�ساحب 
الدولة حفظه  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د 
حممد  ال�سيخ  ال�سمو  اهلل”و�ساحب 
رئي�س  ن���ائ���ب  م��ك��ت��وم  اآل  را����س���د  ب���ن 
ال��وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة 
دبي رعاه اهلل و�ساحب ال�سمو ال�سيخ 
نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد 
للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي 
ال�سمو  اأ���س��ح��اب  واإخ��وان��ه��م  امل�سلحة 

�سعادتنا  �سبب  ه��ي  الإم������ارات  ح��ك��ام 
الذي  ال��داف��ع  وه��ي  امتنانا  وعظيم 
امل��زي��د من  ل��ب��ذل  وي��ح��ف��زن��ا  يحركنا 
العطاء واجلهود التي ل تلني لرفعة 
لن  قدمنا  فمهما  وازده����اره  ال��وط��ن 

نوفيه جزءاً من حقه.
ت�����س��ري��ح له  واأو�����س����ح م��ع��ال��ي��ه - يف 

مبنا�سبة اليوم العاملي لل�سعادة الذي 
ي�سادف 20 مار�س من كل عام - اأن 
يكت�سب مكانة  ال��ع��ام  ه��ذا  الح��ت��ف��ال 
ال�ستعداد  ع��ام  مع  بتزامنها  خا�سة 
خم�سني  فيه  ن���ودع  ال���ذي  للخم�سني 
ت��ك��ات��ف اجلهود  م�����س��ت ع��ل��ى  ع���ام���اً 
على خمتلف الأ�سعدة لتحقيق غاية 
املواطنني  جميع  �سعادة  وهي  واح��دة 
واملقيمني على اأر�س الدولة والتي ما 
زالت نقطة الأ�سا�س التي من�سي بها 
نحو ت�سميم اخلم�سني عاماً القادمة 
م�ستقبل  و�سنع  اجل��دي��دة  لالأجيال 
م�����س��ت��دام وواع������د ل���دول���ة الإم�������ارات 
اأن اجلهود  واأك����د  امل��ت��ح��دة.  ال��ع��رب��ي��ة 
املجتمع  ���س��ع��ادة  �سبيل  يف  �ستتكاتف 
وامل�ساعي �ستتوا�سل لالرتقاء بقطاع 
الإم��ارة وتعزيز  ال�سحية يف  الرعاية 
ا���س��ت��دام��ت��ه و���س��ن��ع م�����س��ت��ق��ب��ل اأك���رث 

�سعادة و�سحة لالأجيال القادمة.

تزامنًا مع يوم ال�سعادة الدويل

خليفة بن حممد يد�سن ح�سابه على تويرت با�ستذكار ماآثر زايد اخلري

عرب برنامج علماء مبتكرون

�سرية علماء العرب وامل�سلمني على 
اأثري اإذاعة ال�سارقة 

عبداهلل اآل حامد: قيادتنا الر�سيدة �سبب �سعادتنا 
والدافع الذي يحفزنا لتقدمي املزيد من العطاء

دبي الذكية : تطبيق دبي الآن يوفر 116 خدمة 
اأ�سا�سية قطاعات   10 �سمن  جهة  ل 33 

•• دبي-وام:

وفرت دبي الذكية من خالل تطبيق دبي الآن الذكي 116 خدمة تقدمها 33 جهة وتندرج 
�سمن 10 قطاعات اأ�سا�سية ت�سمل: الأمن والعدل واملوا�سالت العامة و تاأ�سريات الإقامة 
و قيادة املركبات و ال�سحة و الأعمال والتوظيف والتعليم و الإ�سكان والإ�سالم والتربعات 
واخلدمات العامة. ودعت دبي الذكية جميع اأفراد املجتمع وال�سركات واملوؤ�س�سات احلكومية 
اإىل تعزيز ا�ستخدام اخلدمات الذكية ومن خالل حملة ا�سريح خدماتنا بتيك التي اأطلقتها 
التي ميكن  ال��ذك��ي  الآن  دب��ي  تطبيق  خ��دم��ات  م��ن  ال�ستفادة  للجميع  حيث ميكن  م��وؤخ��راً 
والنقود  والأوراق  الأ�سخا�س  مع  املبا�سر  التوا�سل  الفرد  يجنب  ب�سكل  املنزل  من  اإجراوؤها 

واأجهزة الدفع وذلك حفاظا على �سالمة املوظفني واملتعاملني.

•• اأبوظبي-وام:

الرقب  حالة  .ورغ���م  لل�سعادة  ال���دويل  باليوم  ال��ي��وم  ال��ع��امل  يحتفي 
والقلق والتحديات املرتبة جراء تف�سي وباء كورونا كوفيد 19 اإل اأن 
واقعا جديدا ت�سكل على م�ستوى التقارب وتوطيد العالقات بني اأفراد 
ل�ساعات طويلة يف  �سويا  اليوم يجل�سون  باتوا  الذين  الواحدة  الأ�سرة 
الآراء بكل ما يجري  الأحاديث ويت�ساطرون  يتبادلون خاللها  املنازل 
على  العامل  ح��ول  ال��ق��رار  واأ�سحاب  امل�سوؤولون  ويجمع  حولهم..  من 
الزمة  هذه  مواجهة  يف  والتفاوؤل  الإيجابية  بالروح  التحلي  �سرورة 

امل�ستجدة واحلد من تداعياتها التي طاولت خمتلف مناحي احلياة.

دول  معظم  يف  الوباء  انت�سار  ميثلها  التي  اخلطورة  من  الرغم  وعلى 
العامل، اإل اأنه مل ينجح يف ك�سر اإرادة احلياة لدى �سعوبها التي راحت 
الظروف  هذه  وال�سعادة يف  الفرح  اأج��واء  لبث  متنوعة  اأ�ساليب  تبتكر 
والكاآبة  الياأ�س  �سعور  ال��ع��امل  �سعوب  م��ن  العديد  وواج��ه��ت  ال�سعبة. 
�سرفات  اإىل  ب��اخل��روج  املنزيل  ال�سحي  واحلجر  العزل  ف��رات  خ��الل 
وتبادل  الفلكلورية  الرق�سات  وتاأدية  الوطنية  الأنا�سيد  وغناء  املنازل 

الأحاديث عن بعد.
تلك  خا�سة  ال��ع��امل،  �سعوب  م��ن  العديد  حلمة  يف  الفريو�س  وت�سبب 
ال�سعوب التي انت�سر فيها الوباء ب�سكل اأكرب من غريها، حيث �سجت 
مواقع التوا�سل الجتماعي، مبقاطع م�سورة لأ�سخا�س يخرجون اإىل 

ال�سحي  القطاع  يف  والعاملني  واملمر�سني  الأط��ب��اء  لتحية  �سرفاتهم 
على املجهودات التي يقومون بها ملواجهة هذا الوباء.

و�سهدت العديد من الدول التي تف�سى بها الوباء ب�سكل كبري اإطالق 
لكبار  الت�سوق  تعر�س خدمات  التي  الجتماعية  املبادرات  العديد من 
ال�����س��ن، ورع��اي��ة الأط��ف��ال ل��الآب��اء والأم���ه���ات يف ظ��ل الإغ����الق الكامل 

للمدار�س واحل�سانات، وتوفري الأدوية لأ�سحاب الأمرا�س املزمنة.
ي�سار اإىل ان الأمم املتحدة حددت 20 مار�س من كل عام بو�سفه اليوم 
الدويل لل�سعادة وذلك اعرافا منها باأهمية ال�سعادة والرفاه بو�سفهما 
قيمتني عامليتني مما يتطلع اإليه الب�سر يف كل اأنحاء العامل، وملا لهما 

من اأهمية فيما يت�سل مبقا�سد ال�سيا�سة العامة.

•• راأ�س اخليمة- الفجر 

راأ�س  حكومة  وموؤ�س�سات  وهيئات  دوائ��ر  يف  املوؤ�س�سي  العمل  يف  الإيجابية  نحو 
عجمان  جامعة  م��ع  الجتماعية  للتنمية  الإم�����ارات  جمعية  نظمت  اخل��ي��م��ة، 
الدبلوم املهني يف اإ�سعاد املتعاملني بواقع 25 �ساعة معتمدة ، ،والذي  يهدف اإىل 
حكومية  خدمات  لتقدمي  وتاأهيلهم  املتعاملني  خدمة  موظفي  مهارات  تطوير 

باأن  الإم���ارات  دول��ة  ه��دف حكومة  لتحقيق  �سبعة جن��وم،  م�ستوى  ذات  متميزة 
تكون من الدول الرائدة يف العامل بحلول العام 2021 . وانطالقاً من الدور 
الهام وامل�ستمر الذي تلعبه اجلمعية يف رفع كفاءة موظفي احلكومة من خالل 
و�سع ال�سراتيجيات لربامج التدريب التي ت�سهم ب�سكل كبري يف حت�سني الأداء 
درجات  اأعلى  لتحقيق  واملهارات  املعارف  واك�سابهم  الإنتاجية  وزي��ادة  الوظيفي 
الكفاءة وال�ستثمار الأمثل يف املوارد الب�سرية كونها الرثوة احلقيقية للوطن. 

موظفي  وم�ساعدة  توعية  منها  تدريبية  حماور  عدة  الدبلوم   برنامج  وي�سمل 
احلكومية  اخلدمات  لتقدمي  الأ�سا�سية  املبادئ  تطبيق  على  املتعاملني  خدمة 
توفري  خ��الل  من  ر�ساهم  ونيل  املتعاملني  جتربة  حت�سني  و  جودتها  وتطوير 
دة للخدمة و بناء ثقافة فريدة  خدمات اأف�سل واأكرث كفاءة وتوفري معايري موحَّ
املتعاملني،  على  والركيز  اخلدمة،  يف  ز  التميُّ هي  ال�سائدة  املعايري  فيها  تكون 
من  ��دة  م��وحَّ جمموعة  بعر�س  الدبلوم  اهتم  كما  احلكومية.  الكفاءة  وتعزيز 

معايري اخلدمة املو�سوعة بال�ستناد اإىل املقارنات املعيارية للممار�سات العاملية 
ترتقي مب�ستوى اخلدمة احلكومية يف  اأن  �ساأنها  التي من  يف جمال اخلدمات 
املُ�ستمدة من  املمار�سات واملبادئ  اأف�سل  حكومة دولة الم��ارات و جمموعة من 
موؤَّ�س�سات رائدة عاملياً يف جمالت خمتلفة مثل ال�سيافة واخلطوط اجلوية. ويف 
ة  القوَّ التي ت�ساهم يف حتديد مواطن  اخلتام مت عر�س �سل�سلة من الختبارات 

الفردية املوؤَّ�س�سية وفر�س التطوير والتح�سني، واأ�ساليب العمل.

العامل يحتفي غدا بيوم ال�سعادة رغم حتديات كورونا

الإمارات للتنمية الجتماعية وجامعة عجمان ينظمان »الدبلوم املهني يف اإ�سعاد املتعاملني«

العدد 12888 بتاريخ 2020/3/20   
اعالن بالن�صر

رقم )1893/2020(
املنذر : مكتب بي اأ�س اأيه احمد بن هزمي )ال ال بي( وم�ساركوه 

بوكالة املحامي / خالد حممد �سعيد بوج�سيم 
1( جيه كيه بايون ملقاولت البناء - �س ذ م م ، املنذر اليهما : 

 2( جوزيف كليندين�ست - من�ساوي اجلن�سية  ، 3( باري�سا �سيف - كندية اجلن�سية   
قانون  من   )63( امل��ادة  لحكام  �سندا  موجها  ر�سمي  تكليف  مبثابة  الإخ��ط��ار  ه��ذا  اإعتبارا   : املو�سوع 
الإجراءات املدنية وفقا لآخر تعديالته بقرار جمل�س الوزراء رقم )57( ل�سنة 2018 م ب�ساأن الالئحة 
وخم�س  )�سبعمائة  درهم   795.375 قدره  البالغ  املديونية  الوفاء مببلغ  اأع��اله.   للقانون  التنظيمية 
وت�سعون الف درهم وثالثمائة وخم�سة و�سبعون درهما( وذلك خالل خم�سة ايام من تاريخ ا�ستالمكم 
هذا التكليف ويف حال عدم اإلتزامكم بالوفاء باملبلغ املذكور خالل املدة اأعاله فاإن املنذر �سوف ي�سطر 
بالزامكم  للمطالبة  مواجهتكم  يف  القانونية  الإج���راءات  كافة  لتخاذ  املخت�سة  املحكمة  اىل  للجوء 
باأداء  املبلغ اإ�سافة اىل الر�سوم وامل�سروفات واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع 12٪ من تاريخ 

ال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12888 بتاريخ 2020/3/20   
اعالن بالن�صر

رقم )1894/2020(
املنذر : مكتب بي اأ�س اأيه احمد بن هزمي )ال ال بي( وم�ساركوه 

بوكالة املحامي / خالد حممد �سعيد بوج�سيم 
املنذر اليهما : 1( جيه كيه بايون ملقاولت البناء - �س ذ م م ،

 2( جوزيف كليندين�ست - من�ساوي اجلن�سية  ، 3( باري�سا �سيف - كندية اجلن�سية   
املو�سوع : اإعتبارا هذا الإخطار مبثابة تكليف ر�سمي موجها �سندا لحكام املادة )63( من قانون 
ب�ساأن  م   2018 ل�سنة   )57( رق��م  ال���وزارء  جمل�س  ب��ق��رار  تعديالته  لآخ��ر  وفقا  املدنية  الإج����راءات 
الالئحة التنظيمية للقانون اأعاله. الوفاء مببلغ املديونية البالغ قدره 655.000 درهم )�ستمائة 
وخم�سة وخم�سون الف درهم( وذلك خالل خم�سة ايام من تاريخ ا�ستالمكم هذا التكليف ويف حال 
عدم اإلتزامكم بالوفاء باملبلغ املذكور خالل املدة اأعاله فاإن املنذر �سوف ي�سطر للجوء اىل املحكمة 
املخت�سة لتخاذ كافة الإجراءات القانونية يف مواجهتكم للمطالبة بالزامكم باأداء املبلغ اإ�سافة اىل 
الر�سوم وامل�سروفات واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع 12٪ من تاريخ ال�ستحقاق وحتى 

متام ال�سداد. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12888 بتاريخ 2020/3/20   
انذار عديل بالن�صر
 رقم 1655/ 2017   

املنذر: م�سرف اأبوظبي ال�سالمي �س.م.ع
املنذر اليه :علي خور�سيدي نكبني - جمهول حمل القامة 

 اىل املنذر اليه ال�سيد/ علي خور�سيدي نكبني ، يكلفكم املنذر م�سرف ابوظبي ال�سالمي �س م ع
وثمامنائة  الفا  وت�سعون  واربعة  واربعمائة  )مليونان  دره��م   2.494.847 وق��دره  مبلغ  ب�سداد 
و�سبعة واربعون درهما( مبوجب خطاب العر�س املوؤرخ يف 14 يوليو 2008 خالل ثالثني يوما 
من تاريخ ن�سر هذا النذار �سندا لأحكام املادة )144( من قانون الج��راءات املدنية ، ويف حال 
اخفق املنذر اليه يف دفع املبلغ خالل مدة الثالثني يوما املذكورة ، فان املنذرة �سيتخذ الجراءات 
القانونية الالزمة ملبا�سرة اجراءت نزع ملكية ال�سقة ال�سكنية ، رقم العقار 1204 ، رقم املبنى 
1 ، ا�سم املبنى اخل�سكار ، رقم الر�س : 1121 ، املنطقة نخلة جمريا - دبي ، الإمارات العربية 

املتحدة واملرهون ل�سالح املنذر وحجزه وبيعه وفق القوانني ال�سارية يف هذا ال�ساأن. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12888 بتاريخ 2020/3/20   
اعالن بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم 508/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2019/329 جتاري جزئي ، ب�سداد 

املبلغ املنفذ به وقدره )208543 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 
طالب   : بالق�سية  �سفته  عامة(  م�ساهمة  )�سركة  الإ�سالمي  دب��ي  بنك   : الإع��الن  طالب 

التنفيذ - وميثله : مكاوي عو�س املكاوي اإ�سماعيل - �سفته بالق�سية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- كلي�سان البي كوتى البي كوتى - �سفته بالق�سية : منفذ �سده

جمهول حمل الإقامة 
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )208543( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة 
�ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�صارقة-الفجر:

التنمية الأ�سرية،  اإدارة مراكز  اأعنلت 
الأعلى  امل��ج��ل�����س  م��وؤ���س�����س��ات  اإح�����دى 
ل�������س���وؤون الأ�����س����رة يف ال�������س���ارق���ة، عن 
ت��وق��ي��ع 9 ج��ه��ات ح��ك��وم��ي��ة يف اإم���ارة 
التالحم  وث���ي���ق���ة  ع���ل���ى  ال���������س����ارق����ة 
خالل  الإدارة  اأطلقتها  التي  الأ�سري 
تنظمها  التي  اأ�سرة   الوطن  حملتها  
يريدها  اأم����ان..  الأ���س��رة  �سعار  حت��ت 

�سلطان”.
وتهدف وثيقة التالحم الأ�سري التي 
من  عليها  التوقيع  ا�ستكمال  �سيتم 
قبل املوؤ�س�سات والدوائر احلكومية يف 
ال�سارقة قبل نهاية العام اجلاري، اإىل 
تعزيز التفاعل املجتمعي بني خمتلف 
مبا  ال�����س��ارق��ة  يف  احلكومية  اجل��ه��ات 
يلبي تطلعات الأ�سرة واملجتمع، وذلك 
�ساحب  وروؤى  ل��ت��وج��ي��ه��ات  ت��ن��ف��ي��ذا 
بن  �سلطان  ال��دك��ت��ور  ال�سيخ  ال�سمو  
املجل�س  ع�����س��و  ال��ق��ا���س��م��ي،  حم��م��د 

الأعلى حاكم ال�سارقة، يف قول �سموه: 
ناأمل اأن تعي الأ�سرة دورها العظيم يف 
احلياة بغر�س القيم واملبادئ والعادات 
القومية  وال�����س��ل��وك��ي��ات  ال�����س��احل��ة 
ال�سحيحة  التن�سئة  اأطفالها  وتن�سئة 
وتنفيذا   ، ذاتها  لالأ�سرة  توؤمن  التي 
ال�سمو  ���س��اح��ب  ق��ري��ن��ة  ل��ت��وج��ي��ه��ات 

حاكم ال�سارقة، �سمو ال�سيخة جواهر 
بنت حممد القا�سمي، رئي�سة املجل�س 
بال�سارقة،  الأ����س���رة  ل�����س��وؤون  الأع��ل��ى 
واحلفاظ  ب���الأ����س���رة  اله��ت��م��ام  ن��ح��و 
على  وال��ع��م��ل  م�ستقرة،  اآم��ن��ة  عليها 
اأجل  ا�سراتيجيات خا�سة من  و�سع 

الرتقاء بها.

الأ�سرة اأمان كما يريدها �سلطان
ووق���ع على ال��وث��ي��ق��ة  ك��ل م��ن �سعادة 
املجل�س  رئي�س  ال�سويدي  ميحد  علي 
و�سعادة  ال�����س��ارق��ة،  يف  ال���س��ت�����س��اري 
قائد  ال�سام�سي  ال���زري  �سيف  ال��ل��واء 
خوله  و�سعادة  ال�سارقة،  �سرطة  ع��ام 
العام  الأم�������ني  امل�����ال  ع���ب���دال���رح���م���ن 

الأ�سرة،  ل�����س��وؤون  الأع���ل���ى  للمجل�س 
و�سعادة القا�سي �سامل علي احلو�سني 
و�سعادة  الأ������س�����رة،  حم��ك��م��ة  رئ���ي�������س 
الدكتور حميد جمول النعيمي مدير 
ال�����س��ارق��ة، و���س��ع��ادة عبداهلل  ج��ام��ع��ة 
التنفيذي  امل��دي��ر  ب��ن خ���ادم  ���س��ل��ط��ان 
و�سعادة  اخل��ريي��ة،  ال�سارقة  جلمعية 
اإميان را�سد �سيف مدير اإدارة التثقيف 
ل�سوؤون  الأع���ل���ى  ب��امل��ج��ل�����س  ال�����س��ح��ي 
الأ�سرة، وهنادي �سالح اليافعي مدير 
و�ساحلة  الطفل،  �سالمة  اإدارة  اإدارة 
عبيد غاب�س امل�ست�سار الثقايف للمكتب 
الأعلى  باملجل�س  والإع��الم��ي  الثقايف 
ل�����س��وؤون الأ���س��رة، م��وؤك��دي��ن جميعهم 
ب��ال��ع��م��ل وال���ت���ع���اون مب���ا ن�����س��ت عليه 
الوثيقة يف التعهد بدعم اإدارة مراكز 
التنمية الأ�سرية بال�سارقة يف حملتها 
الأ���س��ري��ة ال��وط��ن اأ���س��رة، وذل���ك وفق 
املتاحة  والإم���ك���ان���ي���ات  ال�����س��الح��ي��ات 
ك��م��ا يريدها  اأم�����ان  الأ�����س����رة  ل��ت��ك��ون 

�سلطان”.

•• اأبوظبي-الفجر: 

تزامناً  املجتمع،  تنمية  دائ���رة  اأك���دت 
اإمارة  اأن  لل�سعادة،  العاملي  ال��ي��وم  م��ع 
ن��ق��ط��ة يف   7.72 ح��ق��ق��ت  اأب���وظ���ب���ي 
الإح�سائيات  بح�سب  ال�سعادة،  موؤ�سر 
الأخرية من قبل امل�ساركني يف الدورة 
احلياة،  ج����ودة  ا���س��ت��ب��ان��ة  م��ن  الأوىل 
احلياة  م���وؤ����س���رات  ت��ت�����س��م��ن  وال���ت���ي 
ال�سعادة  م���وؤ����س���ر  مل���ق���ارن���ة  ال��ف�����س��ل��ي 
والرفاهية الذاتية من الدول العامل، 
حددتها  م��و���س��وع��ات  اإىل  وا���س��ت��ن��اداً 
اإىل جانب  والتنمية،  التعاون  منظمة 
املادية  امل��ع��ي�����س��ي��ة  ال����ظ����روف  حت��ل��ي��ل 

ونوعية احلياة.
 10 اإىل   1 من  النقاط  ح�ساب  ويتم 
بالر�سا  املتعلقة  العوامل  مراعاة  مع 
اإىل ج��ان��ب قيا�س  ك��ك��ل،  ع��ن احل��ي��اة 
وجاء  اأب��وظ��ب��ي،  يف  ال�سعادة  متو�سط 
النقاط، من  امل��ع��دل م��ن  حتقيق ه��ذا 
منطلق حر�س اأبوظبي لتوفري جميع 

والرفاهية  والرخاء  ال�سعادة  اأ�ساليب 
جل��م��ي��ع امل���واط���ن���ني وامل��ق��ي��م��ني على 
اأمن����اط  ت��ع��زي��ز  اأر����س���ه���ا، اإىل ج���ان���ب 
ين�سجم مع  الإي��ج��اب��ي��ة، مب��ا  احل��ي��اة 
روؤية دائرة تنمية املجتمع بتوفر حياة 

كرمية لكافة اأفراد املجتمع، والركيز 
للجميع.  لئ��ق  معي�سة  م�ستوى  على 
ال�����س��ع��ادة، لتحليل  م��ق��ي��ا���س  وي��ه��دف 
عند  مو�سوعية  اأكرث  ب�سكل  البيانات 
مقارنة جودة احلياة عرب دول العامل، 

وت��رت��ب��ط ه��ذه ال��ب��ي��ان��ات م��ع ال�سحة 
والظروف  ودخ���ل���ه  وت��ع��ل��ي��م��ه  ال���ف���رد 
الجتماعية، ويقي�س الر�سا عن احلياة 
م�ساعر  الذاتية  الرفاهية  موؤ�سر  يف 
الأ���س��خ��ا���س وح��ي��ات��ه��م، وب��ل��غ معدل 
نقطة،   6.5 العاملي  النقاط  متو�سط 
من  جمموعة  على  اأبوظبي  وتفوقت 
الدول التي حققت حوايل 7.5 نقطة 
واأي�سلندا  وف��ن��ل��ن��دا  ال���دمن���ارك  م��ث��ل 
وت�سمن  و�����س����وي���������س����را،  وال������رنوي������ج 
كبار  وه���م:  �سيوعاً  ال��ف��ئ��ات  التحليل 
ال�سباب، فئات  ال�سن، العمال، الإناث، 
واأ�سحاب  امل�ساعدة،  املنزلية  العمالة 
اأ�سحاب  اأن  النتائج  واأظهرت  الهمم. 
الهمم هم اأقل �سعوراً بال�سعادة العامة 
بادرت  وعليه   ،10 م��ن   6.6 مبعدل 
دائ�����رة ت��ن��م��ي��ة امل��ج��ت��م��ع ب��ال��ع��م��ل على 
جم��م��وع��ة م��ن امل�����س��اري��ع ل��ع��ل اأهمها 
ال�ساملة  ال���س��رات��ي��ج��ي��ة  م�������س���روع 
لأ�سحاب الهمم يف اإمارة اأبوظبي مع 
12 جهة معنية يف الإمارة  اأك��رث من 

ومب�������س���اورة اأ����س���ح���اب ال���ه���م���م، ومن 
الفرة  خ��الل  عنها  الإع���الن  املتوقع 

املقبلة من العام اجلاري.
اأط��ل��ق��ت ا�ستبانة  وك��ان��ت ال��دائ��رة ق��د 
جودة احلياة يف دورتها الثانية، والتي 
الأداء  م���وؤ����س���رات  ق��ي��ا���س  اإىل  ت��ه��دف 
الرئي�سية على م�ستوى قطاع اخلدمات 
اأبوظبي، ور�سد  اإمارة  الجتماعية يف 
ج����ودة احل���ي���اة والرت����ق����اء ب��ه��ا بكافة 
الثانية  ال��دورة  اأبعادها، و�سهدت هذه 
امل�ساركني  عدد  ارتفاع  حاليا  اجلارية 
و�سوف   ،55% بن�سبة  ال�ستبانة  يف 
ذات  الجتماعية  امل�سائل  ت�ستعر�س 
�سانعو  ب��ت��دخ��ل  امل��رت��ب��ط��ة  الأه��م��ي��ة 
ال�����س��ي��ا���س��ات، وا���س��ت��ط��الع ال���ف���وارق يف 
والقت�سادي  الج���ت���م���اع���ي  ال����رف����اه 
وقيا�س  املجتمع،  اأف���راد  خمتلف  ب��ني 
املجتمع  اأف���راد  ل��دى  ال��وع��ي  م�ستوى 
الجتماعية،  امل�����س��ائ��ل  ب��ع�����س  جت����اه 
يتعلق  فيما  املجتمع  رغ��ب��ات  وت��ف��ه��م 

باخلدمات الجتماعية.

•• راأ�س اخليمة – �صليمان املاحي 

ال�سارع  و�سط  �سيارة  �سائق  يتوقف 
م����ن غ����ري ان���ت���ب���اه  ب����داف����ع امل������روءة 
اأو  ل�����س��خ�����س  ال���ف���ر����س���ة  وات�����اح�����ة 
اأ�سخا�س يقفون على قارعة ال�سارع 
ب��غ��ي��ة  ع��ب��ور ال��ط��ري��ق راج��ل��ني من  
غري التزام بخط ال�سري  املخ�س�س 

مروريا  للم�ساة .
ذلك الت�سرف من قبل �سائق ال�سيارة 
الذي يراه  �سربا من املروءة لكونه 
ينطلق من م�ساعدة الخرين لعبور 
من   العك�س  على  ه��و  بينما  ال�����س��ارع 
املرور  ل��رج��ال  بالن�سبة  متاما  ذل��ك 
ت���ل���ك  ممار�سة   : ي��ق��ول��ون  ال���ذي���ن 
خ���اط���ئ���ة ل ع���الق���ة ل���ه���ا ب����امل����روءة 
دف����ع الخرين  ه���ي  اط���الق���ا وامن����ا 
للوقوع يف التهلكة اذ من نتائج ذلك 
والتت�سبب  املرورية  احلركة  ارب��اك  
يف وق��وع احل���وادث امل��روري��ة املرعبة 
ذات العواقب الوخيمة التي  ت�ستحق 

امل�ساءلة والعقاب . 
بال�سكل  يكون  يحدث  ما  الغالب  يف 
���س��ي��ارة م�سرعة  من  ت��اأت��ي  ال��ت��ايل: 
اخللف وت�سطدم بالأخرى املتوقفة  
انتظارا ملن يرغبون يف عبور ال�سارع 
م���ن امل�������س���اة ل��ل�����س��ارع ف��ي��ق��ع ح���ادث 

ال�سطدام لكن  الأ�سواأ يف ذلك هو 
ت�سلك  التي  ال�سيارة  من  يحدث  ما 
خط �سري اخر  فتفاجاأ بال�سخ�س اأو 
ال�سارع  يعربون  الذين   الأ�سخا�س 
على  ي���ت���ع���ذر  ح����رج����ة  حل���ظ���ة  ويف 
�سائقها  جتنب ال�سطدام بهم فيقع 

احلادث الذي يكون مروعا .
اأن  له  �سبق  ال��ذي  را�سد  اأب��و  ويقول 
تقف  �سيارة  نف�سه يف مواجهة  وجد 
لتاحة امراأة كانت تقف على قارعة 
من  ال�سارع  خللو  انتظارا  الطريق 
العبور  م��ن  تتمكن  حتى  ال�سيارات 

حيث ترغب يف الو�سول اىل متجر 
ال�سيارة  ���س��ائ��ق  لأن  ون��ت��ي��ج��ة  ك��ب��ري 
ط���ل���ب م��ن��ه��ا ع���ب���ور ال���������س����ارع  بعد 
اأوق����ف ���س��ي��ارت��ه ف��ق��د وج���دت نف�سي 
يف م��واج��ه��ة م��وق��ف ح��رج ج��دا لكن 
ال�سطدام  م��ن  جن��وت  اهلل  بف�سل 

مع ال�سيارة املتوقفة .
املواقف احلرجة :

اأم��ا عبداهلل �سامل فقد ذك��ر ان��ه كاد 
ذات مرة اأن ي�سطدم مبواطن اأثناء 
على  بالالئمة  ورمى  ال�سارع  عبوره 
منت�سف  يف  ت���وق���ف  ����س���ي���ارة  ���س��ائ��ق 
واأثناء  العبور  للرجل  ايتيح  ال�سارع 
م���رور ���س��ي��ارت��ي م��ن اجل��ه��ة اليمنى 
باملواطن  فوجئت  املتوقفة  لل�سيارة 
لكن  ع��ن��ه  ب��ع��ي��دا  فانعطفت  اأم��ام��ي 
اأخرى  ت�سري  ك��ان��ت  ال��ط��ال��ع  ل�����س��وء 
احلادث  لأن  وم��ع  بها  فا�سطدمت 
�سائق  ن�����س��ي��ب  م����ن  ك�����ان  امل��������روري 
يكن  مل  ذلك  لكن  املتوقفة  ال�سيارة 
عمال جيدا بل كاد اأن يوؤدي لكارثة 

تخلف �سحايا . 
التوعية املرورية بالأخطار املرتبة 
ب���ع���ب���ور ال���������س����ارع م����ن غ����ري امل���ك���ان 
�سروريا  ي���ع���د  ل���ذل���ك  امل��خ�����س�����س 
الذين  وال�سائقني  اجلمهور  لقناع 
ال�سارع  و���س��ط   ق��وف��ه��م  اأن  ي��ظ��ن��ون 
مل�ساعدة الخرين تعد خدمة جليلة 
التوعية ينبغي  ان��ه من خ��الل  غري 
ي��رت��ك��ب��ون حماقة  ب��اأن��ه��م  اق��ن��اع��ه��م 
رمبا تخلف وراءها حوادث مرورية 
عبدالرحمن  اأب��و  يقول  كما  قاتلة  
يكون  الطريق  ع��رب  ال�سائق  لأن   ..
مندفعا ب�سورة يتعذر معها التوقف 

املفاجيء   .    
الغرامة:     درهم   400

مدير  النقبي  ال�سم  اأحمد  العميد 
ي���وؤك���د يف  وال����دوري����ات  امل�����رور  ادارة 
من  الطريق  عبور  اأن  �سابق  حديث 
غ���ري الأم���اك���ن امل��خ�����س�����س��ة يرتب 
م�سمولة  ع��ق��اب��ي��ة  اج������راءات  ع��ل��ي��ه 
ال�سري  ق���ان���ون  م���ن   )  89( ب���امل���ادة 

تت�سمن  ال���ت���ي  الحت������ادي  وامل������رور 
400 درهم ملخالفي عبور  الغرامة 
ال��ط��ري��ق م��ن غ��ري الأماكن  امل�����س��اة 
املخ�س�سة لذلك واأي�سا عدم التزام 
غالبية  ال�سوئية  ب��ال���س��ارات  امل�ساة 

و�سط  حواجز  تركيب  ت�سم  الطرق 
ال�سري  ح���رك���ة  ل��ت��ن��ظ��ي��م  ال���ط���ري���ق 
لجبار  ا�سطناعية  مطبات  وو�سع 

ال�سيارات امل�سرعة .
مالحظة: ال�سور بعد قليل

•• اأبوظبي-الفجر:

والتحكم،  املتابعة  مركز  مع  بالتعاون  اأبوظبي  �سرطة  دع��ت   
التوا�سل  مبواقع  من�ساتها  على  بثته  فيديو  عرب  ال�سائقني 
الجتماعي اإىل عدم الن�سغال عن الطريق واللتزام بقوانني 
املركبة  لنحراف  جتنبا  الأمنة  القيادة  باتباع  امل��رور  واأنظمة 
وال��ت�����س��ب��ب يف وق���وع ح����وادث م��روري��ة ت����وؤدي اإىل ال��وف��ي��ات اأو 

الإ�سابات البليغة.
الن�سغال  خطورة  من  ال�سالمة  درب  حملة  اإط��ار  يف  وح��ذرت 
بغري الطريق وحثت على النتباه ملفاجاآت الطريق مو�سحة اأن 
ال�سائقني  تركيز  لعدم  نتيجة  الطريق يحدث  الن�سغال بغري 

وا�ستخدام الهاتف اأو تناول الطعام اأو ال�سراب، والتفات ال�سائق 
املكياج  وتعديل  بالت�سوير،  والن�سغال  مرافقيه،  اإىل  للتحدث 
املركبة  ان��ح��راف  اإىل  ت��وؤدي  �سلوكيات  وال��ه��ن��دام، وغريها من 

وعرقلة حركة ال�سري املرور ووقوع احلوادث.
 وحثت ال�سائقني على جتنب ا�ستخدام الهاتف لت�سّفح الإنرنت 
التي  ال�سلوكيات  من  وغريها  الجتماعي،  التوا�سل  ومواقع 
القيادة، ومراقبة  والركيز يف  احل��وادث  وق��وع  اإىل  ت��وؤدي  قد 
حركة  وتعطيل  واإب���ط���اء  امل��رك��ب��ة  ان��ح��راف  لتجنب  ال��ط��ري��ق، 

ال�سري واملرور، وجتاوز الإ�سارة ال�سوئية احلمراء.
و�سددت على اأنه لن يكون هناك اأي تهاون يف تطبيق القانون 
على ال�سائقني لالن�سغال بغري الطريق اأثناء القيادة وامل�سنفة 

قواعد  ب�ساأن   )32( البند  وتطبيق  اخل��ط��رة،  املخالفات  م��ن 
2017، »)اأ(  امل��روري رقم )178( ل�سنة  واإج��راءات ال�سبط 
الهاتف،  با�ستعمال  املركبة  قيادة  اثناء  الطريق  عن  الن�سغال 
)ب( الن�سغال عن الطريق اأثناء قيادة املركبة باأي �سورة كانت، 

وخمالفتها الغرامة املالية 800 درهم واأربع نقاط مرورية«
من�ساتها  ع��رب  امل���روري���ة  ال��ت��وع��ي��ة  بتكثيف  اله��ت��م��ام  واأك����دت 
وعقد  الإع��الم  موؤ�س�سات  مع  بال�سراكة  الجتماعي  للتوا�سل 
واإر�سال  م��روري��ة،  توعية  نقاط  واإق��ام��ة  تثقيفية  حما�سرات 
ر�سائل الكرونية لل�سركاء، ون�سر بو�سرات توعية من خالل 
الثقافة  لن�سر  الجتماعي  التوا�سل  ومواقع  الإع��الم  و�سائل 

الوقائية بخطورة الن�سغال بغري الطريق اثناء القيادة.

�سرطة اأبوظبي حتذر من خطورة الن�سغال بغري الطريق

حتقيقا ل�سعار الأ�سرة اأمان .. يريدها �سلطان

الأ�سري  التالحم  وثيقة  على  توقع  حكومية  جهات   9
التي اأطلقتها اإدارة التنمية الأ�سرية يف ال�سارقة

موؤ�سرات اإيجابية تعك�س اإ�سرتاتيجيات القيادة الر�سيدة

اأبوظبي حتقق 7.72 نقطة يف موؤ�سر ال�سعادة

املروءة القاتلة

�سائقون يتوقفون و�سط الطريق مل�ساعدة الأ�سخا�ص للعبور 

•• ال�صارقة-وام:

بتوقيت   07:50 ال�����س��اع��ة  فلكيا  ال��رب��ي��ع  ف�����س��ل  ي��دخ��ل 
الربيع  ف�سل  اإن  فلكيون  وق��ال  اجلمعة.  ال��ي��وم  الإم����ارات 
 21 اإىل  الأر����س  م��ن  ال�سمايل  الن�سف  يف  فلكياً  ي�ستمر 

يونيو حيث موعد النقالب ال�سيفي .
ال��ع��رب��ي لعلوم  اإب��راه��ي��م اجل�����روان ع�سو الحت����اد  اأك���د  و 
الف�ساء و الفلك الباحث يف علوم الفلك والأر�ساد اجلوية 
ان ف�سول ال�سنة تعرف وفق عدة مفاهيم ، فهناك الف�سول 
املناخية و التي تعتمد على املناخ العام يف املنطقة ، والف�سول 
ال��زرع و احل�ساد ومنو  اأوق��ات  الزراعية والتي تعتمد على 
النبات ون�سج الثمار يف الإقليم ، وهناك الف�سول اخلا�سة 
اخل�سائ�س  ع��ل��ى  تعتمد  ك��ذل��ك  وه���ي  ال�سيد  و  ب��ال��رع��ي 

القليمية و �سلوك احليوانات ، وغري ذلك .
الف�سل هي  ه��ذا  الفلكية يف  الظواهر  اأه��م  اأن  اىل  ا�سار  و 
العتدال  بداية  عند  ال�ستواء  خط  على  ال�سم�س  تعامد 
�سمال  التعامد  ه��ذا  يزحف  ثم  مار�س   21 يف  الربيعي 
حتى ي�سل اإىل مدار ال�سرطان عند النقالب ال�سيفي يف 
طول الليل والنهار يف ال�سبوع  يت�ساوى  كما   ، يونيو   22
الذي ي�سبق موعد العتدال ثم يبداأ طول النهار بالزيادة 
ال�سمت  عن  ال���زوال  عند  ال�سم�س  ميل  وكذلك  تدريجيا، 
بداية  درج���ة يف   65 ب��ح��دود  ي��ك��ون  ال�سماء حيث  »و���س��ط 
حيث  نهايته  مع  ال�سمت  من  ال�سم�س  تقرب  ثم  الف�سل 

ي�سل امليل اإىل 88 درجة.
وا���س��اف م��ع اأم�����س��ي��ات ب��داي��ة ف�سل ال��رب��ي��ع ت��ت��األ��ق بع�س 
فوق  يف  الأك����رب  ك��ال��دب  الرئي�سية  النجمية  امل��ج��م��وع��ات 
الأفق ال�سمايل ال�سرقي و الأ�سد مربعا �سدر ال�سماء ، و 
تتاألق جمموعة ا�سياد فوق الأفق الغربي و هو من اجمل 
تاألقا  النجوم  اأك��رث  اأم��ا   ، ال�سماء  يف  النجمية  املجموعات 
اليمانية  ال�سعرى  و  الغربي  اجلنوبي  الأف��ق  فوق  ف�سهيل 
اأملع جنوم ال�سماء فوق الأفق الغربي ، و العيوق فوق الأفق 

ال�سمايل الغربي ، و ال�سماك الرامح و�سط ال�سماء .
و ميتاز ف�سل الربيع باعتدال اجلو ويكون معدل احلرارة 

يف بدايته تقارب 16 درجة يف احلد الأدن��ى، و تقارب 28 
يف احلد الأق�سى ، وتزداد �سخونة اجلو حتى ت�سل احلرارة 
اإىل 21 اإىل 35 درجة يف منت�سف الف�سل وترتفع لت�سل 
عند نهايته اإىل ما بني 25 اإىل 40 درجة ،وتكون الرياح 
�سمالية غربية ن�سطة وتهب فيه بع�س العوا�سف و تتاأثر 
ل  حني  يف  /ال�سرايات/  الربيعية  اجلوية  بال�سطرابات 

يتجاوز معدل الأمطار خالله 15 ملم.
تتقدم  ال�ستاء حيث  لف�سل  ام��ت��دادا  الف�سل  ه��ذا  يعترب  و 
منخف�سات جوية قادمة من و�سط و�سرق افريقيا و اأخرى 
ق��ادم��ة م��ن اأوروب���ا تتالقى ف��وق اج���واء اجل��زي��رة العربية 
مكونة ال�سحب التي ت�ساحبها اأمطار غزيرة ورياح ن�سطة 

اإىل قوية.
وي�ساحب تكون هذه املنخف�سات ال�سحراوية رياح جنوبية 
اأحيانا،  العا�سفة  ت�سل حد  للرمال  ن�سطة مثرية  �سرقية 
الفارق  لزيادة  ال��رب  ون�سيم  البحر  ن�سيم  ظاهرة  وتن�سط 
يف درجة احلرارة بني البحر والياب�سة ، ويظهر ما يعرف 
حمليا با�سم »الأربعني ال�سمالية وهي رياح ن�سطة �سمالية 
غربية تكون �سائدة خالل تلك الفرة ، اأما البحر فيكون 
الرياح بني فرة  اأي��ام كثرية منه وذل��ك لهبوب  هائجا يف 
واأخرى . ويبداأ مو�سم احلالت املدارية /باأنواعها منخف�س 
مداري، عا�سفة مدارية، اإع�سار مداري/ يف �سمال املحيط 
الهندي وبحر العرب ابتداء من مطلع �سهر مايو اإىل نهاية 
�سهر يونيو وي�سل اأق�ساه بني منت�سف مايو اإىل منت�سف 
يونيو مبعدل احتمال ح�سول يبلغ 40 % عن بقية �سهور 
ال�سنة وقد جتاوز فيه عدد احل��الت املدارية التي �سنفت 
�سنة  ال�ستني  العرب خالل  بحر  على  اأث��رت  التي  كاإع�سار 
املا�سية اأكرث من 25 اإع�سارا مبعدل اإع�سار مداري واحد 

على الأقل خالل فرة ثالث �سنوات .
وتزدان يف بداية هذا الف�سل املراعي واحلقول وتطلع اأوراق 
الأ�سجار  غر�س  ويطيب  الثمار  وتعقد  اليانعة  الأ���س��ج��ار 
وال�ستالت وكذلك بذر بذور النباتات للمحا�سيل ال�سيفية 
الأ�سماك  و�سع  مو�سم  وهو  النحل  ع�سل  ويجود  املختلفة 

للبي�س وتربية �سغارها ملعظم الأ�سناف.

•• دبا احل�صن –الفجر:

يف اإطار تر�سيخ مفهوم ال�سعادة والتي تعترب قيمة اإن�سانية 
والطالبات  الطلبة  اأم���ور  اأول��ي��اء  جمل�س  اأن�سطة  و�سمن 
مبدينة دبا احل�سن التابع ملجل�س ال�سارقة للتعليم ، احتفى 
املجل�س بعماله مبنا�سبة اليوم العاملي لل�سعادة حيث تفاجاأ 

العمال بالهدايا املتنوعة على مكاتبهم ومقار عملهم من 
بداية يوم عملهم .

م��ن رئي�س  امل���ب���ادرة  ب��ه��ذه  �سعادتهم  ع��ن  ال��ع��م��ال  واأع����رب 
واأع�ساء املجل�س والتي بثت فيهم روح احلما�س والإيجابية 
معربني عن �سكرهم وتقديرهم من املجل�س بالهتمام بهم 

معاهدين اهلل باللتزام ورفع الإنتاجية يف عملهم

الربيع يبداأ اليوم فلكيا

جمل�ص اأولياء اأمور دبا احل�سن 
يحتفي بعماله يف يوم ال�سعادة
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ولي�س  ف��ع��اًل  ال�����س��ع��ادة  مفهوم  الم����ارات  دول���ة  ترجمة 
الأوىل يف  املراكز  ذل��ك عرب ت�سدرها  و  �سعارات  جم��رد 
قيادة حكيمة حولت  ،بف�سل  العاملية  ال�سعادة  موؤ�سرات 
برفاهية  كفيلة  ب��رام��ج  و  خطط  اإىل  ال�سعادة  مفهوم 
و  لل�سعادة  الوطني  امليثاق  لعل  و   ، �سعادته  و  الن�سان 

الإيجابية املثال الأكرب على تبني هذا املفهوم .

التوجه  هذا  ندعم  موؤ�س�سات  و  كاأفراد  جميعاً  نحن  و   
�سواء  للجميع  ال�سعادة  مفهوم  تطبيق  عرب  احلكومي 
 ، اأو م�ستخدمي خلداماتنا  املوؤ�س�سة  كانوا موظفني يف 
وللمجتمع و اأفراده الذين ن�سعى لإ�سعادهم عرب تقدمي 
خلطط  حتقيقاً  نوعية  فعاليات  و  م�ساريع  و  خدمات 

ال�سعادة .

