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التزام ووعي املواطنني واملقيمني يعك�س تالحم وتكاتف املجتمع
حتية وتقدير للكوادر الطبية على جهودهم وتفانيهم

•• عجمان- الفجر 

ال���ت���زام ووع���ي ك��ام��ل اأظ���ه���ره امل��واط��ن��ن وامل��ق��ي��م��ن اإ���س��ت��ج��اب��ة لقرارات 
اأن  اأفراد وموؤ�س�سات يوؤكد  حكومة الدولة، وما ن�سهده اليوم من تكاتف 
االزمات  تخطى  على  ق��ادرة  واأبنائها  الر�سيدة  بقيادتها  االإم���ارات  دول��ة 
اال�سعدة،  كافة  على  العامل حاليا  ي�سهدها  التي  فاملتغيريات  وال�سعاب، 
االأمثل �سحيا  بال�سكل  املتغريات  والتعامل مع هذه  االم��ارات  ومواجهة 
اإىل بذل مزيد من  بنا  املجاالت يدفع  واقت�ساديا وتعليميا وغريها من 

اجلهد والعمل لرفعة وازدهار اإماراتنا احلبيبة.
ووجهت �سعادة عارفة الفالحي ع�سو جمل�س اإدارة غرفة جتارة و�سناعة 
جهودهم  على  الطبية  ال��ك��وادر  لكافة  والتقدير  التحية  اخليمة  راأ����س 
امل�سنية وعملهم على مدار ال�ساعة للحيلولة من انت�سار فريو�س كورونا، 
كما اأ�سادت بامل�سوؤولية التي يعك�سها املجتمع االماراتي وااللتزام الوا�سح 
يف  االم��ث��ل  النموذج  االم���ارات  دول��ة  لت�سرب  املعنية،  اجل��ه��ات  بتعليمات 

تكاتف احلكومة واملجتمع ملواجهة االزمات.          )التفا�سيل �س4(

العائدين  الإمارات  ل�ضيوف  خمربيا  فح�ضا   860
من ال�ضني جميعها �ضلبية وتوؤكد خلوهم من كورونا

•• اأبوظبي-وام:

اأكد الدكتور في�سل م�سلح االأحبابي رئي�س ق�سم برامج االأمرا�س املعدية 
االإمارات  ملدينة  الر�سمي  واملتحدث  العامة  لل�سحة  اأبوظبي  مركز  يف 
االإن�سانية اأن جميع الفحو�سات املخربية التي اأجريت على رعايا الدول 
ال�سقيقة وال�سديقة الذين مت اإجالوؤهم من مقاطعة هوباي ال�سينية 
وت�ست�سيفهم حاليا مدينة االإمارات االإن�سانية باأبوظبي جميعها �سلبية 

وتوؤكد خلوهم من فريو�س كورونا امل�ستجد. )التفا�سيل �س3(
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عرب عن متنياته بال�شفاء العاجل لرئي�س وزراء بريطانيا والأمري ت�شارلز

حممد بن زايد والرئي�س الإندوني�ضي يبحثان هاتفيا 
عالقات البلدين وجهود مواجهة فريو�س كورونا

•• اأبوظبي-وام-الفجر:

بحث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة 
وفخامة جوكو ويدودو رئي�س جمهورية اإندوني�سيا - 
و  املتميزة  ال�سداقة  عالقات   - هاتفي  ات�سال  خ��الل 
التعاون الثنائي و�سبل تنميتها وتطويرها يف املجاالت 
كافة مبا يحقق م�سالح البلدين و�سعبيهما .. اإ�سافة 
اإىل عدد من الق�سايا االإقليمية والدولية ذات االهتمام 
واجلهود  »كورونا«  فريو�س  تطورات  خا�سة  امل�سرتك 

املبذولة الحتواء تداعياته على امل�ستويات كافة.
 - االت�سال  خالل   - اإندوني�سا  ورئي�س  �سموه  وناق�س 
مواجهة  يف  البلدين  بن  والتن�سيق  التعاون  اإمكانات 
حتدي فريو�س كورونا واأهمية تعزيز اجلهود الدولية 
ال��ف��ريو���س واح��ت��واء تداعياته اخل��ط��رية على  ل��وق��ف 

امل�ستويات كافة اإن�سانيا و�سحيا واقت�ساديا.
  )التفا�سيل �س2(

حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ق��ال  اأخ���رى  جهة  م��ن 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
االأعلى للقوات امل�سلحة يف تغريدة على ح�ساب �سموه 
العاجل  ال�����س��ف��اء  متنياتنا  )ت���وي���رت(:  يف  ال�سخ�سي 
بريطانيا..  وزراء  رئي�س  جون�سون  بوري�س  لل�سديق 
 .. وال�سالمة  ال�سحة  الربيطاين  ولل�سعب  له  اآملن 
اهلل  ب��اإذن  �سنواجهه  امل�ستجد  كورونا  فريو�س  حت��دي 

باالإرادة والعزمية والت�سامن بن الب�سرية جمعاء.
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�سوارع اأملانيا خالية من املارة يف تنفيذ �سارم الجراءات العزل ال�سحي  )اف ب(

بتوجيهات حممد بن را�شد 

املناطق احلرة يف دبي تطلق حزمة حوافز اقت�ضادية
احلزمة التحفيزية ت�شمنت 5 حماور لتعزيز ال�شيولة املالية لل�شركات

•• دبي-وام:

عماًل بتوجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
را�سد نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
ال�سيخ  حاكم دبي رعاه اهلل، ومبتابعة من �سمو 
حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم، ويل عهد 
املناطق  اأطلقت  التنفيذي،  املجل�س  رئي�س  دب��ي 
اأم�����س ح��زم��ة ح��واف��ز اقت�سادية  احل���رة يف دب��ي 
قطاع  ودع���م  تعزيز  يف  منها  م�ساهمة  اإ�سافية 
تاأثريات  دب��ي والتخفيف م��ن ح��دة  االأع��م��ال يف 
مت�سمنة  وج��اءت  احل��ايل،  االقت�سادي  الو�سع 
خم�سة حماور ت�سمل: تاأجيل دفع االإيجارات ملدة 
املالية  الدفعات  وتي�سري  اأ�سهر،  �ستة  اإىل  ت�سل 
ورد  �سهرية،  ب�سورة  مي�سرة  اأق�ساط  خالل  من 
العديد من مبالغ التاأمينات وال�سمانات، واإلغاء 
واالأفراد،  ال�سركات  على  الغرامات  من  العديد 
ال�سركات  يف  العمالة  بتنقل  ال�سماح  جانب  اإىل 
بحرية  احل��رة  املناطق  يف  العاملة  والقطاعات 
من خالل عقود دائمة اأو موؤقتة وبدون غرامات 

خالل العام 2020.
مكتوم،  اآل  �سعيد  ب��ن  اأح��م��د  ال�سيخ  �سمو  واأك���د 
اأن  رئ���ي�������س جم��ل�����س امل���ن���اط���ق احل������رة يف دب�����ي 
املنظومة  دع��م  على  تعمل  بدبي  احل��رة  املناطق 
االأوق����ات،  ك��ل  ويف  م�ستمر  ب�سكل  االق��ت�����س��ادي��ة 
مبا يعزز من تناف�سية دبي وي�سمن ا�ستمرارية 

ترمب يفو�س وزيري الأمن الداخلي والدفاع ا�شتدعاء جنود الحتياط للم�شاعدة 

ن�ضف �ضكان الكرة الأر�ضية يف العزل ال�ضحي
خالل الإحاطة الإعالمية الدورية حلكومة الإمارات حول م�شتجدات كورونا

ت�ضجيل 63 حالة اإ�ضابة جديدة بفريو�س كورونا .. 
ومتديد برنامج التعقيم الوطني حتى ال�ضبت املقبل

•• اأبوظبي-وام:

اأع���ل���ن���ت ح��ك��وم��ة االإم���������ارات عن 
ت���ف���ا����س���ي���ل وحت�����دي�����ث احل������االت 
بفريو�س  امل���رت���ب���ط���ة  ال�����س��ح��ي��ة 
ك����ورون����ا امل�����س��ت��ج��د ك���وف���ي���د 19 
اأنه مت ر�سد وت�سجيل  واأو�سحت 
م��ن خالل  ج��دي��دة  اإ���س��اب��ة   63
الن�سط  والتق�سي  املبكر  االإب��الغ 
جلن�سيات  وت�����ع�����ود  وامل�������س���ت���م���ر 
م���واط���ن���ن   8 م���ن���ه���ا  خم���ت���ل���ف���ة 

اإماراتين.
ج��������اء ذل��������ك خ��������الل االإح������اط������ة 
االإعالمية الدورية التي عقدتها 
اإمارة  يف  اأم�س  االإم���ارات  حكومة 
اأب����وظ����ب����ي ل���ل���وق���وف ع���ل���ى اآخ����ر 

•• عوا�صم-وكاالت:

الرئي�س  اإن  االأب��ي�����س  ال��ب��ي��ت  ق���ال 
ال�سبت،  اأم�س  وق��ع،  ترمب  دون��ال��د 
اأم�������را ت��ن��ف��ي��ذي��ا ي���ف���و����س وزي�����ري 
والدفاع ال�ستدعاء  الداخلي  االأمن 
وخفر  اجلي�س  يف  االحتياط  جنود 
ال�سواحل للخدمة، وذلك يف خطوة 
تهدف اإىل مواجهة تف�سي فريو�س 

كورونا امل�ستجد يف البالد.
اأدىل  ت�������س���ري���ح���ات  يف  ذل�����ك  ج�����اء 
ال�سحفي  امل���وؤمت���ر  يف  ت��رم��ب،  ب��ه��ا 
االأبي�س،  ال��ب��ي��ت  م���ن  ل���ه  ال��ي��وم��ي 
ببناء  القيام  اإىل  فيه  اأ���س��ار  وال���ذي 
�سراكة مع القطاع اخلا�س ملواجهة 
ال��وب��اء ال��ق��ات��ل. واأ���س��اف ترمب اأن 
اإدارته لن ترتدد يف ا�ستخدام كامل 
ملواجهة  الفيدرالية  ال�سالحيات 

اأزمة الفريو�س.
مليارات  ثالثة  من  اأك��ر  ومي�سي 
نهاية  ال�سبت  اأم�����س  م��ن��ذ  �سخ�س 
ال�سحي  احلجر  يف  جديدة  اأ�سبوع 
يف العامل يف مواجهة ت�سارع انت�سار 
ف���ريو����س ك���ورون���ا امل�����س��ت��ج��د ال���ذي 
األف   25 اأك��ر من  اأ�سفر عن وف��اة 
بقوة  وي�����س��رب  االآن  ح��ت��ى  �سخ�س 

اأوروبا وخ�سو�سا اإيطاليا.

ا�ضتمرار  ت��وؤك��د  وا�ضنطن 
باخلارج  الع�ضكرية  العمليات 

•• وا�صنطن-وكاالت

االأرك���ان  هيئة  رئي�س  ن��ائ��ب  اأّك���د 
امل�������س���رتك���ة االأم�����ريك�����ّي�����ة ج���ون 
العملّيات  ا�ستمرار  اأم�س  هاينت، 
اخلارج  يف  االأمريكّية  الع�سكرّية 
كورونا  تف�ّسي  م��ن  ال��ّرغ��م  ع��ل��ى 
اّتخاذ  على  اجل��ن��ود  ُيجرب  ال��ذي 
احتياطات غري م�سبوقة حلماية 

اأنف�سهم من الفريو�س امل�ستجد.
وق��������ال ه����اي����نت مل���ج���م���وع���ة من 
تاأثري  ي��وج��د  "ال  ال�����س��ح��ف��ّي��ن: 
ع��ل��ى ال��ع��م��ل��ّي��ات. امل���ه���ّم���ات التي 
ُنريها حالًيا يف كّل اأنحاء العامل 
للقواعد  وف���ًق���ا  ُت���َن���ّف���ذ  ت�����زال  ال 
كان  الذي  نف�سه  وللنموذج  ذاتها 

معتمًدا قبل �سهر اأو �سهرين.

االإ�سابات املعلنة يف العامل.
ودف���������ع ه�������ذا ال����و�����س����ع ال���رئ���ي�������س 
مر�سوم  اإ�����س����دار  اإىل  االأم����ريك����ي 
ال�سيارات  �سناعة  جمموعة  ي��ل��زم 
»جرنال موترز«باإنتاج اأجهزة تنف�س 
ا�سطناعي ا�سا�سية ملر�سى كوفيد-

الذين يتم  عدد  يرتفع  الذين   19
منهم،  امل�ست�سفيات  اإىل  اإدخ��ال��ه��م 
االأجهزة  ه���ذه  ب�����داأت  ف��ي��م��ا  وذل����ك 
تنفد بعد اأ�سابيع من تف�سي الوباء.

ال�سحة  ملنظمة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  ق���ال 
املزمن  العاملي  النق�س  اإن  العاملية 
يف معدات الوقاية الفردية لطواقم 
يف  و�سيكا  تهديدا  ي�سكل  املعاجلن 

مكافحة وباء كوفيد19-.
احل���ك���وم���ة  م���������ددت  ف����رن���������س����ا،  يف 
الأ�سبوعن اإجراءات احلجر املنزيل 
الثالثاء  م����ن  اع���ت���ب���ارا  ل��ل�����س��ك��ان 
اب���ري���ل. وقال  ن��ي�����س��ان   15 وح��ت��ى 
رئي�س احلكومة ادوار فيليب يجب 
ن�����س��م��د، حم����ذرا م���ن م���د عال  اأن 

للمر�س الذي يجتاح فرن�سا.
رئي�س  اأع��ل��ن  ب��ري��ط��ان��ي��ا ح��ي��ث  ويف 
اجلمعة  جون�سون  بوري�س  ال���وزراء 
اأنه م�ساب باملر�س لكن مع اأعرا�س 
لتدفق  ال�سلطات  ت�ستعد  طفيفة، 
م���وج���ة ه��ائ��ل��ة م���ن امل���ر����س���ى على 

االإيطالية،  اجل���زي���رة  ���س��ب��ه  ف��ف��ي 
ح����واىل  كوفيد19-  وب�������اء  ق���ت���ل 
�ساعة، يف   24 خ��الل  �سخ�س  األ��ف 
يف  م�سبوقة  غ��ري  ي��وم��ي��ة  ح�سيلة 
ب��ل��د واح���د م��ن��ذ ب��داي��ة االأزم�����ة، ما 
للوفيات  االإج���م���ايل  ال���ع���دد  ي��رف��ع 
وتاأتي   .9134 اإىل  البلد  ه��ذا  يف 
ال��ث��ان��ي��ة لعدد  امل��رت��ب��ة  اإ���س��ب��ان��ي��ا يف 

اأكر  ت�سجيل  مع  العامل  يف  وفيات 
يف   769 بينها  وف���اة   4858 م��ن 

ال�ساعات ال24 االأخرية.
توا�سل  كوفيد19-  ع����دوى  ل��ك��ن 
مثرية  اجل��زي��رة  �سبه  يف  تباطوؤها 
اإج��������راءات  ت��ف�����س��ي  اأن  يف  االأم�������ل 
احلجر ال�سارمة التي اتخذت قبل 
اأخريا، واإن مل  اإىل نتائج  اأ�سبوعن 

يبلغ انت�سار الوباء ذروته بعد.
يف املقابل، مل ت�سل دول اأخرى اإىل 

هذه املرحلة بعد.
ف���ق���د جت������اوز ع�����دد االإ�����س����اب����ات يف 
ال����والي����ات امل��ت��ح��دة اجل��م��ع��ة عتبة 
املئة األف �سخ�س، بعدما تقدم هذا 
البلد يف اليوم ال�سابق على اإيطاليا 
وال�����س��ن م�����س��ج��ال اأك����رب ع���دد من 

ويف تغريدة اأخرى قال �سموه: نتمنى لالأمري ت�سارلز 
وال�سفاء  ال�����س��ح��ة  امل��ت��ح��دة  امل��م��ل��ك��ة  ع��ه��د  ف��ل��ي��ب ويل 
العاجل ونتطلع لعودته يف ممار�سة حياته الطبيعية.. 
قلوبنا معه ومع جميع امل�سابن يف مقاومتهم فريو�س 
اىل  مت�سامنه  تقف  االإم�����ارات  امل�����س��ت��ج��د«..  »ك��ورون��ا 

جانب اململكة املتحدة يف هذه االأوقات ال�سعبة.

املرتبطة  واحل����االت  امل�ستجدات 
ب���ف���ريو����س ك����ورون����ا امل�����س��ت��ج��د يف 
الدكتورة  فيها  وحتدثت  الدولة 
ف�����ري�����دة احل����و�����س����ن����ي امل���ت���ح���دث 
ال�سحي يف  القطاع  الر�سمي عن 
دول��ة االإم���ارات ح��ول م�ستجدات 
املتخذة  االإج����راءات االح��رتازي��ة 
للوقاية من الفريو�س، اإىل جانب 
الوكيل  امل��زروع��ي  خالد  الدكتور 
امل�ساعد لل�سوؤون القن�سلية بوزارة 

اخلارجية والتعاون الدويل.

اإ�سابة  حالة   468
م�سجلة يف االإمارات

فريدة  ال����دك����ت����ورة  واأو�����س����ح����ت 
عن  الر�سمي  املتحدث  احلو�سني 

القطاع ال�سحي يف دولة االإمارات 
63 حالة  اأنه مت ر�سد وت�سجيل 
كوفيد  بفريو�س  ج��دي��دة  اإ�سابة 
خمتلفة  جلن�سيات  ت��رج��ع   19
م���ن���ه���ا 8 م�����ن م����واط����ن����ي دول�����ة 
جن�سيات  اإىل  اإ���س��اف��ة  االإم�����ارات 
تخ�سع  ف��ي��م��ا  اآخ������رى خم��ت��ل��ف��ة 
ال�سحية  للرعاية  احل��االت  كافة 
الدولة،  م�ست�سفيات  يف  الالزمة 
االإج����م����ايل  ال����ع����دد  اأن  وذك��������رت 
الدولة  يف  امل�سجلة  ل��الإ���س��اب��ات 
حتى  حالة   468 بلغ  االآن  حتى 

االآن.
ت��ع��ود ح���االت اال���س��اب��ة اجلديدة 

جلن�سيات خمتلفة .
)التفا�سيل �س3(

بعد خالفات حول خطة التعايف من كورونا
اإيطاليا: الحتاد الأوروبي قد يفقد �ضبب وجوده 

•• روما- اأ ف ب

اإىل عدم  االأوروب���ي  االإيطايل جو�سيبي كونتي االحت��اد  ال��وزراء  دعا رئي�س 
ارتكاب اأخطاء فادحة يف عملية مكافحة فريو�س كورونا امل�ستجّد، واإال فاإن 
التكتل االأوروبي بكامله قد يفقد �سبب وجوده. واعترب كونتي يف مقابلة مع 
�سحيفة اإل �سول 24 املرجعية الأو�ساط املال واالأعمال اأن التقاع�س �سيرتك 
على  نكون  اأن  نريد  هل  واأ���س��اف  م��دّم��ر.  القت�ساد  الهائل  العبء  الأبنائنا 
م�ستوى هذا التحدي؟ اإذاً لنطلق خطة كبرية، خطة اأوروبية للتعايف واإعادة 
اجتماع  اإن خالل  وقال  كله.  االأوروب��ي  االقت�ساد  وتنع�س  تدعم  اال�ستثمار 
املجل�س االأوروبي اخلمي�س ح�سل اأكر من خالف، ح�سلت مواجهة �سديدة 
و�سريحة مع امل�ست�سارة االأملانية اأنغيال مريكل الأننا نعي�س اأزمة ت�سفر عن 
�سديداً.  اقت�سادياً  رك��وداً  وت�سبب  مواطنينا  من  ال�سحايا  من  كبري  ع��دد 
وقال اأمّثل بلداً يعاين كثرياً وال ميكن اأن اأ�سمح لنف�سي باملماطلة. واأ�ساف 
يف اإيطاليا، واأي�ساً يف دول اأع�ساء اأخرى، نحن ُمرغمون على اتخاذ خيارات 
ماأ�ساوية.واإذا مل ُتثبت اأوروبا اأنها على م�ستوى هذا التحدي غري امل�سبوق، 

فاإن التكتل االأوروبي بكامله قد يفقد بنظر مواطنينا، �سبب وجوده.

مقاربات خمتلفة للت�شدي للظاهرة:
اأمريكا الالتينية: كورونا 
فريو�س الأوردة املفتوحة!

•• الفجر -جان جاك كورلياند�صكي 

ترجمة خرية ال�صيباين

بعد اآ�سيا يف يناير واأوروبا يف فرباير، ت�سررت اأمريكا 
ال��الت��ي��ن��ي��ة ب�����س��دة يف م��ار���س ج����راء ���س��دم��ة كورونا 
فريو�س. ويف 7 مار�س، فتحت االأرجنتن اأول قائمة 

�سوداء ل�سحايا هذا الوباء القاري. 

كاتب اأوروغواي اإدواردو غاليانو، بداأ كتابه "االأوردة 
حمى  بعنوان  بف�سل  الالتينية  اأمريكا  يف  املفتوحة 
الذهب وحمى الف�سة، وعام 2020، من ال�سروري 
تكملة هذه احلمى اجل�سدية.    )التفا�سيل �س13(

احلوثي ي�شتغل كورونا لنهب اأموال اليمنيني
اجلي�س اليمني يحرر مواقع جديدة يف �ضرواح

•• اليمن-وكاالت

قالت م�سادر حملية يف �سنعاء ل�سحيفة ال�سرق االأو�سط، اأم�س ال�سبت، 
اإن عنا�سر امليلي�سيات يوا�سلون منذ نحو اأ�سبوعن، حتت غطاء التخوف 
اليمنين  وا�سعة بحق  تنفيذ حمالت نهب  تف�سي فريو�س كورونا،  من 
االإتاوات  عرب  ال��ري��االت  مالين  جلني  �سيطرتهم،  مبناطق  القاطنن 

غري القانونية املفرو�سة على خمتلف ال�سرائح والفئات اليمنية.
من جهة اخرى، �سنت قوات اجلي�س اليمني، هجوماً وا�سعا على مواقع 
غربي  ���س��رواح  جبهة  يف  االنقالبية  احل��وث��ي  ميلي�سيات  فيها  تتمركز 

حمافظة ماأرب، وحررت مواقع جديدة �سمايل �سرق البالد. 

خماوف من تطور احلالة يف امريكا الالتينية

بعد التعميم بتاأجيله حتى اإ�شعار اآخر
الرتبية تفتح حتقيقًا مو�ضعًا ملعرفة م�ضربي جداول 

المتحانات امللغاة لنهاية العام للتعليم امل�ضتمر
•• دبي - حم�صن را�صد

والطالبات  ال��ط��الب  م��ن  امل�ستهدفن  ك��اف��ة   ، م��وؤخ��راً  والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة  اأب��ل��غ��ت 
املنت�سبن للتعليم امل�ستمر املتكامل، بتاأجيل امتحانات نهاية العام الدرا�سي اىل اجل غري 
م�سمى والتي كان مقرراً لها ان تبداأ منت�سف ابريل اجلاري، اإال اأن تاأجيل االمتحانات 
من قبل وزارة الرتبية حتى اإ�سعار اآخر ، مل يثن اإدارة ال�سوؤون القانونية بالوزارة ، عن 
اإ�سرارها فتح حتقيق مو�سع يف واقعة ت�سريب جداول االمتحانات لنهاية العام الدرا�سي 
لنظام التعليم امل�ستمر ، والتي كانت الوزارة قد عممتها من قبل على نحو 95 مدر�سة 
بدبي واالإمارات ال�سمالية ، بحكم اأنها مقار جلان المتحانات التعليم امل�ستمر لي�س اإال ، 
والإبالغ اإدارات تلك املدار�س اأن مدار�سهم مت اختيارها كمقار جلان ، اإال اأن بع�س اإدارات 
تلك املدار�س �سارع ببث تلك اجلداول على كافة اجلروبات معلمن واأولياء اأمور ، من له 
يف التعليم امل�ستمر ومن لي�س له من يعنيه ومن ال يعنيه ، مما ت�سبب يف اإرباك امليدان 

الرتبوي واأولياء االمور الذين اختلط عليهم االأمر.        )التفا�سيل �س9(

وخا�سة  ال��ق��ط��اع��ات  جميع  يف  ل��ل�����س��رك��ات  االأع���م���ال 
اأنه  �سموه  مو�سحا  واملتو�سطة،  ال�سغرية  ال�سركات 
العامل  ي�سهدها  التي  اال�ستثنائية  الظروف  ظل  يف 
ال���ي���وم، وا���س��ت��ك��م��ااًل ل��ل��ج��ه��ود امل��ب��ذول��ة م��ن حكومة 
بالعمل معاً  املناطق احل��رة بدبي  �سعت جميع  دب��ي، 
كمنظومة واحدة متكاملة.          )التفا�سيل �س2(
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي - الفجر:

التعقيم  ب���رن���ام���ج  اإط������ار  ���س��م��ن 
وزارة  اأط���ل���ق���ت���ه  ال������ذي  ال���وط���ن���ي 
ووزارة  املجتمع،  ووق��اي��ة  ال�سحة 
ال���داخ���ل���ي���ة، وب��ال��ت��ن�����س��ي��ق م���ع كل 
واملحلية  االحت����ادي����ة  امل��وؤ���س�����س��ات 
اإج�������راء  اإىل  وال�����ه�����ادف  امل���ع���ن���ي���ة 
لكافة  ال��ك��ام��ل  التعقيم  عمليات 
م�ستوى  ع���ل���ى  ال���ع���ام���ة  امل����راف����ق 
مدينة  ب���ل���دي���ة  ن���ف���ذت  ال�����دول�����ة، 
مع  والتعاون  وبال�سراكة  اأبوظبي 
النفايات  الإدارة  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز 
مدينة  لتعقيم  حملة  ت��دوي��ر(   (
اأوىل  ب���داأت  و�سواحيها  اأب��وظ��ب��ي 
عملياتها ليل اخلمي�س وا�ستمرت 
وحتى  م�ساء  الثامنة  ال�ساعة  من 
وا�سلت  ك��م��ا   ، �سباحا  ال�����س��اد���س��ة 
عمليات  و)ت������دوي������ر(  ال���ب���ل���دي���ة 
التعقيم لليوم الثاين على التوايل 

حققته  ال���ذي  الكبري  اإن���اح  بعد 
عمليات اليوم االأول و�سملت كافة 
املرافق العامة وال�سوارع واملناطق 
احليوية ، وا�ستمرت احلملة لليوم 
ال�سبت  اأم�س  الثالث من ليل يوم 
اليوم  �سباح  من  ال�ساد�سة  وحتى 

االأحد .

مواد �شديقة للبيئة 
ب���ل���دي���ة مدينة  م����ن  ك����ل  واأك��������دت 
اأبوظبي و)تدوير( اأنهما ا�ستخدما 
يف تنفيذ برنامج التعقيم الوطني 
مواد ومطهرات معتمدة من وزارة 
ال�سحة واجلهات ذات االخت�سا�س 
وهي مواد �سديقة للبيئة ال ت�سر 
اأو النباتي ، وال  باملحيط احليوي 
�سلبية على �سحة  اآث��ار  اأي  ترتك 
�سمن  وذل���ك   ، املجتمع  و���س��الم��ة 
�سالمة  ع���ل���ى  ح��ر���س��ه��م��ا  اإط�������ار 

املجتمع و�سحته العامة .

الروح الوطنية 
ال��ف��ج��ر( مظاهر  وق���د ر���س��دت ) 
اأبوظبي  �سوارع  يف  رائعة  اإيجابية 
املخت�سة  ال���ف���رق  ت��ن��ف��ي��ذ  اأث����ن����اء 

اإذاعة  يف  جتلت  التعقيم  عمليات 
وبث الن�سيد الوطني من �سرفات 
اأفراد  دع��م  ع��ن  تعبريا  منازلهم 
امل��ج��ت��م��ع ل��ل��ف��رق ال��ق��ائ��م��ة على 
عرب  كما  التعقيم،  برناجن  تنفيذ 

الروح  مظاهر  اأروع  ع��ن  املجتمع 
واأظهروا   ، والتكاتف  االإي��ج��اب��ي��ة 
وع���ي���ا ك���ب���ريا ب���اأه���م���ي���ة االل����ت����زام 
واجلهات  ال��ق��ي��ادة  ب��ال��ت��وج��ي��ه��ات 
باملنازل  االل��ت��زام  ب�ساأن  املخت�سة 

التعقيم  اأم��ام فرق  املجال  واإتاحة 
لتنفيذ الربنامج امل�ستهدف والذي 
حماية  يف  االأ�سا�سي  ال��درع  ي�سكل 
املجتمع وتطهري االأماكن من اأي 

احتماالت النت�سار الفايرو�س .

اأبوظبي و�شواحيها 
التطعيم  ب��رن��ام��ج  ح��م��ل��ة  غ��ط��ت 
ومرافق  ����س���وارع  جميع  ال��وط��ن��ي 
العا�سمة  اأب�����وظ�����ب�����ي  م����دي����ن����ة 
و���س��واح��ي��ه��ا وذل����ك ���س��م��ن اإط���ار 
ت�ستدف  ك����ان����ت  ال����ت����ي  اخل����ط����ة 
اجلغرافية  الرقعة  كافة  تغطية 
مدينة  ب���ل���دي���ة  الخ���ت�������س���ا����س���ات 
وبالفعل  و)ت�����دوي�����ر(  اأب���وظ���ب���ي 
العديد  اإىل  التعقيم  فرق  و�سلت 
اأبوظبي  واملدن خارج  املناطق  من 
مثل مدينة خليفة ، وجزيرة يا�س 
والتجمعات  امل����دن  م���ن  وغ���ريه���ا 

ال�سكانية.

التزام جمتمعي م�شرف
الوطني  التعقيم  ب��رن��ام��ج  ت�سم 
وحركة  امل��روري��ة  احل��رك��ة  تقييد 
الثالثة  االأي�����ام  اجل��م��ه��ور خ���الل 
املقررة للحملة من ال�ساعة الثامنة 

ال�����س��اد���س��ة �سباحا،  وح��ت��ى  م�����س��اء 
وقد اأبدى املجتمع التزاما م�سرفا 
، وق���د مت كذلك  ال�����س��ع��ي��د  ب��ه��ذا 
ومل  العامة،  النقل  و�سائل  اإيقاف 
منازلهم  مبغادرة  لل�سكان  ي�سمح 
الغذائية  االحتياجات  ل�سراء  اإال 
ال�سحية  لل�سرورة  اأو  والدوائية 
القطاعات  ف��ئ��ات  م���ن  ال��ع��م��ل  اأو 
ت�����س��م��ل قطاع  ال���ت���ي  احل����ي����وي����ة، 
الطاقة وقطاع االت�ساالت وقطاع 
وقطاع  التعليم  وق��ط��اع  ال�سحة 
والقطاع  ال�سرطة  وقطاع  االأم��ن 
وقطاع  الربيد  وقطاع  الع�سكري 
وقطاع  االأدوي�����ة  وق��ط��اع  ال�سحن 
الطريان  وقطاع  واالأغ��ذي��ة  املياه 
امل���ط���ارات وقطاع  امل����دين وق��ط��اع 
اجلوازات والقطاع املايل وامل�سريف 
وقطاع االإع��الم احلكومي وقطاع 
اخلدمات، والذي ي�سمل حمطات 

الوقود وامل�سروعات االإن�سائية .

�شمن برنامج التعقيم الوطني على م�شتوى الدولة وبدعم من وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع ووزارة الداخلية 

بلدية مدينة اأبوظبي و)تدوير( ينفذان حملة �ضاملة لتعقيم اأبوظبي و�ضواحيها 

بتوجيهات حممد بن را�شد 

املناطق احلرة يف دبي تطلق حزمة حوافز اقت�ضادية
•• دبي-وام:

بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بتوجيهات  ع��م��اًل 
را�سد نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
حمدان  ال�سيخ  �سمو  م��ن  ومب��ت��اب��ع��ة  اهلل،  رع���اه  دب���ي 
رئي�س  دبي  اآل مكتوم، ويل عهد  را�سد  بن حممد بن 
املجل�س التنفيذي، اأطلقت املناطق احلرة يف دبي اأم�س 
يف  منها  م�ساهمة  اإ�سافية  اقت�سادية  ح��واف��ز  حزمة 
من  والتخفيف  دب��ي  يف  االأع��م��ال  قطاع  ودع��م  تعزيز 
ح��دة ت��اأث��ريات ال��و���س��ع االق��ت�����س��ادي احل���ايل، وجاءت 
مت�سمنة خم�سة حماور ت�سمل: تاأجيل دفع االإيجارات 
ملدة ت�سل اإىل �ستة اأ�سهر، وتي�سري الدفعات املالية من 
العديد  ورد  �سهرية،  ب�سورة  مي�سرة  اأق�ساط  خ��الل 
التاأمينات وال�سمانات، واإلغاء العديد من  من مبالغ 
الغرامات على ال�سركات واالأف��راد، اإىل جانب ال�سماح 
يف  العاملة  والقطاعات  ال�سركات  يف  العمالة  بتنقل 
املناطق احلرة بحرية من خالل عقود دائمة اأو موؤقتة 

وبدون غرامات خالل العام 2020.
رئي�س  مكتوم،  اآل  �سعيد  بن  اأحمد  ال�سيخ  �سمو  واأك��د 
امل��ن��اط��ق احلرة  اأن  دب���ي  امل��ن��اط��ق احل����رة يف  جم��ل�����س 
ب�سكل  االقت�سادية  املنظومة  دع��م  على  تعمل  ب��دب��ي 
م�ستمر ويف كل االأوق��ات، مبا يعزز من تناف�سية دبي 
وي�����س��م��ن ا���س��ت��م��راري��ة االأع���م���ال ل��ل�����س��رك��ات يف جميع 
واملتو�سطة،  ال�سغرية  ال�سركات  وخا�سة  القطاعات 
مو�سحا �سموه اأنه يف ظل الظروف اال�ستثنائية التي 
املبذولة  للجهود  وا�ستكمااًل  ال��ي��وم،  العامل  ي�سهدها 
بدبي  احل��رة  املناطق  جميع  �سعت  دب��ي،  حكومة  م��ن 
بالعمل معاً كمنظومة واحدة متكاملة يف اإبراز دورها 
املجتمعية  امل�����س��وؤول��ي��ة  وت��ع��زي��ز ح�����س  اال���س��رتات��ي��ج��ي 
لديها يف دعم اقت�ساد دبي وجتاوز االأزمة الراهنة من 
ملا مت  ت�ساف  اقت�سادية  اإط��الق حزمة حوافز  خ��الل 
االأعمال  تكلفة  تخفيف  بهدف  �سابق  وقت  يف  اإعالنه 
املناطق  يف  العاملة  لل�سركات  املالية  ال�سيولة  وتعزيز 
رئي�س  �سمو  و�سدد  العام.  ال�سالح  احل��رة ومبا يخدم 
اقت�ساد  اأن ناح  دبي على  احل��رة يف  املناطق  جمل�س 
ال�����س��رك��ات يف  دب��ي يف تخطي االأزم����ة م��ره��ون بنجاح 
اأعمالها وما ميكن تقدميه  ا�ستمرارية  احلفاظ على 
من دعم لتحقيق ذلك. واأ�ساف �سموه اأن الت�سهيالت 
على  �ستعمل  احلرة  املناطق  من  املُقدمة  االقت�سادية 
للتخفيف  املعنية  للجهات  الوطنية  اجلهود  ا�ستكمال 
م��ن ح��دة ت��اأث��ريات امل��ت��غ��ريات العاملية االأخ����رية، من 
خالل توفري ال�سيولة الالزمة لقطاع االأعمال ومنحه 
القدرة الكاملة على التعامل مع اآثار االأو�ساع الراهنة 
وهي  امل�ستدام،  والنمو  التناف�سية  امليزة  على  حفاظاً 
خطوة من �ساأنها اأن حتافظ على �سريحة وا�سعة من 
ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة واالحتفاظ بالكفاءات 

واخلربات من خالل اتخاذ قرارات ا�ستثنائية ت�سمن 
ذلك. عقود موؤقتة .

وياأتي ال�سماح بتنقل العمالة يف ال�سركات والقطاعات 
عقود  خ��الل  م��ن  بحرية  احل���رة  امل��ن��اط��ق  يف  العاملة 
دائمة اأو موؤقتة وبدون غرامات خالل العام 2020، 
اأو  االن��ت��ق��ال  يف  ال��راغ��ب��ة  العمالة  على  ُتطبق  كميزة 
رات��ب وذلك  ب��دون  اإج���ازة  التي يف  اأوال��ع��امل��ة  حة  املُ�سرَّ
املتوفرة  العمالة  وا�ستغالل  التوظيف  اإع��ادة  لت�سهيل 

من قبل ال�سركات التي ترغب يف ا�ستخدامها.
تاأتي هذه اخلطوة امتداداً للدور البارز الذي ت�سارك 
النمو االقت�سادي  املناطق احلرة يف دبي يف تعزيز  به 
امل�ستدام وجذب اال�ستثمارات ودعم حتقيق روؤية دبي 
والوجهة  والعمل  للعي�س  املف�سل  كاملكان  وموقعها 
املف�سلة لال�ستثمار، اإذ و�سلت ن�سبة م�ساهمة املناطق 
 ،33% اإىل  االإجمايل لدبي  املحلي  الناجت  احل��رة يف 
44،985 �سركة،  العاملة فيها  ال�سركات  ويبلغ عدد 
باإجمايل عدد موظفن يبلغ 389،336 متخ�س�س 

يف العديد من املجاالت.
و�سارك يف احلزمة جمموعة كبرية من املناطق احلرة 
املناطق  جمل�س  م��ع  والتن�سيق  ال��ت��ع��اون  خ���الل  م��ن 
احلرة، وهي: �سلطة واحة دبي لل�سيليكون، واملنطقة 
احلرة مبطار دبي، واملنطقة احلرة جلبل علي، و�سلطة 
مركز دبي التجاري العاملي، ومركز دبي املايل العاملي، 
و�سلطة دبي للتطوير، ودبي اجلنوب، وموؤ�س�سة مدينة 

ميدان، ومركز دبي لل�سلع املتعددة.

التحلي بالإيجابية والأخذ بزمام الأمور
اأحمد بن �سليم،  اأو�سح �سعادة �سلطان  وبهذا ال�سدد، 
ملجموعة  التنفيذي  الرئي�س  االإدارة  جمل�س  رئي�س 
موانئ دبي العاملية، رئي�س موؤ�س�سة املوانئ واجلمارك 
واملنطقة احلرة قائاًل: “خالل هذه االأوقات الع�سيبة 
ال��ع��امل��ي حتديات  ي��واج��ه فيها ق��ط��اع االأع���م���ال  ال��ت��ي 
على  العاملية  دب��ي  م��وان��ئ  يف  حري�سون  فاإننا  ك��ربى، 
ت��وف��ري ال��دع��م ال����الزم ل��ل�����س��رك��ات م��ن خ���الل تقدمي 
من  كل  يف  الر�سوم  من  واإع��ف��اءات  تخفي�سات  حزمة 
الوطنية ومنطقة  ال�سناعات  املنطقة احلرة وجممع 
اإ�سقاط  ذل��ك  دوك��ام��ز. وي�سمل  لل�سيارات  دب��ي احل��رة 
العاملة  لل�سركات  املنتهية  الرخ�س  على  ال��غ��رام��ات 
املنطقة احل��رة جلبل علي جافزا وجممع  يف كل من 

لل�سيارات.  احل��رة  دبي  ومنطقة  الوطنية  ال�سناعات 
عملها  مزاولة  من  اجلديدة  ال�سركات  �ستتمكن  كما 

دون احلاجة لدفع ر�سوم الرتخي�س لل�سنة االأوىل.

مرونة وقدرة على التكّيف مع التقلبات العاملية
ل�سلطة  العام  املدير  امل��ري،  �سعيد  �سعادة هالل  وق��ال 
م��رك��ز دب���ي ال��ت��ج��اري ال��ع��امل��ي: ي��ت��م��ّت��ع اق��ت�����س��اد دبي 
مبرونٍة كبريٍة وقدرٍة على التكّيف مع التقّلبات العاملية 
ال�����س��دي��دة وغ���ري امل��ت��وق��ع��ة، وه���ي م�����س��األ��ة ب��ات��ت اأكر 
اليوم  العامل  يواجه  احل��ايل حيث  الوقت  و�سوًحا يف 
واقًعا ديناميكياً جديًدا ي�ستدعي القيام بعمل جماعي 
الذي  االأم��ر  يجري،  ما  مع  للتجاوب  و�سريع  من�ّسق 
يتطّلب تكثيف اجلهود بن القطاعن العام واخلا�س 
التجاري  دب��ي  م��رك��ز  واِلأن  امل���دين.  املجتمع  وك��ذل��ك 
دبي،  يف  االأعمال  ل�سياحة  اأ�سا�سية  ركيزة  ُيعّد  العاملي 
يف  ال�سركاء  مل�ساعدة  وطنية  م�سوؤولية  يتحّمل  ف��اإّن��ُه 
COVID- التعامل مع املخاطر الراهنة لفريو�س
العمليات  ا�ستدامة  على  احل��ف��اظ  خ��الل  م��ن   ،19
التحفيزية  احلزمة  ف��اإن  ال�سياق  ه��ذا  ويِف  التجارية، 
التي مت الك�سف عنها اليوم تهدف اإىل تخفيف العبء 
دب��ي، وب�سفة خا�سة  ت��اأّث��راً يف  االأك��ر  عن القطاعات 
ال�سركات ال�سغرية، وكذلك تقدمي امل�ساعدة الالزمة 
وموّردينا”.  و�ُسركائنا  ُعمالئنا  م��ن  لكل  واملالئمة 

اإنعا�س وتعايف احلركة االقت�سادية ب�سرعة اأكرب.
الزرعوين،  حممد  ال��دك��ت��ور  �سعادة  اأك���د  جانبه،  م��ن 
دافزا  دب��ي  املنطقة احل���رة مب��ط��ار  �سلطة  ع��ام  م��دي��ر 
نائب الرئي�س والرئي�س التنفيذي ل�سلطة واحة دبي 
يف  جهداً  تدخر  ال  الر�سيدة  القيادة  اأن  لل�سيليكون، 
حلماية  الالزمة  والتدابري  االإج���راءات  جميع  اتخاذ 
تعزيز  نهجها يف  وه��ذا ما مييز  فئاته  بكافة  املجتمع 
جميع  ع��ل��ى  ع��امل��ي��اً  االإم������ارة  تناف�سية  وزي�����ادة  ال��ث��ق��ة 
االأ�سعدة، وقال: “دبي تثبت للعامل باأنه ال م�ستحيل 
اأمام التحديات يف ظل الظروف ال�سعبة التي مير بها 
العاملي  االقت�سادي  امل��ن��اخ  ي�سهده  م��ا  خا�سة  ال��ع��امل، 
ف��اإن مبادرة  لذا  ا�ستقرار و�سبابية،  احل��ايل من عدم 
لالأو�ساع  ال�سلبية  التاأثريات  لتخفيف  دب��ي  حكومة 
االأمور  �سري  �سمان  يف  ه��ام��ة  م�ساهمة  ه��ي  ال��راه��ن��ة 
احلركة  وت��ع��ايف  ان��ع��ا���س  يف  اأي�����س��اً  وم��رون��ة  ب�سال�سة 
االقت�سادية ب�سرعة اأكرب وبعوائد اإيجابية م�ستقبلية 

لالإمارة واالإقليم يف مرحلة ما بعد تخطي اجلائحة 
الوقائية  واالإج���راءات  الراهنة  اال�ستثنائية  ال�سحية 
املطبقة على م�ستوى العامل للحد من انت�سار فريو�س 

كوفيد19-.

موا�شلة العمليات ب�شهولة ومرونة
املايل  دبي  كاظم، حمافظ مركز  عي�سى  �سعادة  واأك��د 
حمدان  ال�سيخ  �سمو  بتوجيهات  ع��م��اًل  اأن���ه  ال��ع��امل��ي، 
رئي�س  دبي  اآل مكتوم، ويل عهد  را�سد  بن حممد بن 
امل��ج��ل�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي، ومت��ا���س��ي��اً م���ع م���ب���ادرة حزمة 
دبي،  حكومة  طرحتها  ال��ت��ي  االقت�سادية  امل��ح��ف��زات 
بدعم  املنطقة  يف  رائ��د  م��ايل  كمركز  ملتزمون  نحن 
التي  امل�سبوقة  غ��ري  االأوق�����ات  ه���ذه  خ���الل  جمتمعنا 
ب��ه��ا. وت��ظ��ه��ر ح��زم��ة حتفيز االأع���م���ال اجلديدة  من��ر 
امل�ستمر  التزامه  العاملي  املايل  املقّدمة من مركز دبي 
بتنفيذ ت��داب��ري ���س��ام��ل��ة ل��دع��م جم��ت��م��ع االأع���م���ال يف 
املركز، ومتكن ال�سركات من موا�سلة اإجراء العمليات 

ب�سهولة ومرونة.
ويطرح مركز دبي املايل العاملي 5 مبادرات لتطبيقها 
على امتداد االأ�سهر الثالثة القادمة، ترتكز جهودها 
العاملة  ال�سركات  وجمتمع  املركز  ن�ساط  تعزيز  على 
وتت�سمن  اال�ستثنائية.  ال��ظ��روف  ه���ذه  ظ��ل  يف  ف��ي��ه 
امل����ب����ادرات اإل���غ���اء ر����س���وم ال��رتاخ��ي�����س ال�����س��ن��وي��ة على 
الثالثة  االأ�سهر  خ��الل  امل�سّجلة  اجل��دي��دة  ال�سركات 
القادمة، وتخفي�س بن�سبة %10 على ر�سوم التجديد 
لل�سركات القائمة يف املركز املايل والتي ي�ستحق موعد 

جتديدها خالل هذه االأ�سهر الثالثة بالتحديد.
عالوًة على ذلك، وكت�سهيل اإ�سايف لل�سركات، �سوف يتم 
التجارية  العقارات  اآجلة جلميع  �سداد  توفرّي خطط 
اإنفي�ستمنت” ت�سل  اأي اإف �سي  “دي  اململوكة ل�سركة 
ملدة �ستة اأ�سهر. و�سيقوم املركز املايل بتخفي�س ر�سوم 
نقل امللكية يف مركز دبي املايل العاملي من ن�سبة 5% 
اإىل %4 الأي عملية بيع للعقار اأو اأي جزء منه والتي 
على  بها،  امل�سرح  اأ�سهر  الثالثة  ف��رتة  �سمن  حت�سل 
العقارات  م�سّجل  م��ع  م�سّجاًل  امللكية  نقل  يكون  اأن 
30 يوماً بعد انتهاء فرتة  يف املركز املايل يف غ�سون 

الثالثة اأ�سهر املذكورة كحد اأق�سى.
حتّية اإكباٍر واإج��الل . و�سّرح معايل �سعيد بن حميد 
مطر الطاير، رئي�س جمل�س االإدارة الرئي�س التنفيذي 

“تنفيذاً  قائاًل:  ال�سدد  بهذا  ميدان  مدينة  ملوؤ�س�سة 
من  م��ب��ادرات  لو�سع  الر�سيدة  حكومتنا  لتوجيهات 
الراهنة  ال��ظ��روف  االأع��م��ال خ��الل  دع��م قطاع  �ساأنها 
التي مير بها العامل باأ�سره، وبعد اال�ستماع ملتطلبات 
املتعاملن يف منطقة ميدان احلّرة، وحر�ساً منا على 
م��رح��ل��ٍة جديدة  اإىل  بيد  ي���داً  م��ع عمالئنا  االن��ت��ق��ال 
من  حزمة  و�سع  مت  فقد  االقت�سادي،  االنتعا�س  من 
املناطق  جمل�س  م��ع  والتن�سيق  ب��ال��ت��ع��اون  امل���ب���ادرات 
احلرة تهدف اإىل تخفيف االأعباء املالّية على االأفراد 
وال�سركات وعلى راأ�سها اإعفاء الغرامات على الرخ�س 
�سيكات  خ��الل  من  املالية  الدفعات  وتي�سري  املنتهية، 
االأوىل  لل�سنة  ال��رتخ��ي�����س  ر���س��وم  واإع���ف���اء  ���س��ه��ري��ة، 
لل�سركات اجلديدة”. واختتم قائاًل: “نتوّجه بدورنا 
اإىل قادِتنا قدوِتنا بتحّية اإكباٍر واإجالل على مواقفهم 
ال�سامية ودعمهم املادي واملعنوي جلميع فئات املجتمع 

من املواطنن واملقيمن”. وجهة ا�ستثمارية.
عام  م��دي��ر  م��ال��ك،  اآل  �سلطان  م��ال��ك  �سعادة  واأو���س��ح 
ملجموعة  التنفيذي  والرئي�س  للتطوير  دب��ي  �سلطة 
يوؤكد  اإط���الق ه��ذه احل��زم��ة م��ن احل��واف��ز  اأن  تيكوم 
التزام دبي بتوجيهات القيادة احلكيمة على مواجهة 
على  ال��ت��اأث��ري  م��ن  للحد  ك��ف��اءة  بكل  التحديات  ك��اف��ة 
ا�ستثمارية  كوجهة  مكانتها  وتر�سيخ  االإم��ارة  اقت�ساد 
ع�سرون  م��دار  على  “متكنا  واأ���س��اف  واإقليمياً.  عاملياً 
عاماً من بناء قطاعات اقت�سادية م�ستدامة و�سن�ستمر 
وامل�ستثمرين  ل�سركائنا  الدعم  اأوج��ه  كافة  تقدمي  يف 

ملواجهة تبعات هذه املرحلة التي مير بها العامل”.
وق����د ا���س��ت��م��ل��ت احل���زم���ة ال��ت��ي ق��دم��ت��ه��ا ���س��ل��ط��ة دبي 
للتطوير وجمموعة تيكوم على جمموعة من احلوافز 
الالزمة  امل���وارد  تخ�سي�س  يف  حم��وري  ب�سكل  متثلت 
لدعم وم�ساندة ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة وذلك 
بهدف �سمان ا�ستمراريتها من خالل تي�سري وتاأجيل 
لل�سركات  االإيجارية  ال�سماح  املالية وفرتات  الدفعات 
اإل��غ��اء ك��اف��ة ر���س��وم ت�سجيل  اجل��دي��دة ب��االإ���س��اف��ة اإىل 
كافة  واإلغاء  للتمديد  قابلة  اأ�سهر  �ستة  ملدة  ال�سركات 
الغرامات املقررة على عدم جتديد الرخ�س التجارية 
ت�سمنت  كما  االأخ���رى،  واالإداري����ة  املالية  وال��غ��رام��ات 
احل��زم��ة منح م��رون��ة يف ���س��داد ك��اف��ة ال��ر���س��وم �ساملة 
ت��راخ��ي�����س وخ���دم���ات امل��ب��اين ب��االإ���س��اف��ة اإىل اإرج����اع 

ال�سمانات لل�سركات بهدف تعزيز ال�سيولة املالية.