•• اأبوظبي -وام:

ال��دول��ة بتطبيق نظام  اإم����ارات  ال��ع��ام��ة الحت��ادي��ة يف خمتلف  ال��ن��ي��اب��ات  ب���داأت 
التحقيق عن بعد يف الدعاوى اجلزائية لأطرافها، �سمانا ل�ستمرارية الأعمال 
جهود  مع  يتوافق  مبا  واملتقا�سني،  واملوقوفني  واملتعاملني  املوظفني  و�سالمة 
اإطار  19  ويف  امل�ستجد   كوفيد  ك��ورون��ا  انت�سار فريو�س  ال��دول��ة يف احل��د من 
توجيهات  على  وبناء  الحتادية،  العامة  النيابة  التي طبقتها  الوقائية  اجلهود 

من امل�ست�سار الدكتور حمد �سيف ال�سام�سي النائب العام للدولة.
نظام  وعجمان  الفجرية  اإمارتي  من  كل  يف  الدولة  يف  الكلية  النيابات  ود�سنت 
قيادات  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  امل��رئ��ي،  الت�����س��ال  تقنية  ب��ا���س��ت��خ��دام  اجل��دي��د  التحقيق 
ال�سرطة واملراكز التابعة لها، و�سيتم تعميمها على كافة النيابات الأخرى، وياأتي 
الإجناز  يف  ال�سرعة  حيث  من  الق�سائي  بالعمل  الرتقاء  بغر�س  الإج��راء  هذا 
وال�ستخدام  الناجزة  العدالة  اإىل  و�سول  ال�سليمة،  القانونية  املبادئ  وتطبيق 
الأمثل للتقنيات احلديثة . واأكدت النيابة العامة الحتادية، اأنها حر�ست على 
توافق تلك الإجراءات مع املبادئ القانونية املقررة، م�ستندة اإىل البنية التقنية 

املتطورة للنيابة العامة يف جمال العدالة الرقمية واأمتتة كافة العمليات، بهدف 
ت�سهيل الإجراءات على املتعاملني وت�سهيل الو�سول للخدمات، واملحافظة على 

�سحة و�سالمة موظفي النيابة العامة واملتعاملني.
واأو�سحت النيابة العامة اأنها عملت على جتهيز غرف للتحقيق عن بعد جمهزة 
تقنيا ومعدة وفق معايري غاية يف الدقة تتيح التحقيق مع املتهم اأثناء تواجده 
القيادات  بتعاون  م�سيدة  التوقيف،  واأماكن  والعقابية  الإ�سالحية  املن�ساآت  يف 
العامة لل�سرطة يف خمتلف الإم��ارات يف تنفيذ هذه املبادرة، ما يوؤكد ال�سراكة 
الدولة  يف  وال�ستقرار  الأم���ن  وحفظ  القانون  �سيادة  لتعزيز  ال�سراتيجية 
كافة  م��وؤخ��را،  الحت��ادي��ة  العامة  النيابة  ودع��ت  املجتمع.  يف  العامة  وال�سحة 
متعامليها اإىل ا�ستخدام خدماتها الذكية لإجناز معامالتهم، بهدف املحافظة 
من  املتاحة  خدماتها  ع��ززت  حيث  واملوظفني،  املتعاملني  و�سالمة  �سحة  على 
التي  املحمولة،  ال��ه��وات��ف  على  ال��ذك��ي  وتطبيقها  الإل��ك��روين  موقعها  خ��الل 
والكفالت  والتظلمات  والعرائ�س  الأحكام  على  والطعن  التنفيذ  على  ت�ستمل 
يحقق  م��ا  املتعاملني  اإ���س��ع��اد  ملراجعة مركز  احل��اج��ة  دون  وغ��ريه��ا،  والأم��ان��ات 

�سهولة و�سرعة احل�سول على اخلدمة بفعالية وكفاءة.

•• اأبوظبي-وام:

ق����ال ���س��ع��ادة ���س��ع��ي��د ال��ب��ح��ري �سامل 
اأبوظبي  هيئة  ع���ام  م��دي��ر  ال��ع��ام��ري 
يف  اإننا  الغذائية  وال�سالمة  للزراعة 
حكيمة  بقيادة  ننعم  الإم����ارات  دول���ة 
ت�����س��ع ����س���ع���ادة امل��ج��ت��م��ع يف ����س���دارة 
ال���س��رات��ي��ج��ي��ة وحمور  اأول��وي��ات��ه��ا 
خططها التنموية والنه�سوية اإميانا 
م��ن��ه��ا ب����اأن ت��ع��م��ي��ق روح ال�����س��ع��ادة يف 
الإيجابية  لقيم  اإر���س��اء  ه��و  املجتمع 
واإع�����الء مل�سلحة  وال��ت��م��ي��ز  وال��ع��ط��اء 
ال��وط��ن وم��ك��ان��ت��ه وه����ذا م��ا ج�سدته 
م����ب����ادرة احل���ك���وم���ة ال���ر����س���ي���دة عام 
لل�سعادة  دولة  وزيرة  بتعني   2016
فريقها  ����س���م���ن  احل�����ي�����اة  وج����������ودة 

الوزاري.
واأ�ساف - يف كلمة له مبنا�سبة اليوم 
 20 ي�سادف  ال���ذي  لل�سعادة  العاملي 
مار�س من كل عام - اأن ال�سعادة تعزز 
وتعظم ح�س  ال��ولء  وتر�سخ  النتماء 
امل�����س��وؤول��ي��ة وامل�����س��ارك��ة ل���دى الأف����راد 
واملوؤ�س�سات يف م�سرية التنمية والبناء 
ومنجزات  مكت�سبات  على  واحل��ف��اظ 

الوطن ومتكينها مبزيد من الفر�س 
مبكانة  للنهو�س  و���س��ول  واملمكنات 
وقدراتها  م���وارده���ا  وتنمية  ال��دول��ة 
وحت���ق���ي���ق ال�����ري�����ادة ل���ه���ا ع���امل���ي���ا على 

ال�سعد واملجالت كافة.
من  الإم�����������ارات  اأن  ����س���ع���ادت���ه  واأك�������د 
ب���ني اأف�����س��ل ال�����دول يف ال���ع���امل التي 
مواردها  وت�سخر  اإمكانياتها  ت�ستثمر 
وخدمته  املجتمع  لإ�سعاد  وجهودها 
من خالل توفري اأف�سل �سبل العي�س 
امل��واط��ن��ني وامل��ق��ي��م��ني وتقدمي  ل��ك��ل 
مبختلف  ل����ه����م  اخل������دم������ات  اأرق����������ى 

متكاملة  ح��زم  تبني  بجانب  اأ�سكالها 
الإمنائية  وال���ربام���ج  امل�����س��اري��ع  م���ن 
املجتمع  يف  احل���ي���اة  ج�����ودة  ل��ت��ع��زي��ز 
اأف���راده  ب��ني  الت�سامح  قيم  وتر�سيخ 
احل�ساري  ال��ن��م��وذج  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ف��اظ 
والإن�ساين لالإمارات والذي يعد اأحد 
مكانتها  اأك�سبتها  التي  �سماتها  اأب��رز 
للدور  لف���ت���ا   .. امل���ت���م���ي���زة  ال���ع���امل���ي���ة 
امل�ستوى  رف���ع  يف  ل��ل��ح��ك��وم��ة  ال��ك��ب��ري 
املتعامل  رح���ل���ة  وت�����س��ه��ي��ل  اخل���دم���ي 
وتوظيف  اخل��دم��ات  على  للح�سول 
اأحدث التقنيات واحللول التي ت�سهم 
خدمية  م��ن��ظ��وم��ة  اإىل  ال��و���س��ول  يف 
ترقى لتطلعات القيادة احلكيمة من 
خالل العتماد على تطبيق احلوكمة 
منظومة  من  اأ�سا�سي  كجزء  الفعالة 

اخلدمات احلكومية.
للزراعة  اأبوظبي  هيئة  اأن  اإىل  واأ�سار 
ال��غ��ذائ��ي��ة وم���ن منطلق  وال�����س��الم��ة 
املتعاملني  خ���دم���ة  ع���ل���ى  ح���ر����س���ه���ا 
واإ���س��ع��اده��م وت��ق��دمي جت��رب��ة فريدة 
وم��ت��م��ي��زة ل��ه��م واإث������راء ب��ي��ئ��ة العمل 
تعزيز  يف  ت�ساهم  وم��ب��ادرات  ب��ربام��ج 
اجل���وان���ب الإي��ج��اب��ي��ة ف��ي��ه��ا وحتفيز 

مهاراتهم  تطوير  على  العمل  ف��رق 
وحت�سني كفاءاتهم بادرت با�ستحداث 
املتعاملني  باإ�سعاد  متخ�س�سة  اإدارة 
وكذلك ق�سم خا�س باإ�سعاد العاملني 

�سمن هيكلها التنظيمي .
ال�سعادة  روح  ن�������س���ر  اأن  واأ������س�����اف 
واج��ب وطني  املجتمع  والإيجابية يف 
�سامية  ومهمة  عظيمة  وم�����س��وؤول��ي��ة 
يت�سارك اجلميع يف حتملها وتنفيذها 
الإماراتي  املجتمع  اأن  اإىل  لف��ت��ا   ..
ب����اأف����راده وم��وؤ���س�����س��ات��ه وم����ن خالل 
البذل  على  واإ����س���راره  الكبري  وع��ي��ه 
وامل�ساهمة واملبادرة يف تبني كل ما من 
�ساأنه حتقيق اخلري للوطن والنهو�س 
برفعته قادر على حتمل هذه امل�سوؤولية 
م�ستدام  كنهج  تبنيها  على  وال��ع��م��ل 
جمتمعية  و���س��رورة  را�سخة  وثقافة 
م��ن خ���الل امل�����س��اه��م��ة يف غ��ر���س قيم 
ال�����س��ع��ادة والإي��ج��اب��ي��ة وت��اأ���س��ي��ل��ه��ا يف 
املجتمع كاأ�سلوب حياة وعالمة بارزة 
ال�سعادة  موطن  الإم���ارات  م�سرية  يف 
امل��ب��ادرة يف  ال��ري��ادة و�ساحبة  ووط���ن 
كافة  ال��ع��امل  ل�سعوب  ال��ع��ون  ي��د  م��د 

لدعمهم واإ�سعادهم.

•• دبي-الفجر:

ا���س��ت��ق��ب��ل ال��ع��م��ي��د دك����ت����ور ع���ب���د اهلل 
�سلطان،  ب���ن  ي��و���س��ف  ال��رح��م��ن  ع��ب��د 
امل�ستقبل  ا���س��ت�����س��راف  م���رك���ز  م���دي���ر 
العامة  بالقيادة  القرار،  اتخاذ  ودع��م 
املجل�س  م����ن  وف�������داً  دب������ي،  ل�����س��رط��ة 
– اأب��و ظبي،  الوطني  الأعلى لالأمن 
الإدارات  م���دي���ري  ب��ح�����س��ور  وذل�����ك 
وذلك  ال�سباط،  من  وع��دد  الفرعية 
ال�سراكة  اأوا�����س����ر  ت��وط��ي��د  اإط�����ار  يف 
م��ع ك��اف��ة اجل���ه���ات، وو���س��ع اخلطط 
امل�ستقبلية،  واحل��ل��ول  ال�ست�سرافية 
ول��ت��ف��ع��ي��ل ال����ت����ع����اون وال�������س���راك���ة يف 
واخلروج  امل�ستقبل  ا�ست�سراف  جمال 
ابتكارية على �سوء  مببادرات وحلول 

التطلعات والتحديات امل�ستقبلية.
برامج  ال��زي��ارة لالطالع على  وت��اأت��ي 

و�سع  ك��ي��ف��ي��ة  يف  امل����رك����ز،  واأن�������س���ط���ة 
امل�ستقبل،  ا����س���ت�������س���راف  م��ن��ه��ج��ي��ة 
التي  ال��ع��ل��م��ي��ة  ال����درا�����س����ات  واإع��������داد 
البحوث  جم������ال  يف  اأج�������راوؤه�������ا  مت 
على  ال��ق��درة  لتعزيز  ال�ست�سرافية، 
مواجهة التحديات الراهنة، وحتقيق 

التطلعات امل�ستقبلية.
يف بداية اللقاء رحب العميد الدكتور 
ع��ب��د اهلل ع��ب��د ال��رح��م��ن ي��و���س��ف بن 
�سلطان، مدير املركز، بالوفد الزائر، 
ا�ست�سراف  م��رك��ز  ح��ر���س  على  واأك���د 
امل�����س��ت��ق��ب��ل ودع�������م ات����خ����اذ ال����ق����رار، 
التنظيمية  الوحدات  اإحدى  باعتباره 
التابعة ل�سرطة دبي، على تفعيل كافة 
ال��ع��دي��د م��ن املجالت  ال�����س��راك��ات، يف 
والأن�������س���ط���ة، وب�������اأن ل��ل��م��رك��ز خربة 
ع��ري�����س��ة م��ت��ع��ددة اجل���وان���ب، ومنها 
اجل��ان��ب ال��ع��ل��م��ي، يف جم���الت اإع���داد 

باملجال  املتعلقة  والدرا�سات  البحوث 
التقديرات  واإع�������داد  ال����س���ت�������س���رايف، 
املتوقعة  الأب��ع��اد  وحت��دي��د  التنبوؤية، 

لال�ست�سراف امل�ستقبلي.
وا���س��ت��ع��ر���س ال��ع��م��ي��د ال���دك���ت���ور عبد 
الروؤية  ي��و���س��ف،  ال��رح��م��ن  ع��ب��د  اهلل 
ال�ست�سرافية خالل ال�سنوات القادمة، 
بالإ�سافة اإىل ا�سراتيجية املركز من 
توفري  ي�سمن  ال��ذي  الأ�سلوب  خالل 
ال�سامل  وال��دع��م  ال��ك��ام��ل��ة،  امل�����س��ان��دة 
ال���ق���رار، وذل���ك من  وامل��ت��ك��ام��ل ملتخذ 
والبحوث  ال���درا����س���ات  اإع�����داد  خ���الل 
الروؤى  وط��رح  امل�ستقبلية،  والتنبوؤات 
والأف��ك��ار وامل���ب���ادرات الإب��داع��ي��ة التي 
تطوير  يف  ت�����س��اه��م  اأن  ���س��اأن��ه��ا  م���ن 

وحت�سني الأداء املوؤ�س�سي.
واأو����س���ح ال��ع��م��ي��د ال��دك��ت��ور ع��ب��د اهلل 
عبد الرحمن، اأن لدى املركز كفاءات 

جمالت  م��ن  ال��ع��دي��د  يف  تخ�س�سية 
والبحثية،  الأم��ن��ي��ة،  امل�ستقبل،  علوم 
وال�ست�سرافية، التي تعمل على اإر�ساء 
وتنظيم  امل��ت��ط��ورة،  العلمية  امل��ن��اه��ج 
التي  امل�ستحدثة  التدريبية  ال���دورات 
املتدربني  ت��اأه��ي��ل  خاللها  م��ن  ميكن 
الع�سرية،  ال��ت��ط��ورات  م��ع  للتعامل 

وامل�سكالت الراهنة.
واأ����س���اف ال��ع��م��ي��د ال��دك��ت��ور ع��ب��د اهلل 
الأ�سا�سي  ال��ه��دف  اأن  ال��رح��م��ن،  عبد 
من هذه اللقاءات هو تبادل اخلربات، 
كافة  م��ن  امل��ق��دم��ة  اجل��ه��ود  وتن�سيق 
ال���ه���ي���ئ���ات وامل���وؤ����س�������س���ات يف ال���دول���ة 
وتوحيدها، لتعزيز اجلهود امل�سركة، 
وتعظيم مردود نتائجها جتاه املجتمع 
الدكتور  العميد  تناول  ثم  وتنميته. 
يو�سف،  ال���رح���م���ن  ع���ب���د  اهلل  ع���ب���د 
التوجهات  مل�سفوفة  تف�سيلي  ���س��رح 

ل�سرطة  العامة  للقيادة  امل�ستقبلية، 
الدولة  مع خطة  تزامناً  وذل��ك  دب��ي، 
�ساحب  ���س��ي��دي  ل��ت��وج��ي��ه��ات  ط��ب��ق��اً 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د ب��ن را���س��د اآل 
رئي�س  ال��دول��ة،  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم، 
جمل�س الوزراء، حاكم دبي رعاه اهلل.

وزار الوفد خمترب البتكار يف القيادة 
كاًل  ق��دم  حيث  دب��ي،  ل�سرطة  العامة 
حممد  ي��و���س��ف  من�سور  العقيد  م��ن 
القرقاوي، نائب مدير الإدارة العامة 
وامل���ق���دم دكتور  الإداري��������ة،  ل��ل�����س��وؤون 
مدير  �سباع،  اهلل  عبد  اأحمد  اإبراهيم 
م��رك��ز امل��ع��رف��ة والب���ت���ك���ار، ب������الإدارة 
عن  �سرحاً  الإداري���ة،  لل�سوؤون  العامة 
ف��ك��رة اإن�����س��اء امل��خ��ت��رب وال��ه��دف منه، 
يف  املخترب  خ��الل  من  العمل  وكيفية 

توليد الأفكار واملقرحات.
الدكتور  العميد  د  اأكَّ ال�سياق  ويف هذا 

على   ، ال����رح����م����ن  ع����ب����د  اهلل  ع����ب����د 
امل�سركة  اجل���ه���ود  ت��ف��ع��ي��ل  ����س���رورة 
الأمني  باجلانب  النهو�س  �سبيل  يف 
املحور  هو  يعترب  ال��ذي  ال�ست�سرايف، 
اجلميع  اإل��ي��ه  ي�سعى  ال��ذي  الأ�سا�سي 
مل�����س��ت��ق��ب��ل م�������س���رق، وه������ذا م����ا تعمل 
دبي،  ل�سرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  عليه 
اأف�سل  ل��ت��ق��دمي  ت�����س��ع��ى دائ���م���اً  ال��ت��ي 
تنمية  ج����ه����ود  ودع��������م  اخل������دم������ات، 
املعارف  واإث������راء  ال��ع��ل��م��ي��ة،  ال���ق���درات 

ملا  املعرفية،  املهارات  و�سقل  الأمنية، 
بالأداء  الرتقاء  يف  اأهمية  من  لذلك 
ال�������س���رط���ي، وال��ت��ح��ف��ي��ز ع���ل���ى  طرح 
الأف��ك��ار الب��ت��ك��اري��ة، وامل�����س��اع��دة على 
الإبداعية،  التطويرية  الأهداف  بلوغ 
وحت�������س���ني اخل����دم����ات ال�����س��رط��ي��ة يف 
الزيارة  ختام  ويف  امل��ج��الت.  خمتلف 
ال�سكر  بجزيل  ال��زائ��ر،  ال��وف��د  ت��ق��دم 
ا�ست�سراف  م��رك��ز  مل��دي��ر  وال��ت��ق��دي��ر 
امل�ستقبل ودعم اتخاذ القرار، بالقيادة 

العامة ل�سرطة دبي، وكافة العاملني 
فيه على حفاوؤة ال�ستقبال والرحيب، 
التعاون  ظ��ل  يف  ه��ذا  ومثمناً  م��ق��دراً 
عبد  الدكتور  العميد  وق��ام  امل�سرك، 
اهلل عبد الرحمن يو�سف بن �سلطان، 
ب��اإه��داء ال��وف��د ال��زائ��ر درع���اً تذكارياً 
ل�سرطة  العامة  ال��ق��ي��ادة  م��ن  مقدماً 
دبي، وجمموعة من اإ�سدارات املركز، 
جمال  يف  وترجمات  بدرا�سات  تتعلق 

العلوم امل�ستقبلية.

•• اأبوظبي - الفجر

الّدار للّتعليم  اأعلنت موؤ�ّس�سة  الّتدوير،  العاملّي لإعادة  اليوم  مبنا�سبة حلول 
عن اأّنها �ستطلق مبادرة “�سيمبلي بوتلز” للم�ساهمة يف اإعادة تدوير العبوات 
كامل،  ب�سكل  وتديرها  عليها  ت�سرف  اّلتي  مدر�سة   18 ال���  يف  البال�ستيكّية 
للبيئة، وتعليم  اأ�سدقاء  ليكونوا  ال�ّسفراء  الّطلبة  بناء جيل من  ف�ساًل عن 
البيئّي  الأثر  اأمورهم وجمتمعاتهم حول  واأولياء  الّطلبة  األًفا من  ع�سرين 

بعيد املدى للّنفايات البال�ستيكّية.
اأكيا�س  و�سع  بوتلز” �سيتّم  “�سيمبلي  مل��ب��ادرة  امل��ح��ّددة  اخلّطة  خ��الل  وم��ن 
جمع  بغية  جميعها،  للّتعليم  ال��ّدار  موؤ�ّس�سة  مدار�س  يف  الّزجاجات  جتميع 
اإىل  املياه وحتويلها  زجاجات  مثل   »PET 1  « فئة  البال�ستيك من  اأن��واع 
الأمور  اأولياء  باإ�سراك  الّدار  و�ستقوم مدار�س  مالب�س جاهزة لال�ستخدام. 
و�سرائح من املجتمع على نطاق وا�سع يف هذه املبادرة؛ لت�سجيعهم على تقليل 
جلمعها  املدر�سة  اإىل  والّتوجه  امل��ن��زل،  يف  البال�ستيكّية  العبوات  ا�ستخدام 
بوا�سطة �سركة )D Grade(، اّلتي تعنى بحلول الّت�سنيع امل�ستدامة كونها 

الّطريقة الوحيدة حلماية كوكبنا وم�ستقبلنا.
البال�ستيك يف  باملئة من   6 اأق��ل من  اإع��ادة تدوير  يتّم  ال��ّراه��ن،  الوقت  ويف 
البال�ستيكّية  الّزجاجات  تنتهي معظم  كما  املّتحدة،  العربّية  الإم��ارات  دولة 
ال�ّسنني  من  مئات  ت�ستغرق  قد  اّلتي  حراوّية  ال�سّ الّنفايات  مكّب  مواقع  يف 
لتحّللها. ويف الإط��ار ذات��ه، مل ت�سّمم هذه املبادرة فقط حلماية البيئة من 
الأمور  اأولياء  لرفع م�ستوى م�ساركة  واإمّنا  البال�ستيكّية فح�سب،  الّنفايات 

والّطلبة؛ �سعًيا لن�سرها خارج اأ�سوار املدار�س وعلى اأو�سع نطاق جمتمعّي.
اأعداد  ��ح  ي��و���سّ ا  ت��ق��ري��ًرا �سهريًّ م��در���س��ة  ك��ّل  تتّلقى  امل��ّت�����س��ل،  ال�����ّس��اأن  ه��ذا  يف 
اّلتي  البال�ستيكّية  الكيلوجرامات  م��ن  وك��م  جمعها،  مّت  اّل��ت��ي  ال��ّزج��اج��ات 

وّفرتها من اأماكن دفن الّنفايات يف الإمارات.
الّتدوير  اإع��ادة  معّدلت  املبادرة من  تزيد  اأن  للّتعليم  ال��ّدار  موؤ�ّس�سة  وتاأمل 

ب�سكل كبري يف املجتمعات املدر�سّية، ودورها الرئي�س يف رفع الوعي واحلّد من 
الّتلوث البال�ستيكّي يف جميع اأنحاء الإمارات.

الّدار  ملوؤ�س�سة  الّتنفيذية  الّرئي�سة  كوبر،  �سحر  ال�سيدة  قالت  جانبها  ومن 
املناخ  تغريُّ  اآث��ار  نتيجة  �ستت�سّرر   فئة   اأك��رث  هي  ال�ّسباب  فئة  اإّن  للّتعليم: 
وتلّوثه يف ال�ّسنوات القادمة، لذلك يجب على مدار�سنا اأن تتبّنى اإ�سراتيجّية 

ا�ستباقّية من اأجل الّتعّلم والقيام باأعمال موؤّثرة يف هذا املجال.
واأ�سافت كوبر قائلة: من خالل امل�ساركة يف هذه املبادرة فاإّننا ندافع عن جيل 
ال�ستخدام  ذات  البال�ستيكّية  املواّد  ت�سببه  اّلذي  املدّمر  الّتاأثري  ا  يتفّهم حقًّ

الواحد على كوكبنا والفوائد الهائلة والإيجابّية لعملّية اإعادة الّتدوير.
الّدار  �سبكة  �سمن  طالب  األ��ف  ع�سرين  وج��ود  اأّن  اإىل  ا  اأي�سً كوبر  ون��ّوه��ت 
الّتدوير يف جمتمعاتنا  اإع��ادة  كّمّيات  الّتاأثري يف  للّتعليم، ميّكننا عمليًّا من 

م�سريًة اإىل اجلهود املبذولة يف حّث طلبة مدار�س الّدار واأ�سرهم وت�سجيعهم 
لالنخراط بن�ساط جمتمعّي عرب حملة “�سيمبلي بوتلز “، مع التاأكيد على 
التزامهم و�سغفهم بجعل هذه احلملة تاأخذ اأبعاًدا ناجحة على املدى الّطويل. 
وقال ال�ّسيد كري�س باربر، موؤ�ّس�س �سركة »Dgrade«، اإّننا يف غاية ال�ّسرور 
ت�سمح  كونها  لن�سمام موؤ�ّس�سة الّدار للّتعليم اإىل مبادرة “�سيمبلي بوتلز”، 
وتطّلعه  حر�سه  ًحا  مو�سّ اأك��رب،  ب�سكل  وتاأثرينا  و�سولنا  نطاق  بتو�سيع  لنا 
م��ن خالل  املتبادلة  ال�����ّس��راك��ات  م��ن  ال��ّن��وع  ه��ذا  م��ن فر�س تطوير  للمزيد 
ا�ستك�ساف املجالت اّلتي ميكننا دعمهم فيها وبالأخ�ّس اإغالق حلقة �سل�سلة 
باإعادة  �سيقومون  اّلتي  البال�ستيكّية  الّزجاجات  واإنتاج عنا�سر من  الّتوريد 
عن  ال�ستدامة  دعم  للّتعليم  ال��ّدار  �ستوا�سل  امل��ب��ادرة،  جانب  اإىل  تدويرها. 
اإج��راءات ت�سغيلّية وتعليمّية �سديقة للبيئة، واإطالق حمالت  طريق تنفيذ 
ال�سباب  ال�ّسفراء  يدافع  اأخ��رى،  ناحية  املدر�سّي. ومن  مماثلة يف جمتمعها 
وء على  عن اأهمّية ال�ستدامة بني اأقرانهم، بينما كان املعلمون ي�سّلطون ال�سّ
الّطاقة ال�ّسم�سّية با�ستخدام اأ�ساليب الّطاقة املتجّددة يف الف�سول الدرا�سّية 

ديقة لال�ستدامة. ال�سّ

•• ال�صارقة-وام: 

تعك�س الت�ساميم العمرانية يف ال�سارقة التاريخ الذي متيزت به عمارة املنطقة 
واللتزام مبعايري الراث املعماري املحلي والطرز املعمارية الإ�سالمية.

اإدارة م�ساريع املباين رئي�س ق�سم الت�سميم  وقالت املهند�سة علياء الرند مدير 
الت�سميم  ق�سم  ينفذها  التي  الت�ساميم  اإن  بال�سارقة  العامة  الأ�سغال  بدائرة 
للم�ساريع  والإ�سالمية  الراثية  املعمارية  الهوية  على  الدائرة  حر�س  جت�سد 
التي تقوم بت�سميمها، م�سرية اإىل اأن التطور الذي و�سلت اإليه اإمارة ال�سارقة يف 
ميادين العمران والتحديث اأدى اإىل حتقيق املعادلة ال�سعبة واملتمثلة يف اجلمع 

بني الأ�سالة واملعا�سرة.
واأ�سافت الرند اأن اإمارة ال�سارقة تنتمي اإىل �سياق من الإرث الغني واملتنوع الذي 
يعود اإىل اآلف ال�سنني وتويل اهتماماً كبرياً للحفاظ على هذا الراث وتوثيقه 
الإماراتي  املحلي  املعماري  ال��راث  عنا�سر  اأن  اإىل  م�سرية  القادمة،  لالأجيال 
تتعدد ما بني عنا�سر داخلية حتددها وظيفة املبنى وم�ساحات الفراغات والهدف 
الأ�سا�سي من ا�ستعمال الفراغ ذاته واأخرى خارجية حتددها ارتفاع املبنى ونوعه 

وطابع املنطقة املحيطة به.
عليها  للحفاظ  الت�سميم  اإدارة  التي حر�ست  العنا�سر  اأه��م  اأن من  اإىل  ولفتت 
واإبرازها ب�سكل معماري جمايل يف معظم ت�سميماتها املدخل والإيوان والفناء 
اأهم  م��ن  يعد  امل��دخ��ل  اأن  اإىل  منوهة  والعقد،  وال��رباج��ي��ل  والأع��م��دة  الداخلي 
املعايري الرئي�سية التي يتم عك�سها يف الت�ساميم حيث مت تاأكيد املدخل بربوزه 
للخارج يف مداخل املباين كاملباين التعليمية التي توؤدي اإىل منطقة الإدارة ثم 

اخلا�سة  املباين  مداخل  يف  ا�ستخدامه  مت  وكذلك  مبا�سرة  الداخلي  الف�ساء 
بال�سيدات بت�سميم مدخل منك�سر لتحقيق اخل�سو�سية بالإ�سافة اإىل مداخل 
امل�ساجد مبراعاة ارتفاع من�سوبها من املنطقة املحيطة ب�سع درجات لتوؤدي اإىل 
�سحن امل�سجد. وعن الفناء الداخلي اأو احلو�س قالت   اإن الفناء الداخلي تتوزع 
حوله عنا�سر املبنى الداخلية لتحقيق اخل�سو�سية ملزاولة الأن�سطة الداخلية 
واأي�سا لتوفري التهوية والإ�ساءة الطبيعية   املعاجلة املناخية   وقد يكون الفناء 
مك�سوفا لل�سماء اأو مغطى بقبب مغلقة تارة اأو زجاجية تارة اأخرى وقد يحتوي 

املبنى الواحد اأو امل�ساريع الكبرية احلجم على اأكرث من فراغ داخلي.
اىل  راأ�سيا  الأحمال  لنقل  اإن�سائية  الأ�سا�سية  الأعمدة وظيفتها  اأن  اإىل  واأ�سارت 
الواجهات  ت�سكيل  يف  منها  اخلارجية  وخا�سة  املعماري  وي�ستخدمها  القواعد 
م�سيفا اإليها التيجان والقواعد وتعترب عن�سرا رئي�سيا لتكوين العقود و»العقد« 
هو عن�سر جتميلي يكون بني عمودين من الأعلى ب�سكل ن�سف دائري اأو ب�سكل 
اآخر وت�ستخدم العقود يف املداخل البارزة اأو اليوانات اأو ال�سرفات وتعترب العقود 

عن�سرا معماريا جماليا ولي�س لها وظيفة اإن�سائية.
اأما احلليات فهي عنا�سر زخرفية جمالية باأ�سكال جتديدية بنائية اأو هند�سية 
ت�ستخدم يف اأركان الفتحات والدخالت لتزيني اأقوا�س املداخل وقد قامت اإدارة 
امل�ساريع بتوظيفها يف ت�ساميم امل�ساكن وامل�ساجد ك�سمجد ال�سرب والعديد من 

امل�سروعات الأخرى.
وقالت الرند   اإن الرباجيل هي الأبراج الهوائية التي تعلو املباين ولها فتحات 
الرئي�سي  العن�سر  ه��ي  التكييف  وح���دات  ظ��ه��ور  قبل  وك��ان��ت  ال��ه��واء  لل��ت��ق��اط 
اأم��ا حاليا ف��اإن ا�ستخدام الرباجيل يف  يف تلطيف درج��ات احل��رارة داخ��ل املبنى 

م�ساريع الدائرة يقت�سر فقط كونها قيمة تراثية وعن�سراً معمارياً جمالياً وقد 
مت ذلك يف م�سروع القرية الراثية يف احلمرية حمققا الغر�س اجلمايل من 

ال�ستخدام.
واأ�سارت املهند�سة علياء الرند اإىل املعايري الفرعية التي ت�سمل عددا من العنا�سر 
الأحجام  متنوعة  معمارية  عنا�سر  تعترب  حيث  وال��دخ��الت  الفتحات  ومنها 
على  ومتواجدة  ثابتة  واإيقاعات  م�ستطيلة  ن�سب  ولها  الواجهات  يف  والأ�سكال 
امل�ستويني الراأ�سي والأفقي وهي من العنا�سر اجلمالية التي تختلف وظائفها 
اأو لربط كتل  للتهوية والإ�ساءة  الواجهات فقد تكون  اأماكن تواجدها يف  وفق 
املباين بع�سها ببع�س وتكون الن�سبة املثالية يف ت�سميمها بني الطول والعر�س 

ومت تطبيق ذلك يف ت�ساميم جمال�س ال�سعر يف احلرية وخورفكان وكلباء.
احلوائط  نهايات  على  �سريطي  ب�سكل  هند�سية  ت�سكيالت  فهي  امل�سننات  اأم��ا 
اأ�سكال هند�سية من مثلثات ومربعات ذات نهايات  الداخلية واخلارجية وتاأخذ 

دائرية ومت ا�ستخدام امل�سننات يف ت�ساميم مباين اجلامعة القا�سمية .
اأ�سكال  تتخذ  عنا�سر زخرفية  اإنها  فقالت  الزخرفية  والقوالب  الوحدات  وعن 
جتريدية بنائية اأو هند�سية م�سمتة اأو مفرغة لإ�سفاء مل�سات جمالية للواجهات 

اأو لتوؤدي وظائف كالتهوية اأو الإ�ساءة غري املبا�سرة و اخل�سو�سية.
واأ�سافت اأنه غلب على األوان املباين اللون الأبي�س العاجي وتدرجت اإىل الرملي 
بن�سبة  الأخ��رى  الأل��وان  اللم�سات من  اإ�سافة بع�س  وال��رم��ادي مع  ثم الطيني 
قليلة وتعترب مهارة املعماري يف ا�ستخدام الألوان �سواء بالتدرج اأو بالت�ساد من 
اأهم عنا�سر اإك�ساب املبنى �سكاًل مميزاً اأو فريداً �سواء كان ذلك وظيفياً كريا�س 

الأطفال اأو جمالياً كباقي املباين.

الّدار للّتعليم تعلن عن اإطالق مبادرة »�سيمبلي بوتلز« عرب �سبكة الـ 18 مدر�سة

الرتاث الإ�سالمي واملحلي حا�سر يف الت�ساميم العمرانية بال�سارقة

مبنا�سبة يوم ال�سعادة العاملي

علي خليفة القمزي: ال�سعادة يف الإمارات فعل حقيقي

تطبيق نظام التحقيق عن بعد يف الدعاوى اجلزائية بكافة النيابات الحتادية

�سعيد البحري العامري: الإمارات 
موطن ال�سعادة ووطن الريادة

مركز ا�ست�سراف امل�ستقبل يف �سرطة دبي ي�ستقبل
 وفدا من املجل�ص الأعلى لالأمن الوطني

العدد 12888 بتاريخ 2020/3/20   
  اعالن بالن�صر

املرجع : 273
البيع  اإماراتي اجلن�سية يرغب يف   ، ال�سيد/ حممد عبداهلل حم�سن عبيد �سالعي  بان  للجميع  ليكن معلوما 
والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100٪ يف املن�ساأة )العربية ل�سيانة وتركيب معدات مكافحة احلريق( مبوجب 
اإماراتي اجلن�سية   ، رخ�سة رقم )609184( وذلك اىل كل من ال�سيد/ علي عبداجلبار عي�سى احمد احلمادي 
ميني   ، اجلوبعى  عبادي  حممد  �سيف  وال�سيد/  اجلن�سية  ميني   ، مرعى  احمد  طاهر  عبدالكرمي  وال�سيد/ 
اجلن�سية وال�سيد/ �سامي احمد عبده ح�سن ، ميني اجلن�سية.  تعديالت اخرى : تنازل �ساحب الرخ�سة اىل 
اخرين وتغيري ال�سكل القانوين للرخ�سة من )موؤ�س�سة فردية( اىل )�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة( وتغيري 
ال�سم  احلريق.  مكافحة  معدات  وتركيب  ل�سيانة  العربية   : ال�سابق  ال�سم   : يلي  كما  وهو  التجاري  ال�سم 
املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون  التجاري اجلديد : العربية لأنظمة احلريق - ذ م م.  وعمالبن�س 
الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم 
الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�س حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية

مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد 12888 بتاريخ 2020/3/20   
 اإعالن بالن�صر يف الدعوى رقم 2020/04 جتاري جزئي 

)باللغة العربية(

اىل املدعي عليه/ طالب علي علي الطويل النقبي ، اجلن�سية : الإمارات 
حيث ان املدعية / حمبوب الرحمن اأمري الرحمن - اجلن�سية : باك�ستان 

عليك احل�سور   يقت�سي  اعاله  املذكورة  الدعوى  املحكمة  لدى  عليك  اقام 
اأمام املحكمة يف ال�ساعة الثامنة والن�سف �سباحا من يوم اخلمي�س املوافق  
وكيل عنك يف  اإر�سال  اأو عدم  تخلفك عن احل�سور  2020/3/26 ويف حالة 

الوقت املحدد فان املحكمة �ستبا�سر نظر الدعوى يف غيابك.
رئي�س مكتب اإدارة الدعوى     
مرمي �صعيد احلميدي                 

دولة الإمارات العربية املتحدة   
وزارة العدل 

حمكمة خورفكان الحتادية البتدائية
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عربي ودويل
التحالف بقيادة اأمريكا يوقف تدريب القوات العراقية ب�سبب كورونا 

واإع���ادة  ال��ق��وات  ع��دد  خف�س  اإن  التحالف  م�سوؤولو  وي��ق��ول 
توزيع الوحدات على عدد اأقل من القواعد العراقية يرجع 
احتواء  على  ق���ادرة  �سبه  اأ�سبحت  العراقية  ال��ق��وات  اأن  اإىل 

التهديد الذي متثله فلول تنظيم داع�س يف بلدهم.
ودعم التحالف الذي تقوده الوليات املتحدة اجلي�س العراقي 

منذ 4102 يف قتال التنظيم.
ومنذ هزمية التنظيم املتطرف يف العراق عام 7102 و�سع 
التوتر بني الوليات املتحدة واإيران التحالف ب�سكل متزايد 

يف مرمى نريان اجلماعات ال�سيعية املدعومة من اإيران.
وعلق التحالف التدريب يف يناير كانون الثاين عندما زادت 
وقتلت  اجل��م��اع��ات،  ه��ذه  ج��ان��ب  م��ن  ال�ساروخية  الهجمات 

•• بغداد-رويرتز: 

اأعلن م�سوؤول ع�سكري كبري بالتحالف الذي تقوده الوليات 
اخلمي�س  اأم�����س  الإ���س��الم��ي��ة  ال��دول��ة  تنظيم  لقتال  امل��ت��ح��دة 
تعليق تدريب القوات العراقية ب�سبب املخاوف من فريو�س 

كورونا.
الأ�سبوع  ه��ذا  عنه  اأعلن  خف�س  مع  اخلطوة  ه��ذه  وتتزامن 
املدعومة  اجلماعات  تكثف  فيما  العراق  يف  التحالف  لقوات 
من اإيران هجماتها ال�ساروخية على قواعد ت�ست�سيف قوات 
يف  بريطاين  وج��ن��دي  اأم��ري��ك��ي��ان  ع�سكريان  وُق��ت��ل  اأجنبية. 

حادث هذا ال�سهر.

الوليات املتحدة القائد الع�سكري الإيراين قا�سم �سليماين 
وال��ق��ائ��د ال��ع��راق��ي ال���ب���ارز اأب����و م��ه��دي امل��ه��ن��د���س يف �سربة 

بطائرات م�سرية يف بغداد.
وقال امل�سوؤول الع�سكري بالتحالف الذي حتدث لل�سحفيني 
طالبا عدم ن�سر ا�سمه اإنه كان من املقرر ا�ستئناف التدريب 
اأوقفته  ك���ورون���ا  ف��ريو���س  م��ن  امل���خ���اوف  ل��ك��ن  ك��ام��ل  ب�سكل 

جمددا.
لأنها  التدريب  اأوق��ف��ت  العراقية  ال��ق��وات  اإن  امل�سوؤول  وق��ال 

تتجنب التجمعات الكبرية ملنع انت�سار الفريو�س.
الإ�سابة  ح���الت  ع���دد  اإن  ال��ع��راق��ي��ة  ال�سحة  وزارة  وق��ال��ت 

باملر�س بلغ 771 بينها 21 حالة وفاة.

توقعات با�ستدعاء ع�سرات الآلف من احلر�ص 
الوطني الأمريكي للم�ساعدة يف احتواء كورونا 

•• وا�صنطن-رويرتز: 

قال قائد احلر�س الوطني الأمريكي ام�س اخلمي�س اإنه يتوقع اأن ي�سارك ع�سرات الآلف من اأفراد احلر�س يف جهود مواجهة 
فريو�س كورونا الذي يتف�سى بوترية �سريعة يف الوليات املتحدة، لكنه ل يرى داعيا لن�سرهم على امل�ستوى الحتادي.

وقال اجلرنال جوزيف لينجيل خالل اإفادة �سحفية بوزارة الدفاع )البنتاجون( من ال�سعب حتديد ما هو املطلوب فعال، لكن 
اأتوقع ال�ستعانة بع�سرات الآلف داخل الوليات مع تنامي امل�سكلة.

وذكر اأنه رغم اأن الرئي�س بو�سعه ن�سر احلر�س الوطني على امل�ستوى الحتادي، فاإنه ل يعتقد اأن هذا الإجراء منطقي يف هذا 
الو�سع كما اأنه لي�س على علم باأي خطط للقيام بذلك. 

•• باري�س-اأ ف ب

دعت �سلطات دول العامل اأكرث من 
البقاء  اإىل  �سخ�س  مليار  ن�سف 
ان��ت�����س��ار مر�س  مل��ن��ع  ب��ي��وت��ه��م  يف 
امل�ستجد،  كورونا  “كوفيد-19” 
ح�سب تعداد اأجرته وكالة فران�س 

بر�س.
ات���خ���ذت ب��ع�����س ال�����دول اإج�����راءات 
م���ل���زم���ة ب��ي��ن��م��ا اك���ت���ف���ت اأخ������رى 

بتو�سيات.
م��ق��اط��ع��ة ه���وب���اي ال�����س��ي��ن��ي��ة مبا 
فيها عا�سمتها ووهان حيث ظهر 
فريو�س كورونا امل�ستجد، مقطوعا 
ن��ه��اي��ة كانون  م��ن��ذ  ال���ع���امل  ع���ن 
احلجر  زال  م���ا  ال���ث���اين-ي���ن���اي���ر. 
قائما لكن مت تخفيف القيود على 
اآذار-مار�س   14 منذ  التنقالت 
من  اأك��رث  عددهم  البالغ  لل�سكان 

خم�سني مليون ن�سمة.
اتخذت  ال�سينية،  املقاطعة  وبعد 
اإج���راءات  الأق���ل  على  دول  ثماين 
ال�سكان يف بيوتهم،  ملزمة لإبقاء 
اآذار-مار�س   10 اإيطاليا منذ  هي 
اآذار-م������ار�������س(   14( وا���س��ب��ان��ي��ا 
اآذار-م��������ار���������س(   15( ول����ب����ن����ان 
الت�سيكية )16( ثم  واجلمهورية 
ف��رن�����س��ا وا���س��رائ��ي��ل وف��ن��زوي��ال يف 
17 من ال�سهر نف�سه وبلجيكا يف 

18 اآذار-مار�س.
الثماين  ال��دول  �سكان  عدد  ويبلغ 

جمتمعة 240 مليون ن�سمة.
لكن يف معظم هذه املناطق ميكن 
اأو  العمل  اإىل  املنزل  من  اخل��روج 
�سراء مواد اأ�سا�سية اأو للتوجه اإىل 

طبيب.
بع�س  تفر�س  اأ�سيق،  نطاق  على 
الدول اإجراءات حجر على مناطق 
حمددة، مثل بلغاريا التي فر�ست 
حيث  بان�سكو  مدينة  على  ال��ع��زل 
يقع اأكرب منتجع للتزلج يف البالد، 
اأو م�سر التي فر�ست احلجر على 
يف  ال�سياحي  القطاع  موظفي  كل 

حمافظة البحر األأحمر.
عا�سمة  ب����وغ����وت����ا  ����س���ك���ان  اأم��������ا 
كولومبيا فهم ي�ستعدون لتدريب 
 20 ب��ني  امل��ن��ازل  وا���س��ع للعزل يف 
و23 اآذار-مار�س بهدف اإعدادهم 

حلجر �سحي حمتمل.
اأرب�����ع دول ع��ل��ى الأق�����ل --  دع����ت 
واإيران  وبريطانيا  والنم�سا  اأملانيا 
-- �سانها اإىل احلد من تنقالتهم 
ح���د،  اأب����ع����د  اإىل  وات�������س���الت���ه���م 
التو�سيات  ه���ذه  ت��رف��ق  اأن  ب���دون 
الدول  وت�سم  ملزمة.  ب��اإج��راءات 

الأربع اأربعني مليون ن�سمة.
لكن ه��ذه ال��دع��وات مل تلق �سوى 

جتاوب حمدود.
ففي اأملانيا حيث نظمت “حفالت 
طلبت  ح����دائ����ق،  يف  للكورونا” 
ال�سكان  مريكل  اأنغيال  امل�ست�سارة 
كلمة  يف  ال�سكان  الأرب���ع���اء  م�ساء 

انقاذ. وقالت نقابة عمال النقل ان 
كوانتا�س جتعل املوظفني يدفعون 
الأزم��ة. و�سرح مايكل كني،  ثمن 
�سكرتري النقابة يف بيان، ان “هذه 
على  الق�ساء  اىل  تهدف  اخلطوة 
ج��م��ي��ع م�����س��ت��ح��ق��ات ال���ع���م���ال مبا 
الطويلة  العمل  اج����ازات  ذل��ك  يف 

واملزايا املتجمعة لهم«.
هبوطا  كوانتا�س  ا�سهم  و�سجلت 
و�سط  اخل���م���ي�������س   5% جت�������اوز 
ه��ب��وط ال��ب��ور���س��ات جم����ددا. ويف 
حم��اول��ة لإخ�����راج الق��ت�����س��اد من 
الوباء،  ب��ه  ت�سبب  ال��ذي  الن��ه��ي��ار 
خف�س البنك املركزي الأ�سرايل 
م�ستويات  اىل  ال���ف���ائ���دة  اأ����س���ع���ار 
الدولرات  قيا�سية و�سخ مليارات 

يف النظام املايل اخلمي�س.
امل�ستجد  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  واأودى 
اإ�سبانيا،  يف  �سخ�سا   767 بحياة 
ال��وف��ي��ات بن�سبة  ب��ع��دد  ارت��ف��اع  يف 
فيما  �����س����اع����ة،   24 يف   30%
 17 الإ���س��اب��ات  ح�سيلة  تخطت 
األفاً، بح�سب الأرقام التي ن�سرتها 

وزارة ال�سحة اخلمي�س.
هناك  اأّن  ال���������وزارة  واأو�����س����ح����ت 
1107 مر�سى �سفيوا حتى الآن. 
بن�سبة  الإ����س���اب���ات  ع���دد  وارت���ف���ع 
وباتت  الأرب������ع������اء،  م���ن���ذ   25%
يف  اإ���س��اب��ة   17147 احل�����س��ي��ل��ة 
الرابعة  �سارت  التي  الدولة  هذه 

عاملياً لناحية التاأثر بالفريو�س.

ال�سحية  التعليمات  اح���رام  اإىل 
“التي ل غنى عنها لإنقاذ اأرواح«.

يف اإي�������ران، ت��ع��رب ال�����س��ل��ط��ات عن 
اأ����س���ف���ه���ا لأن������ه ع���ل���ى ال����رغ����م من 
بع�س  ي����اأخ����ذ  ل  ال����ت����ح����ذي����رات، 
الو�سع  “بجدية”  الإي���ران���ي���ني 
والبازارات “ممتلئة” مع اقراب 

راأ�س ال�سنة الإيرانية اجلمعة.
الأق�����ل  ع���ل���ى  دول  ����س���ت  ف���ر����س���ت 
التنقالت  ي���ح���ظ���ر  جت�����ول  م���ن���ع 
م�����س��اء ول��ي��ال، وه���ي ت��ون�����س )من 
ال�ساعة  اإىل   18،00 ال�����س��اع��ة 
-17،00( وبوليفيا  ال�ساد�سة( 
-20،00( و���س��رب��ي��ا   )05،00
الأمريكيتان  والوليتان   )5،00
 )05،00-20،00( نيوجريزي 
وبورتوريكو )05،00-21،00( 
مانيال  الفيليبينية  وال��ع��ا���س��م��ة 

.)05،00-20،00(
ه�����ذه امل���ن���اط���ق ت�����س��م اأك������رث من 

خم�سني مليون ن�سمة.
ونيوزيلندا  ا���س��رال��ي��ا  واأغ��ل��ق��ت   
اأم�س حدودهما واأعلنتا عن حظر 
البالد  دخ���ول  على  م�سبوق  غ��ري 
غري  والأ�سخا�س  املواطنني  لغري 

اأن  للراأي  اأخري  ا�ستطالع  واأظهر 
%69 من ال�سراليني يوؤيدون 

اغالق احلدود.
�ستعّلق كل  اإن��ه��ا  ك��وان��ت��ا���س  ق��ال��ت 
نهاية  بحلول  ال��دول��ي��ة  رح��الت��ه��ا 
الن جوي�س  اآذار-م��ار���س. و�سرح 
ان  لل�سركة،  التنفيذي  الرئي�س 
فرو�س  ان��ت�����س��ار  اح���ت���واء  “جهود 
كورونا اأدت اىل انخفا�س هائل يف 
الطلب على ال�سفر مل ن�سهد مثله 
م�سيفا ان  من قبل يف تاريخنا”، 
ال�سركة �ستوقف ما بني 20 و30 
ال����ف م���وظ���ف ع���ن ال��ع��م��ل خالل 

فرة تعليق عملياتها.
ك���م���ا ����س���ت���وؤث���ر الإج������������راءات على 
املنخف�سة  “جي�ستار”  ط����ريان 

التكلفة والتابعة لكوانتا�س.
وت����واج����ه ����س���رك���ات ال����ط����ريان يف 
م�سبوق  غ����ري  ت���ه���دي���دا  ال����ع����امل 
ت�سبب  بعدما  ا�ستمراريتها  على 
���س��ل حركة  ك����ورون����ا يف  ف���ريو����س 
احلكومات  ودفع  الدولية،  ال�سفر 
ق��رارات مثرية للجدل  اتخاذ  اىل 
�سركات  م���ن  اأي  ح����ول  وم��ك��ل��ف��ة 
م�ساعدات  لها  �ستقدم  ال��ط��ريان 

اجراءات  تعزيز  اإط��ار  املقيمني يف 
انت�سار  ل��وق��ف  ال��ه��ادف��ة  الإغ����الق 

فريو�س كورونا امل�ستجد.
وج������������اء ذل����������ك ف����ي����م����ا اأع����ل����ن����ت 
طريان  �سركة  اأكرب  “كوانتا�س”، 
اأّن���ه���ا  اأ�����س����رال����ي����ا، اخل���م���ي�������س  يف 
���س��ت��م��ن��ح ث��ل��ث��ي م��وّظ��ف��ي��ه��ا اإج����ازة 
اأي���ار- نهاية  م��دف��وع��ة حتى  غ��ري 
و�ستوقف  الأق��ّل  على  املقبل  مايو 
خ��������الل ال���������س����ه����ر اجل������������اري ك����ّل 
خف�س  فيما  ال��دول��ي��ة،  رح��الت��ه��ا 
الفائدة  م��ع��دلت  امل��رك��زي  البنك 

الرئي�سية اىل م�ستويات قيا�سية.
ال�سرايل  ال��وزراء  رئي�س  واأعلن 
“�سيتم  ان����ه  م��وري�����س��ون  ���س��ك��وت 
ف�����ر������س ح����ظ����ر ����س���ف���ر ع����ل����ى كل 
الأ�سخا�س غري املقيمني والرعايا 
اىل  القادمني  ال�سراليني  غ��ري 
التنفيذ  و�سيدخل حيز  ا�سراليا، 
اعتبارا من ال�ساعة التا�سعة م�ساء 

اجلمعة«.
ك��م��ا ات���خ���ذت ن��ي��وزي��الن��د اج����راًء 
ال����وزراء  رئي�سة  وق��ال��ت  مم��اث��ال، 
هذا  ان  “ادرك  اردي���رن  جا�سيندا 
ال���و����س���ع ا���س��ت��ث��ن��ائ��ي ل��ل��غ��اي��ة. مل 

ي��ح��دث يف ت���اري���خ ن��ي��وزي��ل��ن��دا ان 
ا�ستخِدمت هذه ال�سلطات«.

ونيوزيلندا  ا���س��رال��ي��ا  واأع���ل���ن���ت 
القيود  من  جمموعة  عن  بالفعل 
اأنهما مل  اإل  ال��وب��اء،  مع  للتعامل 
تفر�سا  مل  ك��م��ا  امل����دار�����س  ت��غ��ل��ق��ا 

اإغالقات وا�سعة.
وي���اأم���ل ���س��ن��اع ال�����س��ي��ا���س��ات يف اأن 
توؤدي الغالقات اىل اإبطاء وترية 
ان��ت�����س��ار ال���ف���ريو����س ب�����س��ك��ل كاف 
ب��ح��ي��ث ل ي�����س��ط��ر ال���ب���ل���دان اىل 
ان  ميكن  قا�سية  اإج���راءات  فر�س 
اأ�سلوب  وتغري  اقت�ساديهما  ت�سل 

احلياة فيهما لأ�سهر مقبلة.
الآن  ا����س���رال���ي���ا ح���ت���ى  و���س��ج��ل��ت 
بالفريو�س،  موؤكدة  اإ�سابة   709
ثالثة  كل  العدد  ه��ذا  ويت�ساعف 
نيوزيلندا  و�سجلت  تقريبا.  اأي���ام 

28 اإ�سابة.
وقال ماري�سون ان نحو 80 يف املئة 
ا�سراليا جاءت  يف  الإ�سابات  من 
بالفريو�س  اأ�سيب  “�سخ�س  م��ن 
اأو �سخ�س كان على  خارج البالد، 
ات�سال مبا�سر مع �سخ�س عاد من 

اخلارج«.

الإ�سابات  عدد  يرتفع  اأن  ويتوقع 
الأيام  خ��الل  بالفريو�س  امل��وؤك��دة 
الفحو�سات  اأ�سبحت  اإذ  القادمة، 
الإ�سابات  من  للتحقق  املخربية 
البالد  يف  اأك����رب  ب�سكل  م��ت��واف��رة 
ال����ت����ي ي���ب���ل���غ ع�����دد ���س��ك��ان��ه��ا 46 

مليونا.
ومدريد هي املنطقة الأكرث تاأثرا، 
اأي  اإ�سابة،   6777 فيها  وتوجد 
اإجمايل احلالت  40 يف املئة من 
يف اإ�سبانيا، بينما بلغ عدد الوفيات 
ثلثي  اأي   ،498 ال��ع��ا���س��م��ة  يف 

الوفيات يف البالد تقريبا.
وحولت ال�سلطات اخلمي�س فندقا 
اىل م�ست�سفى لالإ�سابات اخلفيفة 
تخفيف  ل���ت���ح���اول  ب���ال���ف���ريو����س 

العبء عن النظام الطبي.
م�سابني  �سخ�سا   939 وي��وج��د 
يف  الفائقة  العناية  يف  بالفريو�س 

كل اأنحاء البالد.
ال�سبت  م��ن��ذ  اإ���س��ب��ان��ي��ا  وت�����س��ه��د 
لحتواء  حماولة  يف  تاما  اإغ��الق��ا 
ي�سمح  ول  ال���ف���ريو����س.  ان��ت�����س��ار 
اىل  للذهاب  اإل  ب��اخل��روج  للنا�س 
ال��ع��م��ل و���س��راء ال��ط��ع��ام والأدوي����ة 
املتقدمني  بالأ�سخا�س  والعتناء 

يف ال�سن.
ومت توقيف 48 �سخ�سا يف اأنحاء 
ال�24  ال�����س��اع��ات  خ����الل  ال���ب���الد 
القيود  خ��رق��ه��م  ب�سبب  امل��ا���س��ي��ة 

على التنقل.

ملنع انت�سار مر�س »كوفيد-19« كورونا امل�ستجد

مليون �سخ�ص مدعوون اإىل البقاء يف منازلهم  500

على وقع قيود ال�سفر واإجراءات العزل وتراجع القت�ساد 

النتخابات الأمريكية.. ترامب يف مواجهة بايدن وكورونا  
الإعالن عن اإ�سابة وزيرة مبجل�ص 
الدولة يف جنيف بفريو�ص كورونا 

•• جنيف-وام: 

جنيف  حل��ك��وم��ة  ال���دول���ة  مبجل�س  ال�����س��ح��ة  وزارة  ب��ا���س��م  امل��ت��ح��دث  ك�سف 
الكانتون  املالية بحكومة  وزي��رة  نتائج حتليل عينة  اأن  باوليلو عن  ل��وران 
ال�سوي�سرى ناتاىل فونتانييه جاءت اإيجابية واأن الوزيرة اأ�سيبت بفريو�س 
الفريو�س لها ول�ستة من زمالئها  اإج��راء اختبارات  كورونا وذل��ك بعد مت 

وزراء حكومة الكانتون ال�سوي�سرى .
اأكد ان نتائج حتاليل الزمالء ال�ستة لوزيرة املالية جاءت �سلبية  املتحدث 

كما نوه اإىل اأن الوزيرة بحالة جيدة و�ستق�سي الوقت الالزم مبنزلها.

املفو�سية الأوروبية تقرر اإن�ساء 
خمزون احتياطي للمعدات الطبية

•• بروك�صل-وام:

مثل  الطبية  للمعدات  ا�سراتيجي  خم��زون  اإن�ساء  الأوروب��ي��ة  املفو�سية  ق��ررت 
اأجهزة التنف�س ال�سناعي والأقنعة الواقية مل�ساعدة دول الحتاد الأوروبي يف �سياق 

جائحة كوفيد 19.
اأول  اإر���س��اء  ان��ه و م��ع  وق��ال��ت رئي�سة ملفو�سية الأوروب���ي���ة اور���س��ول ون دي��ر ل��ني 
يتم  فانه  الطارئة  الطبية  للمعدات  الإط���الق  على  م�سرك  اأوروب���ي  احتياطي 
املخزون  من  الطبية  امل��ع��دات  ج��زء  �سي�ستمل  اجلميع.  منها  ي�ستفيد  اآلية  و�سع 
معدات   ، التهوية  اأجهزة  مثل  املركزة  للعناية  الطبية  املعدات  مثل  عنا�سر  على 
احلماية ال�سخ�سية مثل الأقنعة القابلة لإعادة ال�ستخدام واللقاحات والعالجات 
وم�ستلزمات املعامل واملختربات. وقال مفو�س اإدارة الأزمات يف الحتاد الأوروبي 
املزيد من  لتقدمي  اإج���راءات  يتخذ  الأوروب���ي  الحت��اد  “اإن  لينارزيت�س:  ، جانيز 
املعدات اإىل الدول الأع�ساء. وانه ب�سدد اإن�ساء خمزون اإنقاذ من الحتاد الأوروبي 
19. �سيتم  للح�سول ب�سرعة على الإم��دادات الالزمة ملحاربة الفريو�س كوفيد 
ا�ستخدامه لدعم الدول الأع�ساء التي تواجه نق�س املعدات الالزمة لعالج املر�سى 
امل�سابني وحماية العاملني يف جمال الرعاية ال�سحية وامل�ساعدة يف اإبطاء انت�سار 
الفريو�س. . “ وبالإ�سافة اإىل ذلك ، ومبوجب اتفاقية التوريد امل�سركة ، تعكف 
الدول الأع�ساء على �سراء معدات وقاية �سخ�سية واأجهزة تهوية تنف�سية وعنا�سر 
�سرورية لختبار الفريو�س . ويقول الحتاد الأوروب��ي اإن هذا النهج املن�سق بني 
حول  ال�سناعة  موؤ�س�سات  مع  التفاو�س  عند  قوًيا  موقًفا  مينح  الأع�ساء  ال��دول 

توفر املنتجات الطبية واأ�سعارها.

)املبنية  ال��وط��ن��ي��ة  ع��ل��ى  ال��رك��ي��ز 
والثقة  على مبداأ “اأمريكا اأول”( 
لرامب  اأع����ادا  نهائي  انت�سار  يف 
التي  ه��ي  الر�سالة  وه��ذه  موقعه. 
 2016 انتخابات  يف  يفوز  جعلته 
اإعادة  جم��ددا  ا�ستخدامها  وينوي 
ان���ت���خ���اب���ه. وب���ع���دم���ا م���ن���ع دخ����ول 
القادمني من ال�سني ثم من اأوروبا، 
الأربعاء  الأمريكي  الرئي�س  اأعلن 
اإغ����الق احل����دود ال��ربي��ة م��ع كندا 
اختارتها  ان��ع��زال  ا�سرتيجية  يف 
الوباء.  ان��ت�����س��ار  ل��وق��ف  ع���دة  دول 
وم���ع ذل����ك، م��ا ���س��ي��ق��رر ال��ف��ائ��ز يف 
الثاين/نوفمرب  ت�سرين  انتخابات 
التي  الطريقة  الأرج��ح  على  لي�س 

�سيهزم فيها الفريو�س بل متى.
قبل  النت�سار  ت��رام��ب  يعلن  وق��د 
ال�سيف اآمال يف انتعا�س اقت�سادي 
�سريع. وميكنه حتى ال�ستفادة من 

موجة تاأييد لإدارته لالأزمة.
�سامد،  ال��ف��ريو���س  اأن  ت��ب��ني  واإذا 
اأي�سا  ف�سيتاأخر النتعا�س. وميكن 
اأن يعود، مثل النفلونزا ال�سبانية، 
يف اخلريف قبل النتخابات متاما. 
الأبي�س  ال��ب��ي��ت  يف  ت��رام��ب  وق���ال 
“كل �سيء �سيتحرك من جديد”، 
مرحلة  يف  الق��ت�����س��اد  اإىل  م�سريا 
ما  “يوما  واأ�ساف  الوباء.  بعد  ما 
“لقد  و�سنقول  رمب��ا  هنا  �سنكون 
الأمريكي  الرئي�س  وتابع  ربحنا«. 
“�سرنبح ب�سرعة اأكرب مما يت�سوره 
“اآمل”  ي�سيف  اأن  قبل  النا�س”، 

يف ذلك.
 

غ�سب  امل������ر�������س  ع������ن  ال����ك���������س����ف 
رجل  وغ��ري  واخل����رباء.  معار�سيه 
الأعمال ال�سابق موقفه بعد تاأثره 
ب���ه���ذه ال�����س��ح��اف��ة ال�����س��ي��ئ��ة. فقد 
اأع��ل��ن ع��ن خ��ط��ة م�����س��اع��دة كبرية 
لالقت�ساد تبلغ قيمتها األف مليار 
على  الأرب��ع��اء  نف�سه  وق��دم  دولر، 
يف  احلرب”  “لزمن  رئ��ي�����س  اأن����ه 

مواجهة “عدو غري مرئي«.
الأمريكيني  اأجيال  “كل  اإن  وق��ال 
من  ت�سحيات  ت��ق��دمي  اإىل  دع��ي��ت 
اأجل خري الأمة”، مذكرا بالتعبئة 
يف احل����رب ال��ع��امل��ي��ة ال��ث��ان��ي��ة. هذا 

�ستني  اأن  و”ماري�ست”  ا�س”  ب��ي 
باملئة من الأمريكيني ل يثقون يف 
ت�سريحاته حول الأزمة او ثقتهم 
فيها �سئيلة. ولأ�سابيع، بدا وكاأنه 
ي��ق��ل��ل م���ن ح��ج��م اخل��ط��ر موؤكدا 
خ�سو�سا اأن الفريو�س لي�س اأخطر 
من النفلونزا املو�سمية و�سيختفي 

يف اأحد الأيام.
ومب���ع���زل ع���ن ت�����س��ري��ح��ات��ه حول 
تذكر  التي  ال�سيني”  “الفريو�س 
املك�سيكيني  ل��ل��م��ه��اج��ري��ن  اإدان���ت���ه 
خالل حملة 2016، اأثار الإخفاق 
و�سائل  وتوزيع  الو�سع  تو�سيح  يف 

الأزمة  بعد  الأم��ريك��ي  القت�ساد 
الأربعاء  وق��ال   .2008 يف  املالية 
يقذ  اأن  يجب  املقبل  “الرئي�س  اإن 
�سمعتنا ويعيد بناء الثقة يف قادتنا 
ملواجهة  وحلفائنا  ب��ل��دن��ا  وتعبئة 
مثل  ب�سرعة،  اجلديدة  التحديات 

الأوبئة املقبلة«.
قائد  اإىل  بحاجة  “نحن  واأ���س��اف 

يكون م�ستعدا من اليوم الأول«.
يف املقابل، يواجه ترامب انتقادات 

للرد الأول حلكومته على الوباء.
حل�ساب  ل��ل��راأي  ا�ستطالع  وك�سف 
و�سائل الإعالم “ان بي اآر” و”بي 

مظفرة.  ع��ودة  بايدن  جو  ال�سابق 
 27 اأ����س���ل  م���ن   19 يف  ف���ب���ف���وزه 
اإطار النتخابات  عملية اقراع يف 
الدميوقراطي  للحزب  التمهيدية 
كورونا،  ب��وب��اء  اأي�سا  ت��اأث��رت  التي 
متكن ن مل �سمل املعتدلني وتفوق 
على “ال�سراكي” بريين �ساندرز 

يف ال�سابق اإىل الرئا�سة.
وب�ساأن مكافحة “كوفيد-19”، ل 
يردد بايدن يف التذكري بتجربته 
ك��ن��ائ��ب ل��ل��رئ��ي�����س ب������اراك اأوب���ام���ا 
م��ك��اف��ح��ة وباء  ����س���ارك يف  ع��ن��دم��ا 
لإنقاذ  خطة  اإدارة  وت���وىل  اإي��ب��ول 

•• وا�صنطن-اأ ف ب

ب��ال��ن�����س��ب��ة ل��دون��ال��د ت���رام���ب، بات 
الأمر موؤكدا: �سيكون جون بايدن 
املر�سح الدميوقراطي لالنتخابات 
ال��رئ��ا���س��ي��ة يف ت�����س��ري��ن ال���ث���اين-
خ�سما  ي����واج����ه  ل��ك��ن��ه  ن���وف���م���رب، 
اأخ��ط��ر ه��و ف��ريو���س ك��ورون��ا الذي 
زع����زع ح��م��ل��ة الن��ت��خ��اب��ات واأغ����رق 

البالد يف حالة غمو�س.
امللياردير  ك��ان  اأ�سبوع،  نحو  فقبل 
بينما  م���ط���م���ئ���ن���ا  اجل����م����ه����وري����ة 
قيا�سية  م�ستويا  البور�سة  ت�سجل 

وموؤ�سراتها يف اأف�سل حال.
وقد �ساعف التجمعات النتخابية 
ال���ت���ي ���س��خ��ر خ��الل��ه��ا اأم�����ام اآلف 
م��ن اأن�����س��اره م��ن ان��ق�����س��ام احلزب 
ال��دمي��وق��راط��ي ال���ذي ك��ان يواجه 

�سعوبة يف اختيار مر�سح.
ل��ك��ن ال���و����س���ع ت��غ��ري ج���ذري���ا منذ 
انت�سار الإ�سابات بفريو�س كورونا 
امل�ستجد على الأرا�سي الأمريكية.
وت��ع��ي�����س ال����ولي����ات امل��ت��ح��دة على 
ال�سفر  املفرو�سة على  القيود  وقع 
ب��ي��ن��م��ا تراجع  ال���ع���زل  واإج��������راءات 
ويبدو  العامل  يف  قوة  اأول  اقت�ساد 
خ��ط��ر ان��ك��م��ا���س واق��ع��ي��ا. وق���د حل 

اخلوف حمل التفاوؤل.
ترامب  ال��وب��اء  مكافحة  واأج����ربت 
النتخابية  ح��م��ل��ت��ه  ق���ط���ع  ع���ل���ى 
كان  التي  التجمعات  عن  والتخلي 

ي�سود فيها احلما�س بني موؤيديه.
الرئي�س  ن��ائ��ب  ح��ق��ق  امل��ق��اب��ل،  يف 
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عربي ودويل

اأّنها �ستقوم ب�سحب جزء  اأعلنت وزارة الدفاع الربيطانية يف بيان اأم�س 
انت�سار  خلفية  على  العراق  يف  تدريب  بعثة  �سمن  العاملة  قواتها  من 
�سحبها  �سيتم  املعنية  ال��ق��وات  اأّن  واأو�سحت  امل�ستجد.  ك��ورون��ا  فريو�س 
“تعليق”  وب�سبب  الخ��رية،  الأ�سهر  يف  التدريبات  وترية  تراجع  ب�سبب 
يوما  �ستني  مدة  للتدريب  الأطل�سي  �سمال  وحلف  التحالف  برناجمي 
“كاإجراء وقائي” اإثر تف�سي الوباء. وقالت “قررت وزارة الدفاع اإعادة 
جانب  اىل  بريطانيا  وتعمل  املتحدة«.  اململكة  اىل  عنا�سرها  من  ع��دد 
الأمن  ق���وات  ل��ت��دري��ب   2014 منذ  ال��ع��راق  يف  التحالف  يف  �سركائها 
العراقية، اإل اأنه مت “تعليق” الربنامج ملدة 60 يوما كاإجراء احرازي 
ب�سبب فريو�س كورونا. واأكدت الوزارة ان اجلنود الربيطانيني �سيبقون 
الربيطانية.  وامل�سالح  والتحالف  بغداد  يف  احلكومة  لدعم  العراق  يف 
وقد يتم ن�سر اجلنود الذين تتم اعادتهم يف مناطق اأخرى من العامل، 
الذي  بالفريو�س  املتاأثرين  العائلة  اف��راد  دع��م  منهم  يطلب  قد  ولكن 
100 �سخ�س يف بريطانيا. و�سرح  اأك��رث من  وف��اة  اأدى حتى الن اىل 
وزير الدفاع بن وال�س “يف الأ�سهر الأخرية انخف�ست وترية التدريب 
ب�سكل كبري، وهو ما يعني اأنني يف موقع يتيح يل اإعادة وحدة التدريب 
احلالية اىل اململكة املتحدة«. واأ�ساف “ل يزال هناك وجود كبري للقوات 
�ستظل  لندن  باأن  واعدا  التحالف وغريه”،  داخل  امل�سلحة  الربيطانية 

ملتزمة باإحلاق “هزمية كاملة” بفلول تنظيم داع�س الإرهابي.
 

اأم�����س اخلمي�س حظر جمموعة  الأمل��ان��ي��ة   ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  اأع��ل��ن��ت 
الذي  الرايخ”  “مواطني  تيار  اإىل  تنتمي  �سغرية  قومية  ميينية 
ي�سم نازيني جددا ونا�سطني يحنون اإىل عهد المرباطورية، وذلك 

بعد اأ�سابيع على اعتداء هاناو العن�سري.
اإط��ار التحقيق  اإن عمليات ده��م ج��رت يف  وق��ال ناطق با�سم ال���وزارة 
املوحدة”  الأمل��ان��ي��ة  والقبائل  “ال�سعوب  جمموعة  ي�ستهدف  ال��ذي 
“مواطنو  وي�����س��رك   . �ستيمي(  اأون����د  ف��ول��ك��ر  دوي��ت�����س��ه  )غ��ي��اآي��ن��ت��ي 
الرايخ” )رايخ�سربغر( يف رف�س وجود جمهورية اأملانيا الحتادية. 
يدفع  ول  ال�����س��رط��ة.  يطيعون  ول  مبوؤ�س�ساتها  ي��ع��رف��ون  ل  وه��م 
اجتماعي. وهم ي�سدرون بطاقات  ر�سوم �سمان  هوؤلء �سرائب ول 
وكان  �سياراتهم.  ت�سجيل  لوحات  ت�سميم  ويعيدون  لأنف�سهم  هوية 
يف  لقتله  احلياة  م��دى  بال�سجن  التيار  ه��ذا  اأع�ساء  اأح��د  على  حكم 
با�سم  الناطق  وكتب  اأ�سلحة.  و�سادر  لتوقيفه  جاء  �سرطيا   2016
وزارة الداخلية الأملانية يف تغريدة “نكافح بال هوادة تطرف اليمني 
هذا  وي��اأت��ي  الأزم����ة«.  زم��ن  يف  حتى  ال�سامية  وم��ع��اداة  والعن�سرية 
الإجراء بعد �سل�سلة اعتداءات عن�سرية ومعادية لل�سامية يف البالد. 
فقد �سهدت البالد ثالثة اعتداءات من هذا النوع خالل حواىل عام 
هاناو يف  واعتداء  للهجرة  موؤيد  م�سوؤول حملي  اغتيال  واح��د، هي 
�سباط/فرباير املا�سي، مرورا بالهجوم ب�سكني على كني�س هاله يوم 

عيد الغفران اليهودي الذي اأ�سفر عن �سقوط قتيلني.

امل�ستجّد  اأّنهما م�سابان بفريو�س كورونا  اأم�س  اأمريكيان  نائبان  اأعلن   
لي�سبحا بذلك اأول ع�سوين يف الكونغر�س ي�سابان بالوباء الذي يوا�سل 
انت�ساره يف الوليات املتحدة. وقال النائب عن ولية فلوريدا اجلمهوري 
ماريو دياز-بالرت )58 عاماً( يف بيان اإّنه و�سع نف�سه يف العزل املنزيل 
يف وا�سنطن اجلمعة و”م�ساء ال�سبت ظهرت على ع�سو الكونغر�س دياز-
بالرت اأعرا�س ت�سمل احلّمى وال�سداع. لقد مّت اإبالغه للتّو باأّن نتيجة 
فح�س فريو�س كوفيد-19 الذي خ�سع له اإيجابية«. واأ�ساف “اأوّد اأن 
نف�سه  الوقت  يف  منا�سداً  كبري”،  بتح�ّسن  اأ�سعر  باأّنني  اجلميع  اأطمئن 
اإر�سادات  يّتبعوا  واأن  اجلّد  حممل  على  الفريو�س  ياأخذوا  اأن  “اجلميع 
مركز الوقاية من الأمرا�س وال�سيطرة عليها لتجّنب الإ�سابة باملر�س 
واحلّد من انت�ساره«. وما هي اإل ب�سع �ساعات حتى اأعلن نائب ثان، هو 
الدميوقراطي بن ماكاآدامز )45 عاماً(، اأّنه م�ساب بدوره بالفريو�س. 
وقال النائب عن ولية يوتاه يف بيان على توير اإّنه “م�ساء ال�سبت بعد 
عودتي من وا�سنطن ظهرت علّي اأعرا�س خفيفة ت�سبه اأعرا�س الر�سح. 
بعد الت�ساور مع طبيبي نهار الأحد و�سعت نف�سي على الفور يف العزل يف 

منزيل وقد اأجريت كل اجتماعاتي عرب الهاتف«.

عوا�صم

لندن

فر�نكفورت

و��صنطن

اإيطاليا متدد اإجراءات العزل ملكافحة كورونا 
 •• روما-اأ ف ب

اأن اج��راءات العزل  اأم�س  اأعلن رئي�س احلكومة الإيطالية جوزيبي كونتي 
اأعلى  ت�سجل  التي  الأوروب��ي��ة  ال��دول��ة  اإيطاليا،  يف  اأ�سبوع  منذ  املفرو�سة 
املقرر  “�ستمدد اىل ما بعد موعدها”  امل�ستجد،  اإ�سابات بفريو�س كورونا 
�سريا”  دي��ال  “كوريريي  ل�سحيفة  حديث  يف  وق��ال  ني�سان/ابريل.   3 يف 
اإغالق  اىل  اأدت  التي  تلك  �سواء  اتخذناها  التي  “الجراءات  اإن  اخلمي�س 
ق�سم كبري من ال�سركات ووقف اأن�سطة فردية يف البالد اأو املتعلقة باملدار�س 
ل ميكن اإل اأن متدد اىل ما بعد موعدها«. واأ�ساف رئي�س احلكومة “لقد 
جتنبا انهيار النظام، واج��راءات فر�س قيود تنجح ومن الوا�سح انه حني 
املئوية، يف  بالن�سب  الأقل  بالراجع، على  العدوى  الوباء وتبداأ  نبلغ ذروة 
غ�سون اأيام كما ناأمل، لن نتمكن من العودة على الفور اىل حياتنا املعتادة«. 
475 �سخ�سا يف ايطاليا بني الثالثاء والأربعاء يف  واأدى الوباء اىل وفاة 
اأ�سواأ ح�سيلة ت�سجل يف دولة واحدة خالل يوم واحد بح�سب الأرقام التي 
للوفيات حاليا حواىل ثالثة  وباتت احل�سيلة الجمالية  الأربعاء.  ن�سرت 
اآلف يف البالد وهي تقارب ح�سيلة ال�سني )اأكرث من 3200 وفاة(التي 
ت�سديد  الراهن يف  الوقت  اأن��ه ل يفكر يف  واأك��د كونتي  ال��وب��اء.  ظهر فيها 
اجراءات الإغالق لكنه اأبدى ا�ستعداده “للتحرك” يف حال مل يتم احرام 
القيود. وقال رئي�س احلكومة الإيطالية “يجب اأن نتحلى بالعقالنية واأن 
املخالفني قائمة  العقوبات اجلنائية على  الوعي،  باأكرب قدر من  نت�سرف 
و�ستطبق ب�سكل م�سدد«. وخل�س اىل القول “انا موافق مع روؤ�ساء البلديات 
الذين اأغلقوا اأي�سا احلدائق العامة واملتنزهات” م�سريا اىل انها يجب ال 
تتحول اىل نقاط جتمع. واعترب عدة نواب من مناطق �سمال اإيطاليا حيث 
ينت�سر الوباء ب�سرعة، اأنه يف حال مل تراجع وتريته يف الأيام املقبلة فيجب 

النظر يف اجراءات اأ�سد مثل منع ريا�سة الرك�س.

تدابري تق�سفية تعيد الحتجاجات ال�سعبية املناه�سة للحكومة

العراق على حافة كارثة مالية والدولة يف حالة »اإنكار« 

الرو�ص ي�ستعدون ملواجهة الأ�سواأ   •• مو�صكو-اأ ف ب

امل�ستجد  ك���ورون���ا  وب���اء  اأن  ال��رو���س��ي��ة  ال�����س��ل��ط��ات  ت��وؤك��د 
لكن تعامل ال�سلطات ال�سلبي لدى  “حتت ال�سيطرة”، 
الذين  الرو�س  من  العديد  �سكوك  يثري  الأزم��ات  اإدارة 

ي�ستعدون لالأ�سواأ.
من كارثة ت�سرينوبيل النووية عام 1986 اإىل احلرائق 
ال�سوفييتي  التاريخ  يحفل   ،  2010 عام  يف  ال�سخمة 
فيها  لل�سلطات  الأول  الفعل  رد  كان  بفرات  والرو�سي 

هو اإخفاء حجم الأ�سرار.
مو�سكو  ا�ستجابت  امل�ستجد،  كورونا  وباء  تف�سى  عندما 
ذروة  ويف  ال��ث��اين-ي��ن��اي��ر،  ك��ان��ون  اأواخ����ر  ففي  ب�سرعة. 
الرو�سية  ال�سلطات  اأم���رت  ال�����س��ني،  يف  امل��ر���س  تف�سي 
باإغالق حدود البلدين امل�سركة البالغ طولها 4200 

كيلومر ورف�ست دخول املواطنني ال�سينيني اإليها.
وحتى 6 اآذار/م��ار���س، اأعلنت اأك��رب دول��ة يف العامل عن 
ت�سجيل 10 حالت اإ�سابة فقط. لكن الرقم قفز مذاك. 
اإذ  الأ�سبوع  هذا  خا�س  ب�سكل  زي��ادة  احل�سيلة  و�سهدت 
ارتفعت الأعداد على مدى 24 �ساعة بن�سبة %29 بني 
الثالثاء والأربعاء لت�ستقر عند 147 اإ�سابة فيما اأعلن 

اخلمي�س عن وفاة امراأة م�سنة جراء الوباء.
اأنه من  ومع ذلك �سدد فالدميري بوتني الثالثاء على 
الوباء  “تف�سي  رو�سيا  ح��دوده��ا، جتنبت  اإغ��الق  خ��الل 

على نطاق وا�سع” وقال اإن الو�سع حتت ال�سيطرة.
وعدا عن الإغالق التام للحدود ال�ساري منذ الأربعاء، 
الوطني  امل�ستوى  على  ال��وب��اء  اح��ت��واء  اإج����راءات  ت��ب��دو 

حمدودة.
املدن  م��ن  قليل  وع���دد  ال��رو���س��ي��ة،  العا�سمة  وف��ر���س��ت 

وقف  اأو  ج��دي��دة،  خارجية  ق��رو���س  على  احل�سول  اأو 
املدفوعات ل�سركات النفط العاملية، والتي تبلغ قيمتها 

حواىل مليار دولر �سهرياً.
احلكومة  ال�سغوط  تدفع  ب��اأن  متفائاًل  ال��ع��الق  ك��ان 
اإن  انتظارها، قائاًل  اإ�سالحات مالية طال  اإدخ��ال  اإىل 

“ال�سربة التي ل تك�سر ظهرك، تقويك«.
ل  اأن��ه��م  غ��ري علني  ب�سكل  امل�����س��وؤول��ني  بع�س  ي��ع��رف 

ي�ساركون العالق تفاوؤله.
باأنه  الو�سع  العراقيني  امل�ست�سارين  كبار  اأحد  وي�سف 
من  �سيكون  اإن���ه  اآخ���ر  ي��ق��ول  فيما  خطرية”،  “اأزمة 
منظمة  �سنفته  بلد  يف  امل��ي��زان��ي��ة  تقلي�س  امل�ستحيل 
ال�سفافية الدولية يف املرتبة ال�ساد�سة ع�سرة يف لئحة 

الدول الأكرث ف�ساداً يف العامل.
يعار�سون  ال���������وزراء  “بع�س  اإن  امل�����س��ت�����س��ار  ي���ق���ول 
التخفي�سات لأنه �سيخرق �سبكات املح�سوبية اخلا�سة 
بهم«. وي�سيف امل�سوؤول اأن احلكومة تفر�س اأن اأ�سعار 
النفط �ستعود اإىل طبيعتها خالل �سهرين، وهو ما مل 
تتوقعه وكالة الطاقة الدولية. يلفت اأحمد الطبق�سلي 

•• بغداد-اأ ف ب

ال�سيا�سية  وامل����راوح����ة  اخل����ام  اأ���س��ع��ار  ان��خ��ف��ا���س  ب���ني 

وتقل�س النيات الدولية لإنقاذه ووباء كورونا امل�ستجد، 
اإىل  تدفعه  ق��د  مالية  ك��ارث��ة  على حافة  ال��ع��راق  يقف 
ال�سعبية  الحتجاجات  جتديد  وتعيد  تق�سفية  تدابري 

املناه�سة للحكومة.
ب�سكل غريب، وهو  امل�سوؤولني متفائلني  اأن  يبدو  لكن 
اأن  اإىل  نظراً  “اإنكار”  حالة  باأنه  اخل��رباء  ي�سفه  ما 
ثلثي  العراق  �سيكلف  النفط  لأ�سعار  املتوقع  النهيار 

دخله ال�سايف العام احلايل.
وانخف�ست اأ�سعار خام برنت الأ�سبوع احلايل اإىل 26 
دولراً للربميل الواحد، وهو امل�ستوى الأدنى منذ العام 
2003 ، يف اأعقاب ت�سرر الطلب العاملي على النفط 
ب�سبب تف�سي فريو�س كورونا امل�ستجد، وحرب الأ�سعار 

بني املنتجني الرئي�سيني ال�سعودية ورو�سيا.
اإن  ب��ريول  ف��احت  الدولية  الطاقة  وك��ال��ة  رئي�س  يقول 
ال��ع��راق ال���ذي ت�سكل ع��ائ��دات ال��ن��ف��ط اأك���رث م��ن 90 
اقت�سادية  “�سغوطاً  �سيواجه  اإي���رادات���ه  م��ن  امل��ئ��ة  يف 

هائلة«.
“اأوبك”،  اأكرب منتج للنفط يف منظمة  والعراق ثاين 

وي�سدر عادة حوايل 3،5 مليون برميل يومياً.
2020 على  اعتمد العراق يف م�سودة ميزانيته للعام 
�سعر متوقع قدره 56 دولراً للربميل. ومع انخفا�س 
65 يف  الأ�سعار، �سينخف�س �سايف دخل العراق بن�سبة 
م�سبباً  املا�سي،  بالعام  مقارنة   ،2020 العام  يف  املئة 
خم�س�سة  دولر  م���ل���ي���ارات   4 ق����دره  ���س��ه��ري��اً  ع���ج���زاً 
عمل  ا�ستمرارية  على  واحلفاظ  الرواتب  لدفع  فقط 

احلكومة.
�سيعاين  احل��ال��ي��ة،  الأزم����ة  “يف  اأن���ه  اإىل  ب���ريول  يلفت 
ال���ع���راق ل��ت��ت��ع��دى ع���ائ���دات ال��ن��ف��ط 2،5 م��ل��ي��ار دولر 
“حلول  اإيجاد  امل�سوؤولني العراقيني  �سهرياً”، منا�سدا 
دولراً   30 �سعر  اإىل  التوقع  ه��ذا  وي�ستند  عاجلة”. 

للربميل قبل النخفا�س الأخري.
بر�س  فران�س  لوكالة  كبار  عراقيون  م�سوؤولون  يقول 
العراقي  امل��رك��زي  والبنك  والنفط  املالية  وزارت���ي  اإن 

وامل�������س���ارف امل��م��ل��وك��ة ل���ل���دول���ة ت��ب��ح��ث ���س��ب��ل خف�س 
البنك  يقول حمافظ  والعثور على متويل.  التكاليف 
املركزي العراقي علي العالق لفران�س بر�س اإن “هناك 

بع�س القلق، لكنه لي�س �سديداً«.
لن  امل�ستوى  بهذا  النفط  اأ�سعار  اأن  “اأعتقد  وي�سيف 
تدوم طوياًل. ل نتوقع ارتفاعات كبرية، لكن بامل�ستوى 

الذي يوؤمن احلجم املطلوب«.
يلفت العالق اإىل اأن امل�سوؤولني ما زالوا يراجعون عن 
اأكرب  واح��دة من  2020، وهي  م�سودة ميزانية  كثب 
ميزانيات العراق على الإطالق بحوايل 164 تريليون 

دينار عراقي )حواىل 137 مليار دولر(.
للرواتب  منها  امل��ئ��ة  يف   75 م��ن  اأك���رث  تخ�سي�س  مت 
ال�ستثمارات  على  الباقي  اإنفاق  مع  اأخ��رى،  وتكاليف 

الراأ�سمالية.
العام  36 مليار دولر يف  م��ن  ال��روات��ب  اإج��م��ايل  قفز 
2019 اإىل 47 مليار دولر العام احلايل، بعد تعيني 
500 األف موظف جديد ل�سر�ساء ال�سارع املنتف�س 

منذ اأ�سهر.
اأربعة ماليني عراقي، وتدفع  وتوظف احلكومة نحو 
الجتماعية  وال��رع��اي��ة  منهم،  ماليني  ثالثة  روات���ب 

ملليون موظف.
الأولية،  م��وؤ���س��رات��ن��ا  ع��ل��ى  “بناء  اأن���ه  ال��ع��الق  ي��و���س��ح 
والرواتب”،  اخلارجية  ال��دي��ون  تغطية  من  �سنتمكن 
“تنق�سها  ال��ت��ي  واخل���دم���ات  الإع���ان���ات  تقلي�س  ي��ت��م 

الكفاءة القت�سادية«.
القت�سادي  النكما�س  وق��ت  يف  منافع  اأي  اإل��غ��اء  لكن 
العاملي ميكن اأن يعيد النا�س اإىل ال�سوارع بزخم اأكرب.

يلفت العالق اإىل اأن اخليارات الأخرى ت�سمل ا�ستعادة 
احل�سابات  م��ن  ال��ع��راق��ي  ال��دي��ن��ار  م��ن  “تريليونات” 
ال����وزارات  ق��ام��ت  ل��ل��دول��ة، حيث  اململوكة  امل�����س��ارف  يف 
اإ�سدار  وكذلك  الأم���وال،  فائ�س  من  �سنوات  بتخزين 
���س��ن��دات ل��ل��ن��ا���س واإع������ادة ج��دول��ة م��دف��وع��ات الديون 

الداخلية.
جارية  ج��دي��دة  حم��ادث��ات  اأن  بر�س  لفران�س  واأ���س��اف 
اإقرار  ال��دويل، لكن مع عدم  النقد  اأي�ساً مع �سندوق 
لن  اأنها  يبدو  ت�سكيل حكومة جديدة،  وع��دم  ميزانية 
ت��ث��م��ر. ل ت��خ��ط��ط احل��ك��وم��ة خل��ف�����س ق��ي��م��ة العملة، 

للذعر. جميع الإجراءات املتخذة وقائية«.
الأ�سبوع،  بداية  فمنذ  حقيقي.  مو�سكو  يف  القلق  لكن 
ال�سبكات  ال��ف��ارغ��ة  ال��ك��ربى  املتاجر  اأرف���ف  غ��ذت ���س��ور 
اإىل  مو�سكو  �سكان  من  كثري  توجه  فيما  الجتماعية، 
 47( اأن��دروب��وف��ا  �سفيتالنا  ق��ال��ت  الريفية.  منازلهم 

ال��ت��ج��م��ع��ات واأغ��ل��ق��ت املدار�س  ق���ي���وًدا ع��ل��ى  الأخ������رى، 
واملواقع الثقافية، ولكن الو�سع ي�سري ب�سكل طبيعي يف 

�سائر اأنحاء البالد.
تاتيانا  ال�سحة  ل�����س��وؤون  ال����وزراء  رئي�س  نائبة  وق��ال��ت 
غوليكوفا اإن ر�سالة ال�سلطات وا�سحة: “ل يوجد �سبب 

ومقره  والدولية  الإقليمية  الدرا�سات  معهد  من  من 
العراق اإىل اأن “و�سع الراأ�س يف الرمال لي�س �سيا�سة«.

الأ�سعار  يف  انهياراً  واج��ه  العراق  اأن  من  الرغم  وعلى 
يف عامي 2014 و2016، اإل اأنه مل ي�سهد الراجع 
الكبري احلايل يف الطلب العاملي، ل �سيما من ال�سني 

املنكوبة بفريو�س كورونا، امل�ستورد الرئي�سي للعراق.
اأقل دميومة مما كان  والعتماد على املجتمع الدويل 
العاملية  ال��ق��وى  كانت  عندما   ،2014 ال��ع��ام  يف  عليه 
ح��ري�����س��ة ع��ل��ى م�����س��اع��دة ال���ع���راق يف حم��ارب��ة تنظيم 

داع�س.
اللجوء  اإىل  ي�سطر  قد  ال��ع��راق  اإن  الطبق�سلي  يقول 
60 م��ل��ي��ار دولر  لح��ت��ي��اط��ي��ات ت��ب��ل��غ ق��ي��م��ت��ه��ا ن��ح��و 
تخفي�س  حتما  عليه  �سيتعني  لكن  ال��ع��ج��ز،  لتغطية 

الرواتب ورمبا القرا�س دولياً.
وحتى لو ا�ستقرت الأ�سواق يف نهاية املطاف، فاإن النفط 

العراقي �سيعاين للمناف�سة مع وفرة املنتج ال�سعودي.
لذا يعترب الطبق�سلي اأن “هناك تعديالت موؤملة نحتاج 

اإىل القيام بها الآن، ل اأن نركها لأحفادنا«.

ال��ك��ربى يف �سانت  امل��ت��اج��ر  اأح���د  ال��ت��ي تعمل يف  ع��ام��اً( 
بطر�سربغ لوكالة فران�س بر�س: “اأنا ل�ست خائفة من 
هذا الوباء لكني ا�سريت كي�سني من احلنطة ال�سوداء. 
اإن عدم ت�سديق ما يقال على �سا�سة التلفزيون، متجذر 
لوكالة  الفرن�سية  “اأو�سان”  جمموعة  واأك���دت  فينا«. 
فران�س بر�س “زيادة يف الطلب على ال�سلع غري القابلة 
بلغتها  التي  امل�ستويات  اإىل  بعد  ت�سل  واإن مل  للتلف”، 

يف اأوروبا.
�سركات  كربى  الرو�سية،   ”5 “اأك�س  جمموعة  وقالت 
بال�سلع  املتاجر  ت��زوي��د  تعيد  اإن��ه��ا  ال��ب��الد،  يف  ال��ت��وزي��ع 
اأربع  “مرتني اإىل  التي تعد من ال�سروريات الأ�سا�سية 

مرات” اأكرث من ال�سابق.
ويكاد يكون من امل�ستحيل العثور على اأقنعة وجل م�ساد 

للبكترييا يف مو�سكو.
بفريو�س  امل�سابني  ع��دد  ح��ول  �سكوك خ�سو�ساً  وت��دور 
العدد  من  اأقل  اأنه  الكثريون  يعتقد  الذي  كوفيد-19 

احلقيقي.
“حتالف  ن��ق��اب��ة  رئ��ي�����س��ة  فا�سيليفا  اأن��ا���س��ت��ازي��ا  وق��ال��ت 
اإن  نافالني،  األيك�سي  املعار�س  من  واملقربة  الأطباء” 
ال�سلطات تخفي احلالت عن طريق جعلها تبدو على اأنها 
التنف�سي«.  التهابات حادة يف اجلهاز  اأو  “التهاب رئوي 
اإذ تقول  وهناك تناق�س بني الأرقام الر�سمية املن�سورة 
الرئوي  اللتهاب  اأن حالت  “رو�سات”  الإح�ساء  هيئة 
ازدادت يف مو�سكو بن�سبة %37 يف كانون الثاين/يناير 
املوؤ�س�سات  ت�سر  بينما   ،2019 بعام  مقارنة   2020
ال�سحية يف العا�سمة على انخفا�س اللتهابات الرئوية 
ال�سهرين  %8 و%7 خالل  بن�سبة  امل�ست�سفيات  خارج 

الأولني من العام.