دعم ال�شركاء وامل�شتثمرين
و�سرح �سعادة املهند�س خليفة �سهيل الزفن، الرئي�س 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��وؤ���س�����س��ة م��دي��ن��ة دب����ي ل��ل��ط��ريان ودبي 
اأطلقت حزمة مبادرات تناغماً  اأن املوؤ�س�سة  اجلنوب، 
مع توجهات القيادة الر�سيدة وروؤيتها لدعم ال�سركاء 
وامل�ستثمرين، يف ظل التاأثريات االقت�سادية العاملية 
الناجمة عن انت�سار فريو�س كورونا امل�ستجد، ا�ستملت 
على اإعفاءات من ر�سوم االأرا�سي ال�سكنية والرخ�س 
�سيكات  املالية من خالل  الدفعات  وتي�سري  املنتهية، 
ر�سوم  م��ن  امل�ستثمرين  اإع��ف��اء  ج��ان��ب  اإىل  �سهرية. 
ال�سركاء  دع��م  اإط���ار  يف  االأوىل،  لل�سنة  الرتخي�س 
اال�ستثنائية.  ال��ظ��روف  ه���ذه  خ���الل  وامل�ستثمرين 
ومبادراتها  الر�سيدة  القيادة  روؤي���ة  اأن  على  م��وؤك��داً 
وعودته  النمو  نحو  االإم���ارة  اقت�ساد  �ستقود  املعلنة 
اإىل م�ساره الطبيعي، منوهاً اإىل اأن دبي اجلنوب على 
اإ�سافية، ت�سهم يف  اأي مبادرات  ا�ستعداد تام الإطالق 

دعم وازدهار اقت�ساد االإمارة.

جهود ا�شتباقية وا�شتجابة فّعالة.
التنفيذي  الرئي�س  �سلّيم،  ب��ن  اأح��م��د  ���س��ع��ادة  وق���ال 
املتعددة  لل�سلع  دب��ي  ملركز  التنفيذي  وامل��دي��ر  االأول 
“اإننا ندرك باأننا نعي�س اليوم ظروفاً غري م�سبوقة، 
مبعاناة  ن�سعر  املتعددة  لل�سلع  دب��ي  مركز  يف  ونحن 
ان��ت�����س��ار ف���ريو����س كورونا  امل��ت�����س��رري��ن م���ن  ج��م��ي��ع 
ونتوجه  م��ع��ه��م  ون��ت�����س��ام��ن   19 ك��وف��ي��د  املُ�����س��ت��ج��ّد 
على  والتقدير  بال�سكر  االإم���ارات  دول��ة  حكومة  اإىل 
ملواجهة  الفعالة  وا�ستجابتها  اال�ستباقية  جهودها 
هذه االأزمة. ويلتزم مركز دبي لل�سلع املتعددة كذلك 
الوطني خالل  االقت�ساد  مب�سوؤوليته ودوره يف دعم 
اإجراءات  هذه الفرتة ال�سعبة، وقد اتخذ جمموعة 

فعالة لتخفي�س تكلفة مزاولة االأعمال يف دبي.
واأ�����س����اف ق���ّدم���ن���ا ك���ذل���ك ت��خ��ف��ي�����س��ات ك���ب���رية على 
جمموعة وا�سعة من الر�سوم املرتتبة على ال�سركات 
املتعددة،  لل�سلع  دبي  مركز  اإىل  باالن�سمام  الراغبة 
وال�سركات ال�17 األف امل�سجلة حالياً يف املركز. على 
ال�سركات  ت�سجيل  ر�سوم  تخفي�س  مت  امل��ث��ال،  �سبيل 
املتعددة  اإىل مركز دبي لل�سلع  التي تن�سم  اجلديدة 
بن�سبة 50 باملائة، وبالن�سبة لل�سركات احلالية قمنا 
بتخفي�س ر�سوم خدمات جتديد وتعديل الرتاخي�س 
بن�سبة 30 باملائة. باالإ�سافة اإىل ذلك، اأطلقنا عدداً 
ال�سركات  م��ن  امل��رن��ة ملجموعة  ال��دف��ع  خ��ي��ارات  م��ن 
فريقنا  ويعمل  ال��ق��ط��اع��ات.  م��ن  متنوعة  ملجموعة 
االإجراءات  من  املزيد  تنفيذ  على  الراهن  الوقت  يف 
الدعم  اأ�سكال  كافة  على  ال�سركات  ح�سول  ل�سمان 
تفا�سيل  ع��ن  و�سُنعلن  امل��رك��ز،  م��ن  حتتاجها  ال��ت��ي 

اإ�سافية يف الوقت املنا�سب.

•• اأبوظبي-وام:

عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بحث 
اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة وفخامة جوكو ويدودو 
رئ��ي�����س ج��م��ه��وري��ة اإن��دون��ي�����س��ي��ا - خ���الل ات�����س��ال ه��ات��ف��ي - عالقات 
يف  وتطويرها  تنميتها  و�سبل  الثنائي  التعاون  و  املتميزة  ال�سداقة 
املجاالت كافة مبا يحقق م�سالح البلدين و�سعبيهما .. اإ�سافة اإىل 
عدد من الق�سايا االإقليمية والدولية ذات االهتمام امل�سرتك خا�سة 
على  تداعياته  الحتواء  املبذولة  واجلهود  كورونا  فريو�س  تطورات 

امل�ستويات كافة.
وناق�س �سموه ورئي�س اإندوني�سا - خالل االت�سال - اإمكانات التعاون 
واأهمية  البلدين يف مواجهة حتدي فريو�س كورونا  والتن�سيق بن 
تعزيز اجلهود الدولية لوقف الفريو�س واحتواء تداعياته اخلطرية 

على امل�ستويات كافة اإن�سانيا و�سحيا واقت�ساديا.
االإندوني�سي  الرئي�س  اإىل  وم��وا���س��ات��ه  تعازيه  ���س��ادق  �سموه  وق���دم 
ف�سيح  ي�سكنها  اأن  تعاىل  اهلل  داعيا  والدته  ال�سيدة  وفاة  وعائلته يف 
يف  تعازيه  �سموه  قدم  كما  وال�سلون  ال�سرب  ذويها  يلهم  واأن  جناته 
وال�سفاء  ال�سالمة  للم�سابن  متمنيا  ك��ورون��ا..  ف��ريو���س  �سحايا 

العاجل.
تقديره  و  �سكره  ج��زي��ل  ع��ن  اإندوني�سيا  رئي�س  اأع���رب  جانبه  م��ن 
ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان على ما اأب��داه من 
م�ساعر �سادقه و ت�سامن اإن�ساين جتاه بالده خالل هذه الظروف 
اعتزازه  موؤكدا   .. اأجمع  العامل  يواجهه  ال��ذي  والتحدي  احلرجة 
بعمق عالقات ال�سداقة املتميزة وحر�سه على دعم وتر�سيخ التعاون 

الثنائي بن دولة االإمارات واإندوني�سيا.
ال�سمو  االإن�سانية ل�ساحب  املبادرات  وي��دودو  الرئي�س جوكو  و ثمن 
ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان و تعاون دولة االإم��ارات وت�سامنها 

ودعم  م�ساعدة  اإىل  حتتاج  التي  العامل  دول  خمتلف  مع  االإن�ساين 
خالل هذه الظروف ال�سعبة التي مير بها العامل اأجمع.

و �سدد اجلانبان على اأهمية تكثيف التعاون وتن�سيق اجلهود العاملية 
ملكافحة وباء “ كورونا “ واحلد من انت�ساره وتاأثريه على اجلوانب 
االإن�سانية وال�سحية واالقت�سادية على �سعوب العامل كافة ودوله.. 
ملحة  �سرورة  االن�ساين  والت�سامن  امل�سرتك  التعاون  اأن  موؤكدين 
وال��ذي يواجه  العامل  بها  التي مير  ال�سعبة  ال��ظ��روف  ه��ذه  خ��الل 
حتديا م�سرتكا يتطلب ا�ستجابة دولية م�سرتكة لل�سيطرة والق�ساء 

على الوباء.

حممد بن زايد و الرئي�س الإندوني�ضي يبحثان هاتفيا عالقات البلدين وجهود مواجهة فريو�س كورونا
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اأخبـار الإمـارات
موارد ال�ضارقة تو�ضح نظام تقييم اأداء املوظف خالل فرتة العمل عن بعد

•• ال�صارقة-الفجر:

بال�سارقة مع بدء تطبيق  الب�سرية  املوارد  اأو�سحت دائرة 
عملية  ؛  ال�سارقة  حكومة  ملوظفي  بعد  عن  العمل  نظام 
االأزم����ة  م��رح��ل��ة  مل��ع��ط��ي��ات  �ستخ�سع  ال��ت��ي  االأداء  تقييم 

احلالية. 
خ��ادم ع�سو  بن  �سلطان  ط��ارق  الدكتور  �سعادة  اأك��د  حيث 
املوارد  دائ���رة  رئي�س  ال�سارقة  الإم���ارة  التنفيذي  املجل�س 
ال�سنوية  االأه���داف  حتقيق  متابعة  ا�ستمرارية  الب�سرية 
فرتة  خ��الل  ال��ع��ام  مطلع  واملعتمدة  باملوظفن  اخلا�سة 

العمل عن بعد احلالية، مو�سحاً اأن عملية قيا�س االأهداف 
امل�ستجد  الو�سع  ملعطيات  وف��ق��اً  للتعديل  قابلة  �ستكون 
اأن���ه يف ح���ال ت��اأج��ي��ل بع�س االأه����داف  ال���راه���ن. م��و���س��ح��اً 
املعتمدة م�سبقاً كاالأهداف املرتبطة بالفعاليات وامل�ساريع  
اإلغاوؤها متا�سياً مع االأزمة احلالية ؛ فاإنه �سيتم  التي مت 
اأوزان  على  التعديل  م��ن  االأم���ر  ل��زم  اإذا  امل��وظ��ف  متكن 

االأهداف يف مرحلة مراجعة االأداء.
حتقيق  متابعة  يف  املبا�سر  امل�����س��وؤول  دور  اأه��م��ي��ة  واأو���س��ح 
وتقدمي  املوظفن  ومتابعة   ، املعتمدة  ال�سنوية  االأه��داف 

االإر�سادات والدعم الالزم لهم للعمل عن بعد. 

واأكد اأهمية تكاتف جميع اجلهود والدافعية الذاتية من 
امل�سوؤولن واملوظفن ل�سمان تعزيز كفاءة االأداء احلكومي 
بجهات ودوائر وهيئات وموؤ�س�سات حكومة ال�سارقة يف ظل 
العامل  بها  ومي��ر  ال��دول��ة  تواجهها  التي  احلالية  االأزم���ة 

اأجمع.
وبن اأن التخطيط اجليد لهذه املرحلة يكمن يف  اإي�ساح 
االأدوار املنوطة بكل موظف وحتديد االأهداف، والتوا�سل 
التقنيات  اأح���دث  ،وا���س��ت��خ��دام  العمل  ف��ري��ق  ب��ن  امل�ستمر 
النجاح  اإىل  العمل عن بعد  التكنولوجية للو�سول بنظام 

وحتقيق االأهداف املرجوة.

كورونا من  خلوهم  وتوؤكد  �ضلبية  جميعها  ال�ضني  من  العائدين  الإمارات  ل�ضيوف  خمربيا  فح�ضا   860

خالل الإحاطة الإعالمية الدورية حلكومة الإمارات حول م�شتجدات كورونا امل�شتجد

الإمارات تعلن ت�ضجيل 63 حالة اإ�ضابة جديدة بفريو�س كورونا .. ومتديد برنامج التعقيم الوطني حتى ال�ضبت 4 اأبريل املقبل

•• اأبوظبي-وام:

اأكد الدكتور في�سل م�سلح االأحبابي 
رئي�س ق�سم برامج االأمرا�س املعدية 
العامة  لل�سحة  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  يف 
االإمارات  ملدينة  الر�سمي  واملتحدث 
الفحو�سات  ج��م��ي��ع  اأن  االإن�����س��ان��ي��ة 
اأج��ري��ت على رعايا  ال��ت��ي  امل��خ��ربي��ة 
الذين  وال�سديقة  ال�سقيقة  ال��دول 
هوباي  مقاطعة  م��ن  اإج��الوؤه��م  مت 
حاليا  وت�����س��ت�����س��ي��ف��ه��م  ال�����س��ي��ن��ي��ة 
مدينة االإمارات االإن�سانية باأبوظبي 
من  خلوهم  وت��وؤك��د  �سلبية  جميعها 
 - كوفيد  امل�ستجد  ك��ورون��ا  ف��ريو���س 

.19
ت�سريحات  يف   - االأح���ب���اب���ي  وق����ال 
اإنه   - وام  االإم������ارات  اأن���ب���اء  ل��وك��ال��ة 
خمربية  ف��ح��و���س��ات   4 اإج������راء  مت 
عددهم  والبالغ  االإم���ارات  ل�سيوف 

االأطباء  الطبي من  الكادر  اإن  وقال 
خمت�سن  ج��م��ي��ع��ه��م  وامل���م���ر����س���ن 
املعدية  االأم����را�����س  م���ع  ب��ال��ت��ع��ام��ل 
ل�سيوف  الطبية  اخلدمات  لتقدمي 
االإم�������ارات ع��ل��ى م����دار ال�����س��اع��ة من 
خالل التواجد يف املدينة االإن�سانية 
حيث  ال�سحي  احلجر  ف��رتة  ط��وال 
مت تدريبهم على االإج��راءات املتبعة 

واملتمثلة يف الفح�س واملتابعة.
ال�سحية  ب��االإج��راءات  يتعلق  وفيما 
التي  ال�سحي  ف��رتة احل��ج��ر  خ��الل 
االأحبابي  ..ق��ال  يوما  ل�14  امتدت 
?اإنه مت تخ�سي�س ملف طبي خا�س 
االإن�سانية  امل��دي��ن��ة  يف  ���س��ي��ف  ب��ك��ل 
احتياجاته  متت من خالله متابعة 
الطبية كون بع�س ال�سيوف لديهم 
واأم����را�����س مزمنة  ���س��ح��ي��ة  ح����االت 
ف��م��ن��ه��م ح���وام���ل وم��ن��ه��م م���ن لديه 
من  وغ��ريه��ا  ال��رب��و  و  ال�سكري  داء 

ف��رتة احلجر  خ��الل  �سخ�سا   215
ال�سحي واملقدرة ب� 14 يوما والتي 

جاءت نتائجها جميعها �سلبية.
واأ�ساف اأنه مت اإجراء 860 فح�سا 
خمربيا ل�سيوف االإمارات املقيمن 
يف م��دي��ن��ت��ه��ا االإن�������س���ان���ي���ة ع���ل���ى 4 
فح�سا   153 اإىل  اإ���س��اف��ة  م��راح��ل 
املدينة  يف  والعاملن  الطبي  للكادر 
ع��ل��ى 3 م��راح��ل ب��اإج��م��ايل 1013 
جميعها  اأك�������دت  خم���ربي���ا  ف��ح�����س��ا 
م���ن فريو�س  ���س��الم��ت��ه��م وخ��ل��وه��م 

كورونا امل�ستجد.
يف  الطبية  ال���ك���وادر  اأن  اإىل  واأ����س���ار 
ك����ادرا طبيا   16 امل��دي��ن��ة وع���دده���م 
قاموا بجهود كبرية ج�سدت منوذجا 
االإن�ساين  الوطني  العمل  يف  رائ���دا 
ي��وؤك��د ر���س��وخ ق��ي��م ال��ع��ط��اء وم���د يد 
اأبناء  ن��ف��و���س  وامل�����س��اع��دة يف  ال��ع��ون 

االإمارات وطن االإن�سانية.

امل�����س��اك��ل ال�����س��ح��ي��ة االأخ�������رى مما 
االأدوي�����ة الالزمة  ت��وف��ري  اأ���س��ه��م يف 
ل����ه����وؤالء االأ����س���خ���ا����س اإ����س���اف���ة اإىل 
امل��وؤ���س��رات احل��ي��وي��ة وت�سجيل  اأخ���ذ 
الطول والوزن واإج��راء الفحو�سات 
ال�سيوف  جلميع  االأول��ي��ة  املخربية 

خالل فرتة احلجر ال�سحي.
مدينة  اأن  االأح�����ب�����اب�����ي  واأو�������س������ح 
االمارات االإن�سانية جهزت ال�ستيفاء 
ال�سحي  احلجر  ا�سرتاطات  جميع 
ووقاية  ال�سحة  وزارة  من  املعتمدة 
املحلية  ال�سحية  والهيئات  املجتمع 
االأخرى ملكافحة العدوى واحلد من 
انت�سارها بناء على تو�سيات منظمة 
ت�سمنت  ف��ي��م��ا  ال��ع��امل��ي��ة  ال�����س��ح��ة 
عيادتن رجالية ون�سائية جمهزتن 
واالأدوات  ال�سحية  امل��ع��دات  بجميع 
اليومية  للمتابعة  الالزمة  الطبية 

وكذلك توفري االأدوية الالزمة.

احل����ف����اظ  اإط����������ار  اإن��������ه ويف  وق��������ال 
ال��ع��ام��ل��ن يف مدينة  ���س��الم��ة  ع��ل��ى 
توعية  مت  االإن�������س���ان���ي���ة  االإم����������ارات 
النظافة  اأط��ق��م  وت���دري���ب  وت��ث��ق��ي��ف 
واأف��راد االأمن على  ال�سيانة  وعمال 
اتباعها  الوقائية الالزم  االإج��راءات 
ال�سحي حيث  ف��رتة احلجر  خ��الل 
ت��ق��دمي ور���س��ة ت��وع��وي��ة جلميع  مت 
امل�����س��ارك��ن يف احل���دث م��ن اجلهات 
املعنية عن فريو�س كورونا امل�ستجد 
احلماية  اأدوات  ون��زع  لب�س  وكيفية 

ال�سخ�سية.
م��ن ج��ان��ب��ه ط��م��اأن ال��دك��ت��ور �سيف 
للهيئة  الر�سمي  املتحدث  الظاهري 
ال���وط���ن���ي���ة ل����ل����ط����وارئ واالأزم����������ات 
املقيمن  الرعايا  ع��وائ��ل  وال��ك��وارث 
حاليا يف مدينة االإمارات االإن�سانية 
االإم���ارات  �سيوف  اأن  اإىل  ..م�����س��ريا 
معززين مكرمن يف وطن االإن�سانية 

النهج  ي��ج�����س��د  م����ا  ا���س��ت�����س��اف��ت��ه��م 
ال��دول��ة يف  تنتهجه  ال��ذي  االإن�ساين 
واالأ�سدقاء  االأ���س��ق��اء  م��ع  ال��وق��وف 
وم���د ي��د ال��ع��ون وامل�����س��اع��دة ل��ه��م يف 

الظروف ال�سعبة.
ووجه الظاهري ال�سكر للمتطوعن 

حتى نبحث الرتتيبات الالزمة لهم 
ال�سحة  دوام  لهم  متمنيا  ذلك  بعد 

والعافية واالإقامة ال�سعيدة.
االإمارات  اإن مدينة  الظاهري  وقال 
الو�سع  كثب  ع��ن  تتابع  االإن�����س��ان��ي��ة 
ال�����س��ح��ي ل�����س��ي��وف االإم�������ارات منذ 

م�����ن اأب�����ن�����اء زاي��������د اخل������ري ال���ذي���ن 
املهمة  ه�����ذه  اإن��������اح  يف  ����س���اه���م���وا 
االإن�سانية وتلبية احتياجات اال�سقاء 
الراحة  �سبل  وت��ق��دمي  واالأ���س��دق��اء 
وطنهم  يف  لهم  الكاملة  وال��رع��اي��ة 

الثاين االإمارات.

•• اأبوظبي-وام:

اأع����ل����ن����ت ح���ك���وم���ة االإم�������������ارات عن 
ت����ف����ا�����س����ي����ل وحت������دي������ث احل��������االت 
ال�سحية املرتبطة بفريو�س كورونا 
واأو�سحت   19 ك��وف��ي��د  امل�����س��ت��ج��د 
اإ�سابة   63 وت�سجيل  ر�سد  مت  اأن��ه 
ج��دي��دة م��ن خ���الل االإب�����الغ املبكر 
وتعود  وامل�ستمر  الن�سط  والتق�سي 
جلن�سيات خمتلفة منها 8 مواطنن 

اإماراتين.
جاء ذلك خالل االإحاطة االإعالمية 
حكومة  ع��ق��دت��ه��ا  ال���ت���ي  ال����دوري����ة 
اأبوظبي  اإم����ارة  اأم�����س يف  االإم�����ارات 
امل�ستجدات  اآخ������ر  ع���ل���ى  ل���ل���وق���وف 
واحلاالت املرتبطة بفريو�س كورونا 
فيها  ال��دول��ة وحت��دث��ت  امل�ستجد يف 
الدكتورة فريدة احلو�سني املتحدث 
ال�سحي يف  ال��ق��ط��اع  ع��ن  ال��ر���س��م��ي 
م�ستجدات  ح���ول  االإم�������ارات  دول����ة 
املتخذة  االح����رتازي����ة  االإج���������راءات 
جانب  اإىل  الفريو�س،  من  للوقاية 
الوكيل  امل���زروع���ي  خ��ال��د  ال��دك��ت��ور 
بوزارة  القن�سلية  لل�سوؤون  امل�ساعد 

اخلارجية والتعاون الدويل.

حالة اإ�شابة م�شجلة يف الإمارات  468
واأو������س�����ح�����ت ال�����دك�����ت�����ورة ف����ري����دة 
احل��و���س��ن��ي امل��ت��ح��دث ال��ر���س��م��ي عن 

الربنامج  ن��ط��اق  ت��و���س��ي��ع  اإط����ار  يف 
لتغطية كافة املرافق واملن�ساآت التي 

مت االإعالن عنها.
بع�س  اإىل  ال����دك����ت����ورة  وت���ط���رق���ت 
جوانب الربنامج وذكرت اأنه �سارك 
ال��وط��ن��ي مئات  ال��ربن��ام��ج  يف ه���ذا 
ال��ع��ام��ل��ن وامل�����س��رف��ن واالإداري�����ن، 
احلكومية  اجل��ه��ات  وم���ن خم��ت��ل��ف 
طاقاتها  وبكل  واملحلية  االحت��ادي��ة 
املناطق  م���ن  ال��ع��دي��د  ت��ع��ق��ي��م  ومت 
اإم��ارات الدولة  واملرافق يف خمتلف 
وبا�ستخدام  م���راح���ل،  ع���دة  وع��ل��ى 
والتكنولوجيات،  الو�سائل  اأح���دث 
خمتلف  م������ن  وت�������ع�������اون  وب������دع������م 

اجلهات.
الربنامج  ف�����رتة  مت���دي���د  وت����ق����رر 
والتاأكد  املرجوة  االأه��داف  لتحقيق 
اأك����رب ع���دد مم��ك��ن من  م��ن تغطية 
املرافق واملن�ساآت واملناطق يف الدولة 
و�سي�ستمر تنفيذه ب�سكل يومي من 
ال�ساعة الثامنة م�ساء اإىل ال�ساد�سة 
���س��ب��اح��ا وف���ق خ��ط��ة ع��م��ل و�سمن 

�سل�سلة من املراحل .
واأكدت اأنه �سيتم خالل فرتة تنفيذ 
تقييد  موا�سلة   .. التعقيم  برنامج 
و حركة اجلمهور  املرورية  احلركة 
على  العامة  النقل  و�سائل  واإي��ق��اف 
وحركة  ال��ن��ق��ل  ح��رك��ة  ت�����س��ت��م��ر  اأن 

اجلمهور ب�سكل طبيعي يف النهار.

االإمارات  دول��ة  يف  ال�سحي  القطاع 
حالة   63 وت�سجيل  ر���س��د  مت  اأن���ه 
اإ�سابة جديدة بفريو�س كوفيد 19 
 8 منها  خمتلفة  جلن�سيات  ت��رج��ع 
من مواطني دولة االإم��ارات اإ�سافة 
فيما  خمتلفة  اآخ��رى  جن�سيات  اإىل 
للرعاية  احل������االت  ك���اف���ة  ت��خ�����س��ع 
م�ست�سفيات  يف  ال��الزم��ة  ال�سحية 
الدولة، وذكرت اأن العدد االإجمايل 
امل�سجلة يف الدولة حتى  لالإ�سابات 

االآن بلغ 468 حالة حتى االآن.
اجلديدة  اال����س���اب���ة  ح�����االت  ت���ع���ود 
�سخ�سا  �سملت  خمتلفة  جلن�سيات 
م�������ن ك�������ل م�������ن ق����ريغ����ي����ز�����س����ت����ان، 
ال�سعودية،  اجل���زائ���ر،  ال�����س��وم��ال، 
اإي�������ران و����س���وري���ا و ���س��خ�����س��ن من 
اأفغان�ستان، الكويت والنيبال وثالثة 
اأ�سخا�س من م�سر واأربعة اأ�سخا�س 
من  اأ�سخا�س  و�ستة  بريطانيا  م��ن 
ب��اك�����س��ت��ان وث��م��ان��ي��ة اأ���س��خ��ا���س من 
الهند  م��ن  �سخ�سا  و30  االإم����ارات 
وتخ�سع  م�ستقرة  احل��االت  وجميع 

للرعاية ال�سحية الالزمة.

متديد برنامج التعقيم الوطني
الدكتورة  اأعلنت  اآخ��رى  ناحية  من 
متديد  تقرر  اأن��ه  احلو�سني  فريدة 
يوم  حتى  الوطني  التعقيم  برنامج 
ال�����س��ب��ت ال���راب���ع م���ن اأب���ري���ل املقبل 

برنامج  م��ع  جمتمعي  تفاعل 
التعقيم الوطني

الدكتورة فريدة احلو�سني  واأ�سادت 
خالل االإحاطة بالتفاعل املجتمعي 
مع برنامج الوطني للتعقيم وقالت 
: ما مل�سناه خالل اليومن املا�سين 
من جهود جبارة وتكاتف جمتمعي 
يبعث  الربنامج  لتنفيذ  وموؤ�س�سي 
على الفخر واالمتنان و اأ�سافت اأن 
ما �ساهدناه خالل برنامج التعقيم 
ال��ت��زام جمتمعي ينم  ال��وط��ن��ي م��ن 
����س���ع���ب يحب  رق�����ي  ث���ق���اف���ة و  ع����ن 

وطنه.
اأن هناك حر�سا  و ذكرت احلو�سني 
املجتمع  م���ن  ال���ت���زام���ا  و  اإي��ج��اب��ي��ا 
اأك��ر من  التزام  انعك�س من خ��الل 
مواطنن  اجل��م��ه��ور  م���ن   70%
االلتزام  وه���ذا  وزائ��ري��ن  ومقيمن 
�ساهم اإىل حد كبري يف ت�سهيل عمل 
الفرق على خمتلف االأ�سعدة.. فيما 
واملقيمن  املواطنن  جميع  �سكرت 
القطاع  م��ن  العمل  وف���رق  وال����زوار 
ال�����س��رط��ي و رج���ال االأم����ن و رجال 
الدفاع املدين، والبلديات، لتاأمينهم 

تنفيذ الربنامج.
كلنا   : ف���ري���دة  ال���دك���ت���ورة  وق���ال���ت 
مواطنن  من  اجلميع  بتعاون  ثقة 
ومقيمن وزوار لرفع ن�سبة االإلتزام 
خ�����الل فرتة  امل����ن����زل  يف  وال����ب����ق����اء 

الإناح  دع��م  اأك���رب  وه���ذا  التعقيم، 
اإناح  وب��ال��ت��ايل  الوطنية  اجل��ه��ود 

الربنامج.
من جانبه ا�ستعر�س الدكتور خالد 
املزروعي خالل االإحاطة االإعالمية 
اجلهود التي نفذتها ال��وزارة �سمن 
للت�سدي  االح���رتازي���ة  االج�����راءات 
امل�ستجد  ك��������ورون��������ا  ل�����ف�����ريو������س 

كوفيد19.
واأو���س��ح اأن دول��ة االإم����ارات اتخذت 
االحرتازية  االإج������راءات  م��ن  ع���ددا 
والوقائية داخليا على اأر�س الوطن، 
�سفاراتها  خ�����الل  م����ن  وخ���ارج���ي���ا 
وب��ع��ث��ات��ه��ا ال��ت��م��ث��ي��ل��ي��ة يف اخل�����ارج، 
والتعاون  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  وق���ادت 
الدويل خطة اال�ستجابة اخلارجية 
م���ن خ����الل ع����دد م���ن االج�������راءات 
من  امل����واط����ن����ن  ح����ث  يف،  مت���ث���ل���ت 
املتواجدين خارج الدولة على اتباع 
تعليمات ال�سالمة والوقاية الطبية 
ال�����س��ادرة م��ن اجل��ه��ات املخت�سة يف 
وال��ت�����س��ج��ي��ل يف خدمة  امل���ق���ر،  ب��ل��د 
ال�سفارات  مع  والتوا�سل  تواجدي، 
االت�سال يف  اأو مبركز  املقر،  بلد  يف 

الوزارة وذلك عند ال�سرورة.
الوزارة  اأن  املزروعي  الدكتور  وذك��ر 
اأه����اب����ت ب���امل���واط���ن���ن االإم���ارات���ي���ن 
امل��ت��واج��دي��ن خ����ارج ال���دول���ة جتنب 
االأماكن واالأقاليم امل�سابة ومت حث 

اإىل  لعودتهم  �سمانا  واال�ستثنائية 
دولة االإمارات باأمان و�سالمة.

29 األف طلب من خالل خدمة 
تواجدي للمقيمني 

لل�سوؤون  امل�ساعد  ال��وك��ي��ل  واأو���س��ح 
القن�سلية بوزارة اخلارجية والتعاون 
الدويل اأن الوزارة ا�ستحدثت خدمة 
االإلكرتوين  موقعها  على  ج��دي��دة 
وهي  للمقيمن  ت��واج��دي  ب��ع��ن��وان 
ممن  للمقيمن  خم�س�سة  خ��دم��ة 
واملتواجدين  �سارية  اقامات  لديهم 
خارج الدولة و مت ت�سجيل 29 األف 
طلب من خالل اخلدمة، والتعامل 
معها. واأ�ساف اأنه وتزامنا مع تعليق 
ع����دة دول،  ال���رح���الت اجل���وي���ة، يف 
اأ�سدرته  الذي  ال�سفر  تعليق  وقرار 
فريو�س  ان��ت�����س��ار  ظ���ل  يف  ال����دول����ة 
حثت  العامل  حول  امل�ستجد  كورونا 
الدويل  التعاون  و  اخلارجية  وزارة 
.. املواطنن على العودة اإىل الدولة 
يف اأ�سرع وقت واأكد اأنه وبعد �سدور 
اإىل  االإماراتين  الطلبة  قرار عودة 

املتواجدين  االإماراتين  املواطنن 
يف اخلارج، من مقيمن وم�سافرين 
وطالب مبتعثن على توخي احلذر 
واالأماكن  امل��ن��اط��ق  ع���ن  واالب���ت���ع���اد 

املوبوءة.
�ساحب  ب���ت���وج���ي���ه���ات  اإن�������ه  وق�������ال 
اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو 
ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س ال���دول���ة ح��ف��ظ��ه اهلل 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  م��ن  وب��اأم��ر 
ن���ه���ي���ان ويل  اآل  زاي������د  ب����ن  حم���م���د 
االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
على  وب����ن����اء   ، امل�����س��ل��ح��ة  ل���ل���ق���وات 
ال����دول، مت اإجالء  ط��ل��ب ح��ك��وم��ات 
ال�سقيقة  ال�����دول،  م��ن  ع���دد  رع��اي��ا 
ونقلهم  ال�����س��ن  م���ن  وال�����س��دي��ق��ة 
اإىل مدينة االإم��ارات االإن�سانية” يف 
االإن�ساين  النهج  اإط���ار  يف  اأب��وظ��ب��ي، 
الذي تنتهجه الدولة. و نوه اإىل اأن 
الدويل  والتعاون  اخلارجية  وزارة 
ل��ل��رد على  ه��وات��ف  اأرق����ام  خ�س�ست 
االإقامة  حاملي  ا�ستف�سارات  جميع 
الدولة  خ��ارج  املتواجدين  ال�سارية 
االإن�سانية  للحاالت  الدعم  لتقدمي 

�ساعة،   48 خ���الل  ال���وط���ن  اأر������س 
وذلك بالتن�سيق مع جهات االبتعاث 
بلد  يف  ال�������س���ف���ارات  و  وامل��ل��ح��ق��ي��ات 
ال��درا���س��ة ق��ام ال��ع��دي��د م��ن الطلبة 
ال����رح����الت اجلوية  ع��ل��ى  ب���ال���ع���ودة 
م�ساعدة  اإىل  اإ����س���اف���ة  امل��ن��ت��ظ��م��ة 
لت�سهيل  الطلبة  ال��دول��ة  ���س��ف��ارات 

اجراءات عودتهم.

34 عملية اإجالء عملية اإجالء 
ملواطني الدولة ومرافقيهم

و اأك�����د ال���دك���ت���ور خ���ال���د امل���زروع���ي 
جميع  م������ع  ال����ت����وا�����س����ل  مت  اأن���������ه 
املتواجدين خارج الدولة  املواطنن 
يف  امل�����س��اع��دة  و  عليهم  لالإطمئنان 
ل��ل��دول��ة وق���د مت  ت�سهيل رج��وع��ه��م 
ملواطني  اإج���الء  عملية   34 اإن���از 
وعودتهم  وم���راف���ق���ي���ه���م  ال����دول����ة 
الأر�������س ال����وط����ن.. و���س��ك��ر روؤ����س���اء 
والعاملن  الدبلوما�سية  البعثات 
فيها كافة جلهودهم املثمرة خا�سة 
و�سمان  املواطنن  اأم��ور  تي�سري  يف 

رجوعهم للدولة.

بتكلفة اإجمالية ت�شل اإىل 294,7 مليون درهم

بلدية مدينة اأبوظبي تبداأ تنفيذ م�ضروع الطرق والبنية التحتية  يف منطقة ال�ضدر 
•• اأبوظبي-الفجر: 

التابعة  اأبوظبي  مدينة  بلدية  اأعلنت 
وبالتعاون  وال��ن��ق��ل،  ال��ب��ل��دي��ات  ل��دائ��رة 
العامة  للخدمات  اأب��وظ��ب��ي  �سركة  م��ع 
اأعمال  تنفيذ  يف  ال��ب��دء  ع��ن  »م�ساندة« 
م�سروع اإن�ساء الطرق الداخلية والبنية 
اأبوظبي،  يف  ال�����س��در  ملنطقة  التحتية 
مليون   3.6 تبلغ  م�ساحة  على  وذل��ك 
 294.7 ب���  ت��ق��در  بتكلفة  م��رب��ع،  م��رت 
على  امل�����س��روع  وي�ستمل  دره���م.  مليون 
راأ�����س ال�سدر،  4 م��ن��اط��ق ه��ي  ت��ط��وي��ر 
وال�ساطئ،   ،B وال�����س��در   ،A وال�����س��در 
املقرر  التحتية  البنية  �ست�ساهم  حيث 
بخدمة  ال�����س��در  منطقة  يف  تنفيذها 
ق�سيمة   436 منها  ق�سيمة،   520
حديقة،  و16  وم�����س��ج��دي��ن،  ���س��ك��ن��ي��ة، 
مرفقاً  و50  جت����اري����اً،  م���رك���زاً  و16 
خدمياً واجتماعياً. وتنفذ بلدية مدينة 
والتن�سيق  بالتعاون  امل�سروع  اأبوظبي  
م��ع ال�����س��رك��اء اال���س��رتات��ي��ج��ي��ن، حيث 
من املقرر ت�سليم امل�سروع يف �سهر يوليو 
من العام املقبل 2021، وذلك بح�سب 
الأرقى  وفقاً  لالإناز  املعتمدة  اخلطة 

املوا�سفات واأعلى املعايري العاملية.

اأن هذا  ال��ب��ل��دي��ة  اأك�����دت  م���ن ج��ان��ب��ه��ا 
احلكيمة  ال�����روؤي�����ة  ي��ج�����س��د  امل�������س���روع 
ل�����س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة بن 
»حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان،  اآل  زاي��د 
ل�ساحب  احلثيثة  والتوجيهات  اهلل«، 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د ب���ن زاي�����د اآل 
القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان، ويل عهد 
اإىل  والرامية  امل�سلحة،  للقوات  االأعلى 
احتياجات  تلبي  حتتية  ب��ن��ى  ت��ط��وي��ر  

اأفراد املجتمع، وت�سهم يف حت�سن جودة 
العاملية،  املعايري  الأعلى  وفقاً  حياتهم 
االحتياجات  قادرة على مواكبة  وتكون 
ال���راه���ن���ة، وال��ت��و���س��ع��ات ال��ع��م��ران��ي��ة يف 
االإم����ارة  م��ك��ان��ة  ي��ع��زز  ومب���ا  امل�ستقبل، 
كاأف�سل مدن العامل يف كافة املجاالت.      
امل�سروع  ي���ن���درج  ال��ب��ل��دي��ة:  واأ����س���اف���ت 
اال�سرتاتيجية  اخل��ط��ة  اإط�����ار  ���س��م��ن 
اإىل  ال��ه��ادف��ة  اأب��وظ��ب��ي  م��دي��ن��ة  لبلدية 

ت��ع��زي��ز م��ن��ظ��وم��ة ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة يف 
اأب��وظ��ب��ي و���س��واح��ي��ه��ا، وخ�����س��و���س��ا يف 
مت�ساعداً  من���واً  ت�سهد  ال��ت��ي  امل��ن��اط��ق 
الذي يتطابق وروؤي��ة حكومة  وبال�سكل 
اال�ستدامة  قيم  تر�سيخ  ب�ساأن  اأبوظبي 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  م�����س��اري��ع  ت��ن��ف��ي��ذ  يف 
العاملية،  املعايري  الأرق��ى  وفقاً  احلديثة 
اإىل جانب اإيجاد اأر�سية مثالية ت�ساهم 
يف حتفيز النمو ال�سكاين واالقت�سادي، 

اأ�سا�سية حتقق  وتوفري مرافق خدمية 
الق�سائم  وت��خ��دم  ال�����س��ك��ان،  متطلبات 
واأو�سحت  ال�سدر.  ال�سكنية يف منطقة 
�سبكة  تنفيذ  على  ي�ستمل  امل�����س��روع  اأن 
للطرق الداخلية والرئي�سية والفرعية، 
ومنها القيام باأعمال الت�سوية الرتابية، 
ومتديد  ن��ق��ل  اأع���م���ال  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة 
البنية  خ��دم��ات  لبع�س  متركز  واإع���ادة 
التحتية مثل خطوط الكهرباء، واعمال 

جانب  اإىل  الثانوية،  التوزيع  حمطات 
ال�سرف  و���س��ب��ك��ة  ال�����س��رب  م��ي��اه  �سبكة 
و  االأم��ط��ار.،  مياه  وت�سريف  ال�سحي 
 22 بطول  داخلية  ط��رق  �سبكة  اإن�ساء 
كهربائية  كابالت  ومتديد  م��رتاً،  كيلو 
 27 وب��ن��اء  م���رتات،  كيلو   108 بطول 
حمطة كهرباء، وتركيب خطوط مياه 
امللحقات  ك��اف��ة  م���ع  ب��اأق��ط��ار خم��ت��ل��ف��ة 
ف�����س��اًل عن  م���رت،  كيلو   28.3 ب��ط��ول 

اإن�ساء �سبكة �سرف �سحي بطول 18.3 
جميع  مع  الق�سائم  لتغطية  مرت  كيلو 
م�ستقبلية،  عبارات  واإ�سافة  االأ���س��ول، 
املتعار�سة  اخل���دم���ات  خ��ط��وط  ون��ق��ل 
�سبكة  تنفيذ  ج��ان��ب  اإىل  ال���ط���رق،  م��ع 
ت�سريف مياه االأمطار بطول 24 كيلو 
مرتاً، وكذلك متديد خطوط ات�ساالت 
بطول 47.3 كيلو مرت، واإنارة الطرق 
احلريق،  مكافحة  وف��وه��ات  الداخلية، 

الكهرباء،  وحمطات  الطاقة،  وكابالت 
وعّبارات االت�ساالت، وغريها. اجلدير 
اأن كل م�ساريع الطرق والبنية  بالذكر 
عاملية  مبعايري  تنفيذها  يتم  التحتية 
اخلدمية  اجل��ه��ات  ا���س��رتاط��ات  وح�سب 
امل���ع���ن���ي���ة، م����ع احل����ر�����س ع���ل���ى حتقيق 
اأهداف خطة اأبوظبي نحو توفري بنية 
حتتية م�ستدامة تخدم جمتمع االإمارة 
املعايري  الأف�������س���ل  وف���ق���اً  واق��ت�����س��اده��ا 
اأبوظبي  اإم������ارة  ي��ج��ع��ل  ال��ع��امل��ي��ة ومب���ا 

رائدة عاملياً يف هذا املجال.
البيئية  ���س��روط اال���س��ت��دام��ة  ُت��راع��ى  و 
املوا�سفات  واأرق��ى  املعايري  الأعلى  وفقا 
اأف�سل  ت��ط��ب��ي��ق  خ�����الل  م����ن  ال���ع���امل���ي���ة 
امل����م����ار�����س����ات ل���ل���ح���ف���اظ ع���ل���ى امل�������وارد 
وتخفي�س  البيئة  وح��م��اي��ة  الطبيعية 
اإىل جانب احلر�س  الطاقة،  ا�ستهالك 
اأثناء  ع��ل��ى م��راق��ب��ة ع��م��ل��ي��ات اجل�����ودة 
مطابقة  م����واد  وا���س��ت��ع��م��ال  ال��ت��ن��ف��ي��ذ، 
الدولية  للمعايري  وف��ق��اً  للموا�سفات 
حتقيق  وكذلك  البيئية،  اال�ستدامة  يف 
الطرق  اإي��ج��اد  ن��ح��و  املجتمع  تطلعات 
العاملية،  ال�سالمة  معايري  ذات  االآمنة 
امل�ستدامة  ال���روؤي���ة  م���ع  ي��ت��م��ا���س��ى  مب���ا 

للدولة.

- اإجمايل عدد احلالت امل�شجلة 468 حالة اإ�شابة و 55 حالة �شفاء يف الإمارات 
- 29 األف طلب مت تقدميه من خالل خدمة تواجدي للمقيمني 

- اإجناز 34 عملية اإجالء ملواطني الدولة ومرافقيهم وعودتهم لأر�س الوطن 
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اأخبـار الإمـارات
احلمرية ت�ضارك يف برنامج التعقيم الوطني

•• ال�صارقة _ الفجر:

قامت فرق بلدية احلمرية منذ م�ساء اخلمي�س تتبعها اآليات ومعدات �سركة 
يف  ال�سامل  احلمرية  �سرطة  مركز  من  ومب�ساركة  )بيئة(  للبيئة  ال�سارقة 
يتوا�سل  وال��ذي  الوطني  التعقيم  برنامج  �سمن  احلمرية  منطقة  تعقيم 

.2020 مار�س  حتى ال�ساعة ال�ساد�سة من �سباح اليوم االأحد املوافق 29 
و�سمل برنامج التعقيم الوطني كافة الدورات والطرقات ليتم تعقيم املناطق 
واالأحياء  وال��دوائ��ر احلكومية  احل��دائ��ق  وم��داخ��ل  العامة  وامل��راف��ق  العامة 

ال�سكنية مبنطقة احلمرية.
وخالل فرتة التعقيم قامت الفرق التي تقدمها مركبات ال�سرطة بتعقيم 
كافة املناطق يف ظل تعاون كبري من قبل اأهايل احلمرية مبكوثهم يف املنازل 

للوقاية من فريو�س  االإج��راءات االحرتازية  الدولة �سمن  وفقا لتعليمات 
را�سد ال�سام�سي مدير بلدية احلمرية على كافة  مبارك  واأكد  "كورونا".  
�سرطة  وتتقدمهم  للبيئة  ال�����س��ارق��ة  ���س��رط��ة  ف���رق  تدعمها  ال��ب��ل��دي��ة  ف���رق 
تعقيم منطقة احلمرية م�سريا  املا�سية يف  الفرتة  تعاونوا طوال  ال�سارقة 
اإىل اأن التعقيم بداأ مع تنفيذ برنامج التعقيم الوطني ليتم تعقيم ال�سوارع 
اإطار  يف  تاأتي  والتي  واجلانبية  الفرعية  ال�سوارع  بجانب  العامة  وامل��راف��ق 

احلر�س على �سالمة اأهايل احلمرية .
واأ�ساد ال�سام�سي بتعاون اجلمهور يف بقائهم يف منازلهم طوال فرتة التعقيم 
اأعمالها وناحها طوال  القيام مبهام  الفرق  كافة  �سهل على  ال��ذي  االأم��ر 
االأيام املا�سية بعد اأن جرى تعقيم كافة املناطق للوقاية من فريو�س كرونا 

امل�ستجد .

التزام ووعي املواطنني واملقيمني يعك�س تالحم وتكاتف املجتمع الماراتي

حتية وتقدير للكوادر الطبية على جهودهم وتفانيهم

الب�سري.
وقال رئي�س جمل�س اإدارة جمعية 
�سفراء جمل�س االإمارات امل�ست�سار 
،  ك��ل ال�سكر  حم��م��د ب��ن داف����ون 
ال����ك����وادر  االول   دف���اع���ن���ا  خل����ط 
اأط���ب���اء وممر�سن  م��ن  ال��ط��ب��ي��ة 
يف  واإداري�����ن  وفنين  وم�سعفن 
كورونا  فريو�س  اإنت�سار  مواجهة 
امل�ستجد كوفيد19 وعملهم على 
جمتمعنا  حلماية  ال�ساعة  م��دار 

واالمان والطماأنينة.
عبداهلل  ب��ن  حميد  ال�سيخ  وق���ال 
املعال، اإن اإلتزام املجتمع االماراتي 
م����ن م���وؤ����س�������س���ات واأف�����������راد رك���ن 
فريو�س  انت�سار  مل��واج��ه��ة  اأ���س��ي��ل 
ك���ورون���ا، ك��م��ا ي��ع��د ه���ذه االلتزام 
ر�سالة �سكر وتقدير من املجتمع 
االماراتي اإىل القطاع ال�سحي يف 
الدولة على ما يبذلونه االطباء 
والفنين  وامل�سعفن  واملمر�سن 

انت�سار  ملواجهة  وافراد  موؤ�س�سات 
ف����ريو�����س ك�����ورون�����ا، ي����وؤك����د على 
�سبيل  تالحم وتعاون اجلميع يف 
ال�سكر  ف��ك��ل  االم��������ارات،  وط��ن��ن��ا 
وامللتزمون  ال��ط��ب��ي��ة  ل���ل���ك���وادر 
ملواجهة هذه االزمة، فالكل ي�سعر 
مب�سوؤولية والكل عليه دور يوؤديه 

للحد من انت�سار الفريو�س.
العفاري،  ح�سن  مي���اين  واأ����س���اد 
الوقائية  واالج���راءات  بالتدابري 

للحيلولة  ال�����س��اع��ة  م�����دار  ع��ل��ى 
كما  كورونا،  فريو�س  انت�سار  من 
يعك�سها  التي  بامل�سوؤولية  اأ���س��ادت 
امل��ج��ت��م��ع االم�����ارات�����ي واالل����ت����زام 
ال����وا�����س����ح ب��ت��ع��ل��ي��م��ات اجل���ه���ات 
االمارات  دول���ة  لت�سرب  املعنية، 
تكاتف  يف  االم�����ث�����ل  ال�����ن�����م�����وذج 
ملواجهة  وامل���ج���ت���م���ع  احل���ك���وم���ة 
اإماراتنا  على  اهلل  اأدام  االزم����ات، 
ال��غ��ال��ي��ة ن��ع��م��ة ال�����س��ح��ة واالم���ن 

انت�سار  م��واج��ه��ة  يف  وال����وق����وف 
الفريو�س.

واملحفزات  ال��ق��رارات  اأن  وال���س��ك 
االم�����ارات  ح��ك��وم��ة  تعلنها  ال��ت��ي 
متا�سك  تعك�س  املجاالت  كافة  يف 
وت��راب��ط دول���ة االم����ارات حكومة 
و�سعبا وتعزز الطماأنينة واالمان 

على كافة االأ�سعدة.
اأن  البلو�سي،  علي  ليلى  وق��ال��ت 
ت��ع��اون كبري من  م��ن  ن�سهده  م��ا 

وموا�سلة  جهود  من  واالداري���ن 
للعمل ليل نهار.

ف��ل��ق��د اث��ب��ت ال��ق��ط��اع ال��ط��ب��ي يف 
دولتنا قدرة وجاهزية ي�سرب بها 
املثل يف مواجهة االزمات، ف�سكرا 
ن���راه  ف��م��ا  االول،  دف���اع���ن���ا  خ���ط 
الطبية  كوادرنا  جهود  من  اليوم 
وعملهم على مدار ال�ساعة يعك�س 
االهتمام الدائم من قبل قيادتنا 
الر�سيدة يف اال�ستثمار يف العن�سر 

•• عجمان - الفجر 

ال�����ت�����زام ووع�������ي ك����ام����ل اأظ����ه����ره 
اإ�ستجابة  وامل��ق��ي��م��ون  امل��واط��ن��ون 
ل���ق���رارات ح��ك��وم��ة ال���دول���ة، وما 
اأفراد  تكاتف  م��ن  ال��ي��وم  ن�سهده 
وموؤ�س�سات يوؤكد ان دولة االمارات 
بقيادتها الر�سيدة واأبنائها قادرة 
وال�سعاب،  االزم���ات  تخطى  على 
فاملتغيريات التي ي�سهدها العامل 
ح���ال���ي���ا ع���ل���ى ك����اف����ة اال����س���ع���دة، 
ومواجهة االمارات والتعامل مع 
االأمثل  بال�سكل  امل��ت��غ��ريات  ه���ذه 
وتعليميا  واق���ت�������س���ادي���ا  ���س��ح��ي��ا 
وغ��ريه��ا م��ن امل��ج��االت ي��دف��ع بنا 
اإىل بذل مزيد من اجلهد والعمل 
لرفعة وازدهار اإماراتنا احلبيبة.

الفالحي  عارفة  �سعادة  ووجهت 
جتارة  غرفة  اإدارة  جمل�س  ع�سو 
راأ�����س اخل��ي��م��ة التحية  و���س��ن��اع��ة 
الطبية  الكوادر  لكافة  والتقدير 
وعملهم  امل�سنية  جهودهم  على 

ال��ت��ي ات��خ��ذت��ه��ا دول����ة االم�����ارات، 
ك����م����ا ث����م����ن ج�����ه�����ود امل���ن���ظ���وم���ة 
ونهارا  ل��ي��ال  وع��م��ل��ه��ا  ال�����س��ح��ي��ة 
مل���ع���اجل���ة امل�������س���اب���ن واحل������د من 
ان��ت�����س��ار ال���ف���ريو����س، ل��ت��ب��ن هذه 
ومتانة  ق�����وة  ال���ع���امل���ي���ة  االزم��������ة 
البنية التحتية لالمارات يف كافة 
القطاعات، فكل ال�سكر والتقدير 
التزم  من  وك��ل  الطبية  لكوادرنا 
وح��ر���س ع��ل��ى احل���د م��ن انت�سار 

الفريو�س.
ان  ال��درم��ك��ي،  واأك���د خالد جمعة 
الكل ي�سعر مب�سوؤولية جتاه احلد 
م��ن ان��ت�����س��ار ال��ف��ريو���س، وال�سك 
مب�سوؤوليته  ال��ط��ب��ي  ال��ق��ط��اع  ان 
وع���م���ل���ه امل�������س���ن���ي اأظ����ه����ر ق����درة 
التحديات  مواجهة  يف  االم���ارات 
مثاال  االم����ارات  دول���ة  لت�سرب   ،
يحتذى به، فكل ال�سكر والتقدير 
انت�سار  م��ن  احل��د  يف  ي�ساهم  مل��ن 
نعمة  علينا  اهلل  واأدام  الفريو�س، 

ال�سحة والعافية.

اخلليج الطبية يف عجمان ترتقي باأدوات اجلودة 
والتعاون الدويل وتخ�ض�س لهما من�ضبًا منفردًا

•• عجمان-الفجر:

اجلودة  ل�سمان  ج��ه��وده��ا  اإط����ار  يف 
ال���ع���ايل، وّج����ه جمل�س  ال��ت��ع��ل��ي��م  يف 
الطبية  اخل��ل��ي��ج  االأم���ن���اء جل��ام��ع��ة 
املتعلقة  امل�ساعي  بدعم  عجمان،  يف 
ال�سامل،  باأدوات اجلودة ومفهومها 
مب���ا يف ذل����ك ال���ط���الب وال���ربام���ج 
واالإم��ك��ان��ي��ات وغريها،  واالأ���س��ات��ذة 
الرئي�سة  ال��ت��وج��ه��ات  اأح����د  ل��ت��ك��ون 
الدعم  يف خطة اجل��ام��ع��ة، وت��وف��ري 

املادي والب�سري لهذا الهدف.
مفاهيم  تعزيز  على  منه  وح��ر���س��اً 
االهتمام بالتعاون الدويل، ومتابعة 
احلالية،  التعاون  اتفاقيات  وتفعيل 
وال�سعي الدائم لعقد عدد اأكرب من 
جمل�س  خ�س�س  ال��ت��ع��اون،  ب��رام��ج 
ل�سمان  م��ن��ف��رداً  م��ن�����س��ب��اً  االأم���ن���اء 
ال��ت��ع��ل��ي��م وااله���ت���م���ام  اجل��������ودة يف 
اأق��ّر تعين  ال��دويل، حيث  بالتعاون 

االأ�ستاذ الدكتور �سريف خليفة نائباً 
مل��دي��ر اجل��ام��ع��ة يف ����س���وؤون اجل���ودة 

والتعاون الدويل.
�سمن  خ���ل���ي���ف���ة  ت���ع���ي���ن  وي������اأت������ي   
الرامية  اجل��ام��ع��ة،  ا�سرتاتيجيات 
اخل�������ربات  م�����ن  اال�����س����ت����ف����ادة  اإىل 
ال��ت��ي ي��ت��م��ت��ع ب��ه��ا، ب��االإ���س��اف��ة اإىل 
العلوم  جم��ال  يف  امل��رم��وق��ة  مكانته 
الوا�سعة  وخ���ربت���ه  ال�����س��ي��دالن��ي��ة، 

اجلامعات  يف  اجل�������ودة  جم�����ال  يف 
يف  ع�سويته  عن  ف�ساًل  اخلليجية، 
ال��ه��ي��ئ��ة االأم��ري��ك��ي��ة جل����ودة برامج 

ال�سيدلة االإكلينيكية.
وق���ال ال��ربوف��ي�����س��ور ح�����س��ام حمدي 
م��دي��ر ج��ام��ع��ة اخل��ل��ي��ج ال��ط��ب��ي��ة: " 
اإن اجلامعة ت�سعى اإىل و�سع الرجل 
املنا�سب يف املكان املنا�سب، عطفاً على 
اخلربات التي ميتلكها، والتي تت�سق 
مع توجهاتها، وحتقق اأهدافها فيما 
واأدوات  مبفاهيم  ب��االرت��ق��اء  يتعلق 
اجلودة، التي تعترب اأ�سا�ساً لتطوير 

النظم التعليمية، وتنويع اأدواته".
من  "بالرغم  ح���م���دي:  واأ�����س����اف 
ال��ع��دي��د م��ن اجل��ام��ع��ات متتلك  اأن 
اإال  التعليم،  ج���ودة  ل�سمان  وح���دة 
اأن هنالك عدد قليل من اجلامعات 
التي تخ�س�س من�سباً لنائب مدير 
يتما�سى  ما  وهو  للجودة،  اجلامعة 

مع التوجه العاملي يف هذا املجال".

حماكم دبي ت�ضارك العامل الحتفاء ب��ضاعة الأر�س 2020
•• دبي –الفجر:

�ساركت حماكم دبي املبادرة العاملية �ساعة االأر�س، بهدف ن�سر 
الوعي حول اأهمية تر�سيد ا�ستهالك الكهرباء، وتعزيز �سلوكيات 
اال�ستهالك الر�سيد، وت�سليط ال�سوء على املمار�سات االإيجابية 
التي توؤدي اإىل اإحداث تغيري اإيجابي يف العمل املناخي، ف�ساًل 
عن دعم اجلهود الوطنية الرامية اإىل احلد من انبعاثات ثاين 

اأك�سيد الكربون والتلوث البيئي.
وق��ام��ت حم��اك��م دب��ي ب��اإط��ف��اء االأن����وار واالأج���ه���زة الكهربائية 
والن�سف  الثامنة  من  �ساعة  مل��دة  دب��ي  يف  الرئي�سي  مقرها  يف 
وحتى التا�سعة والن�سف لياًل، كما حر�ست على توعية جميع 
ومكاتبهم،  م��ن��ازل��ه��م  يف  ال��ط��اق��ة  تر�سيد  ب��اأه��م��ي��ة  موظفيها 
واإطفاء االأنوار عندما ال تكون هناك حاجة لها، وكذلك اطفاء 
ا�ستخدامها،  عدم  حال  يف  واالإلكرتونية  الكهربائية  االأجهزة 
وامل�ساهمة بتقليل ظاهرة االحتبا�س احلراري، وحماية كوكب 

االأر�س، واالإ�سهام بتقليل ظاهرة تغري املناخ.
وبهذه املنا�سبة اأكد حممد �سريف طاهر، رئي�س ق�سم اخلدمات 
على  احلفاظ  م�ساألة  تويل  املحاكم  اأن  دبي  حماكم  يف  العامة 
ال��ب��ي��ئ��ة اأه��م��ي��ة ك��ب��رية، وت��ق��وم ب���دور رئ��ي�����س وب����ارز يف خف�س 
ال��ط��اق��ة يف ج��م��ي��ع م��راح��ل ال��ع��م��ل ل��دي��ه��ا، وذل����ك م��ن خالل 
حتويل خدماتها لتكون خدمات ذكية بعد ناحها يف التحول 
االإل���ك���رتوين، وال���ذي اأ���س��ه��م اإ���س��ه��ام��اً ك��ب��رياً يف احل��ف��اظ على 

البيئة، واحلد من االنبعاثات الكربونية.
وقال حممد �سريف، اإن اإناز معظم املعامالت اإلكرتونياً كان 
االحتبا�س  ظاهرة  تقليل  جهود  دع��م  يف  كبري  اإيجابي  اأث��ر  له 
دون احلاجة للح�سور  اإلكرتونياً  املعامالت  احل��راري، فاإناز 
اإىل مقر املحاكم، وقيام االأ�سخا�س بتخلي�س معامالتهم من 
مكاتبهم اأو منازلهم، ي�سهم يف املحافظة على البيئة من خالل 
ويقلل  الطاقة،  ا�ستخدام  من  ويحد  ال���ورق،  ا�ستخدام  تقليل 

من انبعاث ثاين اأك�سيد الكربون، مما يقلل االآثار الناجتة عن 
التغريات املناخية امل�سببة لالحتبا�س احلراري التي توؤثر على 

كوكب االأر�س.
كوكب  امل�����س��وؤول��ي��ة جت���اه  الإظ��ه��ار  املجتمع  ف��ئ��ات  ودع���ا جميع 
خالل  من  البيئة،  ق�سايا  نحو  باإيجابية  والت�سرف  االأر����س، 
املناخية  ال���ت���غ���ريات  ال��ط��اق��ة وم���واج���ه���ة  ا���س��ت��ه��الك  ت��ر���س��ي��د 

واالحتبا�س احلراري.

اجلامعة القا�ضمية تعقد اجتماعها الأّول عن ُبعد با�ضتخدام التقنيات اللكرتونية وتبحث ا�ضتمرارية اأعمالها
•• ال�صارقة –الفجر:

القا�سمية  اجل����ام����ع����ة  ع�����ق�����دت 
با�ستخدام  االأول  اج���ت���م���اع���ه���ا 
التقنيات االلكرتونية من منطلق 
ال���ع���م���ل ع�����ن ُب����ع����د مت���ا����س���ي���ا من 
ال�����س��ارق��ة يف تطبيق  اإم�����ارة  روؤي����ة 
م��ن��ه��ج��ي��ات ال��ع��م��ل ع���ن ب��ع��د مبا 
وموا�سلة  االأداء  ك��ف��اءة  ي�سمن 
وموا�سلة  االن����������ازات  حت��ق��ي��ق 
تنفيذ املهام واالأعمال . ويعد هذا 
التقنيات  ب��ا���س��ت��خ��دام  االج���ت���م���اع 
لتطبيق   ا����س���ت���ج���اب���ة  ال���ب�������س���ري���ة 
ن��ظ��ام ال��ع��م��ل ع��ن ُب��ع��د ال����ذي بداأ 

تاأ�سي�سها  م��ن��ذ  ��ق  ل��ُت��ط��ِبّ روؤي��ت��ه��ا 
اأحدث الربامج واالأنظمة التقنية 
روؤي���ة  م��ع  تن�سجم  ال��ت��ي  ال��ع��امل��ي��ة 
اجل��ام��ع��ة ور���س��ال��ت��ه��ا ال��ع��امل��ّي��ة باأن 

�سارقية املوقع عاملية الر�سالة .
�سعادة   بعد  ع��ن  االج��ت��م��اع  ت��راأ���س 
االأ�ستاذ الدكتور ر�ساد �سامل مدير 
نائب  م��ن   كل  اجلامعة، وح�سره 
وعمداء  امل��دي��ر،  وم�ساعد  امل��دي��ر، 
وم�سوؤويل  وم����دي����ري  ال���ك���ل���ي���ات، 
بداية  ويف  اجل��ام��ع��ة.  يف  االإدارات 
االجتماع  ا�ستهّل االأ�ستاذ الدكتور 
اجلامعة  م����دي����ر  �����س����امل  ر������س�����اد 
اأ���س��م��ى معاين  ال��ق��ا���س��م��ي��ة ب��رف��ع 

باالإجراءات  وال��ت��زاًم��ا   ب��ه،  العمل 
تف�سي  ملنع  االحرتازّية  احلكومّية 
كورونا)كوفيد19(   ف����ريو�����س 
وتوؤكد اجلامعة من خالل تطبيق 
االجتماع عن بعد يف اإطار حر�سها 
ملبا�سرة  االأوىل  ال��ل��ح��ظ��ات  وم��ن��ذ 
متكاملة  م��ن��ظ��وم��ة  وف����ق  ال��ع��م��ل 
اأ�سرة اجلامعة  تعمل على �سالمة 
واملوظفن  والطلبة  االأ�ستاذة  من 
الوطني  احل���ر����س  م���ع  وت��ت��الق��ى 
الوقائية  التدابري  اتخاذ  يف  العام 
االأمرا�س  م��ن  ل��ل��وق��اي��ة  امل��الئ��م��ة 
امل���ن���ت�������س���رة يف االآون��������ة االأخ�������رية. 
وت��ر���س��خ اجل��ام��ع��ة ال��ق��ا���س��م��ي��ة يف 

اأ�سرة  ب��ا���س��م  وال���ت���ق���دي���ر  ال�����س��ك��ر 
واإدارين  اأكادميين  من  اجلامعة 
وطلبة اإىل ح�سرة �ساحب ال�سمو 
ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد 
ال��ق��ا���س��م��ي - ح��ف��ظ��ه اهلل ورع����اه- 
لالحّتاد،  االأع��ل��ى  املجل�س  ع�سو 
اجلامعة  رئي�س  ال�����س��ارق��ة،  ح��اك��م 
ال�سخي  ل����دع����م����ه  ال���ق���ا����س���م���ّي���ة 
وامل����ت����وا�����س����ل ل���ل���ج���ام���ع���ة وروؤي�������ة 
الدعم  ه�����ذا  خ�����الل  م����ن  ����س���م���وه 
اعتالء  م����ن  اجل���ام���ع���ة  ل��ت��م��ك��ن 
نظام  تنفيذ  يف  اجل��ام��ع��ات  قائمة 
وجعلها  بعد،  عن  والعمل  التعليم 
املرحلة  م���ع  ب�����س��ه��ول��ة  ت��ت��م��ا���س��ى 

املعايري  اأف�������س���ل  وف�����ق  احل���ال���ي���ة 
االجتماع  ت��ن��اول  بعدها  املّتبعة.   
املتعِلّقة  الق�سايا  م��ن  جم��م��وع��ة 
��ة عن  ب�����س��ري ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��َيّ
العمل  واإج��راءات  وب�سيا�سات  ُبعد، 
وبحث  م��ن��اق�����س��ة  ومت  ُب���ع���د،  ع���ن 
التي  اخل��ط��ة  تنفيذ  ا���س��ت��م��رارّي��ة 
على  للحفاظ  اجلامعة  و�سعتها 
منت�سبيها.  جميع  و�سالمة  �سحة 
االأراء  خمتلف  املجتمعون  وتناول 
واخل��ط��ط ب�����س��اأن م��وا���س��ل��ة جودة 
يف  امل��ع��اي��ري  اأع��ل��ى  وحتقيق  االأداء 
القا�سمية  اجلامعة  خطط  تنفيذ 
وا�ستمرار اأعمالها بوترية متميزة 

الرب  دار  من  ماليني   7
دعًما للوطن

•• دبي-الفجر:

درهم  مالين  ب�سبعة  تربعها  ال��رب  دار  جمعية  اأعلنت 
ل�سندوق االأزمات والكوارث، دعًما جلهود دولة االإمارات 
وبراجمها للحفاظ على ال�سحة وال�سالمة العامة، يف 
مواجهة خطر انت�سار فريو�س كورونا امل�ستجد "كوفيد 
املن�سودة  والتجهيزات  املعدات  توفري  �سبيل  ويف   ،"19

ملختلف القطاعات، وفق قرارات اجلهات املخت�سة.
اإدارة  جمل�س  رئ��ي�����س  امل���زروع���ي،  خليفة  خ��ل��ف��ان  واأك����د 
جمعية دار الرب، اأن مبادرة اجلمعية ت�سكل ترجمة لقيم 
الر�سيدة،  قيادتنا  لتوجيهات  وا�ستجابة  احلنيف،  ديننا 

وتعك�س قيم وفل�سفة "دار الرب" و�سيا�ستها بالوقوف مع 
اأهمية  على  م�سددا  واحل���االت،  الظروف  كل  يف  الوطن 
واح��ًدا مرتا�سا،  وقيادته، �سًفا  الوطن  االلتفاف حول 

ال�سيما يف الظروف الراهنة.
عائلية  جمموعة  م��ب��ادرة  اإىل  امل��زروع��ي  خلفان  واأ���س��ار 
ال��رب، خ��الل االأي���ام القليلة  اإم��ارات��ي��ة، عرب جمعية دار 
املا�سية، للتربع ودعم جهود الدولة الوقائية واإجراءاتها 
�سراء  ل�سالح  دره���م،  مليون   12 بقيمة  االح���رتازي���ة، 
وجتهيزات  طبية  وم���ع���دات  اإ���س��ع��اف  ���س��ي��ارات  وت��وف��ري 
دبي  موؤ�س�سة  اإىل  مقدمة  االإ���س��ع��اف،  بعمليات  خا�سة 

خلدمات االإ�سعاف.

مياين ح�شني العفاري ليلى علي البلو�شي حممد بن دافونخالد جمعة الدرمكي عارفة الفالحي ال�شيخ حميد بن عبد اهلل املعال
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اأخبـار الإمـارات
بتوجيهات من�شور بن زايد 

مدار�س الإمارات الوطنية تعفي طالبها من ر�ضوم املوا�ضالت 
والتغذية خالل فرتة التعليم عن بعد

•• اأبوظبي-وام: 

اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س  بتوجيهات من �سمو ال�سيخ من�سور بن زايد 
اإدارة مدار�س االإم��ارات الوطنية  ال��وزراء وزير �سوؤون الرئا�سة قرر جمل�س 
اأمور الطلبة امللتحقن بجميع مدار�سها يف الدولة من �سداد  اأولياء  اإعفاء 

ر�سوم املوا�سالت والتغذية طوال فرتة التعليم عن بعد.
و يتيح القرار لكل من دفع تلك الر�سوم ا�سرتدادها اأو اإ�سافتها اإىل ح�سابه 

مع املدر�سة بهدف اال�ستفادة منها الحقا.
االإم���ارات حلماية  دول��ة  اتخذتها  التي  االإج���راءات  املبادرة �سمن  تاأتي هذه 
تنفيذا  و   19 كوفيد  امل�ستجد  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  م��ن  واملقيمن  امل��واط��ن��ن 
للقرارات املعلنة من وزارة الرتبية والتعليم و حر�سا من مدار�س االإمارات 
االأم��ور وت�سخري  اأولياء  الوطنية على ت�سخري كل االإمكانات للتي�سري على 
لطالبها  وامل��ع��ريف  التعليمي  امل�ستوى  رف��ع  يف  ت�سهم  ال��ت��ي  ال��ظ��روف  ك��اف��ة 

واعدادهم ليكونوا قادة امل�ستقبل.

حماكم راأ�س اخليمة تقدم خدماتها الكرتونيا اعتبارا من اليوم 
•• راأ�س اخليمة – �صليمان املاحي 

ت��ق��دم حم��اك��م راأ������س اخل��ي��م��ة ح��زم��ة م���ن خ��دم��ات��ه��ا الق�سائية 
والتوثيقية الكرتونيا عن بعد مما ميكن املتعامن معها من اناز 
معامالتهم الق�سائية دون احلاجة حل�سورهم �سخ�سيا اىل مقر 

املحاكم اعتبارا من اليوم .
يف  امل�سرتكة  اجلهات  منها  ي�ستفيد  التي  اخلدمات  تلك  وتعك�س   
وال�سركات  املحامن  ومكاتب  ك��االأف��راد  االل��ك��رتون��ي��ة  اخل��دم��ات 
والبنوك اأعلى معاير ال�سالمة التي تطبقها حماكم راأ�س اخليمة 

للحد من انت�سار فريو�س كورورنا .
ق�سايا  ت�سجيل  االلكرتونيا:  املقدمة  املحاكم  خدمات  وتت�سمن 

ت�سجيل  االبتدائية  الق�سائية  ت�س�������جيل  امل�س������تعجلة  االم����ور 
الطلبات  امل��دن��ي��ة  التمييز  ط��ع��ون  ت�سجيل  اال���س��ت��ئ��ن��اف  ق�����س��اي��ا 
االمور  ط��ل��ب��ات  التنفيذ  ط��ل��ب��ات  امل��دن��ي��ة  الق�سايا  يف  الق�سائية 
امل�ستعجلة خدمات اال�ستعالم عن ملفات الق�سايا وملفات التنفيذ 
املتعاملن  ال��ع��ام��ة جلميع  االل��ك��رتون��ي��ة  االل��ك��رتون��ي��ة اخل��دم��ات 
ال�سريع  االل��ك��رتوين  ال��دف��ع  االك��رتون��ي��ة  اال�سه�����ادات  ط������لبات 
واأمانات  الق�سايا  الأم��ان��ات  االل��ك��رتوين  ال��دف��ع  املحاكم  لر�سوم 
الوكاالت  ع��ن  اال���س��ت��ع��الم  وال��ن��ف��ق��ات  ال��رتك��ات  واأم���ان���ات  التنفيذ 
الق�سايا  اأح��ك��ام  على  االط��الع  الق�سايا  تفا�سيل  عن  اال�ستعالم 
املن�سورة اخلدمات االلكرتونية للم�سجونن وخدمة عقود الزواج 

الرقمية .

بتوجيهات حمدان بن حممد تعمل عن بعد وتوا�شل دورها املحوري يف ا�شت�شراف امل�شتقبل 

دبي للم�ضتقبل تطور حلول مبتكرة للتحديات احلالية واملقبلة وتوظف قدراتها لدعم جهود مواجهة التحديات ال�ضحية العاملية
•• دبي-الفجر: 

الرئي�س  بلهول  اأكد خلفان جمعة 
للم�ستقبل  دبي  ملوؤ�س�سة  التنفيذي 
املوؤ�س�سة  يف  ال���ع���م���ل  ف���ري���ق  اأن 
واإمكانياته  طاقاته  كافة  يوظف 
تدعم  م���ب���ت���ك���رة  ح���ل���ول  الإي�����ج�����اد 
جهود دول��ة االإم��ارات يف الت�سدي 
امل�ستجد،  النت�سار فريو�س كورونا 
�ساحب  ل���ت���وج���ي���ه���ات  جت�������س���ي���داً 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د ب��ن را�سد 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل 
دبي  ال��وزراء حاكم  رئي�س جمل�س 
رعاه اهلل، ب�سرورة تعزيز التعاون 
واال�ستباقية يف مواجهة الظروف 
والتحديات ال�سحية التي ي�سهدها 

العامل.
واأ�ساف اأن موؤ�س�سة دبي للم�ستقبل 
ال�سيخ  ���س��م��و  م����ن  وب���ت���وج���ي���ه���ات 
ح����م����دان ب����ن حم���م���د ب����ن را����س���د 
رئي�س  دب���ي  ع��ه��د  ويل  م��ك��ت��وم  اآل 
جمل�س  رئي�س  التنفيذي  املجل�س 
للم�ستقبل،  دب���ي  موؤ�س�سة  اأم��ن��اء 
كانت من اأوىل اجلهات احلكومية 

الدولة واملجتمع.
كما يعمل مركز الثورة ال�سناعية 
الرابعة يف االإمارات على التوا�سل 
م����ع ���س��ب��ك��ة ع���امل���ي���ة م����ن اخل�����رباء 
الذكاء  جم��االت  يف  واملتخ�س�سن 
الدقيق  وال����ط����ب  اال����س���ط���ن���اع���ي 
وال����ب����ل����وك ت�������س���ن ح������ول ال���ع���امل 
ل����درا�����س����ة ف���ر����س ت���وظ���ي���ف هذه 
اجلهود  يف  التكنولوجية  االأدوات 
احل��ك��وم��ي��ة ل��ل��ح��د م���ن ت���اأث���ريات 
ان���ت�������س���ار ف����ريو�����س ك�����ورون�����ا على 

القطاعات احليوية والرئي�سية.

املجتمعي  ال���وع���ي  ت��ع��زي��ز 
واملعرفة العلمية 

للم�ستقبل  دب���ي  موؤ�س�سة  وت��رك��ز 
املعرفية  م���ب���ادرات���ه���ا  خ����الل  م���ن 
ع���ل���ى اط������الع امل�������س���وؤول���ن وف����رق 
امل��ج��ت��م��ع، باأحدث  ال��ع��م��ل واأف�����راد 
انت�سار  ع��ن  ال��ن��اج��م��ة  ال��ت��ط��ورات 
فريو�س كورونا يف جمال ال�سحة 
وتقارير  ال��ع��ل��م��ي��ة  واالخ���ت���ب���ارات 
وتاأثريها  ال���ع���امل���ي���ة،  امل��وؤ���س�����س��ات 
والتعليم  االقت�ساد  قطاعات  على 

احليوية،  القطاعات  من  وغريها 
ل����ت����ح����دي����ات ال������ف������رتة احل����ال����ي����ة 
واال�ستعداد  امل�ستقبل  وا�ست�سراف 
التكنولوجيا  ت��وظ��ي��ف  ع���رب  ل���ه 
ولفت  املبتكرة.  واالأفكار  احلديثة 
الب�سرية  امل����وارد  اإدارة  ن���اح  اإىل 
يف  للم�ستقبل  دب����ي  م��وؤ���س�����س��ة  يف 
الورقية  املعامالت  عن  اال�ستغناء 
العمليات  ك��اف��ة  واأمت��ت��ة  ب��ال��ك��ام��ل 
والعقود  امل���ال���ي���ة  واالإج�������������راءات 

وامل�سرتيات.

فهم امل�شتقبل ون�شر املعرفة
موؤ�س�سة  توا�سل  ذات��ه،  ال�سياق  يف 
لتحقيق  ال��ع��م��ل  للم�ستقبل  دب���ي 
املرتكزة  اال�سرتاتيجية  اأه��داف��ه��ا 
تخيل  ت�سمل  اأرب��ع��ة حم���اور  ع��ل��ى 
املحتوى  ون�����س��ر  امل�ستقبل،  وف��ه��م 
امل�����ع�����ريف، وب�����ن�����اء م�����ه�����ارات ق�����ادة 
امل�ستقبل،  وت�����س��م��ي��م  امل�����س��ت��ق��ب��ل، 
اأول���وي���ات دب���ي يف احلفاظ  ل��دع��م 
���س��الم��ة جم��ت��م��ع��ه��ا و�سحة  ع��ل��ى 
���س��ك��ان��ه��ا، وم��وا���س��ل��ة ال��ع��م��ل على 
ر�سم التوجهات امل�ستقبلية لتعزيز 

ت�سميم  ع��ل��ى  امل�����س��ت��ق��ب��ل  خل����رباء 
ال�سيناريوهات  م����ن  جم���م���وع���ة 
امل�ستقبلية للتحديات الناجمة عن 
فريو�س كورونا وخطط اال�ستعداد 

لها يف دبي ودولة االإمارات.
مربمج  مليون  م��ب��ادرة  تتيح  كما 
عربي التي ت�سرف عليها موؤ�س�سة 
دبي للم�ستقبل، الفر�سة للراغبن 
لتعزيز  بعد،  عن  الربجمة  بتعلم 
واال�ستعداد  امل�ستقبلية  مهاراتهم 
�ست�سهد  ال��ت��ي  امل��ق��ب��ل��ة  ل��ل��م��رح��ل��ة 
الكثري من التغريات على خمتلف 
تاأهيل  ي��ت��ط��ل��ب  م����ا  امل�������س���ت���وي���ات 
توظيف  ع��ل��ى  ال����ق����ادرة  امل����واه����ب 

التكنولوجيا خلدمة املجتمع.

ت�شميم  يف  متوا�شلة  ج��ه��ود 
امل�شتقبل 

ك����م����ا ت����وا�����س����ل م����وؤ�����س���������س����ة دب����ي 
م���ع اجلهات  ال��ع��م��ل  ل��ل��م�����س��ت��ق��ب��ل 
وال�سركات  واخل��ا���س��ة  احلكومية 
النا�سئة ورواد االأعمال من خمتلف 
اأنحاء العامل لتنفيذ جمموعة من 
امل�ساريع املتعلقة بتحديات الفرتة 

بعد  عن  العمل  نظام  تطبق  التي 
تنفيذ  وتوا�سل   ،100% بن�سبة 
ومتابعة  وم��ه��ام��ه��ا  م�����س��وؤول��ي��ات��ه��ا 
واملبادرات  امل�����س��اري��ع  تنفيذ  ���س��ري 
العمل  ف�����رق  اج���ت���م���اع���ات  وع���ق���د 
اأنظمة  ال�����س��اع��ة ع���رب  ع��ل��ى م����دار 
حفاظاً  احل���دي���ث���ة،  االت���������س����االت 
موظفيها  و���س��الم��ة  ���س��ح��ة  ع��ل��ى 
اإىل  م�سرياً  ع��ام،  ب�سكل  واملجتمع 
اجتماعات  عقد  يف  املوؤ�س�سة  ناح 
 100 اف���رتا����س���ي���ة الأك�������ر م����ن 
للتاأكد  واح�����د  وق����ت  يف  م���وظ���ف 
���س��الم��ت��ه��م و����س���م���ان توفري  م���ن 
الظروف االأمثل للعمل با�ستخدام 

اأحدث التقنيات.
واأ�سار بلهول اإىل اأن املوؤ�س�سة تعمل 
ب��ط��اق��ة وك���ف���اءة كاملة  ب��ع��د  ع���ن 
وبراجمها  اأق�سامها  خمتلف  عرب 
بالتن�سيق  ومبادراتها  وم�ساريعها 
احلكومية  اجل���ه���ات  خم��ت��ل��ف  م���ع 
االإم����ارات وخارجها  واخل��ا���س��ة يف 
ال�سحة  قطاعات  جاهزية  لتعزيز 
والنقل  واالق���ت�������س���اد  وال��ت��ع��ل��ي��م 
التحتية  وال��ب��ن��ي��ة  واالت�������س���االت 

وال�سناعة وال�سياحة وغريها.
تقارير  امل�ستقبل  مر�سد  وين�سر 
اإعالمية على موقعه االإلكرتوين 
االجتماعي  ال��ت��وا���س��ل  وو����س���ائ���ل 
مدعومة  االأخ�����ب�����ار  اآخ�������ر  ح�����ول 
التوعوية  ال���ف���ي���دي���و  مب���ق���اط���ع 
وال�سور البيانية للتعريف باأحدث 
ال���ت���ط���ورات وامل�����ب�����ادرات يف دول���ة 

االإمارات وخارجها.

بناء مهارات �شباب امل�شتقبل
املوؤ�س�سات  ج��ه��ود  دع���م  اإط����ار  ويف 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة يف ت��ن��ف��ي��ذ م���ب���ادرات 
اأكادميية  تعمل  ب��ع��د،  ع��ن  التعلم 
التوا�سل مع  دبي للم�ستقبل على 
واملوؤ�س�سات  اجل��ام��ع��ات  خم��ت��ل��ف 
االأكادميية واملراكز البحثية حول 
التعليم  اآل���ي���ات  ل��ت��ط��وي��ر  ال���ع���امل 
تنفيذ  ع��ل��ى  ح���ر����س���اً  امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي 
ت��وج��ي��ه��ات ق��ي��ادة دول����ة االإم�����ارات 
وبناء  التعليم  م�سرية  مبوا�سلة 

مهارات �سباب امل�ستقبل.
م���ن خمتلف  امل��ن��ت�����س��ب��ون  وع���م���ل 
اجلهات احلكومية يف برنامج دبي 

مكانتها الرائدة عاملياً.
اأبحاث ودرا�شات ا�شت�شرافية 

للم�ستقبل  دب��ي  موؤ�س�سة  وتعمل 
من  �ساملة  جمموعة  اإع���داد  على 
واالأبحاث  اال�ست�سرافية  التقارير 
بالتحديات  اخلا�سة  وال��درا���س��ات 
انت�سار  ع���ن  ال��ن��اج��م��ة  ال�����س��ح��ي��ة 
فريو�س كورونا امل�ستجد، بالتعاون 
مع �سركاء املوؤ�س�سة من القطاعن 
بهدف  واخل�������ا��������س،  احل����ك����وم����ي 
توظيف التقنيات احلديثة يف دعم 
ج��ه��ود ال��ق��ط��اع ال�����س��ح��ي يف دبي 
ودول���ة االإم����ارات واال���س��ت��ف��ادة من 
املمار�سات العاملية الناجحة يف هذا 

املجال.
و�سيتم توظيف التقارير ال�سادرة 
ع���ن اأب���ح���اث دب����ي ل��ل��م�����س��ت��ق��ب��ل يف 
ا�ست�سراف م�ستقبل دبي يف املرحلة 
التغريات  مواكبة  وكيفية  املقبلة 
يف  الفريو�س  انت�سار  عن  الناجمة 
امل�ستقبلية  القطاعات االقت�سادية 
االأمثل،  بال�سكل  لها  واال�ستعداد 
تعزيزاً لنهج دبي الرائد يف ا�ستباق 
خلدمة  وت���وظ���ي���ف���ه���ا  ال����ت����غ����ريات 

احل����ال����ي����ة ع�����رب م�������س���رع���ات دب���ي 
اإ�سافة   ،  10X دب��ي  و  امل�ستقبل 
اجلهات  مع  الكامل  التن�سيق  اإىل 
الت�سريعية يف دبي ودولة االإمارات 
لتطوير  الت�سريعات  خمترب  عرب 
لتطوير  وم���ب���ت���ك���رة  اأم����ن����ة  ب��ي��ئ��ة 
االأفكار امل�ستقبلية وجتريبها على 

اأر�س الواقع.
للم�ستقبل  دبي  خمتربات  وتعمل 
وتقنيات  اأج����ه����زة  ت���ط���وي���ر  ع���ل���ى 
دع����م جهود  ت�����س��ه��م يف  م���ت���ط���ورة 
مبا  ال��دول��ة،  يف  ال�سحية  الهيئات 
اأجهزة  و�سناعة  ت�سميم  ذل��ك  يف 
على  ب��االع��ت��م��اد  الطبية  التنف�س 
االأبعاد  ث��الث��ي��ة  ال��ط��ب��اع��ة  تقنية 
ال��ت��ق��ن��ي��ات احلديثة  وغ��ريه��ا م��ن 
اجلهات  من  العديد  مع  بالتعاون 

وال�سركات.

وجه باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والحتياطات الالزمة
�ضاحي خلفان يرتاأ�س جمل�س مكافحة املخدرات عن بعد ويوؤكد جهوزية رجال املكافحة يف كل الظروف

احلرة،  واملناطق  واحل��دود  املنافذ 
الغافري،  حمد  ال��دك��ت��ور  و���س��ع��ادة 
للتاأهيل  ال��وط��ن��ي  امل���رك���ز  م��دي��ر 
الوطنية  اللجنة  رئي�س  بالدولة، 
والدمج  والتاأهيل  للعالج  العليا 
عيد  العميد  و�سعادة  االجتماعي، 
حممد ثاين ح��ارب، مدير االدارة 

باالت�سال  اليوم  الذي عقد �سباح 
واأع�ساء  ال��رئ��ي�����س  ب���ن  ب��ع��د  ع���ن 
العميد  �سعادة  بح�سور  املجل�س، 
مدير  ال�����س��وي��دي،  ع��ب��داهلل  �سعيد 
االحتادية  املخدرات  مكافحة  عام 
و�سعادة  امل��ج��ل�����س،  رئ��ي�����س  ن���ائ���ب 
اأم���ن ح�سن االأم���ريي،  ال��دك��ت��ور 

العليا  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س 
للوقاية من امل��خ��درات، وع��دد من 
مكافحة  وم����دي����ري  امل�������س���وؤول���ن 

املخدرات بالدولة.
من  جمموعة  املجل�س  وا�ستعر�س 
امل��وا���س��ي��ع امل���درج���ة ع��ل��ى ج���دول 
ور�سد  متابعة  واأهمها  االجتماع 

كامل  يف  املكافحة  رج��ال  و�سيكون 
للمجرمن  للت�سدي  جهوزيتهم 
اأعلى معايري  ومتابعتهم، متبعن 
الوقاية وال�سالمة خالل تعاملهم 

مع تلك الق�سايا.
ج���اء ذل���ك خ���الل ت���روؤ����س معاليه 
اجتماع جمل�س مكافحة املخدرات 

ب�سرطة  املخدرات  ملكافحة  العامة 
دبي، رئي�س اللجنة الوطنية العليا 
ملكافحة االجتار باملخدرات، و�سعادة 
حممد  ع���ب���دال���رح���م���ن  ال���ع���م���ي���د 
التنفيذي  املكتب  رئي�س  العوي�س، 
ملجل�س مكافحة املخدرات، و�سعادة 
الذخري  را���س��د  ال��دك��ت��ور  العقيد 

ووق����اي����ة  ال�������س���ح���ة  وزارة  وك����ي����ل 
ال�سحة  ل�سيا�سة  امل�ساعد  املجتمع 
العامة والرتاخي�س، و�سعادة اأحمد 
عبداهلل بن الحج الفال�سي، املدير 
العام للهيئة االحتادية للجمارك، 
الكويتي،  اأح��م��د  حم��م��د  و���س��ع��ادة 
م��دي��ر ع���ام ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة الأمن 

•• دبي-الفجر:

وجه معايل الفريق �ساحي خلفان 
ال�سرطة  رئ���ي�������س  ن����ائ����ب  مت����ي����م، 
واالأمن العام يف دبي، رئي�س جمل�س 
م�ستوى  على  امل��خ��درات  مكافحة 
كافة  ات����خ����اذ  ب���اأه���م���ي���ة  ال�����دول�����ة، 
االإجراءات الوقائية واالحتياطات 
ال��ك��ف��ي��ل��ة ب���ال���وق���اي���ة م����ن ع����دوى 
"كورونا" املتجدد، وذلك  فريو�س 
خالل التعامل امليداين مع ق�سايا 
على  القب�س  وعمليات  امل��خ��درات، 
واأكد معاليه  التجار.  اأو  املروجن 
امل���خ���درات،  م��ك��اف��ح��ة  اأن جم��ل�����س 
القيادة  ت���وج���ي���ه���ات  ع���ل���ى  وب����ن����اء 
االإجراءات  اتخاذ  ب�ساأن  الر�سيدة 
انت�سار  ملواجهة خطر  االحرتازية 
ظل  ويف  "كورونا"،  ف�����ريو������س 
ال��ظ��روف احل��ال��ي��ة ال��ت��ي مي��ر بها 
ال��ع��امل، ���س��وف ل��ن ي��دخ��ر املجل�س 
التداعيات  م���واج���ه���ة  يف  ج���ه���دا 
املر�س،  ه��ذا  انت�سار  ع��ن  الناجتة 
خ�����س��و���س��ا يف ق�����س��اي��ا امل���خ���درات، 

خ�����ط�����وط ال����ت����ه����ري����ب ال�����ت�����ي قد 
ت�ستهدف منافذ ومداخل الدولة، 
وال�����ت�����ي ق�����د ي���ب���ت���ك���ره���ا م���روج���و 
الطائرات  ع��ن  ك��ب��دي��ل  امل���خ���درات 
وال�����س��ف��ن وو���س��ائ��ل ال��ن��ق��ل الربي، 
ال��دول��ي��ة واملحلية  ال��ق��ي��ود  يف ظ��ل 
الو�سائل  تلك  على  حاليا  القائمة 

ب�سبب انت�سار مر�س كورونا.
ك���م���ا ا����س���ت���ع���ر����س امل��ج��ل�����س ع����ددا 
التي  ال���ع���الج���ي���ة  اخل����ط����ط  م����ن 
املخدرات  ملدمني  تنفيذها  �سيتم 
العالج،  لطلب  يتقدمون  ال��ذي��ن 
مب�������ا ي����ت����ن����ا�����س����ب م�������ع اخل����ط����ط 
الوقاية  االحرتازية للدولة ب�ساأن 
ومراجعة  ك����ورون����ا،  م���ر����س  م���ن 
الإدارات  االأداء،  م��وؤ���س��رات  ن��ت��ائ��ج 
للظروف  وفقا  املخدرات  مكافحة 
بالعمل  واال����س���ت���م���رار  احل���ال���ي���ة، 
ملكافحة  الوطنية  باال�سرتاتيجية 
اأجهزة  ع��ل��ى  امل�����س��ق��ط��ة  امل���خ���درات 
م�ستوى  على  امل��خ��درات  مكافحة 
ال�سركاء  م��ع  والتن�سيق  ال��دول��ة، 

اال�سرتاتيجين.

قائد عام �ضرطة راأ�س اخليمة يطمئن على اإجراءات مواجهة فريو�س كارونا  »كوفيد 19«
•• راأ�س اخليمة- الفجر 

اط���ل���ع ال����ل����واء ع��ل��ي ع��ب��د اهلل بن 
�سرطة  ع��ام  قائد  النعيمي  ع��ل��وان 
العام  امل��وق��ف  راأ����س اخل��ي��م��ة، على 
ل���������الإج���������راءات االح��������رتازي��������ة يف 
مواجهة فريو�س كورونا ) كوفيد 
بح�سور  وذل���ك  امل�ستجد،   )  19
امل�����دراء ال���ع���ام���ون، وال��ع��ق��ي��د ركن 

راأ�س اخليمة، مبا يعمل على حتقيق 
باال�ستمرار  االأع��م��ال  ا�ستمرارية 
اخل�����دم�����ات  اأف���������س����ل  ت�����ق�����دمي  يف 
اإىل  امل��ق��دم��ة  واالأم��ن��ي��ة  ال�سرطية 
اآلية  ودع����م  امل��ت��ع��ام��ل��ن،  ج��م��ه��ور 
الذكية  التطبيقات  ا�ستخدام  عمل 
يف اإن����ه����اء امل���ع���ام���الت واخل���دم���ات 
مناق�سة  ع����ن  ف�������س���اًل  امل���ق���دم���ة، 
اخل��ط��ة االإع���الم���ي���ة ال��ت��ي تهدف 

ي��و���س��ف ���س��امل ب���ن ي��ع��ق��وب رئي�س 
ف��ري��ق ���س��م��ان ج��اه��زي��ة اخلدمات 
مدير  واخلارجية–  ال���داخ���ل���ي���ة 
راأ�س  ب�سرطة  اخلا�سة  املهام  اإدارة 
ال�سباط  م����ن  وع�������دد  اخل���ي���م���ة، 

املعنين.
ومناق�سة  ا���س��ت��ع��را���س  مت  ح��ي��ث 
وال�سالمة  ال�����س��ح��ة  ا����س���رتاط���ات 
ال��ع��ام��ة ل�سرطة  ال��ق��ي��ادة  مل��وظ��ف��ي 

واملتعاملن  العاملن  توعية  اإىل 
التعامل  ثقافة  ون�سر  واجلمهور، 
ن�����س��ر كافة  وق�����ت االأزم����������ات، م����ع 
والقرارات  والتعليمات  االإج��راءات 
ال��ت��اب��ع��ة ل�����وزارة ال��داخ��ل��ي��ة خالل 
االأزم��������������ة، دع������م������اً ل�������الإج�������راءات 
فريو�س  مكافحة  يف  االح���رتازي���ة 

كرونا ) كوفيد 19 (.
ومن جانب اآخر، مت االطالع على 

الداخلي  االأم����ن  ع��م��ل��ي��ات  خ��ط��ط 
القيادة  جاهزية  مدى  من  للتاأكد 
اخليمة،  راأ�������س  ل�����س��رط��ة  ال��ع��ام��ة 
ال����واج����ب����ات  اأداء  يف  وك����ف����اءت����ه����ا 
�سعادته  اأ����س���اد  ح��ي��ث  امل�ستقبلية، 
باالإجراءات االحرتازية والوقائية 
التي  واال����س���ت���ب���اق���ي���ة  وال�����س��ح��ي��ة 
متمنياً  ال��داخ��ل��ي��ة،  وزارة  تتبعها 

االأمن وال�سالمة للجميع.
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�صارقة-الفجر :

للجمعية  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���ك���ت���ب  م���ن���ح 
اخلليجية لالإعاقة بالدولة االإماراتي 
���س��ي��ف حم��م��د ع��ب��داهلل ال��دب��ل ع�سو 
جمعية االإمارات ملتالزمة داون بدبي  
ملتالزمة  العاملي  اليوم  �سخ�سية  لقب 
داون لعام 2020، حتت �سعار “نحن 
نحو  ���س��ري��ح��ة  دع����وة  يقرر” يف  م���ن 
اأ�سحاب  م��ن  الفئة  ه��ذه  ا�ستقاللية 
ال���ق���رارات املنا�سبة  ات��خ��اذ  ال��ه��م��م  يف 
ومتكينهم   ، ح��ي��ات��ه��م  ����س���وؤون  الإدارة 
املتحدة  االأمم  ات��ف��اق��ي��ة  مظلة  حت��ت 
، وه���ذا االأمر  االأ���س��خ��ا���س  ، حل��ق��وق 
ال���دع���م اجليد  ي��ت��ح��ق��ق م���ن غ���ري  ال 
بامل�ساركة  وامل�����ق�����رتن   ، وامل���ن���ا����س���ب 
املجتمع ومتكن  وامل��وؤث��رة يف  الفاعلة 
  . لهم  احلا�سنة  واملوؤ�س�سات  االأف���راد 
اإن ال��رع��اي��ة واالإر����س���اد االأ���س��ري مهم 
امل�سابن  االأ���س��خ��ا���س  ح��ي��اة  يف  ج���دا 
مبتالزمة داون ،  وتكمن هذه االأهمية 
يف تذليل جميع العقبات ، والتحديات 
التي تواجه االأ�سر منذ الك�سف املبكر 
وحتى البلوغ،وهذا االأمر يتطلب من 
املزيد  تظافر  اخلليجية  موؤ�س�ساتنا 
من اجلهود ، لتلبية احتياجاتهم من 
 ، ال�سامل  والتعليم  ال�سحية  الرعاية 
يحقق  وال��ذي  امل�ستويات  جميع  على 
�سليما،  ب���ن���اء  م�����س��ارك��ت��ه��م  ���س��ك  ب���ال 
يكونوا  واأن  مل��ج��ت��م��ع��ات��ه��م،  وت��ن��م��ي��ة 
اأ�سحاب قرار لت�سيري �سوؤون حياتهم.    
وقال املهند�س �سالح عبداهلل املو�سى 
العاملي  ال���ي���وم  اإن  اجل��م��ع��ي��ة   رئ��ي�����س 
ع��زي��ز علينا  ي���وم  ه��و  داون  مل��ت��الزم��ة 
ف��ر���س��ة مهمة  ت��ع��ت��رب  اإن���ه���ا  ، ح��ي��ث 
لن�ستمع اإىل اآرائهم واآراء اأ�سرهم من 

اأجل املزيد من الوعي ، وطلب الدعم 
حم��ل��ي��ا ودول���ي���ا ل��ت��ح��ق��ي��ق امل���زي���د من 
الرخاء ، وحتقيق احلياة الكرمية لهم 
، ويجب علينا كموؤ�س�سات وجمعيات ، 
اإبراز  ا�ستمرارية  ن�سجع ونحث يف  اأن 
اإب��داع��ات��ه��م ومت��ي��زه��م ،واأن����ا اأوؤك����د اأن 
ممار�ستنا الإن�سايتنا مطلب مهم ، من 
وم�ساركتهم  حولهم  االلتفاف  خالل 
اأف��راح��ه��م وه��م��وم��ه��م، وال��ع��م��ل على 
ن��ي��ل��ه��م حل���ق���وق���ه���م وواج����ب����ات����ه����م، و 
املعرفة  واأدوات  ال��ث��ق��ة  اإع���ط���ائ���ه���م 
الت���خ���اذه���م ل��ق��رارات��ه��م ب��اأن��ف�����س��ه��م ، 
الطبيعية  احلياة  ملمار�ستهم  و�سوال 
ا�ستمرارية  اإن   : امل��و���س��ى  واأ���س��اف    .
االأع��م��ال وامل��وؤمت��رات لدعم متالزمة 
داون كان وما يزال من ال�سواهد املميزة 
اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جم��ل�����س  دول  يف 
االأن�سطة  م���ن  ال��ع��دي��د  خ���الل  م���ن   ،
واملوؤمترات  وامل����ب����ادرات  وال��ف��ع��ال��ي��ات 

 ، داون  ملتالزمة  املفيد  امل���ردود  ذات   ،
ومقدمي اخلدمات واالأ�سر واخلرباء 
والباحثن ، حيث اأ�سبحت  متواجدة 
ع��ل��ى خ��ري��ط��ة ال��ع��امل  ، وم���ا ت�سهده 
مدينة دبي هذا العام ، خري دليل على 
ذلك من خالل تبني جمعية االإمارات 
ملتالزمة داون يف ا�ست�سافتها باإذن اهلل 
داون  ملتالزمة  العاملي  “الكونر�س 
ينبغي  ع��امل��ي  ح��دث  وه��و   ”2020
 ، وخمرجاته  فعاليته  من  اال�ستفادة 
�سادق  حقيقي  وامتداد  ترجمة  وهي 
وحماية  دعم  يف   ، اخلليجية  للجهود 
كل  ل��ه��م  وم��ت��م��ن��ن  داون،  م��ت��الزم��ة 

التوفيق وال�سداد. 
  وه����ن����اأت م���ن ج��ان��ب��ه��ا م��ن��ى �سعيد 
املن�سوري ع�سو جمل�س اإدارة اجلمعية 
االإم�����ارات  جمعية  ه��ن��اأت  اخل��ل��ي��ج��ي��ة 
ملتالزمة داون واأ�سرة االإماراتي �سيف 
الدبل باختياره املوفق نظرا الإنازته 

وجمل�س  الدولة  م�ستوى  على  املميز 
الدائم  وح�سوره  اخلليجي  التعاون 
الهمم  اأ�سحاب  منا�سبات  يف  والفاعل 
وت�سرف �سيف الدبل ممثال الأ�سحاب 
ب��ال��دول��ة مب�����س��ارك��ة �ساحب  ال��ه��م��م 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د ب���ن زاي����د اآل 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 
امل�����س��ل��ح��ة -حفظه  ل���ل���ق���وات  االأع����ل����ى 
لبدء  ال���ر����س���م���ي  االإع��������الن  -يف  اهلل 
اخلا�س  ل��الأومل��ب��ي��اد  العاملية  االأل��ع��اب 
املن�سرم  ال��ع��ام  اأبوظبي  العا�سمة  يف 
العاملي  ال��ي��وم  م�سريات  يف  وامل�ساركة 

ملتالزمة داون التوعوية . 
ف��ق��د  ول��د �سيف ال��دب��ل ع��ام 1986 
يف اأب��وظ��ب��ي  ول��دي��ه م��ت��الزم��ة داون 
اإىل ح�سانة خا�سة حن كان  وان�سم 
، وق���د ط��ب��ق نظام  ���س��ن��ة   2.5 ع��م��ره 
الدمج يف احل�سانة وان�سم اإىل مركز 
املراأة  نه�سة  جلمعية  التابع  املعاقن 

اأبوظبي عندما بلغ من  الظبيانية يف 
العمر 4 �سنوات كما ان�سم اإىل مركز 
الهمم   اأ�سحاب  وتاأهيل  لرعاية  دب��ي 
لع�سوية  ان�����س��م  ك��م��ا   1999 ع����ام 
نادي الثقة للمعاقن يف ال�سارقة عام 
2000 و ان�سم اىل ع�سوية جمعية 
عام  م��ن��ذ  داون  مل��ت��الزم��ة  االم�������ارات 
برنامج  يف  حاليا  ومن�سم    2006
ال����روب����وت م���ع ط��ل��ب��ة ث��ان��وي��ة معهد 

التكنولوجيا التطبيقية. 
و�����س����ارك يف ال���ع���دي���د م����ن ال���ربام���ج 
ال���ت���وع���وي���ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة يف ال���دول���ة 
ع��ل��ى دورات فن  وخ��ارج��ه��ا. وح�����س��ل 
ت�سكيلي ب�سكل دوري على يد الفنانة 
العام  منذ  مكي  ن��اة  د.  الت�سكيلية 
على  حاليا  يتدرب  و  والزال   2008
الروبوت يف جمعية االإمارات ملتالزمة 
داون وتدرب عمليا يف فندق �سانغريال 
ويح�سل على التدريبات الريا�سية ) 

وكرة  والبوت�سي  والبولينغ  اجلولف 
ال�سلة ( مع جمعية االإمارات ملتالزمة 

داون.  
للدولة  املحلية  البطولة  يف  �سارك  و 
2002 و  ع����ام  ل��الومل��ب��ي��اد اخل���ا����س 
ذهبية  ميدالية   2 ع��دد  على  ح�سل 
 . م   50 و  م   25 مل�سافة  ال�سباحة  يف 
و�سارك يف االوملبياد اخلا�س االإقليمي 
لدول ال�سرق االأو�سط و�سمال اأفريقيا 
على  وح�سل   2004 ع��ام  تون�س  يف 
ال�����س��ب��اح��ة تتابع  م��ي��دال��ي��ة ذه��ب��ي��ة يف 
100 م  و�سارك يف االوملبياد اخلا�س 
االإق��ل��ي��م��ي ل�����دول ال�������س���رق االأو����س���ط 
و���س��م��ال اأف��ري��ق��ي��ا ال����ذي ق���ام يف دبي 
زايد  ب��ا���س��م ) دورة  االإم�����ارات  ب��دول��ة 
اخلري ( نوفمرب 2006 وح�سل على 
احلرة  ال�سباحة  يف  ذهبية  ميدالية 
�سباحة  يف  برونزية  وميدالية  25م 
بطولة  يف  ����س���ارك  و  م    25 ال�����س��در 

اخلا�س  لالوملبياد  ال��دول��ة  ت�سفيات 
امليدالية  على  وح�سل   2008 مايو 
و   25 احل���رة  ال�سباحة  يف  ال��ذه��ب��ي��ة 
اخلا�س  االومل��ب��ي��اد  بطولة  يف  ���س��ارك 
االإق��ل��ي��م��ي ل�����دول ال�������س���رق االأو����س���ط 
اأبوظبي  يف  امل��ق��ام  اأف��ري��ق��ي��ا  و���س��م��ال 
2008 وح�سل على ميدالية ذهبية  
يف  ف�سية  ميدالية   +  ) م   25 )ح���رة 
ال�سباحة ) �سدر 25 م ( و �سارك يف 
ال�سباحة  يف  ال��راب��ع��ة  ال��ع��امل  بطولة 
الربتغال  يف  املقامة  و  داون  ملتالزمة 
 -  11 عامليا  املركز اخلام�س  اأح��رز  و 
�سارك يف البطولة املحلية  و   2008
لالأندية للبولينغ وح�سل على املركز 
و   2010 الذهبية  وامليدالية  االأول 
�سارك يف االأوملبياد اخلا�س االإقليمي 
لدول ال�سرق االأو�سط و�سمال اأفريقيا 
2010 وح�سل على  �سوريا  املقام يف 
م��ي��دال��ي��ة ذه��ب��ي��ة  وم��ي��دال��ي��ة ف�سية 

ت�سفيات  يف  ����س���ارك  و  ال�����س��ب��اح��ة  يف 
االوملبياد اخلا�س على م�ستوى الدولة 
على  وح�������س���ل   2010-12-11
برونزية  ميدالية  و  ذهبية  ميدالية 
“ االوملبياد  يف  ���س��ارك  و  ال�سباحة  يف 
العاملي املقام يف اأثينا 2011 وح�سل 
ال�سباحة  يف  ف�����س��ي��ة  م��ي��دال��ي��ة  ع��ل��ى 
البطولة  ���س��ارك يف  ك��م��ا  ح���رة  م   25
امل��ح��ل��ي��ة ل���الأومل���ب���ي���اد اخل����ا�����س على 
 2017 للبولينغ  ال���دول���ة  م�����س��ت��وى 
و�سارك  ذهبية  ميدالية  على  وح�سل 
يف بطولة االألعاب االأوملبية االإقليمية 
 2 على  وح�سل    2018 اأبوظبي  يف 
م��ي��دال��ي��ة ذه��ب��ي��ة يف ال��ب��ول��ي��ن��غ. كما 
املبدعن  الهمم  اأ�سحاب  بجائزة  فاز 
الثقايف  ح�سن  بنت  عو�سة  رواق  من 
“ اأ���س��ع��د �سعب  م���ب���ادرة  ����س���ارك يف  و 
يف  الرئي�سة  ال�سخ�سيات  ك��اأح��د   “
الرئي�س يف دبي  االحتفال يف احل��دث 
ويعد  الوطني42  باليوم  لالحتفال 
اأح����د �سخ�سيات  م���ن  ال���دب���ل   ���س��ي��ف 
ذوي  من  مميزة  �سخ�سية   21 كتاب 
متالزمة داون والتي مت اإ�سدارها من 
جمموعة وراثة وله م�ساركات ثقافية 
عديدة  وجمتمعية  وريا�سية  وفنية 
واأن��ت��ج��ت ل���ه ال��ع��ن ل���الإع���الم فيلما 
االحتاد  خطوط  على  يعر�س  خا�سا 

واالإمارات بعنوان “ يف بيتنا بطل »

•• دبي-الفجر:

الق�سي�س  ���س��رط��ة  م���رك���ز  ح��ق��ق 
املقلقة  ال���ب���الغ���ات  يف  ان��خ��ف��ا���س��اً 
اإج�����م�����ايل  م������ن   16% ب���ن�������س���ب���ة 
مقارنة  املا�سي  العام  يف  البالغات 

بالعام 2018.
العديدي،  ي��و���س��ف  ال��ع��م��ي��د  وق����ال 
الق�سي�س،  ���س��رط��ة  م��رك��ز  م��دي��ر 
تلك  م��ن خف�س  امل��رك��ز مت��ك��ن  اإن 
البالغات نتيجة لتوجيهات معايل 
ال��ف��ري��ق ع��ب��د اهلل خ��ل��ي��ف��ة امل����ري، 
القائد العام ل�سرطة دبي، ومتابعة 
اإبراهيم  خليل  خبري  اللواء  �سعادة 
العام  ال��ق��ائ��د  م�ساعد  امل��ن�����س��وري، 
ل�سوؤون البحث اجلنائي، باالإ�سافة 
الربامج  م��ن  ال��ع��دي��د  تطبيق  اىل 
م�ستوى  ع��ل��ى  امل����وح����دة  االأم���ن���ي���ة 
يف  �ساهمت  والتي  ال�سرطة  مراكز 
خف�س البالغات املُقلقة يف منطقة 
التغطية  وزي��������ادة  االخ���ت�������س���ا����س 
العام  يف   85% بن�سبة  االأم��ن��ي��ة 
يف   100% اإىل  ورف��ع��ه��ا  امل��ا���س��ي 

العام اجلاري.