على جهاز للتنف�س �سروري ملن يعانون من �سيق يف التنف�س.
امل��ط��اف غري  ب��امل��ر���س يف نهاية  �سي�سابون  مل��ن  الإج��م��ايل  ال��ع��دد  ي���زال  ول 
معروف )لقد �سجلت ال�سني اأكرث من 80 األف حالة( لكن درا�سة جديدة 
ن�سرتها جملة �ساين�س العلمية ت�سري اإىل اأن العدد احلقيقي قد يكون اأعلى 
بكثري نظًرا لنتقال العدوى املحتمل بني اأ�سخا�س لديهم اأعرا�س ب�سيطة 

اأو حتى ل تظهر لديهم اأية اأعرا�س.
فعالية  الأك��رث  الطريقة  ف��اإن  للحالت،  النهائي  العدد  عن  النظر  وبغ�س 
لإنقاذ الأرواح هي اإبطاء �سرعة الإ�سابات اجلديدة، اأو مبعنى اآخر “ت�سطيح 
كما يقول اخلرباء. وقد جتلى ذلك مرة اأخرى يف الدرا�سة التي  املنحنى”، 

اأجراها باحثو هارفارد.
اأو  البالغني،  ال�سكان  م��ن   20% متوقع  �سيناريو  اأف�سل  وف��ق  و�سي�ساب 
���س��ه��ًرا. ومب��وج��ب هذه   18 50 مليون �سخ�س على م��دى  ي��ق��رب م��ن  م��ا 

•• وا�صنطن-اأ ف ب

ُيحتمل اأن تواجه امل�ست�سفيات الأمريكية �سعوبة كبرية يف التعامل مع تدفق 
انت�ساره  يوا�سل  ال��ذي  امل�ستجد  ك��ورون��ا  فريو�س  وب��اء  عن  الناجم  املر�سى 

وب�سرعة، وفًقا لدرا�سة اأجراها باحثون يف جامعة هارفارد.
قام فريق من الباحثني من معهد ال�سحة العاملية يف هارفارد بنمذجة ت�سع 
احلالت.  وع��دد  املر�س  انتقال  �سرعة  تغيري  خ��الل  من  خمتلفة  فر�سيات 
وبناء على جميع الفر�سيات، ماعدا اثنتني، �سوف ت�ستنفد قدرات الغالبية 

العظمى من وحدات العناية املركزة يف البالد.
لقد اأ�سُطر و�سع مماثل يف اإيطاليا، وهي ثاين اأكرث الدول ت�سرراً بالوباء 
بعد ال�سني، الأطقم ال�سحية اإىل املفا�سلة بني املر�سى عرب اتخاذ قرارات 
�سعبة ب�ساأن من يجب اأن يح�سلوا على العناية اأوًل، مبا يف ذلك من �سيح�سل 

امل�ست�سفيات يف البالد ما يكفي من وحدات  الفر�سية، �سيكون لدى معظم 
التي  الأ���س��رة  م��ن   50% اأف��رغ��ت  اإذا  ال��وب��اء  م��ع  للتعامل  امل��رك��زة  العناية 

ي�سغلها مر�سى غري م�سابني بفريو�س كوفيد 19.
اأما اأ�سواأ الفر�سيات فتتوقع اأن ي�ساب %60 من ال�سكان البالغني، اأو 150 
مليون �سخ�س، يف خالل 6 اأ�سهر فقط. ويف هذه احلالة، حتى مع اإفراغ كل 
املر�سى  ا�ستقبال  الدولة على  امل�ست�سفيات يف  �ستكون قدرة غالبية  الأ�سرة، 

اأقل بخم�س مرات مما هو مطلوب.
بناء  مثل  تدابري  اتخاذ  مع  حتى  الفجوة،  ه��ذه  �سد  ال�سعب  من  و�سيكون 

امل�ست�سفيات الع�سكرية.
الفريق  وع�سو  هارفارد  جامعة  يف  امل�ساعد  الأ�ستاذ  ت�ساي،  توما�س  يعتقد 
اأن توا�سل الوليات  اإذن  اأن��ه م��ن ال�����س��روري  اأج���رى ه��ذه ال��درا���س��ة،  ال��ذي 

املتحدة تعزيز التدابري لحتواء الوباء.

كورونا ي�ستنفد طاقة امل�ست�سفيات الأمريكية 

اأ�سرتاليا متنع غري املقيمني من دخول البالد  
•• �صيدين-اأ ف ب

اأم�س عن منع غري  اأ�سراليا  ك�سفت 
املقيمني  غ��ري  لالأ�سخا�س  م�سبوق 
اإط�����ار تعزيز  ال���ب���الد يف  م���ن دخ����ول 
اإج������راءات الإغ�����الق ال��ه��ادف��ة لوقف 

انت�سار فريو�س كورونا امل�ستجد.
ال�سرايل  ال������وزراء  رئ��ي�����س  واأع���ل���ن 
فر�س  “�سيتم  م��وري�����س��ون  ���س��ك��وت 
حظر �سفر على كل الأ�سخا�س غري 
املقيمني والرعايا غري ال�سراليني 
و�سيدخل  ا���س��رال��ي��ا،  اىل  ال��ق��ادم��ني 
ال�ساعة  م��ن  اع��ت��ب��ارا  التنفيذ  ح��ي��ز 

التا�سعة م�ساء اليوم«.
طلبت  ال�سرالية  احلكومة  وكانت 
المتناع  الأرب����ع����اء  م��واط��ن��ي��ه��ا  م���ن 
ع��ن ال�����س��ف��ر اإىل اخل�����ارج، ك��م��ا دعت 
ب�سرعة  العودة  اإىل  حاليا  امل�سافرين 

اإجراءات  اإط��ار  اإىل بلدهم، وذل��ك يف 
البالد  ت����اري����خ  يف  م�����س��ب��وق��ة  غ����ري 
ت��ف�����س��ي وباء  م���ن  اإىل احل����ّد  ت��ه��دف 
رئي�س  وط���ل���ب  امل�����س��ت��ج��ّد.  ك����ورون����ا 
ال���������وزراء ال������س�����رايل اأي�������س���ا احلد 
ال�سرورية”  “غري  التجمعات  م��ن 
الأماكن  يف  �سخ�س  مئة  م��ن  لأك��رث 
م�سبقا  فر�س  حظر  بعد  الداخلية، 
500 �سخ�س  اأك��رث من  على جتمع 
املعروفني  ال�سراليني  ذه��ول  اأث���ار 

بحبهم للن�ساطات الريا�سية.
يف ال�سق الإقت�سادي، خّف�س امل�سرف 
�سعر  اخلمي�س  الأ���س��رايل  امل��رك��زي 
الن�سف  مب��ق��دار  الرئي�سي  ال��ف��ائ��دة 
اأدن�����ى  يف  ن���ق���ط���ة،  رب�����ع  اإىل  ل��ي�����س��ل 
اإطار  وذل��ك يف  ت��اري��خ��ه،  م�ستوى يف 
اأقّرها  ا�ستثنائية  اإج����راءات  �سل�سلة 
ل��ل��ح��ّد م���ن ت���داع���ي���ات ك���ورون���ا على 

حّكام  جمل�س  وق��ال  البالد.  اقت�ساد 
يف  ال�سرايل”  الح��ت��ي��اط��ي  “بنك 
اجلديد  ال���ف���ائ���دة  م���ع���ّدل  اإّن  ب���ي���ان 
اإح����راز  “حلني  ح��ال��ه  ع��ل��ى  �سيبقى 
ن�سبة  ب����ل����وغ  ����س���ع���ي���د  ع���ل���ى  ت�����ق�����ّدم 
اأّن  واأ����س���اف  الكامل”.  ال��ت��وظ��ي��ف 
اإج��راءات اأخرى  اأق��ّر  جمل�س احلّكام 
���س��ن��دات حكومية  ����س���راء  ب��ي��ن��ه��ا  م���ن 

ودعم القطاع امل�سريف يف البالد.
الفائدة  ���س��ع��ر  امل�������س���رف  وخ���ّف�������س 
الرئي�سي ربع نقطة من اأجل تخفيف 
لالأزمة  الق��ت�����س��ادي��ة  ال���ت���داع���ي���ات 

الناجمة عن الوباء.
اأكرب �سركة  كما اأعلنت “كوانتا�س”، 
اأّنها  اخلمي�س  اأ�سراليا،  يف  ط��ريان 
غري  اإج���ازة  موّظفيها  ثلثي  �ستمنح 
م���دف���وع���ة ح��ت��ى ن��ه��اي��ة اأي���ار/م���اي���و 
امل��ق��ب��ل ع��ل��ى الأق����ّل و���س��ت��وق��ف خالل 

ال�سهر اجلاري كّل رحالتها الدولية، 
مناف�ستها  ح������ذو  ب����ذل����ك  ل���ت���ح���ذو 
اّتخاذ  يف  �سبقتها  التي  “فريجني” 
ب�سبب فريو�س كورونا  الإج��راء  هذا 

امل�ستجّد.
وق���ال���ت ك��وان��ت��ا���س اإن���ه���ا ���س��ت��ع��ّل��ق كل 
رحالتها الدولية بحلول نهاية اآذار/

غ���داة طلب احلكومة  وذل���ك  م��ار���س 
المتناع  مواطنيها  من  الأ�سرالية 
ودعوتها  اخل�����ارج،  اإىل  ال�����س��ف��ر  ع���ن 
ب�سرعة  العودة  اإىل  حالياً  امل�سافرين 
امل�سابني  ع����دد  وب���ل���غ  ب���ل���ده���م.  اإىل 
باملر�س يف ا�سراليا اأكرث من 500 
�سخ�س وعدد الوفيات �ستة اأ�سخا�س. 
الرتفاع  يوا�سل  امل�سابني  عدد  لكن 
احل�����الت اجلديدة  وم��ع��ظ��م  ي��وم��ي��اً 
اأو  ال��ب��الد  اإىل  ع���ادوا  مل�سافرين  ه��ي 

لأ�سخا�س اأ�سيبوا بالعدوى منهم.

 بوتني يوؤكد اإنه لي�ص »قي�سر« رو�سيا 
 •• مو�صكو-اأ ف ب

اأكد الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني اأنه لي�س “قي�سر” رو�سيا، يف مقابلة 
الكرملني  راأ���س  على  بقائه  متديد  له  تتيح  د�ستورية  تعديالت  تبني  بعد 
وقال يف مقابلة مع وكالة اأنباء “تا�س” العامة  نظرياً حتى عام 2036. 
ردا  ال�سلطة  لتوليه  الع�سرين  الذكرى  اإط��ار  يف  �سباط/فرباير  �ُسجلت يف 

على لقب القي�سر الذي ُي�سبغ عليه اأحياناً، “هذا ل عالقة له بالواقع«.
اأنا ل اأحكم. القي�سر هو الذي يجل�س وينظر  واأ�ساف “اأنا اأعمل كل يوم، 
بينما يجرب يف الوقت نف�سه  اإليك من علٍو ويقول: ‘اأنا اآمر وهم ينفذون’، 
قبعة وينظر اإىل نف�سه يف امل��راآة ». وعندما �ُسئل من قبل عن نيته اأو عدم 
نيته البقاء يف ال�سلطة بعد انتهاء فرة وليته عام 2024، قال الرئي�س 
الرو�سي اإن الأمر يعود اإىل الرو�س ليقرروا بهذا ال�ساأن: “اإن الأمر الأهم، 
وهو م�ساألة مبداأ، هو موقف غالبية مواطني هذا البلد. اإنها م�ساألة ثقة«.

وقال “لي�س لدي اإجابة اليوم” على هذه اخلطط. ورد املعار�س الرئي�سي 
للكرملني األيك�سي نافالني على الفور وكتب على موقع توير: “القي�سر 
قال اإنه لي�س قي�سراً«. طرح فالدميري بوتني تعديالت د�ستورية يف كانون 
اآذار/ يف  الأخ��رية  اللحظة  يف  مفاجئة  ب�سورة  اإليها  اأُ�سيف  الثاين/يناير 

مار�س، تعديل يتيح له ب�سكل خا�س احلق يف البقاء فرتني اإ�سافيتني يف 
احلكم بعد نهاية الفرة احلالية يف عام 2024.



اجلمعة   20   مارس   2020  م  -   العـدد  12888  
Friday   20   March   2020  -  Issue No   12888

12

عربي ودويل
عندما ي�سبح اجلديد قدمًيا:

اإ�سبانيا: هل خ�سر بودميو�ص روحه على طريق ال�سلطة؟
•• الفجر -األبان الكييم –ترجمة خرية ال�صيباين

   امل�ساواة، الندماج، البيئة. كان من املمكن اأن يواجهوا 
ما  لبودميو�س  كان  فقد  لع�سرنا.  الكربى  التحديات 
يلزم، الفكر الجتماعي وجتديد الأجيال، ومل نفعل 
اأرييل جرييز �سارم مع احلزب الذي �ساهم يف  ذلك”. 

تاأ�سي�سه عام 2014.    يف اعقاب حركة ال�ساخطني، 
ال�سباب  املثقفني  من  جمموعة  التقطت  اإ�سبانيا،  يف 
ب�  ووع��دت  الجتماعية،  للعدالة  التعط�س  حالة 
وممار�سة ال�سيا�سة ب�سكل خمتلف،  “تغيري النظام”، 
�سنوات،  �ست  وبعد  للمواطنني.  ال�سلطة  واإع���ادة 
على  راأ�سا  البالد  يف  ال�سيا�سي  امل�سهد  بودميو�س  قلب 

�سيا�سات  وحّول  موؤخرا،  احلكومة  دخل  لقد  عقب: 
ال�سرتاكيني اإىل الي�سار، ولكن ما الذي تبقى من روح 
الي�ساري  احلزب  هذا  حقق  �سيا�سيًا،  ال�ساخطني؟     
الراديكايل اإجنازًا: و�سع خم�سة وزراء من �سفوفه، 
الئتالفية  احلكومة  يف  وع�سرين،  اثنني  بني  من 
يناير.  منذ  �سان�سيز  ب��ي��درو  ال���س��رتاك��ي  بقيادة 

جمموعات  املوحد،   الي�سار  خالل  من  “ال�سيوعيون، 
  ،2014 ع��ام  قبل  ال�سرتاكية  ي�سار  على  كبرية 
حاولوا فعل نف�س ال�سيء منذ عقود ومل يحققوا ذلك 
العلوم  ق�سم  مدير  دورا،  فريي  جاميي  ُيذّكر  اأب��ًدا، 
حني  يف  مبدريد،  كومبلوتن�سي  جامعة  يف  ال�سيا�سية 

“فعل بودميو�س ذلك، يف؟ خم�سة؟ �ست �سنوات؟” 

   مل تعد بودميو�س جمموعة من 
الأ�سدقاء يتحدثون عن ال�سيا�سة 
اآلة  اإن��ه��ا  بيبي”،  ال��ع��م  “فندق  يف 
ال��ك��ث��ري من  ع��ل��ى  ت�ستحوذ  ك��ب��رية 
الربملان.  يف  ن���واب  ول��ه��ا  ال�سلطة 
ك����ان  و2017،   2016 ب������ني 
ال�سيا�سة  جلنة  يف  ج��ريي��ز  اأري��ي��ل 
تكوينه  اىل  ب��ال��ن��ظ��ر  ال����زراع����ي����ة 
بني  “كنا  ال�����ن�����واب.  جم���ل�������س  يف 
الفريق،  يف  وال��ث��م��ان��ني  ال�����س��ت��ني 
ال ان ال��ق��رارات ات��خ��ذت م��ن قبل 
كان  اأ�سخا�س.  �ستة  من  جمموعة 
ا�ستيعاب  ع��ل��ي��ه��م  امل�����س��ت��ح��ي��ل  م���ن 
لديه  ح��زب  اأنتجها  التي  الأج��ن��دة 
تن�سيقيات يف جميع اأنحاء البالد! 
والأ�سخا�س  الو�سائل  لدينا  كانت 
عمل  لتطوير  والأف���ك���ار  امل��وؤه��ل��ني 
اأو�سع بكثري، لكنهم ف�سلوا منطق 
خو�س  ب��اأف��ق  متعللني  ال��ه��ي��م��ن��ة، 

انتخابات مقبلة ».
بودميو�س  ���س��ي��د  م����ن����اورات  اإن     
تعزز  ل���ك���ن���ه���ا  احل���������زب،  ت�������س���ع���ف 
ف�سيًئا،  ���س��ي��ًئ��ا  وم��ك��ان��ت��ه.  �سلطته 
ي��دخ��ل احل����زب امل���ول���ود م���ن رحم 
ال�������س���ف���وف:  م����اي����و   15 ح����رك����ة 
اأن  ف���ك���رة  ع����ن  ي���ت���خ���ل���ون  “اإنهم 
يكونوا حركة، ليتحولوا اإىل حزب 
الأك����ادمي����ي  ي��ح��ل��ل  كال�سيكي”، 
لقد  التنظيم.  ت��اري��خ  تتبع  ال���ذي 
الإيديولوجية  القواعد  اأ�سبحت 
ت��دري��ج��ي��اً، وو�سعوا  م��رون��ة  اأك���رث 
جانبا مقرحاتهم الأكرث جذرية، 
وتركوا فكرة جتاوز الدميقراطية 
اإنهم  احل���رة...  والتجارة  احلالية 
يريدون اليوم تغيريها اأو جتاوزها 

ب�سيا�سات يومية ».
اإغلي�سيا�س  ب���اب���ل���و  ي�����راه�����ن     
ن��ف�����س��ه ع��ل��ى ال���ت���ع���اون م���ع احلزب 
رف�����س هذا  اأن  ب��ع��د  ال����س���راك���ي، 
اخليار لفرة طويلة. “اإنه متاأكد 
الآن، من عدم وجود اأ�سوات ناقدة 
ان عزز  ل��ه  �سبق  اذ  احل���زب  داخ���ل 

�سلطته داخل بودميو�س.«
   م���ن ب���ني ال���ق���ادة اخل��م�����س��ة عند 
النطالق، بقي واحد فقط. “من 
حيث احل�سابات الأنانية ال�سغرية، 
اأر فرقا بني الي�سار واليمني”،  مل 
يتح�ّسر اآرييل جرييز. بالن�سبة يل، 
يجب اأن يكون هناك فرق. هل هي 
يف   “ الب�سرية؟  الطبيعة  م�سكلة 
كتب  مايو،   10 بتاريخ  راأي  مقال 
البايي�س  ���س��ح��ي��ف��ة  م���ن  ���س��ح��ف��ي 
اليومية: “ذهب اإغلي�سيا�س لتغيري 
بتغيريه...  النظام  ف��ق��ام  ال��ن��ظ��ام، 
ل��ق��د ح��ول��ه اإىل ب��ريوق��راط��ي من 

“الطبقة املغلقة«.
   رمبا... ولكن بالن�سبة ملدير ق�سم 
العلوم ال�سيا�سية يف كومبلوتن�سي، 
وهو �ساهد مميز على هذه املغامرة، 
“من حركة 15 مايو انبثق حزب 
ال�سيا�سية. وتطّور  بامل�ساركة  �سمح 
ب��ق��ي��ت على  اأخ���������رى،  ت�����س��ك��ي��الت 
مثرية  وروؤى  اأف����ك����ارا  ال��ه��ام�����س، 
ل���اله���ت���م���ام، غ���ري ان اف���ك���اره���ا ل 
متلك تاأثريا كبريا على املجتمع«.

ال�����ذي يقود  اإغ��ل��ي�����س��ي��ا���س،  ب��اب��ل��و 
احل����زب ك��م��ل��ك م��ط��ل��ق، ه��و اليوم 
احلكومة،  لرئي�س  الثاين  النائب 
الجتماعية،  احل����ق����وق  ووزي��������ر 

واأجندة 0302.
يعقد  اأن  احل������زب  ع���ل���ى  وك������ان     
األيغري  في�ستا  ال��ث��ال��ث،  م��وؤمت��ره 
12 مار�س، ولكن مت اإلغاوؤه  3، يف 
فريو�س.  ك���ورون���ا  ج��ائ��ح��ة  ب�سبب 
الفر�سة مع ذلك �سانحة للتقييم.

طريق طويلة 
اإىل قمة الدولة

ومتعرًجا  ط���وي���ال  امل�����س��ار  ك����ان     
الدعوة  متت  هناك.  اإىل  للو�سول 
 10 يف  ال����ع����ام����ة  ل����الن����ت����خ����اب����ات 
الناجت  الن�سداد  ملواجهة  نوفمرب 
قبلها،  التي  النتخابات  نتائج  عن 
بودميو�س  طالب   .2019 اأبريل 
بيدرو  ان  ال  احل��ك��وم��ة  ب���دخ���ول 
�سان�سيز، زعيم احلزب ال�سراكي 
نتائج  اأن  رغم  يريد،  ل  الإ�سباين، 
القراع جعلت اأ�سوات هذا احلزب 
ال�سراكي...  لتن�سيب  �سرورية 
مل يتم التو�سل اإىل اتفاق، وامتنع 

بودميو�س عن الت�سويت.
امل�����رة الأوىل  ل��ي�����س��ت ه����ذه ه���ي     
ال��ت��ي ت��رف�����س ف��ي��ه��ا ك��ت��ائ��ب بابلو 
الزعيم  ت���ر����س���ي���ح  اإغ���ل���ي�������س���ي���ا����س 
النتخابات  ب���ع���د  ال�����س����راك����ي. 
لهم  �سبق   ،2015 ل��ع��ام  ال��ع��ام��ة 
ان ���س��وت��وا ���س��د اق�����راح احل���زب 
ق���دم حكومة  ال����ذي  ال����س���راك���ي، 
الو�سط  ح��زب مي��ني  م��ع  ائتالفية 

�سيودادانو�س. 
الإ�سبان  امل���اأزق  اأج��رب  اي�سا،  وهنا 
اإىل �سناديق القراع  العودة  على 

عام 2016.
   ومنذ 20 دي�سمرب 2015، اأ�سبح 
ال�سراكيني  على  امل�ستحيل  م��ن 
ات���ف���اق مع  ت�����س��ك��ي��ل ح��ك��وم��ة دون 
بودميو�س. ففي ذاك اليوم، �سجل 
ح���زب ال��ي�����س��ار ال��رادي��ك��ايل دخول 
مدويا اىل جمل�س النواب... ت�سعة 

و�ستون مقعًدا من اأ�سل 350. 
���س��ي��ودادان��و���س ال�ساب،  وم��ع ح��زب 
الثنائية  ح��ط��م��ا  ن��ائ��ب��ا،  اأرب����ع����ون 
القاعدة.  ك���ان���ت  ال���ت���ي  احل���زب���ي���ة 
وحينها مل يطفئ بودميو�س حتى 

�سمعته الثانية. 
�سنع   ،2014 ي��ن��اي��ر  يف  ول����د     
النتخابات  يف  م���ف���اج���اأة  احل�����زب 
ال�����ع�����ام.  ن���ف�������س  يف  الأوروب���������ي���������ة 
للغاية،  حم�������دودة  وب���اإم���ك���ان���ي���ات 
ح�سل على اأكرث من مليون �سوت، 
اإىل  اأوروبيني  نواب  واأر�سل خم�سة 

برملان �سرا�سبورغ.
ب���ودمي���و����س  اأ�����س����ب����ح     وه������ك������ذا، 
اح�����دى ال���ظ���واه���ر ال�����س��ي��ا���س��ي��ة يف 
واك��ت�����س��ح �سناديق  ال��ل��ح��ظ��ة،  ت��ل��ك 

القراع.

»ال�ساخطون«
حركة  ت���اأ����س���ي�������س���ه؟  اأ�����س����ط����ورة     
حركة  ��ا  اأي�����سً وت�سمى  م��اي��و،   15

و�سعت   ،2011 عام  ال�ساخطني. 
اندلعت  التي  القت�سادية،  الأزم��ة 
على  اإ�سبانيا  ���س��ن��وات،  ث��الث  قبل 
�سفيح �ساخن. اأكرث من 40 باملئة 
من البطالة بني ال�سباب، وت�ساعد 
ال�سكن،  م����ن  الإخ��������الء  ع��م��ل��ي��ات 
 15 ... يف  ال��ف��ق��ر  رق��ع��ة  وت��و���س��ع 
مظاهرة  مبنا�سبة   ،2011 مايو 
البع�س  قرر  التق�سف،  اأخرى �سد 
بويرتا  ال�سخمة  ال�ساحة  احتالل 
لليلة  و�سط مدريد،  �سول، يف  ديل 
واح���دة، ث��م ليلتني، ث��م ع��دة لياٍل 
الثنائية  ي��دي��ن��ون  ان��ه��م  اأخ������رى. 
الف�ساد  وي���ت���ه���م���ون  احل����زب����ي����ة، 
�سوتهم،  مب�������س���ادرة  وامل�������س���ارف، 
اإنهم  ت��ف��ق��ريه��م...  يف  وال��ت�����س��ب��ب 
ي���ط���ال���ب���ون ب���دمي���ق���راط���ي���ة اأك����رث 
عدالة،  اأك�����رث  ون���ظ���ام  ت�����س��ارك��ي��ة، 
“ليلة  وكانوا م�سدر الهام حلركة 

وقوف” يف فرن�سا.
    »كانت النواة املوؤ�س�سة لبودميو�س، 
جم��م��وع��ة م���ن الأك���ادمي���ي���ني من 
جامعة  يف  ال�سيا�سية  العلوم  كلية 
مانويل  ي��و���س��ح  كومبلوتن�سي”، 

األفاريز تارديو.
اأ����س���ت���اذ ت���اري���خ ب��ج��ام��ع��ة خوان      
كارلو�س مبدريد، قاد هذا الخري 
ثمانية  م��ن  م��ك��وًن��ا  بحثًيا  ف��ري��ًق��ا 
يتتبع  ك���ت���اب  ل��ت��األ��ي��ف  اأ���س��خ��ا���س 
تاريخ بودميو�س، من الأ�سول اإىل 
“بودميو�س،   :2019 ع��ام  �سيف 
قدمًيا”.  اجل��دي��د  ي�سبح  ع��ن��دم��ا 
 15 ح��رك��ة  يف  ب��ع�����س��ه��م  “�سارك 
لبناء  اأن��ه��ا فر�سة  واأدرك����وا  م��اي��و، 
قدموا  البداية،  يف  �سيا�سي.  بديل 
اأنف�سهم كمنظمة �سيا�سية خمتلفة 

وجديدة جذرًيا، وبهيكلة افقية«.

مثاليو فال�سني
��ا ق�سة     ه���ذه ال��ق�����س��ة ه���ي اأي�����سً

�سيا�سية  ق��ي��م  ول  خ���ربة  ل  م��ع��ه، 
وا�سبحت  ط��ّي��ع��ون.  لكنهم  ل��ه��م، 
منا�سبة  ب���ودمي���و����س  م�����وؤمت�����رات 
حيث  دم���وي���ة،  ح�����س��اب��ات  لت�سفية 
من  ن��ت��ائ��ج��ه��ا  يف  “التحكم  ي��ت��م 
مانويل  وف��ق  الياء”،  اإىل  الأل���ف 

األفاريز تارديو.
احلزب،  ماأ�س�سة  عملية  “خالل   
اللعبة  ق��واع��د  ت��غ��ريت  راأي��ن��ا كيف 
يوؤكد  وقّحة”،  حم�سوبة  بطريقة 

اأرييل جرييز.
   داخليا، اثارت التعددية ال�سراعات. 
اإينيغو  “اليروخونيون”،  يدعم 
اإري��������خ��������ون، وخ����ط����اب����ه امل���ع���ت���دل 
احلزب  م��ع  للتفاو�س  وا�ستعداده 
يدعم  جانبهم،  م��ن  ال���س��راك��ي. 
اإغلي�سيا�س  بابلو  “البابلويون”، 
ال��ذي يدعو  ال��رادي��ك��ايل،  وخطابه 

اإىل معار�سة ال�سراكيني.
الن�سطاء  اأم�����ام  ال���ن���زاع  ح���ل     مت 
عام   2 األ��ي��غ��ري  في�ستا  م��وؤمت��ر  يف 
التاريخ  ه�����ذا  ومي���ث���ل   .2017
ال�ستيالء النهائي على بودميو�س 
م���ن ق��ب��ل زع��ي��م��ه احل�����ايل. “لقد 
التوترات  توظيف  م�سهد  قدمنا 
ال���داخ���ل���ي���ة يف و����س���ائ���ل الإع������الم 
بطريقة غري م�سوؤولة، مع �سيا�سة 
كان  رمب��ا   ”....“ همجية  ه���روب 
قطع  لكن  خاطئا،  اإينيغو  حت��دي 
 ،“  ... كارولني  �سخ�س مثل  راأ���س 
يتقا�سم  ك��ان  ال��ذي  ال��رج��ل  ياأ�سف 
م��ع��ه��م دون ح����دود ك���ل م���ا ي���رد يف 

مناق�ساتهم.
وت�����ره منفردا  ع��ل��ى  ك���ل  ع����زف     
وغّنى على لياله. ومت الك�سف عن 
خريطة طريق كارولينا بي�سكان�سا 
وجلو�س  اإغ��ل��ي�����س��ي��ا���س  لإ����س���ق���اط 
وقد  العر�س،  على  اإريخون  اإينيغو 
اأ���س��ب��ح ال���رج���ل ال���ث���اين، م���ن قبل 

ال�سحافة عام 2018.

وي����ع����ت����ق����د اأري�������ي�������ل ج�����ريي�����ز ان����ه 
باإمكانية  ����س���ع���ور  ه���ن���اك  “كان 
مينعها  ت��غ��ي��ري  دي��ن��ام��ي��ك��ي��ة  ف��ت��ح 
حلمهم  ويتمثل  القائم”.  النظام 
ال�سراكي  احل������زب  جت������اوز  يف: 
 ... الي�سار  ثقل  م��رك��ز  لي�سبحوا 

لكن املعجزة مل حتدث اأبداً.
اأنهم  اإغلي�سيا�س  اأدرك  »عندما     
ال�سراكي،  احل��زب  يتجاوزوا  لن 
اخلا�سة:  ا���س��رات��ي��ج��ي��ت��ه  ف��ر���س 
ال�سراكي  احل����زب  م���ع  ال��ت��ع��اون 
يطور موؤلف الكتاب عن تاريخ   ،“

احلزب.

�سيطرة اإغلي�سيا�س
 على احلزب

  �سيطر بابلو اإغلي�سيا�س تدريجياً، 
ال��واح��د تلو  اأط���اح مبناف�سيه  وق��د 
وقام  ق��وات��ه.  ولء  و�سمن  الآخ���ر، 
يتعاونون  �سباب  بتجنيد  احل���زب 

جم���م���وع���ة م����ن الأ������س�����دق�����اء من 
معظمهم  كومبلوتن�سي،  ج��ام��ع��ة 

من الأ�ساتذة ال�سباب. 
املثقفون  هوؤلء  يحلم  الي�سار،  من 
بتغيري العامل، ودون اإدراك منهم، 
و�سعوا اأ�س�س حزب �سيدخل التاريخ. 
اأرييل خرييز، طرف يف املجموعة، 
“لقد عملنا مًعا يف  يتذكر قائاًل: 
وخا�سة  ال�سيا�سية،  ال��ع��ل��وم  كلية 
التي  ال���ن���ق���دي���ة،  الأك����ادمي����ي����ة  يف 
كارلو�س”  “خوان  م��ع  نتقا�سمها 
“اإغلي�سيا�س”،  وبابلو  مونديرو، 
وكارولينا  “اإريخون”  واإن��ي��غ��ي��و 
لوي�س  جانب  واإىل  “بي�سكان�سا”. 
األيغري، هذه الأ�سماء الأربعة، هي 
الرئي�سيني  اخلم�سة  القادة  اأ�سماء 

للحزب عند تاأ�سي�سه.
   يف عطلة نهاية الأ�سبوع، جتتمع 
فال�سني،  يف  ب��اأك��م��ل��ه��ا  امل��ج��م��وع��ة 
ل��ي�����س��ت بعيدة  ب���ل���دة ري��ف��ي��ة  وه����ي 

منزل.  جلرييز  حيث  مدريد،  عن 
ال�سيا�سة،  اأع���������س����اوؤه����ا  ي��ن��اق�����س 
جال�سني  العامل،  ت�سكيل  ويعيدون 
“فندق  الأرج��ن��ت��ي��ن��ي  امل��ط��ع��م  يف 
ال�ستاء،  ف�����س��ل  يف  بيبي”.  ال��ع��م 
اآري��ي��ل ج��ريي��ز للتزلج مع  ي��ذه��ب 
بابلو اإغلي�سيا�س واإينيغو اإريخون، 
وه���م���ا ���س��دي��ق��ان ل ي���ف���رق���ان يف 
ذل��ك ال��وق��ت.    يف بدايتهم، “كان 
املارك�سية،  ب��ع��د  م���ا  خ���ط���اب  ل��ه��م 
التجارة  اأنهم �سد نظام  و�سعبوي، 
امللكية  و�����س����د  امل�����ع�����ومل،  احل�������رة 
األفاريز  مانويل  يو�سح  اخلا�سة، 
ت����اردي����و، ك���ان���وا ي��ع��ت��زم��ون جتاوز 

لإقامة  التمثيلية  الدميقراطية 
اإنهم  “حقيقية”،  دمي��ق��راط��ي��ة 
اأن  ل��ل��راأ���س��م��ال��ي��ة، مبعنى  م��ع��ادون 
تكون  اأن  ي���ج���ب  ال���دمي���ق���راط���ي���ة 
بالن�سبة لهم و�سيلة لبناء جمتمع 

اأكرث م�ساواة ».
النخب  ك���ل���ل  دون  ي���ن���ت���ق���دون     
ال�����������س�����ي�����ا������س�����ي�����ة والإع�������الم�������ي�������ة 
عليها  يطلق  ال��ت��ي  والق��ت�����س��ادي��ة، 
“الطائفة  ا�����س����م  اإغ���ل���ي�������س���ي���ا����س 
�سي�ستخدمه  ت��ع��ب��ري  املغلقة”، 
لح��ق��ا ج����ان ل����وك م��ي��ل��ي��ن�����س��ون يف 

فرن�سا.
النتخابية،  ال��ن��ج��اح��ات  ت��ت��ال��ت     

عندما اأدرك اإغلي�سيا�ص اأنهم لن يتفوقوا على احلزب ال�سرتاكي، فر�ص ا�سرتاتيجيته اخلا�سة: التعاون معه

حزب �سيودادانو�س �ساهم اي�سا يف تغيري امل�سهد ال�سيا�سي

بابلو اإغلي�سيا�س... من احللم اىل الواقع

ال�ساخطون... حا�سنة بناء بودميو�س

كارولينا بي�سكان�سا من موؤ�س�سة اىل مغ�سوب عنها

ال�سراكي بيدرو �سان�سيز رّو�س الوح�ساإنيغيو اإريخون من املوؤ�س�سني الذين مت كن�سهم

ذهب اإغلي�سيا�س لتغيري النظام، فقام النظام بتغيريه
 لق��د حول��ه اإىل بريوق�راط�ي من »الطبق��ة املغلق�ة«

منذ دي�سمرب 2015، اأ�سبح من امل�ستحيل على 
ال�سرتاكيني ت�سكيل حكومة دون اتفاق مع بودميو�س

تخلى بودميو�ص عن فكرة اأن يكون 
حركــة ليتحول اإىل حزب كال�سـيكي

اأ�سبحت القواعد الإيديولوجية اأكرث مرونة 
تدريجيًا، وو�سعت جانبا املقرتحات الأكرث جذرية
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املال والأعمال
ت�سهياًل خلطط ال�سفر..  الحتاد للطريان تعلن عن »ر�سيد الحتاد«

“ندرك  ق��ائ��اًل:  للطريان،  الحت��اد  جمموعة  يف  التجارية  لل�سوؤون 
امل�سبوقة،  الظروف غري  ع��دًدا من �سيوفن���ا، يف مثل هذه  اأن  متاًما 
اأنهم  اأو  القي�����ود املفرو�س��������ة  ال�س�������فر ب�سبب  اإما غري قادري������ن على 
اختاروا عدم ال�سفر واإلغاء خطط �س�������فرهم بالكام����ل، من هنا تاأتي 
وم�ساعدتهم  لهم  املرون������ة  م�س����تويات  اأعلى  توفري  يف  م�سوؤوليتنا 

بالقدر املمكن.«
اأي وقت  اأكرث من  واليوم  العامل،  “تتكاتف اجله����ود حول  واأ�ساف: 
امل�ساهمة يف  اأهمية  املمكنني، مع  والرعاية  امل�ساعدة  لتقدمي  م�سى، 
ظل  ويف  )كوفيد-19(،  امل�ستجد  كورونا  فريو�س  انت�سار  من  احلد 
هذه التحّديات، تاأتي خدمة “ر�سيد الحتاد” للتخفيف من بع�س 

ال�سغوط����ات غري ال�سروري���ة التي يواجهها العديد من �سيوفنا.« 

•• اأبوظبي-الفجر:

“ر�سيد  ُت��ق��ّدم الحت���اد للطريان خدمة  ال��راه��ن��ة،  يف ظ��ل الأو���س��اع 
عرب  �سفرهم  خطط  تاأجيل  حرية  ل�سيوفها  تتيح  التي  الحتاد”، 
الأ�سلية  قيمتها  وا�ستخدام  جم��اًن��ا،  تذاكرهم  اإل��غ��اء  م��ن  متكينهم 

كر�سيد حلجز رحالتهم املقبلة. 
ومع ا�ستمرار تطور الأو�ساع املتعلقة بفريو�س كورونا )كوفيد -19(، 
فاإن من �ساأن تلك الإجراءات اجلديدة التي توفرها ال�سركة، اأن تتيح 
امل�سطرون  يح�سل  اأن  �سمان  مع  املرونة  م�ستويات  اأعلى  لل�سيوف 

منهم لل�سفر، على �سفر اآمن ومريح. 
ال��رئ��ي�����س التنفيذي  ويف ه���ذا اخل�����س��و���س، حت���ّدث روب���ن ك���ام���ارك، 

لديهم  ال��ذي��ن  ال�سيوف  جلميع  الحتاد”  “ر�سيد  خ��دم��ة  تتوفر 
حجوزات لل�سفر قبل 30 يونيو 2020. حيث ميكنهم اإعادة حجز 
رحالتهم حتى تاريخ 30 �سبتمرب 2020، على اأن يتم ال�سفر قبل 
درجات  كافة  على  ذل��ك  وينطبق   ،2020 دي�سمرب   31 بحلول  اأو 

ال�سفر وفئات الأ�سعار والوجهات التي تخدمها الحتاد.
 ول��ن ي��رت��ب عليهم ���س��وى دف��ع ف��رق �سعر ال��ت��ذك��رة الأ���س��ل��ي��ة عن 
اجلديدة. اإىل جانب ذلك، �سيتم اإهداء اأع�ساء برنامج �سيف الحتاد، 
31 مار�س ولثالثة  اعتباًرا من  الفئات،  اأميال  �سهرية من  مكافاآت 
بهم.  اخلا�سة  الع�سوية  فئة  على  املحافظة  يف  مل�ساعدتهم  اأ�سهر، 
و�سيتم التوا�سل مع الأع�ساء املوؤهلني لتزويدهم مبعلومات اإ�سافية 

يف هذا اخل�سو�س. 

ميكن لل�سيوف الراغبني بال�ستفادة من خيار ر�سيد الحتاد، زيارة 
ال�ستمارة  واإمت��ام   www.etihad.com/travelalerts الرابط 

اإلكرونًيا. 
وبالن�سبة لل�سيوف الذين لديهم حاجة ما�سة لل�سفر، تعمل الحتاد 
ووقاية  ال�سحة  ووزارة  العاملية،  ال�سحة  منظمة  م��ع  وثيق  ب�سكل 
املجتمع يف دولة الإم��ارات العربية املتحدة، والحت��اد ال��دويل للنقل 
اجل���وي )اأي���ات���ا(، اإىل ج��ان��ب غ��ريه��م م��ن الهيئات وامل��ن��ظ��م��ات، على 

�سمان توفري جتربة �سفر �سحية، اآمنة و�سليمة للجميع. 
واخ��ت��ت��م ال�����س��ي��د ك���ام���ارك ك��الم��ه ب��ال��ق��ول: “حتتل ���س��الم��ة وراحة 
�سيوفنا وموظفينا قمة اأولوياتنا، ونتخذ كافة اخلطوات ال�سرورية 

للتاأكد من �سمان ذلك.« 

العراق �سيلغي ا�سرتدادا لتكاليف ال�سحن على �سحنات اخلام يف اأبريل لأوروبا والأمريكتني 

التدافع على ال�سيولة يبقي على زخم الدولر يف اآ�سيا 

نيكي ي�سجل اأدنى م�ستوى يف 3 اأعوام ون�سف 

مل�ساعدتهم على مواجهة الظروف ال�ستثنائية

ال�سارقة لإدارة الأ�سول تدر�ص خيارات دعم عمالئها ملواجهة تاأثريات كورونا

مليار درهم ت�سرفات العقارات يف دبي   3.14
ب��رج خليفة  دره��م مبنطقة  مليون   20 بقيمة  مبايعة 
درهم  مليون   19 بقيمة  مبايعة  تلتها  املبايعات  كاأهم 
يف منطقة برج خليفة واأخريا مبايعة بقيمة 8 مليون 

درهم يف منطقة برج خليفة. 
امل��ن��اط��ق م��ن حيث  ب��رج خليفة  ت�����س��درت منطقة  وق��د 
مبايعة   92 �سجلت  اإذ  والفلل  ال�سقق  مبايعات  ع��دد 
دبي  وتلتها منطقة مر�سى  درهم  مليون   290 بقيمة 
درهم  م��ل��ي��ون   169 بقيمة  م��ب��اي��ع��ة   86 بت�سجيلها 
مبايعة   57 بت�سجيلها  اخل��ام�����س��ة  الثنية  يف  وث��ال��ث��ة 

بقيمة 36 مليون درهم. 
درهم  مليار   1.25 ق��دره��ا  قيمة  ال��ره��ون��ات  و�سجلت 
منها 111 رهونات اأرا�سي بقيمة 1.12 مليار درهم 
مليون   136.25 بقيمة  و�سقق  فلل  رهونات  و142 
الثانية  جنوب  ال��رب���س��اء  مبنطقة  اأهمها  وك��ان  دره���م، 
بقيمة 244 مليون درهم واأخرى يف منطقة الرب�ساء 

الأوىل بقيمة 136 مليون درهم. 
بقيمة  ه��ب��ة   49 ت�سجيل  ���س��ه��دت  ف��ق��د  ال��ه��ب��ات  واأم����ا 
جمريا  مبنطقة  اأهمها  ك��ان  دره��م  مليون   470.72
واأخ��رى يف منطقة  135 مليون دره��م  الثانية بقيمة 

القوز ال�سناعية الثالثة بقيمة 55 مليون درهم. 

•• دبي-الفجر:

ح��ق��ق��ت ال��ت�����س��رف��ات ال���ع���ق���اري���ة يف دائ������رة الأرا�����س����ي 
والأم���الك يف دب��ي اأك��رث من 3.14 مليار دره��م حيث 
بقيمة  مبايعة   700 ت�سجيل  اأم�����س  ال��دائ��رة  �سهدت 
1.42 مليار درهم، منها 88 مبايعة لالأرا�سي بقيمة 
482.47 مليون درهم و612 مبايعة لل�سقق والفلل 

بقيمة 935.81 مليون درهم. 
64 مليون  اأه��م مبايعات الأرا���س��ي بقيمة  وق��د ج��اءت 
درهم يف منطقة الرب�ساء جنوب اخلام�سة تليها مبايعة 
تليها  ال��رف��اع��ة  منطقة  يف  دره���م  م��ل��ي��ون   47 بقيمة 
الرب�ساء  منطقة  يف  دره��م  مليون   22 بقيمة  مبايعة 

الأوىل. 
را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  حدائق  منطقة  ت�سدرت  وقد 
9 مبايعات  �سجلت  اإذ  املبايعات  املناطق من حيث عدد 
بقيمة 55 مليون درهم وتلتها منطقة الثنية الرابعة 
32 مليون درهم وثالثة  7 مبايعات بقيمة  بت�سجيلها 
 21 بقيمة  مبايعات   6 بت�سجيلها   6 ال�سفا  وادي  يف 

مليون درهم. 
اأما فيما يتعلق باأهم مبايعات ال�سقق والفلل فقد جاءت 

ب�سبب  الأ���س��واق  اإغ��الق  خ�سية  حيازاتهم  لت�سييل  يبدو  ما 
اأزمة الفريو�س. وتراجع �سهم جمموعة �سوفت بنك 17.2 
الفردية  الأ�سهم  بني  للتعامالت  اأك��رب حجم  و�سجل  باملئة، 
امل�ستثمرين  ت�سكك  م��ن  مت�سررا  الرئي�سية  املن�سة  على 
�سركة  التكنولوجيا، مثل  ال�ستثمار يف قطاع  اإزاء م�ستقبل 
لتطبيقات حجز  واأوب��ر  املكتبية  امل�ساحات  لتوفري  وي ورك 

ال�سيارات.
اأم�س  باملئة   10.9 التكنولوجية  اأ�سهم املجموعة   وخ�سرت 
الول الأربعاء مما اأدى لنزول القيمة ال�سوقية للمجموعة 
املحمولة  للهواتف  التابعة  �سوفت بنك  اأق��ل من وح��دة  اإىل 
للمرة الأوىل. و�سجل موؤ�سر تي.اإ�س.اإي ل�سناديق ال�ستثمار 
العقاري التحرك الأبرز حيث نزل 16.8 باملئة، وهي اأكرب 

ي��وم واح��د على الإط���الق، لي�سل  ن�سبة مئوية للراجع يف 
 .1169.96 ع��ن��د  ���س��ن��وات  ���س��ب��ع  يف  م�����س��ت��وى  اأدن�����ى  اإىل 
وا�ستمر املوؤ�سر توبك�س الأو�سع نطاقا يف ت�سجيل اأداء اأف�سل 
0.97 باملئة عند  اأغلق على �سعود بن�سبة  من نيكي، حيث 
1283.22 نقطة. لكنه تخلى اأي�سا عن مكا�سب حققها يف 
وقت �سابق من اجلل�سة حيث ارتفع باأكرث من ثالثة باملئة 
ل�سراء  برنامج  عن  الأوروب���ي  املركزي  البنك  ك�سف  بعدما 

الأ�سول بقيمة 750 مليار يورو )820 مليار دولر(.
لبور�سة  الرئي�سية  املن�سة  ع��ل��ى  ال��ت��ع��ام��الت  ح��ج��م  وب��ل��غ 
طوكيو 4.685 تريليون ين )43 مليار دولر( وهو ثاين 
اأعلى م�ستوى خالل العام بعد ما مت ت�سجيله يوم اجلمعة 

املا�سي.