اأهمية  واأكد العميد العديدي على 
�سرطة  م��رك��ز  اخت�سا�س  منطقة 
م�ساحه  ت��غ��ط��ي  ال��ت��ي  ال��ق�����س��ي�����س 
حوايل 77 كلم مربع تتنوع ما بن 
وال�سناعية،  والتجارية  ال�سكنية 
النهدة  امل��ث��ال  �سبيل  على  وت�سمل 
واخلوانيج  واملحي�سنة  وال���ط���وار 
مركز  مي��ي��ز  م���ا  اأن  اإىل  م�����س��رياً   ،
����س���رط���ة ال���ق�������س���ي�������س وق�����وع�����ه يف 
اإمارة  بن  ما  تربط  هامة  منطقة 
دبي واإمارة ال�سارقة وت�سم �سوارع 
حيوية مهمة منها على �سبيل املثال 
�سارع ال�سيخ حممد بن زايد و�سارع 
بريوت، وبغداد واالحتاد، فكان البد 
مميزة  اأمنية  خ��دم��ات  تقدمي  م��ن 
لقاطني  واالأم����ان  االأم���ن  لتحقيق 
املنطقة من خالل الربامج االأمنية 

وتكثيف الدوريات االأمنية. 
واأ�سار العميد يو�سف العديدي اإىل 
املقلقة  اجلرمية  معدل  انخفا�س 
ل��ك��ل 100 األ����ف م���ن ال�����س��ك��ان يف 
 17.4% ب��ن�����س��ب��ة  امل��ا���س��ي  ال���ع���ام 
يتعدى  ال  اأن  امل�����س��ت��ه��دف  وك������ان 

  .2018 بالعام  مقارنة   ،18%

واأو������س�����ح ال��ع��م��ي��د ال���ع���دي���دي اأن 
وجه  ال  ق�سايا  �سفر  �سجل  املركز 
الثالثة  خ���الل  ال���دع���وى  الإق���ام���ة 
بف�سل  وذل�����ك  امل���ا����س���ي���ة،  ����س���ن���وات 
ج����ه����ود ال�������س���ب���اط واالأف�������������راد يف 
ودار�سة  الق�سايا  اإج��راءات  متابعة 

ملفاتها. 
العديدي  ي��و���س��ف  ال��ع��م��ي��د  وث��م��ن 
املركز  ال�����س��ي��ك��ات يف  ���س��ع��ب��ة  ج��ه��ود 
التي قامت بت�سوية بالغات �سيكات 
149 مليون  بلغت قيمتها حوايل 
املا�سي،  العام  ب�سكل ودي يف  دره��م 
�سيكات  ب���الغ���ات  ت�����س��وي��ة  م��ق��اب��ل 

146 م��ل��ي��ون دره�����م يف  ب���ح���وايل 
العام 2018.

ال�شجالت املرورية
كما تطرق العميد يو�سف العديدي 
اإىل جهود ق�سم ال�سجالت املرورية 
وحر�سهم على �سالمة م�ستخدمي 
من  االأرواح  وح����ف����ظ  ال����ط����ري����ق 
للدوريات  اجل��ي��د  االنت�سار  خ��الل 
موؤكدا  االخ��ت�����س��ا���س،  منطقة  يف 
اإىل  اأدى  اجل����ي����د  االن���ت�������س���ار  اأن 
بن�سبة  امل��روري��ة  البالغات  خف�س 
%3.47 يف العام 2019 مقارنة 
املركز  �سجل  2018، حيث  بالعام 
ال���ع���ام  يف  م���������روري  ب������الغ   333
345 بالغ مروري  املا�سي مقابل 
انخف�س  ك��م��ا   ،2018 ال���ع���ام  يف 
معدل الوفيات لكل 100 األف من 
العام  يف   0.8% بن�سبة  ال�����س��ك��ان 
 1.5% امل�ستهدف  وكان   2019

مقارنة بالعام 2018.
العديد  بتنفيذ  امل��رك��ز  وق����ام  ك��م��ا 
بالتعاون  امل���روري���ة  احل��م��الت  م��ن 
مع االإدارة العامة للمرور يف العام 

2019 منها ال�سرعة القاتلة، عدم 
واالنحراف  ك��اف��ي��ة،  م�سافة  ت���رك 

املفاجئ.

اإ�شعاد املتعاملني
املتعاملن،  اإ�����س����ع����اد  جم�����ال  ويف 
اأن  ال��ع��دي��دي  يو�سف  العميد  اأك���د 
التي  اخل��دم��ات  يف  الذكي  التحول 
ل�سرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  تقدمها 
تراجع  اإىل  اأدى  للمتعاملن  دب��ي 
املتعاملن يف املركز بن�سبة 89%، 
 69635 باإجراء  املركز  قام  حيث 
منها   2019 ال���ع���ام  يف  م��ع��ام��ل��ة 
64935 ذكية و4700 ح�سورية، 
العام  يف  معاملة   70377 مقابل 
ذكية   65721 م��ن��ه��ا   2018

و4656 ح�سورية.

التوا�شل مع ال�شحية. 
العديدي  العميد  �سعادة  ثمن  كما 
ب��ه��ا �سعبة  ق���ام���ت  ال���ت���ي  اجل���ه���ود 
املركز،  يف  ال�سحية  م��ع  التوا�سل 
بن�سبة  ال�����س��ع��ب��ة  ت��وا���س��ل��ت  ح��ي��ث 
مع  امل���ا����س���ي  ال���ع���ام  يف   100%

ب�سقيها  ال��ق�����س��اي��ا  يف  ال�����س��ح��اي��ا 
اجلنائي واملروري خالل �سبعة اأيام 
 14658 ب���اإج���راء  ع��م��ل، وق��ام��ت 
م��ك��امل��ة ه��ات��ف��ي��ة م��ع��ه��م، واإر�����س����ال 
وتنفيذ   ،  SMS ر�سالة   6214
7 زيارات ميدانية، بينما توا�سلت 
مع %99.6 من ال�سحايا خالل 
 ،2018 العام  يف  اأي��ام عمل  �سبعة 
هاتفية  مكاملة   12445 واأج����رت 
9893ر�سالة  واإر������س�����ال  م��ع��ه��م، 
 7 ع��م��ل  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة   ،SMS

زيارات ميدانية.

املبادرات الإدارية 
املبادرات  العديدي  العميد  وثمن 
االإداري�������������ة ال����ت����ي ن���ف���ذه���ا امل���رك���ز 
 2019 ال�����ع�����ام  يف  ل���ل���م���وظ���ف���ن 
ال�سعادة  ارت���ف���اع  اإىل  اأدت  وال���ت���ي 
الوظيفية بن�سبة %95 حيث كان 
امل�ستهدف %91، كما حقق املركز 
الر�سا  ا�ستطالع  االأوىل يف  املرتبة 
على   97% ب��ن�����س��ب��ة  احل���ك���وم���ي 
العام  يف  ال�سرطة  م��راك��ز  م�ستوى 

.2018

اجلمعية اخلليجية لالإعاقة تعلن �ضيف الدبل �ضخ�ضية اليوم العاملي ملتالزمة داون

انخفا�س البالغات  يف مركز �ضرطة 
الق�ضي�س بن�ضبة 16 %

••ال�صارقة-الفجر:

اأعلنت موؤ�س�سة القلب الكبري، املوؤ�س�سة االإن�سانية املعنية مب�ساعدة 
الالجئن واملحتاجن حول العامل، عن تقدمي 300 األف درهم 
اإماراتي دعماً ل�سراء اأجهزة لوحية مدر�سية ملجموعة من طلبة 
املدار�س االأهلية اخلريية يف ال�سارقة بالتن�سيق مع هيئة ال�سارقة 

للتعليم اخلا�س.
وتاأتي هذه املبادرة والتي تعد االأوىل للموؤ�س�سة يف الدولة حتت 
�سندوق القلب الكبري للم�ساريع املحلية، م�ساهمة منها يف دعم 

عملية التعليم عن بعد يف املنازل التي اأعلنت عنها الدولة �سمن 
االإج�����راءات االح���رتازي���ة مل��واج��ه��ة ف��ريو���س ك��ورون��ا امل�ستجد – 

كوفيد 19.
االأهلية  امل��دار���س  اإدارات  قبل  م��ن  اللوحية  االأج��ه��زة  و���س��ت��وزع 
اخلريية بالتعاون مع هيئة ال�سارقة للتعليم اخلا�س بعد اإعداد 
ميتلكون  ال  الذين  الطلبة  حل�سر  املدار�س  �سجالت  من  قوائم 

اأجهزة لوحية. 
ما  اأن  الكبري،  القلب  موؤ�س�سة  احل��م��ادي، مدير  م��رمي  واأ���س��ارت 
التعليم  االإم���ارات من جهود كبرية لدعم عملية  دول��ة  به  تقوم 

واملنظمات  املوؤ�س�سات  كافة  على  يوجب  الطلبة  لكافة  بعد  عن 
وال�سركات واالأفراد اأي�ساً اأن يكونوا م�ساهمن فاعلن يف تقدمي 

كل ما ي�ستطيعون تقدميه للم�ساهمة يف اإناح هذه التجربة.
اخلريية  االأهلية  للمدار�س  الفاعل  ب��ال��دور  احل��م��ادي  واأ���س��ادت 
خالل العقود املا�سية يف دعم عملية التعليم للطلبة يف خمتلف 
اإمارات الدولة، موؤكدة اأن هذه امل�ساهمة ما هي اإال مبادرة ب�سيطة 
ال��دول��ة لدعم جتربة  وواج��ب وطني يف مقابل ما تقدمه  ج��داً 

التعليم عن بعد.
وعلى �سعيد اأخر اأكدت احلمادي اأن موؤ�س�سة القلب الكبري تتابع 

فريو�س  تف�سي  ب�سبب  ال��ع��امل  يف  االإن�����س��اين  الو�سع  م�ستجدات 
املحتملة  امل��خ��اط��ر  خ�سو�ساً   ،19 كوفيد   – امل�ستجد  ك��ورون��ا 
اأرهقتها  التي  واملجتمعات  والنازحن  الالجئن  خميمات  على 
واحتواء  مواجهة  على  قدرتها  واأفقدتها  وال��ك��وارث  ال�سراعات 

الفريو�س. 
�سركائها  م���ع  ت��ت��وا���س��ل  امل��وؤ���س�����س��ة  اأن  اإىل  احل���م���ادي  واأ�����س����ارت 
ا�ستجابة  خطط  الإع���داد  العامل  يف  االإن�ساين  العمل  ومنظمات 
للبنى  واف��ت��ق��اداً  ه�سا�سًة  االأك���ر  املجتمعات  ت�ستهدف  ط��ارئ��ة 

التحتية واأنظمة الرعاية ال�سحية. 

بهدف �شراء اأجهزة لوحية مدر�شية 

»القلب الكبري« تقدم 300 األف درهم لدعم التعليم عن بعد لطلبة الأهلية اخلريية يف ال�ضارقة

•• دبا احل�صن-الفجر:

�سكان  خلدمة  امل�ستمر  �سعيها  �سمن 
اأعمالهم  وت�سيري  الفا�سلة،  امل��دي��ن��ة 
ب��غ�����س النظر  ���س��ه��ول��ة وي�������س���ر،  ب��ك��ل 
بها  التي مت��ر  الطارئة  ال��ظ��روف  ع��ن 
الذي  ك��ورون��ا  م��ر���س  نتيجة  املنطقة 
يجتاح دول العامل، عقدت بلدية مدينة 
دبا احل�سن اجتماعها التفاعلي االأول 
املبا�سر  امل��رئ��ي  االت�����س��ال  تقنية  ع��رب 
للتاأكد من �سري العمل يف كافة مرافق 

املواطنن  ال��ب��ل��دي��ة خل��دم��ة  واأق�����س��ام 
لنظام  ت��ط��ب��ي��ق��اً  وذل������ك  وال�������س���ك���ان، 
به  ب����داأت  ال���ذي  ُبعد”  ع��ن  “العمل 
اإط��ار االإج���راءات الوقائية  البلدية يف 
ال��ت��ي ات��خ��ذت��ه��ا ح��ر���س��اً ع��ل��ى �سالمة 
مع  ومتا�سياً  ومتعامليها،  موظفيها 
التدابري االحرتازية احلكومية، نظراً 
بفريو�س  املتعلقة  العاملية  للتطورات 

كورونا “كوفيد 19”.
تراأ�س االجتماع �سعادة طالب عبداهلل 
ال��ب��ل��دي��ة مب�ساركة  م��دي��ر  ال��ي��ح��ي��ائ��ي 

روؤ�ساء االأق�سام حيث ناق�س املجتمعون 
اجلهات  ل��ع��م��ل  ال���ع���ام���ة  ال�������س���واب���ط 
احلكومية خالل االأزمة وذلك حفاظاً 

على �سالمة اجلميع.
على  االجتماع  خ��الل  �سعادته  و�سدد   
اأه���م���ي���ة ن�����س��ر ال���وع���ي ال�����س��ح��ي بن 
امل��ع��ن��ي��ن، واأه���م���ي���ة االب���ت���ع���اد ع���ن كل 
خالل  العامة  بال�سحة  ي�سر  ق��د  م��ا 
جميع  وتطبيق  الأع��م��ال��ه��م،  ت��اأدي��ت��ه��م 
العامة  وال�سالمة  ال�سحة  تعليمات 
الت�سديد  مع  الفريو�س،  من  للوقاية 

املذكورة  االإر���س��ادات  اتباع  اأهمية  على 
وزعته  ال����ذي  االر�����س����ادي  ال��دل��ي��ل  يف 

اجلهات الر�سمية املخت�سة.
كما ناق�س �سعادته مع روؤ�ساء االأق�سام 
حدة،  على  ق�سم  كل  و�سع  البلدية  يف 
العاملن  املوظفن  ا�ستجابة  وكيفية 
وتطبيق  للتعليمات  االأق�����س��ام  ه��ذه  يف 
اآلية العمل عن ُبعد، وتوجيههم لعمل 
ا�ستمرارية  ي�سمن  مب��ا  ي��ل��زم  م��ا  ك��ل 
اأف�سل  لل�سكان على  تقدمي اخلدمات 
وج����ه مم���ك���ن. واأك������د ���س��ع��ادت��ه خالل 

املهام  متابعة  ���س��رورة  على  االجتماع 
املوكلة ملوظفي الدائرة واإنازها عن 
ب��ع��د م��ن ق��ب��ل رئ��ي�����س ال��ق�����س��م املعني، 
االأنظمة  تفعيل  اأهمية  على  م�����س��دداً 
ل�سمان  وذل��ك  لالأق�سام  االإلكرتونية 
ا����س���ت���م���راري���ة ال��ع��م��ل ع���ن ب���ع���د. كما 
من  العديد  مناق�سة  االجتماع  تناول 
امل�ستقبلية  واال�سرتاتيجيات  اخلطط 
التي جتعل البلدية تتابع تقدمي كافة 
تطورات  �سوء  يف  لل�سكان،  خدماتها 
االجتماع  نهاية  ويف  الراهنة.  املرحلة 

�سعادته  ع����ن  ال���ب���ل���دي���ة  م���دي���ر  ع����رب 
الذي حققته  الكبري  التقني  بالتطور 
البلدية خالل ال�سنوات املا�سية، وهو 
اإمكانية عقد اجتماع عن ُبعد  اأتاح  ما 

واالأنظمة  ال���ربام���ج  م��ن��ظ��وم��ة  ع���رب 
العاملي  ال��و���س��ع  م��ع  متا�سياً  ال��ذك��ي��ة، 
على  البلدية  حر�س  م��وؤك��داً  ال��ق��ائ��م، 
خدماتها  ت����ق����دمي  يف  اال�����س����ت����م����رار 

مثل  وعقد  متعامليها  مع  والتوا�سل 
م�ستمر  ب�����س��ك��ل  االج���ت���م���اع���ات  ه�����ذه 
للتاأكد من �سري العمل ب�سكل ان�سيابي 
املدينة  يف  ال�����س��ك��ان  ج��م��ي��ع  خل���دم���ة 

ل�شمان �شري العمل خلدمة املواطنني 

بلدية مدينة دبا احل�ضن تعقد عن بعد اجتماعها التفاعلي الأول 

العدد 12895 بتاريخ 2020/3/29   
اعالن بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 347/2020/60  امر اداء    
مو�سوع الدعوى : املطالبة با�سدار االأمر بالزام املدعي عليهما ب�سداد مبلغ 30000000 درهم وفائدته 

التاأخريية بواقع 9% من تاريخ اال�ستحقاق احلا�سل يف 2017/6/28 وحتى متام ال�سداد والر�سوم وامل�ساريف 
ومقابل اتعاب املحاماة.   

طالب االإعالن : بنك �سادرات ايران )الفرع فرانكفورت باملانيا( �سفته بالق�سية : مدعي 
ب��ور - �سفته  ام��ري ح�سن ح�سن ج�الين  م( 2-  م  العامة )ذ  للتجارة  رازن  �سركة   -1 : اإعالنهما  املطلوب 

بالق�سية : مدعي عليهما - جمهويل حمل االإقامة 
الزام  بتاريخ 2020/3/25  االبتدائية  دبي  اأداء فقد قررت حمكمة  اأمر  ا�ست�سدار  : طلب  االإع��الن  مو�سوع 
املدعى عليهما �سركة رازن للتجارة العامة )ذ م م( و امري ح�سن ح�سن جالين بور بان يوؤديا بالت�سامن 
درهم(  مليون  ثالثون  دره��م   30000000 )مبلغ  باأملانيا(  فرانكفورت  )ف��رع  اي��ران  ���س��ادرات  بنك  للمدعية 
ال�سداد  مت��ام  وحتى   2017/6/28 يف  احلا�سل  االإ�ستحقاق  تاريخ  من  �سنويا   %9 بواقع  القانونية  والفائدة 
والر�سوم وامل�ساريف ومبلغ ثالثة اآالف درهم مقابل اتعاب املحاماة.  ولكم احلق يف اإ�ستئناف االأمر خالل 15 

يوم من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن.
رئي�س الق�شم         

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  التجارية  

العدد 12895 بتاريخ 2020/3/29   
اعالن بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 1153/2019/60 امر اداء    
مو�سوع الدعوى : املطالبة با�سدار االأمر بالزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ 1.000.000 درهم 

والفائدة القانونية من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�ساريف.   
طالب االإعالن : حممد في�سل عزيزه - �سفته بالق�سية : مدعي 

املطلوب اإعالنه : 1- رعد ح�سن اأعرج - �سفته بالق�سية : مدعي عليه  
جمهول حمل االإقامة 

بالزام املدعى عليه رعد  مو�سوع االإع��الن : قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 2019/7/17 
ي��وؤدي للمدعي حممد في�سل عزيزه مبلغ 1.000.000 دره��م )مليون درهم(  بان  اأع��رج   ح�سن 
والفائدة القانونية 9% �سنويا من تاريخ املطالبة الق�سائية يف 2019/7/15 وحتى ال�سداد التام 

والر�سوم وامل�ساريف.
ولكم احلق يف اإ�ستئناف االأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن.

رئي�س الق�شم         

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  التجارية  
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اأع��ل��ن��ت ���س��ع��ادة امل��ه��ن��د���س��ة ن��ادي��ة م�سلم 
النقبي الوكيل امل�ساعد لقطاع اخلدمات 
البنية  ت���ط���وي���ر  وزارة  يف  امل�������س���ان���دة 
ال��وزارة حزمة من  اتخاذ  التحتية، عن 
اخلدمة  بتقدمي  املرتبطة  االإج����راءات 
املتعاملن،  اإ���س��ع��اد  وم��رك��ز  ل��ل��ج��م��ه��ور، 
املتغريات،  م��واك��ب��ة  اإىل  ت��ه��دف  وال��ت��ي 
ظروف  من  العامل  ي�سهده  ما  ظل  ويف 
كورونا  ف��ريو���س  انت�سار  نتيجة  ط��ارئ��ة 
تاأتي يف  19(، والتي  امل�ستجد ) كوفيد 
�سياق التزام الوزارة مببادئ ا�ستمرارية 
اخل��دم��ات احلكومية  ت��ق��دمي  وم��رون��ة 

خالل االأحداث الطارئة.
وك�����س��ف��ت م�����س��ل��م ع���ن ت���وف���ري ال������وزارة 
خدمات ابتكارية ذكية ا�ستباقية جلميع 
م��ت��ع��ام��ل��ي��ه��ا، وات����خ����اذه����ا االإج���������راءات 

تاأتي  وال���ت���ي  وال���ت���داب���ري االح����رتازي����ة، 
ان��ط��الًق��ا م��ن ت��وج��ي��ه��ات ح��ك��وم��ة دولة 
امل��ت��ح��دة، باحلفاظ  ال��ع��رب��ي��ة  االإم�����ارات 
على �سالمة املتعاملن، يف ظل الظروف 
باحتياجاتهم  امل�����س��ا���س  دون  ال��راه��ن��ة، 

وتطلعاتهم.
واأك�����دت ���س��ع��ادت��ه��ا اأن خ��دم��ات ال����وزارة 
اإمكانية،  للمتعاملن  تتيح  اال�ستباقية 
ال��ب��ق��اء يف م��ن��ازل��ه��م واحل�������س���ول على 
اخل����دم����ات وان������از م��ع��ام��الت��ه��م دون 
احل��اج��ة مل��راج��ع��ة ال������وزارة، م��ن خالل 
املختلفة،  ال����وزارة  تطبيقات  ا�ستخدام 
امل����ت����وف����رة ع����رب امل����وق����ع االإل�����ك�����رتوين 
moid.gov.ae، وتطبيقات الهاتف 
و جوجل بالي(،  �ستور  اب��ل   ( املتحرك 
وك��ذل��ك ال��ت��وا���س��ل ع��ل��ى ال��رق��م املوحد 

للوزارة 600500500
التي  اخل��دم��ات  ح��زم��ة  اأن  اإىل  ول��ف��ت��ت 
وت�سمل  خ��دم��ة   28 ت��ب��ل��غ  ت�ستهدفها 
اأ����س���رار احل����وادث،  ط��ل��ب ت��ق��دي��ر قيمة 
وطلب �سيانة طارئة مل�سروع )مباين - 
ال�سدود - موانئ �سيادين، وطلب اإ�سدار 
�سهادة عدم ممانعة لت�سميم مدخل و/

باالإ�سافة  ال��ط��ري��ق،  جانبي  خم��رج  اأو 
ممانعة  ع��دم  �سهادة  جت��دي��د  طلب  اإىل 
جانبي  خم���رج  و/اأو  م��دخ��ل  لت�سميم 
ممانعة  ع��دم  �سهادة  واإ���س��دار  الطريق، 
القائم،  ب��ال�����س��ي��اج  دائ���م���ة  ب���واب���ة  ل��ع��م��ل 
وط��ل��ب جت���دي���د  ���س��ه��ادة ع����دم ممانعة 
القائم،  ب��ال�����س��ي��اج  دائ���م���ة  ب���واب���ة  ل��ع��م��ل 
لرتكيب  ممانعة  ع��دم  �سهادة  واإ���س��دار 
ق��ائ��م، وطلب  �سياج  م��وؤق��ت��ة على  ب��واب��ة 

ع��دم ممانعة  لرتكيب  �سهادة  جت��دي��د  
بوابة موؤقتة على �سياج قائم.

ك���م���ا ت�����س��م��ل اخل����دم����ات ك���ذل���ك طلب 
���س��ه��ادة ع����دم مم��ان��ع��ة لو�سع  اإ�����س����دار 
اإر�سادية دالة على معامل دائمة  لوحات 
�سهادة  وجتديد  الطريق،  جوانب  على 
اإر�سادية  ل��وح��ات  ل��و���س��ع  ع���دم مم��ان��ع��ة 
دال����ة ع��ل��ى م��ع��امل دائ���م���ة ع��ل��ى جوانب 
الطريق، ف�سال عن طلب اإ�سدار �سهادة 
على  خدمة  خط  لتمديد  ممانعة  ع��دم 
ج��ان��ب ال��ط��ري��ق، وجت��دي��د ���س��ه��ادة عدم 
ممانعة لتمديد خط خدمة على جانب 
ال��ط��ري��ق، وط��ل��ب اإ����س���دار ���س��ه��ادة عدم 
ممانعة لعمل حتويلة مرورية، وكذلك 
طلب جتديد �سهادة عدم ممانعة لعمل 
عدم  �سهادة  واإ���س��دار  م��روري��ة،  حتويلة 

اأ�سفل  خ���دم���ة  خ���ط  ل��ت��م��دي��د  مم��ان��ع��ة 
الطريق.

ك��ذل��ك ط��ل��ب جت��دي��د �سهادة  وت�����س��م��ل 
عدم ممانعة لتمديد خط خدمة اأ�سفل 
الطريق، و �سهادة وجتديد عدم ممانعة 
خلدمات اأخرى، وطلب حتديد م�سافة، 
من  املنفذة  امل�ساريع  خمططات  وطلب 
طلب  اإىل  باالإ�سافة  م��ب��اين،  اأو  اإ�سكان 
واخلرائط  امل��ك��ان��ي��ة  ال��ب��ي��ان��ات  ت��وف��ري 
املخططات اخلا�سة  اجلغرافية، و�سراء 
الداخلية  االإدارة  الكهربائية(  باالأعمال 
 - ال��ع��ام  امل��وق��ع   - الكهربائية  ال��ق��وى   -
امل�ساكن  ومت��ل��ي��ك  اأخ������رى،  خم��ط��ط��ات 
احل���ك���وم���ي���ة وغ����ريه����ا م����ن اخل����دم����ات 

املرتبطة بعمل الوزارة.
لقطاع  امل�ساعد  الوكيل  �سعادة  واأ���س��ارت 

اخلدمات امل�ساندة، اإىل اأن جهود الوزارة 
و�سهلة  لتقدمي خدمات مرنة  م�ستمرة 
يف ه���ذه امل��رح��ل��ة احل��رج��ة، ح��ي��ث تركز 
الهوية  ا�ستخدام  تعزيز  على  عملها  يف 
الطلبات  بتفعيل  للمتعاملن،  الرقمية 
امل�ستندات  ا���س��ت��الم  وت��ق��ل��ي��ل  ب��ع��د  ع���ن 
ال��ت��ام باملرونة  امل��ط��ل��وب��ة، م��ع االل���ت���زام 
اخلدمات  خمتلف  ت��ق��دمي  يف  ال��واج��ب��ة 

�سابقة الذكر.
وزارة  ح���ر����س  اإىل  ���س��ع��ادت��ه��ا  ول��ف��ت��ت 
تطوير البنية التحتية على تعزيز كفاءة 
اإج������راءات ال��وق��اي��ة وال�����س��الم��ة يف حال 
االإر�سادي  الدليل  وف��ق  املتعامل  زي���ارة 
وزارة  من  ال�سادرة  العامة  للموؤ�س�سات 
يحدد  وال��ذي  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة 
م�ستجدات  م��ع  التعامل  واآل��ي��ات  ط��رق 

اإىل   ،)19 )ك��وف��ي��د  ك���ورون���ا  ف���ريو����س 
بالدليل  االل��ت��زام  على  حر�سها  جانب 
اأعمال  ا�ستمرارية  جلاهزية  االإر���س��ادي 

موؤ�س�سات الدولة.
قنوات  تفعيل  ال������وزارة  اإن����از  واأك�����دت 
اال�ستجابة  ل�����س��م��ان  ج���دي���دة  ت��وا���س��ل 
اإىل  اإ�سافة  املتعاملن،  لطلبات  االآن��ي��ة 
ب���رام���ج ت��ق��ن��ي��ة م��رئ��ي��ة م���ت���ط���ورة، مع 
الرقمية  الوثائق  على  االعتماد  تركيز 
االحتياطات  واأخ��ذ  الورقية،  عن  عو�ساً 
يف  والواجبة  الالزمة  والفنية  االإداري��ة 
اإجراءات  مراكز اخلدمة، بتعزيز كفاءة 
الوقاية وال�سالمة، والتوعية امل�ستدامة 
وت�سجيعهم  ب���االإج���راءات  للمتعاملن 
على ا�ستخدام االأنظمة الذكية للح�سول 

على اخلدمات ب�سرعة وجودة فائقة.

••  دبي - حم�صن را�صد

الطالب  من  امل�ستهدفن  كافة   ، موؤخراً  والتعليم  الرتبية  وزارة  اأبلغت 
امتحانات  بتاأجيل  امل��ت��ك��ام��ل،  امل�ستمر  للتعليم  املنت�سبن  وال��ط��ال��ب��ات 
نهاية العام الدرا�سي اإىل اأجل غري م�سمى والتي كان مقرراً لها ان تبداأ 
منت�سف اأبريل اجلاري، اإال اأن تاأجيل االمتحانات من قبل وزارة الرتبية 
حتى اإ�سعار اآخر ، مل يثني ادارة ال�سوؤون القانونية بالوزارة ، عن اإ�سرارها 
العام  لنهاية  االمتحانات  ت�سريب جداول  واقعة  يف  مو�سعاً  فتح حتقيقاً 
قد عممتها من  ال��وزارة  كانت  والتي   ، امل�ستمر  التعليم  لنظام  الدرا�سي 
قبل على نحو 95 مدر�سة بدبي واالمارات ال�سمالية ، بحكم انها مقار 
جلان المتحانات التعليم امل�ستمر لي�س اإال ، والبالغ ادارات تلك املدار�س 
ان مدار�سهم مت اختيارها كمقار جلان ، اإال ان بع�س ادارات تلك املدار�س 
�سارع ببث تلك اجلداول على كافة اجلروبات معلمن واولياء امور ، من 
له يف التعليم امل�ستمر ومن لي�س له من يعنيه ومن ال يعنيه ، مما ت�سبب 
االمر  عليهم  اختلط  الذين  االم��ور  واأول��ي��اء  الرتبوي  امليدان  ارب��اك  يف 

وا�ساعوا بتبكري امتحانات نهاية العام الدرا�سي. 
من جهته اأو�سح م�سدر م�سوؤول بوزارة الرتبية والتعليم ، اأن عدم حتلي 
البع�س من ادارات املدار�س بامل�سوؤولية وحتري الدقة فيما ي�سل اليهم 
من توجيهات وتعميمات من قبل الوزارة ، يت�سبب يف خلق ارباك بامليدان 
الرتبوي ، م�سرياً اىل ان ما حدث يتلخ�س يف ان ال��وزارة بالفعل قامت 
م�ستهدفة   ، الدرا�سي  العام  لنهاية  امتحانات  ب��ج��داول  تعميم  باإر�سال 
95 مدر�سة وهي املدار�س التي مت اختيارها كمقار جلان  بهذا التعميم 
، موزعة على كافة امارات الدولة دبي 28 ال�سارقة 16 عجمان 20 اأم 
القيوين 4 راأ�س اخليمة 16 الفجرية وال�سرقية 11 ، م�سيفاً ان هذه 
اجلداول تخ�س التعليم امل�ستمر فقط ، واالمر طبيعي جدا ولي�س هناك 
اي تبكري ، فهذا التوقيت هو نف�سه توقيت كل عام درا�سي ، الفتاً اىل انه 
كان يفرت�س اال يتم تعميمها على من يعنيه ومن ال يعنيه  خا�سة يف 

هذا التوقيت بالذات .
وافادت تلك امل�سادر القيادية انه كان يفرت�س من مدراء تلك املدار�س 
حت��ري ال��دق��ة ، وه��م االع��ل��م م��ن اول��ي��اء االم���ور ، ان ه��ذا ه��و التوقيت 

ال�سنوي املعتاد المتحانات التعليم امل�ستمر ، ومل يكن ينبغي عليهم توزيع 
امل�ستهدفن  اإال  تعني   انها ال  اجل��داول على كل كافة اجلروبات خا�سة 
اجل��روب��ات خلق  كافة  على  فتوزيعهم  ثم  وم��ن   ، مدر�سة  بكل  فقط  بها 
اأقدم  ما  على  وبناء   ، الظروف  تلك  عنها خا�سة يف  بلبلة نحن يف غنى 
عليه مدراء بع�س من تلك املدار�س ، راحت االقاويل ترتدد وت�سيع على 
اجلروبات ومواقع التوا�سل االجتماعي ، ان الرتبية تبكر باالمتحانات 
للتعليم العام النهاء العام الدرا�سي فيما اجلداول تخ�س التعليم امل�ستمر 
ال��وزارة بان تبادر وقت �سابق باالعالن على موقعها  ال��ذي دفع  ، االم��ر 
االلكرتوين وبح�سابها على “تويرت” اأنها مل ت�سدر اأية جداول تخ�س 
اختبارات طلبة التعليم امل�ستمر ، وبناءاً عليه مت تعليق موعد االمتحانات 

حلن اإ�سعار اآخر. 
 ، م�سوؤول  غري  ت�سرف  من  ح��دث  ما  على  وبناء   ، امل�سدر  ذات  واأ���س��اف 
حدث  فيما  مو�سع  حتقيق  بفتح  الرتبية  ب���وزارة  املعنية  االدارة  فقامت 
ملعرفة من من مدراء املدار�س ال�  95 قام ببثها على اجلروبات ؟ ، وهل 
وتعميمها  ببثها  له  توجيهات  كانت هناك  واإن   ، ؟  بذلك  تعليمات  لديه 

، فالبد ان يف�سح عن  ذلك  اأو غريه  على اجلروبات من م��دراء نطاق 
امل�سدر واجلهة التي اعطته هذه التوجيهات �سواء مدير نطاق اأو غريه 
، ومت  القانونية  وامل�ساءلة  للتحقيق  ذكره  ياأتي  اإحالة  كل من  و�سيتم   ،
مع  بالتوا�سل   ، املدر�سية  للقطاعات  التعليمية  املجال�س  م��دراء  توجيه 
عدة  عن  امل��دار���س  اإدارات  ل�سوؤال   ، تعليمي  جمل�س  بكل  النطاق  م��دراء 
نقاط بعد اإ�ستالمهم جداول امتحانات التعليم امل�ستمر والتي �سبق وان  
�سوؤالهم عن قيامهم بعمل  النقاط يف  ، ومتثلت تلك  ال��وزارة  اعتمدتها 
اأولياء  قروبات  يف  ون�سرها  امل�ستمر  التعليم  امتحانات  جل��داول  رواب��ط 
االأمور وغريها من القروبات، اأو اإذا كان لديهم علم بن�سر اجلداول عن 
طريق اأي كوادر تعليمية اأو ادارية اأخرى، مع حتديد االإجراءات التي مت 

اتخاذها من قبلهم.
ولفتت الوزارة اإىل اأنه يف حال االإجابة بنعم وكان ذلك الت�سرف بناء على 
اأن  �سرورة  على  م�سددة  املعنية،  اجلهة  ذكر  من  فالبد  �سابقة  تعليمات 
تكون االإفادة موقعة باالإ�سم وامل�سمى الوظيفي والرقم الوظيفي وتاريخ 

الن�سر. 

•• اأبوظبي-الفجر: 

الربنامج  اجل��دي��دة عر�س  الرباجمية  دورت��ه��ا  االم���ارات يف  قناة  ب���داأت 
دور  يناق�س  ال���ذي  ال�سطر  على  نقطة  اجل��دي��د  االج��ت��م��اع��ي  احل����واري 
االإعالم يف زمن فريو�س كورونا امل�ستجد، وذلك كل اأحد يف متام ال�ساعة 
ال�سعودية(.  بتوقيت  )العا�سرة  االإم���ارات  بتوقيت  م�ساًء  ع�سر  احلادية 
اإعالمياً  اأبوظبي لالإعالم بتقدم حمتوًى  ا�سرتتيجية  مبا يتما�سى مع 

مبتكراً يواكب تطلعات واهتمامات اجلمهور.
ق�سايا  اأه��م  النعيمي  �سلطان  الدكتور  يقدمة  ال��ذي  الربنامج  يناق�س 

به  تقوم  ال��ذي  وال���دور  املحلي،  بال�ساأن  تهتم  التي  واملوا�سيع  ال�ساعة 
املجتمع  ب��ن  و�سل  حلقة  ليكون  االأف����راد،  خدمة  يف  ال��دول��ة  موؤ�س�سات 
و�سناع القرار، حيث تناق�س احللقات املقبلة من الربنامج مو�سوع “دور 
روؤ�ساء  �سلطان  الدكتور  كورونا” وي�ست�سيف  اأزم��ة  االإع��الم يف مواجهة 
ال��دول��ة، وم��دي��ري قنوات  ال�سحف على م�ستوى  اأب��رز  ع��دد من  حترير 
اإعتبارية،  حكومية  و�سخ�سيات  املحلية،  االإذاعية  وال�سبكات  التلفزيون 
وم�سوؤويل مواقع الكرتونية اإخبارية، باالإ�سافة اإىل عدد من االإعالمين 
تقنية  التوا�سل االجتماعي الأول مرة عرب  واملوؤثرين من ورواد مواقع 
للنقا�س  البيت«  يف  »خلك  الوطنية  للحملة  دعماً  منازلهم  من  الفيديو 

والتعليق على هذه الق�سية لتو�سيح احلقائق جلميع امل�ساهدين.
تدور حماور احللقة القادمة عن املحتوى الذي يقدمه االإعالم املكتوب 
كورونا،  من  للتوعية  واملوؤثرين  االلكرتونية  واملواقع  وامل�سموع  واملرئي 
وهل تدعم جهود دولة االإمارات يف مواجهة الفريو�س، وهل تلبي تطلعات 
مالين املتابعن من خمتلف اجلن�سيات والثقافات واللغات. كما تناق�س 
املعلومة  نقل  �سرعة  بن  ال�سر�سة  واملناف�سة  اجلديد  االإع��الم  حتديات 

ودقتها مع خمتلف الو�سائل االإعالمية التقليدية االأخرى.
التوعوي  ال���وزارات  دور  عن  التقارير  من  العديد  احللقة  تت�سمن  كما 
من  التوعية  يف  االلكرتونية  واملواقع  ال�سحافة  ودور  كورونا،  حملة  يف 

والر�سائل  االإم����ارات  دول��ة  يف  االجتماعي  التوا�سل  وم�ساهري  ك��ورون��ا، 
للموا�سيع  اخ��ت��ي��اراه��م  وكيفية  للمجتمع  يو�سلونها  ال��ت��ي  والن�سائح 
التي يتم عر�سها على مئات االآالف من املتابعن لديهم على ح�سابتهم 

املختلفة على و�سائل التوا�سل االجتماعي..
ميكنكم م��ت��اب��ع��ة احل��ل��ق��ات ال�����س��اب��ق��ة م��ن ال��ربن��ام��ج م��ن خ���الل خدمة 
قنوات  ل�سبكة   “  ADTV“ تطبيق  جانب  اإىل   ،”Catch up“
تلفزيون اأبوظبي املتوفر عرب من�سات “اآندرويد تي يف” “واآبل تي يف” 
“قناة  م��ن  ك��ل  متابعة  يتيح  وال���ذي  بالي”،  و”جوجل  �ستور”  و”اآبل 

اأبوظبي” و”قناة االإمارات” و”دراما”.

على قناة المارات يف برنامج نقطة على ال�شطر  

الدكتور �ضلطان النعيمي يتناول دور الإعالم يف زمن الكورونا 

وزارة تطوير البنية التحتية توفر خدماتها اإلكرتونًيا التزاما منها مببادئ ا�شتمرارية ومرونة تقدم اخلدمات

نادية م�ضلم: وفرت الوزارة خدمات ابتكارية 
ذكية ا�ضتباقية جلميع متعامليها 

بعد التعميم بتاأجيله حتى اإ�شعار اآخر

الرتبية تفتح حتقيقًا مو�ضعًا ملعرفة م�ضربي جداول المتحانات امللغاة لنهاية العام للتعليم امل�ضتمر

العدد 12895 بتاريخ 2020/3/29   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم 42/2019/211 تنفيذ عقاري  
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2018/508 عقاري كلي ، لف�سخ اتفاقية عقد 

االجارة وت�سليم الوحدة العقارية خالية من ال�سواغل و�سداد مبلغ وقدره =/ 1444992.50 درهم ، �سامال 
الر�سوم وامل�ساريف. 