•• عوا�صم-رويرتز:

ثالث  يف  م�ستوى  اأدن��ى  اإىل  القيا�سي  نيكي  املوؤ�سر  تراجع 
اأم�س اخلمي�س، ليتخلى عن مكا�سب  ال�سنة  �سنوات ون�سف 
مذعورة  بيع  عمليات  غطت  بعدما  �سابق  وق��ت  يف  حققها 
ب�سبب وباء كورونا على اإج��راءات حتفيز هائلة من البنوك 
املركزية الرئي�سية يف العامل. وارتفع املوؤ�سر نيكي مبا ي�سل 
بن�سبة  ن��زول  اأغلق على  لكنه  باملئة يف مرحلة ما   2.6 اإىل 
1.04 باملئة عند 16552.83 نقطة، وهو اأدنى م�ستوى 

اإغالق منذ نوفمرب ت�سرين الثاين 2016.
الأربعة  الأ�سابيع  باملئة خالل   30 بنحو  تراجع  قد  وك��ان   
املا�سية. وقال متعاملون اإن بع�س امل�ستثمرين �سارعوا على 

•• نيودلهي-�صنغافورة-رويرتز:

اطلعت  اإ���س��ع��ار  م��ن  ن�سخة  اأف����ادت 
باأن  اأم�س اخلمي�س  روي��رز  عليها 
العراقية  ال��ن��ف��ط  ت�����س��وي��ق  ���س��رك��ة 
باأنها  عمالءها  اأخطرت  )�سومو( 
لن تكون قادرة على تعوي�س قفزة 
كبرية يف تكاليف ال�سحن ل�سحنات 
اأوروبا  اإىل  املتجهة  اخل��ام  النفط 

والأمريكتني يف اأبريل- ني�سان.
الإ�����س����ع����ار  ال�������س���رك���ة يف  وق�����ال�����ت 
ياأتي  ال��ق��رار  اإن  للعمالء  ال�����س��ادر 
الكبرية  “التغيريات  ب�������س���ب���ب 
ال�سحن  اأ�سعار  يف  امل�سبوقة  وغ��ري 
ب��ال��ت��وازي م��ع ان��خ��ف��ا���س ك��ب��ري يف 

اأ�سعار النفط اخلام«.
�سومو  اإىل  ال��و���س��ول  يت�سن  ومل 

حتى الآن للح�سول على تعقيب.
عامليا  ال�����س��ح��ن  ت��ك��ال��ي��ف  ق���ف���زت 
اإىل م��زي��د من  ب�����س��ب��ب الح���ت���ي���اج 
بينما  النفط،  لنقل  حاليا  ال�سفن 
ال�����س��ع��ودي��ة وب��ق��ي��ة منتجي  ت��رف��ع 
ال�سرق الأو�سط الإنتاج بعد انهيار 
خف�س  ات��ف��اق  لتمديد  حم��ادث��ات 
البلدان  منظمة  ب��ني  ل���الإم���دادات 

•• طوكيو-رويرتز:

ا�ستاأنف الدولر �سعوده املتوا�سل 
اأم�س  رئ��ي�����س��ي��ة  ع���م���الت  م��ق��اب��ل 
اخلمي�س اإذ ت�سببت تقلبات عنيفة 
ب�ساأن  امل��ال��ي��ة وخم����اوف  ل��ل�����س��وق 
فريو�س  وباء  بفعل  ال�سيولة  �سح 
كورونا يف تدافع امل�ستثمرين على 

النقد.
ال�سرليني  اجل��ن��ي��ه  وت����راج����ع 
منذ  م�����س��ت��وى  اأدن������ى  ق����رب  اإىل 
1985 على الأقل مقابل العملة 

الأمريكية.
 وهوى الدولر الأ�سرايل لأدنى 
م�ستوى يف 17 عاما، بينما هبط 
اأدنى  قرب  النيوزيلندي  ال��دولر 
يتخارج  اإذ  عاما   11 يف  م�ستوى 
امل�ستثمرون من الأ�سول املرتفعة 

املخاطر.
ل��ف��رة وجيزة  ال�����دولر  وارت���ف���ع 
وال�سرليني  ال�������دولر  مقابل 
املركزي  البن�����ك  اأع��ل��ن  اأن  ب��ع��د 
ل�سراء  ب��رن��ام��ج  ع���ن  الأوروب��������ي 
فريو�س  تف�س�����ي  على  ردا  اأ�سول 
ك���ورون���ا، ل��ك��ن ح��ت��ى ه���ذا امل�سعى 

لأعلى م�ستوى يف 17 عاما.
وات���خ���ذت ب��ن��وك م��رك��زي��ة كربى 
خ������ط������وات ل�������زي�������ادة ال�������س���ي���ول���ة 
ل��ك��ن ه����ذا مل يكن  ال�����دولري�����ة، 
ع��ل��ى مكا�سب  ُي���ذك���ر  ت���اأث���ري  ل���ه 

الدولر.
وم���ق���اب���ل ال�����ني، ���س��ع��د ال�����دولر 

واح������دا باملئ��������ة اإىل 109.14.
ال��ب��داي��ة بعد  ق��ي  ال��ي��ورو  و�سعد 
الأوروب��ي عن  املرك�����زي  اأعلن  اأن 
الأ�سول،  ل�سراء  جديد  برنامج 
ل���ك���ن ال���ع���م���ل���ة امل������وح������دة حمت 
باملئة   0.21 وهبطت  مكا�سبها 

اإىل 1.0894 دولر.
بالدولر  التمويل  اأزم��ة  وت�سببت 
للعملة  ال�����الح�����ق  والرت�������ف�������اع 
الأمريكية يف الأ�سواق الفورية يف 
تراجعات كبرية لعمالت الأ�سواق 

النا�سئة.
باملئة   27 مرتف�������ع  وال�����دولر   
ال��ع��������������������ام مقابل  ب��داي�����������������������ة  م��ن��ذ 
ال��ري��ال ال��ربازي��ل��ي ون��ح��و ع�سرة 
ال���وون  م���ن  ك���ل  مقاب������ل  ب��امل��ئ��ة 
والروبية  اجل��ن��وب��������������������ي  ال���ك���وري 

الإندوني�سية.

»حرة عجمان« تقدم خدماتها 
للموردين وامل�ستثمرين عن بعد

•• عجمان-وام:

“ لعدد  بعد  ع��ن  “ العمل  نظام  تطبيق  احل��رة  عجمان  منطقة  ب���داأت 
انت�سار  الوقائية ال�ستباقية للحد من  الإج���راءات  اإط��ار  من موظفيها وذل��ك يف 
فريو�س كورونا وحر�سا على �سالمة امل�ستثمرين واملوظفني واملتعاملني. وقالت 
�سعادة فاطمة �سامل مدير عام منطقة عجمان احلرة بالتكليف اإن املنطقة األزمت 
احلاجة  دون  امل�سارف  عرب  كافة  املالية  املعامالت  باإجناز  وامل�ستثمرين  املوردين 

لزيارة املنطقة اإ�سافة لعتماد خط �ساخن للتوا�سل مع املنطقة .

باأن  �سومو  اأو���س��ت  اإ���س��ع��اره��ا،  ويف 
ميلكون  ال���ذي���ن  ال���ع���م���الء  ي��ن��ق��ل 
م�سايف اأي�سا يف اآ�سيا ال�سحنات اإىل 

ال�سرق بدل من الغرب.
اإنها  ���س��وم��و  ق��ال��ت  الإ����س���ع���ار،  ويف 
ل�سحنات  املخ�س�سات  ت��راج��ع  ق��د 
اأب����ري����ل- ن��ي�����س��ان ال��ت��ي ت��ل��ق��ت��ه��ا يف 
اإىل  ت��ت��و���س��ل  مل  اإذا  ���س��اب��ق  وق����ت 
ا�سرداد  ب�ساأن  اتفاق مع عمالئها 
امل�سادر  اأحد  وقال  ال�سحن.  ر�سوم 
يف  امل�����س��ري��ن  اأن  ال���وا����س���ح  “من 
يختاروا  ل��ن  والأمريكتني  اأوروب���ا 
الكربيت  العايل  )العراقي(  اخلام 
نفط  ���س��راء  ي�ستطيعون  اأن��ه��م  اإذ 
اأرخ�س �سعرا من رو�سيا والوليات 
املتحدة«. واأ�ساف اأن هذا قد يعني 
قد  العراقي  النفط  من  املزيد  اأن 
يف  م�سدر  وق��ال  اآ�سيا.  اإىل  ُيحول 
“�سمعنا  الأوروب���ي���ة  النفط  ���س��وق 
اإل��غ��اء �سحنات  ي��ف��ك��رون يف  اأن��ا���س��ا 
العراقي(  ال��ن��ف��ط  )م����ن  اأب����ري����ل 
من  ال�سحن  تقييم  اإع����ادة  ب�سبب 
للغاية  جيد  توقيت  »اإن���ه  ���س��وم��و. 
خلام الأورال، اإذ بداأ تداول �سحنات 

اأبريل- ني�سان«.

ال�سرداد  اإل��غ��اء  �سومو  ق���رار  اإن 
ال�سحنات  اأن  اإذ  امل�����س��ري��ن  ف��اج��اأ 
اأبريل-  يف  للتحميل  املخ�س�سة 
بالفعل  تخ�سي�سها  ج��رى  ني�سان 

وتداولها يف ال�سوق.

اأن  م�������س���ت���وى م����ع����ني. واأ�����س����اف����ت 
ال�سرداد يهدف اإىل ك�سب ح�سة 
وطلبت  امل��ن��اط��ق.  ت��ل��ك  يف  �سوقية 
ب�سبب  اأ�سمائها  ن�سر  عدم  امل�سادر 
امل�سادر  وقالت  امل�ساألة.  ح�سا�سية 

امل�سدرة للبرول )اأوبك( ورو�سيا. 
�سومو  اإن  مطلعة  م�سادر  وت��ق��ول 
املتجهة  ال�سحنات  مل�سري  ت��ق��دم 
ا�سردادا  اأوروب��ا والأمريكتني  اإىل 
عن  ال�سحن  تكاليف  ارت��ف��ع��ت  اإذا 

ثالثة  الأمريكية  العملة  وقفزت 
باملئة لأعلى م�ستوى يف 11 عاما 
النيوزيلندي  ال�������دولر  م��ق��اب��ل 
و���س��ع��دت م���ا ي�����������زي��د ع���ن ثالثة 
الأ�سرايل  ال��دولر  مقابل  باملئة 

دولر مقربا من اأقوى م�ستوى 
اإذ  الأق��������ل،  ع���ل���ى   1985 م���ن���ذ 
اإىل  ال��دولر  �سوب  التدافع  اأدى 
دون  ال��ع��م��الت  بجميع  الإ����س���رار 

ا�ستثناء.

التف�سي،  ع���ن  ال��ن��اج��م  امل�����س��ب��وق 
الذي يهدد ب�سل اأجزاء كبرية من 

القت�ساد العاملي.
وارتفع الدولر 1.1 باملئة مقابل 
 1.1497 اإىل  ال����س���رل���ي���ن���ي 

نحو  الن��������دف��������اع  ع���ل���ي���ه  ط����غ����ى 
الدولر.

ويبيع امل�ستثمرون ما با�ستطاعتهم 
لالحتفاظ باأموالهم على �سورة 
دولر ب�سبب حجم ال�سبابية غري 

•• ال�صارقة-الفجر

العامة  ال�����س��ي��ا���س��ة  م����ع  مت���ا����س���ي���اً 
املتحدة  العربية  الإم����ارات  ل��دول��ة 
حاكم  ال�سمو  �ساحب  وتوجيهات 
ال�سارقة من اأجل دميومة الأعمال 
الناجمة  الآث����ار  تقليل  وحم��اول��ة 
ال�سيخ  وج��ه  ك��ورون��ا،  عن فريو�س 
القا�سمي، رئي�س  حممد بن �سعود 
جمل�س اإدارة �سركة ال�سارقة لإدارة 
يف  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  الإدارة  الأ�����س����ول، 
دعم عمالء  �سبل  بدرا�سة  ال�سركة 
الت�سهيالت  وت����ق����دمي  ال�������س���رك���ة 
اأعمالهم  ا���س��ت��م��رار  اأج���ل  م��ن  لهم 

وم�����س��اع��دت��ه��م ع��ل��ى جت�����اوز هذه 
الأو�ساع الطارئة.  

ال��ت��وج��ي��ه��ات، اجتمع  ووف����ق ه���ذه 
الرئي�س  ال�����س��اي��غ،  ول��ي��د  ���س��ع��ادة 
لإدارة  ال�سارقة  ل�سركة  التنفيذي 
مقر  يف  اأم�����������س  ي������وم  الأ��������س�������ول، 
اإبراهيم  م���ن  ك���ل  م���ع  ال�������س���رك���ة، 
لقطاع  التنفيذي  املدير  احلوطي، 
ال�سارقة  يف  امل�����س��ان��دة  اخل���دم���ات 
بن  وحم����م����د  الأ�������س������ول،  لإدارة 
لقطاع  التنفيذي  امل��دي��ر  عي�سى، 
لبحث  ال�سركة،  يف  الأ���س��ول  اإدارة 
امل�ساعدات والت�سهيالت التي ميكن 
وعمالء  للم�ستثمرين  تقدميها 

جاذبية  ع��ل��ى  ت���وؤث���ر  ل  ال���راه���ن���ة 
قطاعات الأعمال يف دولة الإمارات 
وتناف�سيتها  امل���ت���ح���دة،  ال��ع��رب��ي��ة 
لال�ستثمار،  اآمنة  كوجهة  العالية 
ح����ي����ث ب����������ادرت م���ع���ظ���م اجل����ه����ات 
العبء  تخفي�س  اإىل  احل��ك��وم��ي��ة 
وتقليل التكاليف على امل�ستثمرين 
املتاأثرين  واملوؤ�س�سات  الأف���راد  من 
فريو�س  ب����اأزم����ة  م��ب��ا���س��ر  ب�����س��ك��ل 
ال�سارقة  �سركة  و�ستعمل  ك��ورون��ا، 
حماية  على  دائماً  الأ�سول  لإدارة 
كل  وت��ق��دمي  عمالئها  ا�ستثمارات 

الدعم لهم. 
لإدارة  ال�����س��ارق��ة  ���س��رك��ة  ومت��ت��ل��ك 

ال�������س���رك���ة.   واأك�������د ����س���ع���ادة وليد 
هذه  ت��واك��ب  ال�سركة  اأن  ال�سايغ 
الظروف ال�ستثنائية ب�سكل دقيق، 
وتتابع عن قرب القطاعات الأكرث 
تاأثراً بها، وتعمل على تقييم معدل 
املبيعات يف بع�س القطاعات نتيجة 
الإجراءات ال�سرورية التي اتخذت 
اأج����ل احل���ف���اظ ع��ل��ى �سالمة  م���ن 
امل��واط��ن��ني وامل��ق��ي��م��ني، واحل���د من 
ك���ورون���ا، م�سرياً  ان��ت�����س��ار ف��ريو���س 
تقدمي  ب�����س��دد  ال�����س��رك��ة  اأن  اإىل 
لتخفيف  الت�سهيالت  م��ن  ح��زم��ة 

الآثار ال�سلبية لهذه الأزمة.
الأو�ساع  هذه  اإن  ال�سايغ  واأ�ساف 

ا�ستثمارية  حم��ف��ظ��ة  الأ������س�����ول 
العقارية.  الأ���س��ول  لإدارة  عاملية 
وت��ع��م��ل ال�����س��رك��ة م���ن خ���الل بناء 
�سركات  مع  ا�سراتيجية  �سراكات 
ا�ستثمار  ووك��الت  الأ���س��ول  لإدارة 
ت��ع��زي��ز من��و اقت�ساد  رائ�����دة، ع��ل��ى 
تطوير  ت���ت���وىل  ك���م���ا  ال�������س���ارق���ة. 
متنوعة  ع��ق��اري��ة  م�����س��اري��ع  واإدارة 
يف دولة الإم��ارات، وهي تركّز على 
التمويل،  ت�����س��م��ل  ق��ط��اع��ات  ع����ّدة 
اللوج�ستية،  واخلدمات  والتجارة، 
وال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا، والت���������س����الت، 
والنقل  وال�����س��ن��اع��ة،  وال���ع���ق���ارات، 

والنفط والغاز.

العدد 12888 بتاريخ 2020/3/20   
اإعالن عن بيع عقار باملزاد اللكرتوين

عن طريق �صركة الإمارات للمزادات - اإعالن بالن�صر يف جريدتني ر�صميتني
يف الق�صية التنفيذية رقم 2019/6 راأ�س اخليمة

�سكنية خالية  ار���س  بيع  التنفيذ عن  دائ��رة   - البتدائية  راأ���س اخليمة  تعلن حممكة 
مربع  ق��دم   7.076 الكلية  وم�ساحتها  الرم�س  مبنطقة   1075/1291 انتقال  ملكية 
را�سد  وهم  زوجته  مع  ال�سحي  �سيف  حممد  املرحوم  لل�سيد/ورثة  ملكيتها  والعائدة 
بتاريخ  درهم  ا�سا�سي 320.000  ب�سعر  البيع  �سيتم  بانه  و�سعيدة وعائ�سة علما  واحمد 
الثانية  ال�ساعة  مت��ام  يف  وذل���ك  ل��ل��م��زادات  الإم����ارات  �سركة  ط��ري��ق  ع��ن   2020/3/25
بال�سراك  نقدا. فعلى من يرغب  التاأمني 20٪ تدفع  ب��اأن قيمة  ، علما  ع�سر ظهرا 
www. او الط���الع ال��دخ��ول على امل��وق��ع الإل��ك��روين ل�سركة الإم����ارات ل��ل��م��زادات
emiratesauction.ae ، ومن يرغب بالإعرا�س عليه مراجعة دائرة التنفيذ 

اأثناء الدوام الر�سمي وحتى جل�سة املزاد املذكورة.
ماأمور التنفيذ/ �صعيد ال�صحي 

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم
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املال والأعمال

دولر  مليار   12،1 بقيمة  اإن��ع��ا���س 
نيوزيلندي )6،5 مليارات يورو(.

الكوري  امل����رك����زي  ال��ب��ن��ك  واأع����ل����ن 
اجل��ن��وب��ي الث���ن���ني خ��ف�����س معدل 
فائدته اإىل 0،75 باملئة وهو الأدنى 

يف تاريخه.
ت�سيلي فقد  امل��رك��زي يف  البنك  اأم��ا 
 75 خف�س الثنني  معدل فائدته 
نقطة اأ�سا�سية، لي�سبح واحد باملئة. 
اأكرب خف�س يف معدل الفائدة  وهو 

يف ال�سنوات ال11 الأخرية.
يورو  مليار   47 ب��ول��ن��دا  خ�س�ست 
 15 نحو  وتركيا  اقت�سادها  لدعم 
لتخفيف  ���س��ت��ذه��ب  ي������ورو  م���ل���ي���ار 

ال�سرائب على ال�سركات.
و���س��ت��دف��ع ه��ون��غ ك��ون��غ اأم�����وال اإىل 

�سكانها مبا�سرة.
عن  ال���دويل  النقد  �سندوق  واأف���رج 
خم�سني مليار يورو مل�ساعدة الدول 

ال�سعيفة.

ل�سراء  ال�سنوي  ال�سقف  خ�سو�سا 
�سناديق يجري التفاو�س حولها يف 

الربو�سة.
ق��ب��ل ذل�����ك، اأف����رج����ت ال���ي���اب���ان عن 
قرو�س  مل��ن��ح  ي�����ورو  م��ل��ي��ار   13،4
ال�سغرية  ل��ل�����س��رك��ات  ف���ائ���دة  ب���ال 

واملتو�سطة.
ال�سرايل  امل��رك��زي  البنك  خف�س 
الأ�سا�سية  فائدته  معدل  اخلمي�س 
اأي  ب��امل��ئ��ة   0،25 اإىل  ن��ق��ط��ة  رب����ع 
عن  واأعلن  تاريخي،  م�ستوى  اأدن��ى 
اإجراءات ل�سراء ديون ودعم القطاع 
امل�سريف وكذلك ال�سركات ال�سغرية 

واملتو�سطة.
امل��رك��زي يف  البنك  ق��ام  م��ن جهته، 
معدل  بخف�س  الث��ن��ني  نيوزيلندا 
باملئة   0،25 اإىل  الأ�سا�سية  فائدته 
بينما كان اأ�سا�سا يف اأدنى م�ستوى له 
تاريخيا ويبلغ واحد باملئة. يف اليوم 
خطة  عن  نيوزيلندا  اأعلنت  التايل 

•• باري�س-اأ ف ب:

اإىل خف�س  امل��ي��زان��ي��ة  اإن��ع��ا���س  م���ن 
م�����ع�����دلت ال�����ف�����ائ�����دة واإج�������������راءات 
حمددة الأه��داف، تفرج احلكومات 
اأنحاء  املركزية يف جميع  وامل�سارف 
اقت�ساد  لدعم  املليارات  عن  العامل 
وباء  ب�سبب  بال�سلل  اأ���س��ي��ب  ع��امل��ي 

فريو�س كورونا امل�ستجد.
خ������الف������ا ل�����ن�����ظ�����ريه الأم��������ريك��������ي 
البنك  اأبقى  الفدرايل،  الحتياطي 
ع��ل��ى معدلت  الأوروب�������ي  امل���رك���زي 
ب��ال تغيري واخ��ت��ار طريقا  ال��ف��ائ��دة 
 12 م��راح��ل. ويف  اآخ��ر يطبق على 
احلد  ت��خ��ف��ي��ف  مت  اآذار-م�������ار��������س، 
الأدن�����ى لح��ت��ي��اط��ي امل�����س��ارف ومت 
اإقرا�س  م��وا���س��ل��ة  ع��ل��ى  ت�سجيعها 
واملتو�سطة  ال�����س��غ��رية  ال�����س��رك��ات 

لتجنب موجة اإفال�سات.
وال���ث���الث���اء ق����دم ال��ب��ن��ك امل���رك���زي 
الأوروب��ي اأكرث من مئة مليار يورو 
اأ�سل  من  الأوىل  هي  امل�سارف  اإىل 
اإع�����ادة مت��وي��ل مقررة  ع��م��ل��ي��ة   13

حتى منت�سف حزيران-يونيو.
املركزي  ال��ب��ن��ك  ح��ق��ق  والأرب�����ع�����اء 
الأوروب���������ي اأخ������ريا م���ا ت��ط��ال��ب به 
الأ����س���واق واحل��ك��وم��ات الأوروب���ي���ة. 
ا�ستثنائي  م���وؤمت���ر  يف  اأع���ل���ن  ف��ق��د 
بقيمة  ط��ارئ��ة  خطة  ع��ن  بالفيديو 
عام  دي��ن  ل�سراء  ي��ورو  مليار   750
العام،  نهاية  حتى  �ستنفذ  وخ��ا���س، 
ع���ل���ى اأم������ل ال��ت��خ��ف��ي��ف م����ن اأع���ب���اء 
موا�سلة  اإىل  ودف���ع���ه���ا  امل�������س���ارف 

الإقرا�س اأو اإعادة اإطالقه.
البنك  ي���ري���د  اأخ��������رى،  ج���ه���ة  م����ن 
حتركاته  تنظيم  الأوروب��ي  املركزي 

يكن  مل  ب��امل��ئ��ة(   0،25 اإىل  ب��امل��ئ��ة 
ف���ائ���دة بنك  م��ت��وق��ع��ا يف م���ع���دلت 

انكلرا.
 12 ���س��ي��خ�����س�����س  ال��ت��ف��ا���س��ي��ل،  يف 
م���ل���ي���ار ج���ن���ي���ه ل�����رد م���ب���ا����س���ر على 
العواقب الفورية لفريو�س كورونا. 
العاملني  مليارات  �سبعة  و�ست�ساعد 
ال�سغرية  وال�������س���رك���ات  امل�����س��ت��ق��ل��ني 
للخطر  تعر�سا  الأك��رث  واملتو�سطة 
للقطاع  م��ل��ي��ارات  خم�سة  وك��ذل��ك 
 18 ذل����ك  اإىل  ي�����س��اف  ال�����س��ح��ي. 
خ�سو�سا  اأخ��رى  لإج���راءات  مليارا 
للخدمات العامة اأو البنى التحتية، 

لتحفيز القت�ساد برمته.
الكندي  ال����������وزراء  رئ���ي�������س  اأع����ل����ن 
ج��ا���س��ن ت����رودو ع��ن خ��ط��ة جديدة 
بقيمة 27 مليار دولر كندي )17 
مليار يورو( من امل�ساعدات املبا�سرة 
و�سع  من  يعانون  الذين  للعاملني 
التي  ال��ك��ن��دي��ة  ول��ل�����س��رك��ات  ه�����س 
 55 ت��واج��ه �سعوبات، وك��ذل��ك ع��ن 
مليار دولر كندي لإرجاء �سرائب.

اإىل خطة  الإج����راءات  ه��ذه  ت�ساف 
دولر  م��ل��ي��ارات  ع�سرة  بقيمة  اأوىل 
املا�سي  اجلمعة  عنها  اأف���رج  ك��ن��دي 

مل�ساعدة ال�سركات يف البالد.
كندا  بنك  اأع��ل��ن  اأخ����رى،  م��ن جهة 
اآذار-م������ار�������س عن  يف ال����راب����ع م���ن 
خف�س قدره 0،5 نقطة يف فائدته 

األأ�سا�سية، يف �سابقة منذ 2015.
عزز بنك اليابان ب�سكل كبري �سيا�سة 
���س��راء امل���وج���ودات. ومل ت��غ��ري هذه 
فادتها  م��ع��دلت  النقدية  املوؤ�س�سة 
ال�سلبية على ودائع امل�سارف لديها 
الثاين- كانون  منذ  باملئة(   0،1-(

�ساعفت  ل��ك��ن��ه��ا   ،2016 ي���ن���اي���ر 

يوحي  م��ا  “مبرونة”،  ال�����س��وق  يف 
الأ�سهم  ب��ع�����س  ع��ل��ى  ���س��ريك��ز  ب��اأن��ه 
�سعوبات  ت���واج���ه  ال��ت��ي  ال�����س��ي��ادي��ة 
دينها،  ب�ساأن  التوتر  لتهدئة  كبرية 

مثل اإيطاليا.
ي���ع���ر����س الح���ت���ي���اط���ي ال����ف����درايل 
الأمريكي الذي يقوم مبهام البنك 
لل�سيارات  القرو�س  دع��م  امل��رك��زي، 
والعقارات ومنح قرو�س لل�سركات. 
لتمويل  ت�سهيل  اآلية  اإىل  جل��اأ  وق��د 
“الوثيقة  ���س��م��ي��ت  الع�����ت�����م�����ادات 
بيرب(  )ك���وم���ر����س���ال  التجارية” 
خالل  الأخ��رية  للمرة  وا�ستخدمت 

الأزمة املالية يف 2008.
ب��ت��خ��ف��ي�����س معدلت  الأح������د  وق�����ام 
وهو  ال�����س��ف��ر  اإىل  ف���ج���اأة  ف���ائ���دت���ه 
كانون  م��ن��ذ  ي�����س��ج��ل  مل  م�����س��ت��وى 

الأول-دي�سمرب 2008.
من جهة اأخ��رى، خفف الحتياطي 
ال��������ف��������درايل وال�����ب�����ن�����ك امل�����رك�����زي 
املركزية  وامل���������س����ارف  الأوروب�����������ي 
لليابان وبريطانيا وكندا و�سوي�سرا 
ت��ت��ب��ادل مبوجبها  ال��ت��ي  ال�����س��روط 
العمالت ال�سعبة لتتمكن من تاأمني 

متويل كاف لالأ�سواق بالدولر.
ويف ج���ان���ب احل���ك���وم���ة، ك����ان وزي���ر 
يوا�سل  منوت�سني  �ستيفن  اخلزانة 
ال���ت���ف���او����س الأرب�����ع�����اء ح����ول خطة 
بينما  القت�سادي،  لالإنعا�س  هائلة 
تبنى اأع�ساء الكونغر�س �سل�سلة من 
الإج��راءات الجتماعية بقيمة مئة 

مليار دولر.
بينها  اإج��������راءات  اخل���ط���ة  وت�����س��م��ل 
اإر�سال �سيكني بقيمة األف دولر كل 
منهما اإىل العديد من الأمريكيني 
دولر  م���ل���ي���ار   300 ت����ق����دمي  اأو 

ر�سوم  اإل��غ��اء  اأو  اإرج����اء  اأو  تخفيف 
اآذار- 32 مليار يورو ل�سهر  بقيمة 
م��ار���س وح����ده. وي�����س��ك��ل ه���ذا املبلغ 
45 مليار يورو  اجل��زء الأك��رب من 
وزير  اأعلنها  “فورية”  خطة  م��ن 
لومري  ب��رون��و  الفرن�سي  القت�ساد 

الثالثاء.
ك��م��ا ح���رك���ت احل���ك���وم���ة اإج�������راءات 
واأقامت �سندوقا  البطالة اجلزئية 
ملياري  ح����واىل  ب��ق��ي��م��ة  ت�����س��ام��ن��ي��ا 
ال�سركات  و���س��ت�����س��ت��ف��ي��د  ي���������ورو. 
ال�سغرية  وال�������س���رك���ات  ال�����س��غ��رية 
ال�����س��غ��ار الذين  ج���دا وامل��ت��ع��ه��دي��ن 
تعليق  م����ن  ����س���ع���وب���ات  ي���واج���ه���ون 
والغاز  للمياه  ف��وات��ريه��م  ت�سديد 
ح�سبما  والإي������ج������ار،  وال���ك���ه���رب���اء 
اإميانويل  الفرن�سي  الرئي�س  اأعلن 

ماكرون الثنني.
التي  ال��ق��رو���س  ال��دول��ة  و�ست�سمن 
تقدمها امل�سارف لل�سركات املت�سررة 
باأزمة فريو�س كورونا بقيمة 300 
مليار يورو ومل ت�ستبعد تقدمي دعم 
مبا�سر لبع�س ال�سركات عرب تدخل 

يف راأ�سمالها.
اأع���ل���ن���ت اأمل����ان����ي����ا ع����ن اأك�������رب خطة 
م�����س��اع��دة ل��ل�����س��رك��ات م��ن��ذ احلرب 
“بال  قرو�س  عرب  الثانية،  العاملية 
 550 ع��ن  ت��ق��ل  ل  بقيمة  حدود” 

مليار يورو يف البداية.
اآذار- من  التا�سع  منذ  اأعلنت  وق��د 

م��ار���س ع��ن ح��زم��ة اإج����راءات لدعم 
التي  ل��ل�����س��رك��ات  ت�����س��م��ل  اق��ت�����س��اد 
اللجوء  ت�سهيل  ���س��ع��وب��ات  ت��واج��ه 
ملوظفيها  اجل��زئ��ي��ة  ال��ب��ط��ال��ة  اإىل 
وت��ق��دمي ق��رو���س يف ح��ال �سعوبات 
اإ�سايف  مبلغ  ع��ن  والإف������راج  م��ال��ي��ة 

“ل�سمان  ال�������س���غ���رية  ل���ل�������س���رك���ات 
و150  الوظائف”  ا���س��ت��م��راري��ة 
مثل  اأخ��رى  ه�سة  لقطاعات  مليارا 
ال�����س��ي��اح��ة وال����ف����ن����ادق، ك��م��ا ذك���رت 

�سحيفة “وا�سنطن بو�ست«.
اأعلن البنك املركزي ال�سيني الذي 
وافق يف �سباط-فرباير على متديد 
اأو جت��دي��د ق���رو����س ل��ل�����س��رك��ات، يف 
اآذار-م���ار����س ع��ن خف�س احلد   13
الأدن��������ى ل���الح���ت���ي���اط���ي الإل����زام����ي 
550 مليار  للم�سارف، واأف��رج عن 
لدعم  ي���ورو(  مليار   70،6( ي���وان 
القت�ساد. وهذا احلد الأدنى الذي 
ب�سيولة  بالحتفاظ  امل�سارف  يلزم 
امل����رك����زي، خف�س  امل�������س���رف  ل����دى 
نقطة  ن�سف  ب��ني  ي����راوح  مب��ع��دل 

مئوية ون�سف نقطة مئوية.
اآخ���ر خف�س م��ن ه��ذا النوع  وي��ع��ود 
اإىل ال�����س��اد���س م��ن ك��ان��ون ال��ث��اين/
معدل  بكني  خف�ست  عندما  يناير 
نقطة  ن�سف  الإل��زام��ي  الحتياطي 
و���س��خ��ت ن��ح��و م��ئ��ة م��ل��ي��ار ي����ورو يف 

القت�ساد.
اأع���ل���ن���ت اإي���ط���ال���ي���ا ال����دول����ة الأك����رث 
ت�سررا بفريو�س كورونا يف الحتاد 
الأوروب������������ي ع����ن ت��خ�����س��ي�����س 25 
كورونا.  وب���اء  ملكافحة  ي���ورو  مليار 
ت����وؤدي هذه  اأن  و���ام��ل احل��ك��وم��ة يف 
مليار   340 جمع  اإىل  الإج�����راءات 

يورو من ال�سيولة.
حمفظتها  روم�������ا  و����س���ت�������س���ت���خ���دم 
الإيطاليني  امل��ق��ر���س��ني  مل�����س��اع��دة 
خ�����س��و���س��ا ع���رب ت��ع��ل��ي��ق دف���ع بع�س 
عقارية  ق���رو����س  م���ن  امل�����س��ت��ح��ق��ات 

وم�سرفية.
يف ف��رن�����س��ا اأع���ل���ن���ت احل���ك���وم���ة عن 

بقيمة 12،8 مليار يورو على اأربع 
امل�ساكن  النقل وبناء  �سنوات لقطاع 

والقطاع الرقمي خ�سو�سا.
اإجراءات  عن  احلكومة  اأعلنت  كما 
اأكرث  وق��واع��د  ال�سرائب  لتخفيف 

ليونة لت�سديد القرو�س.
ال�سباين  احل��ك��وم��ة  رئ��ي�����س  اأع���ل���ن 
بيدرو �سان�سيز اأن الدولة ال�سبانية 
بقيمة مئة مليار  �ست�سمن قرو�سا 

يورو لل�سركات.
وبني الإج���راءات الأخ��رى، �ست�سهل 
“التعليق  اإىل  ال��ل��ج��وء  احل��ك��وم��ة 
من  )����س���ك���ل  للوظيفة”  امل����وق����ت 
للموظف  ي�سمح  اجلزئية  البطالة 
ذلك(.  ب��ع��د  موؤ�س�سته  اإل  ب��ال��ع��ودة 
من  امل�ستقلون  العاملون  و�سيتمكن 
ت��ع��وي�����س��ات بطالة  احل�����س��ول ع��ل��ى 

ب�سهولة اأكرب.
يورو  م��ل��ي��ون   600 و���س��ت��خ�����س�����س 
�سعفا  ل��الأك��رث  م�ساعدات  لتمويل 
حمتاجة  وع����ائ����الت  م�����س��ن��ني  م����ن 
النرنت.  لت�������س���الت  مل�����س��اع��دات 
ال�سراكي  ال������وزراء  رئ��ي�����س  وق����ال 
“�سنفرج عن مئتي مليار يورو” يف 

املجموع.
بدعم  الربيطانية  وعدت احلكومة 
ذلك”  ك���ل���ف  “مهما  الق���ت�������س���اد 
الدولة  م���ن  ���س��م��ان  ع���ن  واع���ل���ن���ت 
ل��ق��رو���س ل��ل�����س��رك��ات ب��ق��ي��م��ة ت�سل 
ا�سرليني  جنيه  مليار   330 اإىل 
مليار  ع�سرين  بقيمة  وم�����س��اع��دات 

جنيه.
وقبل اأ�سبوع من ذلك، اأعلنت اململكة 
امل��ت��ح��دة ع���ن دع���م م���ي���زاين بقيمة 
ا�سرليني  ج��ن��ي��ه  م��ل��ي��ار  ث���الث���ني 
وخف�س مرتبط بذلك )من 0،75 

اإجراءات مالية للدول وامل�سارف املركزية لإنعا�ص القت�ساد يف مواجهة كورونا 

الذهب يرتاجع يف تعامالت متقلبة مع تغطية الإ�سراع لل�سيولة على حماولت التحفيز 
بينما تراجعت ال�سندات وواجهت الأ�سهم �سعوبات يف اإيجاد موطئ 
قدم بينما ظلت املخاوف اإزاء التف�سي تخّيم على اإجراءات التحفيز 

التي د�سنتها حكومات وبنوك مركزية يف اأنحاء العامل.
تغريا  ال��ب��الدي��وم  ���س��ه��د  الأخ�����رى،  النفي�سة  ل��ل��م��ع��ادن  وب��ال��ن�����س��ب��ة 
من  باأكرث  تراجع  بعدما  لالأوقية  دولر   1587.32 اإىل  طفيفا 
ال�سابعة  للجل�سة  البالتني  نزل  بينما  �سابق،  وقت  باملئة يف  خم�سة 
اإىل  باملئة   2.2 هبوطا  تعامالت  اأح���دث  يف  و�سجل  ال��ت��وايل  على 

610.52 دولر.
والذي  ع��ام��ا   11 يف  م�ستوى  اأدن���ى  م��ن  بالقرب  الف�سة  وح��وم��ت 
بلغته يف اجلل�سة ال�سابقة، وتراجعت 0.4 باملئة اإىل 11.93 دولر 

لالأوقية.

••عوا�صم-رويرتز:

دفعت  بعدما  اخلمي�س  ام�س  متقلبة  تعامالت  يف  ال��ذه��ب  ت��راج��ع 
املخاوف من تفاقم تف�سي فريو�س كورونا وتداعياته على القت�ساد 

العاملي امل�ستثمرين للتحرك �سريعا اإىل ت�سييل حيازاتهم.
 1480 اإىل  باملئة   0.4 الفورية  املعامالت  يف  الذهب  وانخف�س 
بتوقيت   0753 ال�����س��اع��ة  ب��ح��ل��ول  )الأون�������س���ة(  ل��الأوق��ي��ة  دولرا 
جرينت�س. ونزل املعدن الأ�سفر نحو ثالثة باملئة اأم�س الأربعاء مع 
للذهب  الآجلة  الأمريكية  العقود  و�سعدت  اأخ��رى.  نفي�سة  معادن 

0.3 باملئة اإىل 1481.70 دولر.
ال�سابقة،  �سنوات يف اجلل�سة  ارتفاع يف ثالث  اأعلى  ال��دولر  و�سجل 

الإمارات العاملية لالأملنيوم وموانئ اأبوظبي تتعاونان لتدريب الكوادر الوطنية يف قطاع ال�سحن واخلدمات اللوج�ستية

تون�ص ت�سمح لل�سركات بتاأجيل �سداد القرو�ص
يهدف اإىل احلفاظ على القت�ساد وحماية الوظائف.

واأ�ساف اأن ال�سركات املنتفعة من التاأجيل �سُي�سمح لها اأي�سا باحل�سول على 
قرو�س جديدة.

وقال رئي�س الوزراء التون�سي اإليا�س الفخفاخ هذا ال�سهر اإن بالده خف�ست 
توقعات النمو للعام احلايل اإىل واحد باملئة من 2.7 باملئة كانت مقدرة يف 
ميزانية 2020. واأ�ساف اأن فريو�س كورونا واحد من الأ�سباب الرئي�سية 

لهذا الراجع.
و�سط  باقت�سادها  جم���ددا  تنه�س  لكي  احل��ني  ذل��ك  منذ  تون�س  وت��ع��اين 
�سنوات من النمو ال�سعيف وتراجع اخلدمات العامة وم�ستويات عجز مايل 

ودين مت�ساعد.
اأبريل ني�سان وتقول  وينتهي برنامج قر�س من �سندوق النقد الدويل يف 
�سيا�سي  �سجال  عقب  �سباط  فرباير  يف  ت�سكلت  التي  اجل��دي��دة،  احلكومة 

ل�سهور اإثر انتخابات اأكتوبر ت�سرين الأول، اإنها �ست�سعى لتجديده.
 

•• تون�س-رويرتز:

�سي�سمح  اإن��ه  الأربعاء  اأم�س  من  اأول  بيان  التون�سي يف  املركزي  البنك  قال 
لل�سركات بتاأجيل �سداد قرو�س ملدة �ستة اأ�سهر ملواجهة الآثار الناجتة عن 

تف�سي فريو�س كورونا.
وخف�س البنك املركزي �سعر الفائدة الرئي�سي مبقدار 100 نقطة اأ�سا�س 
اإىل 6.75 باملئة، وهو اأول خف�س يف ت�سع �سنوات، بينما يواجه القت�ساد 

خطر ركود.
ياأتي ذلك عقب تخفي�سات حادة لأ�سعار الفائدة يف اقت�سادات رئي�سية مع 
ت�سبب الفريو�س يف توقف قطاعات وا�سعة من القت�ساد. واأغلقت تون�س، 
التي ت�سهم ال�سياحة بنحو ُع�سر ناجتها املحلي الإجمايل، جميع حدودها 

اجلوية والبحرية والربية.
القرو�س  �سداد  بتاأجيل  لل�سركات  ال�سماح  ق��رار  اإن  امل��رك��زي  البنك  وق��ال 

ال���ع���امل���ي���ة ل���الأمل���ن���ي���وم اأح������د اأك����رب 
ع���م���ل���ي���ات ال�������س���ح���ن واخل�����دم�����ات 
التجارية  لالأن�سطة  اللوج�ستية 
يف دولة الإمارات العربية املتحدة، 
مليون   23 ن���ح���و  ت���ن���ق���ل  ح���ي���ث 
اإىل جميع  امل����واد اخل����ام  ط��ن م��ن 
نحو  اإىل  بالإ�سافة  العامل  اأن��ح��اء 
املعادن  م���ن  ���س��ح��ن��ة    10،000
دولة   50 م��ن  اأك���رث  يف  لعمالئها 
حوايل  ال�سركة  يف  ويعمل  �سنوياً. 
ال�سحن  وظائف  يف  �سخ�س   100
واخلدمات اللوج�ستية، من بينهم 

50 موظف اإماراتي.