طالب االإعالن : نور بنك )م�ساهمة عامة( - )بنك نور اال�سالمي - )�س م ع( - �سابقا - �سفته بالق�سية 
: طالب التنفيذ ، وميثله : جابر را�سد حممد جابر را�سد ال�سالمي - �سفته بالق�سية : وكيل - املطلوب 

اإعالنه : 1- عبا�سي غالم ح�سن فورا - �سفته بالق�سية : منفذ �سده
جمهول حمل االإقامة 

اأدناه.  املذكورة  العقارات  اموالكم اخلا�سة وهو عبارة عن  بانه مت احلجز على  نعلنكم   : االإع��الن  مو�سوع 
1- ح�سة من ال�سقة ال�سكنية - رقم االر�س : 651 - املنطقة : ور�سان االأوىل - ا�سم املبنى : اي �سي 1 اإماراتي 

21- رقم الوحدة : 405 
 JPI4V024 2- رقم االر�س : 2773 - املنطقة : الثنية اخلام�سة - رقم الفيال

وفاء للمبلغ املطالبة به ، وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12895 بتاريخ 2020/3/29   

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم 7240/2019/207 تنفيذ جتاري  

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2019/250 جتاري جزئي ، ب�سداد املبلغ 
املنفذ به وقدره ) 532333.65 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 

طالب االإعالن : ايه تي اي انرتنا�سيونال ملواد البناء ذ م م - حاليا )املوؤ�س�سة العربية الفنية ملواد 
البناء موؤ�س�سة فردية( �سابقا( - �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 

وميثله : موزه عبيد ربيع اخلظر -  �سفته بالق�سية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- �سهم الف�ساء ل�سيانة املباين والديكور - �س ذ م م - �سفته بالق�سية : منفذ 

�سده - جمهول حمل االإقامة 
مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )532333.65( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
تاريخ  يوما من   15 املذكور خالل  بالقرار  االلتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  االج���راءات 

ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12895 بتاريخ 2020/3/29   

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم 887/2020/207 تنفيذ جتاري  

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2018/4369 جتاري جزئي ، 
ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )485581 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 

طالب االإعالن : �سيمكول اند�سرتيال برودكت�س بي يف  �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 
وميثله : نا�سر مال اهلل حممد غامن -  �سفته بالق�سية : وكيل

املطلوب اإعالنه : 1- اآليات )�س ذ م م( - �سفته بالق�سية : منفذ �سده
جمهول حمل االإقامة 

مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )485581( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة 
�ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12895 بتاريخ 2020/3/29   

اعالن حكم بالن�شر
يف  الدعوى رقم 760/2019/13 عمايل جزئي   

مو�سوع الدعوى : املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )90755 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( 
  )MB190473172AE/2019( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة. رقم ال�سكوى

طالب االإعالن :  �سرييل اي�سو جون  - �سفته بالق�سية : مدعي  
املطلوب اإعالنه  : 1- جرين مودلينغ للمقاوالت - �س ذ م م - �سفته   بالق�سية : مدعي عليه 

جمهول حمل االإقامة 
مو�سوع االإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2019/3/28 يف الدعوى املذكورة اأعاله 
للمدعية  ت��وؤدي  ب��ان  عليها  املدعي  ب��ال��زام   -: احل�سوري  مبثابة  املحكمة  بحكمت  ج��ون  اي�سو  �سرييل  ل�سالح/ 
مبلغ )63162 درهم( )ثالثة و�ستون الفا ومائة واثنان و�ستون( درهما وبتذكرة عودة اىل موطنه على الدرجة 
ال�سياحية عيننا او قيمتها نقدا ما مل يلتحق بخدمة رب عمل اخر والزمت املدعي عليها باملنا�سب من الر�سوم 
وامل�سروفات واعفت املدعي من ن�سيبه منها ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات.   حكما مبثابة احل�سوري قابال 
لال�ستئناف خالل ثالثن يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  العمالية 

العدد 12895 بتاريخ 2020/3/29   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�س���م ال�سركة : “ديزيرت روز خلدمات ادارة املن�ساآت  “ )�س.ذ.م.م(
رقم الرخ�س��ة : 779831

عن�وانها : مكتب رقم 3207 ملك يو�سف حامت بهوي خرييواال – اخلليج التجاري - بردبي  
ال�سك�ل القانوين : ذات م�سئولية حمدودة 

رقم القيد بال�سجل التجاري : 1279210
لديها  ال��ت��ج��اري  ال�سجل  يف  التاأ�سري  مت  ق��د   ، ب��اأن��ه  ب��دب��ي  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  مب��وج��ب 
بتارخ  لل�سركاء  العمومية  اجلمعية  من  ال�سادر  ال��ق��رار  مبوجب  وذل��ك   ، اع��اله  امل��ذك��ور  ال�سركة  بانحالل 

)2020/03/02( وامل�سدق لدى ال�سيد الكاتب العدل بتاريخ )2020/03/02(
وعلى من لديه اعرتا�س او مطالبة التقدم اىل امل�سفي املعن يف مكتب رقم 301– 302–303–304– 
هاتف متحرك : )5651150   -A ا�ستدامة   – التجاري  اخلليج   – علي  الزبري  حممد  ملك   305
امل�ستندات واالأوراق الثبوتية وذلك يف خالل  كافة  معه  – 04( م�ستحبا   2223773( فاك�س   )050 –

ن�سر هذا االعالن. تاريخ  من  يوما   45
 دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12895 بتاريخ 2020/3/29   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�س���م ال�سركة : “ �سركة ريفورم ميدل اي�ست للتجارة العامة  “ )ذ.م.م(
رقم الرخ�س��ة : 543682

عن�وانها : مكتب رقم 326 ملك عبد الرزاق علي الزرعوين – الق�سي�س ال�سناعية الثانية  
ال�سك�ل القانوين : ذات م�سئولية حمدودة 
رقم القيد بال�سجل التجاري : 62244

لديها  ال��ت��ج��اري  ال�سجل  يف  التاأ�سري  مت  ق��د   ، ب��اأن��ه  ب��دب��ي  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  مب��وج��ب 
بتارخ  لل�سركاء  العمومية  اجلمعية  من  ال�سادر  ال��ق��رار  مبوجب  وذل��ك   ، اع��اله  امل��ذك��ور  ال�سركة  بانحالل 

)2019/10/09( وامل�سدق لدى ال�سيد الكاتب العدل بتاريخ )2019/10/09(
وعلى من لديه اعرتا�س او مطالبة التقدم اىل امل�سفي املعن يف مكتب رقم 301– 302–303–304– 
هاتف متحرك : )5651150   -A ا�ستدامة   – التجاري  اخلليج   – علي  الزبري  حممد  ملك   305
امل�ستندات واالأوراق الثبوتية وذلك يف خالل  كافة  معه  – 04( م�ستحبا   2223773( فاك�س   )050 –

ن�سر هذا االعالن. تاريخ  من  يوما   45
 دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12895 بتاريخ 2020/3/29   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�س����م امل�سفي :  يو�سف بن خادم لتدقيق احل�سابات
– اخلليج التجاري  عن���وان��ه : مكتب رقم 301– 302–303–304– 305 ملك حممد الزبري علي 

        A – ا�ستدامة 
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�سادية بدبي باأنه ، قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها بتعين

امل�سفي املذكور اعاله للقيام بت�سفية “ ديزيرت روز خلدمات ادارة املن�ساآت  “ )�س.ذ.م.م(
وعنوانها  : مكتب رقم 3207 ملك يو�سف حامت بهوي خرييواال – اخلليج التجاري - بردبي    

وامل�سدق لدى  بتارخ )2020/03/02(  لل�سركاء  العمومية  ال�سادر من اجلمعية  القرار  وذلك مبوجب 
ال�سيد الكاتب العدل بتاريخ )2020/03/02(

وعلى من لديه اعرتا�س او مطالبة التقدم اىل امل�سفي املعن يف مكتب رقم 301– 302–303–304– 
– اخلليج التجاري – ا�ستدامة A  -  هاتف متحرك : )5651150 –  علي  الزبري  حممد  ملك   305
خالل  يف  وذلك  الثبوتية  واالأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�ستحبا   )04 –  2223773( فاك�س   )050

االعالن. هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوما   45
 دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12895 بتاريخ 2020/3/29   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�س����م امل�سفي :  يو�سف بن خادم لتدقيق احل�سابات
– اخلليج التجاري  عن���وان��ه : مكتب رقم 301– 302–303–304– 305 ملك حممد الزبري علي 

        A – ا�ستدامة 
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�سادية بدبي باأنه ، قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها بتعين

امل�سفي املذكور اعاله للقيام بت�سفية “ �سركة ريفورم ميدل اي�ست للتجارة العامة  “ )ذ.م.م(
وعنوانها  : مكتب رقم 326 ملك عبد الرزاق علي الزرعوين – الق�سي�س ال�سناعية الثانية  

وامل�سدق لدى  بتارخ )2019/10/09(  لل�سركاء  العمومية  ال�سادر من اجلمعية  القرار  وذلك مبوجب 
ال�سيد الكاتب العدل بتاريخ )2019/10/09(

وعلى من لديه اعرتا�س او مطالبة التقدم اىل امل�سفي املعن يف مكتب رقم 301– 302–303–304– 
– اخلليج التجاري – ا�ستدامة A  -  هاتف متحرك : )5651150 –  علي  الزبري  حممد  ملك   305
– 04( م�ستحبا معه كافة امل�ستندات واالأوراق الثبوتية وذلك يف خالل 45  فاك�س )2223773   )050

يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
 دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية
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عربي ودويل
ماكرون: فرن�ضا تقف اإىل جانب اإيطاليا  

اإيطاليا . وقال ماكرون هناك حديث كثري عن م�ساعدات 
واأملانيا  اإن فرن�سا  ملاذا ال نقول  ال�سن ورو�سيا ولكن  من 
ال�سرتات  م��ن  االآالف  وع�����س��رات  ك��م��ام��ة  م��ل��ي��وين  وف����را 

الإيطاليا؟ .
واأ�ساف هذا لي�س كافيا لكن هذه جمرد بداية ويجب اأال 
ن�ستغرق يف اال�ستماع اإىل ما يقوله �سركاوؤنا الدوليون اأو 

مناف�سونا .
ووجه������ت اإيطالي�����ا، وهي واحدة من اأكث���ر الدول ت�س����ررا 
)كوفيد- اجلدي�������د  التاج������ي  الفريو�س  انت�س�������ار  م��ن 
19(، انتقادات حادة اإىل فرن�س����ا واأملانيا بعد جتاهلهما يف 
البداية توفي�����ر كمام�����ات ومع������دات اأخرى مل�ساعدتها على 

•• باري�س-رويرتز

�سعى الرئي�س الفرن�سي اإميانويل ماكرون اأم�س اإىل خطب 
ود االإيطالين بقوله يف مقابلة مع �سحف اإيطالية رائدة 
على  يتعن  واإن���ه  امل�ساعدة  لتقدمي  م��وج��ودة  فرن�سا  اإن 
االإيطالين احلذر من احلديث عن م�ساعدات من ال�سن 

اأو رو�سيا ملكافحة فريو�س كورونا.
يف  امليزانية  يف  اأق���وى  ت�سامن  اإىل  كذلك  م��اك��رون  ودع��ا 

اأوروبا.
وكورير  وقال ماكرون يف مقابلة مع �سحف الريبوبليكا 
جانب  اإىل  تقف  فرن�سا  االإيطالية  وال�ستامبا  �سريا  ديال 

مواجهة تف�سي الفريو�س.
و�سعت اإيطاليا بدال من ذلك للح�سول على امل�ساعدة من 
واأجهزة  بالكمامات  حمملة  طائرة  اأر�سلت  التي  ال�سن 
التنف�س ال�سناعي عليها لوا�سق حتمل عبارة هيَّا اإيطاليا  
اأث��را عظيما يف  ذل��ك  ت��رك  واإيطاليا وق��د  وعلمي ال�سن 

نف�س االإيطالين.
مري�س  ك��ل  يتحمل  اأن  ه��و  يقلقني  م��ا  م���اك���رون  وق����ال 
اأو  اإي��ط��ال��ي��ا  ت��ك��ون  فقد  ت�سامنا  نظهر  مل  اإذا  م��ر���س��ه.. 
ل�سركائها  ال���ق���ول  ع��ل��ى  ق�����ادرة  اأخ�����رى  دول  اأو  اإ���س��ب��ان��ي��ا 
اأريد  اأين كنتم عندما كنا على اجلبهة؟ ال  االأوروب��ي��ن.. 

اأوروبا اأنانية ومنق�سمة .

الكويت : �ضفاء 7 حالت 
جديدة من »كورونا«

•• الكويت-وام:

بفريو�س  امل�سابن  7 حاالت جديدة من  �سفاء  اأم�س  الكويت  دولة  اأعلنت 
كورونا امل�ستجد “ كوفيد - 19 “ لريتفع بذلك عدد احلاالت التي تعافت 
با�سل  الدكتور  ال�سيخ  وق��ال  ح��ال��ة.     64 اإىل  البالد  يف  لل�سفاء  ومتاثلت 
ال�سباح وزير ال�سحة - يف ت�سريحات اأوردتها وكالة االأنباء الكويتية - اإن 
6 مواطنن كويتين منهم 5  احلاالت التي تعافت من الفريو�س تعود ل� 
ذكور واأنثى باال�سافة اإىل مقيمة ..م�سريا اإىل اأنه �سيتم نقل هذه احلاالت 
اإىل اجلناح التاأهيلي يف امل�ست�سفى املخ�س�س ال�ستقبال امل�سابن بالفريو�س 

متهيدا خلروجها من امل�ست�سفى خالل اليومن املقبلن.

اإح�سائيات  اإلقاء نظرة على  اإن     
لتك�سب  ك�����اف�����ي�����ة  ال�����ك�����رم�����ل�����ن 
لوكا�سينكو  األك�سندر  ت�سريحات 
امل�سداقية. منذ بداية الوباء، كان 
قليل  -ع��دد  -ر�سمًيا  رو�سيا  ل��دى 
ب�سكل غري  والقتلى  امل�سابن  من 
اإىل عدد  ب��ال��ن��ظ��ر  خ��ا���س��ة  ع����ادي 
ن�سمة.  م��ل��ي��ون   145 ال�����س��ك��ان، 
 203 ب�����  ل���وك�������س���م���ب���ورغ  ف���ح���ت���ى 
الرو�سية.  ال���ق���ارة  ت��ف��وق  ح����االت 
واإذا اعرتفنا باأن ال�سلطات اأجرت 
133 األف اختبار على حد زعمها، 

ف����اإن رو���س��ي��ا ل��دي��ه��ا اأدن�����ى معدل 
احلاالت االإيجابية يف العامل.

تعط�س لل�شلطة
اأن  نف�سر  اأن  لنا  م��ن هنا، كيف     
ف���ريو����س  ك���ورون���ا ، ال����ذي ب����داأ يف 

فقط  ل��ي�����س  �سيئة”،  “ب�سمعة 
ب�سبب “م�سانع الرتول” املتهمة 
بالتدخل يف االنتخابات االأمريكية 
الأنه  اي�����س��ا  وامن���ا   .2016 ل��ع��ام 
م�سكوك  م��ط��اع��م  ���س��رك��ة  ميتلك 
اإىل حد ما، حيث �سّممت يف  فيها 
طفاًل   127  ،2018 دي�����س��م��رب 

من 7 مدار�س ح�سانة.

�شقوط الأقنعة
هو  ل����ل����ق����ل����ق،  اآخ���������ر  م���������س����در     
�سبابية  حتيط  حيث  االختبارات 
���س��خ��م��ة ب�����س��ن��اع��ت��ه��ا. وي���ق���ال اأن 
تكليفها  مت  ق��د  ك����ازان  يف  ���س��رك��ة 
ب���ت���زوي���د م���ئ���ة األ�������ف ق���ط���ع���ة من 
�سغريا،  خم��ت��ربا  و56  امل���ع���دات 
اأما  اأحد يعرف مالكها.  اأنه ال  اإال 
اأفادت  فقد  باالأقنعة،  يتعلق  فيما 
التقارير اأن احلكومة قررت اإ�سناد 
ال�سجناء  اإىل  الت�سنيع  م��ن  ج��زء 

واجلي�س.
   ويف ال��وق��ت ال���ذي ي��وا���س��ل فيه 

املناطق  ع�سرات  تخطى  ال�سن، 
ال��زم��ن��ي��ة ل��ي��ح��ط رح���ال���ه يف قلب 
اأوروبا ُمعفيا اأكرب دولة على وجه 
اأن  تخّيل  ال�سعب  وم��ن  االأر����س؟ 
الذي  ال�سن  اإغ��الق احل��دود مع 
يناير  ن��ه��اي��ة  م��و���س��ك��و يف  ق���ررت���ه 
جعل من املمكن حتقيق مثل هذه 

النتيجة.
   ومع ذلك هناك �سبب: اإنه �سبب 
بوتن  ل��ف��الدمي��ري  اأن  ���س��ي��ا���س��ي. 
 22 م��زدح��م��ة، يف  ربيعية  اأج��ن��دة 
م�سروع  ت���ق���دمي  ي��ع��ت��زم  اأب����ري����ل، 
لال�ستفتاء.  اجل���دي���د  ال��د���س��ت��ور 
واحدة:  اأول��وي��ة  يف  يتلخ�س  ن�س 
على  اجللو�س  ب��اإع��ادة  ل��ه  ال�سماح 
الكر�سي الرئا�سي يف نهاية واليته 

على دراية بحالة املرافق ال�سحية 
ويعي�سون يف خوف من  املتداعية، 
االأيام  ويف  امل�ست�سفى.  يف  االق��ام��ة 
االأخرية، فّر املر�سى الذين يعانون 
م�ست�سفى  ودخ��ل��وا  الفريو�س  من 
40 يف ك��وم��ون��ارك��ا، ب��ال��ق��رب من 
م��و���س��ك��و، ق��ب��ل اإع��ادت��ه��م م��ن قبل 
امراأتان من  كما هربت  ال�سرطة، 

من�ساأة يف �سان بطر�سربغ. 
اأخبار  وردت  ن��ف�����س��ه،  ال��وق��ت  يف    
بريغوزين،  ي��ف��غ��ي��ن��ي  م���ق���ل���ق���ة: 
االأول��ي��غ��ار���س امل��ق��رب م��ن بوتن، 
�سيتوىل توفري الغذاء مل�ست�سفين 
�سيخ�س�سان  م�������س���ت���ق���ب���ل���ي���ن 
ال����س���ت���ق���ب���ال م����ر�����س����ى ف����ريو�����س 
ك����ورون����ا ، وي��ت��م��ت��ع ه����ذا االأخ����ري 

ا�ستمرار  وب��ال��ت��ايل   ،2024 ع��ام 
اإذا رغب   2036 حكمه حتى عام 
يف ذل����ك.    كما اأن���ه ح��دد موعًدا 
اآخ��ر، وهو موعد مقد�س تقريبا: 
9 مايو، اليوم الذي �ستحتفل فيه 
لالنت�سار   75 ب��ال��ذك��رى  ال��ب��الد 
بح�سور  ال����ن����ازي����ة،  اأمل���ان���ي���ا  ع���ل���ى 
جمموعة من روؤ�ساء الدول منهم 
اإمي���ان���وي���ل م����اك����رون ال�����ذي متت 
دع���وت���ه مل��واك��ب��ة ا���س��ت��ع��را���س 10 
جنود  ب��ي��ن��ه��م  م���ن  ج���ن���دي،  االف 
ف��رن�����س��ي��ن... جت��م��ع ك��ب��ري ي�سع 

بوتن حتت االأ�سواء ال�ساطعة.

»اأكاذيب �شارخة«
   وج���اء ف��ريو���س ك��ورون��ا ليف�سد 

وي�������رب�������ك ه������ذي������ن امل�����وع�����دي�����ن. 
يف  ال�سلطات  ت��ت��ب��اط��اأ  وال��ن��ت��ي��ج��ة، 
االإب������الغ ع���ن ال����واق����ع، وت���غ���رق يف 
انها  وح��ت��ى  �سارخة”،  “اأكاذيب 
االحتاد  اجهزة  عن  تقريًرا  تتهم 
ت��ق��ول جمموعة  االأوروب�����ي، حيث 
اإىل  اإن��ه مت تنبيههم  من االأط��ب��اء 
من  يعانون  ملر�سى  و�سيك  تدفق 
ال��ت��ه��اب رئ�����وي. وت�����س��ري االأرق�����ام 
االإح�ساء  ه��ي��ئ��ة  ع����ن  ال���������س����ادرة 
الر�سمية رو�ستات، اإىل قفزة بن�سبة 
39 باملئة يف االلتهاب الرئوي يف 
2000 حالة حمتملة  اأي  يناير، 
من فريو�س كورونا ، اإال اأن الكلمة 

ال ُتنطق اأبداً.
رو�سيا،  يف  اجل��م��ي��ع،  ان  ���س��ح��ي��ح، 

ب��وت��ن ال��ت��ق��ل��ي��ل م���ن ح��ج��م هذه 
االآفة، يدرك بوتن االآن اأنه ميكنه 
ال�سيا�سي.  الو�سع  من  اال�ستفادة 
وخ�����الل خ��ط��اب��ه اأم�����ام ال���ربمل���ان، 
ا�ست�سهد بفريو�س كورونا  كعامل  
اال�ستقرار”  “عدم  ع���وام���ل  م���ن 
اخلارجية  وال��ت��ه��دي��دات  يت�ساوى 
�سمنيا:  ال����غ����رب.  م���ن  ال���ق���ادم���ة 
�سمان  ي�����س��ت��ط��ي��ع  ال������ذي  وح������ده 

ا�ستقرار البالد ولفرتة طويلة.
   يف 17 مار�س، قام بزيارة مركز 
 . كورونا  فريو�س  حول  معلومات 
ومن بن االأدوات التي مت ن�سرها، 
اإ�سافية،  مراقبة  كامريا  االف   9
الوجه  ع���ل���ى  ل��ل��ت��ع��رف  واأدوات 
ال�سحي،  احل���ج���ر  م���ن  ل��ل��ت��ح��ق��ق 
الزائفة”  “لالأخبار  وال��ت�����س��دي 
ال�سبكات  ع��ل��ى  ن�����س��ره��ا  مت  ال��ت��ي 

االجتماعية.
    م��ن��ظ��وم��ة ي�����س��اح��ب��ه��ا اإغ����الق 
التظاهرات  واإل�����غ�����اء  امل�����دار������س، 
حظر  اإىل  اإ����س���اف���ة  ال���ري���ا����س���ي���ة، 
ا.  التجمعات الأكر من 50 �سخ�سً
اإجراء اأخري ياأتي يف الوقت املنا�سب 
الإجها�س خطة املعار�سة للتظاهر 
يف  الد�ستوري”  “االنقالب  �سد 
مهدها... يقول بوتن: “كل �سيء 

حتت ال�سيطرة«.

�شبب �شيا�شي وراء الأرقام املعلنة

رو�ضيا: فريو�س كورونا ، �ضوكة يف حلق بوتني...!

مقاومة الفريو�س تاأتي يف الوقت املنا�شب لإجها�س 
خطة املعار�شة للتظاهر �شد »النقالب الد�شتوري« 

كيف نف�شر اأن فريو�س كورونا , الذي بداأ يف ال�شني, 
حط رحاله يف قلب اأوروبا متفاديا دولة بحجم رو�شيا؟

بوتن وراء القناع�سناعة االأقنعة بالو�سائل املتاحة

•• الفجر -مارك نيك�صون 
ترجمة خرية ال�صيباين

مو�شكو:  حلفاء  اأق��رب  اأح��د  من  التنديد  ج��اء      
ال�شغرية,  بيالرو�شيا  رئي�س  لوكا�شينكو,  األك�شندر 
يف  ت�شتعل  كورونا   فريو�س  ع��دوى  “اإن  قال  ال��ذي 
اإل اأن من يتقا�شم ما يقارب الألف كيلومرت  رو�شيا”. 
مل  الكبري,  الرو�شي  اجلار  مع  امل�شرتكة  احلدود  من 
يقّدم اأي دليل, غري اأنه قال ب�شوت عاٍل ما يعتقده 

الكثريون ب�شوت منخف�س.

األف طالب يوا�شلون الدرا�شة عرب الإنرتنت يف البحرين  146

املوؤ�ض�ضات التعليمية اخلا�ضة والعامة يقدمون درو�ضًا عن طريق النرتنت والبث املرئي
•• البحرين-الفجر: 

لطالب  ال��درا���س��ة  موا�سلة  ع��ن  البحرين  مملكة  حكومة  اأع��ل��ن��ت 
امل���دار����س واجل��ام��ع��ات احل��ك��وم��ي��ة واخل��ا���س��ة ل��ل��درا���س��ة ع��ن طريق 
التعليمية  البوابة  طريق  عن  الدرا�سة  تفعيل  مت  حيث  االإن��رتن��ت 
موا�سلة  التعليمية  واملوؤ�س�سات  للمدار�س  تتيح  التي  اإلكرتونية 
الدرا�سة عرب االنرتنت وقنوات البث املرئي. وياأتي هذا بعد اإغالق 
املوؤ�س�سات التعليمية موؤخراً والتي امتدت لفرتة اأربعة اأ�سابيع ومت 
متديده حتى اإ�سعار اآخر كجزء من االإجراءات االحرتازية التي مت 

اتخاذها يف ظل تف�سي فريو�س كورونا )كوفيد – 19( عامليا.
املعلومات  وهيئة  والتعليم  الرتبية  وزارة  عقدت  االإط���ار،  ه��ذا  ويف 
ويب  “اأمازون  م���ع  ���س��راك��ة  امل��م��ل��ك��ة  يف  االإل��ك��رتون��ي��ة  واحل��ك��وم��ة 
خم�س�سة  اإل���ك���رتون���ي���ة  ب���واب���ة  الإن�������س���اء   )AWS( ���س��ريف��ي�����س��ز« 
146،498 طالباً  البوابة  ي�ستخدم  احل��ايل،  الوقت  ويف  للتعليم. 
الطلبة من  املدار�س احلكومية، كما ي�ستفيد منها االآالف من  من 
امل�سرتكة  الوطنية  امل���واد  درا���س��ة  يتابعون  ال��ذي  اخلا�سة  امل��دار���س 
اإلكرتونياً،  من خالل البوابة التعلمية للوزارة، وت�سم 372 كتاباً 
مادة  و273  اإل��ك��رتون��ي��اً،  در���س��اً  و587  تعليمية،  وح��دة  و1030 
تعليمية، و754 عينة لالأ�سئلة واالمتحانات االمتحانات النهائية 
و30793  نقا�س  حلقة   7305 ن�سر  االإج��اب��ة.  ومن���اذج  ال�سابقة 
العالقة  �سمن  امل��دار���س  معلمي  اإن��ت��اج  من  در�سا  و6582  ن�ساطا 

البوابة  املعلم وطلبته. كما ي�ستفيد من خدمات هذه  املبا�سرة بن 
ومن املحتوى التعليمي الرقمي اأكر من 18 األف معلم ومعلمة، 
و ميكن الأولياء االأمور اأي�ساً ا�ستخدام هذه البوابة ملتابعة االأن�سطة 
التي تقوم بها املدار�س. وت�سري بيانات وزارة الرتبية والتعليم اإىل 
تتيح  التي  البوابة  ه��ذه  خلدمات  االآب���اء  من   75،715 ا�ستخدام 
يف ال��وق��ت نف�سه جم��ااًل اأم���ام م��دي��ري امل��دار���س ملتابعة م��دى تقدم 
االأن�سطة  طبيعة  على  واالط��الع  املجال  هذا  يف  واملعلمن  الطالب 

املنفذة ل�سمان مطابقتها مع الدرو�س املقررة واملعايري املعتمدة.
ويف هذا ال�سياق ك�سفت وزارة الرتبية والتعليم عن خطتها لتغطية 
امل��ن��ه��ج ال���درا����س���ي خ���الل ف���رتة ت��ع��ل��ي��ق ال���درا����س���ة جل��م��ي��ع املراحل 
التعلم،  عملية  با�ستمرار  اهتمامها  من  انطالقا  وذل��ك  الدرا�سية، 
العالقة  ا�ستمرار  على  وحر�سا  الدرا�سة،  تعليق  فرتة  خالل  حتى 
املقررة،  ال��درو���س  اأه��م  وتغطية  ومعلميه،  وامل��در���س��ة  الطالب  ب��ن 
باال�ستفادة من اخلدمات املقدمة عرب البوابة التعليمية، واملحتوى 
الوكيل  العامر،  اأح���الم  االأ���س��ت��اذة  اأك���دت  حيث  الرقمي.  التعليمي 
امل�ساعد للمناهج واالإ�سراف الرتبوي اأن الوزارة قد اتخذت العديد 
من االإجراءات منها على وجه اخل�سو�س اإعداد وحتميل العديد من 
الدرو�س اجلديدة يوميا، واالإثراءات ومناذج االمتحانات واالأن�سطة 
التعلم. كما  اإث��راء عملية  الطالب على  ت�ساعد  التي  املرئية  وامل��واد 
مت التعاون بن وزارتي الرتبية والتعليم و�سوؤون االإعالم لت�سغيل 
القناة التعليمية التلفزيونية، بدءا من 22 مار�س 2020 وحتميل 

•• رام اهلل-رويرتز

اإن  اأم�س  الفل�سطينية  احلكومة  با�سم  متحدث  ق��ال 
جديدة  اإ�سابات  �ست  �سجلت  الفل�سطينية  االأرا���س��ي 

بفريو�س كورونا امل�ستجد لريتفع العدد اإىل 97.
يف  احلكومة  با�سم  املتحدث  ملحم  اإبراهيم  واأ���س��اف 
اأن احل��االت اجلديدة هي  موؤمتر �سحفي يف رام اهلل 
اأربع حاالت يف قريتي اأرطا�س وبيت ازكاريا من قرى 
حمافظة بيت حلم وهم اأقارب المراأة اأعلنت اإ�سابتها 

اأم�س اجلمعة.
اأي�سا حالة يف حزما )بلدة  وتابع ملحم قائال هناك 
���س��رق ال��ق��د���س( ل�����س��اب ع��م��ره 29 �سنة وال��ث��ان��ي��ة يف 
اإحدى  �سقيقة  وه��ي  اهلل(  رام  غ��رب  )ق��ري��ة  القبيبة 
امل�سابات يف قرية بدو وهي يف الع�سرينات من العمر 
اأن  تدل على  االإ�سابات اجلديدة  اأن  واأو�سح ملحم   .
بالفريو�س.  م�سابن  خمالطة  ب�سبب  ج��اء  حدوثها 
على  واحل��ر���س  العائلية  ال��زي��ارات  جتنب  اإىل  ودع���ا 

التباعد االجتماعي يف هذه الظروف.
حالة  الثالثاء  ي��وم  الفل�سطينية  االأرا���س��ي  و�سجلت 

وفاة ب�سبب فريو�س كورونا الم��راأة يف ال�ستينات من 
مدينة  غربي  �سمال  الواقعة  ب��دو  قرية  م��ن  عمرها 

القد�س.
وقال حممد اأ�ستية رئي�س احلكومة الفل�سطينية يوم 
�ستكون  ال��ق��ادم��ة  االأي���ام  تقديراتنا  ح�سب  اخلمي�س 
على  ب��ل  فقط  علينا  لي�س  م�ست،  ال��ت��ي  م��ن  اأ�سعب 
دقيق مع خطر  ب�سكل  التعامل  اأجمع، وعلينا  العامل 

االإ�سابة لدى العمال القادمن من اإ�سرائيل .
االأرا�سي  يف  ال�����س��ح��ي��ة  ال�����س��ل��ط��ات  اأن  م��ل��ح��م  وذك����ر 
االإ�سابة  ح����االت  ظ��ه��ور  م��ن��ذ  اأج�����رت  الفل�سطينية 

بفريو�س كورونا اإىل االآن 5562 فح�سا.
وق���ال ن��ح��ن ن�سعى ب��اأق�����س��ى م��ا ل��دي��ن��ا م��ن ج��ه��د مع 
الطبية  باالأجهزة  لنتزود  واالأ�سدقاء  االأ�سقاء  كافة 
التي متكننا من ر�سد احلاالت املوجودة ونتمكن من 

تو�سيع م�ساحة االختبار... نخترب اأكر نتقي اأكر .
الدول  من  نطلب  منها.  الكثري  لدينا  لي�س  واأ�ساف 
اأ�سدقاء  ال�����س��ق��ي��ق��ة وال�����س��دي��ق��ة وه���ن���اك وع����ود م���ن 
اأن  التي نتطلع  االأجهزة  اأن ت�سلنا مثل هذه  واأ�سقاء 

الدرو�س املرئية على قنوات اليوتيوب، خلدمة جلميع فئات الطلبة، تكون قريبا .
مبا ي�ساعد على العودة اإليها يف اأي وقت للدرا�سة واملراجعة.

�سريفي�سز”  ويب  “اأمازون  �سركة  البوابة  ت�سغيل  على  وتقوم  هذا 
منطقة  يف  لها  بيانات  مركز  اأول  م��وؤخ��راً  اململكة  يف  افتتحت  التي 
يف  البحرينية  احلكومة  جهود  ال�سركة  وت��دع��م  االأو���س��ط.  ال�سرق 
اململكة  ع��ه��دت  ح��ي��ث  ال�سحابية،  االأن��ظ��م��ة  ن��ح��و  املنتظم  حت��ول��ه��ا 
مبا  احلكومة،  ل��دى  ال�سحابية  واخل��دم��ات  التطبيقات  با�ستخدام 
اململكة.  م�ستوى  على  بعد  ع��ن  للتعليم  ال�سريع  الن�سر  يف  �ساعد 
تاب”  “تيت�سر  موقع  اأج��راه��ا  حديثة  درا���س��ة  اأظ��ه��رت  وللمقارنة، 
املتحدة متتلك  اململكة  م��دار���س يف   6 اأن واح��دة فقط من بن كل 
من  وا�ستالمها  املدر�سية  الواجبات  لتحديد  الالزمة  التكنولوجيا 
خالله  م��ن  يتم  وال���ذي  م��رك��زي��اً،  املُ���دار  النظام  وي�سري  التالميذ. 
اخلا�س،  والقطاع  ال���وزارات  بن  والوثيق  امل�سرتك  العمل  متكن 
بتفعيل  قامت  البحرين،  مثل  اخلليجي،  التعاون  جمل�س  دول  اأن 
امل�سهد  يكون  التي  ال���دول  م��ن  اأ���س��رع  ب�سكل  التكنولوجية  احل��ل��ول 
احلكومي  التفوي�س  اإىل  وباالإ�سافة  جتزئة.  اأك��ر  فيها  التعليمي 
احللول،  ط��رح  من  اململكة  متكنت  ال�سحابية،  االأنظمة  با�ستخدام 
ويف  ب�سرعة.  الوطني  ال�سعيد  على  التعليم  ا�ستمرارية  و�سمان 
خ�سم االأزمة العاملية، ت�ستمر احلياة يف مملكة البحرين، باالعتماد 
والقطاعات  للحدود  العابر  امل�سرتك  والتعاون  التكنولوجيا  على 

املختلفة على حد �سواء، ومبا ي�سمل غريها من املجاالت.

ال�ضني ت�ضجل 54 حالة اإ�ضابة 
جديدة بكورونا لقادمني من اخلارج

•• بكني-وام 

امل�ستجد  كورونا  بفريو�س  جديدة  اإ�سابة  حالة   54 اأم�س  ال�سن  �سجلت 
جميعها مل�سافرين قادمن من اخلارج فيما مل يتم ت�سجيل اأي حالة اإ�سابة 

حملية جديدة بالفريو�س يف خمتلف مناطق ومدن ومقاطعات البالد.
وكالة  بح�سب  ال��ي��وم��ي  ت��ق��ري��ره��ا  يف  لل�سحة  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  وذك����رت 
يف   17 �سملت  اجل��دي��دة  امل�سابة  احل���االت  ال�سينية  لالأنباء  “�سينخوا” 
5 يف  و  “فوجيان”  و6 يف  دونغ”  “كوانغ  و11 يف مقاطعة  “�سنغهاي” 
“تيانن” و 4 يف “ت�سجيانغ” و 3 حاالت يف كل من “بكن” ومقاطعة 
“لياونينغ” وحالتن يف كل من منطقة “منغوليا الداخلية” ذاتية احلكم 
ومقاطعة “جيلن” وحالة اإ�سابة واحدة يف مقاطعة “�ساندونغ” ما يرفع 

اإجمايل حاالت االإ�سابة الوافدة اىل 649 حالة.

اإ�ضابات جديدة بكورونا يف الأرا�ضي الفل�ضطينية    6
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عربي ودويل

القت  اجل��زائ��ري��ة  ال�سرطة  اإن  ح���دود  ب��ال  مرا�سلون  منظمة  ق��ال��ت 
وتعتزم  اجلمعة  م�ساء  درارين  خالد  البارز  ال�سحفي  على  القب�س 

اتهامه اأم�س ال�سبت بامل�سا�س بوحدة الوطن .
اأوقات  معظم  اجلزائر  ه��زت  التي  االحتجاجات  يغطي  درارين  ك��ان 
العام املا�سي، واأجربت الرئي�س عبد العزيز بوتفليقة على اال�ستقالة 

يف اأبريل ني�سان 2019.
وزارة  ت�سدر  ومل  ك��ورون��ا.  ف��ريو���س  ب�سبب  االحتجاجات  وتوقفت   
اأيام  بعد  درارين  احتجاز  وياأتي  درارين.  احتجاز  ب�ساأن  بيانا  العدل 
من �سجن زعيم معار�س بارز اآخر هو كرمي طابو. و�سجنت ال�سلطات 
اأي�سا العديد من ال�سخ�سيات البارزة مبن فيهم رجال اأعمال وكبار 
بتهم  ببوتفليقة  املرتبطن  ال�سابقن  امل�سوؤولن  كبار  اأو  امل�سوؤولن 

ف�ساد.
 

اأوقفت تركيا جميع القطارات بن املدن وقللت عدد رحالت الطريان 
�سريع  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  تف�سي  ت��داب��ري الح��ت��واء  ال��داخ��ل��ي��ة �سمن 
يوم  يف  الثلث  بواقع  البالد  يف  االإ�سابات  ع��دد  قفز  بعدما  االنت�سار 
الرئي�س رجب  كان   .92 اإىل  الوفيات  5698 وزاد عدد  اإىل  واح��د 
يبقى  “حجر �سحي طوعي”  اإىل  ي��وم اجلمعة  اأردوغ���ان دع��ا  طيب 
لالحتياجات  اأو  الت�سوق  با�ستثناء  منازلهم  يف  االأت����راك  مبوجبه 
الفريو�س،  ج��دي��دة الح��ت��واء  اإج����راءات  اأردوغ����ان  واأع��ل��ن  االأ�سا�سية. 
يكون  واأن  الدولية  ال��ط��ريان  رح��الت  جميع  وق��ف  تقرر  اإن��ه  قائال 

ال�سفر بن املدن خا�سعا ملوافقة حكام االأقاليم. 
بالل  الرتكية  اجلوية  اخلطوط  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  وق��ال 
وا�سطنبول  اأن��ق��رة  من  فقط  �سُتقلع  الداخلية  ال��رح��الت  اإن  اإك�سي 
اإىل مدن كربى حمددة حتى منت�سف ليل ال�سبت. وقال اإن الركاب 
بعد  احل��اك��م  مكتب  م��ن  اإذن  على  احل�سول  اإىل  بحاجة  �سيكونون 
ال�ساعة 1400 بتوقيت جرينت�س. وكتب اإك�سي على تويرت “اعتبارا 
الداخلية  رحالتنا  تنفيذ  �سيتم   23:59 ال�ساعة  ال�سبت  ي��وم  من 
من مطار اإ�سطنبول ومطار اإي�سنبوغا يف اأنقرة . �سيتم اإعداد قائمة 
الرحالت الداخلية لدينا واالإعالن عنها خالل اليوم«. وقالت هيئة 
ال�سكك احلديدية احلكومية الرتكية اإن جميع القطارات بن املدن 
وزارة  وقالت  اآخ��ر.  اإ�سعار  وحتى  ال�سبت  اأم�س  من  اعتبارا  توقفت 
ل قيود ال�سفر اإنه يجب على جميع املواطنن  الداخلية يف اإ�سعار يف�سّ
اإال  باملغادرة  ُي�سمح لهم  واإن��ه لن  التي يقيمون فيها  امل��دن  البقاء يف 
مبذكرة طبيب اأو يف حالة وفاة اأحد اأفراد العائلة املقربن اأو اإذا مل 

يكن لديهم �سكن.

زعيم  اإن  تويرت  على  ال�سلمي  االجتماعي  للتغري  كينج  مركز  ق��ال 
ح��رك��ة احل��ق��وق امل��دن��ي��ة االأم��ري��ك��ي��ة ج��وزي��ف ل����وري، اأح���د احللفاء 
الرئي�سين ملارتن لوثر كينج يف احلركة خالل ال�ستينات، تويف يوم 
اجلمعة عن 98 عاما. وقال املركز يف بيانه الليلة... انتقل جوزيف 

لوري من االأر�س اإىل اخللود. خال�س العزاء الأ�سرته. 
عزيزا  و�سديقا  للظلم  ومتحديا  املدنية  احلقوق  اأب��ط��ال  اأح��د  ك��ان 
لعائلة كينج . كان الرئي�س االأمريكي ال�سابق باراك اأوباما قّلد لوري 
و�سام احلرية الرئا�سي، وهو اأعلى و�سام مدين يف الواليات املتحدة، 

يف عام 2009.
 

الو�سع اخلا�س مبر�س  الإدارة  املركز احلكومي  با�سم  املتحدث  قال 
كوفيد-19 يف تايالند اليوم ال�سبت اإن تايالند �سجلت 109 حاالت 
اإ�سابة جديدة بفريو�س كورونا ووفاة واحدة لي�سل العدد االإجمايل 

للم�سابن اإىل 1245 و�ست وفيات.
واأ�ساف املتحدث اأن اأحدث حالة وفاة هي ملري�س كان يعاين  بالفعل 

من بع�س امل�ساعفات ال�سحية.
واأمرت احلكومة التايالندية يوم اجلمعة باإغالق املزيد من املن�ساآت 
حالة  وم��ددت  كورونا  فريو�س  انت�سار  من  للحد  واملوؤ�س�سات  العامة 

االإغالق القائمة حتى نهاية اأبريل ني�سان.

عوا�صم

اجلزائر

اأنقرة

وا�شنطن

بانكوك

رئي�س املك�ضيك يحث النا�س 
على البقاء يف منازلهم  

 •• مك�صيكو �صيتي-رويرتز

انت�سار كا�سح   ملنع  البقاء يف منازلهم  املواطنن على  املك�سيك  حث رئي�س 
لفريو�س كورونا، متخذا اأ�سد موقف له حتى االآن �سد الوباء الذي ح�سد 
اأرواح ما يزيد على 27 األفا حول العامل واأ�ساب ما يقرب من 600 األف 

�سخ�س حتى االآن.
ت�سجيل  يوم اجلمعة يف  اأوب���رادور  لوبيز  مانويل  اأندري�س  الرئي�س  وق��ال 
يجب  منازلنا.  يف  البقاء  علينا  يوتيوب  على  دقيقة   14 مدته  م�سور 
احلفاظ على تباعد �سحي ، حمذرا من اأن النظام ال�سحي قد ال يتمكن 
التي  احل��االت  اأن  الرغم من  على  للحاالت  كبري  تف�س  اأي  ا�ستيعاب  من 

�سجلتها املك�سيك اأقل بكثري من احلاالت يف دول اأخرى.
يوم  717 حتى  املك�سيك  كورونا يف  بفريو�س  االإ�سابة  ح��االت  وبلغ عدد 
اجلمعة بزيادة 132 حالة عن اليوم ال�سابق الذي �سجل 585. وبلغ عدد 

الوفيات حتى االآن جراء املر�س 12 حالة.
وقال الرئي�س اإذا مل منكث داخل منازلها فاإن عدد حاالت االإ�سابة بالعدوى 

قد يرتفع ب�سكل كبري ال ت�ستطيع موؤ�س�ساتنا الطبية ا�ستيعابه .
كبري  تف�س  الأي  االقت�سادي  التاأثري  ب��اأن  اأي�سا  املك�سيكي  الرئي�س  واأق��ر 
اأوامر  ب��اإ���س��دار  ال�سركات  ت��ب��ادر  مل  اإذا  البعيد  امل��دى  على  اأ���س��واأ  �سيكون 
فيه  ح��ذر  ال��ذي  ال�سابق  ملوقفه  تغيري  يف  منازلهم،  يف  بالبقاء  ملوظفيها 
ال��ذي ي�سببه  اأك��رب م��ن  ق��د ي�سبب ���س��ررا  اإغ���الق للموؤ�س�سات  اأي  اأن  م��ن 

الفريو�س.
 

�شخ�س توفوا بالفريو�س بح�شب اآخر ح�شيلة   1600

ملاذا ت�ضجل الوليات املتحدة اأكرب عدد من الإ�ضابات بكورونا؟ 

اأمريكا وال�ضني وكورونا..تعاون بداأ واعدًا ثم انهار
•• عوا�صم-وكاالت:

فريو�س  م�سببات  ب�ساأن  االت��ه��ام��ات  وال�سن  اأمريكا  تتبادل 
كورونا الذي اجتاح العامل اأجمع، وهو ما ي��وؤدي يف راأي يانز 
هونغ هوانغ، زميل بارز لل�سحة العامة لدى جمل�س العالقات 

اخلارجية، اإىل مفاقمة االأزمة.
االأمرا�س  اأن  اأفريز”  “فورين  موقع  �سمن  ه��وان��غ،  وكتب 
املعدية توفر عادة فر�ساً لقيام تعاون دويل. وبالفعل تعاون، 
ال�سوفييتي  ال��ب��اردة، علماء م��ن االحت���اد  اإب���ان ف��رتة احل���رب 
لقاح  تطوير  يف  امل��ت��ح��دة،  ال��والي��ات  يف  نظرائهم  م��ع  ال�سابق 
ل�سلل االأطفال. و�ساد تعاون اأمريكي- �سيني عند تف�سي وباء 
�سار�س يف 2003. ويف �سبتمرب)اأيلول( 2005، اأطلق رئي�سا 
اأ�سا�سية” لال�ستجابة الأوبئة  “ع�سرة مبادئ  البلدين مبادرة 

عاملية، دعمتها الحقاً 88 دولة ووكالة. 
ويف 6 مايو)اأيار(، 2009، هاتف الرئي�س ال�سيني هو جينتاو 
“موا�ساته”  اأوب��ام��ا ليعرب ل��ه ع��ن  ب���اراك  ن��ظ��ريه االأم��ري��ك��ي 
الواليات  يف   H1N1 االن��ف��ل��ون��زا  ف��ريو���س  تف�سي  ب�سبب 
منظمة  مع  التوا�سل  با�ستمرار  رغبته”  على  واأك��د  املتحدة، 
اأخرى،  معنية  واأط���راف  املتحدة  وال��والي��ات  العاملية  ال�سحة 
ف�ساًل عن تعزيز التعاون للعمل معاً يف معاجلة ذلك التحدي 

لل�سحة وال�سالمة العامة«.

فر�شة مثالية
اأن  ي��ف��رت���س   19 ت��ف�����س��ي ك��وف��ي��د-  اأن  امل���ق���ال  وي����رى ك��ات��ب 
لالرتقاء  امل��ت��ح��دة  وال���والي���ات  لل�سن  مثالية  فر�سة  ي��ق��دم 
وميكن  امل�����س��رتك.  للخطر  معاً  والت�سدي  خالفاتهما  ف��وق 
للبلدين العمل �سوياً لدعم منظمة ال�سحة العاملية من اأجل 
باإمكان خرباء من  وكان  الوباء.  دولية �سد  ا�ستجابة  تن�سيق 
 )CDC(منها وال��وق��اي��ة  االأم��را���س  على  ال�سيطرة  م��راك��ز 
اأ�سل  يف  التحقيق  يف  ال�سن  م�ساعدة  املتحدة  ال��والي��ات  يف 
نظراوؤهم  ك���ان  وق���ت  يف  الغام�س”،  “الفريو�س  وط��ب��ي��ع��ة 
املتخ�س�سة  ملزيد من اخلربات  ال�سينين مرتبكن وبحاجة 

يف هذا املجال. 

للوباء �سبيها مبا يح�سل يف نيويورك. وفر�س احلجر 
اأك��ر من  على  بعد ظهر اجلمعة  م��ن  اعتبارا  امل��ن��زيل 
 30% اأن ح��واىل  %60 م��ن االأم��ريك��ي��ن، م��ا يعني 
من اأ�سل تعداد اإجمايل قدره 330 مليون ن�سمة غري 

خا�سعن لهذا التدبري.
ال��وف��ي��ات الوطني  اأن م��ع��دل  م��ا يبعث على االأم���ل ه��و 
الوقت  يف  يبقى  املثبتة  االإ���س��اب��ات  ع���دد  اإىل  امل�ستند 
احلا�سر متدنيا ن�سبيا، مب�ستوى %1،5 باملقارنة مع 

%7،7 يف اإ�سبانيا و%10 يف اإيطاليا.
لكن هل �سي�ستمر هذا التوجه؟ هذا �سوؤال ينق�سم حوله 
اأو�سح خبري علم االأوبئة يف جامعة تورونتو  اخلرباء. 
ال  الوفيات  “ن�سبة  اأن  بر�س  لفران�س  في�سمان  ديفيد 
ي�ستغرق  االأم��ر  الأن  “�ستزداد  اأنها  مو�سحا  تطمئن”، 
الواليات  ت��ك��ون  اأن  اأت��وق��ع  وف��ي��ات.  وق��ت��ا حتى حت�سل 

املتحدة على اأبواب وباء كارثي باملطلق«.

 •• وا�صنطن-اأ ف ب

انتقلت الواليات املتحدة من ر�سد اأول اإ�سابة بفريو�س 
اأرا�سيها يف نهاية كانون الثاين- كورونا امل�ستجد على 

مئة  تفوق  اجلمعة  ر�سمية  ح�سيلة  اإع���الن  اإىل  يناير 
األف اإ�سابة، ما يجعل هذا البلد يحتل املرتبة االأوىل يف 

العامل يف عدد االإ�سابات بوباء كوفيد-19.
اإ�سابتهم  ج�����راء  ���س��خ�����س   1600 ح�����وايل  وق�����س��ى 
بفريو�س كورونا امل�ستجد بح�سب اآخر ح�سيلة �سدرت 
اأدنى بكثري مما  اأن ن�سبة الوفيات تبقى  اجلمعة، غري 

هي يف العديد من الدول االأوروبية.
فكيف و�سلت الواليات املتحدة اإىل ما هي عليه اليوم؟ 

وما الذي ميكن توقعه ب�ساأن تطور الو�سع؟
يحذر خرباء ال�سحة العامة باأن الوباء مل يبلغ ذروته 
بعد يف الواليات املتحدة، غري اأن ثمة عوامل عدة خلف 

ت�سجيل اأعداد كبرية من االإ�سابات يف هذا البلد.
دونالد  الرئي�س  هم  اتُّ الوباء،  انت�سار  اأزم��ة  بداية  ففي 
لراأي  خالفا  بتاأكيده  خطورتها،  من  بالتقليل  ترامب 
م�سوؤويل ال�سحة اأن انت�سار الفريو�س حمليا لي�س اأمرا 

“حمتوما«.
وا�سنطن  والي���ت���ي  يف  اأوال  االإ�����س����اب����ات،  ت�����وايل  وم����ع 
وك��ال��ي��ف��ورن��ا )غ������رب(، ب����دا ال��ب��ل��د ع���اج���زا ع���ن ر�سد 
االأ�سخا�س الذين كانوا على توا�سل مع امل�سابن ب�سكل 
ن��ط��اق وا���س��ع لك�سف  ت��واف��ر فحو�س على  ل��ع��دم  ف��ع��ال 

االإ�سابات بالفريو�س.
القيود  بع�س  رف��ع  االأم���ر  ب���ادئ  يف  احلكومة  ورف�ست 
لل�سماح للواليات بتطوير فحو�سها بنف�سها، ما زاد من 

التاأخري يف مواجهة االأو�ساع.
م��ق��ر مراكز  اإىل  امل��ت��واف��رة  ال��ف��ح��و���س  اأوىل  واأر���س��ل��ت 

مكافحة االأمرا�س والوقاية منها يف اأتلنتا.
فحو�سا  االأم��را���س  مكافحة  م��راك��ز  اأر�سلت  وب��دوره��ا 

غري �ساحلة اإىل الواليات، ما زاد من التاأخري.
ومل ترفع احلكومة القيود املفرو�سة اإال يف 29 �سباط-
فرباير، يوم ح�سول اأول وفاة يف الواليات املتحدة، وبعد 

اأكر من �سهر على ر�سد اأول اإ�سابة. وبعد ذلك، ان�سم 
القطاع اخلا�س بدوره اإىل اجلهود.

واأو����س���ح غ��اب��ور ك��ي��ل��ن م��دي��ر ق�����س��م ط��ب ال���ط���وارئ يف 
جامعة جون هوبكينز لوكالة فران�س بر�س “لو متكنا 
من الو�سول اإىل ر�سد الذين توا�سلوا مع االأ�سخا�س 
امل��زي��د م��ن احلاالت  امل�����س��اب��ن، لكنا رمب��ا ع��رن��ا على 

ب�سكل �سريع، وعزلنا مواقع االنت�سار الكبري«.
اأنف�سهم  ع��ن  ل��ل��دف��اع  االأم��ريك��ي��ون  امل�����س��وؤول��ون  و�سعى 
اجلنوبية،  ك��وري��ا  طورتها  التي  الفحو�س  اأن  ف���رددوا 
الر�سد  ا�سرتاتيجية  �سعيد  ع��ل��ى  ال��ن��م��وذج��ي  ال��ب��ل��د 
اجلماعي لالإ�سابات، كانت تعطي اأحيانا نتائج اإيجابية 

باخلطاأ.
لكن هذا ال يهم براأي غابور كيلن الذي يوؤكد “االأمر 
الذي اأعّلمه لتالميذي يف الطب: اأي �سيء اأف�سل من 
ال �سيء، وكلما كان الوقت اأبكر كان االأمر جمديا اأكر 

)...( االأف�سل عدو اجليد«.
املتحدة  الواليات  الوباء يف  ب��وؤرة  نيويورك  باتت والية 
األ��ف اإ�سابة واأك��ر من 500  مع ت�سجيل ح��واىل 45 

وفاة حتى اجلمعة، وهي اأرقام ت�سهد تطورا �سريعا.
تليها والية نيوجرزي املجاورة، ثم كاليفورنا وواليات 
يف  احل���االت  تركز  م��ع  واإيلينوي،  ومي�سيغن  وا�سنطن 

املدن الكربى مثل نيويورك.
وحذر اأ�ستاذ ال�سحة العامة يف جامعة هارفرد توما�س 
تزايدا  ت�سهد  التي مل  بالواليات  اأن��ه يجدر  ت�ساي من 
اإىل  ت�����س��ارع  اأال  ال��وق��ت احل��ا���س��ر،  ال��وب��اء يف  انت�سار  يف 

ا�ستخال�س العرب.
لي�ست  امل��ت��ح��دة  “الواليات  اإن  ب��ر���س  ل��ف��ران�����س  وق����ال 
جمموعة موحدة، فهناك خم�سون والية مع حتركات 
العامة  ال�����س��ح��ة  واإدارات  احل���ك���ام  ق���رره���ا  خم��ت��ل��ف��ة 

املحلية«.
اإليه هو جمهود  بحاجة  نحن  ما  اأن  “اأعتقد  واأ���س��اف 
اال�ستمرار  اأن  من  حم��ذرا  بالتن�سيق”  حقيقي  وطني 
حركة  ت�ستهدف  ال���والي���ات  ب��ن  متباينة”  “ردود  يف 
انت�سارا  ت�سهد  ج��دي��دة  والي���ات  ق��د جتعل  االأ���س��خ��ا���س 

اجل��ي��ن��ي ب�����س��اأن ال��ف��ريو���س امل�����س��ت��ج��د، ك���ي ت��ت��م��ك��ن الواليات 
املر�س،  ل��ه��ذا  ت�سخي�سية  اخ���ت���ب���ارات  ت��ط��وي��ر  م���ن  امل��ت��ح��دة 
ل��ق��اح حم��ت��م��ل.  وع��ر���س وزي���ر ال�سحة واخلدمات  وت��ق��دمي 
اإر�سال فريق من  اآزار،  األيك�س  االإن�سانية يف الواليات املتحدة، 
خرباء CDC اإىل ال�سن ملراقبة تف�سي الفريو�س وتقدمي 
يف  هاتفية،  مكاملة  البلدين  رئي�سا  واأج��رى  املمكنة.  امل�ساعدة 
ترامب  دونالد  االأمريكي  الرئي�س  وعرب  فرباير)�سباط(،   7
ال�����س��ن وتقدمي  اإىل  ا���س��ت��ع��داده الإر����س���ال خ���رباء  ع��ن  حينها 

اأ�سكال اأخرى من امل�ساعدة.