ارتفاع الرقم القيا�سي لكميات الإنتاج ال�سناعي 
يف اأبوظبي خالل الربع الأخري من 2019 

•• اأبوظبي-وام:

 122.7 اإىل  اأبوظبي  ال�سناعي يف  الإنتاج  لكميات  القيا�سي  الرقم  ارتفع 
نقطة خالل الربع الأخري من عام 2019 بنمو بن�سبة 22.6 % مقارنة 

مع 100.1 نقطة يف الربع نف�سه من عام 2018.
املوؤ�سرات القت�سادية املهمة التي ت�ساهم يف  وتعترب الأرقام القيا�سية من 
توفري بيانات دقيقة ت�ساعد متخذي القرار، والقت�ساديني، والباحثني يف 

ر�سم ال�سيا�سات وو�سع اخلطط والربامج التنموية.
اأهم  م��ن  التحويلية  ال�سناعة  يف  الإن��ت��اج  لكميات  القيا�سي  ال��رق��م  ويعد 
املوؤ�سرات واملقايي�س الإح�سائية اإىل جانب الرقم القيا�سي لأ�سعار املنتجني 

ال�سناعيني.
وكان التقدم القت�سادي، الذي ت�سهده اإمارة اأبوظبي، ا�ستدعى بناء موؤ�سر 

اإح�سائي يعك�س التطور الذي ت�سهده القطاعات الإنتاجية يف الإمارة.
وتف�سيال فقد �سملت اأهم الأن�سطة التي �ساهمت يف ارتفاع الرقم القيا�سي 
لكميات الإنتاج ال�سناعي خالل الربع الرابع من عام 2019، ن�ساط �سنع 
كميات  ارتفعت  حيث  وامل��ع��دات  الآلت  با�ستثناء  امل�سكلة  امل��ع��ادن  منتجات 
يف   86.7% بن�سبة  % و�ساهمت   224.8 بن�سبة  الن�ساط  لهذا  الإن��ت��اج 

جممل الرتفاع.
ارتفاع  “ يف  امل�سنفة  غري  وامل��ع��دات  الآلت  “�سنع  جمموعة  �ساهمت  كما 
عام  م��ن  ال��راب��ع  ال��رب��ع  ال�سناعي خ��الل  الإن��ت��اج  لكميات  القيا�سي  ال��رق��م 
% حيث   21.1 بن�سبة   2018 ع��ام  من  الرابع  بالربع  مقارنة   2019
ارتفعت كميات اإنتاج هذا الن�ساط بن�سبة %87.5 .. اأما جمموعة “ �سنع 
معدات النقل الأخرى” فقد اأ�سهمت بارتفاع الرقم القيا�سي لكميات الإنتاج 

. ال�سناعي بن�سبة 5.2 % وارتفعت كميات اإنتاجها بن�سبة 151.1% 

 •• اأبوظبي-الفجر:

 اأع��ل��ن��ت ال���ي���وم ���س��رك��ة الإم������ارات 
اأك����رب �سركة  ل��الأمل��ن��ي��وم،  ال��ع��امل��ي��ة 
�سناعية يف دولة الإمارات العربية 
املتحدة خارج قطاع النفط والغاز، 
اأبوظبي،  م��وان��ئ  م��ع  تعاونها  ع��ن 
الرائدة يف متكني التجارة العاملية، 
توؤهل  ت��دري��ب��ي��ة  ب���رام���ج  ل��ت��وف��ري 
قطاع  يف  للعمل  ال��ك��وادرال��وط��ن��ي��ة 

ال�سحن واخلدمات اللوج�ستية.
ويقت�سي هذا التعاون قيام موانئ 
اأب���وظ���ب���ي م����ن خ�����الل اأك���ادمي���ي���ة 

العاملية  الإم������ارات  ���س��رك��ة  مت��ك��ني 
لالأملنيوم، اإىل جانب متكني اقت�ساد 
من  ونتطّلع  اأو���س��ع.  ب�سكل  دولتنا 
ال���ت���ع���اون م���ع موانئ  خ����الل ه����ذا 
اأبوظبي اإىل رفع م�ستوى الكفاءات 
هذا  كقادة يف  واع��داده��م  الوطنية 
القطاع للم�ساهمة ب�سكل فاعل يف 

م�سرية الدولة التنموية«.
البحرية  اأب��وظ��ب��ي  اأك��ادمي��ي��ة  تعد 
 ،2014 التي مت افتتاحها يف عام 
للتدريب  متميزاً  اإقليمياً  م��رك��زاً 

البحري،
يف ح���ني ت���دي���ر ���س��رك��ة الإم�������ارات 

التدريبية  ب��راجم��ن��ا  خ����الل  م���ن 
عاملياً  وامل���ع���ت���م���دة  امل��ت��خ�����س�����س��ة 
احلديثة،  بالتقنيات  وامل��دع��وم��ة 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة يف  ال���ف���ج���وة  ���س��د  اإىل 
مما  واللوج�ستيات  ال�سحن  جمال 
جمالت  خو�س  من  �سبابنا  ميكن 
يف  م�ساركتهم  ت��ع��زز  ج��دي��دة  عمل 

بناء م�ستقبل م�ستدام للدولة«. 
النا�سر بن  ومن جانبه، قال عبد 
ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  كلبان، 
لالأملنيوم:  ال���ع���امل���ي���ة  الإم�����������ارات 
واخلدمات  ال�سحن  قطاع  “ي�سكل 
ال��ل��وج�����س��ت��ي��ة ع��ن�����س��راً رئ��ي�����س��ي��اً يف 

التوريد، وا�ستئجار ال�سفن. 
وب��امل��ن��ا���س��ب��ة، ق���ال ال��ك��اب��ن مكتوم 
اأكادميية  ع���ام  م��دي��ر  احل���وق���اين، 
رئي�س  ال�����ب�����ح�����ري�����ة،  اأب�����وظ�����ب�����ي 
م���وان���ئ  يف  ال���ت�������س���ري���ع���ات  اإدارة 
التعاون  ه����ذا  اأبوظبي:”ياأتي 
اإط�����ار م�����س��اع��ي ال��ط��رف��ني اإىل  يف 
ال�سراتيجية  ال�����س��راك��ة  ت��ع��زي��ز 
الفر�س  توفري  يتيح  مبا  القائمة 
الإمارات  دولة  ملواطني  التدريبية 
يف ق����ط����اع ح����ي����وي ي�������س���ه���د من���وا 
التنويع  جهود  وي��دع��م  متوا�سال 
ن�سعى  ال����دول����ة.  يف  الق���ت�������س���ادي 

اأب��وظ��ب��ي ال��ب��ح��ري��ة ال��ت��اب��ع��ة لها، 
بتوفري برامج متخ�س�سة يف جمال 
اللوج�ستية  واخل���دم���ات  ال�����س��ح��ن 
باملعارف  الإماراتية  ال��ك��وادر  ت��زود 
ال���الزم���ة وف��ق��ا لأعلى  وامل����ه����ارات 
يوؤهلها  مم���ا  التعليمية  امل��ع��اي��ري 
م�سريتها  يف  وال���ت���م���ي���ز  ل��ل��ن��ج��اح 
املهنية. و�ستلقي الربامج التدريبية 
الرئي�سية  امل��ج��الت  ع��ل��ى  ال�����س��وء 
ل����ق����ط����اع ال���������س����ح����ن واخل������دم������ات 
اإدارة  ع��م��ل��ي��ات  م��ث��ل  ال��ل��وج�����س��ت��ي��ة 
واملحطات،  امل��وان��ئ  واإدارة  ال�سفن 
و�سال�سل  ال����دول����ي����ة،  وال����ت����ج����ارة 

مطار اأبوظبي الدويل ينقل عددًا من 
الرحالت من املبنى 1 اإىل املبنى 3 موؤقتًا

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأعلنت مطارات اأبوظبي عن اإجراء نقٍل موؤقت لعدد من الرحالت من مبنى 
امل�سافرين رقم 1 اإىل مبنى امل�سافرين رقم 3 يف مطار اأبوظبي الدويل ودمج 

العمليات الت�سغيلية يف املبنيني.
وياأتي هذا الإجراء ليعك�س التزام مطارات اأبوظبي بكفاءة العمليات و�سال�سة 
احلركة  ت�سهدها  التي  للتغريات  ا�ستجابة  وذل��ك  لديها،  امل�سافرين  جتربة 
الراهن  الوقت  اأبوظبي يف  تتعاون مطارات  كما  عام.  بوجه  والقطاع  اجلوية 
امل�سافرين  ال�سل�س من مبنى  النتقال  ل�سمان  الطريان  �سركات  مع خمتلف 

رقم 1 اإىل املبنى رقم 3.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
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املال والأعمال

الوليات املتحدة.
تاأثري  فكان  للنفط،  بالن�سبة  اأم��ا 
اإيجابياً  الأوروب���ي  املركزي  البنك 
ان��ت��ع��ا���س بن�سبة  ��ا ع��ل��ي��ه م��ع  اأي�����سً
واأكرث  ب��رن��ت  ت��ق��ري��ًب��ا خل���ام   5%
تك�سا�س  غ�����رب  خل�����ام   9% م����ن 

ال�ساعة  ح��������وايل  يف  ال���و����س���ي���ط 
بتوقيت   12:00(  13:00
اأ�سعار  انخف�ست  بينما  غرينت�س( 
ال�سابق  ال���ي���وم  يف  اخل����ام  ال��ن��ف��ط 
اأدن��ى م�ستوى لها يف  لتقرب من 

خالل 18 �سنة.

وح��ده��ا ب��ور���س��ة ميالنو ك��ان��ت ل 
تزال �سامدة )+ %1،01( بينما 

تخلت مدريد عن 0،12%.
اأغ��ل��ق��ت معظم  يف غ�����س��ون ذل����ك، 
الرئي�سية  الآ���س��ي��وي��ة  ال��ب��ور���س��ات 
ع���ل���ى ت����راج����ع ب��ي��ن��م��ا ك���ان���ت وول 
بني  لالنخفا�س  ت�ستعد  �سريت 
الفتتاح،  ع��ن��د   3% اإىل   2%
وفًقا للعقود الآجلة على املوؤ�سرات 

الأمريكية الرئي�سية الثالثة.
جوليان  ب���ر����س  ل���ف���ران�������س  وق������ال 
رولن خبري اإدارة ال�سندات باأ�سعار 
»اأفيفا  ل���دى  ال�����س��ي��ادي��ة  ال��ف��ائ��دة 
الأ�سهم  ع��ان��ت  »ل��ق��د  اإن��ف�����س��ت��ور«، 
العام  ب���داي���ة  ه���ائ���ل م��ن��ذ  ب�����س��ك��ل 
املنطقة  اإىل  اأخ����رى  م���رة  وع����ادت 
احل��م��راء« يف ال��وق��ت احل���ايل، مما 
ي����دل ع��ل��ى رد ف��ع��ل ���س��ع��ي��ف على 
اإعالنات البنك املركزي الأوروبي.

واأخ���رج البنك امل��رك��زي الأوروب���ي 

•• باري�س-اأ ف ب:

�سهدت البور�سات انتعا�سة ق�سرية 
بعد اإعالن البنك املركزي الأوروبي 
750 مليار  بقيمة  خطة ط��وارئ 
اإذ عادت  ل��دع��م الق��ت�����س��اد،  ي���ورو 
لت�سجل  الأوروب����ي����ة  ال��ب��ور���س��ات 
اخلمي�س  ن��ه��ار  منت�سف  خ�سائر 
لكن كان لتلك اخلطة اأثر اإيجابي 

اأكرب على اأ�سعار الفائدة.
فبعدما �سجلت حت�سناً طفيفاً عند 
الدفعة  ت��اأث��ري  اأن  ب���دا  الف��ت��ت��اح، 
املالية ال�سخمة التي اأعلنها البنك 
مواجهة  يف  الأوروب��������ي  امل����رك����زي 
يكن  مل  امل�ستجد  كورونا  فريو�س 
اإذ عادت  ت��اأث��ري وق��ت��ي  ���س��وى  ل��ه��ا 
 )0،72%-( ب��اري�����س  ب��ور���س��ات 
وفرانكفورت )-%0،66( ولندن 
)-%1،55( لتغرق من جديد يف 
النهار.  اللون الأحمر يف منت�سف 

»م��دف��ع��ي��ت��ه ال��ث��ق��ي��ل��ة« الأرب����ع����اء 
لإط����الق خ��ط��ة »ط������وارئ« بقيمة 
الديون  ل�سراء  ي��ورو  مليار   750
حماولة  يف  واخل���ا����س���ة،  ال���ع���ام���ة 
القت�سادية  ال��ت��داع��ي��ات  لح��ت��واء 
ل������وب������اء ك��������ورون��������ا. وج���������اء ذل����ك 
اأوىل  م�����س��اع��دات  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 
اأ�سدرت  يورو  مليار   120 بقيمة 
املر�س  تداعيات  لح��ت��واء  بالفعل 
�سراء  لإع�������ادة  م��ع��ت��اد  وب���رن���ام���ج 
اأ�سهم بقيمة 20 مليار يورو يقوم 
ت�سرين  منذ  امل��رك��زي  البنك  بها 

الثاين/نوفمرب.
»جميع  ب����������اأن  رولن  وي������ذك������ر 
ت�سمل  املعلنة  الأ���س��ول  م�سريات 
 1000 على  ت��زي��د  ك��ب��رية  مبالغ 

مليار يورو بحلول نهاية العام«.
»للرد  ج�����اء  ذل�����ك  اأن  وي�������س���ي���ف 
ج��زئ��ي��اً ع��ل��ى رد ف��ع��ل الأ�����س����واق« 
اأنه  على  الكثريون  ف�سره  ما  بعد 

الأ�سواق  م��ع  ال��ت��وا���س��ل  يف  خ��ط��اأ 
كري�ستني  البنك  رئي�سة  ارتكبته 
»ليوؤكد  املا�سي،  اخلمي�س  لغ��ارد 
التزامه  الأوروب���ي  املركزي  البنك 
اأنه  وي��و���س��ح  ال��ف��ائ��دة  مب�ستويات 
�سي�ستمر يف اتخاذ اإجراءات اأخرى 
ملا ميكنه  ح��دود  هناك من  ولي�س 

فعله«.
ويقول اخلبري اإن هذه الإعالنات 
تاأثري  لها  وك��ان  للغاية«  »اإيجابية 
م��ع��دلت القرا�س  ع��ل��ى  خ��ا���س 
الأوروبية التي تباطاأ ارتفاعها يف 

الأيام الأخرية جزئًيا.
ملحوًظا  تقل�ساً  »ن���رى  وي�سيف 
على  ال���ف���روق���ات  يف  م����ا«  ح���د  اإىل 
التي  اأمل��ان��ي��ا،  ب��ني  ال��ف��وائ��د  �سعيد 
الأخرى  وال��دول  عائدها،  ي�ستقر 
�سيما  ول  ال�����ي�����ورو،  م��ن��ط��ق��ة  يف 
ا  انخفا�سً �سهدت  ال��ت��ي  اإي��ط��ال��ي��ا، 
اخلمي�س،  ال��ف��ائ��دة  �سعر  يف  ح���اًدا 

واإن  وفرن�سا  اإ�سبانيا  مثل  مت��اًم��ا 
اإىل حد اأقل.

الأط���راف  »دول  اأن  رولن  وي��ق��در 
ال��دول ه�سا�سة يف منطقة  )اأك��رث 
اأكرث  �ست�ستفيد  التي  هي  اليورو( 
البنك  م�سريات  من  غريها  من 
الأ�سابيع  يف  الأوروب�������ي  امل���رك���زي 
الفعل«  رد  يف�سر  ما  وه��و  املقبلة، 

املت�سل مبعدلت الفائدة.
كري�ستوفر  قال من جانبه  ولكن، 
دمي�����ب�����ي�����ك، رئ�����ي�����������س ال����ب����ح����وث 
بنك«،  »���س��اك�����س��و  يف  الق��ت�����س��ادي��ة 
»م�������ا ع�������دا ب���ال���ن�������س���ب���ة ل���ل���دي���ون 
ال�����س��ي��ادي��ة الإي��ط��ال��ي��ة، ح��ي��ث كان 
الأوروب����ي  امل��رك��زي  البنك  خلطة 
الأ�سواق  اأن  ال��وا���س��ح  ف��م��ن  دور، 
تعك�س  اإمن������ا  ل���دي���ن���ا  الأوروب������ي������ة 
بب�ساطة املخاوف الأمريكية«، ول 
الديون  ب�سوق  املت�سلة  تلك  �سيما 
اخلا�سة التي تقع حتت �سغوط يف 

م����ع ذل������ك ، ا����س���ت���م���ر ال�����ي�����ورو يف 
النفط  اأم���������ام  احل�������اد  ال����ه����ب����وط 
الدولر،  مقابل   1،47% وخ�سر 
انخفا�سه  م��ن  ���س��اع��ة  ن�سف  ب��ع��د 
اأدنى  وه��و  دولر،   1،0733 اإىل 

م�ستوى منذ ثالث �سنوات.

خطة البنك املركزي الأوروبي مل تقنع اأ�سواق املال الأوروبية

كوريا اجلنوبية تتعهد بتمويل طارئ بقيمة 39 مليار دولر لل�سركات ال�سغرية 

اأ�سهم اأوروبا تلتقط الأنفا�ص من ا�سطراب مع تهدئة التحفيز ملخاوف الركود 
•• عوا�صم-رويرتز:

ارت��ف��ع��ت الأ���س��ه��م الأوروب���ي���ة م��ن اأدنى 
اأم�س  تقريبا  �سنوات  �سبع  يف  م�ستوى 
اخلمي�س اإذ بعثت جمموعة جديدة من 
جانب  م��ن  القوية  التحفيز  اإج����راءات 
من  ب�سي�سا  الأوروب���ي  املركزي  البنك 
مع  للتعامل  ا���س��ت��ع��داده  ب�����س��اأن  الأم����ل 
الأزمة ال�سحية الكبرية التي تواجهها 

القارة.
الآجلة  للعقود  متقلبة  ت��داولت  وبعد 

وقت  يف   50 �ستوك�س  ي���ورو  للموؤ�سر 
�سابق من اأم�س، ارتفع املوؤ�سر �ستوك�س 
600 الأوروبي 0.5 باملئة اإىل 0815 
جميع  �سعود  م��ع  جرينت�س،  بتوقيت 

موؤ�سرات الدول الرئي�سية.
وان�������س���م ال��ب��ن��ك امل����رك����زي الأوروب�������ي 
واأ�سراليا  ال���ي���اب���ان  يف  ن��ظ��رائ��ه  اإىل 
موجة  تد�سني  يف  امل��ت��ح��دة  وال���ولي���ات 
مل�ساعدة  الطارئ  التحفيز  من  جديدة 
توقف  �سبه  بفعل  املت�سررة  ال�سركات 
وباء  ب�سبب  القت�سادية  الأن�سطة  يف 

فريو�س كورونا.
البنوك  اأ���س��ه��م  اأن  م��ن  ال��رغ��م  وع��ل��ى 
و���س��رك��ات ال��ن��ف��ط وال���غ���از ارت��ف��ع��ت يف 
اأ�سهم  انخف�ست  امل��ب��ك��رة،  ال��ت��ع��ام��الت 
باملئة  ثالثة  والرفيه  ال�سفر  �سركات 
اأخرى بفعل تنامي املخاوف من انهيار 

كامل للقطاع.
وق��ال��ت ل��وف��ت��ه��ان��زا الأمل��ان��ي��ة اأم�����س اإن 
م�ساعدة  دون  ي�ستمر  ل  رمب��ا  القطاع 
الفريو�س  تف�سي  ا�ستمر  اإذا  حكومية 

لفرة طويلة.

طلبات اإعانة البطالة الأمريكية 
تقفز لأعلى م�ستوى يف عامني ون�سف 

•• وا�صنطن-رويرتز:

اأعلى  اإىل  البطالة  اإعانة  على  للح�سول  بطلبات  املتقدمني  الأمريكيني  عدد  ارتفع 
ت�سريح  يف  زي���ادة  اإىل  ي�سري  مم��ا  املا�سي،  الأ���س��ب��وع  ال��ع��ام  ون�سف  عامني  يف  م�ستوى 
العاملني يف ظل تداعي الن�ساط القت�سادي ب�سبب وباء فريو�س كورونا. وقالت وزارة 
العمل الأمريكية ام�س اخلمي�س اإن الطلبات اجلديدة للح�سول على اإعانة البطالة 
قفزت �سبعني األف طلب اإىل م�ستوى معدل يف �سوء العوامل املو�سمية بلغ 281 األفا 
لالأ�سبوع املنتهي يف 14 مار�س اآذار، وهو اأعلى م�ستوى منذ �سبتمرب اأيلول 2017. 
ومل يجر تعديل طلبات الأ�سبوع ال�سابق. كان اقت�ساديون ا�ستطلعت رويرز اآراءهم 
توقعوا زيادة الطلبات اإىل 220 األفا يف اأحدث اأ�سبوع. وعزت وزارة العمل القفزة يف 

الطلبات اإىل كوفيد-19، وهو مر�س تنف�سي ي�سببه فريو�س كورونا.

•• �صول-رويرتز: 

 50 بتقدمي  اخلمي�س  اأم�س  ج��ي��ه-اإن  م��ون  اجلنوبية  كوريا  رئي�س  تعهد 
تريليون وون )39 مليار دولر( يف �سكل متويل طارئ لل�سركات ال�سغرية 
فريو�س  تف�سي  م��ن  املت�سرر  الق��ت�����س��اد  ل��دع��م  اأخ���رى  حتفيز  واإج�����راءات 
الأيام  �سول يف  اتخذتها  �سل�سلة خطوات  الأح��دث يف  كورونا. احلزمة هي 

اآ�سيا و�سملت  اأكرب اقت�ساد يف  القليلة املا�سية لتخفيف ال�سغط على رابع 
وون  تريليون   11.7 بقيمة  اإ�سافية  وميزانية  ال��ف��ائ��دة  لأ���س��ع��ار  خف�سا 

)9.12 مليار دولر( وتوفري املزيد من معرو�س الدولر.
ال�سغرية  لل�سركات  للقرو�س  �سمانات  �ست�سدر  احلكومة  اإن  م��ون  وق��ال 
100 مليون وون  اأق��ل من  �سنوية  اإي���رادات  تواجه م�ساعب وحتقق  التي 
الئتمان  على  احل�سول  على  ال�سركات  ق��درة  ل�سمان  دولر(  األ��ف   78(

اأن البنوك التجارية وبنوك الدخار  ب�سهولة ودون تكلفة باهظة. واأ�ساف 
املحلية �ست�سمح بتمديد قرو�س ال�سركات ال�سغرية اإذا مل تتمكن من �سداد 

القرو�س عند ا�ستحقاقها.
اتخاذ  “قررنا  القت�سادية  ال�سيا�سات  ب�ساأن  اجتماع طارئ  قائال يف  وتابع 
ه���ذه الإج������راءات مل��ن��ع اإف��ال���س ال�����س��رك��ات ال�����س��غ��رية وامل��ت��و���س��ط��ة والتجار 

والعاملني حل�سابهم اخلا�س وتخفيف القلق يف القطاع املايل«.

•• لندن-رويرتز:

الأمريكي  ال�ستثمار  بنك  ح��ذر 
اأم�س اخلمي�س  جيه.بي مورجان 
من اأن التاأثري القت�سادي املعرقل 
الدول  �سيدفع  ك��ورون��ا  لفريو�س 
الأفقر يف العامل با�ستثناء ال�سني 
العام.  اإىل ركود بحلول منت�سف 
ركودا  الآن  »نتوقع  البنك  وق��ال 
2020 يف  يف الن�سف الأول من 
الأ�سواق النا�سئة با�ستثناء ال�سني 
وانكما�س  الح���ت���واء  ت��ع��زي��ز  م���ع 
املتوقع  ومن  املتقدمة«.  الأ�سواق 
اأمريكا  على  ال��ت��اأث��ري  ي�سجل  اأن 
واأوروبا  باملئة(   12-( الالتينية 

واإفريقيا  الأو������س�����ط  وال�������س���رق 
ت���راج���ع يف  اأك����رب  ب��امل��ئ��ة(   13-(
املناطق منذ  ف�سل واحد يف هذه 
ال�سهور  خالل   2009-2008

املقبلة.
انهيار  ي���ك���ون  اأن  امل���رج���ح  وم����ن 
النمو ال�سنوي على اأ�سا�س ف�سلي 
واملك�سيك  باملئة،  لركيا،17.2 
15.5 باملئة، الأكرب بني الأ�سواق 
تليهما  الثاين  الربع  يف  النا�سئة 
م��ن��ط��ق��ت��ا و����س���ط و����س���رق اأوروب������ا 

بفارق �سئيل.
وبع�س من اأكرب اخل�سائر متوقع 
يف الأ����س���واق ال��ن��ا���س��ئ��ة يف اأوروب����ا 
واإفريقيا حيث  الأو�سط  وال�سرق 

اإج����راءات  ت�سبب  اأن  امل��ت��وق��ع  م��ن 
ال�سارمة  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��ب��اع��د 
خ�سائر  ال��ي��ورو  منطقة  ورواب���ط 
دائمة مبقدار ثالث نقاط مئوية 
القت�سادي  ال��ن��اجت  م�����س��ت��وى  يف 

لهذا العام.
املتوقع  م��ن  اأن  ال��ب��ن��ك  واأ����س���اف 
الالتينية  اأم���ري���ك���ا  ت���ع���اين  اأن 
واملك�سيك  والربازيل  وكولومبيا 
اأكرب �سرر يلحق بناجتها املحلي 
امل��ج��م��ل، مبا  للعام يف  الإج��م��ايل 
لديهم جميعا من ثالث  يقرب 
اأ�سا�س مقارنة  نقاط مئوية على 
قبل  الفرة  بنف�س  الرابع  الربع 

ارتفاع الرقم القيا�سي لأ�سعار تكاليف كورونا �سيدفع اقت�سادات نا�سئة اإىل ركود بحلول منت�سف العام 
 % الإن�ساءات يف اأبوظبي بن�سبة 0.5 

•• اأبوظبي-وام:

ارتفع الرقم القيا�سي لأ�سعار تكاليف الإن�ساءات يف اأبوظبي اإىل 97.9 
 0.5% ن�سبته  بنمو   2019 ال��ع��ام  م��ن  الأخ���ري  ال��رب��ع  خ��الل  نقطة 

مقارنة مع الربع ذاته من العام 2018.
التي �ساهمت  اأهم املجموعات  اأن  اأبوظبي  اإح�ساء  اأرقام مركز  واأظهرت 
عام  الرابع من  الربع  الإن�ساءات خالل  تكاليف  اأ�سعار  ارتفاع معدل  يف 
2019 مقارنة بالربع ذاته من عام 2018  هي جمموعة “اخلدمات” 
التي �ساهمت بن�سبة %167.1 من جممل معدل الرتفاع الذي حتقق 
خالل فرة املقارنة، وذلك نتيجة ارتفاع اأ�سعار املجموعة بن�سبة 18.2 

.%
الرابع من  الربع  الإن�ساءات خالل  القيا�سي لتكاليف  الرقم  ارتفع  كما 
عام 2019 بن�سبة 0.5 % مقارنة بالربع الثالث من العام ذاته، حيث 
فرتي  خ��الل   98.4% اإىل  نقطة   97.9 م��ن  القيا�سي  ال��رق��م  بلغ 

املقارنة.
املوؤ�سرات  اأح��د  يعد  الإن�����س��اءات  لتكاليف  القيا�سي  الرقم  اأن  اإىل  ي�سار 
الإح�سائية التي ت�سكل مدخال مهما يف التخطيط والبحوث يف خمتلف 
املجالت، وحتر�س مراكز الإح�ساء والإدارات الإح�سائية يف دول العامل 
املواد  من  جمموعة  اأ�سعار  على  تعتمد  التي  الأرق���ام  ه��ذه  تركيب  على 
لقيا�س  زمنية  �سل�سلة  املحت�سبة  الأرق��ام  وت�سكل  الإن�سائية.  واخلدمات 
التغري الذي يطراأ على تكاليف املواد واخلدمات الإن�سائية خالل فرة 

زمنية.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  20  مار�س  2020 العدد 12888 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  20  مار�س  2020 العدد 12888 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة حتت رقم: 140114 
 با�س��م: جلف دي تي ات�س ال دي �سي 

وعنوانه:بوا�سطة ميبل�س كوربريت �سريفي�سز ليمتد، �س ب 309، جورج تاون، جراند 
كاميان، جزر كاميان

 وذلك لتمييز الب�سائع/اخلدمات     
بتاريخ:  2011/02/01   وامل�سجلة حتت رقم 130812  

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 
احلماية يف  2020/03/16  وحتى تاريخ:2030/03/16

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  20  مار�س  2020 العدد 12888 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:  2 مار�س 2020   املودعة حتت رقم: 326759 
 تاريخ اإيداع الأولوية 10 �سبتمرب 2019 

 با�س��م: ابريكرومبي اند فيت�س يورب ا�س ايه جي ال 
 وعنوانه:فيا موري، 6850 مندري�سيو، �سوي�سرا 
 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 

اأحزمة )مالب�س(؛ بلوزات؛  اأرواب ا�ستحمام؛  اأثواب ا�ستحمام؛ �سراويل ا�ستحمام؛  املالب�س؛ �سراويل لالأطفال )مالب�س(؛ 
مالب�س  ع��ب��اءات؛  ق�����س��رية(؛  ن�سوية  )���س��رات  قمي�سولت  حتتية؛  ق�سرية  ���س��راوي��ل  )م��الب�����س(؛  �سفلية  مالب�س  قطع 
اأطفال؛ معاطف؛ مالب�س رق�س؛ جينز من قما�س الدنيم؛ اأثواب؛ اأغطية لالأذنني )مالب�س(؛ �سراويل �سوفية ق�سرية؛ 
الفرو )مالب�س(؛  ال�سوف؛ مالب�س من  ن�سائية من  ال�سوف؛ �سديرات  �سفلية من  ال�سوف؛ قطع مالب�س  جاكيتات من 
قلن�سوة؛  ذات  قطنية  �سرات  قلن�سوة؛  ذات  �سوفية  كنزات  راأ���س؛  لفاعات  مفتوحة؛  ن�سائية  �سديرات  )مالب�س(؛  قفازات 
ن�سائية  مالب�س  حمبوكة؛  قم�سان  )مالب�س(؛  جاكيتات  حمبوكة؛  مالب�س  ج��وارب  )مالب�س(؛  للراأ�س(  )اأغطية  برن�س 
لل�ساق؛  اأغطية  داخلية؛  ن�سائية  للمواليد؛ مالب�س جلدية؛ جاكيتات جلدية؛ مالب�س مريحة؛ مالب�س  داخلية؛ مالب�س 
طماقات )بناطيل(؛ كنزات �سوفية طويلة الأكمام؛ قم�سان طويلة الأكمام؛ �سراويل طويلة لال�ستعمال املنزيل؛ مالب�س 
لال�ستعمال اليومي؛ مالب�س داخلية رجالية؛ قم�سان ريا�سية مقاومة للعرق؛ اأحزمة للنقود؛ خمارات )مالب�س(؛ لفاعات 
عنق؛ اأ�سرطة حول ياقات املالب�س؛ ربطات عنق؛ مالب�س ليلية؛ مالب�س خارجية؛ بيجامات؛ قبعات للحفالت )مالب�س(؛ 
جاكيتات مقلن�سة؛ قم�سان بولو؛ قم�سان ن�سف كم مطبوعة؛ معاطف للمطر؛ مالب�س مقاومة للمطر؛ مالب�س جاهزة؛ 
�سرات؛  ق�سرية؛  �سورتات  ثقيلة؛  �سرات  ريا�سية؛  مالب�س  ق�سرية؛  ج��وارب  تنانري؛  قم�سان؛  �سالت؛  لفاعات؛  اأرواب؛ 
قطع  كم؛  ن�سف  قم�سان  اأكمام؛  ب��دون  بلوزات  للن�ساء؛  �سباحة  مالب�س  للرجال؛  �سباحة  مالب�س  ثقيلة؛  طويلة  �سراويل 
�سبا�سب  ال��ق��دم؛  لبا�س  للرياح؛  م�سادة  مالب�س  داخلية؛  مالب�س  حتتية؛  قم�سان  بناطيل؛  )مالب�س(؛  علوية  مالب�س 
للراأ�س(؛  )اأغطية  قبعات  ال��راأ���س؛  اأغطية  �سبا�سب؛  اأح��ذي��ة؛  �سنادل؛  الريا�سة؛  ا�ستخدامات  لغري  ق��دم  لبا�س  باإ�سبع؛ 

 قبعات؛ قبعات ا�ستحمام؛ اأغطية وجه )خمار اأو حجاب( )مالب�س مالب�س(؛ اأقنعة للنوم. 
 الواق�عة بالفئة: 25 

 و�سف العالمة: كتبت عبارة » BARE COMFORT » باللغة الإجنليزية 
 ال�س��راطات:   

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل 
للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  20  مار�س  2020 العدد 12888 

العدد 12888 بتاريخ 2020/3/20   
ق�صم التنفيذ 

اخطار بالن�صر يف الق�صية التنفيذية 40 ل�صنة 2020    
اىل املحكوم عليه / توب ل�سناعات حقول النفط املحدودة - �س م ح 

ليكن معلوما لديكم بان حمكمة ال�سارقة الحتادية الإبتدائية قد ا�سدرت بحقكم حكما  
بتاريخ 2019/7/18 يف الق�سية رقم 568 ل�سنة 2019 جتاري جزئي بالزامكم بدفع مبلغ 
وقدره )338659( درهم. بالإ�سافة اىل الفائدة القانونية بواقع 5٪ من تاريخ املطالبة 

2019/1/31 وحتى ال�سداد التام. 
ل�سالح املحكوم له/ خدمات ترينتي امليكانيكية - �س ذ م م - وحيث ان املحكوم له قد 
تنفيذ  عليكم  يتوجب  لذا  اع��اله،  اليه  امل�سار  برقم  و�سجل  احلكم  لتنفيذ  بطلب  تقدم 
القرار خالل 15 يوما من تاريخ اليوم التايل للن�سر. ويف حال تخلفك عن احل�سور يف 

امليعاد والتاريخ املحدد فان املحكمة �ستبا�سر النظر الق�سية يف غيابك
 رئي�س ق�صم التنفيذ 

 حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية                   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية         
العدد 12888 بتاريخ 2020/3/20   

 اعـــــــالن       
انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- خورفكان : ال�سيد/  تقدم ايل 
حمرر  على  الت�سديق  وطلب  الإم����ارات   : اجلن�سية   ، ع��ب��داهلل  حممد  اأح��م��د  حممد 
اللوؤلوؤية  جن���وم  ال��ت��ج��اري  ال���س��م  يف   ٪100 ال��ب��ال��غ��ة  ح�سته  يف  )ت���ن���ازل(  يت�سمن 
 ، التطريز واخلياطة  ول��وازم  اأدوات  الرخ�سة جتارة  ن�ساط   ، اأدوات اخلياطة  لتجارة 
التنمية القت�سادية يف  خورفكان رخ�سة جتارية رقم 514929  واملرخ�س من دائرة 
ال�سيد/ اىل  بخورفكان.  الإقت�سادية  التنمية  دائرة  2003/11/19 يف  بتاريخ  ال�سادر 

للجميع  معلوما  ليكن  بنغالدي�س.   : اجلن�سية   ، الدين  ا�سالم  حممد  ح�سني  اقبال 
بان الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �سيقوم بالت�سديق على توقيعات ذوي ال�ساأن يف 

املحرر املذكور بعد انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا العالن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
د. عائ�صة حممد علي 

  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

الكاتب العدل- خورفكان
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 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة

ا�سم ال�سركة : املجموعة بيتار - �س ذ م م  
ال�سكل   - ن��اي��ف   - دي���رة   - ث��اين  ال  ث��اين خلف  �سعيد  رق��م 106 ملك  ال��ع��ن��وان : مكتب 
بال�سجل  القيد  رق��م   603973  : الرخ�سة  رق��م   ، حم���دودة  م�سوؤولية  ذات   : ال��ق��ان��وين 
مت  قد  باأنه  بدبي  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   1020409  : التجاري 
مبوجب  وذل��ك   ، اأع��اله  املذكورة  ال�سركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�سجل  يف  التاأ�سري 
بتاريخ  دب��ي  حماكم  العدل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2020/3/15 بتاريخ  دب��ي  حماكم  ق��رار 
ات�س  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرا�س  اأي  لديه  من  وعلى   2020/3/15
ايه ام لتدقيق احل�سابات العنوان : مكتب رقم 914 ملك موؤ�س�سة حممد بن را�سد 
لدعم م�ساريع ال�سباب - ديرة - بور�سعيد - هاتف : 2973060-04 فاك�س : 04-2973071 
م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر 

هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية
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�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

ا�سم امل�سفي : ات�س ايه ام لتدقيق احل�سابات
العنوان : مكتب رقم 914 ملك موؤ�س�سة حممد بن را�سد لدعم م�ساريع ال�سباب 
- ديرة - بور�سعيد - هاتف : 2973060-04 فاك�س : 2973071-04 مبوجب هذا 
تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله 
لت�سفية املجموعة بيتار - �س ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  
2020/3/15 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2020/3/15 وعلى 
اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن  من لديه اأي اعرا�س 
والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً  اأع��اله،  املذكور  العنوان  على  بدبي 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية
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اإع����������الن
للديكور  اندك�س  ال�س�����ادة/غرين  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب وال�سيانة العامة رخ�سة رقم:1765115 
تعديل ا�سم جتاري من/غرين اندك�س للديكور وال�سيانة العامة  

GREEN INDEX DECOR & GENERAL MAINTENANCE

اىل/غرين اندك�س للديكور والزجاج
GREEEN INDEX AND DECOR AND GLASS

تعديل ن�ساط/ا�سافة ور�سة لركيبات الملنيوم والزجاج )2592011.2(
تعديل ن�ساط/حذف �سيانة املباين )4329901(

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإع����������الن
للمقاولت  جنانة  ال�س�����ادة/برج  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب العامة رخ�سة رقم:1266713 
تعديل ا�سم جتاري من/برج جنانة للمقاولت العامة  

BURJ JANANAH GENERAL CONTRACTING

اىل/برج جنانة لل�سيانة العامة
BURJ JANANAH GENERAL MAINTENANCE

تعديل ن�ساط/ا�سافة �سيانة املباين )4329901(
تعديل ن�ساط/حذف مقاولت م�ساريع املباين بانواعها )4100002(

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12888 بتاريخ 2020/3/20 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/اوردارت للخدمات الرقمية

CN  قد تقدموا الينا بطلب   رخ�سة رقم:2947477 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة ابراهيم ثني ثالث ال�سكيلي ٪25

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/مبارك �سعيد غامن حممد الغامن من مالك اىل �سريك
تعديل ن�سب ال�سركاء/ مبارك �سعيد غامن حممد الغامن من 100٪ اىل ٪50

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة جا�سم حممد عبداهلل قا�سم النعيمي ٪25
تعديل راأ�س املال/من null اىل 100000

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة null*null اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية  اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة 

تعديل ا�سم جتاري من/اوردارت للخدمات الرقمية  
ORDERAT DIGITITAL SERVICES

اىل/اوردارت للخدمات الرقمية ذ.م.م
ORDERAT DIGITITAL SERVICES LLC

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة حميد �سامل لالعمال 

CN  قد تقدموا الينا بطلب ال�سحية رخ�سة رقم:1133277 

تعديل ا�سم جتاري من/موؤ�س�سة حميد �سامل لالعمال ال�سحية  

HUMAID SALEM SANITARY WORKS ESTABLISHMENT

اىل/�سي �ستار لالعمال ال�سحية

SEA STAR SANITARY WORKS

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 

اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان  القت�سادية خالل 

حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سالون �سباب الرحبة 

CN قد تقدموا الينا بطلب للرجال رخ�سة رقم:1401354 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة �سريف �سولت حممد م�سطفى �سولت ٪100
تعديل وكيل خدمات/ا�سافة نعيمه �سالح احمد احلرفية ال�سحي

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف مربوك عبداهلل حم�سن عبدالرحيم الربيكي

او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة   فعلى كل من له حق 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سركة علوي عمر 
 CN للمقاولت وال�سيانة العامة ذ.م.م رخ�سة رقم:1009720 

قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة حممد علوي عمر علوي العيدرو�س ٪20
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف عبداهلل علوي عمر علوي العيدرو�س
مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى   
دائرة التنمية القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر 
هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإع����������الن
ومطبخ  ال�س�����ادة/مطعم  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

 CN عيوه للمندي رخ�سة رقم:2755182 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة هدايه احمد �سعيد ٪100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف خمي�س �سامل �سليم مبخوت املنهايل

مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى   
دائرة التنمية القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر 
هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإع����������الن
النخيل  ال�س�����ادة/قرية  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

 CN لعمال الديكور رخ�سة رقم:1828514 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة حميد �سعيد �سليم �سليمان الدرعي ٪100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف احمد خليفة كلفوت متعب القبي�سي

مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى   
دائرة التنمية القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر 
هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مي اند اونلي ليدز �سبا 

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1699592 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

عبداهلل احمد حممد بن في�سل ال�سحي من مالك اىل وكيل خدمات
تعديل ن�سب ال�سركاء

عبداهلل احمد حممد بن في�سل ال�سحي من 100٪ اىل ٪0
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة هومبلي زاهد خان زاهد ح�سني ٪100
او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة   فعلى كل من له حق 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإع����������الن
للنقليات  ال�س�����ادة/الاليف  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

 CN واملقاولت العامة رخ�سة رقم:2067049 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة �سليمان را�سد �سالم النعيمي ٪100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف احمد �سامل حممد مر�سد الكعبي

مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى   
دائرة التنمية القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر 
هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مطعم مات�سو ذ.م.م 

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2646841 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة هدى عبدالرحمن حممد دخني املطرو�سي ٪51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة تاكو مات�سوتاين ٪24.5

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سيف �سيخ ٪24.5
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

Huda AIMatrooshi Holdings Ltd حذف هدى املطرو�سي هولدينجز ليمتد
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

Matsu Holding Ltd حذف مات�سو هولينجز ال تي دي
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى   
التنمية القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن 
او دعوى بعد انق�ساء هذه  وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق 

املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/اديل ترك للنقليات- 

 CN �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م رخ�سة رقم:2746793 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة حممد بطي عبداهلل بطي املهريي ٪100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف يا�سمني حريز احمد عامر املهري

 فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإع����������الن
وال�سيانة  للمقاولت  الذيبة  ال�س�����ادة/خماوي  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب العامة ذ.م.م رخ�سة رقم:2755085 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة حممد احد مياه حممد انور ح�سني ٪12
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة حممد توحيد الرحمن �سكور حممد جوين الدين ٪12
تعديل ن�سب ال�سركاء

حممد �ساجد مياه حممد �سراج مياه من 24٪ اىل ٪13
تعديل ن�سب ال�سركاء

حممد �سبري ح�سني رقيب علي من 24٪ اىل ٪12
تعديل ن�سب ال�سركاء

احمد حممد �سيف �سامل املزروعي من 52٪ اىل ٪51
 فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12888 بتاريخ 2020/3/20 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مطعم انديان كاري- 

CN �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م رخ�سة رقم:1123486 

قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ن�ساط/ا�سافة تو�سيل الطلبات )8299010(

او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة   فعلى كل من له حق 

هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 

بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12888 بتاريخ 2020/3/20 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/جت ات 

 CN 2102051:لتكنولوجيا املعلومات رخ�سة رقم
تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12888 بتاريخ 2020/3/20 

اإع����������الن
ال�س�����ادة/بزن�س  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

جيت لال�ست�سارات الدارية
رخ�سة رقم:CN 2991689 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12888 بتاريخ 2020/3/20 
اإعـــالن

يعلن مكتب تنمية ال�سناعة باأن: ال�سادة/لولو ل�سناعات الغذائية ذ.م.م
IN-2003258 :رقم الرخ�سة ال�سناعية

قد ابدوا رغبتهم يف التعديل التايل:
خروج

اجلن�سية ا�سم املالك    
حمد را�سد حمد الظاهري                   الإمارات العربية املتحدة

يو�سف علي مو�سليان فيتييل عبدالقادر   الهند
دخول

اجلن�سية ا�سم املالك    
حمد را�سد كو 2 ا�س بيه يف ليمتد            المارات العربية املتحدة
لولو 1 ا�س بيه يف ليمتد             المارات العربية املتحدة

لت�سبح الرخ�سة ال�سناعية:
الن�سبة ا�سم املالك                    اجلن�سية  

حمد را�سد كو 2 ا�س بيه يف ليمتد         المارات العربية املتحدة  %10
لولو 1 ا�س بيه يف ليمتد                  المارات العربية املتحدة  %90

وعلى كل من لديه اعرا�س على الجراء املذكور اعاله مراجعة مكتب تنمية ال�سناعه 
بعد  اعرا�س  اأية  املكتب  يقبل  فلن  واإل   ، الإعالن  ن�سر  تاريخ  من  اأ�سبوعني  خالل 

انق�ساء مدة الإعالن .
مكتب تنمية ال�سناعة

العدد 12888 بتاريخ 2020/3/20 

اجلوهرة للعطورات وادوات التجميل ذ م م
بناء على قرار اجتماع اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب 
بحل  واخلا�س   2020-03-18 بتاريخ   2055004743 بالرقم  العدل 

وت�سفية ال�سركة :
اجلوهرة للعطورات وادوات التجميل – ذ م م 

ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية - اأبوظبي
 CN- 1060037 بالرقم 

يعلن امل�سفى / مكتب الهاملي- حما�سبون قانونيون عن ت�سفية ال�سركة 
املذكورة اعاله فكل من له مطالبة اأو حقوق على ال�سركة املذكورة اعاله 
امل�سفى، وذلك  اإىل  املوؤيدة لذلك  امل�ستندات  التقدم مبطالبته مع  عليه 
وكل من مل  الإعالن،  تاريخ  من  يوماً   45 وملدة  الر�سمي  الدوام  خالل 

يتقدم خالل املدة املحددة بالإعالن ي�سقط حقه باملطالبة.
ابوظبى   ،02/  6210478 فاك�س   ،  02  /  6321546 امل�سفى  تليفون   
مكتب   )17( �سقة   )6( الطابق  للزجاج  العني  بناية  الثاين  زايد  �سارع 

الهاملى و �سركاه – حما�سبون قانونيون. 

اإعــــــــالن ت�سفيـــــة �سركــــــــة 
دولة الإمارات العربية املتحدة

وزارة القت�صاد
اإدارة العالمات التجارية   

اجلمعة  20  مار�س  2020 العدد 12888 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  20  مار�س  2020 العدد 12888 
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الفجر الريا�ضي

•• دبي - الفجر 

اأ����س���ادت ال��دك��ت��ورة م��ن��ال جعرور   
جمعية  اإدارة   جم���ل�������س   رئ���ي�������س 
بدبي  داون  مل��ت��الزم��ة  الإم��������ارات  
لالإعالم  ال��ع��ني  “بوابة  مب���ب���ادرة 
يف  ان��ت��اج  فيلم”  يف  والدرا�سات” 
على  يعر�س  “ وال���ذي  بطل  بيتنا 
رحالت طريان الإمارات الآن وملدة 
ملهمة  ق�سة  يحكي  ���س��ه��ور..   3
الدبل من  �سيف  الريا�سي  للبطل 
ذوي متالزمة داون ع�سو اجلمعية، 
لتتغري حياة عائلته بعد بدء رحلة 

املعاناة منذ ولدته لتاأهيله �سحياً 
على  ق���ادراً  يكون  حتى  واجتماعياً 

مواجهة حتديات احلياة.
البطل  ف����وز  ال��ف��ي��ل��م  وا���س��ت��ع��ر���س 
�سيف بالأوملبياد املحلي والإقليمي 
ا�ست�سافته  الذي  اخلا�س  والعاملي 
وت�سرف  اأب����وظ����ب����ي  ال���ع���ا����س���م���ة  
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  ب��ت��ك��رمي 
حممد بن زايد ويل عهد اأبوظبي 
للقوات  الأع�����ل�����ى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
والذي   ، الأومل��ب��ي��اد  راع��ي  امل�سلحة 
ت�ست�سرف  ال����الحم����دود  ب��دع��م��ه 
ت�ستقبل  وه�����ي  الإم����������ارات  دول������ة 

برعاية  ال��ق��ادم��ة  ع��ام��ا  اخلم�سني 
ا�ستثنائية لأ�سحاب الهمم وبدعم 
�سمو  الإم������ارات  اأم  م��ن  لحم����دود 
مبارك  ب���ن���ت  ف���اط���م���ة  ال�����س��ي��خ��ة 
الر�سيدة  وال��ق��ي��ادات  اهلل  حفظها 
احلكومية  امل���وؤ����س�������س���ات  وب���ج���ه���ود 
املتخ�س�سة بدءا من وزارة وهيئات 
وموؤ�س�سة  املجتمع  تنمية  ودوائ���ر 
اأ�سحاب  ل��رع��اي��ة  الن�سانية  زاي���د 
الهمم وم�ساهمة مراكز وجمعيات 
الهمم  اأ�سحاب  وموؤ�س�سات  واندية 

احلكومية والأهلية 
م���ن���ال جعرور  ال���دك���ت���ورة  واأث���ن���ت 

الرائعة  وال�ستجابة  امل��ب��ادرة  على 
الفيلم  ب��ث  الم�����ارات يف  ل��ط��ريان 
رحالتها  على  ي��وم��ا  ت�سعني  ومل���دة 
الناقل  ال���ط���ريان  وه����ي  ال���دول���ي���ة 
العربية  الإم���ارات  لدولة  الوطني 
جهود  ت�سافر  يعك�س  م��ا  امل��ت��ح��دة 
العام  والقطاعني  الأهلية  اجلهات 
امل�سوؤولية  حت���م���ل  يف  واخل����ا�����س 
املجتمعية جتاه فلذات الأكباد من 
اأ�سحاب الهمم واإب��رازا  لقدراتهم 

وطاقاتهم املميزة.
اأ�سارت الدكتورة منال جعرور  كما 
اإىل جهود اأ�سرة البطل �سيف الدبل 

وال�سحي  ال���رب���وي  الع��ت��ن��اء  يف 
والجتماعي بالبطل �سيف متمثلة 
ال�سيد  �سونيا  ال�سيدة  وال��دت��ه  يف 
اأحمد الها�سمي املوؤ�س�سة للجمعية 
ال�سيد  ووال��ده  امل�ست�سارة  والع�سو 
ع�سو  ال�����دب�����ل  ع�����ب�����داهلل  حم���م���د 

جمل�س اإدارة �سابق باجلمعية.
ومن جانبها عربت ال�سيدة �سونيا 
ال�����س��ي��د اأح���م���د ال��ه��ا���س��م��ي  وال����دة 
الكبري  تقديرها  �سيف عن  البطل 
والدرا�سات  لالإعالم  العني  لبوابة 
الداعم  الإع���الم���ي  ت��ب��ن��ي��ه��م  ع��ل��ى 
ل��ل��ب��ط��ل ���س��ي��ف وح���ر����س���ه���م على 

والعاملية  الوطنية  اإجن��ازات��ه  اإب��راز 
فخرا به كع�سو منتج ومتميز من 
الإمارات  دول��ة  يف  الهمم  اأ�سحاب 
املزيد  لها  وحقق  املتحدة  العربية 
ريا�سات  يف  العاملية  امليداليات  من 
به  م��ا قمت  واأن   ، الهمم  اأ���س��ح��اب 
جتاه فلذة كبدي �سيف  اأنا  ووالده 
ه��و ج���زء م��ن واج��ب��ات��ن��ا وواجبات 
اأكبادهم  ف���ل���ذات  اأ����س���رة جت���اه  ك���ل 
واملكلفني برعايتهم والتي ما كانت 
امل�سوؤولني  وق�����وف  ل����ول  ل��ت��ت��م��ي��ز 
جعلنا  م����ا  امل��خ��ت�����س��ة  واجل�����ه�����ات 
متخ�س�سة  ج��م��ع��ي��ة  ق��ي��ام  ن��دع��م 

اأ�سحاب  لذوي متالزمة داون من 
الهمم. 