قلق
من  اأك��ر  طيلة  ال�سن  تبد  مل  الكاتب،  متابعة  وف��ق  ولكن، 
اآزار.  بعر�س  اهتماماً  الثاين(  يناير)كانون  بداية  �سهر، منذ 
تنفيذياً مب��ن��ع دخول  اأم����راً  ي��ن��اي��ر   31 ت��رام��ب، يف  وق���ع  ث��م 

ال�سيدالنية  للمكونات  رائ��دة  وم�سدرة  منتجة  ال�سن  والأن 
الفعالة، كان مبقدور ال�سن العمل ب�سكل وثيق مع الواليات 
ول��دى كال  االأدوي���ة.  توريد  �سل�سلة  للحد من تعطل  املتحدة 
وي�ستطيعان  ال��ل��ق��اح��ات،  اإن��ت��اج  على  هائلة  ق���درات  البلدين 
ح�سد تلك القدرات يف عمل تعاوين لتطوير لقاحات، وهو ما 
اأف�سدتها احلرب  اأن يبدد التوترات وين�سط عالقة  من �ساأنه 
الثالث  ال�سنوات  خ��الل  اال�سرتاتيجي  والتناف�س  التجارية 

املا�سية. 

تعاون واعد
االأمريكي-  التعاون  كان  الثاين(،  يناير)كانون  اأواخ��ر  وحتى 
 3 يف  ال�����س��ن،  واأب��ل��غ��ت  واع�����داً.  كوفيد-19  ح���ول  ال�سيني 
و�سع  عن  معلومات  املتحدة  ال��والي��ات  الثاين(  يناير)كانون 
الت�سل�سل  ع��ن  م��ع��ل��وم��ات  ي��ن��اي��ر   10 وت��ق��ا���س��م��ت يف  امل��ر���س. 

وي��ت��ف��ق اجل��م��ي��ع ع��ل��ى ن��ق��ط��ة واح����دة وه���ي اأن تدابري 
“خف�س  يف  لال�ستمرار  �سرورية  االجتماعي  االبتعاد 
م�سار” انت�سار الوباء، اأي اإبطاء عدد االإ�سابات اجلديدة 
و�سرعة ت�سجيلها لتفادي قدر االإمكان ا�ستنفاد طاقات 

امل�ست�سفيات كما يح�سل يف نيويورك.
اأن يتحول  ع��ل��م��ي��ة  ن��ظ��ر  م���ن وج���ه���ة  امل��ح��ت��م��ل  وم����ن 
ب��راأي غابور  اأق��ل فتكا،  اإىل �سكل  الوقت  الفريو�س مع 

كيلن، كما اأن احلر والرطوبة قد يبطئان انت�ساره.
ا�ستمر  ما  اإذا  وا�سنطن  الطب يف جامعة  كلية  وتتوقع 
قرابة  ال��وب��اء  انت�سار  يف  ذروة  ت�سجيل  احل���ايل  امل�����س��ار 
الوفيات  ع��دد  ي��راوح  اأن  على  ني�سان-اأبريل،  منت�سف 
وي�سري  حزيران-يونيو  م��ن  اعتبارا  األ��ف��ا   80 ح��واىل 
العدد  ه����ذا  اأن  اإىل  ال��ك��ل��ي��ة  و���س��ع��ت��ه  ال����ذي  ال���ن���م���وذج 
األفا   162 و  اأدن��ى  األ��ف وف��اة كحد   38 �سيرتاوح بن 

كحد اأق�سى.

االأرا�سي  اإىل  ال�سن موؤخراً  كانوا يف  الذين  االأجانب  جميع 
االأمريكي  التجارة  وزي��ر  �سرح  اليوم،  نف�س  ويف  االأمريكية. 
وي��ل��رب رو����س ب���اأن تف�سي ال��وب��اء يف ال�����س��ن ق��د ي�����س��رع عودة 

الوظائف اإىل الواليات املتحدة. 
كذلك، تعهد وزير اخلارجية االأمريكي مايك بومبيو باإر�سال 
مل�ساعدتهم  اأخ����رى  ودول  ال�����س��ن  اإىل  دوالر  م��ل��ي��ون   100
تاميز”  “غلوبال  �سحيفة  ولكن   .19 كوفيد-  حم��ارب��ة  يف 
اإن ال �سيء ي�سمن تلقي ال�سن تلك  ال�سينية �سرعان قالت 
االأموال، الأنها �سوف تاأتي من خالل ميزانية االأمن ال�سحي 
املتف�سية  االأوب��ئ��ة  من  ع��دد  ملعاجلة  ي�ستخدم  وال��ذي  العاملي، 
اخلارجية  وزارة  با�سم  املتحدث  كتب  وبالفعل،  العامل.  حول 
ال�سينية، يف 20 مار�س)اآذار( على تويرت: “مل ت�ستلم ال�سن 

�سنتاً واحداً من الواليات املتحدة«.

ا�شتياء
م��ن م�سوؤويل  ف��ق��ط  لي�س  ا���س��ت��ي��اءه��ا  ب��ك��ن  اأب����دت  ذل���ك،  اإىل 
اأمريكية.  اإع���الم  و�سائل  م��ن  اأي�ساً  ب��ل  االأمريكية  احلكومة 
باأ�سلوب  اأمريكية  مواقع  نقلت  فرباير)�سباط(،  من  وب���دءاً 
وانتقدت  ال�����س��ن،  يف   19 ك��وف��ي��د-  تف�سي  ح���االت  ع����دواين 
اأث������ار غ�����س��ب احلكومة  م��ع��اجل��ة ذل����ك ال��ب��ل��د ل����الأزم����ة م���ا 
ال�سينية. فقد ن�سرت �سحيفة “وول �سرتيت جورنال”، يف 3 
فرباير)�سباط( مقااًل للراأي حتت عنوان” املري�س احلقيقي 

يف اآ�سيا هو ال�سن«.
ويف الوقت نف�سه، بداأ الطرفان يف تبادل االتهامات ب�ساأن من�ساأ 
الفريو�س. و�سعد ترامب لهجته حول تف�سي الفريو�س عندما 
“الفريو�س  19 با�سم  16 مار�س)اآذار( اإىل كوفيد-  اأ�سار يف 
باكو  لورن�س  ه��ارف��رد  جامعة  لرئي�س  ك��ان  ولكن  ال�سيني«. 
هيئة  اإىل  اإلكرتونية  بر�سالة  وبعث  خمتلف،  اإن�ساين  موقف 
اجلامعة قال فيها: “�سوف يخترب كوفيد- 19 قدراتنا على 
التحلي باللطف والكرم، واأن نتطلع ملا بعد اأنف�سنا وم�ساحلنا 
اإظهار  يف  ال��ي��وم  مهمتنا  “تتلخ�س  واأ���س��اف  ال�سخ�سية”. 
اأف�سل ما لدينا، وما نقدمه اإىل عامل اأكر تعقيداً وا�سطراباً 

مما يود اأي �سخ�س اأن يكون عليه«.

الأردن ي�ضجل اأول وفاة بفريو�س كورونا
•• عمان-وكاالت

�سجل االأردن اأول حالة وفاة بفريو�س كورونا المراأة يف الثمانينيات من عمرها، وفق ما قالت وكالة 
اإ�سابة  23 حالة  �سجلت  اململكة  اأن  �سعد جابر  ال�سحة  وزي��ر  واأعلن  تويرت.  على  االأردن��ي��ة  االأن��ب��اء 

جديدة، اجلمعة، لي�سل االإجمايل اإىل 235 حالة.
ال�سحي  اإن احل��االت اجلديدة توزعت على: حالتن يف احلجر  وقال جابر، خالل موؤمتر �سحفي، 
قدما من الواليات املتحدة االأمريكية، وحالة قادمة من باك�ستان، وحالة خمالطة الأحد املر�سى، و8 
حاالت خمالطن ل�سكان اإحدى العمارات ال�سكنية يف عمان، و�سيتم اتخاذ االإج��راءات لفح�س باقي 
املوجودين.  كما توزعت باقي احل��االت على : �سخ�س لبناين، و3 ح��االت خمالطن الأب ق��ادم من 

ال�سعودية وهم عائلته، و5 حاالت من حمافظة اإربد، وحالتن يتم اال�ستق�ساء عنهما.
متاثلهم  بعد  حمزة  االأم��ري  م�ست�سفى  من  مري�سا   16 تخريج  اليوم  مت  اأن��ه  ال�سحة  وزي��ر  واعلن 

لل�سفاء من فريو�س كورونا.

يف  وتعقيمها  تطهريها  مت  ال��ت��ي  امل��ب��اين  ع��دد  اأن 
54948 مبنى، وف��ق ما نقل  بلغ ح��واىل  م�سر، 
ح�ساب جمل�س الوزراء امل�سري على في�سبوك . كما 
اأ�سار التقرير اإىل اأن عدد املحال التجارية املخالفة 
ومت  ك��ورون��ا،  ب�ساأن  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  لقرار 
�سعراوي  واأ���س��اف  4257 حم��ال.  بلغ  اإغ��الق��ه��ا، 
مت  التي  واملطاعم  الكافيهات   و  املقاهي  ع��دد  اأن 
بلغ حوايل  ب��ه��ا،  )ال��رنج��ي��ل��ة(  ال�سي�سة   م�����س��ادرة 
4748، م�سيفاً اأن عدد املراكز التعليمية التي مت 
وقال   .  4045 ح��وايل  بلغ  باملحافظات  اإغالقها 
مت  التي  االأ���س��واق  ع��دد  اإن  املحلية  التنمية  وزي��ر 

•• القاهرة-وكاالت:

اأعلن وزير التنمية املحلية يف م�سر، عن تطورات 
ج��ه��ود امل��ح��اف��ظ��ات امل�����س��ري��ة اخل��ا���س��ة مبواجهة 
ال��ل��واء حممود  ك���ورون���ا. وك�����س��ف  تف�سي ف��ريو���س 
العمليات  غرفة  م��ن  تقريًر  على  بناء  ���س��ع��راوي، 
املحافظات  جهود  ع��ن  ب��ال��وزارة،  االأزم����ات  واإدارة 
واإلغاء  باملحافظات  التجمعات  منع  يف  امل�سرية 
اخل�سو�سية  امل��راك��ز  وغلق  االأ�سبوعية  االأ���س��واق 
باملدار�س  الدرا�سة  تعليق  والتعليمية خالل فرتة 
اإىل  اأ�سار  التقرير  اإن  �سعراوي  وقال  واجلامعات. 

1449 �سوًقا، كما مت اإغالق  اإلغاوؤها بلغ حوايل 
املحافظات،  م�ستوي  علي  لالأفراح  قاعة   1656
ملخالفة القرارات ال�سادرة . وكانت وزارة ال�سحة 
ت�سجيل  اجلمعة،  اأع��ل��ن��ت،  ق��د  امل�سرية  وال�سكان 
اإ���س��اب��ة ج��دي��دة ب��ف��ريو���س ك��ورون��ا )كوفيد-  41

19(، اإ�سافة اإىل 6 وفيات جديدة. وك�سف خالد 
جماهد، م�ست�سار وزيرة ال�سحة وال�سكان ل�سوؤون 
اإجمايل  اأن  ل��ل��وزارة،  الر�سمي  املتحدث  االإع���الم، 
لالإ�سابات  م�����س��ر  يف  ت�سجيله  مت  ال����ذي  ال���ع���دد 
ب��ف��ريو���س ك���ورون���ا امل�����س��ت��ج��د، ح��ت��ى اجل��م��ع��ة، هو 

536 حالة، و30 وفاة.

م�ضر طّهرت 55 األف مبنى باحلرب �ضد كورونا 

م�ضوؤولن تركيان: دبلوما�ضيان اإيرانيان حر�ضا على قتل معار�س  •• ا�صطنبول-رويرتز

ق�����ال م���������س����وؤوالن ت���رك���ي���ان ك���ب���ريان 
ل���روي���رتز اإن ���س��اب��ط��ي خم���اب���رات يف 
حر�سا  تركيا  يف  االإيرانية  القن�سلية 
على قتل معار�س اإيراين يف ا�سطنبول 
يف نوفمرب ت�سرين الثاين املا�سي، كان 
ينتقد القادة الع�سكرين وال�سيا�سين 

باجلمهورية االإيرانية.
وُق���ت���ل م�����س��ع��ود م���ول���وي وردن�����اين 
يف  با�سطنبول  ���س��ارع  يف  ب��ال��ر���س��ا���س 
الثاين  ت�����س��ري��ن  ن��وف��م��رب  م���ن   14
2019 بعد اأكر بقليل من عام من 
مغادرته اإيران وفق ما ذكره امل�سوؤوالن 

الرتكيان.
حادث  ب�����س��اأن  لل�سرطة  تقرير  وذك���ر 
اأ�سبوعن  ن���ح���و  ق���ب���ل  ن�����س��ر  ال���ق���ت���ل 
اأن وردن�����اين ك���ان ي��ع��م��ل يف االأم���ن 

اأي�سا.
وقال امل�سوؤول االأول اإن امل�سلح امل�ستبه 
به وع��ددا اآخر من امل�ستبه بهم، ومن 
اعتقلوا  واإي���ران���ي���ون  اأت������راك  ب��ي��ن��ه��م 
يف االأ���س��اب��ي��ع ال��ت��ي اأع��ق��ب��ت احل����ادث، 
اأبلغوا ال�سلطات اأنهم ت�سرفوا باأوامر 
القن�سلية  يف  خم����اب����رات  ���س��اب��ط��ي 

االإيرانية.
التي  االأدل��ة  اأن  الثاين  امل�سوؤول  وذك��ر 
�سملت رواي��ات امل�ستبه بهم ت�سري اإىل 
دورا  ل��ع��ب��وا  اإي��ران��ي��ن  م��واط��ن��ن  اأن 
يف  والتن�سيق   التحري�س  يف  خطريا 

عملية القتل.
�ستقدم  اأن���ق���رة  اإن  امل�������س���وؤوالن  وق����ال 
بخ�سو�س  ر�سميا  ردا  قريبا  الإي���ران 

االإيرانية  الدفاع  ب��وزارة  االإلكرتوين 
لل�سلطات  ق���وي  منتقد  اإىل  وحت���ول 

االإيرانية.
وردن������اين  اأن  ال���ت���ق���ري���ر  واأ������س�����اف 
التوا�سل  و���س��ائ��ل  ع��ل��ى  ر���س��ال��ة  ن�سر 
الثوري  احل��ر���س  تنتقد  االج��ت��م��اع��ي 
اآب قبل ثالثة  اأغ�سط�س  االإي��راين يف 

اأ�سهر من قتله.
وق��ال��ت ال��ر���س��ال��ة ���س��وف اأج��ت��ث قادة 
املافيا الفا�سدين . واأ�سافت ادعوا اهلل 

اأال يقتلونني قبل اأن اأفعل ذلك .
ب�سكل  التحقق  ل��روي��رتز  يت�سن  ومل 
بوزارة  وردن���اين  و�سع  من  م�ستقل 
على  من�سوراته  اأو  االإي��ران��ي��ة  ال��دف��اع 

و�سائل التوا�سل االجتماعي.

ال���ذي قام  مقتل وردن����اين وال����دور 
�سفر  ج��وازات  يحملون  م�سوؤولون  به 

دبلوما�سية.
ق�����ال م�������س���دران اأم���ن���ي���ان اإي���ران���ي���ان 
اإن وردن������اين حت����دى حت���ذي���را من 
احل��ر���س ال���ث���وري ب��ع��دم ال��ت��ع��اون مع 
متعلقة  م�سروعات  يف  تركية  �سركات 
ب��ال��ط��ائ��رات امل�����س��رية، دون م��زي��د من 
ال��ت��ف��ا���س��ي��ل. وق���اال اإن���ه ات�����س��ل اأي�سا 
اأوروب���ي���ة  ودول  امل��ت��ح��دة  ب���ال���والي���ات 
لرويرتز  يت�سن  ومل  م��ع��ه��ا.  للعمل 

التحقق من �سحة ذلك.
اإن  االإي��ران��ي��ن  امل�سدرين  اأح��د  وق��ال 
وردناين ن�سر وثائق على االإنرتنت 
مفادها اأنه نفذ عملية ت�سلل اإلكرتوين 

القن�سلية  اأو  بال�سفارة  اأح��د  يرد  ومل 
ات�ساالت  ع��ل��ى  ت��رك��ي��ا  يف  االإي���ران���ي���ة 
خلفية  ب�ساأن  للتعليق  اجلمعة  اأم�س 

وردناين اأو مقتله.
احتمال �سلوع  ب�ساأن  �سوؤال  وردا على 
احل��ك��وم��ة االإي��ران��ي��ة يف ق��ت��ل��ه، قالت 
ا�سطنبول  ���س��رط��ة  ب��ا���س��م  م��ت��ح��دث��ة 
عن  وامتنعت  م�ستمر.  التحقيق  اإن 

االإدالء مبزيد من التعليقات.
اإيران  ال��رتك��ي��ة  احل��ك��وم��ة  تتهم  ومل 
ع��ل��ن��ا ب��ال�����س��ل��وع يف ق��ت��ل وردن�����اين. 
الكبريين  الرتكين  امل�سوؤولن  لكن 
قاال اإن احلكومة �ستتحدث مع اإيران 
ب�ساأن مقتله. وقال اأحدهما اإن ممثلي 
الق�سية  ي��ت��اب��ع��ون  االأت�����راك  االدع����اء 

اأو ح�سل على معلومات من معارف له 
يف اإيران واإنه جتاهل طلبات االت�سال 
والتقى  اأنقرة  يف  االإيرانية  بال�سفارة 
اإ�سرائيلي.  مع اأمريكين ودبلوما�سي 
ت��ف��ا���س��ي��ل حول  امل�����س��در  ي���ذك���ر  ومل 

الوثائق اأو اجتماعاته.
اأي�سا  الثاين  االإي���راين  امل�سدر  وق��ال 
اإن وردن���اين مت حت��ذي��ره م��ن مغبة 

ات�ساالته مع دبلوما�سين اأجانب.
بثها  م�������س���ورة  ل���ق���ط���ات  واأظ������ه������رت 
مقتل  ب���ع���د  ال�����رتك�����ي  ال���ت���ل���ف���زي���ون 
متجاوزا  يرك�س  م�سلحا  وردن���اين 
اأحياء  ب��اأح��د  �سريهما  اأث��ن��اء  رج��ل��ن 
العا�سرة  ال�ساعة  يف  ا�سطنبول  و�سط 
ت�سرين  نوفمرب   14 ي��وم  م�ساء  م��ن 
طلقات  ع���دة  امل�سلح  واأط��ل��ق  ال��ث��اين. 
االأر�س  على  لي�سقط  اأح��ده��م��ا  على 

بينما كان رفيقه يختبئ.
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عربي ودويل
مقاربات خمتلفة للت�شدي للظاهرة:

اأمريكا الالتينية: فريو�س كورونا »الأوردة املفتوحة«...!
•• الفجر -جان جاك كورلياند�صكي  

ترجمة خرية ال�صيباين
اآ�شيا يف يناير واأوروبا يف فرباير, ت�شررت      بعد 
�شدمة  جراء  مار�س  يف  ب�شدة  الالتينية  اأمريكا 
الأرجنتني  فتحت  مار�س,   7 ويف  فريو�س.  كورونا 

اأول قائمة �شوداء ل�شحايا هذا الوباء القاري. 
كتابه  ب��داأ  غاليانو,  اإدواردو  اأوروغ���واي  كاتب     
بف�شل  الالتينية”  اأمريكا  يف  املفتوحة  “الأوردة 
وعام  الف�شة”,  وحمى  ال��ذه��ب  “حمى  بعنوان 
2020, من ال�شروري تكملة هذه احلمى اجل�شدية, 
بحمى كوفيد 19, احلمى التي منذ الأ�شبوع الثاين 

من �شهر مار�س, تعّدت الإح�شائيات املتوقعة.
ا يف الربازيل يوم 17 مار�س,     اأ�شيب 621 �شخ�شً
و1128 يوم 21 مار�س. ون�شرت �شحيفة البايي�س 
اأنباء  فيه  تعلن  ملًفا  مار�س   23 ي��وم  الإ�شبانية 
�شيئة, فبالنظر اىل البيانات املتاحة, �شيت�شاعف 
على  البلد,  ح�شب  كبرية  ب�شرعة  امل�شابني  عدد 

الإيطالية.  اأو  الإ�شبانية  اأو  الفرن�شية  الطريقة 
وجمهورية  ل��الإك��وادور  اي��ام  و5  و1  و3,   1 وب��ني 
ملعظم  اأي���ام  وث��الث��ة  يومني  وب��ني  الدومينيكان, 
اأوروغ��واي,  اإىل  الأرجنتني  من  الأخ��رى,  البلدان 
واملك�شيك  وكولومبيا  و�شيلي,  بالربازيل  م��رورا 

وبريو. 

ال�سيني  ال�سفري  واع��رت���س  امل�سدر. 
ب�سدة على  يانغ وامنينغ  الربازيل  يف 
الذي  ب��ول�����س��ون��ارو،  اإدواردو  ال��ن��ائ��ب 
دونالد  كلمات  م�ستعريا  علناً  حت��دث 
ال�سيني”.  “الفريو�س  ع��ن  ت��رام��ب، 
“اأنت  ال�سيني:  الدبلوما�سي  وق���ال 
ن��ائ��ب ب���ال���ربمل���ان، ���س��خ�����س ب���ال روؤي���ة 

دولية ومنطق �سليم«.
الوحيد يف هذه  االإيجابي  العن�سر     
الربازيل  اأن  هو  املحزنة،  البانوراما 
الإنقاذها.  ال��ك��وب��ي��ن  االأط���ب���اء  دع���ت 
وا�ستجابة لدعوة ال�سلطات االإيطالية 
65 طبيباً  اأر�سلت هافانا  للم�ساعدة، 

اإىل لومباردية.
باحث يف معهد العالقات 

الدولية وال�شرتاتيجية حول 
الق�شايا الأيبريية “اأمريكا 

الالتينية واإ�شبانيا«. 

وباالأرقام االإجمالية، مت ت�سجيل اأعلى 
ح�ساد يف الربازيل، التي �سبق ذكرها، 
االإك�����وادور  ويف   ،)537( �سيلي  ويف 
)367(. ويحيل ت�سادم ذاكرة غريب 
والع�سرين هذا  ال��ق��رن احل���ادي  وب��اء 

اإىل وباء يف القرن ال�ساد�س ع�سر.
    ل��ق��د ت�����س��ب��ب ال���غ���زاة االأوروب����ي����ون 
ال�سكان  اأه��ل��ك��ت  وب��ائ��ي��ة  ���س��دم��ة  يف 
باالأم�س،  اجل����دري  وك����ان  امل��ح��ل��ي��ن. 
مثل فريو�س كورونا  اليوم، قادما من 
اأوروبا. ان هذا امل�سار الفريو�سي اأكر 
اإثارة للده�سة، حيث اأن اجلزء االأكرب 
من العالقات االقت�سادية والتجارية 
ل��ل��ق��ارة ي��ت��م م���ع ال�����س��ن وال���والي���ات 
املتحدة، والروابط اجلوية تكاد تكون 
معدومة مع ال�سن، وحواجز الهجرة 
التي تفر�سها الواليات املتحدة تعوق 
ال��ت��ب��ادالت ال��ب�����س��ري��ة، ل��ك��ن م��ن جهة 
اخرى، جلميع هذه البلدان ات�ساالت 
وفرن�سا  واإ�سبانيا  اأمل��ان��ي��ا  م��ع  يومية 
املتحدة.  واململكة  وهولندا  واإيطاليا 
اإن تاريخ ا�ستعمار القارة وا�ستيطانها 
ومراجعها، يف�ّسر ذلك. فمن اإيطاليا، 
اأ����س���ل ن�����س��ف االأرج��ن��ت��ي��ن��ي��ن، وعدة 
الربازيلين اجلنوبين،  مالين من 
خ����ل����ع ال�����ف�����ريو������س اأك��������رب ع�������دد من 

االأبواب.
اآي��ر���س و�ساو باولو،     وك��ان لبوين�س 
ب�سبكة  املت�سلة  احلوا�سر  م��ن  وهما 
العجوز”،  “القارة  يف  ن���ظ���ريات���ه���ا 
الظهور  يف  املتمثل  امل��ح��زن  االم��ت��ي��از 
اأمريكا  يف  ال��ن��ع��ي  ع��م��ود  ����س���دارة  يف 
اعلنت  وق��د   .19 كوفيد  الالتينية، 
احلكومتان، مثل نظرياتها االأوروبية، 

لل�سعوبات،  وال��غ��م��و���س  االرت����ب����اك 
م��ن احل��ك��وم��ات هذا  ال��ع��دي��د  ت�ستغل 

الواقع باعتباره نعمة �سيا�سية. 
   اأغلقت الربازيل حدودها الربية مع 
الذي �سيطنه جايري  فنزويال، اجلار 
بول�سونارو يف 18 مار�س. هذا القرار 
الدابة  ال�سن،  مع  �سيئ  �سجار  تبعه 
ال�����س��وداء جل��اي��ري ب��ول�����س��ون��ارو، الذي 
ح���اف���ظ ع��ل��ى ع���الق���ة جت���اري���ة معها 
حتت �سغط لوبي ال�سناعات الغذائية 

و����س���ي���ل���ي وك���ول���وم���ب���ي���ا واالإك�����������وادور 
ال�سياحة  وت����ب����خ����رت  وامل���ك�������س���ي���ك، 
وجمهورية  لكوبا  بالن�سبة  امل�سريية 
واملك�سيك  وكو�ستاريكا  الدومينيكان 

وبريو.
ف��ي��ه��ا اجلرمية  ت��ت��ف�����س��ى  ق�����ارة     يف 
�سيطرة  خ�����ارج  اأح���ي���اء  وت���ق���ع  ب���ق���وة، 
هذا  نتائج  ت�سّرع  اأن  ميكن  ال�سلطة، 
الو�سع ن�سق هذه االنحرافات وترفع 
ت�سيف  اأخ���رية  مالحظة  من�سوبها. 

دمرت  التي  املاأ�ساة  ب�ساأن  يناير  منذ 
ال�����س��ن وك���وري���ا، ان ك���ل ���س��يء حتت 
ك��ان احل��ال يف  ول��ك��ن، كما  ال�سيطرة، 
ال�����س��ورة اال �سورة  ت��ك��ن  اأوروب������ا، مل 

تدافع فو�سوي وهلع.
النيكاراغوية،  ال�سلطات  نظمت      
عقالنية،  مقاربة  اأي  م��ع  ت�ساد  ويف 
ف����ريو�����س  �����س����د  “احلب  م���������س����رية 
دونالد  ب���روؤي���ة  ملت�سقة  كورونا”، 
ت��رام��ب ال��ذك��وري��ة ل��ل��ظ��اه��رة، ونفى 
ب��ول�����س��ون��ارو اخل��ط��ر وو�سفه  ج��اي��ري 
“مل�س  ل��ع��ب��ة  وم���ار����س  “الوهم”،  ب���� 
مار�س.   15 يف  اأن�ساره  مع  الذراع” 

اأخ��������رى، م���ث���ل كوبا  ب����ل����دان  وك����ان����ت 
واملك�سيك، بطيئة يف رد فعلها. وهكذا 
االأزمة  على  تدريجياً  االأغلبية  ردت 
ب���ات���خ���اذ ق��������رارات م���ل���زم���ة ب���درج���ات 

متفاوتة. 
اأول من  وال�سلفادور  بوليفيا     كانت 
اأغلق باإحكام ع�سكريا حدودهما الربية 
يف 10 و12 مار�س. قرار طبقته فيما 
بعد االأرجنتن والربازيل وكولومبيا 
واإك��وادور وهايتي وبريو واأوروغواي. 
ومت تعليق الرحالت اجلوية القادمة 
م����ن اأوروب����������ا م����ن ق���ب���ل االأرج���ن���ت���ن 
وبوليفيا والربازيل وكولومبيا وبريو 

واأوروغواي  الدومينيكان  وجمهورية 
وفنزويال.

   واأ�ساف البع�س احلجر ال�سحي اأو 
احلجز الذاتي يف االأرجنتن وبوليفيا 
وب���ريو وف��ن��زوي��ال. ك��م��ا اأغ��ل��ق��ت دول 
االأرجنتن  م��ث��ل  امل�����دار������س،  اأخ������رى 
وبوليفيا و�سيلي وكو�ستاريكا وهايتي 
وجمهورية  وب����اراغ����واي  وامل��ك�����س��ي��ك 
الدومينيكان وال�سلفادور واأوروغواي 
ب��داي��ة العام  ت��اأج��ي��ل  وف��ن��زوي��ال. ومت 

الدرا�سي يف بريو.
    هنا وه��ن��اك، مت��ت حم��اول��ة خداع 
ال����ف����ريو�����س ع�����رب اإغ���������الق امل���ت���اج���ر 

اأو  كليا  الليلية،  وال��ن��وادي  واحل��ان��ات 
الربازيل.  يف  احل��ال  ه��و  كما  جزئيا، 
االأجانب،  امل�سافرين  قبول  وا�ستمر 
مع  االآ�����س����ي����وي����ن،  اأو  االأوروب�������ي�������ن 
�سيلي،  الذاتي، يف  اإخ�ساعهم للحجر 
اإخ�ساعهم  اأو  واالإك���������وادور،  وك���وب���ا، 
لفحو�سات ع�سوائية كما يف املك�سيك.

اأن التحديات االقت�سادية      �سحيح 
واالجتماعية، التي ي�سعب اإدارتها يف 
اأوروب��ا، تكاد تكون غري قابلة لالإدارة 
 50 يعي�س  اإذ  الالتينية.  اأمريكا  يف 
بت�سغيل  ال��ع��م��ال  م��ن  باملئة   70 اإىل 
ه�����ّس وغ��ري ر���س��م��ي، وم��ن دون احلق 
االجتماعية.  احلماية  اأو  البطالة  يف 
ال�سحي  احلجر  فر�س  �سيتم  فكيف 
بريو  اأن  ي��ب��دو  ال�سكان؟  ه���وؤالء  على 
وعاجلتها  بامل�سكلة  اعرتفت  وحدها 
من خالل توفري 105 دوالرات لكل 

اأ�سرة من عمال ال�سوارع. 
   ع��الوة على ذل��ك، ف��اإن جميع هذه 
الدويل  بالتق�سيم  امل��ت��اأث��رة  ال��ب��ل��دان 
منذ  ال�سن  تنظمه  وال���ذي  للعمل، 
انخفا�س  ���س��ه��دت  ع����اًم����ا،  ع�����س��ري��ن 
م��ي��زان��ي��ات��ه��ا ب�����س��رع��ة ف���ائ���ق���ة، حيث 
والنحا�س  ال���ب���رتول  اأ���س��ع��ار  ان���ه���ارت 
الربازيل  ميزانيات  ومعها  واحلديد، 

�سبح ا�ستفحال اجلرمية املنظمة يف ال�سوارعن�سر احلر�س الكولومبي على احلدود مع فنزويال

التحديات القت�شادية والجتماعية, التي ي�شعب اإدارتها يف اأوروبا, تكاد تكون غري قابلة لالإدارة يف اأمريكا الالتينية
اجلزء الأكرب من العالقات القت�شادية والتجارية للقارة مع ال�شني والوليات املتحدة, لكن الفريو�س جاء من اأوروبا

خماوف من تطور احلالة يف امريكا الالتينيةمقاربات خمتلفة يف مقاومة الظاهرة

بالأرقام الإجمالية, مت ت�شجيل اأعلى ح�شاد يف الربازيل و�شيلي والإكوادور
�ضيت�ضاعف عدد امل�ضابني ب�ضرعة كبرية، ح�ضب البلد، 

على الطريقة الفرن�ضية اأو الإ�ضبانية اأو الإيطالية

العن�ضر الإيجابي الوحيد يف هذه البانوراما املحزنة 
هو اأن الربازيل دعت الأطباء الكوبيني لإنقاذها

بول�سونارو 
يرف�س 

االعرتاف 
باملا�ساة

مذكرة �ضرية اأمريكية لال�ضتعداد للت�ضعيد �ضد كتائب حرب اهلل العراقي
مقاتلة  على  العراقية  ال��ق��وات  ت��دري��ب  وه��ي  ه��ن��اك،  للقوات  االأ�سا�سية 

داع�س.
وحتدث م�سوؤولون اأمريكيون عن تعليمات البنتاغون ورد اجلرنال وايت 
خالفات  ظل  يف  ياأتي  النقا�س  ه��ذا  اإىل  الفتن  االأمريكية،  لل�سحيفة 
واحلرب  طهران  حيال  ال�سيا�سة  �ساأن  يف  ترامب  اإدارة  داخ��ل  متزايدة 

االأمريكية يف العراق التي بداأت قبل 17 �سنة.
ويدفع بع�س امل�سوؤولن االأمريكين الكبار، بينهم وزير اخلارجية مايك 
بومبيو وم�ست�سار االأمن القومي روبرت اأوبراين لعمل اأقوى �سد اإيران 
املدعومة من طهران، يف  امليلي�سيات  لتدمري  وي��رون فر�سة  ووكالئها، 

الوقت الذي ين�سغل امل�سوؤولون االإيرانيون يف اأزمة كورونا. 

•• وا�صنطن-وكاالت

“نيويورك تاميز”  اأف��ادت �سحيفة 
ال����دف����اع  وزارة  اأن  االأم����ري����ك����ي����ة 

باال�ستعداد  ع�سكرين  ق���ادة  ���س��ري��ة  م��ذك��رة  يف  اأم����رت  “البنتاغون” 
لت�سعيد املعركة الع�سكرية يف العراق، ووجهت تعليمات االأ�سبوع املا�سي 
لال�ستعداد حلملة لتدمري كتائب حزب اهلل العراقي التي تدعمها اإيران 

والتي هددت بهجمات اإ�سافية �سد قوات اأمريكية.
وقالت ال�سحيفة اإن قائد القوات االأمريكية يف العراق اللفتنانت جرنال 
روبرت وايت حذر من اأن مثل هذه احلملة قد تكون دموية ولها تاأثري 

معاك�س وتنذر بحرب مع اإيران.
وكتب وايت يف مذكرة االأ�سبوع املا�سي اأن حملة ع�سكرية جديدة تتطلب 
اأي�ساً اإر�سال اآالف اجلنود االأمريكين اإىل العراق وت�ستيت املوارد للمهمة 

ويف املقابل، يبدي م�سوؤولون ع�سكريون، بينهم وزير الدفاع مايك اإ�سرب 
ت�سعيد  من  قلقاً  ميلي  مايك  اجل��رنال  امل�سرتكة  االأرك���ان  هيئة  وقائد 
ال�سرق  ا�ستقرار  اإىل زعزعة  ي��وؤدي  اأن��ه قد  ع�سكري ح��اد، حمذرين من 
ترامب بخف�س عدد  دونالد  االأمريكي  الرئي�س  ياأمل  االأو�سط يف وقت 

القوات االأمريكية يف املنطقة. 
حلملة  ب��االإع��داد  �سمح  اإ�سرب  اأن  اأمريكيون  م�سوؤولون  اأف��اد  ذل��ك،  وم��ع 
جديدة داخل العراق، حتى مع تقلي�س اجلي�س انت�ساره لعمليات االإرهاب 
امل�ساد هناك، وذلك لتوفري خيارات لرتامب يف حال �سعدت امليلي�سيات 
م�سوؤولن  بح�سب  االأمريكية،  ال��ق��وات  �سد  هجماتها  الإي���ران  املوالية 

كبريين يف االإدارة االأمريكية.

 ويقول امل�سوؤولون اإنه خالل اجتماع 
مار�س   19 يف  البي�سوي  املكتب  يف 
يف  ق���راراً  ترامب  يتخذ  مل  )اآذار(، 
احلملة  �سيجيز  ك���ان  اإذا  م��ا  ���س��اأن 

الع�سكرية يف العراق، ولكنه �سمح مبوا�سلة و�سع اخلطط.
ويتزامن هذا النقا�س يف وقت يبدي م�سوؤولون كبار يف البنتاغون وقادة 
يف  بكورونا  االإ�سابات  تنامي  من  متزاي���داً  قلق�����اً  العامل  ح���ول  كب�����ار 
قوات  ن�سر  على  اجلي�س  ق��درة  يهدد  ال��ذي  االأم��ر  الع�سكرين،  �سفوف 

قتالية.
ملذكرة  ال�سارمة  ال��ن��ربة  م��ن  �سدمتهم  اأمريكيون  م�سوؤولون  واأع���رب 
اجلرنال وايت التي اأر�سلت يف 16 مار�س )اآذار(، غداة تلقيه اأوامر من 
اجلهد  واأخطار  تكاليف  على  رك��زت  والتي  التخطيط،  ببدء  البنتاغون 

لتدمري كتاب حزب اهلل العراقي.
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املال والأعمال

هولندا تعار�س اإ�ضدار �ضندات كورونا
اإط��الق موجة كبرية من هذه  االأ���س��واق، قبل  يف 
االقت�سادية  ل��الن��ع��ك��ا���س��ات  للت�سدي  العمليات 

لفريو�س كورونا اجلديد.
وقال روتي: ثمة حدود لهذا النوع من التدابري 
من قبل البنك املركزي االأوروب���ي، فهي ال تخلو 
من املخاطر . و�سئل روتي عن ت�سريحات نظريه 
انتقد اخلمي�س  اأنطونيو كو�ستا الذي  الربتغايل 
فرف�س   ، خ�سا�ستها  و  امل�����س��ن   ه��ول��ن��دا  م��وق��ف 
التعليق  قائاًل : هذا ال يجدي نفعاً . وكان رئي�س 
ال��وزراء الربتغايل يعلق على موقف وزير املالية 
على  اأن  راأى  ال��ذي  هوك�سرتا  فوبكي  الهولندي 
ال  مل��اذا  ملعرفة  حتقيق  فتح  االأوروب��ي��ة  املفو�سية 

متلك بع�س الدول االأع�ساء هام�ساً يف ميزانياتها 
9 دول  ق��ادة  ي�سمح لها بالت�سدي لالأزمة. ودع��ا 
اإىل  االأرب���ع���اء  ك��و���س��ت��ا  اأن��ط��ون��ي��و  اأوروب���ي���ة بينهم 
�سندات كورونا  تتيح توفري �سندوق �سخم ي�سمح 
تهز  التي  اال�ستثنائية  ال�سحية  االأزمة  مبواجهة 
اأوروبا  جنوب  دول  وتطالب  االأوروب����ي.  االحت���اد 
التي تعاين من مديونية مرتفعة مثل الربتغال، 
بت�سارك الديون بن دول االحتاد، لكن هذا الطرح 
يواجه برف�س دول ال�سمال مثل اأملانيا، وهولندا، 
لطاملا  وال��ت��ي  ميزانيتها،  ب��ال�����س��رام��ة  املتم�سكة 
باعتبارها  اجل��ن��وب��ي��ة  ال����دول  اإىل  ب��ري��ب��ة  ن��ظ��رت 

مت�ساهلة جداً على ال�سعيد املايل.

•• اأم�صرتدام-وكاالت:

ج����دد رئ��ي�����س ال�������وزراء ال��ه��ول��ن��دي م�����ارك روتي 
�سندات كورونا  كورونا  اإ�سدار  مل�سروع  معار�سته 
ب���ون���دز، ال����ذي ي��دع��و اإل��ي��ه خ��ا���س��ًة ق����ادة فرن�سا 
واإيطاليا يف �سياق جهود مكافحة انت�سار فريو�س 
ك��ورون��ا اجل��دي��د. وق��ال روت��ي يف موؤمتر �سحايف 
اجتياز  يعني  ي��ورو  �سندات  اإ���س��دار  اإن  اأ�سبوعي، 

احلدود نحو ت�سارك للديون، وال نريد ذلك .
واأب�������دى حت��ف��ظ��ات ع��ل��ى االإع�������الن ال�������س���ادر عن 
�سقف  ال��ذي تخلى عن  االأوروب���ي  املركزي  البنك 
�سندات  �سراء  اإع���ادة  لعمليات  نف�سه  على  فر�سه 

ال�ضني ت�ضجل فائ�ضًا بقيمة 141.3 مليار دولر
•• بكني-وكاالت

اأفاد تقرير اإخباري باأن ال�سن �سجلت فائ�ساً يف احل�ساب اجلاري بقيمة 141.3 مليار دوالر 
اأمريكي العام املا�سي. ونقلت وكالة اأنباء ال�سن اجلديدة �سينخوا  اأم�س ال�سبت، عن تقرير 
مل�سلحة الدولة للنقد االأجنبي، منظم النقد االأجنبي يف ال�سن، اأن هذه القراءة تعادل 1% 
ال�سن  امل��ايل يف  واحل�ساب  امل��ال  راأ���س  �سجل ح�ساب  كما  للبالد.  املحلي  الناجت  اإج��م��ايل  من 
فائ�ساً قيمته 56.7 مليار دوالر يف 2019، بح�سب التقرير. وبنهاية عام 2019، بلغ �سايف 
االأ�سول املالية اخلارجية لل�سن 2.12 تريليون دوالر. وي�سجل احل�ساب اجلاري معامالت 
اأرباحها  ال�سلع واخلدمات، و�سايف  العامل، وخا�سة �سايف جتارتها يف  دول  باقي  دولة مع  اأي 
من اال�ستثمارات عرب احلدود، و�سايف املدفوعات التي يتم حتويلها على مدار فرتة حمددة 
من الوقت، �سنوية اأو ربع �سنوية على �سبيل املثال.  اأما ح�ساب راأ�س املال فهو يقي�س املعامالت 

املالية للدولة، التي ال توؤثر على دخلها اأو اإنتاجها اأو مدخراتها.

اخلطوط اجلوية ال�ضعودية تبداأ 
رحالت لإعادة الربيطانيني 

 •• الريا�س-رويرتز
الربيطانية  ال�سفارة  م��ن  ر�سالة  قالت 
اأر�����س����ل����ت ع����رب ال����ربي����د االإل������ك������رتوين اإن 
واف��ق��ت على  ال�سعودية  اخل��ط��وط اجل��وي��ة 
لل�سماح  ا�ستثنائية  جتارية  رحالت  ت�سغيل 
للمواطنن الربيطانين واأ�سرهم بالعودة 
اإىل بالدهم. واأ�سافت اأن اخلطوط اجلوية 
االأ�سبوع  ه��ذا  رح���الت  �ست�سغل  ال�سعودية 
الريا�س  م��ن  -اآذار  م��ار���س   29 م��ن  ب���دءا 
لندن  اإىل مطار هيرو يف  والدمام  وج��دة 

و�ست�سغل رحالت اإ�سافية اإذا لزم االأمر.
 

خالل اجتماع ا�شتثنائي »عن بعد« برئا�شة الإمارات

وكالء وزارات التجارة بدول »التعاون« يبحثون �ضبل التعاون للحد من اآثار اأزمة كورونا على القت�ضادات اخلليجية
ال�شحي: �شمان تدفق ال�شلع الغذائية والأ�شا�شية ودعم القطاعات املت�شررة اأولوية

يف اإطار جهودها ملواجهة تداعيات فريو�س كورونا على قطاع الأعمال

غرفة ال�ضارقة تعتمد ت�ضديق كافة املعامالت اإلكرتونيا حر�ضا على �ضالمة اأع�ضائها وموظفيها

•• اأبوظبي-الفجر:

ال��ت��ج��ارة يف  وزارات  وك����الء  ب��ح��ث 
دول جمل�س التعاون لدول اخلليج 
فريو�س  اأزم��ة  م�ستجدات  العربية 
كورونا على ال�سعيد العاملي واآثاره 
النواحي  م���ن  امل��ج��ل�����س  دول  ع��ل��ى 
و�سبل  وال���ت���ج���اري���ة  االق��ت�����س��ادي��ة 
تداعيات  م��ن  للتخفيف  ال��ت��ع��اون 
وقطاع  االق���ت�������س���اد  ع���ل���ى  ال����وب����اء 
االأع���م���ال يف امل��ن��ط��ق��ة.  ج���اء ذلك 
الذي  اال�ستثنائي  االجتماع  خالل 
عقده وكالء وزارات التجارة بدول 
“عن  امل��ج��ل�����س ال���ي���وم اف��رتا���س��ي��اً 
بعد” عرب االت�سال املرئي برئا�سة 
بن  اأح��م��د  حممد  املهند�س  �سعادة 
وزارة  وك��ي��ل  ال�سحي  ال��ع��زي��ز  عبد 

االآراء واخلربات يف هذا اجلانب”، 
االقت�سادات  اأن  ���س��ع��ادت��ه  م���وؤك���داً 
اخل��ل��ي��ج��ي��ة ه���ي اق��ت�����س��ادات قوية 
ورائ��������دة ومت���ث���ل ث���ق���اًل ك����ب����رياً يف 
االإقليمي  االق���ت�������س���ادي  امل�����س��ه��د 
االإمكانات  كافة  ولديها  والعاملي، 
ل��ت��ج��اوز ت��داع��ي��ات االأزم�����ة واحلد 
الن�ساط  وا����س���ت���ع���ادة  اآث����اره����ا  م���ن 

االقت�سادي يف اأقرب وقت.
تطوير  اإىل  اأي�����س��اً  ال�سحي  ودع���ا 
قنوات التعاون اخلليجي يف جمال 
اال�سترياد املتعلق بال�سلع الغذائية، 
ع��م��ل مدرو�سة  اآل���ي���ة  و���س��ع  ع���رب 
للتن�سيق  م��ت��اب��ع��ة  جم��م��وع��ة  اأو 
وال���ت�������س���اور يف ت����اأم����ن ال��������واردات 
ل�����س��م��ان ت��وف��ري اح��ت��ي��اج��ات دول 

املجل�س.

واالأن�سطة التجارية. و�سدد �سعادته 
على اأهمية الرتكيز يف املقام االأول 
الغذائية  ال�سلع  على �سمان تدفق 
اخلدمات  وت���وف���ري  واالأ����س���ا����س���ي���ة 
يف  واملقيمن  للمواطنن  احليوية 
املطلوبة  ب��ال�����س��ورة  امل��ج��ل�����س  دول 
وامل��ن��ت��ظ��م��ة، وال���ت���ع���اون يف اإط����ار 
ال��ت��داب��ري واجل��ه��ود ال��ت��ي تتخذها 

ال�سحي  امل��ه��ن��د���س حم��م��د  ���س��ع��ادة 
اأهمية  االج��ت��م��اع  خ��الل  كلمته  يف 
امل�سرتك  اخلليجي  العمل  تكثيف 
خالل  التن�سيق  م�ستويات  وزي���ادة 
الظرف  ملواجهة  الراهنة  املرحلة 
انت�سار  ع��ن  ال��ن��اج��م  اال���س��ت��ث��ن��ائ��ي 
وب�������اء ك�����ورون�����ا وال���ت���خ���ف���ي���ف من 
تداعياته على القطاع االقت�سادي 

كبرية  اأهمية  على  ال��ي��وم  التعاون 
اجلهود  ا�ستنفار  اإىل  منا  ويحتاج 
وم�ساعدة  االق���ت�������س���اد  حل���م���اي���ة 
ال��ق��ط��اع��ات االأك���ر ت�����س��رراً ودعم 
ق���ط���اع االأع�����م�����ال ع����رب اإج��������راءات 
وقوانن وحزم حتفيزية متنوعة.. 
ولعل اجتماعنا اليوم ميثل من�سة 
مهمة لبحث �سبل التعاون وتبادل 

والتدابري  الراهنة  ال��ظ��روف  ظ��ل 
الطبية  امل������واد  ل��ت��وف��ري  امل���ت���خ���ذة 
والغذائية والوقائية واأطر التعاون 
ال�سادرات  ودعم  ال��واردات  لتاأمن 
ودعم  االقت�ساد  حتفيز  وم��ب��ادرات 
ال���ق���ط���اع���ات امل���ت�������س���ررة وو����س���ع 
موا�سيع  يف  للتن�سيق  ع��م��ل  اآل��ي��ة 
ت��دف��ق وا���س��ت��ق��رار ال�����س��ل��ع.  واأك���د 

تلك  توفري  ل�سمان  املجل�س  دول 
املتطلبات، موؤكداً اأي�ساً على اأهمية 
غرف  احت���اد  خ���الل  م��ن  التن�سيق 
امل��ج��ل�����س لتطوير  ب����دول  ال��ت��ج��ارة 
اجلهود و�سياغة التدابري الالزمة 
ال�سادرات  ودعم  ال��واردات  لتاأمن 
م���ن خم��ت��ل��ف ال������دول االأع�������س���اء. 
هذا  “ينطوي  ال�����س��ح��ي:  واأ����س���اف 

االقت�ساد لل�سوؤون االقت�سادية، يف 
اإطار رئا�سة دولة االإمارات للدورة 

احلالية ملجل�س التعاون.
االجتماع  حم����اور  ك��اف��ة  وت���رك���زت 
ح�����ول ���س��ب��ل ال���ت���ع���ام���ل م����ع اأزم�����ة 
ك�����ورون�����ا، ح���ي���ث ن���اق�������س ال���وك���الء 
توفري  ال���ت���ع���اون يف جم����ال  ���س��ب��ل 
ال�����س��ل��ع واخل���دم���ات االأ���س��ا���س��ي��ة يف 

نوعها يف  االأوىل من  ه��ذه اخلدمة 
ال�سارقة، وتهدف اإىل الت�سهيل على 
وامل�ستثمرين  امل��ت��ع��ام��ل��ن  جم��ت��م��ع 
يف  االقت�سادية  املن�ساآت  واأ���س��ح��اب 
الفر�سة  اإتاحة  االإم��ارة، من خالل 
الإنهاء  واح��د  ات�سال  اأمامهم وعرب 
اإج���������راءات م��ع��ام��الت��ه��م وذل�����ك يف 
طريق  ع�����ن  ت����واج����ده����م  اأم������اك������ن 
م�ستويات  اأع��ل��ى  تت�سمن  م��رك��ب��ة 
�سا�سات  م��ث��ل  ل��الأع�����س��اء  اخل���دم���ة 
العر�س ومقاعد مريحة ال�ستقبال 
امل��ت��ع��ام��ل��ن وخ����دم����ات االإن����رتن����ت 
و�ساحن  وطابعة  �سوئي  وت�سوير 

للهواتف الذكية واحلوا�سب.

وت����ت����ي����ح ال����غ����رف����ة ه�������ذه اخل����دم����ة 
املوقع  ال��ذك��ي��ة يف  م��ن�����س��ات��ه��ا  ع���رب 
االإلكرتوين وتطبيقها الذكي، حيث 
ت�سمل املعامالت التي يتم ت�سديقها 
اإل��ك��رتون��ي��ا ���س��ح��ة ال��ت�����س��دي��ق على 
ال�سخ�سية،  وال��ك��ف��ال��ة  ال��ت��وق��ي��ع، 
�سورة  وا���س��ت��خ��راج  ال��ق��ا���س��ر،  واإذن 
االأمر،  ويل  وموافقة  االأ�سل،  طبق 
اإىل جانب  وامل��ع��ام��الت اخل��ارج��ي��ة، 
اإم��ك��ان��ي��ة ال���دف���ع االإل����ك����رتوين من 
خالل البطاقة االإئتمانية اأو الدفع 
امل�سبق من ح�ساب ال�سركة امل�سجلة.

 تعزيز تناف�شية بيئة الأعمال
واأك�����د ���س��ع��ادة حم��م��د اأح���م���د اأمن 

بيئة  دع���م  يف  ي�سهم  م��ا  ال��ت��ط��وي��ر، 
ال�سارقة  مكانة  وتر�سيخ  االأع��م��ال 
اال�ستثمارات  جل��ذب  اأوىل  كوجهة 
االقت�سادية  احل�����رك�����ة  وت����ع����زي����ز 
اإىل  ال��غ��رف��ة  م��ن  و�سعيا  ب���االإم���ارة، 
املقدمة  اخلدمات  بنوعية  االرتقاء 
العام  ال��ق��ط��اع��ن  م���ن  ل�����س��رك��ائ��ه��ا 

واخلا�س.

خدمات جمانية 
وك��ان��ت ال��غ��رف��ة ق��د اأع��ل��ن��ت موؤخرا 
ن�سل”  “ات�سل  خ��دم��ة  اإت��اح��ة  ع��ن 
ر���س��وم لقاء  اأي���ة  جم��ان��ا دون حتمل 
امل�ساهمة يف  تنفيذ اخلدمة، بهدف 
ال�سركات  ع��ل��ى  التكاليف  تخفيف 
وم����وا�����س����ل����ة ت�����ق�����دمي اخل�����دم�����ات 
تعد  حيث   وك��ف��اءة،  عالية  بفعالية 

ال��ع��و���س��ي م��دي��ر ع���ام غ��رف��ة جتارة 
الغرفة  اإل��ت��زام  ال�سارقة،  و�سناعة 
اخلا�س  ال���ق���ط���اع  جت�����اه  ب����دوره����ا 
م��ن خ��الل اإي��ج��اد احل��ل��ول ملواجهة 
ك��ورون��ا وتعزيز  حت��دي��ات ف��ريو���س 
االإمارة،  يف  االأع��م��ال  بيئة  تناف�سية 
ف�����س��ال ع���ن ت��ط��ب��ي��ق اأع���ل���ى درج���ات 
ال�سالمة للحفاظ على �سحة اأفراد 

الغرفة  اأن  اإىل  ال��ع��و���س��ي  ول���ف���ت 
ات����خ����ذت ج���م���ل���ة م����ن االإج����������راءات 
اأهمها  م���ن  ال��وق��ائ��ي��ة،  وال���ت���داب���ري 
ت���ط���ب���ي���ق ن����ظ����ام ال���ع���م���ل ع�����ن بعد 
ت�سهيل  ع�����ن  ف�������س���ال  اجل������زئ������ي، 
االإلكرتونية  خ��دم��ات��ه��ا  وت��ب�����س��ي��ط 
والتي   100% ب��ن�����س��ب��ة  امل���غ���ط���اة 
معامالت  اإمت���������ام  ع���ل���ى  ت�����س��ت��م��ل 

ا�ستمرارية  ���س��م��ان  م���ع  امل��ج��ت��م��ع 
توفري  طريق  عن  وكفاءته،  العمل 
منظومة من اخلدمات االإلكرتونية 
احتياجات  ك���اف���ة  ت��غ��ط��ي  ال���ذك���ي���ة 
ومتطلبات جمتمع االأعمال، والتي 
متكن امل�ستثمرين من اإناز جميع 
معامالتهم عن ُبعد بي�سر و�سهولة 

وفقا الأرقى املعايري العاملية.

والت�سديقات  امل���ن�������س���اأ  �����س����ه����ادات 
من  ع��دد  اإىل  اإ�سافة  والع�سويات، 
اخل���دم���ات االإل��ك��رتون��ي��ة االأخ����رى، 
وذلك يف اإطار ا�سرتاتيجية الغرفة 
جمتمع  خ��دم��ة  يف  تنتهجها  ال��ت��ي 
ت��ق��وم على ركيزة  وال��ت��ي  االأع���م���ال، 
اأ�سا�سية هي اال�ستفادة من التقنيات 
عملية  يف  وامل����ب����ت����ك����رة  احل����دي����ث����ة 

•• ال�صارقة-الفجر:
اأعلنت غرفة جتارة و�شناعة ال�شارقة, عن اعتماد ت�شديق املعامالت اإلكرتونيا بدل من احل�شور �شخ�شيا اإىل مراكز 
والتدابري  الإجراءات  اإطار  يف  اخلدمة  هذه  اإطالق  وياأتي  لها,  التابعة  والفروع  الرئي�شي  مقرها  يف  املتعاملني  اإ�شعاد 
الحرتازية التي اعتمدتها غرفة ال�شارقة ملواجهة تداعيات تاأثري انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد )كوفيد-19( على 

قطاع الأعمال, والت�شهيل على عمالء الغرفة, و�شمان اأمنهم و�شالمتهم واحلفاظ على ا�شتمرارية الأعمال.

» اإيليت اأجرو للم�ضاريع « الإماراتية تطّبق ابتكارات يف التكنولوجيا الزراعية يف الدولة وخارجها
•• اأبوظبي-الفجر: 

اأعلنت �سركة “ اإيليت اأجرو للم�ساريع 
“ – ال�سركة االإماراتية املتخ�س�سة 
ب��االإن�����س��اءات ال��زراع��ي��ة - ع��ن تعزيز 
العربية  االإم���ارات  دول��ة  تواجدها يف 
االآ�سيوية  ال���دول  م��ن  وع��دد  املتحدة 

واالأوروبية واالأفريقية .
اأج������رو  “ اإي����ل����ي����ت  ����س���رك���ة  ت���ع���م���ل  و 
ل��ل��م�����س��اري��ع “ ���س��م��ن م��ه��ام��ه��ا على 
متكن املزارعن من خالل تعريفهم 
االأداء  ع��ال��ي��ة  امل���ت���ط���ورة  ب���ال���زراع���ة 
التكنولوجيا  جم��ال  يف  واالب��ت��ك��ارات 
الزراعية و ا�ستخدام اأف�سل املمار�سات 

الزراعية من جميع اأنحاء العامل.
اأجرو  اإيليت   “ ل�سركة  التنفيذي  املدير  اجلابري  �سلطان  املهند�س  وق��ال 
زراعية  من�ساآت  ان�ساء  يف  اإماراتية  ك�سركة  خربتنا  تتمثل   ”: للم�ساريع” 
والبيوت  ال��ري  واأنظمة  املتطورة  ال��زراع��ي��ة  امل��ع��دات  وتركيب  متخ�س�سة 
املحمية ، وغريها من البنى التحتية يف القطاع الزراعي، بداية من الفكرة 
اإىل الت�سميم ومن ثم التطبيق وحتى الت�سغيل. واأ�ساف اجلابري “ ومن 
امل��ج��ال، وبعد  ه��ذا  �سنوات يف  ال��ت��ي متتد الأك���ر م��ن ع�سر  خ��الل خربتنا 

ناحنا يف اإناز عدة م�ساريع على م�ستوى العامل، اأ�سبحنا االآن ال�سريك 
االإنتاج  تطوير  يف  مل�ساعدتهم  وامل��زارع��ن  امل�ستثمرين  قبل  م��ن  املف�سل 
اأف�سل  اإىل تقدمي وتطوير  ال�سركة  الزراعية. وت�سعى  الزراعي مل�ساريعهم 
اخلدمات لتعزيز الزراعة يف خمتلف الدول التي تتواجد وتعمل بها، حيث 
تعمل يف ت�سميم املن�ساآت الزراعية عرب االإدارة وال�سيانة ال�سنوية باالإ�سافة 
تطوير  خ��الل  من  ب��امل��زارع  اخلا�سة  والتدريبات  اال�ست�سارات  تقدمي  اإىل 
اإدارة ح�ساد املحا�سيل،  واإدارة املزارع، اال�ست�سارات اخلا�سة باأنظمة الري، 

واخلدمات املختربية. وتوفر ال�سركة 
اأي�����س��اً ح��ل��ول مل��ع��اجل��ة امل��ي��اه املاحلة 
حيث يجري تركيب و�سيانة نظم ري 
االأمالح،  تعتمد على تفكيك  حديثة 
اىل جانب تخ�س�س ال�سركة بتطوير 
املختلفة  ال������ري  اأن���ظ���م���ة  و����س���ي���ان���ة 
املحوري  الري  اأنظمة  اإىل  باالإ�سافة 
ال�سركة  وت��ت��وىل  امل��ائ��ي��ة.  وال���زراع���ة 
اأنواعها  اإن�ساء البيوت املحمية بكافة 
واأعمال  وال��ب��ال���س��ت��ي��ك��ي��ة  ال�����س��ب��ك��ي��ة 
مراوح  م��ن  ك��ل  و���س��ي��ان��ة  �سيانتها، 
ال��ت��ربي��د، م����راوح تدوير  وو����س���ادات 
اأنظمة  ك���ل م���ن:  ال���ه���واء، وت��رك��ي��ب 
الري، اأنظمة الت�سميد، اأنظمة اعادة 
اأنظمة التحكم  املياه،  تدوير وتطهري 
التعبئة  وبيوت  املائية  الزراعة  اأنظمة  برتكيب  ال�سركة  تقوم  كما  باملناخ. 
الطازجة  والفواكه  اخل�سروات  وتعبئة  وتعقيم  بتربيد  اخلا�سة  احلديثة 
املختلفة. وقد متكنت �سركة  البيع  بحيث تكون جاهزة للعر�س يف منافذ 
“ اإيليت اأجرو للم�ساريع” من تعزيز تواجدها من خالل تنفيذ م�ساريع 
البحرين،  املتحدة، مملكة  العربية  االإم��ارات  دولة  اإ�سرتاتيجية يف  زراعية 

اأثيوبيا، املغرب، موريتانيا، �سرياليون ، وجمهورية �سربيا.

م�ضوؤول اأوروبي: اقت�ضادات العامل 
لي�ضت م�ضتعدة ملواجهة تداعيات كورونا

•• عوا�صم-وكاالت:

جمل�س  وع�سو  الربتغايل،  املركزي  البنك  حمافظ  كو�ستا،  كارلو�س  قال 
حمافظي البنك املركزي االأوروبي، اإنه ال يوجد اقت�ساد يف العامل م�ستعد 

ملواجهة تداعيات تف�سي فريو�س كورونا امل�ستجد.
وقال كو�ستا يف مقابلة مع �سحيفة ا�سربي�سو  االأ�سبوعية بالربتغال: ياأتي 
هذا الوباء يف مرحلة تراجع يف الدائرة االقت�سادية، حيث تتوا�سل مظاهر 
العامة واخلا�سة يف  املديونيات  املرتبطة مب�ستويات مرتفعة من  ال�سعف 

اقت�سادات خمتلفة، بينها الربتغال .
ا�ستدامة  ب�ساأن  ت��زداد  قد  امل��خ��اوف  اإن  الربتغايل  امل��رك��زي  حمافظ  وق��ال 
�سببتها  ال��ت��ي  ال�سدمة  اأن  م�سيفاً  ال����دول،  بع�س  يف  احلكومية  ال��دي��ون 
جائحة كورونا قد ت�سل اإىل الذروة خالل الربع الثاين من العام اجلاري، 

وقد يتبعها عودة تدريجية للو�سع الطبيعي  يف وقت الحق العام اجلاري.
وبح�سب ما اأوردته وكالة اأنباء بلومربغ  ام�س ال�سبت، قال كو�ستا اإن بالده 
يف  لل�سياحة  الكبرية  االأه��م��ي��ة  ظ��ل  يف  خا�س  نحو  على  للخطر  معر�سة 

االقت�ساد الربتغايل.
ووفقاً ملا قاله كو�ستا، للنظام املايل دور جوهري  يف حماية ال�سركات واالأُ�سر 
التي  النقدية  ال�سيولة  ا�ستخدام  عرب  االإف��ال���س،  براثن  يف  ال�سقوط  من 
بع�س  بدعم  املخاطرة  االأف�سل  من  اأنه  واأو�سح  املركزية.  البنوك  تتيحها 

ال�سركات الزومبي، من ال�سماح القادرة على اال�ستمرار باالإفال�س .

التهافت على تكدي�س ال�ضلع ك�ضف م�ضكلة العامل املعا�ضر •• عوا�صم-وكاالت:  

ا�ستاأثرت �سور رفوف خالية من ال�سلع يف بريطانيا بحيز وا�سع من اهتمام نا�سطن 
مواطنيهم  واأنانية  ج�سع  ل�سجب  نقاد  دفع  ما  االجتماعي،  التوا�سل  و�سائل  على 

الربيطانين، قائلن:
 “كفوا عن تكدي�س ال�سلع!اأوقفوا رهاب ال�سراء«. ورغم ذلك ت�ساأل هيلن لوي�س، 
ع��دد كبري من  ق��ام  “هل حقاً  لندن:  يف  اأتالنتيك”  “ذا  ل��دى مكتب موقع  كاتبة 
وفقاً  »ال”  واح���د؟«.   لكل  التونة  �سمك  علبة   90 ب�سراء  االأنانين  الربيطانين 
املت�سوقن ت�سدرت عناوين  ع��ادات بع�س  لبيانات ك�سفت عن تعديالت �سغرية يف 
ال�سحف الربيطانية حول رفوف فارغة – مما دفع اآخرين، ب�سكل عقالين بحت، 

لتغيري �سلوكهم، وذلك ما اأدى لنق�س ق�سري االأمد يف ال�سلع.

الإنتاج وفقًا للطلب
التوريد احلديثة تعتمد فقط  اإن �سال�سل  اأي طالب يف علم االقت�ساد  ويقول لك 

على الطلب يف الوقت املنا�سب.

ن�شيحة
ون�سحت احلكومة الربيطانية هذا ال�سهر احلايل، من لديهم امل�سابن باأعرا�س 

فريو�س كورونا بالبقاء يف بيوتهم ملدة �سبعة اأيام) عزل طوعي(. 
وتقول لوي�س: “على غرار كثريين حويل، قراأت تلك الن�سيحة وعاينت ثالجتي، 
وتوجهت اإىل ال�سوبرماركت ال لتخزين ال�سلع بل لعدم وجود ما يكفي من �سل�سلة 
التموين يف بيتي. واأدى تغيري الظروف الأن اأغري من �سلوكي«.  ول�سوء احلظ، هذا 
ما قام به عدد كبري من النا�س. وقال فريز ماكفيت، رئي�س ق�سم ا�ست�سراف التجزئة 
وامل�ستهلك لدى موؤ�س�سة كانرت التي تراقب اإنفاق امل�ستهلكن: “نتج نق�س موؤقت 
يف ال�سلع ب�سبب اإ�سافة اأ�سخا�س بع�س االأ�سياء اإىل م�سرتياتهم، ف�ساًل عن االإكثار 
من الت�سوق«.  وك�سفت درا�سة اأجرتها موؤ�س�سة كانرت حول 100 األف من املت�سوقن 
الربيطانين اأن ن�سبة %6 فقط من م�سرتي ال�سابون ال�سائل، و3 % من الذين 

 ويف حالة مراكز الت�سوق الربيطانية الكبرية، تو�سع جداول االإنتاج وفق الطلب، 
ولذا ال تبقى كميات من ال�سلع غري امل�ستخدمة طوياًل يف املخازن، اأو ت�سبح نفايات. 
بل  التواليت،  ورق  مثل  اأ�سا�سية  �سلع  بريطانيا  من  تنفذ  مل  احلالية،  االأزم��ة  ويف 
الآبائهم  وخالفاً  املطلوبة.  بال�سرعة  الرفوف  على  و�سعها  �سعوبة  امل�سكلة  كانت 
وي�سرتي  االآن��ي��ة.  للحاجة  وف��ق��اً  ال�سراء  على  امل��دن  االأ���س��ر يف  تعتمد  واأج���داده���م، 
بريطاين مثاًل احلليب يف طريق عودته من العمل اإىل البيت. وي�سرتي اآخر �ست 
بي�سات من حمل قريب، عو�ساً عن قيادة ال�سيارة نحو �سوبرماركت للتب�سع ملدة 
اأ�سبوع. وبات ال�سباب الربيطانيون ياأكلون اليوم ب�سكل اأكر انتظاماً مما كانت عليه 
االأجيال ال�سابقة. ولذا اأ�سبحوا مثل حمال ال�سوبرماركت، ال يريدون تخزين ما 
لن ي�ستخدموه. ويف ظل الظروف الطبيعية، يكون هذا النظام منا�سباً، لكنه ه�س، 

كما تبن خالل االأ�سبوع املا�سين.

ا�سرتوا املعكرونة” عادوا اإىل بيوتهم حاملن كميات غري عادية من تلك املواد«.

ت�شخيم
ووفق كاتبة املقال، رغم �سغر تلك الفئة ن�سبياً، اأدى طلب غري متوقع على بع�س 
فارغة يف مراكز  رفوف  ب�سور عن  االجتماعي  التوا�سل  و�سائل  الأن متتلئ  ال�سلع 
اأقنعت تلك ال�سور املخيفة  الت�سوق. وعند ت�سخيمها عرب و�سائل اإعالم تقليدية، 
الغذائية. وهكذا حتول  باملوؤن  تتعلق  ب��اأن هناك م�سكلة  املت�سوقن  اأك��رب من  ع��دداً 
ت�سور �سيء ما اإىل حقيقة، وت�سكلت طوابري طويلة، وكر الطلب على ال�سلع عرب 

االنرتنت، وتفاقم الو�سع. 

مفاهيم مقد�شة
الأنه  باالهتمام،  الغذائية جدير  امل��واد  بيع  ج��رى يف مراكز  ما  ب��اأن  الكاتبة  وت��رى 
الكفاءة. ويف  املعا�سر، وهي  العامل  املفاهيم قدا�سة يف  باأكر  تتعلق  يك�سف م�سكلة 
اأي وقت  اأك��رب من  اأك��ر ح��دة- وكفاءة  وراء هوام�س  �سركات وحكومات  �سعي  ظل 

م�سى، ولدوا اأنظمة دقيقة ولكن ح�سا�سة اأي�ساً. 
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املال والأعمال
ماكرون يدعو اإىل »الت�ضامن« املايل الأوروبي بوجه كوفيد-19 

االتفاقية  ت��ه��دف  ك��م��ا  امل��ت��ح��دة، 
اجلامعة  لطلبة  املعرفة  نقل  اإىل 
لتحفيزهم على االإبداع واالبتكار 
باال�ستفادة من م�ستجدات �سناعة 
تقنية املعلومات واالت�ساالت،  اإىل 
واملوؤمترات  االأن�سطة  دع��م  جانب 

ذات االهتمام امل�سرتك.

•• ال�صارقة-الفجر:

ال�����س��ارق��ة و�سركة  وق��ع��ت ج��ام��ع��ة 
هواوي مذكرة تفاهم جديدة تهدف 
املحلية  امل���واه���ب  رع���اي���ة  ل��ت��ع��زي��ز 
املعلومات  تكنولوجيا  جم���ال  يف 
باملعرفة  وت��زوي��ده��ا  واالت�����س��االت 
لتكنولوجيا  ال���الزم���ة  وامل���ه���ارات 
املتقدمة  واالت�����س��االت  املعلومات 
خمتلف  يف  ل���ل���ن���ج���اح   )ICT(
اأكادميية  ت��ل��ه��م  ح��ي��ث  امل���ج���االت، 
املعلومات  ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ه�����واوي 
واالت���������س����االت امل��ت��خ�����س�����س��ن يف 
تكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت 
وتوفر  �س����املة  درا���س��������ي��ة  مب���واد 
للطالب تدريًبا عملًيا على اأحدث 

تقنيات هواوي.

ال��ت��ع��اون امل�سرتك  ت��ع��زي��ز  ب��ه��دف 
و�سركة  ال�������س���ارق���ة  ج��ام��ع��ة  ب���ن 
ه��واوي ال��رائ��دة يف جم��ال تقدمي 
االت�ساالت  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ح���ل���ول 

واملعلومات يف العامل، 
وق�����ع�����ت اجل�����ام�����ع�����ة االت����ف����اق����ي����ة 
تقنية  ع��رب  ل��ق��اء م�سرتك  خ��الل 
 video( ك��ون��ف��ران�����س  ال��ف��ي��دي��و 
وقعها  حيث   ،)conference
من مقر جامعة ال�سارقة مديرها 
���س��ع��ادة االأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور حميد 
جمول النعيمي، ومن مقر �سركة 
التنفيذي  رئي�سها  وقعها  ه��واوي 
يف الدولة، ال�سيد يل �سي، بح�سور 
الدكتور �سالح طاهر احلاج نائب 
املجتمع،  ل�سوؤون  اجلامعة  مدير 
وع����دد م���ن امل�����س��وؤول��ن م���ن ذوي 

ت��ف��ت��ح املجال  ���س��������������وف  االت��ف��اق��ي��ة 
يف  م�ستقبال  التع�����اون  من  ملزيد 
ال��ع��دي��د م��ن امل��ج��االت م��ع �سركة 

هواوي.
م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال ال�����س��ي��د يل �سي، 
ل�سركة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  ال���رئ���ي�������س 
ال�سباب  “اإن  ب���االإم���ارات:  ه���واوي 
واأن  واأم��ل��ه��ا،  االأمم  م�ستقبل  ه��م 
للتقنيات  ق�����وي  ف���ه���م  ام����ت����الك 
اأ�سا�سي  عن�سر  �سيكون  النا�سئة 
ال��ت��ن��م��ي��ة طويلة  خ��ط��ط  ل��ن��ج��اح 
املدى للدول ومن خالل العمل مع 
ال�سارقة،  جامعة  مثل  موؤ�س�سات 
بتنمية  االل����ت����زام  ع��ل��ى  ���س��ن��ع��م��ل 
املعلومات  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  م���واه���ب 
وتعزيز  امل��ح��ل��ي��ة،  واالت���������س����االت 
تكنولوجيا  ل��ق��ط��اع  اأو����س���ع  ف��ه��م 

ا�ستهل  ال��ط��رف��ن.  ال��ع��الق��ة م��ن 
ال�����س��ارق��ة مرا�سم  م��دي��ر ج��ام��ع��ة 
بالرتحيب  االت���ف���اق���ي���ة  ت���وق���ي���ع 
بالرئي�س التنفيذي واأع�ساء �سركة 
هواوي، معربا عن �سعادته بتوقيع 
والتعاون مع  االتفاقية  مثل هذه 
تكنولوجيا  جم����ال  يف  ال�����س��رك��ة 
كما  وامل����ع����ل����وم����ات،  االت���������س����االت 
التي  العلمية  الربامج  ا�ستعر�س 
تطرحها اجلامعة، وعدد الطلبة، 
واخلريجن، والتنوع الثقايف التي 
جامعة  ترحيب  معلنا  ب��ه،  تتميز 
املوؤ�س�سات  مع  بالتعاون  ال�سارقة 
وال�سركات  امل���رم���وق���ة  ال��ع��ل��م��ي��ة 
بهدف  العامل  حول  التكنولوجية 
واأ�ساف  املجتمع،  وتنمية  خدمة 
هذه  ب��اأن   ال�سارقة  جامعة  مدير 

ب�سركة  واالت�������س���االت  امل��ع��ل��وم��ات 
 Huawei ICT ه����������واوي 
�ستعمل  ح��ي��ث   ،  Academy
على   Huawei ه���واوي  �سركة 
التدريب  ب��رام��ج  ت��ق��دمي وت��ع��زي��ز 
الأع���������س����اء ال���ه���ي���ئ���ة االأك����ادمي����ي����ة 
، ث��م م��ن��ح��ه��م  �سهادة  ب��اجل��ام��ع��ة 

 ،)HCAI( االأك���ادمي���ي  امل���درب 
)�سهادة  دورة  اإ���س��اف��ة  ج��ان��ب  اإىل 
ك������دورة   )HAINA ����س���ب���ك���ة 
والعمل  اجلامعة،  ملناهج  م�ساندة 
ت��ع��زي��زه��ا يف جم���ال �سناعة  ع��ل��ى 
تكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت 
العربية  االإم��������������ارات  دول��������ة  يف 

واالهتمام  واالت�ساالت  املعلومات 
به، وت�سجيع التعاون امل�ستقبلي يف 

املجتمع الرقمي.
وت����ق����ت���������س����ي ه���������ذه االت����ف����اق����ي����ة 
التدريب  ب��رام��ج  ت��ق��دمي وت��ع��زي��ز 
وال�����������س�����ه�����ادات ع�����رب ا����س���ت���خ���دام 
تكنولوجيا  اأك����ادمي����ي����ة  م��ن�����س��ة 

وقعها الطرفان عرب تقنية الفيديو:

اتفاقية تعاون م�ضرتك بني جامعة ال�ضارقة و�ضركة هواوي العاملة بالدولة

ت�����س��ارك يف  امل��ع��ار���س��ة الأي  اأمل��ان��ي��ا  م�����س��ددا ال�سغط ع��ل��ى 
الديون.

وقال ماكرون يف املقابلة التي اأجرتها معه “كوريري ديال 
�سريا” و”ال �ستامبا” و”ال ريبوبليكا” “لن نتغلب على 
هذه االأزم��ة بدون ت�سامن اأوروب��ي قوي، على امل�ستوين 

ال�سحي واملايل«.
اليورو  وم��ن��ط��ق��ة  االأوروب������ي  االحت����اد  اأن  “هل  وت�����س��اءل 
ُيخت�سران مبوؤ�س�سة مالية وجمموعة من القواعد التي 
مت تليينها للغاية، ت�سمح لكل دولة بالتحرك من جانبها؟ 
اأم نعمل معا لتمويل نفقاتنا وحاجاتنا يف ظل هذه االأزمة 

اجلوهرية؟«.

•• باري�س-اأ ف ب

املوؤيد العتماد  اإميانويل ماكرون  الفرن�سي  الرئي�س  دعا 
اإىل  ب���رل���ن،  “حتفظات”  رغ����م  كورون���ا”  “قرو�س 
اأن����ه مل يتجاهل  ال��ت�����س��ام��ن امل����ايل االأوروب�������ي، م��وؤك��������������دا 
االأزمة  خ��ط��ورة  ب�ساأن  اإيطاليا  م��ن  ال�����س��ادرة  االإ����س���ارات 
اإيطالية  �سحف  ن�سرتها  مقابلة  يف  احل��ال��ي��ة،  ال�سحية 

م�ساء اجلمعة.
االأربعاء  واإيطاليا  فرن�سا  بينها  اأوروبية  دول  ت�سع  ودعت 
االحت������اد  دول  جل��م��ي��ع  م�س�����رتك  ق��ر���س  اع��ت��م��اد  اإىل 
االأوروبي يعزز مكافحة انت�سار فريو�س كورونا امل�ستجد، 

بداأت يف ال�سن«.
اأ�سا�سية: بناء  “اتبعت يف كل مرحلة ثالثة مبادئ  وقال 
االأزمة،  تطور  م��ع  والتكيف  علمية،  اآراء  على  ق��رارات��ن��ا 

واتخاذ تدابري متنا�سبة«.
اجلمعة يف  فيليب  اإدوار  الفرن�سي  ال��وزراء  رئي�س  واأعلن 
املنزيل يف فرن�سا، متديد هذا  العا�سر من احلجر  اليوم 

االإجراء حتى 15 ني�سان-اأبريل.
1995 وفاة  وبلغت ح�سيلة وباء كوفيد-19 يف فرن�سا 
خالل  منها   300 �سجلت  الفريو�س،  انت�سار  ب����دء  منذ 
م�ساء  ال�����س��ادرة  الر�سمية  احل�سيلة  وف��ق  �س����اعة،   24

اجلمعة.

واأو�سح “قد يتعلق االأمر بقدرة على اال�ستدانة امل�سرتكة، 
اأيا كان ا�سمها، اأو زيادة مليزانية االحتاد االأوروبي لل�سماح 

بتقدمي دعم حقيقي للدول االأكر تاأثرا بهذه االأزمة«.
�سواء من  املهمة،  االإ���س��ارة هي  ثانوي،  اأم��ر  “املبلغ  وتابع 

خالل اال�ستدانة امل�سرتكة اأو امليزانية امل�سرتكة«.
اأملانيا  دول مثل  “حتفظات”  اأنه يف مواجهة  و�سدد على 

“ال ميكننا التخلي عن هذه املعركة«.
تدابري  ات��خ��اذ  يف  ت��اأخ��رت  فرن�سا  ك��ان��ت  اإذا  ع��م��ا  و���س��ئ��ل 
اإيطاليا،  يتدهور يف  الو�سع  كان  وقت  املنزيل يف  احلجر 
فقال ماكرون “مل نتجاهل هذه االإ�سارات على االإطالق. 
حن  البداية،  منذ  ور�سانة  بجدية  االأزم��ة  ه��ذه  خ�ست 

 تو�شيل الأ�شماك جلميع اإمارات الدولة 

ال�ضيادون براأ�س اخليمة واأم القيوين تنفذان »�ضوق �ضمك الكرتوين« 
�ضوق اأبوظبي لالأوراق املالية مينح بي اإت�س 
مبا�ضر رخ�ضة التداول بالهام�س ق�ضري الأمد

وتتيح هذه   . املنطقة  املالية يف  للخدمات  رائ��د  كمزود 
الرخ�سة لل�سركة تقدمي متويل ق�سري االأمد للعمالء 
الراغبن ب�سراء االأوراق املالية املدرجة يف �سوق اأبوظبي 
لالأوراق املالية ت�سل اإىل خم�سة اأ�سعاف قيمة الهام�س 
التداول  رخ�سة  عن  الرخ�سة  ه��ذه  وتختلف  املبدئي. 
بالهام�س االعتيادية، حيث ت�سرتط على العمالء بيع 

االأوراق املالية املمولة خالل فرتة ق�سرية حمددة.
واأ����س���اف ال�����س��ع��دي: ُت�����س��ك��ل ه���ذه امل���ب���ادرة اإ���س��اف��ة اإىل 
للعمالء،  امل��ق��دم��ة  اخل��دم��ات  م��ن  الوا�سعة  حمفظتنا 
العالية  امل��ال��ي��ة  امل��ن��ت��ج��ات  ق��ائ��م��ة  اإىل  ُت�����س��اف  وم��ي��زة 
املتقدمة  التكنولوجيا  ذات  التداول  ومن�سات  اجل��ودة، 

التي ن�سعها يف متناول العمالء .

•• دبي-الفجر:
م��ن��ح ���س��وق اأب��وظ��ب��ي ل�����الأوراق امل��ال��ي��ة ���س��رك��ة ب��ي اإت�س 
ال�سركات  اإح����دى  ������س.م.خ،  امل��ال��ي��ة  ل��ل��خ��دم��ات  مبا�سر 
ملزاولة  رخ�سة  االإماراتية،  املالية  االأ���س��واق  يف  الرائدة 
اأول  لت�سبح  االأم���د،  ق�سري  بالهام�س  ال��ت��داول  ن�ساط 
هذه  ُت��ق��دم  االإم����ارات  دول��ة  املالية يف  للخدمات  �سركة 

اخلدمة لعمالئها.
���س��امل املن�سوري  ���س��ع��ادة خ��ل��ي��ف��ة  ن��اح��ي��ت��ه، ق���ال  وم���ن 
املالية:  ل����الأوراق  اأب��وظ��ب��ي  ل�سوق  التنفيذي  الرئي�س 
تعترب �سركة بي اإت�س مبا�سر واحدة من اأف�سل ال�سركات 
تكنولوجية  مالية  خ��دم��ات  تقدمي  جم��ال  يف  ال��رائ��دة 
للتداول  رخ�سة  مننحها  واليوم  للم�ستثمرين،  نوعية 
توفري  م��ن  ب��دوره��ا  لتتمكن  االأم���د  ق�سري  بالهام�س 
ال�سركات  من  للم�ستثمرين  اإ�سافية  ا�ستثمارية  فر�س 
املالية يف دولة  اأول �سركة للخدمات  واالأف��راد، لت�سبح 
ُتقدم هذه اخلدمة لعمالئها، ما ير�سخ من  االإم��ارات 
دوماً  ي�سعى  رائ���د  اإقليمي  م��ال  ك�سوق  ال�����س��وق  مكانة 
الذي  بال�سكل  والطلب  العر�س  من  لكل  عمق  الإيجاد 

يحقق عائدات اإ�سافية من الدخل الت�سغيلي .
وي��ح��ر���س ���س��وق اأب��وظ��ب��ي ل������الأوراق امل��ال��ي��ة ع��ل��ى دعم 
ل��دي��ه وفقاً  ال��ع��م��ل  االأع���م���ال ملنظومة  ت��ط��وي��ر  ف��ر���س 
 ، الع�سرينات  ت�سكيل  االأب��ع��اد  ثالثية  ال�سرتاتيجيته 
على  وقائمة  اال�ستجابة،  �سريعة  بكونها  تتميز  والتي 
التداول  رخ�سة  وجت�سد  واالبتكار.  امل�ستدام،  التحول 
املمنوحة ل�سركة بي ات�س مبا�سر ثقة ال�سوق يف ال�سركة 

بال�سكل الذي ميكنها من حتقيق اأهدافها بكفاءة. 
ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  ال�سعدي،  عبدالهادي  وقال 
الوحيدة  ال�سركة  نكون  اأن  ي�سّرفنا   : مبا�سر  اإت�س  بي 
االإمارات  دول��ة  يف  االأ���س��ول  ح�سب  واملرخ�سة  املعتمدة 
ل��ت��ق��دمي ه����ذه اخل���دم���ة ل��ع��م��الئ��ن��ا، يف اإن�����از يعك�س 
والتناف�سية  اجلاذبية  زي���ادة  يف  مبا�سر  اإت�����س  ب��ي  روؤي���ة 
كما  املقدمة.  املنتجات  تنويع  خالل  من  للم�ستثمرين 
اال�ستثمارية  الفر�س  م��ن  امل��زي��د  االع��ت��م��اد  ه��ذا  مينح 
ال�سركة  مكانة  على  ويوؤكد  االأعمال،  ورجال  لل�سركات 

•• راأ�س اخليمة- الفجر 

اأع���ل���ن���ت ج��م��ع��ي��ت��ا ال�������س���ي���ادي���ن يف 
توقيع  القيوين  واأم  اخليمة  راأ���س 
دعم  يف  ال��ت��ع��اون  تق�سي  ات��ف��اق��ي��ة 
وتفعيل �سوق ال�سمك االإلكرتوين، 
االأ�سماك  ط��ل��ب  خ��دم��ات  وت��ع��زي��ز 
اإىل  وت���و����س���ي���ل���ه���ا  ب�����ع�����د(  )ع�������ن 
اإطار  يف  منازلهم،  يف  امل�ستهلكن 
الوقائية واالحرتازية،  االإجراءات 
انت�سار  ملنع  الدولة،  تتخذها  التي 
، واحل��ف��اظ على  ك��ورون��ا  فايرو�س 

ال�سحة وال�سالمة العامة. 
رئ��ي�����س جمعية  امل���ه���ريي،  خ��ل��ي��ف��ة 
ل�سيادي  التعاونية  اخليمة  راأ����س 
اط��الق خدمات  اأن  ذكر  االأ�سماك، 
تو�سيل  يف  املتمثلة  ال�سمك  �سوق 
اأم�س  ب������داأ  ب���ع���د  ع����ن  االأ�����س����م����اك 
تو�سيل  ي���ت���م  ح���ي���ث  )ال�������س���ب���ت( 
االأ�سماك طازجة ومنظفة ومغلفة 
وباأ�سعار تقل عن عما هو يف ال�سوق 
ال�سحية،  املعايري  اأف�سل  ووف��ق   ،

••دبي -وام:

ترقية  اأم�����س  “ات�ساالت”  اأعلنت 
 CloudTalk من�سة  م��ي��زات 
Meeting املتاحة باملجان حالياً 
لي�سبح باالإمكان عقد االجتماعات 
االفرتا�سية لغاية 50 م�ستخدما 
يف االجتماع الواحد باالإ�سافة اإىل 

توفري خا�سية من�ّسق االجتماع.
ا�ستجابًة  ال��ت��ح��دي��ث  ه����ذا  ي���اأت���ي 
ا�ستخدام  ع��ل��ى  امل��ت��زاي��د  ل��الإق��ب��ال 
الوا�سع  واالن��ت�����س��ار  امل��ن�����س��ة  ه���ذه 
ل����ت����ط����ب����ي����ق����ات االج������ت������م������اع������ات 

االفرتا�سية والعمل عن ُبعد.
وقامت “ات�ساالت” موؤخراً بتوفري 
الدخول املجاين وملدة ثالثة اأ�سهر 
االفرتا�سية  االج��ت��م��اع��ات  ملن�سة 
 CloudTalk امل���������وّح���������دة 
القت  ال��ف��ور  وعلى   Meeting
ه��ذه اخل��ط��وة رواج����اً وا���س��ع��اً لدى 
قطاع االأعمال واجلهات احلكومية 
املن�سة  ب��ا���س��ت��خ��دام  ب�����ادرت  ال���ت���ي 
واال�ستفادة من خدماتها املميزة يف 

تفعيل منظومة العمل عن ُبعد.
وقال �سلفادور اأنالدا رئي�س قطاع 

املناطق، خالل اليوم ذاته.
وذكر مو�سى ال�سحي، �ساحب فكرة 
اخلدمة  اأن  االإل��ك��رتوين،  امل�سروع 
ت�����س��م م��ن�����س��ة الخ���ت���ي���ار و����س���راء 
ال�سمك  اأ�����س����واق  م���ن  االأ����س���م���اك 
اخل�سار  ب���ج���ان���ب  االإم�����������ارات،  يف 
والع�سل،  وال����ل����ح����وم  وال����ف����واك����ه 
ب��االأ���س��ع��ار ذات��ه��ا داخ����ل االأ����س���واق، 
وتت�سمن طلب تو�سيلها، بحالتها 

الطبيعية والطازجة.
خدمة  اأن  ال�������س���ح���ي  وب���ح�������س���ب   
ت�سمل  ط��ازج��ة  االأ���س��م��اك  تو�سيل 
الدولة،  وم��ن��اط��ق  اإم�����ارات  جميع 
تتوافر  م��ربدة،  �سناديق  بوا�سطة 
املعتمدة  اال�سرتاطات  اأف�سل  على 
م���ن ق��ب��ل اجل���ه���ات امل��خ��ت�����س��ة، مع 
م���راع���اة اأع��ل��ى درج����ات اجل����ودة يف 

املنتج الغذائي واخلدمة.
اأبل  يف  متوفر  التطبيق  اإن  وق��ال: 
و بالي  ف��ون،  االآي  لهواتف  �ستور 
رابط  على   ، اجلاالك�سي  ل  �ستور 

.http://onelink.to/tibzju

باالإ�سافة اإىل امليزات احلالية مثل 
االجتماعات املرئية بتقنية الفيديو 
عايل الدقة »HD« واالجتماعات 
الفورية  وال��ر���س��ائ��ل  امل��رئ��ي��ة  غ��ري 
وال����درد�����س����ة اجل���م���اع���ي���ة وت���ب���ادل 
امل����ح����ت����وى وغ�����ريه�����ا م�����ن م���زاي���ا 

التوا�سل.

من  امل�ستهلكن  التطبيق  ومي��ك��ن 
ارت���ي���اد ج��م��ي��ع اأ����س���واق ال�����س��م��ك يف 
وتو�سيلها  اإل��ك��رتون��ي��ا،  االإم�����ارات 
بجميع  تواجدهم،  اأم��اك��ن  يف  لهم 

تق�سي  االت��ف��اق��ي��ة  اإن  االأ���س��م��اك: 
ب��ع��ر���س االأ����س���م���اك امل��ت��وف��رة على 
دكة اجلمعية، من حم�سول �سيد 
اأع�سائها، يف التطبيق االإلكرتوين. 

م��ع ���س��م��ان و���س��ول��ه��ا ل��الأه��ايل يف 
مبختلف  واأم���اك���ن���ه���م،  م��ن��ازل��ه��م 
املناطق.  قال جا�سم حميد غامن، 
رئي�س جمعية اأم القيوين ل�سيادي 

 .. االج���ت���م���اع���ات  وت��ن�����س��ي��ق  اإدارة 
ي�ستطيع  التحديث  ه��ذا  وبف�سل 
العمل  امل�����س��ت��خ��دم��ن  م���ن  امل���زي���د 
املتطّورة  امل����ي����زات  ع���رب  ُب���ع���د  ع���ن 
الدخول  يف  التحكم  م��ث��ل  للغاية 
والتحكم  االفرتا�سية  الغرفة  اإىل 
االجتماع  يف  امل�ساركن  تفاعل  يف 

من�سة  ق�����ي�����ام  ع����ل����ى  وع��������������الوًة 
 CloudTalk Meeting
ع���دد  ب����رف����ع  “ات�ساالت”  م�����ن 
يف   50 اإىل  امل�����������س�����ت�����خ�����دم�����ن 
االج���ت���م���اع االف���رتا����س���ي ذات�����ه مت 
االجتماع  من�ّسق  خا�سية  ت��وف��ري 
ل�سهولة   »Moderator«

االأعمال يف جمموعة “ات�ساالت”: 
قطاع  ب��دع��م  “ات�ساالت”  ت��ل��ت��زم 
االأع����م����ال يف ال���دول���ة خ����الل هذه 
الظروف غري امل�سبوقة عرب توفري 
احل��ل��ول واخل��دم��ات ال��ت��ي ت�سمن 
ا�ستمرارية االأعمال وعدم تاأثرها، 
 CloudTalk من�سة  وت�ساهم 
تطبيق  �سهولة  يف   Meeting
لل�سركات  ُب��ع��د  ع���ن  ال��ع��م��ل  اآل���ي���ة 
تعامالتها  وموا�سلة  واملوؤ�س�سات 
وغري  املرئية  االج��ت��م��اع��ات  وع��ق��د 
املرئية بكل ُي�سر و�سهولة. واأو�سح 
اأن هذه املن�سة ذات امليزات املتطّورة 
والتي تعتمد على البيئة ال�سحابية 
ت��وف��ر جمموعة  االآم���ن���ة  امل��ح��ل��ي��ة 
امل��وث��وق��ة ل�سمان  اخل���دم���ات  م��ن 
ب��ت��ج��ارب ق��ط��اع االأعمال  االرت��ق��اء 
والعمالء، ومن خالل رفع اإمكانية 
ع���دد امل�����س��ت��خ��دم��ن امل�����س��ارك��ن يف 
اأ�سبح  االف��رتا���س��ي��ة  االج��ت��م��اع��ات 
املوظفن  م���ن  امل���زي���د  ب���االإم���ك���ان 
لهذه  �سويًة  االن�سمام  وال��ع��م��الء 
االجتماعات واال�ستفادة من من�سة 
احتياجات  كافة  تلبي  اآمنة  رقمية 

قطاع االأعمال.

•• وا�صنطن-وكاالت

باإر�سال  منوت�سن  �ستيفن  االأم��ري��ك��ي  اخل��زان��ة  وزي��ر  تعهد 
االأموال النقدية ب�سرعة اإىل االأمريكين يف جزء من حزمة 
االقت�ساد  الإنقاذ  دوالر،  تريليون   2.2 ب�  ال�سخمة  االإغاثة 
املت�سرر من جراء فريو�س كورونا. وُينتظر اأن يوقع الرئي�س 
دونالد ترامب االإجراء يف وقت الحق مبجرد اأن يقره جمل�س 
النواب. وتن�س اخلطة على دفع 1200 دوالر لالأمريكين 
ال�سنة، و500  األ��ف دوالر  يف   75 ع��ن  ال��ذي��ن يقل دخلهم 
يواجه  فيما  االأ����س���ر،  دع���م  يف  للم�ساعدة  ط��ف��ل  ل��ك��ل  دوالر 

االقت�ساد ركوداً وزيادًة هائلة يف اأعداد العاطلن عن العمل. 
يحتاج  نتوورك:  بيزن�س  فوك�س  �سبكة  على  منوت�سن  وقال 
االنتظار  ميكنهم  وال  االآن  االأم����وال  ه��ذه  اإىل  االأم��ري��ك��ي��ون 
اأ�سهر كما نفعل عادة   6 اأو   4 اأو   3 حتى ت�ستغرق احلكومة 
 3 املبا�سرة يف غ�سون  ال��ودائ��ع  و�سول  يتوقع  اأن��ه  ، م�سيفاً 
اأ�سابيع. وحاول منوت�سن اأي�ساً تو�سيح ت�سريحات اأدىل بها 
اإنها غري  اخلمي�س، قلل فيها من �ساأن بيانات حكومية قال 
بطالة  باإعانة  املطالبن  اأع��داد  ارتفاع  واأظهرت   ، �سلة  ذات 
رقم  اأعلى  يف  املا�سي،  االأ�سبوع  يف  عامل  مالين   3.3 اإىل 
ال��ي��وم: نحن يف و�سع غري  على االإط���الق. وق��ال يف مقابلة 

اأج��زاء كبرية من االقت�ساد،  اأغلقت احلكومة  م�سبوق حيث 
لذا �سواء تعلق االأمر باإعانات البطالة، اأو باأرقام اأخرى، فهذا 
ال يعك�س االقت�ساد يف حالته الطبيعية . ويتف�سى الفريو�س 
اإ�سابات يف  ع��دد  اأك��رب  ب�سرعة م�سجاًل  املتحدة  ال��والي��ات  يف 
العامل، ما دفع املدن يف البالد اإىل اإغالق ال�سركات، واأ�سحاب 
منازلهم.  ال��ن��ا���س  ل���زم  بينما  ال��ع��م��ال،  ت�سريح  اإىل  ال��ع��م��ل 
مع  املتحدة،  الواليات  يف  ح��اداً  رك��وداً  االقت�ساديون  ويتوقع 
اأبريل)ني�سان(  يف  رقمن  من  وبطالة  رقمن،  من  انكما�س 
املقبل، وهو ما يتجاوز بكثري اأ�سواأ اأزمة مالية �سهدها العامل 

يف 2008.

الأقنعة الواقية... دجاجة تبي�س ذهبا يف ال�ضني من�ضة CloudTalk Meeting من »ات�ضالت« ترفع  عدد امل�ضاركني اإىل 50 يف الجتماع الفرتا�ضي الواحد
•• بكني-اأ.ف.ب

انخرط  العامل،  ق��ارات  وب��اء كوفيد-19 يف  انت�سار  يف ظ��ّل 
العديد من ال�سناعين ال�سينين يف اإنتاج االأقنعة الواقية 
لتلبية الطلب الكبري عليها واال�ستفادة من االأرباح الطائلة 

التي ميكن مراكمتها.
اأوائ����ل ���س��ب��اط ف��رباي��ر، بنت  يف ذروة االأزم����ة يف ال�����س��ن يف 
اأقنعة  الإن��ت��اج  ي��وم��اً   11 غ�سون  يف  معماًل  ت�سون�س  غ��وان 
االأرا�سي  على  ال��وب��اء  اإنت�سار  توّقف  وم��ع  الواقية.  اإن95  
ال�سينية وتكاثر احلاالت يف اخلارج، بات مدير املعمل )34 
عاماً( ي�ستهدف اأ�سواقاً جديدة مثل اإيطاليا التي تعّد اأكر 

البلدان ت�سّرراً ب�سبب فريو�س الكورونا امل�ستجد.
اأ���س��ب��ه ب��ج��ي�����س: خ���الل ال�سهرين  وب����ات م�����س��ّن��ع��و االأق��ن��ع��ة 
8950 معماًل  2020، �سّجلت ال�سن  العام  االأول��ن من 
جديداً لالأقنعة الواقية على اأرا�سيها، وفقاً ملوقع تيانيان�سا 
احلاالت  ع��دد  وانخف�س  بال�سركات.  اخلا�سة  للمعلومات 
هوباي،  مقاطعة  اإغ���الق  بعد  ال��ب��الد  يف  تدريجا  اجل��دي��دة 
املا�سي.  الثاين/يناير  كانون  نهاية  الوباء، يف  تف�ّسي  مركز 
 500 اأك��ر من  اأ���س��اب منذ ذل��ك احل��ن  لكن كوفيد-19 
األف �سخ�س يف العامل ما اأّدى اإىل زيادة الطلب على املعّدات 
الوقائية. ي�سّبه ت�سي �سينغ هو، مدير املبيعات يف �سركة يف 
باآلة طباعة  االأقنعة  اآل��ة �سنع  البالد(  غ��وان )جنوب  دون��غ 

االأوراق النقدية .
اإىل ذلك، ارتفعت هوام�س االأرباح بحواىل ب�سعة �سنتات من 
ال�سابق.  يف  واح��د  �سنت  من  باأقل  مقارنة  قناع  لكّل  اليورو 
األ��ف قناع يف   70 اإىل  األفا   60 ويقول هو ننتج حالياً نحو 

اليوم. يبدو كاأننا نطبع املال .