كما عرب والد البطل �سيف ال�سيد 
باملبادرة  ال���دب���ل  ع���ب���داهلل  حم��م��د 
احلديث  الإع�������الم  دور  وم����وؤك����دا 
الجتماعي  ال��ت��وا���س��ل  وم��ن�����س��ات 
اأ�سحاب  رع���اي���ة  ت��ع��زي��ز  يف  ال���ي���وم 
ال���ه���م���م وال������وق������وف م���ع���ه���م وم���ع 
الدولة  م�ستوى  على  احتياجاتهم 

ت�سافر  واأهمية  اخت�سا�سه  يف  كل 
اجلهود لدعم اأ�سر اأ�سحاب الهمم 
اأف�سل  حت��ق��ي��ق  يف  وت�����س��ام��ن��ه��م 
وال�سحية  التعليمية  اخل���دم���ات 
اأ�سوة  والج��ت��م��اع��ي��ة  وال��ري��ا���س��ي��ة 
باأقرانهم قبل كل �سيء ثم مراعاة 
واأنهم  غري  ل  اخللقية  لظروفهم 
من نعم اهلل علينا يف اكت�ساب املزيد 

من الأجر والثواب.

••  اأبوظبي-الفجر

“ ب��ن��ادي غنتوت   2 “ رق��م  امللعب  ي�سهد 
ل�سباق اخليل والبولو اعتبارا من الثالثة 
اللقاء  اجلمعة  اليوم  ع�سر  من  والن�سف 
غنتوت  فريقي  بني  يجمع  ال��ذي  املرتقب 
ل��ل��ب��ول��و م��ت�����س��در امل��ج��م��وع��ة م���ع فريق 
بطولة  مناف�سات  �سمن  للبولو  الإم��ارات 
كاأ�س �ساحب ال�سمو رئي�س الدولة للبولو 

ينظمها  ،ال��ت��ي   2020  - ملو�سم2019 
فالح  ال�سيخ  �سمو  ب��رع��اي��ة  غنتوت  ن���ادي 
اإدارة  رئ��ي�����س جمل�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن 
والبولو،  اخل���ي���ل  ل�����س��ب��اق  غ��ن��ت��وت  ن�����ادي 
وذل�����ك يف م���واج���ه���ة ���س��اخ��ن��ة جت��م��ع بني 
مباريات  ب��داي��ة  يف  ال�سقيقني  الفريقني 
الدور  ملباريات  الثالثة  اخلتامية  اجلولة 
،والتي  البطولة  مباريات  من  التمهيدي 
والتاأهل  ال�سدارة  �سكل  نتيجتها  �ستحدد 

الذهبي  املربع  لفرق  النهائي  قبل  للدور 
يف م�سوار البطولة.

وق���د جن���ح ف��ري��ق غ��ن��ت��وت ب��ق��ي��ادة نا�سر 
اجلولتني  يف  الفوز  حتقيق  يف  ال�سام�سي 
امل��ا���س��ي��ت��ني ع��ل��ى ف��ري��ق��ي ب��ن��ج��ا���س ب��ول��و ، 
واأب��وظ��ب��ي ب��ول��و وم��ب��ارات��ه ال��ي��وم �ستحدد 
البطولة  م�������س���وار  يف  ال��ن��ه��ائ��ي  ت��رت��ي��ب��ه 
الأغ��ل��ى ،بينما ف��از ف��ري��ق الإم����ارات بولو 
حممد  بنت  ميثاء  ال�سيخة  �سمو  بقيادة 

بن را�سد اآل مكتوم على فريق ديزرت بامل 
بولو وخ�سر اأمام فريق احلبتور يف اجلولة 
الفتتاحية حيث يعد فريق احلبتور واحدا 
م���ن ال���ف���رق امل��ر���س��ح��ة ل��ب��ل��وغ ال�����دور قبل 
النهائي للبطولة الذي تقام مبارياته بعد 
فيما   ،  3-24 املقبل  الثالثاء  ي��وم  ظهر 
النادي  لها  ر���س��د  ال��ت��ي  البطولة  تختتم 
نقدية  ك��ج��وائ��ز  دره���م  األ���ف   500 مبلغ 
اأغلى  ك��واح��دة م��ن   3-27 ي���وم اجل��م��ع��ة 

ملو�سم  والتي متثل م�سكا  النادي  بطولت 
بولو غنتوت ،والتي اأقيمت ت�سفياتها  دون 
جمهور ترجمة لتوجيهات اجلهات العليا 
اخلا�سة بالعمل على عدم تف�سي فريو�س 
كورونا ، حيث يهدف القرار للحفاظ على 
والأجهزة  وال��الع��ب��ني  اجل��م��اه��ري  �سحة 
يف  العاملني  وجميع   ، والإداري�����ة  الفنية 
ذلك  ت��داع��ي��ات  م��ن  البولو  ريا�سة  قطاع 

الفريو�س .

الإمارات وغنتوت يف نهائي مبكر يف بطولة كاأ�ص رئي�ص الدولة للبولو

فيلم »يف بيتنا بطل« يعر�س يف طريان الإمارات

ي�ستعر�ص �سرية ودعم القيادة لبطل متالزمة 
داون الريا�سي �سيف الدبل

•• املنامة-الفجر

اعترب �سعادة ال�سيخ اأحمد الفهد ال�سباح رئي�س املجل�س الأوملبي  
الآ�سيوي اأن اإ�سهامات �سمو ال�سيخ عي�سى بن را�سد اآل خليفة يف 

احلركة الأوملبية 
العائلة  اإىل  بوفاته  احل��ارة  تعازيه  تن�سى، مقدما  لن  الآ�سيوية 

احلاكمة يف البحرين واإىل اللجنة الأوملبية البحرينية.
وتويف ال�سيخ عي�سى بن را�سد اخلمي�س املا�سي عن عمر يناهز 
81 عاما، وكان الرئي�س ال�سابق للجنة الأوملبية البحرينية ومن 
القيادات الريا�سية البحرينية واخلليجية والعربية والآ�سيوية 

البارزة.
ويف بيان با�سم احلركة الريا�سية الوملبية يف اآ�سيا، قال ال�سيخ 
�سنوات،  لعدة  عي�سى  ال�سيخ  مع  اأنه عمل  ال�سباح  الفهد  اأحمد 

واأنه �سيفتقد حكمته وخربته بالريا�سة.
وارتبط ال�سيخ عي�سى بن را�سد باملجل�س الوملبي الآ�سيوي نحو 
عقدين من الزمن، وكان نائبا لرئي�س املجل�س عن منطقة غرب 

اآ�سيا لأكرث من ع�سر �سنوات.
وقال ال�سيخ اأحمد الفهد ال�سباح: قدم ال�سيخ عي�سى م�ساهمة 
يف  فقط  لي�س  ط��وي��ل��ة،  ل�سنوات  الريا�سية  احل��رك��ة  يف  ك��ب��رية 
البحرين ومنطقة اخلليج، ولكن اأي�سا يف اآ�سيا والعامل. تابع: 

كان ع�سوا مهما وحمرما يف املجل�س الوملبي ال�سيوي، وخدم 
م�سالح اللجان الوملبية الوطنية يف منطقة غرب اآ�سيا ومثلها 

بقيادته الرائعة كنائب لرئي�س املجل�س.
يف  م�ساهمته  اإن  الآ���س��ي��وي:  الومل��ب��ي  املجل�س  رئي�س  واأ���س��اف 
�سنفتقد ح�سوره  اإننا  كما  تن�سى،  اآ�سيا لن  الوملبية يف  احلركة 
عن  اأع��رب  اأن  اأود  بالقول:  ر�سالته  اأحمد  ال�سيخ  وختم  كثريا. 
الآ�سيوي  الوملبي  املجل�س  عن  بالنيابة  بوفاته  تعازينا  خال�س 
ال��ب��ح��ري��ن واللجنة  ال��ب��ح��ري��ن ول�����س��ع��ب  ل��ل��ع��ائ��ل��ة احل��اك��م��ة يف 
للريا�سة  رم����زا  عي�سى  ال�����س��ي��خ  وك����ان  ال��ب��ح��ري��ن��ي��ة.  الومل��ب��ي��ة 
القاعدة  ب��ن��اء  ع��ن  اأ���س��ا���س��ي  ب�سكل  م�����س��وؤول  وك���ان  البحرينية، 

القوية للريا�سة البحرينية واإن�ساء اللجنة الوملبية البحرينية 
البحرينية  الوملبية  للجنة  رئي�س  اأول  وك��ان   .1979 ع��ام  يف 
له  املغفور  ول��د  عاما.   29 نحو  بتفان  الوملبية  وخ��دم احلركة 
ريا�سية  منا�سب  و�سغل  املحرق،  مدينة  يف   1939 العام  يف 
املحرق  الريا�سي يف  البحرين  نادي  البحرين، فراأ�س  عدة يف 
رئا�سة  وت���وىل  ل��ه،  ف��خ��ري  رئي�س  اإىل  ث��م حت��ول  ع��دة  ل�سنوات 
الحتاد البحريني لكرة القدم منذ 1973 وعني رئي�سا للجنة 
الأوملبية البحرينية، وكان ع�سوا يف جلنة التحكيم الدولية يف 
اللجنة الأوملبية البحرينية. �سغل من�سب نائب رئي�س املجل�س 

الأعلى لل�سباب والريا�سة منذ العام 1999 وحتى وفاته.

اأحمد الفهد: اإ�سهامات ال�سيخ عي�سى بن را�سد  يف احلركة الأوملبية الآ�سيوية لن تن�سى

ملاذا يخ�سع م�ساهري الريا�سة 
للفح�ص قبل اجلميع؟

يف الوقت الذي خ�سع فيه حامل لقب دوري كرة ال�سلة الأمريكي للمحرفني 
تورونتو رابتورز، ولو�س اأجنلي�س ليكرز، وبروكلني نت�س لختبارات الك�سف عن 
فريو�س كورونا �سريعاً، ما زال مواطنون اآخرون يف النتظار، مما ت�سبب يف رد 
فعل عنيف جتاه الأف�سلية التي يح�سل عليها الالعبون وامل�ساهري يف الرعاية 
ال�سحية. وكتب رئي�س بلدية نيويورك بيل دي بال�سيو، يف ح�سابه على توير 
بعد خ�سوع نت�س للك�سف عن فريو�س كورونا واإ�سابة 4 لعبني ووجودهم يف 
العزل الذاتي: “نتمنى لهم التعايف، لكن مع كل الحرام ل ميكن اأن يخ�سع 
ال�سلة الأمريكي للك�سف عن فريو�س كوفيد19- بينما  فريق كامل يف دوري 
بل  لالأغنياء  تكون  اأن  يجب  ل  الختبارات  للك�سف،  اخل�سوع  املر�سي  ينتظر 
للتعامل  املتحدة  ال��ولي��ات  ومعاناة  ك��ورون��ا  فريو�س  انت�سار  وم��ع  للمر�سى«. 
خ�سوع  �سهولة  �سد  املواطنني  ا�ستياء  يتزايد  الك�سف  اأج��ه��زة  يف  النق�س  مع 
اأعرا�س  عليهم  ظهرت  اآخ��رون  ينتظر  بينما  للك�سف،  املحرفني  الريا�سيني 
املر�س. وت�سبب الفريو�س الذي يوؤدي اإىل م�ساكل يف اجلهاز التنف�سي يف اإ�سابة 

نحو 8 اآلف اأمريكي فيما جتاوز عدد الوفيات 145 �سخ�ساً على الأقل.
اإنه  �سيلفر يف مقابلة مع ئي.اإ�س.بي.اإن،  اآدم  الأمريكي  ال��دوري  وقال مفو�س 
اأجهزة  النق�س يف  الأك��رب هو  القلق  لكن م�سدر  يتفهم خم��اوف دي بال�سيو، 
اإىل خ�سوع  اأ�سار  اللوائح. واأ�ساف �سيلفر الذي  اأن البطولة تتبع  الك�سف كما 
الالعبني:  بع�س  اإ�سابة  اإىل  بالإ�سافة  الفريو�س  للك�سف عن  كاملة  فرق   8
“اأتفهم وجهة نظره ومن املوؤ�سف اأننا يف هذا املوقف كمجتمع يتم فرزه عندما 

يتعلق الأمر باخل�سوع للك�سف، لكننا نتبع تو�سيات م�سوؤويل ال�سحة«.
اإ�سابة  اكت�ساف  بعد  اأن��ه  اإىل  املا�سي  الأ�سبوع  ت��وداي  يو.اإ�س  �سحيفة  واأ�سارت 
الفريق  يف  �سخ�ساً   58 كورونا خ�سع  بفريو�س  يوتا جاز  رودي غوبري لعب 

للك�سف.

كو ل ي�ستبعد تاأجيل طوكيو 2020 ب�سبب كورونا 
اأقّر الربيطاين �سيبا�ستيان كو رئي�س الحتاد الدويل لألعاب القوى اأن اوملبياد 
طوكيو ال�سيفي قد يتاأجل لفرة لحقة هذه ال�سنة ب�سبب تف�سي وباء فريو�س 

كورونا امل�ستجد، مع اإ�سارته اإىل اأنه ل يزال من املبكر اتخاذ قرار كهذا.
ويف ظل اإ�سرار اللجنة الدولية وامل�سوؤولني اليابانيني على انطالق الألعاب يف 
“هذا  24 متوز-يوليو املقبل، ك�سف متحدث با�سمها الأربعاء ان  موعدها يف 
ملتزمة  الدولية  الأوملبية  اللجنة  ا�ستثنائية.  حلول  يتطلب  ا�ستثنائي  و�سع 
اإيجاد حل يت�سبب باأقل تاأثري �سلبي على الريا�سيني، مع احلفاظ على نزاهة 
الدورة و�سحة الريا�سيني«. واأ�ساف “اأي حل لن يكون مثاليا يف هذا الو�سع، 
فريو�س  ويلقي  وت�سامنهم«.  الريا�سيني  م�سوؤولية  على  نعول  نحن  ولهذا 
اأدى  ما  العاملية،  الريا�سية  الروزنامة  على  ال�سلبية  “كوفيد19-” بظالله 
2020 لكرة القدم  اأوروب��ا  اأبرزها كاأ�س  اىل ارجاء م�سابقات وبطولت كربى 
اأقر يف مقابلة مع  الوملبياد،  تن�سيق  اأع�ساء جلنة  اأحد  2021. لكن كو،  اىل 
�سبكة “بي بي �سي” الربيطانية ان الرجاء “ممكن، كل �سيء ممكن يف الوقت 
الراهن.. لكنني اعتقد ان املوقف املتخذ من قبل ال�سلطات الريا�سية هو عدم 
اإقامة الألعاب مهما كان الثمن، وهذا كان وا�سحا خالل املحادثات بني اللجنة 
الوملبية الدولية وباقي الحتادات الريا�سية” التي اأقيمت يف وقت �سابق هذا 
الأ�سبوع. وتابع “لكنه لي�س قرارا يجب اتخاذه الآن«. وقال كو الذي اأدى دورا 
 2021 اىل  التاأجيل  اإن   ،2012 ن�سخة  ا�ست�سافة  حق  لندن  منح  يف  كبريا 
املن�سوية  الحت��ادات  لكن  �سهال،  اقراحا  “يبدو  واأو�سح  م�سكالت.  �سي�سبب 

حتاول تفادي ال�سنوات الأوملبية لتنظيم بطولتها الدولية«.
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تلقى �سعادة حممد بن ثعلوب الدرعي رئي�س احتاد الإمارات 
للم�سارعة واجلودو ر�سالة ت�سامن من ماريو�س فيزر رئي�س 
Covid- كورونا  ب�ساأن فريو�س   ، للجودو  ال��دويل  الحت��اد 
اأ�سرة اجلودو مع  ، موؤكدا ت�سامن  الذي �سرب العامل   ،.19
الذي  النطاق  الوا�سع  ال��وب��اء  بهذا  ت��اأث��رت  التي  ال���دول  كافة 
فرة  الآن  ي��واج��ه  ال��ع��امل  ب���اأن  م�سريا  خم��ي��ف،  ب�سكل  تف�سي 
عنوانها  ر�سالته  ب���اأن  م��وؤك��دا  م�سبوق،  غ��ري  وحت��دًي��ا  �سعبة 
الت�سامن ودعما جلميع املت�سررين من هذا الفريو�س الذي 

اأودى بحياة الكثريين على م�ستوى العامل ، مما جعل املجتمع 
ال��دويل للجودو   ، لذلك قرر الحت��اد  باأكمله يعي�س يف عزلة 
اإلغاء فعالياته واأن�سطته كافة حتى  30 اأبريل املقبل ت�سامنا 
مع �سعوب العامل ، يف حماولة حلماية م�سالح جميع اأ�سحاب 
امل�سلحة ، واحلفاظ على جمتمع اجلودو اآمًنا ، بجانب �سمان 
معاملة عادلة جلميع الريا�سيني امل�ساركني يف التاأهيل الأوملبي 
القادم )طوكيو 2020(،ونحن نوا�سل العمل بجد واإخال�س 
من اأجل اإيجاد اأف�سل احللول ، وناأمل اأن نتمكن من موا�سلة 

اأن�سطتنا كما هو خمطط لها مبجرد انتهاء الفرة احلرجة.
الإمارات  احت��اد  رئي�س  الدرعي  ثعلوب  بن  حممد  �سعادة  ورد 

للم�سارعة واجلودو يف ر�سالة مماثلة له �ساكرا لتلك امل�ساعر 
، وم��وؤك��دا على ال���دور ال���ذي ت��ق��وم ب��ه دول���ة الإم����ارات بف�سل 
واملقيمني  املواطنني  جت��اه  الر�سيدة  القيادة  ومتابعة  اهتمام 
ومع خمتلف �سعوب العامل ،موا�سلة لدورها الإن�ساين الرائد 
يف مثل هذه الأوقات ال�سعبة ، التي حتتاج اإىل الت�سامن واأن 
نكون �سامدين واأن نحمي بع�سنا البع�س ،راجني من املوىل 
القدير اأن تزول تلك املحنة وينعم اجلميع بال�سحة والعافية 
وال�سالمة .. واختتم – موؤكدا باأن احتاد الإمارات للم�سارعة 
اإي��ق��اف ن�ساطه امل��ي��داين كافة   واجل����ودو ق���رر يف وق���ت ���س��اب��ق 

حر�سا على �سالمة اجلميع .

كرة  دوري  راب���ط���ة  م��ف��و���س  اأع�����رب 
“ان  للمحرفني  الأم��ريك��ي  ال�سلة 
بي ايه” اآدم �سيلفر عن اأمله يف اإنقاذ 
“جزء من املو�سم” على الأقل، بعد 
تعليق املناف�سات لفرة غري حمددة 
ب�����س��ب��ب ت��ف�����س��ي ف����ريو�����س ك���ورون���ا 
امل�ستجد الذي طال حتى الآن �سبعة 

من الالعبني.
وع��ّل��ق��ت ال���راب���ط���ة امل��ن��اف�����س��ات ليل 
ثبوت  ب��ع��د  اآذار-م����ار�����س   12-11
اإ�سابة الفرن�سي رودي غوبري لعب 
ي��وت��ا ج���از ب��ال��ف��ريو���س. وم��ن��ذ ذلك 
زميله  غ��وب��ري  اىل  ان�����س��م  احل����ني، 
وود  وكري�ستيان  ميت�سل،  دون��اف��ان 
واأربعة  ب��ي�����س��ت��ون��ز،  دي���روي���ت  م���ن 
اأبرزهم  نت�س  بروكلني  من  لعبني 

كيفن دورانت.
با�ستئناف  اأِم���ل  اأن  ل�سيلفر  و�سبق 
الدوري بعد 30 يوما، لكنه قال يف 
اأن”  بي  اأ���س  “اي  �سبكة  مقابلة مع 
الأم��ريك��ي��ة ليل الأرب���ع���اء، ان��ه غري 
ق�����ادر ع��ل��ى حت���دي���د م���وع���د لذلك، 
بقرار  ت��رت��ب��ط  ال��ل��ع��ب  م���ع���اودة  وان 

ال�سلطات ال�سحية.
اأي  ل���دي  ل��ي�����س  “�سراحة  واأو����س���ح 
 )...( امل���دة  عليه  �ستكون  مل��ا  تقدير 
اأنا متفائل بطبيعتي واأريد ان اأوؤمن 
باأننا �سنتمكن على الأق��ل من انقاذ 

جزء من هذا املو�سم«.
“يريدون  ال���الع���ب���ني  ان  وت����اب����ع 
يناف�سوا.  ان  ي���ري���دون  ي��ل��ع��ب��وا،  ان 

�سنحاول بكل الطرق املمكنة مزاولة 
يف  م�����س��ددا  جمددا”،  ال�����س��ل��ة  ك����رة 
“�سالمة  ان  ع���ل���ى  ع��ي��ن��ه  ال����وق����ت 
الأول��وي��ة. هذا  و�سحة لعبينا هما 
اللعب  يتيح  ال��ذي  ال�سرط  �سيكون 
م�سوؤولو  ي��ق��ول  ع��ن��دم��ا  جم�����ددا... 

ال�سحة انه ميكننا ان نلعب«.
امل�سجلة  الإ����س���اب���ات  ���س��ع��ي��د  وع��ل��ى 
يف ���س��ف��وف لع���ب���ي ال��������دوري، اأك���د 
على  حت��رك��ت  ال��راب��ط��ة  ان  �سيلفر 
وجه ال�سرعة بعد اكت�ساف الإ�سابة 

الأوىل.
م�سوؤويل  تو�سيات  “اتبعنا  واأو�سح 
وركزنا  والأط��ب��اء،  ال�سحية  العناية 

على جمموعة من الفرق التي كانت 
التي  الفرق  مع  مبا�سر  متا�س  على 
وبعد  الأوىل،  احل��الت  فيها  ظهرت 

ذلك بداأت الدائرة تت�سع«.
اإخ�ساع  مت  الآن،  “حتى  واأ����س���اف 
للفح�س،  ب��ال��ك��ام��ل  ف����رق  ث��م��ان��ي��ة 
اأف�����راد يف ف���رق اأخ����رى بداأت  وث��م��ة 
مطمئنا  عوار�س”،  عليهم  تظهر 
ثبتت  ال��ذي��ن  الالعبني  ان  اىل  اىل 
على  خطرا  ي��واج��ه��ون  ل  اإ�سابتهم 

حياتهم.
اىل  ال�سلة  دوري  م�����س��ارع��ة  ولق���ت 
انتقادات  لالعبيه  فحو�س  اإج���راء 
ي�سطر  حيث  املتحدة،  ال��ولي��ات  يف 

لنتظار  الأ�����س����خ����ا�����س  م����ن  ك���ث���ري 
فرات طويلة للخ�سوع للفحو�س. 
واأت���ت اأب���رز الن��ت��ق��ادات م��ن بيل دي 
بالزيو، عمدة مدينة نيويورك التي 

يتخذها نت�س مقرا له.
ب�ساأن لعبي نت�س  وقال دي بالزيو 
يتعافوا ب�سرعة )...(  ان  يف  “ناأمل 
ل��ك��ن م���ع ك���ل الح��������رام، ل يجب 
ال�”ان  يف  ك��ام��ل  ف��ري��ق  يخ�سع  ان 
“كوفيد19-”  لفح�س  ايه”  ب��ي 
و���س��ع حرج  م��ر���س��ى يف  ث��م��ة  بينما 

ينتظرون” ذلك.
وتابع “الفحو�س ل يجب ان تكون 

لالأثرياء، بل للمر�سى«.

اأن”،  ب��ي  اأ����س  “اي  اىل  حديثه  ويف 
لنتقادات  ت��ف��ه��م��ه  ���س��ي��ل��ف��ر  اأب������دى 
ل��ك��ن��ه داف����ع ع���ن قرار  ب���الزي���و،  دي 
امل�سارعة لفح�س الالعبني، م�سددا 
على ان رابطة الدوري حتركت بناء 
ال�سحية  ال�سلطات  توجيهات  على 

الأمريكية.
وجهة  اأتفهم  بالطبع  “اأنا  واأو���س��ح 
نظره، ومن املوؤ�سف ان جند اأنف�سنا 
القدرة على  يف هذا الو�سع” جلهة 
واإبقاء  �سريعا  معينة  مئات  فح�س 
الأمر  “لذا  م�سيفا  تنتظر،  اأخ��رى 
ه��و عدم  الأ���س��ا���س��ي بطبيعة احل���ال 

توافر فحو�س كافية«.
هو  ق����ول����ه  مي���ك���ن���ن���ي  “ما  وت�����اب�����ع 
نحن  ايه”،  ب��ي  “ان  ال����  ب�����س��اأن  ان���ه 
العناية  م�����س��وؤويل  تو�سيات  اتبعنا 

ال�سحية«.
ووج������د امل�������س���وؤول���ون الأم���ريك���ي���ون 
اأنف�سهم حمط انتقادات وا�سعة على 
خلفية النق�س يف القدرة على اإجراء 
الفحو�س لفريو�س “كوفيد19-”، 
وه������و م����ا ي������رى خ�������رباء يف جم���ال 
الفريو�س  تف�سي  اأت���اح  ان��ه  ال�سحة 
الأرب����ع����اء،  وح���ت���ى  اك��ت�����س��اف��ه.  دون 
اأعلنت الوليات املتحدة وفاة 110 
نحو  واإ�سابة  بالفريو�س  اأ�سخا�س 
ان  التقديرات اىل  7300. وت�سري 
هذا  من  اأعلى  هي  الإ�سابة  ح��الت 
الدقيق  عددها  لكن حتديد  الرقم، 

�سببه التاأخر يف اإجراء الفحو�س.

اإم��ارة دبي على ممار�سة الريا�سة  اإط��ار �سعيه حلث �سكان  يف 
يوميا ويف ظل الإج��راءات الحرازية التي تقوم بها الدولة 
الختالط  احلد من  ومنها  الكورونا  ملجابهة خطر فريو�س 
اأعلن  الريا�سية  والنوادي  ال�ساحات  مثل  العامة  الأماكن  يف 
اإي����دج فيتني�س -  ن��ي��و  ب��ال��ت��ع��اون م��ع  ال��ري��ا���س��ي  جمل�س دب���ي 
اإحدى �سركات جمموعة الأهلي القاب�سة عن اإطالق املن�سة 
الرقمية للتدريب الريا�سي عن بعد بدبي، والتي توفر خدمة 
التدريب الريا�سي من خالل تقنية “ليف فيديو �سرمينغ” 
ا�ستئناف  يف  امل�ستخدمني  متكن  والتي  الإنرنت  �سبكة  على 
منازلهم  يف  تامة  خ�سو�سية  يف  اليومي  الريا�سي  التدريب 
وجتنب الختالط الذي قد ي�سبب العدوى يف الوقت نف�سه .

و�سرح �سعادة �سعيد حارب الأمني العام ملجل�س دبي الريا�سي: 
“ي�سرنا اأن نطلق هذه املبادرة املهمة جًدا للمجتمع بالتعاون 
مع )نيو اإيدج فيتن�س( لتحفيز اأفراد املجتمع على ال�ستمرار 
يف ممار�سة الريا�سة يف املنزل وبتقنيات التدريب عن بعد، لأن 

ممار�سة الريا�سة واحلفاظ على لياقة اأفراد املجتمع ازدادت 
اأهميتها الآن بالنظر اإىل كل ما يحدث حول العامل«.

اآمنني واأن  باأن يكونوا  “بداية نحن نطالب اجلميع  واأ�ساف 
يتحملوا امل�سوؤولية جتاه املجتمع، من خالل اتخاذ الإجراءات 
التي  الوقائية  ال�سالمة  تدابري  جميع  وتطبيق  الحرازية 
يف  ن��وؤك��د  لكننا  ال�سحية.  وال�سلطات  احل��ك��وم��ة  بها  اأو���س��ت 
لأن  امل��ن��زل  يف  الريا�سة  ممار�سة  ا�ستمرار  على  ذات��ه  ال��وق��ت 

اجل�سم ال�سليم يعني نظام مناعة قوي«.
التمرين  “اإن  املجتمع  م��ن  ف��رد  ك��ل  مبخاطبة  ح��ارب  وختم 
اأف�سل  القوي هو  املناعة  املناعة لديك، ونظام  �سيقوي جهاز 
املبادرة  ال�ستفادة من هذه  لذا يرجى  املر�س،  دفاع لك �سد 

واحلفاظ على لياقتك واحلفاظ على �سالمتك.«
التنفيذي  الرئي�س  اليماحي  اأكد حممد خما�س  ومن جانبه 
حمتوى  ت��وف��ر  املن�سة  ان  ع��ل��ى  القاب�سة  الأه��ل��ي  ملجموعة 
م��درب��ني متخ�س�سني وعايل  م��ن  احل��رف��ي��ة  ع���ايل  ت��دري��ب��ي 

العمرية  وامل��راح��ل  املجتمع  �سرائح  خمتلف  لينا�سب  التنوع 
واحتياجات املتدربني. واأكد ان توافر املن�سة جمانا و�سهولة 
ا�ستخدمها من منازل املتدربني �سي�سجع على ان�سمام �سرائح 

جمتمعية جديدة على ممار�سة الريا�سة.
خمتلف  من  اجلمهور  حث  الريا�سي  دب��ي  جمل�س  ويوا�سل 
امل��ن��زل ويعمل  ال��ري��ا���س��ة يف  ع��ل��ى مم��ار���س��ة  املجتمع  ���س��رائ��ح 
اأداء  يف  ت�ساعدهم  ال��ت��ي  وال��ت��دري��ب��ات  الن�سائح  ت��وف��ري  على 
مبادرة  اأطلق  كما  فرد،  لكل  واملنا�سبة  ال�سحيحة  التدريبات 
“خلك ن�سيط.. وخلك �سليم«،   be fit.. be safe لتحفيز 

اجلميع على ممار�سة الريا�سة من املنزل. 
الر�سمي  زيارة احل�ساب  الرقمية عرب  املن�سة  وميكن متابعة 
 uaegoldsgym،@ ل� نيو اإيدج فيتني�س على ان�ستغرام
h t t p s : / / i n s t a g r a m . c o m /

uaegoldsgym?igshid=jgy9y9aah7z0
حيث �سيتم بث الفعاليات مبا�سرة من خالل احل�ساب.

جمل�ص دبي الريا�سي ونيو اإيدج فيتني�ص يطلقان من�سة رقمية للتدريب عن بعد

حممد بن ثعلوب يتلقى ر�سالة ت�سامن 
من دويل اجلودو 

�سيلفر ياأمل باإنقاذ »جزء من املو�سم« 

•• زيوريخ - وام:

“بطولة  “ فيفا” ب�سكل نهائي موقفه من  ال��دويل لكرة القدم  ح�سم الحت��اد 
اإقامتها يف �سيف  املقرر  التي كان من  العامل لالأندية” ب�سكلها اجلديد  كاأ�س 
عام 2021 بال�سني مب�ساركة 24 فريقا لأول مرة، بتاأجيلها نظرا لت�ساربها 
مع املوعد اجلديد لكاأ�س الأمم الأوروبية “يورو 2021 “ والتي �ستقام خالل 

الفرة من 11 يونيه اإىل 11 يوليو 2021 .
واأكد الحتاد الدويل - يف بيان ر�سمي له �سدر الليلة قبل املا�سية - اأن املوعد 
اجلديد للبطولة �سيتم حتديده يف وقت لحق .. وت�سمن البيان الإعالن عن 
الراهن،  ال�سحي  العار�س  ت��اأث��ريات  مع  التعامل  اأج��ل  من  عمل  فريق  ت�سكيل 
ومن �سمنها عقود الالعبني والنتقالت والأو�ساع القت�سادية التي �ستمر بها 

الأندية على �سوء توقف الن�ساط.

ال�ستثنائي  الو�سع  ه��ذا  “اإن  ال��دويل:  الحت��اد  رئي�س  انفانتينو  جياين  وق��ال 
باأ�سره،  العامل  توؤثر على  الأزم��ة  ا�ستثنائية، وه��ذه  اإج��راءات وق��رارات  يتطلب 
ولهذا يجب البحث عن حلول تاأخذ بعني العتبار م�سالح كل اأطراف اللعبة يف 
اأرجاء العامل كافة ولهذا فقد اأعلنت الفيفا موؤخرا عن تخ�سي�س تربع بقيمة 
للتعامل  املخ�س�س  العاملية  ال�سحة  منظمة  دعم  ل�سندوق  دولر  ماليني   10

مع الأزمة«.

“ يورو  وكان الحت��اد الأوروب��ي قد قرر تاأجيل نهائيات كاأ�س الأمم الأوروبية 
على تلك اخلطوة حفاظا على  ال��دويل  الحت��اد  وواف��ق  ع��ام،  “ مل��دة   2020
على  اأي�سا  واف��ق  كما  البطولة،  �ستح�سر  التي  واجلماهري  الالعبني  �سالمة 
تاأجيل بطولة كوبا اأمريكا ملنتخبات اأمريكا اجلنوبية، لتنقل من �سهري يونيو 
ويوليو 2020، اإىل املواعيد نف�سها يف العام التايل لتمكني الالعبني املحرفني 

يف اأوروبا من اإنهاء املو�سم مع اأنديتهم.

الفيفا يح�سم اجلدل حول كاأ�ص العامل لالأندية ويقرر تاأجيلها ر�سميا

•• اأبوظبي-وام:

حتى  كافة  وفعالياته  اأن�سطته  تعليق  للجودو  ال���دويل  الحت���اد  ق��رر 
تاريخ 30 اأبريل املقبل، حفاظا على �سالمة اأ�سرة اجلودو يف العامل، 
التي  وال��دول  الالعبني  لكل  الكاملة  الفر�س  بتوفري  الحتفاظ  مع 

تخو�س مناف�سات التاأهل لنهائيات اأوملبياد “ طوكيو 2020«.
الإماراتي  الحت���اد  رئي�س  ال��درع��ي  ثعلوب  ب��ن  حممد  �سعادة  وتلقى 

للم�سارعة واجلودو اأم�س الأول ر�سالة بهذا ال�ساأن من ماريو�س فايزر 
رئي�س الحتاد الدويل للجودو بعنوان” ر�سالة ت�سامن” موؤكدا فيها 
على معاين الوحدة وال�سمود من اأ�سرة اجلودو يف العامل باأ�سره جتاه 
الدويل..  الريا�سي  املجتمع  تواجه  التي  احلالية  ال�سحية  الظروف 
اأف�سل  لإي��ج��اد  واإخ��ال���س  بجد  العمل  �سيوا�سل  الحت��اد  اأن  م�سيفا 
احللول ، معربا عن اأمله يف اأن يتمكن الحتاد من موا�سلة اأن�سطته 
كما هو خمطط لها مبجرد انتهاء املرحلة احلالية. من جهته اأعرب 

رئي�س  جلهود  وتقديره  �سكره  عن  الدرعي  ثعلوب  بن  حممد  �سعادة 
الحتاد الدويل يف تخفيف تاأثريات الأزم��ة احلالية على كل عنا�سر 
منظومة اجلودو يف العامل ، م�سريا اإىل الدور الكبري الذي ت�سطلع 
الألعاب،  كل  يف  الريا�سيني  اأبنائها  على  للحفاظ  الإم���ارات  دول��ة  به 
الظروف  وط����اأة  ال��ر���س��ي��دة يف تخفيف  ل��ق��ي��ادت��ه��ا  ال���رائ���دة  واجل���ه���ود 
منطلق  من  وال���دويل  الإقليمي  املجتمعني  على  امل�ستجدة  ال�سحية 

ر�سالتها الإن�سانية الفريدة.

الحتاد الدويل للجودو يعلق اأن�سطته 
وفعالياته حتى 30 اأبريل

الهيئة العامة للريا�سة تعلق الن�ساط 
الريا�سي يف كافة الألعاب الريا�سية

•• اأبوظبي-وام:

انطالقاً من حر�س الهيئة العامة للريا�سة على �سالمة اأفراد املجتمع من مواطنني 
اجلهات  كافة  تبذلها  التي  املتوا�سلة  و  احلثيثة  اجلهود  مع  وان�سجاماً   ، ومقيمني 
تعلن  الهيئة  فاإن   ،  «  Covid-19 بالدولة ملنع انت�سار فريو�س كورونا امل�ستجد » 
وامل�سابقات  البطولت  وت�سمل  الريا�سية  الألعاب  كافة  يف  الريا�سي  الن�ساط  تعليق 
 2020 19 مار�س  اأم�س اخلمي�س املوافق  جلميع الفئات العمرية وذلك ابتداء من 

وحتى اإ�سعاٍر اآخر .

طلب نادي هارت�س ال�سكتلندي من لعبيه قبول تخفي�س 
وباء  تف�سي  ت��داع��ي��ات  ب�سبب   ،50% بن�سبة  اأج���وره���م 

فريو�س كورونا امل�ستجد.
توقف  خ�سية  القرار  ه��ذا  ب��ادج  اآن  النادي  مالكة  واتخذت 
فريو�س  تف�سي  ب�سبب  اأ�سهر،  لعدة  القدم  ك��رة  م�سابقات 
من  انطالقه  بعد  الوروب��ي��ة  ال��ق��ارة  يف  “كوفيد19-” 

مدينة ووهان ال�سينية.
وقالت يف بيان ن�سره موقع النادي “لتفادي برنامج ت�سريح 
برنامج  ان�ساء  اق��رح  ال��وظ��ائ��ف،  م��ن  ع��دد  اأك��رب  وحماية 

تخفي�س للرواتب«.
وُيطلب من جميع موظفي النادي، مبن فيهم الالعبون، 
ال�سهري”  راتبهم  من   50% بن�سبة  تخفي�س  “قبول 
النادي  مالكة  تابعت  ما  بح�سب  ني�سان-اأبريل،  من  ب��دءا 
الواقع يف ادنربه و�ساحب املركز الخري راهنا يف الدوري 

ال�سكتلندي لكرة القدم.
وتابعت “ميكن لع�ساء النادي والالعبني غري القادرين 
ف�سخ  خ��ي��ار  ع��ر���س  التخفي�س  ه���ذا  ب��ق��ب��ول  ال��راغ��ب��ني  او 

لعقودهم«.
ن��ادي��ه��ا �سيخ�سر  ان  ال���س��ب��وع  اأ���س��ارت مطلع  ب���ادج  وك��ان��ت 
مليون   1،16( ا�سرليني  جنيه  مليون  بقيمة  اي���رادات 
فريو�س  بفعل  امل��وؤج��ل��ة  امل��ب��اري��ات  ج���راء  ام��ريك��ي(  دولر 
كورونا، وهي اربع متبقية على ار�سه يف الدوري زائد ن�سف 

نهائي الكاأ�س اأمام هيربنيان يف ملعب “هامبدن بارك«.
واأ�سر النادي ان ل اأحد �سيح�سل على راتب اأقل من احلد 
الأدنى يف اململكة املتحدة للعمال الذين تزيد اأعمارهم عن 

�سنة.  25
املتاأخرة  ال���ع���ودة  ات��خ��ذ يف ظ���ل  ال���ق���رار  ان  ب����ادج  وق���ال���ت 
لكرة  ال�سكتلندي  الحت��اد  “علق  بريطانيا  يف  للمباريات 
القدم املباريات يف امل�ستقبل املنظور، وفيما ل يوجد تاريخ 
املباريات  ا�ستئناف  عدم  املرجح  من  التعليق،  لهذا  حمدد 

حتى مطلع متوز-يوليو-اآب-اأغ�سط�س يف اأقرب تقدير«.
وتاأتي تدابري نادي هارت�س يف يوم اأعلن فيه رئي�س الحتاد 
 1،5 بقيمة  فورية  اإعانة  تقدمي  بيري  رود  ال�سكتلندي 

مليون جنيه ا�سرليني لالأندية والكادمييات.

نادي هارت�ص يطالب لعبيه 
بتخفي�ص رواتبهم
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الفجر الريا�ضي

ريا�سة  ت���اأث���رت حت�����س��ريات جن���م 
كانوا  ال���ي���اب���اين  الأم��������واج  رك�����وب 
اإيغارا�سي لأوملبياد طوكيو 2020 
ب�سدة ب�سبب تف�سي فريو�س كورونا 
ياأمل  ي������زال  ل  ل��ك��ن��ه  امل�����س��ت��ج��د، 
لالألعاب  “موجع”  اإل��غ��اء  بتفادي 

املقررة ال�سيف املقبل.
وق���ال اب���ن ال��ث��ان��ي��ة وال��ع�����س��ري��ن يف 
م��ق��اب��ل��ة م����ع ف���ران�������س ب���ر����س من 
الأمريكية  اأجنلي�س  لو�س  مدينة 
ما يوؤثر  اأكرث  هو  ال�سفر  “حظر 
ع��ل��ي��ن��ا راه���ن���ا. ع����دم ال���ق���درة على 

الذهاب اىل اأي مكان«.
ت��اب��ع “يف ري��ا���س��ة رك���وب الم���واج 
يتعني علينا ال�سفر كثريا، للتدرب 
اأمواج  ونوعية  يف ظروف خمتلفة 

خمتلفة يف العامل«.
والنا�سئ  املولود  ايغارا�سي  اأ�ساف 
لكنه ميثل  امل��ت��ح��دة،  ال��ولي��ات  يف 
الدولية،  امل�����س��اب��ق��ات  يف  ال���ي���اب���ان 
وم�سارك  كريا�سي،  يل  “بالن�سبة 
الأمر  ه��ذا  الومل��ب��ي��اد،  حمتمل يف 

يوؤثر على متاريني«.
وياأمل الريا�سي ذو ال�سعر امل�سبوغ 
باللون ال�سقر باأن يحرز ميدالية 
املهدد  الأوملبياد  يف  لبالده  ذهبية 
فريو�س  تف�سي  ب�سبب  بالتاأجيل 

“كوفيد19-«.
ل���ك���ن ان����ط����الق م�������س���اب���ق���ة رك����وب 
للمرة  )“�سورفينغ”(  الأم������واج 
قد  الأل�����ع�����اب،  ت����اري����خ  يف  الأوىل 
يتاأخر عن موعده املرتقب، و�سط 
لإرجاء  م��ت��زاي��دة  ودع���وات  �سكوك 
ال������دورة امل���ق���ررة ب���ني 24 مت���وز/
يوليو والتا�سع من اآب/اأغ�سط�س.

الت�سفيات،  املنظمون  قل�س  فقد 

اختبارات الأح��داث وغ��رّيوا م�سار 
اأعلن  الأوملبية. والثالثاء،  ال�سعلة 
نائب رئي�س اللجنة الأوملبية كوزو 

تا�سيما اإ�سابته بالفريو�س.
ال�سحي  ح���الت احل��ج��ر  ويف ظ��ل 
امل�����ت�����زاي�����دة وت�����اأج�����ي�����ل ب����ط����ولت 
ريا�سية،  وم��ن��اف�����س��ات  و���س��ب��اق��ات 
غمو�س  حالة  الريا�سيون  يعي�س 
“من  قبل الألعاب، وهو ما يجعل 
نف�سك،  حتفيز  م��ا  ن��وع��ا  ال�سعب 
يحدث”،  ل  قد  ل�سيء  ت�ستعد  ان 

بح�سب اإيغارا�سي.
“رمبا  ال�ساب  الريا�سي  وي�سيف 
ه����ذا وق����ت ل��ن��ك��ون ق��ل��ق��ني وغري 

متاأكدين«.
ودخلت ريا�سة ركوب الأم��واج اىل 
روزنامة اللعاب يف حماولة جلذب 
ال�سبان،  امل�����س��اه��دي��ن  م���ن  م��زي��د 
وذلك اىل جانب املن�سمني اجلدد: 
والت�سلق  الأل��������واح  ع��ل��ى  ال���ت���زل���ج 

الريا�سي.
الأمواج  رك��وب  مناف�سات  و�ستقام 
العا�سمة  �سمال-�سرق  ت�سيبا،  يف 

طوكيو.
واأب��������دى ري���ا����س���ي���ون ق��ل��ق��ه��م من 
اإ�سرار ال�سلطات اليابانية واللجنة 
الأوملبية الدولية على امل�سي قدما 
طوكيو،  األ����ع����اب  دورة  اإق����ام����ة  يف 
معتربين ان ذلك ي�سعهم بخطر 
كورونا  ف���ريو����س  ت��ف�����س��ي  ظ���ل  يف 
امل�ستجد الذي �سّل الريا�سة عامليا، 
نحو  وف����اة  اىل  الآن  ح��ت��ى  واأدى 
خمتلف  يف  ���س��خ�����س  اآلف  ت�����س��ع��ة 
نحو  نحو  اأ�سل  من  العامل  اأنحاء 

اإ�سابة. األف   220
الدولية  الومل��ب��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  وراأت 
ا�ستثنائي  و�سع  “هذا  ان  الأربعاء 
اللجنة  ا�ستثنائية.  حلول  يتطلب 
اإيجاد  ملتزمة  الدولية  الأومل��ب��ي��ة 
ب���اأق���ل ت���اأث���ري �سلبي  ح���ل ي��ت�����س��ب��ب 

م���ع احلفاظ  ال��ري��ا���س��ي��ني،  ع��ل��ى 
و�سحة  ال�����������دورة  ن�����زاه�����ة  ع����ل����ى 
الريا�سيني”، معتربة ان “اأي حل 
الو�سع،  ه��ذا  يف  مثاليا  ي��ك��ون  ل��ن 
م�سوؤولية  على  نعول  نحن  ولهذا 

الريا�سيني وت�سامنهم«.
الأوملبية  اللجنة  لرئي�س  و���س��ب��ق 
ال��دول��ي��ة الأمل����اين ت��وم��ا���س ب���اخ اأن 
تو�سيات  �ستتبع  اللجنة  ان  اأّك����د 
م��ن��ظ��م��ة ال�����س��ح��ة ال��ع��امل��ي��ة يف اأي 
ب�ساأن  ت��ت��اأخ��ذه  ق��د  حمتمل  ق���رار 

م�سري الألعاب.
واعترب اإيغارا�سي ان اإلغاء الألعاب 

�سيكون “موجعا لكثريين«.
اللجنة  ب���اأن  ثقته  ع��ن  ع��رب  لكنه 
املنا�سب  ال��ق��رار  �ستتخذ  ال��دول��ي��ة 
“اأعرف ان اللجنة الوملبية الدولية 
�ستفكر يف �سحة الريا�سيني واي�سا 
�ستقوم بالعمل ال�سحيح... �ساأبقى 

اأفكر بايجابية«.

ال�سعلة  اأم�������س  ال���ي���ون���ان  ���س��ّل��م��ت 
الأوملبية اىل منظمي دورة الألعاب 
ال�سيفية يف طوكيو، يف احتفال اأقيم 
بغياب اجلمهور ب�سبب املخاوف من 
والتي  امل�ستجد،  ك��ورون��ا  ف��ريو���س 
للمطالبة  ريا�سيني  ت��دف��ع  ب���داأت 

باإرجاء الأوملبياد.
ال��ت�����س��ل��ي��م يف ملعب  واأق���ي���م ح��ف��ل 
اأثينا،  يف  ال��ت��اري��خ��ي  ب��ان��اث��ي��ن��اي��ك��و 
الأوىل  ال��ن�����س��خ��ة  اف��ت��ت��ح��ت  ح��ي��ث 
لالألعاب الأوملبية احلديثة يف العام 

.1896
جماهريي  ح�����س��ور  اأي  غ��ي��اب  ويف 
اكتفى  ال���رخ���ام���ي���ة،  امل����درج����ات  يف 
برونيا�س  ل��ف��ت��ريي�����س  ال��ي��ون��اين 
ح����ام����ل ذه���ب���ي���ة ج����ه����از احل����ل����ق يف 
على  بجولة   ،2016 ري��و  اأوملبياد 
بينما  ال�����س��ع��ل��ة،  امل�����س��م��ار ح��ام��ال 
ريو  اأوملبياد  ذهبية  حاملة  اأوق���دت 
كاتريينا  اليونانية  بالزانة  للقفز 
���س��ت��ي��ف��ان��ي��دي امل����رج����ل، وه����ي من 
املمهدة  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة  اخل�����ط�����وات 
ل��الأل��ع��اب امل��ق��ررة ب��ني 24 مت��وز-

يوليو و9 اآب-اأغ�سط�س.
ناوكو  اىل  ال�����س��ع��ل��ة  ت�����س��ل��ي��م  ومت 
املنظمة  ال��ل��ج��ن��ة  اإمي���وت���و، مم��ث��ل��ة 
ل����دورة األ���ع���اب ط��وك��ي��و، وال��ت��ي مت 
اللحظات  يف  املهمة  بهذه  تكليفها 
الأخرية لكونها مقيمة يف اليونان، 
ال�سفر  تكبد م�سقة  اىل  ول حتتاج 
من بالدها يف ظل القيود الوا�سعة 
املفرو�سة عامليا على حركة التنقل 

للحد من تف�سي “كوفيد19-«.
الأوملبية  ال��ل��ج��ن��ة  رئ���ي�������س  وق������ال 

كابرالو�س  ���س��ب��ريو���س  ال��ي��ون��ان��ي��ة 
اليابانيني  للم�سوؤولني  متوجها 
ال�����ذي�����ن ك������ان م�����ن امل����ف����ر�����س ان 
تف�سي  “لالأ�سف  احلفل  يح�سروا 
اتخاذ  اىل  دف��ع��ن��ا  +كوفيد+19- 
ق�����رارات ���س��ع��ب��ة وت��غ��ي��ري خططنا 
تتمكنوا  مل  لأنكم  ناأ�سف  الأول��ي��ة. 
من ال�سفر اىل اليونان والن�سمام 

اإلينا اليوم هنا«.
فر�س  ق��د  الفريو�س  تف�سي  وك��ان 
ال�سعلة  اإي��ق��اد  مرا�سم  على  نف�سه 
الأ�سبوع املا�سي يف اأوملبيا القدمية، 
ح�سور  دون  م��ن  اأي�����س��ا  ف��اأق��ي��م��ت 
امل�سجعني، قبل ان يتم اأي�سا ايقاف 
ح�سور  ب�سبب  ال��ب��الد  يف  جولتها 

جماهريي كثيف.
وع��ل��ى رغ���م امل��خ��اوف ال��ع��امل��ي��ة من 

ب�سلل  ت�����س��ب��ب  ال������ذي  ال���ف���ريو����س 
املناف�سات  خمتلف  يف  ك��ام��ل  �سبه 
الأوملبية  اللجنة  توؤكد  الريا�سية، 
الدولية وال�سلطات اليابانية امل�سي 
قدما يف خطط اإقامة الأوملبياد يف 

موعده.
ريا�سيني  ح��ف��ي��ظ��ة  ذل�����ك  وي���ث���ري 
يعتربون ان هذا ال�سرار ي�سعهم 
يف خطر، ومنهم �ستيفانيدي التي 
ل  “الأمر  الأ����س���ب���وع  ه����ذا  ق���ال���ت 
الريا�سات  عن  م��اذا   )...( ي�سدق 
اجلميع  ي�سطر  ح��ي��ث  اجل��م��اع��ي��ة 
ال�سباحة؟  عن  م��اذا  معا؟  للتمرن 
ماذا عن اجلمباز حيث ي�سطرون 

للم�س التجهيزات نف�سها؟«.
اعتبار  اأي  ي��ق��ي��م��ون  “ل  وت��اب��ع��ت 
ي�����س��ع��ون��ن��ا فيه  ال�������ذي  ل��ل��خ��ط��ر 

حاليا”، م�سيفة “اللجنة الأوملبية 
نوا�سل  ان  م��ن��ا  ت���ري���د  ال���دول���ي���ة 
عائلتنا،  ب�سحتنا، �سحة  املخاطرة 
وال�سحة العامة من اأجل التدريب 

كل يوم؟«.
ورد متحدث با�سم اللجنة الدولية 
الأربعاء على خماوف الريا�سيني، 
ا�ستثنائي  و�سع  “هذا  ان  معتربا 
اللجنة  ا�ستثنائية.  حلول  يتطلب 
اإيجاد  ملتزمة  ال��دول��ي��ة  الأومل��ب��ي��ة 
حل يت�سبب باأقل تاأثري �سلبي على 
الريا�سيني، مع احلفاظ على نزاهة 

الدورة و�سحة الريا�سيني«.
يكون مثاليا  لن  “اأي حل  واأ�ساف 
نحن  ول�����ه�����ذا  ال����و�����س����ع،  ه������ذا  يف 
الريا�سيني  م�سوؤولية  على  نعول 

وت�سامنهم«.

اأع��ل��ن ن���ادي ب��اي��رن ميونيخ الأمل����اين اأن����ه، وح��ر���س��ا م��ن��ه ع��ل��ى جت��ن��ب تنقل 
لعبيه ب�سبب تف�سي فريو�س كورونا امل�ستجد، وللحفاظ على التوا�سل، بداأ 
تقنية  عرب  الالعبون  فيه  افرا�سي” ي�سارك  “تدريب  باعتماد  اأم�س  منذ 

الت�سال بالفيديو.
واأو�سح مدرب الفريق هانزي فليك يف ت�سريح ن�سر على املوقع اللكروين 
اإيجابي على  اأن نقوم بكل ما يف و�سعنا للرد ب�سكل  “علينا  للنادي اخلمي�س 
يف  افرا�سي”  “تدريب  اأول  بالأم�س  نظمنا  الفريو�س(.  )انت�سار  الو�سع 

ال�ساعة 11 �سباحا«.
وتابع “كان اجلميع متحم�سني«.

ومل تفر�س �سلطات مقاطعة بافاريا الأملانية حتى الآن اإجراءات عزل اإلزامية 
على ال�سكان، لكن بايرن قام من تلقاء نف�سه بالتخلي عن فكرة جمع لعبيه 

امتثال لتعليمات ال�سلطات ال�سحية.
بايرن  ال��ب��دين يف  الع���داد  ع��ن  امل�����س��وؤول  بروي�س،  الربوف�سور هولغر  وق��ال 
اأننا  يعني  وه��ذا  مالئمة.  ريا�سية  ب�ساعات  الالعبني  جتهيز  “مت  ميونيخ 
على  القلب،  �سربات  معدل  مثل  لالهتمام،  املثرية  بياناتهم  جميع  نتلقى 

�سا�ساتنا«.

وراأى فليك اأن احلفاظ على التوا�سل بني الالعبني يوازي اأهمية ا�ستمرار 
على  بنف�سه  ي�سرفه  ال���ذي  امل����درب  وق���ال  ي��ف��وق��ه��ا.  ي��ك��ن  اإن مل  ال��ت��دري��ب��ات 
“�سيكون  الذكية  اللوحية  الأج��ه��زة  عرب  الالعبون  يتابعه  فيما  التمارين 
من املهم بالن�سبة لنا اأن نبقى على توا�سل يومي، املجموعة باأكملها �ستكون 

حا�سرة للتدريب«.
واأ�ساف مدرب بطل اأملانيا يف املوا�سم ال�سبع الأخرية، ومت�سدر الرتيب قبل 
تعليق مناف�ساته ب�سبب الفريو�س “لقد طور فريقنا التدريبي ح�س�سا ميكن 

اأن ت�ستمر بني 75 و90 دقيقة«.
وتابع “ ركزنا على متارين التوازن. يف نهاية التدريب، قمنا بجل�سة مكثفة 
التحمل  بتمارين  �سنقوم  الج��م��ال،  يف  )الثابتة(.  الهوائية  ال��دراج��ات  على 

بالتناوب مع متارين احلركة املكثفة«.
مو�سحا  للفريق،  الإيجابية”  “الدينامية  ب���  جانبه  م��ن  ب��روي�����س،  ورح��ب 
ل يتواجدون يف امللعب )...( لكن يطلب منهم اأن يكون لديهم  “الالعبون 
الت�سال  ا�ستمر  التدريب،  بعد  واأم�س،  ذاته.  باملواعيد والن�سباط  اللتزام 
ال�سبب  ولهذا  الكالم.  وتبادلوا  الالعبون،  حتدث  طويلة،  لفرة  بالفيديو 
يعد التدريب عرب الفيديو جزءاً مهماً من احلياة اجلماعية يف هذا الوقت«.

لكرة  الإ�سباين  مدريد  ري��ال  فريق  مهاجم  اأن  اإعالمية  تقارير  اأف���ادت 
جنائية  تهماً  يواجه  يوفيت�س،  لوكا  ال�سربي  القدم، 

وردة فعل �سخمة، لنتهاكه قواعد احلجر 
ال�سحي والعزل لفريو�س كورونا من 

اأج���ل ال���ع���ودة ل��ب��الده ل��الح��ت��ف��ال يف 
بلغراد.

اآنا  �سربيا  وزراء  رئي�سة  وان��ت��ق��دت 
اأم�س  �سحايف  موؤمتر  يف  برنابيت�س، 

اآخرين  ولع��ب��ني  يوفيت�س  الأرب���ع���اء، 
يلعبون يف اأندية خارجية.

اأ�سماء:  اأي  ع���ن  الإع������الن  دون  وق���ال���ت 
�سلبية لنجومنا يف كرة القدم  اأمثلة  “لدينا 

الذين يلعبون من اأجل املاليني ويتجاهلون 
العزل الإلزامي فور العودة للبالد«.

اآخرون  وق���ادة  برنابيت�س  وح��ث��ت 
المتناع  �سربيا  مواطني  كل 

اأمكن  اإذا  عن العودة للبالد 
م��ن اأج��ل احل��د م��ن انت�سار 

الفريو�س. 
 45 اأك����رث م���ن  وح��ت��ى الآن ع���اد 
للم�سوؤولني،  ووفقاً  �سخ�س،  األف 
جتاهل الكثري منهم اأوامر العزل.

اليومية  بليت�س  �سحيفة  وذك���رت 
العزل  من  “بدًل  اخلمي�س:  اأم�س 
الذاتي، حظى املهاجم باملتعة يف كل 

اأرجاء بلغراد”، واأ�سافت اأن ال�سرطة 
حالياً تتبع الأ�سخا�س اللذين توا�سل 

معهم يف املدينة.
بعمل  لوكا  “قام  اإينفورمر:  �سحيفة  وذك��رت 

بالنادي  ال�سحي  واحل��ج��ر  م��دري��د  ت��رك  اأح��م��ق، 
ورغ����م ك��ل ال��ت��ح��ذي��رات ع���اد ل�����س��رب��ي��ا، ل م��زي��د من 

الرك�س يف الأنحاء بعد اتهامه بتهم جنائية«.
ووجهت �سحيفة كورير اليومية �سوؤاًل ليوفيت�س: “يا فتى! 

عاد  اأن���ه  ذك���رت  اأن  بعد  تقتلنا جميعاً؟” وذل���ك  اأن  ت��ري��د  ه��ل 
لبلغراد من اأجل الحتفال مع �سديقته بعيد مولدها.

ومنذ اأول اأول اأم�س ، فر�ست ال�سلطات ال�سربية حظر جتول على مدار 
ال�ساعة لكبار ال�سن وحظر �سامل على التنقل لياًل من ال�ساعة الثامنة 
لأن  ���س��روري��اً  ك��ان  الإج����راء  اإن  وذك���رت  �سباحاً،  اخلام�سة  حتى  م�ساء 

التو�سيات مت جتاهلها ب�سكل كبري.
نتائج  ج��اءت  بعدما  ال�سحي  احلجر  يف  م��دري��د  ري��ال  فريق  و�سع  ومت 
ف��ح��و���س لع���ب ك���رة �سلة اإي��ج��اب��ي��ة ل��ف��ريو���س ك���ورون���ا، وف��ق��ا مل��ا اأعلنه 

م ال���������ن���������ادي الإ�������س������ب������اين  اخلمي�س املا�سي. يو

مهاجم ريال مدريد يتخطى 
العزل ال�سحي!

جنم ركوب الأمواج اليابانية يريد 
تفادي اإلغاء »موجع« 

اليونان ت�سّلم طوكيو �سعلة 
اأوملبياد 2020 

بايرن ميونيخ ينتقل اإىل 
»التدريب الفرتا�سي« 

•• ابوظبي-وام: 

اآل  زاي���د  ب��ن  ف��الح  ال�سيخ  �سمو  توجيهات  على  ب��ن��اء 
نهيان رئي�س جمل�س اإدارة نادي غنتوت ل�سباق اخليل 
الوقائية والجراءات  التدابري  والبولو، ومتا�سيا مع 
الريا�سية  امل��وؤ���س�����س��ات  ت��ت��خ��ذه��ا  ال��ت��ي  الح����رازي����ة 
وال��ه��ي��ئ��ات امل��ع��ن��ي��ة ب���ال���دول���ة ل��ل��ح��اف��ظ ع��ل��ى �سحة 

تاأجيل  ن��ادي غنتوت  اأف��راد املجتمع قرر  و�سالمة كل 
الدولة  رئي�س  ال�سمو  كاأ�س �ساحب  مناف�سات بطولة 
نادي  ينظمها  ،التي   2020  - ملو�سم2019  للبولو 

غنتوت وذلك اعتبارا من ام�س وحتى اإ�سعار اآخر .
التنفيذي  امل��دي��ر  ال��زع��اب��ي  زاي���د خليفة  ذل���ك  اع��ل��ن 
للنادي يف تعميم لكافة الفرق امل�ساركة واجلهات ذات 

ال�سلة .

تاأجيل بطولة كاأ�ص رئي�ص الدولة 
اأعلن دوري كرة القدم النكليزية “اإي اأف األ” عن التربع بخم�سني مليون جنيه ا�سرليني للبولو ملو�سم 2019 - 2020

)58 مليون دولر اأمريكي(، مل�ساعدة الندية املنكوبة ماليا خالل فرة الإغالق ب�سبب تف�سي 
فريو�س كورونا امل�ستجد.

“كوفيد19-”  ف��ريو���س  تف�سي  لفرملة  حم��اول��ة  يف  املحلية،  ال��دوري��ات  اأن�سطة  تعليق  ومت 
ال�سريع النت�سار. ومن املتوقع عدم ا�ستئناف املباريات على الأقل قبل 3 ني�سان-اأبريل املقبل، 

وهو املوعد الذي اتفق على حتديده “اإي اأف األ” ورابطة الدوري املمتاز “برميريليغ«.
ويبحث الدوري امل�سوؤول عن امل�ستويات الثاين، الثالث والرابع عن م�ساعدة الندية املتوا�سعة 

ب�سبب تعرثها املايل جراء الأزمة امل�ستجدة وارجاء املو�سم.
قبل  ال��دوري��ات  ا�ستئناف عجلة  ع��دم  بحال  لالإفال�س،  تعر�سها  الأن��دي��ة من  بع�س  وتخ�سى 
يف  الرب��ع��اء  مناق�ستها  متت  التي  املوا�سيع  بني  من  املالية  ال�سوؤون  وكانت  املقبل.  ال�سيف 
خطة  على  التفاق  مت  حيث  اجتماع جمل�س ادارة دوري كرة القدم النكليزية “اإي اأف األ”، 

لتحفيف العبء املايل على الندية التي تعاين �سائقة مالية يف “ت�سامبيون�سيب” )امل�ستوى 
الرابع(. 2” )امل�ستوى  و”ليغ  الثالث(  الثاين(، “ليغ 1” )امل�ستوى 

جاء يف بيان الدوري “كجزء من تخطيط الطوارىء امل�ستمر للدوري، ا�ستمع جمل�س الدارة 
الو�سع  بينها  امل�سائل من  األ، قبل مناق�سة عدد من  اأف  اإي  اأندية  تعليقات ومالحظات  اىل 

املايل الراهن والتداعيات، التاأمني، اأمور تنظيمية وترتيبات النقل التلفزيوين«.
الق�سري، وفيما ل يوجد  املدى  املالية لالندية على  الإعانة  املناق�سات على  “ترّكزت  اأ�ساف 
حل واحد، يجب و�سع تدابري فورية للم�ساعدة مببلغ مايل اإغاثي ق�سري المد بقيمة 50 

مليون جنيه ا�سرليني«.
ويراجع الدوري تهديد وتاأثري الفريو�س من خالل فريق عمل متخ�س�س، وهو ملتزم بانهاء 
-2019 ملو�سم  ناجح  باإنهاء  ال�سابقة،  نزاهة  اأجل حماية  الأ�سا�سي، من  اأمكن.    اإذا  املو�سم 

الق�سوى لل�سحة«. الأولوية  مراعاة  مع   ،2020

الدوري الإنكليزي يتربع بـ50 مليون جنيه لالأندية املنكوبة



الزجنبيل اأف�سل داعم للمناعة
للزجنبيل فوائد عديدة تبداأ من املناعة، ومتتد اإىل �سحة القلب، 
ظل  ويف  للحوامل.  ال�سباح  غثيان  اأع��را���س  تخفيف  اإىل  وت�سل 
حتث  )كوفيد19-(  امل�ستجد  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  ع��دوى  م��ن  القلق 
املفيد  املناعة بكل الطرق، ومن  الوقاية على دعم جهاز  تو�سيات 
اإ�سافة ر�سة من الزجنبيل على الطعام، وتناول �سراب الزجنبيل 

الدافئ -4 5 مرات يف الأ�سبوع لالأ�سباب التالية:
م�ستوى  و�سبط  الكول�سرول،  خف�س  على  الزجنبيل  ي�ساعد   *

ال�سكر بالدم، والوقاية من اجللطات.
ن��ب��ات��ي طبيعي، يدعم  * ي��ح��ت��وي ال��زجن��ب��ي��ل ع��ل��ى م�����س��اد ح��ي��وي 

املناعة.
* ي�ساعد الزجنبيل الدافئ على حماربة التهابات وعدوى اجلهاز 

التنف�سي.
* يقلل الزجنبيل من اآلم التهاب املفا�سل والع�سالت.

* يخّفف الزجنبيل الدوخة واأعرا�س غثيان ال�سباح.

ملاذا نلم�ص وجوهنا وكيف نتوقف عن ذلك؟
اأزم���ة ك��ورون��ا، حر�س الأط��ب��اء وخ���رباء ال�سحة على  ب��داي��ة  منذ 
مل�س  وال�سابون، وجتنب  باملاء  اليدين  على �سرورة غ�سل  التاأكيد 
الوجه للوقاية من الفريو�س القاتل.  ورغم التحذيرات املتكررة، 
الي�سري،  ب��الأم��ر  لي�س  الن�سائح  ه��ذه  تطبيق  اأن  الآن  حتى  ثبت 

وخا�سة فيما يتعلق بتجنب مل�س الوجه.
وك�سفت عاملة النف�س ناتا�سا تيواري عن ال�سبب الذي يدفعنا اإىل 
مل�س وجوهنا ب�سكل متكرر، وكيف نوقف هذه املمار�سة للوقاية من 
الأمرا�س التنف�سية. ويف حديثها مع هيئة الإذاعة الربيطانية بي 
بي �سي، اأو�سحت تيواري "هذه العادة موجودة يف حم�سنا النووي، 
بلم�س وجوههم  الب�سر  يبداأ  بذلك، حيث  للقيام  نحن م�سممون 
وهم اأجنة يف الرحم". واأ�سافت "يف كل مرة تقول لنف�سك: توقف 
عن مل�س وجهك، ل تلم�س وجهك، اإذا مل�ست وجهي �ساأ�ساب باملر�س، 

فاأنت تخرب نف�سك اأن تفعل �سيئاً غري طبيعي بالن�سبة لك".
دف��اع��ي ل واعي  ال��وج��ه ه��و تكتيك  مل�����س  اأن  ت���ي���واري  واأو���س��ح��ت 
يف  معينة  نقاط  تن�سيط  خ��الل  م��ن  اأنف�سنا،  لتهدئة  ن�ستخدمه 
ب�سكل  �سلوكك  يقلدون  ف�سوف  اأط��ف��ال،  لديك  ك��ان  واإذا  اجل�سم، 
تف�سي  وم��ع  احل��ظ،  وحل�سن  وج��وه��ه��م.  بلم�س  وي��ب��داأون  تلقائي 
اأه���م ن�سائحها  ت��ي��واري ع��ن  ك��ب��ري، ك�سفت  ك��ورن��ا ب�سكل  ف��ريو���س 
من  يكاد  ح��ني  "يف  ت��ي��واري  ون�سحت  وجوهنا.  مل�س  ع��ن  للتوقف 
امل�ستحيل التوقف متاماً عن مل�س وجهك، فاإن الطريقة الرئي�سية 
التي ميكنك اتباعها جلعل الأمر اأ�سهل، هي التخل�س من العادات 

التي تدفعك للقيام بذلك".

التغذية ال�سليمة حتارب ارتفاع الكولي�سرتول
دوراً  تلعب  ال�سليمة  التغذية  اإن  للتغذية  الأملانية  اجلمعية  قالت 
حمية  اأن  اإىل  م�سرية  الكولي�سرول،  ارت��ف��اع  ع��الج  يف  حم��وري��اً 

البحر الأبي�س املتو�سط، مثالية لهذا الغر�س.
تقوم على  املتو�سط  الأبي�س  البحر  اأن حمية  واأو�سحت اجلمعية 
ال�سم�س،  دوار  زيت  مثل  النباتية  والزيوت  والفواكه  اخل�سروات 
وزي����ت ال���زي���ت���ون، وامل���ك�������س���رات، وه����ي اأغ���ذي���ة ت��ع��م��ل ع��ل��ى خف�س 
الكولي�سرول، والبتعاد عن الأغذية الغنية بالدهون، التي ت�سبب 

ارتفاع الكولي�سرول.
جدير بالذكر اأن ارتفاع الكولي�سرول يوؤدي اإىل ت�سلب ال�سرايني، 

الذي يرفع بدوره خطر الأزمات القلبية، وال�سكتات الدماغية. 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

حتذير ملر�سى الرئة من كورونا 
اأظهرت درا�سة حتليلية اأن الأ�سخا�س الذين يعانون من اأمرا�س ت�سبب �سيق التنف�س اأو م�ساكل يف الرئتني تزيد 

لديهم خماطر الإ�سابة بحالت حادة من عدوى فريو�س كوفيد19- )فريو�س كورونا امل�ستجد(.
ووجدت الدرا�سة اأن �سيق التنف�س هو العر�س الوحيد لكوفيد19- الذي يرتبط ب�سكل كبري باحلالت ال�سديدة 

وباحتياج املر�سى اإىل دخول وحدات العناية املركزة.
وت�سري النتائج، التي ن�سرت على موقع )ميد اأركايف( للدرا�سات العلمية، اإىل اأن خطر حدوث م�ساعفات اإ�سافية 

لدى امل�سابني بكوفيد19- ل يرتبط بجميع احلالت ال�سحية الأخرى.
على  التنف�س  م�ساكل يف  ي�سبب  وهو مر�س  املزمن،  الرئوي  الن�سداد  با�سم  املعروفة  احلالة  اأن  الدرا�سة  ووج��دت 
الأمد الطويل، هي اأكرب عامل من عوامل خطر الإ�سابة بحالة حادة من كوفيد19- بني املر�سى الذين يدخلون 

امل�ست�سفيات.
وقال فاجي�س جاين من معهد ال�سحة العاملية بكلية لندن اجلامعية، الذي �سارك يف قيادة فريق البحث، اإن من 
املتوقع اأن ت�ساعد النتائج يف توجيه م�سوؤويل ال�سحة العامة والأطباء يف حتديد الأ�سخا�س الأكرث عر�سة لالإ�سابة 

بحالت حادة من كوفيد19-.
وت�سبب الفريو�س اجلديد يف تف�سي وباء حول العامل حيث اأ�سيب اأكرث من 200 األف �سخ�س ف�سال عن 8500 

حالة وفاة.
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احلمية ال�سحية للتخطيط للحمل
اإذا كنت تخططني للحمل عليك تهيئة الظروف املواتية لالإخ�ساب واحلمل 
التي توفر مغذيات مثل  املتوازنة  ال�سليمة  بالتغذية  ال�سحي. ويبداأ ذلك 
اأهم  اإليك  اأوميغا3 واليود.  حم�س الفوليك واحلديد والكال�سيوم ودهون 

الأطعمة التي يحتاجها ج�سمك خالل التخطيط للحمل:
حم�س الفوليك. ين�سح اخلرباء بتناول املراأة 400 ميكروغرام من حم�س 
الفوليك يومياً خالل ال�سهر ال�سابق للحمل. وللح�سول على هذه اجلرعة 
القمح  من  امل�سنوعة  واملعكرونة  الأ�سمر  كاخلبز  الكاملة  احلبوب  تناويل 
كال�سبانخ  ال��ورق��ي��ة  واخل�����س��روات  وال��ف��ول،  وال��ب��ق��ول كاحلم�س  ال��ك��ام��ل، 

واخل�س، واملك�سرات، والربتقال، والفراولة )الفريز(.
الكال�سيوم. لهذا املعدن اأهمية كبرية لدعم وظائف الإخ�ساب لدى املراأة. 
الأم  عظام  م��ن  الكال�سيوم  امت�سا�س  �سيتم  احلمل  ح��دوث  ف��ور  اأن��ه  كما 
لتزويد اجلنني به. لذلك احر�سي خالل التخطيط للحمل على تناول: 

احلليب ومنتجاته، والربوكلي، وال�سبانخ، والبي�س.
اأن هذا  كما  ح��دوث احلمل،  يكون من عوائق  نق�س احلديد قد  احلديد. 
للحمل  التخطيط  وخ��الل  بالأك�سجني.  اجلنني  لتزويد  �سروري  املعدن 
حتتاج املراأة 18 ملغ يومياً من احلديد. وميت�س اجل�سم احلديد احليواين 
حت�سني  "�سي" على  فيتامني  وي�ساعد  النباتي،  باحلديد  مقارنة  ب�سهولة 

المت�سا�س. يوجد احلديد يف اللحوم وال�سبانخ والبقول.
والتونة  كال�سلمون  الدهنية  الأ�سماك  يف  ال��ده��ون  ه��ذه  توجد  اأوميغا3. 

وال�سردين واملكاريل، وتتوفر يف املك�سرات والأفوكادو.

الرغبة امللحة يف حتريك الأقدام.. عالم تدل؟
لياًل.  خا�سة  الأق���دام،  حتريك  يف  ملحة  رغبة  الأ�سخا�س  بع�س  تنتاب 

فعالم يدل ذلك؟
اإن  ال�سحية  للتوعية  امل��رك��ز الحت���ادي  ق��ال  ال�����س��وؤال،  ه��ذا  ع��ن  لالإجابة 
الرغبة امللحة يف حتريك الأقدام ت�سري اإىل الإ�سابة مبا يعرف مبتالزمة 
تتمثل  وال��ت��ي   ،Restless Legs Syndrome ال�ساقني  متلمل 
اأعرا�سها اأي�ساً يف ال�سعور بوخز و�سد واأمل و�سعور بال�سخونة يف ال�ساقني 
ا�سطرابات  يف  يت�سبب  م��ا  ال��راح��ة،  وق��ت  يف  اأو  لياًل  خا�سة  وال��ق��دم��ني، 

النوم.
يف  تتمثل  ع��دة  اأ�سباب  لها  ال�ساقني  متلمل  متالزمة  اأن  امل��رك��ز  واأو���س��ح 
الكلى  وق�سور  الدرقية  الغدة  واأم��را���س  الأع�ساب  وتلف  احلديد  نق�س 
وبع�س الأدوية مثل م�سادات الكتئاب واأدوية الغثيان. لذا يجب ا�ست�سارة 
الطبيب لتحديد ال�سبب الكامن وراء متالزمة متلمل ال�ساقني وعالجه 

يف الوقت املنا�سب. 

البطريركية امل�سكونية 
تاأمر بوقف القدادي�ص

اإن  امل�سكونية  البطريركية  ق��ال��ت 
الأرثوذك�س  امل�سيحيني  بطريرك 
اأن�����ح�����اء ال�����ع�����امل اأم�����ر  يف ج���م���ي���ع 
القدادي�س  اإج��راء  بوقف  الكنائ�س 
والطقو�س حتى نهاية مار�س- اآذار 

ملواجهة انت�سار فريو�س كورونا.
واأعلنت البطريركية، مقر الزعيم 
مليون   300 حل������وايل  ال����روح����ي 
جميع  يف  اأرث���وذك�������س���ي  م�����س��ي��ح��ي 
اأن��ح��اء ال��ع��امل، ذل��ك يف بيان �سدر 
يف  ال��رك��ي��ة  ا�سطنبول  م��دي��ن��ة  يف 

وقت متاأخر الأربعاء.
نعلن  "اليوم  البطريركية  وقالت 
ب���وق���ف جميع  ال��ك��ن�����س��ي  ق����رارن����ا 
والطقو�س  واملنا�سبات  القدادي�س 
ب��ا���س��ت��ث��ن��اء ال�������س���الة اخل���ا����س���ة يف 
���س��ت��ظ��ل مفتوحة  ال��ت��ي  ال��ك��ن��ائ�����س 

حتى نهاية مار�س" اآذار.
تنقالتهم  ق�سر  اجلميع  ونا�سدت 
ع��ل��ى م��ا ه��و ����س���روري وال��ب��ق��اء يف 
�سالمتهم  اأج������ل  م����ن  م���ن���ازل���ه���م 

وحماية الآخرين.
"البطريركية  ال��ب��ي��ان  يف  وج�����اء 
ب�سعور  الو�سع  ت��راق��ب  امل�سكونية 
اأتباعها  جت����اه  ب��امل�����س��وؤول��ي��ة  م��ل��ح 
قرار  اأن  م�سيفا  النا�س"  وك��اف��ة 
���س��ي��ع��اد تقييمه  ال��ق��دادي�����س  وق���ف 

لحقا وفقا لتطور الوباء.
اإن الأدي����رة  وق��ال��ت ال��ب��ط��ري��رك��ي��ة 
القدادي�س  اإق����ام����ة  يف  ���س��ت�����س��ت��م��ر 
الدينية املعتادة للرهبان ولكن لن 

ي�سمح للزوار بالدخول.
امل�سكوين  البطريرك  اأن  واأ�سافت 
بارثلماو�س ورجال الدين �سي�سلون 
و"لتعافيه  اأجمع  العامل  اأج��ل  من 

�سريعا من هذه املحنة".

تاأجيل فعاليات مهرجان 
مو�سكو ال�سينمائي

تاأجيل  مت  ك��ورون��ا،  ف��ريو���س  انت�سار  ب�سبب 
فعاليات مهرجان مو�سكو ال�سينمائي ال�42، 
ال��ذي كان من املفرو�س اأن يعقد يف 22 – 

29 ني�سان-اأبريل املقبل يف مو�سكو.
ومت الإع�����الن ع���ن الأم�����ر م���ن ق��ب��ل رئي�س 
نيكيتا  ال�����س��ي��ن��م��ائ��ي،  م��و���س��ك��و  م���ه���رج���ان 

ميخالكوف، يف موؤمتر �سحفي.
التي  ال��رو���س��ي��ة  احل��ك��وم��ة  ق�����رارات  اأن  اإل 
الفعاليات  اإق����ام����ة  ع���ل���ى  ق����ي����ودا  ف���ر����س���ت 
مب�ساركة عدد يزيد عن 50 �سخ�سا اأجربت 
اإقامته  تاأجيل  على  املهرجان  تنظيم  جلنة 

اإىل موعد �سيعلن عنه لحقاً.
عام  اأط��ل��ق  ال�سينمائي  م��و���س��ك��و  م��ه��رج��ان 
1935، ثم ا�ستاأنف اأعماله عام 1959 وبداأ 

يقام مرة كل عامني.
ب��اإق��ام��ة مهرجان  2000 ات��خ��ذ ق���رار  وع���ام 

مو�سكو ال�سينمائي كل عام.

طبيبة اأمريكية تك�سف تفا�سيل عالج كورونا
توا�سل خمتربات الأبحاث و�سركات الأدوي��ة يف خمتلف 
الدول جهودها بتطوير عالج يقاوم كوفيد19- املعروف 
حوايل  اأرواح  ح�سد  وال���ذي  امل�ستجد  ك��ورون��ا  بفريو�س 
8000 �سخ�س واأ�ساب اأكرث من 199 األفا اآخرين، وفق 
بيانات جلامعة جون هوبكنز التي تر�سد انت�سار املر�س 

عرب العامل.
واأع��ل��ن��ت ال��ع��دي��د م��ن ال����دول ب���دء جت���ارب ع��ل��ى لقاحات 
"�سار�س-كوف2-"  وعالجات للفريو�س وا�سمه الر�سمي 
جمموعة  ب��ا���س��ت��خ��دام  "كوفيد19-"،  امل��ر���س  وي�سبب 
متنوعة من التقنيات املختلفة مبا فيها اأدوية طورت يف 

ال�سابق ملقاومة اأمرا�س اأخرى.
وقالت اأ�ستاذة الأمرا�س املعدية يف جامعة جورج وا�سنطن، 
هانا اأك�سلرود، يف مقابلة مع موقع "احلرة": "لالأ�سف ل 
يوجد لدينا بعد اأي دواء ثبتت فعاليته �سد الفريو�س"، 
م�سيفة اأن "هذا الفريو�س والوباء ل يزال جديداً، فهو 
ظهر رمبا يف نوفمرب -ت�سرين الثاين اأو دي�سمرب -كانون 
الرغم من  املا�سي بح�سب علمنا، وعلى  العام  الأول من 
كانت  اإن  ولختبار  جديد  ع��الج  لكت�ساف  �سباق  وج��ود 
الأدوية املتوفرة فعالة �سده، لي�س لدينا حتى الآن دواء 
معني فعال وما تقوم به مراكز اأدوية الآن هو امل�ساركة يف 

اختبارات �سريرية لدرا�سة الدواء املحتمل".
اأول  اإج��راء جتارب على  وب��داأت الوليات املتحدة بالفعل 
لقاح �سد الفريو�س الذي اأ�سبح اأ�سرع الأوبئة انتقال مع 

ت�سجيل حالت اإ�سابة يف 145 بلدا ومنطقة.

الإ�سبان يحتجون بالنقر على القدور
الإغالق  ال�سرفات يف ظل حالة  اإىل  الإ�سبان  اآلف  خرج 
ب�سبب تف�سي فريو�س كورونا ونقروا على القدور واأواين 
يوم  الأم��ة  اإىل  فيليبي  امللك  وجهها  كلمة  اأثناء  الطهي 
الأربعاء وذلك احتجاجا على ف�سيحة تتعلق بوالده امللك 

ال�سابق خوان كارلو�س.
انت�سرت  دع�����وة  اإىل  م���دري���د  و����س���ط  ���س��ك��ان  وا���س��ت��ج��اب 
ع��ل��ى و���س��ائ��ل ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي وك�����رروا احتجاجا 
بالتربع  كارلو�س  خ��وان  وطالبوا  الظهرية  وق��ت  �سابقا 
باأنه ح�سل عليها  اأنباء  اأف��ادت  التي  ال��دولرات  مباليني 
يعاين  الذي  الإ�سباين  ال�سحة  اإىل قطاع  ال�سعودية  من 
���س��ع��وب��ات. وق��ال��ت ح��رك��ة م��ا���س بايي�س ال��ي�����س��اري��ة على 
توير "الت�سفيق يكون ملن يعتنون بنا. والقدور هدفها 

اأن تذهب اأموال الف�ساد اإىل قطاع ال�سحة".
ويخرج الإ�سبان اإىل �سرفاتهم يف ظل حالة الإغالق لتحية 
ثاين  تعد  التي  ب��الده��م  يف  ال�سحة  جم��ال  يف  العاملني 
اإيطاليا.  بعد  بالفريو�س  ت�سررا  الأوروبية  ال��دول  اأكرث 
ول يخرجون من منازلهم منذ يوم ال�سبت اإل لل�سرورة. 
وعلت اأ�سوات النقر على القدور والأواين حتى يف اأحياء 
فيليبي  خطاب  على  تغطي  اأن  وك��ادت  املحافظة  مدريد 

الذي دعا فيه الإ�سبان اإىل الحتاد لهزمية الفريو�س.
وقال امللك يف كلمته "علينا الآن تنحية خالفاتنا جانبا. 
علينا الحتاد وراء نف�س الهدف وهو جتاوز هذا املوقف 
اخلطري. وعلينا اأن نفعل هذا معا... بهدوء وثقة وبعزم 

وحيوية اأي�سا".
يف  الطهي  واأواين  ال��ق��دور  على  النقر  اأ���س��وات  وت���رددت 
دعت  حيث  الأرب��ع��اء  ي��وم  م�ساء  اأي�سا  بر�سلونة  ���س��وارع 

اأحزاب انف�سالية اإىل هذا الحتجاج.

هز الر�سيع بعنف 
قد ي�سّبب نزيفًا 

بدماغه
& فاميليه"  "بيبي  حذرت جملة 
الطفل  هز  من  الوالدين  الأملانية 
الر�سيع بعنف اإىل الأمام واخللف، 
اإ�سابته  يف  ذل��ك  يت�سبب  قد  حيث 
الر�سيع  "مبتالزمة  ي��ع��رف  مب��ا 
 Shaken Baby املهزوز" 
تهدد  قد  التي   ،Syndrome

حياته.
واأو��������س�������ح�������ت امل�����ج�����ل�����ة امل���ع���ن���ي���ة 
متالزمة  اأن  والأ����س���رة  ب��ال�����س��ح��ة 
ما  �سمن  ت��ن��درج  امل��ه��زوز  الر�سيع 
يف  امل����وؤذي����ة  "بال�سدمات  ي���ع���رف 
 Abusive Head الراأ�س" 
عن  ع���ب���ارة  وه����ي   ،Trauma
داخ����ل  اأو  اجل��م��ج��م��ة  يف  اإ����س���اب���ة 
ب�سبب  ال��ر���س��ي��ع  ال��ط��ف��ل  ج��م��ج��ة 
الهز  اأو  الطفل  �سعف يف جمجمة 
اأو كالهما، ينتج عنها  العنيف لها 

نزيف �سديد يف اجلمجمة.
وق����د ت��ت�����س��ب��ب ه����ذه امل���ت���الزم���ة يف 
ب���ال���غ���ة يف ال�����دم�����اغ، مما  اأ������س�����رار 
احلياة  م����دى  اإع����اق����ة  اإىل  ي������وؤدي 
توؤدي  قد  اأنها  كما  مثاًل،  كالعمى 
اإىل ال���وف���اة. ولإن���ق���اذ ال��ط��ف��ل من 
ه����ذه ال���ع���واق���ب ال��وخ��ي��م��ة يجب 
مالحظة  ف��ور  الطبيب  ا�ست�سارة 
اأوىل الأعرا�س الدالة على اإ�سابة 
ال��ر���س��ي��ع ب��ه��ذه امل��ت��الزم��ة، والتي 
و�سيق  ال�سديد  الإع��ي��اء  يف  تتمثل 

التنف�س والقيء.

غوا�سات تهريب املخدرات ت�سنع يف غابات املانغروف 
ت�سنع غوا�سات تهريب املخدرات ب�سرية يف غابات 
مياه  يف  تغو�س  اأن  قبل  كولومبيا  يف  امل��ان��غ��روف 
املحيط الهادئ باجتاه اأمريكا الو�سطى اأو الوليات 
الأطل�سي  عرب  اأوروب���ا  اإىل  اأحيانا  و�سول  املتحدة 

حمملة باأطنان من املمنوعات.
امل��رك��ب��ات باألوان  خ��الل ح��رك��ة اجل���زر تظهر ه��ذه 
بني  واأزرق  ورم����ادي  اأخ�����س��ر  م��ن  خمتلفة  ف��احت��ة 
الأ�سود  ال��رم��ل  �سواطئ  على  اأو  امل��ان��غ��روف  ج��ذور 
املخدرات يف  ملكافحة  البحرية  بو�سيودن  قاعدة  يف 

البحرية الكولومبية.
هذه املركبات غري قادرة على الغو�س يف اأعماق املياه 
مثل الغوا�سات العادية بل هي اأخف وم�سنوعة من 
األياف الزجاج وت�سري على م�سافة قريبة جدا من 

ال�سطح".
وقال الأمريال هرناندو ماتو�س داغر قائد وحدة 
"بو�سيدون" اخلا�سة يف البحرية ملكافحة الجتار 
جنوب  يف  )نارينيو  توماكو  يف  ومقرها  باملخدرات 
وجه  على  "تبحر  املركبات  ه��ذه  اإن  كوملبيا(  �سرق 

يجعل  جدا" م��ا  ب�سيط  ج���زء  منها  وي��ظ��ه��ر  امل��ي��اه 
اأجهزة  او  الدوريات  قبل  من  ر�سدها  ال�سعب  من 
الرباق  غ��ري  ال��ف��احت  لونها  واأن  خ�سو�سا  ال����رادار، 

يجعلها ت�سدر ا�سعة حرارية قليلة.
الهادئ" جلمال  املحيط  ب"لوؤلوؤة  توماكو  وتلقب 
املدينة  ه����ذه  اأن���ه���ك���ت  احل�����رب  اأن  اإل  ���س��واط��ئ��ه��ا 
لالجتار  ا�سراتيجيا  مركزا  باتت  التي  ال�ساحلية 
باملخدرات الذي ي�سكل م�سدر متويل للمجموعات 
هذه  م��راح��ل  ك��ل  املنطقة  ه��ذه  وت�سهد  امل�سلحة. 
م����رورا ب�سنع  ال��ك��وك��ا  اأوراق  زراع����ة  م��ن  ال��ت��ج��ارة 
كلوريدرات الكوكايني والغوا�سات هذه و�سول اإىل 

الت�سدير.
الإك����وادور  نارينيو عند احل���دود م��ع  وت��ق��ع ولي���ة 
وهي ت�سم بح�سب الأمم املتحدة، اأكرب م�ساحة من 
املزروعات غري امل�سروعة مع 41903 هكتارات من 
 .2018 العام  خالل  كولومبيا  يف  األفا   169 اأ�سل 
العامل  يف  للكوكايني  منتج  اأول  كولومبيا  وتعترب 

فيما ت�سكل الوليات املتحدة امل�ستهلك الأول لها.

اإ�سابة بطلة
 Game of Thrones بالكورونا
 "Game of Thrones" اأثبتت الفحو�سات الطبية اأن املمثلة الإنكليزية العاملية اإنديرا فارما بطلة

.)COVID19( سراع العرو�س" اأ�سيبت بالفريو�س التاجي ”كورونا“ امل�ستجد�"
46 عاما ن�سرت عرب �سفحتها على اأحد مواقع التوا�سل الجتماعي  اإنديرا فارما البالغة من العمر 

:"اأنا يف ال�سرير الآن وهذا لي�س لطيفا، حافظ على �سالمتك و�سحتك وكن لطيفا مع زمالئك".
. “Game of Thrones” يف Ellaria Sand يذكر اأن اأندريا لعبت دور

بفريو�س  اإ�سابته  عن   ،"Game Of Thrones" �سل�سلة  بطل  كري�ستوفر هيفجو،  ك�سف  قد  وكان 
كورونا، عرب �سفحته اخلا�سة على اأحد مواقع التوا�سل الجتماعي.

كامريون �سيفر وكايل جون�سون يتناولن الغداء معا مع احلفاظ على م�سافة من التباعد املطلوبة ملنع انت�سار فريو�س كورونا يف اأنابولي�س، الوليات املتحدة.  رويرتز