 6،5( ي��وان  مليون   50 م��ن  اأك��ر  غوانغتو  ك��ي  ا�ستثمرت 
دون��غ غوان،  االأقنعة يف معملها يف  ي��ورو( ل�سناعة  مالين 

وحالياً تعمل 24 �ساعة يف اليوم.
تلقت  فهي   ، اال�ستثمار  عائد  يف  لي�ست  امل�سكلة  كي  وتقول 
 13( ي���وان  م��ل��ي��ون   100 بقيمة  طلبية   200 م��ن  اأك���ر 

مليون يورو(، بل باالآالت التي ُتهلَك يف غ�سون 15 يوماً .
اأر�س م�سنع لالأقنعة يف ال�سابق،  مل تطاأ قدما يو ليت�سن 
لكّنه قّرر دخول القطاع ب�سبب اأرباحه الواعدة. وبعد ع�سرة 
اأيام باع اأوىل منتجاته. ويقول ليت�سن كنت اأنام ل�ساعينت اأو 

ثالث �ساعات يف اليوم فقط لكي اأنح يف عملي .
مل يكن الزبائن �سبورين اأي�ساً وكان مي�سي بع�سهم الليل 
يف امل�سنع، وفقاً لليت�سن، للح�سول على طلبياتهم يف اأ�سرع 
وقت ممكن. وحتّول اأ�سحاب ور�س الن�سيج اأي�سا اإىل �سناعة 

االأقنعة.
وي�سرح يو لقد تلقوا طلبات مل يتمّكنوا من تلبيتها كلها يف 

البداية ب�سبب نق�س الطاقة االإنتاجية .
اأ�سعار  ارتفاع  اإىل  الواقية  االأقنعة  يف  العاملي  النق�س  واأّدى 
اإنتاج  ال�سلع االأولية. وتفيد غوان ت�سون�س باأن �سعر قما�س 
للطن  ي��وان  األ��ف   480 اإىل  اآالف   10 م��ن  ارت��ف��ع  االأقنعة 

الواحد )من 1300 اإىل 62 األف يورو( 
كان على منتج االأقنعة لياو بياو اأن يقاتل من اأجل احل�سول 
على قطع غيار الآالته ب�سبب اإغالق الطرق يف ذروة انت�سار 
الوباء. ومبجّرد جتميع االآلة، كان عليه تقوميها خ�سو�ساً 
ارتفاع  10 م��ّرات. لكن رغم  اأك��ر من  االأ�سعار  ارتفاع  بعد 

التكاليف، كان القطاع مربحاً اإىل حّد كبري.
116 مليون  ال�سن يومياً  تنتج  الر�سمية،  لالأرقام  ووفقاً 

�س للت�سدير. قناع والعديد منها خم�سّ

منوت�ضني يعد مب�ضاعدات نقدية �ضريعة لالأمريكيني



األحد   29   مارس   2020  م  -   العـدد  12895  
Sunday   29  March   2020  -  Issue No   12895 17

العدد 12895 بتاريخ 2020/03/29العدد 12895 بتاريخ 2020/03/29العدد 12895 بتاريخ 2020/03/29العدد 12895 بتاريخ 2020/03/29

العدد 12895 بتاريخ 2020/03/29العدد 12895 بتاريخ 2020/03/29العدد 12895 بتاريخ 2020/03/29العدد 12895 بتاريخ 2020/03/29

العدد 12895 بتاريخ 2020/03/29العدد 12895 بتاريخ 2020/03/29العدد 12895 بتاريخ 2020/03/29العدد 12895 بتاريخ 2020/03/29

العدد 12895 بتاريخ 2020/03/29العدد 12895 بتاريخ 2020/03/29العدد 12895 بتاريخ 2020/03/29العدد 12895 بتاريخ 2020/03/29

العدد 12895 بتاريخ 2020/03/29العدد 12895 بتاريخ 2020/03/29العدد 12895 بتاريخ 2020/03/29العدد 12895 بتاريخ 2020/03/29

العدد 12895 بتاريخ 2020/03/29العدد 12895 بتاريخ 2020/03/29العدد 12895 بتاريخ 2020/03/29العدد 12895 بتاريخ 2020/03/29

العدد 12895 بتاريخ 2020/03/29العدد 12895 بتاريخ 2020/03/29العدد 12895 بتاريخ 2020/03/29العدد 12895 بتاريخ 2020/03/29

العدد 12895 بتاريخ 2020/03/29العدد 12895 بتاريخ 2020/03/29العدد 12895 بتاريخ 2020/03/29العدد 12895 بتاريخ 2020/03/29



األحد   29   مارس   2020  م  -   العـدد  12895  
Sunday   29  March   2020  -  Issue No   12895الفجر الريا�ضي

1818

ك�سفت تقارير �سحافية اإ�سبانية، اأن نادي ريال مدريد ميلك 
اق��ت�����س��ادي ق��وي ي�سانده يف االأزم����ة احل��ال��ي��ة، ب�سبب  و���س��ع 

توقف امل�سابقات، بحكم انت�سار فريو�س كورونا امل�ستجد.
يتجه  لن  مدريد  ري��ال  اأن  االإ�سبانية،  اآ���س  �سحيفة  ذك��رت   
من  العديد  ب��ه  ق��ام��ت  مثلما  ال��الع��ب��ن،  روات���ب  لتخفي�س 
االأندية املناف�سة يف “الليغا”، مو�سحة اأن ح�سابات “امللكي” 
اأثر االأزم��ة االقت�سادية  القوية ت�ساعده على التخفيف من 

احلالية ب�سبب الوباء العاملي.
�سايف  ح��ق��ق  “امللكي”  اأن  االإ���س��ب��ان��ي��ة  ال�سحيفة  واأ���س��اف��ت 
2009 حتى االآن،  324 مليون ي��ورو منذ ع��ام  رب��ح ق��دره 
ل��ل��ن��ادي فلورنتينو  ال��رئ��ي�����س احل����ايل  م��ع ع����ودة  وحت���دي���داً 

برييز.
اأي�ساً بتحقيق  اأن ريال مدريد اهتم  اإىل  واأ�سارت ال�سحيفة 
ن�سبة الكفاءة بح�سب ت�سمية رابطة االأندية االأوروبية، وهي 
الن�سبة املئوية الإجمايل رواتب العاملن يف النادي، مقارنة 
اإيرادات اال�ستثمار، وهو ما يجعله يبقى على قيد  باإجمايل 

احلياة دون امل�سا�س برواتب الالعبن يف الفرتة احلالية.
واأو�سحت ال�سحيفة اأن اإجمايل اأجور نوم ريال مدريد ال 
للغاية، وه��و ما يجعل  رق��م مذهل  %52، هو  �سوى  متثل 
بالوقت  االقت�سادى  اال�ستقرار  من  حالة  يف  يعي�س  النادي 

احلايل.
مفرو�سة  كانت  التي  ال�سحي  احلجر  فرتة  ر�سميا  وانتهت 
مل����دة اأ���س��ب��وع��ن ع��ل��ى الع��ب��ي ك����رة ال���ق���دم يف ري����ال مدريد 
اأحد العبي فريق كرة ال�سلة بالنادي  اإ�سابة  االإ�سباين، بعد 

امللكي بفريو�س كورونا امل�ستجد.
الريا�سية  “اأ�س”  ل�سحيفة  ال��ن��ادي  داخ��ل  م�سادر  واأك���دت 
بفريو�س  اآخ��ر  الع��ب  اأي  ت�سخي�س  يتم  مل  اأن��ه  االإ�سبانية، 
كورونا يف فرتة االأ�سبوعن، منذ اإعالن اإ�سابة تري تومبكينز 

باملر�س مما اأجرب  اأكر من 700 موظف يف ريال مدريد 
على اخل�سوع للحجر ال�سحي الوقائي.

لالعبن،  بالن�سبة  ���س��يء  اأي  ي��غ��ري  ل��ن  ذل���ك  اأن  غ��ري 
الطوارئ  حالة  بتمديد  االإ�سبانية  احلكومة  ق��رار  مع 

ال�سحية حتى 12 اأبريل املقبل.
الدين  املدرب زين  اأع�ساء فريق  �سيبقى جميع  لذلك 

با�ستثناء  االإ�سبانية،  بالعا�سمة  منازلهم  يف  زي��دان 
اإعفاء خا�س من  ال��ذي ح�سل على  يوفيت�س  لوكا 

النادي لل�سفر اإىل �سربيا. 
الالعبون يف  يبقى  احل��ايل،  الوقت  ويف 

البيوت ميار�سون بع�س التدريبات، 
ب��اإ���س��راف ال��ط��اق��م ال��ف��ن��ي الذي 

يراقب اأو�ساعهم عن بعد.
اإ�سبانيا  اأع��ل��ن��ت  واجل��م��ع��ة 

 7800 اإ�سابة  ت�سجيل 
������س�����خ�����������س اآخ�������ري�������ن 
امل�ستجد  ب��ال��ف��ريو���س 
يف ي��وم واح���د، لي�سل 
االإ�سابات  اإج���م���ايل 

اإىل 64059.
الوفيات  ع���دد  وق��ف��ز 
ب����واق����ع  ال�����ب�����الد  يف 
لي�سل  حالة   769
وهو   ،4858 اإىل 
اإجمايل  اأع��ل��ى  ث��اين 
ال���ع���امل  يف  وف�����ي�����ات 

8214 حالة يف  بعد 
اإيطاليا.

ت�سدر نم نادي بايرن ميونخ االأملاين، جريارد مولر، 
اأبطال  دوري  م�سابقة  فعالية يف  الالعبن  اأكر  قائمة 

اأوروبا على مر الع�سور. 
 قائمة الالعبن:

امل����ب����اراة  يف  ه����دف����اً   0.97
مولر  ج����������ريارد  ال�������واح�������دة: 

يف  ه��دف��اً   34 )ب��اي��رن ميونخ( 
مباراة.  35

خو�سيه  ه�������دف�������اً:   0.86
)ميالن،  األتافيني 

يوفنتو�س( 24 هدفاً يف 28 مباراة.
يف  هدفاً   35 مدريد(  )ريال  بو�سكا�س  هدفاً:   0.85
41 مباراة. 0.84 هدفاً: األفريدو دي �ستيفانو )ريال 

مدريد(، 49 هدفاً يف 58 مباراة.
 24 20 هدفاً يف  0.83 هدفاً: هاري كن )توتنهام( 
مباراة. 0.82 هدفاً: خو�سيه اأغوا�س )بنفيكا، اأو�سرتيا 

فيينا( 18 هدفاً يف 22 مباراة.
 114 )ب��ر���س��ل��ون��ة(  م��ي�����س��ي  ل��ي��ون��ي��ل  ه���دف���اً:   0.81
بابان  بيري  0.76 هدفاً: جان  141 مباراة.  يف  هدفاً 
 37 يف  هدفاً   28 ميونخ(  بايرن  ميالن،  )مر�سيليا، 

مباراة.
هدفاً   47 )بنفيكا(  اأوزيبيو  هدفاً:   0.75

يف 63 مباراة.
رونالدو  كري�ستيانو  ه��دف��اً:   0.75
مان�س�سرت  ل�����س��ب��ون��ة،  )����س���ب���ورت���ن���غ 
129 هدفاً  ريال مدريد(،  يونايتد، 
هدفاً:   0.74 م��ب��اراة.   173 يف 
ليفاندوف�سكي  روب�����������رت 
)دورمت�����������ون�����������د، ب�����اي�����رن 
م��ي��ون��خ(، 64 ه��دف��اً يف 

مباراة.  86
رود  ه���دف���اً:   0.74
ني�ستلروي  ف�����ان 
 ، فن هو يند اآ (
ن�س�سرت  ما
يونايتد، ريال 
 60 مدريد(، 
 81 ه��دف��اً يف 

مباراة.

اعرتف رئي�س االحتاد الدويل اللعاب القوى 
االتفاق  ب����ان  ك���و  ���س��ي��ب��ا���س��ت��ي��ان  ال���ربي���ط���اين 
ع��ل��ى م��وع��د ج��دي��د الق��ام��ة اومل��ب��ي��اد طوكيو 
ال���ع���ام امل��ق��ب��ل ل���ن ي��ر���س��ي ج��م��ي��ع االحت�����ادات 

الريا�سية.
وقال كو “جميع االحتادات الريا�سية اعربت 
ب�سراحة عن مواجهاتها لتحديات معينة يف 

اوقات معينة من العام”.
نتو�سل اىل حل  ل��ن  االرج���ح  “على  وا���س��اف 

اىل  �سيح�سل على موافقة اجلميع” م�سريا 
انه “يتعن ايجاد مرونة و�ستكون ثمة مرونة 

على مدى ال�سنتن القادمتن”.
وكان رئي�س اللجنة االوملبية الدولية االملاين 
ب���االت���ف���اق م���ع احلكومة  ق����رر  ب����اخ  ت���وم���ا����س 
اليابانية واللجنة املنظمة ارجاء دورة طوكيو 
االومل��ب��ي��ة ال��ت��ي ك��ان��ت م��ق��ررة م��ن 24 متوز 
املقبلن  اغ�سط�س  اب  من  التا�سع  اىل  يوليو 
اىل العام املقبل �سرط اال تتخطى �سيف عام 

.2021
وا�سارت معلومات �سحافية اىل امكانية اقامة 
اج���ل حتا�سي  2021 م��ن  رب��ي��ع  االل��ع��اب يف 
جدا  احل���ار  ال�سيف  خ��الل  املناف�سات  اق��ام��ة 

وال�سديد الرطوبة يف العا�سمة اليابانية.
وختم كو بقوله “ثمة مطالبة من اجل اتخاذ 
قرار �سريع )ب�ساأن املوعد اجلديد( لكي تكون 
االمور وا�سحة امام الريا�سين واالحتادات. 
البناء  ن�ستطيع  االم���ر  ه���ذا  يح�سل  ع��ن��دم��ا 

)اجلداول( من حوله”.
اللعاب  العامل  بطولة  تتاأثر  ان  املتوقع  ومن 
االمريكية  يوجن  مدينة  يف  امل��ق��ررة  القوى 
من 6 اىل 15 اب اغ�سط�س من العام املقبل 
يف حال اقامة االوملبياد خالل ال�سيف و�سط 
العامل  ترحيل بطولة  امكانية  معلومات عن 
لل�سباحة  ال��ع��امل  وبطولة   ،2022 ع��ام  اىل 
املقررة من 16 متوز يوليو اىل االول من اب 

اغ�سط�س 2021 يف اليابان اي�سا.

كو: املوعد اجلديد لاللعاب الوملبية 
لن ير�ضي اجلميع

ي�ستعد م�سوؤولو الدوري االإنليزي لكرة القدم، 
ورابطة الدوري ورابطة الالعبن املحرتفن، 
ال�ستئناف  ح���ل���ول  اإي����ج����اد  ي���ح���اول���ون  ال���ذي���ن 
�سعبة”،  “قرارات  الت��خ��اذ  امل��ح��ل��ي،  ال��ن�����س��اط 

و�سط تف�سي فريو�س كورونا امل�ستجد.
واجتمعت اجلهات الثالث، لدرا�سة االنعكا�سات 
املالية بعد تعليق املباريات يف الدوريات املحلية، 

يف الوقت الذي ت�سهد البالد حالة اإغالق تام.

ق��ال��ت فيه  ب��ي��ان��ا م�سرتكا  واأ����س���درت اجل��ه��ات 
االإنليزي،  ال����دوري  ع��ن  مم��ث��ل��ون  “اجتمع 
ال��دوري ورابطة الالعبن املحرتفن  ورابطة 
اليوم  ملناق�سة تزايد خماطر مر�س “كوفيد-

.»19
يتعن  باأنه  الثالث  اجلهات  “اتفقت  واأ���س��اف 
عليها اتخاذ قرارات �سعبة من اأجل التخفيف 
م��ن االن��ع��ك��ا���س��ات امل��ال��ي��ة ال��ن��اج��م��ة ع��ن تعليق 

ال��ك��رة االح��رتاف��ي��ة يف اإن��ل��رتا، وواف��ق��ت على 
العمل �سويا للتو�سل اإىل حلول م�سرتكة«.

م�����رة جديدة  ال����ث����الث  اجل����ه����ات  و���س��ت��ج��ت��م��ع 
والتقدم  النقا�س  من  للمزيد  املقبل،  االأ�سبوع 

بخطة موحدة.
وكان م�سوؤولو الكرة االإنليزية قرروا متديد 
 30 حتى  املحلية  االحرتافية  املباريات  تعليق 
اجلمعة  ال�سادر  البيان  واأ�ساف  املقبل،  اأبريل 

“الدوريات لن تعود حتى 30 اأبريل على اأقل 
الظروف  ت�سمح  عندما  بذلك  �ستقوم  تقدير. 

وتكون االأمور اآمنة«.
اإ�سافية  اج��ت��م��اع��ات  “�سنجري  ال��ب��ي��ان  وخ��ت��م 
االأ����س���ب���وع امل��ق��ب��ل يف حم���اول���ة ل��ل��ت��ق��دم بخطة 
م�����س��رتك��ة مل��واج��ه��ة ال���ظ���روف ال�����س��ع��ب��ة التي 
والالعبن  واالأن����دي����ة،  ال����دوري����ات،  ت��واج��ه��ه��ا 

وامل�سجعون«.

اأن مان�س�سرت �سيتي االإنليزي  اإيطالية،  ذكرت تقارير 
خامي�س  الكولومبي  م��دري��د،  ري��ال  الع��ب  ب�سم  مهتم 
بروين  دي  كيفن  البلجيكي  لرحيل  رودريغيز، حت�سباً 

اإىل النادي االإ�سباين.
اأعلن  ب��روي��ن  دي  اأن  ���س��ب��ورت،  ت��وت��و  �سحيفة  ت��و���س��ح 
م���ن خ���الل ح��ا���س��ي��ت��ه، اأن����ه ل���ن ُي��ع��ار���س االن��ت��ق��ال اإىل 

“املريينغي«.
يف حن يعود توجه دي بروين اإىل فر�سية عدم م�ساركة 

العامن  يف  االأوروب���ي���ة  امل�سابقات  يف  �سيتي  مان�س�سرت 
املقبلن.

واأ�سافت ال�سحيفة، اأن املدير الفني لنادي ريال مدريد، 
الفرن�سي زين الدين زيدان، يرى اأن دي بروين �سيكون 
خليفة الكرواتي لوكا مودريت�س يف خط و�سط الفريق.

ب��ي��ن��م��ا ت�����س��ي��ف ال�����س��ح��ي��ف��ة يف ال�������س���ي���اق  ن��ف�����س��ه اأن 
ل�ساحب  مثايل  كبديل  خامي�س  ي��رون  “ال�سيتيزنز” 

االحتاد. ملعب  يف  عاماً   28

الكرة الإجنليزية تقرتب من 
القرارات ال�ضعبة

دي بروين يرغب بالنتقال اإىل 
الدوري الإ�ضباين

رغم اأزمة كورونا.. ريال مدريد لن يخف�س رواتب لعبيه مولر يت�ضدر قائمة اأكرث الالعبني 
فعالية يف دوري الأبطال

له،  �سابق  ال  موقفاً  اأ�سرتاليا  فيه  عا�ست  ال��ذي  الوقت  يف 
بن  املفاو�سات  ا�ستمرت  ريا�سية،  اأن�سطة  اأي  اإج��راء  بعدم 
الرواتب،  تخفي�س  ب�ساأن  والالعبن  املحرتفن  بطوالت 

للتاأكد من ال�سمود خالل التوقف ب�سبب فريو�س كورونا.
ا�ستمر دوري املحرتفن لكرة القدم، ودوري الرغبي، وكرة 
اتخذت  عندما  املغلقة،  االأب���واب  خلف  االأ�سرتالية،  القدم 

باإيقاف  ال��ف��ريو���س  انت�سار  م��ن  للحد  اإج����راءات  احلكومة 
املناف�سات حتى اإ�سعار اآخر.

وت���اأت���ي ج��ه��ود ب���ط���والت امل��ح��رتف��ن ل��ل��وف��اء ب��ع��ق��ود البث 
التلفزيوين، واحلفاظ على تدفق العائدات، لتوؤكد و�سعهم 

اخلطري بدونها.
التحديات  واملكافاآت  االأج��ور  تخفي�س  حماولة  واأو�سحت 

التي تواجهها االأندية فيما تبقى من العام.
وتو�سلت رابطة العبي البطولة التفاق لتخفي�س االأجور 

ما بن 50 اإىل %70، بناء على مدة توقف املو�سم.
“الالعبون  ال��راب��ط��ة ج��ي��ل��ون م��ك��الك��الن:  وق����ال رئ��ي�����س 
تخفي�س  على  وواف��ق��وا  امل��وق��ف،  خ��ط��ورة  م��دى  يتفهمون 

الرواتب ب�سكل كبري للتاأكد من ا�ستمرار البطولة”.

تخفي�س رواتب لعبي الدوري 
الأ�ضرتايل 50 اإىل 70 %

نيمار يتربع مل�ضاعدة �ضاو باولو 
�ضد فريو�س كورونا

ان�سم مهاجم باري�س �سان جريمان، الربازيلي نيمار، اإىل حملة تربعات 
ب�سالت حتتوي على غذاء ومنتجات نظافة مل�ساعدة االأ�سر التي تعي�س يف 
اأحياء ال�سفيح مبدينة �ساو باولو، وهي واحدة من اأكر املناطق عر�سة 

للخطر اأمام وباء كورونا امل�ستجد.
 قال نم “ال�سيلي�ساو” عرب �سبكات التوا�سل االجتماعي: “الت�سامن 

يجب اأن يكون اأكر عدوى من الفريو�س«.
ال��ربازي��ل من فريو�س  يف  ت�سرراً  االأك��ر  املنطقة  باولو هي  �ساو  وتعد 
1223 من  92 وفاة يف البالد، و  68 من اأ�سل  كورونا، حيث �سجلت 
اإ�سابة مت ر�سدها يف �سهر واح��د فقط، وفقاً حل�سيلة   3500 ح��وايل 

وزارة ال�سحة التي �سدرت اأم�س االأول اجلمعة.

املحرتفن  ال��ق��دم  ك��رة  لالعبي  ال��دول��ي��ة  النقابة  دع��ت 
اأو  ال��الع��ب��ن  ت�سريح  جتنب  اإىل  االأن��دي��ة،  “فيفربو” 
وذلك  م�سبقاً،  معهم  التفاو�س  دون  رواتبهم  تخفي�س 
اأجل  م��ن  االأن��دي��ة  بع�س  تتخذها  التي  االإج����راءات  اإزاء 
توقف  الناجمة عن  االقت�سادية  االأ�سرار  التخفيف من 

امل�سابقات، ب�سبب تف�سي فريو�س كورونا امل�ستجد.
التي تعاين من  “ندعو االأندية  ذكرت فيفربو يف بيان: 
م��ع نقابات  ل��الج��ت��م��اع  امل���دى  ق�����س��رية  م��ادي��ة  م�سكالت 
الالعبن الوطنية للتفاو�س ب�ساأن حلول عادلة ومنا�سبة 
حترتم التزاماتها القانونية، وت�سب يف م�سلحة �ساحب 

يف  اأن��دي��ة  ب���دء  ب�����س��اأن  قلقها  م��ب��دي��ة  والعامل”،  ال��ع��م��ل 
ت�سريح العبن اأو تقليل اأجورهم.

كنموذج  االح���رتاف���ي���ة  ال���ق���دم  “كرة  ال���ب���ي���ان:  واأ�����س����اف 
ا���س��ت��ث��م��اري ت��ق��ع االآن حت���ت ���س��غ��ط ع���امل���ي، خ��ا���س��ة يف 
الدوريات ال�سغرية واملتو�سطة، نحن ملتزمون ببذل كل 
ما يف و�سعنا لدعم كرة القدم املهنية ونقابات الالعبن 

يف هذا املوقف«.
وتابع: “خالل فرتة غري م�سبوقة، �سي�ستخدم “فيفربو” 
الالعبن،  لدعم  جهودنا  تكثيف  لزيادة  اإ�سافية  م��وارد 

وتزويدهم بن�سائح قانونية ونف�سية اإ�سافية«.

»فيفربو« تدعو الأندية لتجنب ت�ضريح الالعبني
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الفجر الريا�ضي

يونايتد  مان�س�سرت  ن���ادي  ي�سعى 
مفاجاأة  تفجري  اإىل  االإن��ل��ي��زي، 
املريكاتو  ال��ث��ق��ي��ل، يف  ال��ع��ي��ار  م��ن 
ال�سيفي املقبل، بالتعاقد مع نم 
فريق ريال مدريد، املوهوب فيدي 

فالفريدي.
تعليق  رغ��م  يونايتد  اإدارة  حت��اول 
تف�سي  ب�سبب  الريا�سي،  الن�ساط 
ف��ريو���س ك��ورون��ا يف اإن��ل��رتا، اإىل 
�سم  خ��الل  م��ن  �سفوفها  ترتيب 
م�ستوى  ع���ل���ى  ال���الع���ب���ن  اأم����ه����ر 
فالفريدي  �سيكون  لذلك  ال��ع��امل، 
رحل  م����ا  اإذا  امل���ن���ا����س���ب  ال���ب���دي���ل 
الفرن�سي بول بوغبا اإىل يوفنتو�س 

اأو “امللكي«.
ووفقاً لكربى ال�سحف االإنليزية، 
فاإن مان�س�سرت �سيكون م�ستعد لبيع 
بوغبا يف املريكاتو ال�سيفي، مقابل 
اإ�سرتليني  جنيه  م��ل��ي��ون   100
م�ستوى  ت����راج����ع  ظ����ل  يف  ف���ق���ط، 

الالعب وكرة اإ�سابته.
“ال�سياطن  م��������درب  وي�������س���ع���ى 
�سول�سار،  ج���ون���ار  اأويل  احلمر” 
املوهوب  ح��ول  فريقه  بناء  الإع���ادة 
ل��ك��ن بند  21 ع���ام���اً،  ف��ال��ف��ريدي 
الذي  ال�سخم  اجل��زائ��ي  ال�����س��رط 
جنيه  م��ل��ي��ون   422 قيمته  تبلغ 
وعائق  م�سكلة  ميثل  اإ�سرتليني، 

قوي لرحيله عن ريال مدريد.
املادية،  االأم��ور  عن  النظر  وبغ�س 

فاإن فالفريدي �سرح اأكر من مرة 
“امللكي”،  م��ع  بالبقاء  رغبته  ع��ن 
ب��ح��ك��م ح��ب��ه ال��ك��ب��ري مل���درب���ه زين 
ال����دي����ن زي��������دان، ب���االإ����س���اف���ة اإىل 
ب��ا���س��ت��م��رار يف  ب��ال��ل��ع��ب  اأن����ه �سعيد 

الت�سكيلة االأ�سا�سية مع باقي نوم 
الفريق.

وق����دم ف��ال��ف��ريدي ه���ذا امل��و���س��م 4 
متريرات حا�سمة، و�سجل هدفن، 

يف 32 مباراة مع ريال مدريد.

االأوروغوياين  ال��الع��ب  اأن  ي��ذك��ر 
مدريد  ري�����ال  ف���ري���ق  اإىل  ان�����س��م 
مرتبط   2017 ع���ام  يف  ك��ا���س��ت��ي��ا 
بالنكو�س”  “اللو�س  م���ع  ب��ع��ق��د 

حتى عام 2025.

اأعلن نادي يوتا جاز املناف�س يف دوري كرة ال�سلة االأمريكي للمحرتفن )اإن بي اإيه(، �سفاء نميه 
رودي غوبري ودونوفان ميت�سل، بعد اإ�سابتهما بفريو�س كورونا امل�ستجد موؤخرا.

اأن جميع الالعبن  اأو�سحت  اأن ال�سلطات ال�سحية  واأ�ساف جاز يف موقعه الر�سمي على االإنرتنت، 
والعاملن يف النادي، ومن بينهم غوبري وميت�سل، ال ميثلوا اأي خطر لنقل العدوى لالآخرين.

وكان غوبري اأول العب يف البطولة ي�ساب بفريو�س كورونا، مما اأدى اإىل توقف املو�سم يف 11 مار�س، 
فيما خ�سع جميع العبي جاز للك�سف وتاأكدت اإ�سابة ميت�سل بالفريو�س بعد ذلك.

و�سبق اأن اأعلن ديرتويت بي�ستونز عن اقرتاب العبه كري�ستيان وود من ال�سفاء من الفريو�س، لكنه 
ال يزال يف العزل الذاتي. 

وقال دواين كي�سي مدرب بي�ستونز ل�سحيفة “ديرتويت فري بر�س” اإن وود “ب�سحة جيدة”، لكن ما 
يقلقه هو ت�سريب نتيجة العينة االأوىل عند اإ�سابته بالفريو�س.

واأ�ساف: “اإنه بخري وب�سحة جيدة. حتدثت معه عدة مرات ومعنوياته كانت مرتفعة. 
حتدثنا عن كرة ال�سلة وما يفعله. كان قلقا ب�ساأن ت�سرب نتيجة الك�سف«.

دورانت  كيفن  بينهم  من  ك��ورون��ا،  بفريو�س  البطولة  يف  العبا   11 واأ�سيب 
العب بروكلن نت�س وماركو�س �سمارت من بو�سطن �سيلتك�س.

تيمربولفز،  ميني�سوتا  العب  تاونز  اأنطوين  ك��ارل  ن�سر  يومن  وقبل 
بعد  الفريو�س،  خطورة  لتو�سيح  “اإن�ستغرام”  يف  ح�سابه  يف  فيديو 

دخول والدته يف غيبوبة �سناعية عقب اإ�سابتها باملر�س.
اإدراك مدى خطورة االأمر يف  اأنه يجب على اجلميع  “اأعتقد   وقال: 
باإ�سابة والدتي بعد ظهور  اأيام علمت  اأنحاء العامل. قبل عدة  جميع 
م�سابة  اأنها  تعتقد  مل  الأنها  عقاقري  ع��دة  وتناولها  عليها  االأع��را���س 

بالفريو�س«.
بحالة  وك��ان��ت  اإيجابية  العينة  نتيجة  “جاءت  وت��اب��ع: 

ج��ي��دة يف ال��ب��داي��ة لكن االأط��ب��اء ق��ال��وا اإن 
حالتها ت�سوء ويجب دخولها يف غيبوبة 

�سناعية«.
ه����ذا  “�سورت  واأ���������س��������اف: 

ليتفهم  ال���ف���ي���دي���و 

منازلكم  ابقوا يف  واأرج��وك��م  املر�س  بهذا  اال�ستهانة  ع��دم  املر�س. يجب  ه��ذا  م��دى خطورة  اجلميع 
و�سنوا�سل القتال«.

 تربع غوبري
اأجهزة  جميع  مل�س  وتعمد  ال��وب��اء  عن  احلديث  من  غوبري  �سخر  بالفريو�س،  اإ�سابته  اإع��الن  وقبل 
ال�سحفين املوجودة اأمامه يف املن�سدة خالل موؤمتر �سحفي بعد اخل�سارة اأمام تورونتو رابتورز يف 

التا�سع من مار�س.
وبعد يومن من تلك الواقعة اأعلن جاز اإ�سابة الالعب الفرن�سي قبل حلظات من مواجهة اأوكالهوما 
اإلغاء املباراة وتوقف البطولة، فيما تعر�س العب جاز النتقادات عديدة  اأدى اإىل  �سيتي ثاندر، مما 

ال�ستهانته باالأمر.
وتربع غوبري باأكر من 500 األف دوالر للعاملن بدوام جزئي يف ملعب ناديه ومقدمي اخلدمات 

االجتماعية �سد فريو�س كورونا يف يوتا واأوكالهوما �سيتي ونظام وزارة ال�سحة الفرن�سي.
وقال غوبري: “اأ�سعر بالتوا�سع من اجلهود امل�ستمرة ورعاية النا�س املت�سررين من كوفيد 
باالإ�سافة اإىل امتناين لوالية اأوكالهوما  وفرن�سا،  يوتا  يف  وخا�سة  العامل  حول   19

لرعايتي وبالتاأكيد عائلة يوتا جاز«.
واأ�ساف: “اأعلم اأن النا�س تاأثرت بعدد ال ح�سر له من الطرق. هذا التربع الب�سيط هو 
رد جميل ليعك�س امتناين و�سكري لكل املت�سررين كما اأنها خطوة من عدة خطوات 
�ساأتخذها حتى اأترك تاأثريا اإيجابيا فيما اأوا�سل ن�سر الوعي عن كوفيد 19 وتعليم 

االآخرين«.

انتقادات للدوري
خ�سوع  �سرعة  ب�سبب  ع��دي��دة،  الن��ت��ق��ادات  البطولة  تعر�ست  املا�سي  االأ���س��ب��وع  ويف 

الالعبن للك�سف عن فريو�س كورونا بينما كان على املواطنن االنتظار.
وت�سبب االأمر يف رد فعل عنيف جتاه االأف�سلية التي يح�سل عليها امل�ساهري يف الرعاية 
باإيقاف  ال��دوري  رابطة  “قرار  البطولة:  مفو�س  �سيلفر  اآدم  وق��ال  ال�سحية. 
البطولة مهد الطريق اأم��ام بطوالت اأخ��رى لفعل ذلك وزي��ادة الوعي 
عن خطورة الفريو�س«. وتابع: “�سعرت اأن النا�س وخا�سة ال�سبان مل 

ياأخذوا التو�سيات على حممل اجلد حتى فعلنا ما فعلناه«.
املوؤكدة  االإ���س��اب��ة  ح���االت  ع���دد  اأن  ل�”رويرتز”  اإح�����س��اء  واأظ��ه��ر 
م�ساء  األ��ف حتى  مئة  املتحدة جت��اوز  الواليات  كورونا يف  بفريو�س 

باالإ�سافة  اإىل وفاة اأكر من 1200 �سخ�س.اجل��م��ع��ة، 

تعايف اأول مري�س كورونا يف »اإن بي اإيه«

ك�����س��ف ب��اول��و دي���ب���اال، م��ه��اج��م ي��وف��ن��ت��و���س ح��ام��ل لقب 
دوري الدرجة االأوىل االإيطايل لكرة القدم، واأحد اأبرز 
ب�ساأن  تفا�سيل  ك��ورون��ا،  بفريو�س  امل�سابن  الالعبن 

معاناته مع الفريو�س اخلطري.
وي���ح���اول دي���ب���اال ال���ع���ودة ل��ل��ت��دري��ب��ات جم�����ددا، بعد 
اأن ت��ع��اف��ى م��ن امل��ر���س ال���ذي جعله ي��ع��اين م��ن اأجل 

التنف�س.
وك�����ان ال��ن��ج��م االأرج��ن��ت��ي��ن��ي ���س��م��ن 3 الع���ب���ن يف 

املدافع  بعد  كورونا  بفريو�س  اأ�سيبوا  يوفنتو�س 
دانييلي روجاين والعب الو�سط بليز ماتودي، 

الفائز بكاأ�س العامل 2018 
بجانب  ف���رن�������س���ا،  م����ع 

الع��������������ب��������������ن 

اآخرين يف الدوري االإيطايل.
التلفزيونية  يوفنتو�س  ملحطة  عاما،   26 ديباال،  وقال 
حت�سنت  لكنني  ق��وي��ة  اأع���را����س  م��ن  اأع����اين  “كنت 
كثريا«. واأ�ساف “االآن ميكنني امل�سي واأحاول 
اأي���ام عندما كنت  ال��ت��دري��ب، قبل 
االأ�سياء  بهذه  القيام  اأح��اول 
ك���ن���ت اأ����س���ع���ر مب���ع���ان���اة يف 
وع�سالتي  ال���ت���ن���ف�������س 

كانت توؤملني«.
وت���ع���ط���ل���ت ك������رة ال���ق���دم 
حول العامل ب�سبب جائحة 
دوري  وت�����وق�����ف  ك�������ورون�������ا، 
االإي��ط��ايل منذ  االأوىل  ال��درج��ة 

التا�سع من مار�س.

ديبال »الناجي من كورونا«: 
مل اأكن اأ�ضتطيع التنف�س

هل ي�ضتطيع »ال�ضياطني احلمر« 
خطف املوهوب فالفريدي؟

غرامة  “يويفا”،  القدم  لكرة  االأوروب���ي  االحت��اد  فر�س 
ي��ورو، ب�سبب  األف و250   53 اأياك�س قدرها  على نادي 
اأغ���را����س يف  حتطيم م��ق��اع��د يف ملعب خ��ي��ت��ايف، واإل���ق���اء 
20 فرباير  ال��دوري االأوروب���ي يف  امللعب، خ��الل مباراة 
)�سباط( بن الفريقن، ح�سبما اأعلن النادي الهولندي 

يف بيان.
املنطقة  يف  حمطمة  مقاعد  على  العثور  املباراة  بعد  مت 

املخ�س�سة جلماهري اأياك�س.
امل�سوؤولن،  ح��ددت  اأنها  الهولندي  النادي  اإدارة  واأك��دت 
ي��دف��ع��ون عقوبة  ���س��ده��م جلعلهم  اإج�����راءات  وب����داأت يف 

“يويفا«.
معاقبة  فيها  يتم  التي  اأ�سهر   6 يف  الثانية  امل��رة  وه��ذه 
تغرميه  بعد  اإ�سبانيا،  �سلوك م�سجعيه يف  ب�سبب  اأياك�س 
ب�سبب اأعمال �سغب يف 2 اأكتوبر )ت�سرين  األف يورو   50

االأول(، خالل لقاء فالن�سيا.

»يويفا« يغرم اأياك�س للمرة الثانية 
ب�ضبب جماهريه

بعد  ال��ق��دم  لكرة  اال���س��رتايل  ال���دوري  يف  ك��ورون��ا  بفريو�س  اإ�سابة  اأول  �سجلت 
الك�سف عن نتيجة اإيجابية الأحد العبي نيوكا�سل نت�س ال�سبت.

ومل يتم الك�سف عن هوية الالعب لكنه كان اأحد اأفراد فريقه خالل املباراة التي 
انتهت بفوزه على ملبورن �سيتي 2-1 م�ساء االثنن خلف اأبواب مو�سدة قبل اأن 

يتوقف املو�سم ب�سبب مر�س “كوفيد19-«.
ان العبا يف  نت�س  نيوكا�سل  نادي  “يوؤكد  فيه  بيانا جاء  نت�س  نيوكا�سل  واأ�سدر 

�سفوف الفريق االول جاءت نتيجة فح�سه ايجابية«.

وا�ساف “الالعب وعائلته ب�سحة جيدة وهو حاليا يف احلجر ال�سحي متا�سيا 
مع الربوتوكالت املرعية االجراء يف والية نيو �ساوث ويلز«.

وا�سار النادي اىل ان العبي الفريق يراقبون او�ساعهم ال�سحية واي واحد منهم 
تاأكيد حالة اخرى تتعلق  �سي�سعر بعوار�س معينة �سيقوم بعزل نف�سه. كما مت 
باحد افراد اجلهاز الفني لنادي ويلينغتون فينيك�س النيوزيلندي الذي ي�سارك 
يف الدوري اال�سرتايل. وا�ستمر الدوري اال�سرتايل لكرة القدم الذي ي�سم 11 

فريقا يف ن�ساطه برغم فريو�س كورونا قبل ان يتوقف خالل اال�سبوع احلايل.

اإ�ضابة اأوىل بفريو�س كورونا 
يف الدوري الأ�ضرتايل 

دم������ر ح����ري����ق ان����دل����ع ����س���ب���اح اأم�������س 
اجلولف  الع��ب  منزل  اجلمعة  االأول 
االأم��ري��ك��ي امل��خ�����س��رم دي��ف��ي��ز الف يف 
الفائز  ال��الع��ب  والي���ة ج��ورج��ي��ا لكن 
�سعيد  اأن��ه  اأك��د  االأل��ق��اب  بالعديد من 

بنجاته هو وزوجته من احلادث.
االن�سمام  ل��ه  �سبق  ال���ذي  الف  وق���ال 
يف  للجولف  العاملية  امل�ساهري  لقاعة 
اأ�سرتنا  اأف���راد  جميع  اأن  “رغم  ب��ي��ان 
ي�سعرون باحلزن ب�سبب خ�سارة منزلنا 
الذي كان مليئا بال�سعادة والذكريات 
ب�سعادة  ن�����س��ع��ر  اأن����ن����ا  اإال  اجل��م��ي��ل��ة 
اأي �سخ�س ب�سوء  اإ�سابة  غامرة لعدم 

واالطمئنان على �سالمة اجلميع.«
وق���ال الف اإن���ه ب��ن��اء ع��ل��ى ات�����س��ال��ه يف 
بالتوقيت  �سباحا  وال��رب��ع  اخلام�سة 
اإىل  االإط��ف��اء  ���س��ي��ارات  و�سلت  املحلي 
املنزل الواقع يف جزيرة �سانت �سيمونز 

تتمكن من  لكنها مل  بوالية جورجيا 
ال�سيطرة على النريان.

وي���ج���ري ال��ت��ح��ق��ي��ق يف احل�����ادث لكن 
احلريق  اأن  اإىل  اأ���س��ار  اأول��ي��ا  ت��ق��ري��را 

بداأ يف املراأب. ويقيم الف )55 عاما( 
يف هذا املنزل منذ 20 عاما.

احرتاق منزل لعب اجلولف 
املخ�ضرم لف 

���س��ان جريمان  باري�س  م��ع  اإي��ك��اردي  م���اورو  ي�ستمر  ل��ن 
ال��ع��دي��د م���ن امل�سادر  امل��ق��ب��ل، وف���ق���اً الإج���م���اع  امل��و���س��م 

ال�سحافية واالإعالمية.
حتدثت �سحيفة لو 10 �سبورت الفرن�سية، عن م�ستقبل 
اإي��ك��اردي م��ع ب��اري�����س ���س��ان ج��ريم��ان، حيث اأ���س��ارت اإىل 
احتمالية عودة الالعب اإىل نادي اإنرت ميالن بعد انتهاء 

اإعارته.
وميتلك باري�س �سان جريمان حق �سراء اإيكاردي ب�سكل 
نهائي من �سفوف اإنرت ميالن مقابل 70 مليون يورو، 

لكن هدف اإيكاردي احلايل العودة اإىل اإنرت، اأو اللعب يف 
اإيطاليا ب�سكل عام.

يتم  اأن  امل��م��ك��ن  م��ن  “اإيكاردي  ال�����س��ح��ي��ف��ة:  واأ���س��اف��ت 
ا�ستخدامه من قبل اإنرت ميالن يف التعاقد مع العبن 
يحظى  ومل  بيانيت�س”.  ومرياليم  دي��ب��اال،  باولو  مثل 
املو�سم،  ه��ذا  جريمان  �سان  مع  اأ�سا�سي  مبكان  اإي��ك��اردي 
حيث اأثريت العديد من االأنباء حول وجود خالف بن 
الذي  املدرب توما�س توخيل  االأرجنتيني، وبن  الدويل 

اأبقاه على مقاعد البدالء كثرياً يف االآونة االأخرية.

اإيكاردي يقرتب من العودة اإىل اإنرت ميالن



عرو�ضان يقهران كورونا ويتحديان احلجر
يف حتد لوباء كورونا الذي ي�ست�سري يف بريطانيا وتبعاته القاهرة 
ال�سارمة  التعليمات  البالد و�سدور  االإغ��الق يف  ق��رار  من فر�س 
ب�سرورة التباعد االجتماعي، قرر عرو�سان ا�ستباق الزمن باإقامة 
اأم�سى كل من  اأن  حفل زفافهما عرب الف�ساء االإلكرتوين. فبعد 
العرو�سن كري�سنت روب�سون وريت�سارد غروم طيلة عام ون�سف يف 
التخطيط والتح�سري وعمل كل الرتتيبات لتلك اللحظة الإقامة 
فكرا  لكنهما  يتبخر.  اأن  احللم  ذلك  كاد  اأبريل،  يف  الزفاف  حفل 
با�ستباق االأمور واإقامة يوم العمر قبل اأن تتاأزم الظروف الأكر من 
ذلك بفر�س اإجراءات حكومية اأكر �سرامة ب�سبب تف�سي فريو�س 
�سقف  اأن يجتمعا حتت  دون  اأن يحول  كاد  ال��ذي  امل�ستجد  كورونا 
واحد. وعلى الفور توجه العرو�سان، اللذان يبلغان من العمر 26 
عاًما، اإىل كني�سة القدي�س ماثيو يف مدينة وال�سال، و�سط اإنلرتا، 
باإلغاء  القرار احلكومي  يومن من  قبل  الزفاف  مرا�سم  الإج��راء 

جميع حفالت الزفاف يف اململكة املتحدة.
النقال  الهاتف  عرب  مبا�سرة  ال��زف��اف  حفل  ببث  العرو�سان  وق��ام 
على في�سبوك بح�سور اأكر من 300 �سيف اإلكرتوين ، لي�سارك 
اإنلرتا  منازلهم يف  داخل  العمر من  العرو�سن فرحة  احل�سور 
اأ�سول  تتحدر  ال��ت��ي  ال�سمالية  واأي��رل��ن��دا  العري�س  را����س  م�سقط 
قد  كانوا  �سخ�سا،   12 �سوى  احلفل  يح�سر  ومل  منها.  كري�سنت 
الزفاف،  ي��وم  اأ�سبوع قبل  مل��دة  ال��ذات��ي  ال��ع��زل  الإج����راءات  خ�سعوا 

لي�ساركوا العرو�سن يف ترتيب باقات الزهور وتزين الكني�سة.

برج اإيفل يكرم اأ�ضخا�ضا يحاربون كورونا امل�ضتجد 
االأ�سخا�س  اجلمعة  م��ن  اع��ت��ب��ارا  ي��وم  ك��ل  م�ساء  اإي��ف��ل  ب��رج  �سيكرم 
كلمة  بث  مع  امل�ستجد  كورونا  فريو�س  حماربة  يف  ي�ساركون  الذين 
�سكرا وعر�س ر�سائل تدعو اإىل مالزمة املنازل، على ما قالت بلدية 
اجلمعة  م��ن  اع��ت��ب��ارا  البلدية  بيان  يف  وج��اء  الفرن�سية.  العا�سمة 
�سيكرم برج اإيفل م�ساء كل يوم بن ال�ساعة الثامنة واحلادية ع�سرة 
كوفيد19- من خالل  وب��اء  يكافحون  الذين  االأ�سخا�س  كل  م�ساء 
بث ر�سائل �سكر ودع��وات اإىل مالزمة املنازل . واأو�سح عند ال�ساعة 
للطواقم  تكرميا  اإي��ف��ل  ب��رج  على  +���س��ك��را+  كلمة  �ستظهر  الثامنة 
الطبية وعنا�سر ال�سرطة والدرك وعنا�سر بلدية باري�س وامل�سعفن 
امل��ت��اج��ر وعمال  ال�سناديق يف  واأم��ن��اء  االإ���س��ع��اف  ���س��ي��ارات  وط��واق��م 
التنظيفات والتجار وعاملي ت�سليم الب�سائع واملتطوعن واجلمعيات 
و�سكان باري�س الذين يحاربون وباء كوفيد19- . واأ�ساف البيان بعد 
ذلك بن ال�ساعة الثامنة والن�سف واحلادية ع�سرة �ستبث ر�سالتان 
يقت�سر اخلروج من  باأن  للتذكري  واالإنكليزية  بالفرن�سية  بالتناوب 

املنزل على احلد االأدنى ال�سروري الأن ذلك ي�ساهم يف اإنقاذ اأرواح .

األعاب اأطفال بكمامات وجه من وحي كورونا
و�سعت �سركة اإجرات�سيك الت�سيكية الألعاب االأطفال يف ت�سكيلتها من 
ال�سخ�سيات البال�ستيكية لت�سمل تلك التي ترتدي كمامات واأقنعة 
الوجه، وذلك فى تفاعل من جانبها مع جتاه اأزمة تف�سي فريو�س 
كورنا بطريقة اأكر ابتكاراً. ومن ال�سخ�سيات التي تنتجها ال�سركة 
وت��رت��دي كمامات واأق��ن��ع��ة وج��ه اأط��ب��اء ومم��ر���س��ات ورج���ال اإطفاء 
اأ�سر عادية. وقال مريو�سالف كوتيك رئي�س �سركة  اأفراد  وكذلك 
اإجرات�سيك لوكالة االأنباء الت�سيكية �سي تي كيه اليوم اجلمعة اإنها 
اإجرات�سيك متثل  �سخ�سيات  اإن  وق��ال   . فكرة عفوية  كانت جمرد 
كمامات  االآن  ي��رت��دون  ال��ذي��ن  االأ�سخا�س  واأول��ئ��ك  حولنا  النا�س 
اأن  واأقنعة وجه . واأمرت احلكومة يف جمهورية الت�سيك ب�سرورة 

ي�سع كل �سخ�س يف االأماكن العامة كمامة تغطي الفم واالأنف.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

القاهرة .. �ضوارع �ضبه مهجورة واأغان من ال�ضرفات 
مع حظر جتول فر�سته ال�سلطات ليال الحتواء تف�سي فريو�س كورونا امل�ستجد، دخلت م�سر وعا�سمتها القاهرة، 

وهي مدينة كربى يقطنها نحو 20 مليون ن�سمة، حالة االإغالق.
اأغلق  ال�سباح،  ال�ساعات االأويل من  تنام، حيث تظل املطاعم واملقاهي مفتوحة حتى  التي ال  املدينة  القاهرة،  ويف 
اأ�سحاب املتاجر متاجرهم، وكان العائدون من اأعمالهم يهرعون لبيوتهم قبل بدء حظر التجول من ال�سابعة م�ساء 

حتى ال�ساد�سة �سباح اليوم التايل.
وانت�سرت ال�سرطة على طرق رئي�سة لوقف اأي منتهك للحظر. وكانت كثري من ال�سوارع �سبه خالية قبل بدء �سريان 

احلظر بن�سف �ساعة.
وحررت ال�سرطة بالفعل عددا من املخالفات، بينما مت مراعاة احلاالت اال�ستثنائية، ح�سب ما قال حممود توفيق 

وزير الداخلية، خالل اجتماع احلكومة، اخلمي�س.
امل��رور فيه قليلة قبل  �سارع رئي�س كانت حركة  بينما كان يقف يف  القاهرة،  �سكان  وق��ال حممد اجلبلي، وهو من 

احلظر، لرويرتز: ده مر�س م�س هزار. احنا عايزين النا�س تقعد يف بيوتها، وبعد احلظر حمد�س ينزل .
وعلى مواقع التوا�سل االجتماعي انت�سرت فيديوهات ملواطنن وهم يعزفون اأو يوؤدون اأغان م�سهورة من نوافذهم 

و�سرفاتهم، فيما �سارك اجلريان بالرتديد والت�سفيق.
وزادت م�سر من االإجراءات التي ت�ستهدف منع انت�سار فريو�س كورونا باإغالق املطارات والنوادي ال�سحية، وبتعطيل 

الدرا�سة يف املدار�س واجلامعات حتى منت�سف اأبريل. واقت�سر العمل يف املطاعم على تو�سيل الطلبات.
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فندق يتيح غرفه جمانًا لالأطباء واملمر�ضني 
اأعلن فندق فور �سيزونز يف نيويورك، املغلق ب�سبب وباء كورونا، اأنه �سيمنح 
الذين  ال�سحة  جم��ال  يف  والعاملن  واملمر�سن  لالأطباء  جمانية  اإقامة 

ي�ساهمون يف مكافحة املر�س باملدينة. 
 وك�سف حاكم الوالية اأندرو كومو عن هذا القرار عرب موقع تويرت، حيث 
اأعرب عن ثقته يف اأن حتذو فنادق اأخرى حذو الفندق الفاره وتقدم غرفها 

التي ال يقل �سعر الواحدة منها عن األف و200 دوالر لليلة. 
ويقع فندق فور �سيزن ذو اخلم�س نوم يف اإحدى اأبهظ مناطق مانهاتن 
بارك ومادي�سن، وعلى م�سافة قريبة  57 بن جادتي  ال�سارع  يف  وحتديداً 

من �سنرتال بارك وحتيط به جمموعة من اأرقى متاجر نيويورك. 
ال�سهر  من   20 يف  اأب��واب��ه  الفندق  اأغلق   ،19 كوفيد  فريو�س  انت�سار  واإزاء 

اجلاري وال يقبل اأي حجوزات جديدة قبل 15 اأبريل )ني�سان( املقبل. 
واأ�سبحت نيويورك بوؤرة تف�سي فريو�س كورونا يف الواليات املتحدة باأرقام 
كورونا  الوفاة من جراء فريو�س  وبلغت حاالت  اأو ميالنو.  تناهز مدريد 

بالواليات املتحدة 827 حالة واأ�سيب نحو 53 األفاً. 

�ضربة موؤملة لأقدم حديقة حيوان بالعامل
اأمام اجلمهور للمرة االأوىل  اأبوابها  اأقدم حديقة حيوان يف العامل  اأغلقت 
من  حالة  لندن  فيه  ت�سهد  ال��ذي  الوقت  يف  الثانية،  العاملية  احل��رب  منذ 
حليوانات  بالن�سبة  احلياة  لكن  ك��ورون��ا،  فريو�س  ع��دوى  ب�سبب  االإغ���الق 

احلديقة البالغ عددها 18 األفا يجب اأن مت�سي ب�سكل طبيعي.
وتعد حديقة حيوان لندن التي فتحت اأبوابها اأمام العلماء يف عام 1828 
اأك��ر اأماكن اجل��ذب املحببة يف  1847 واح��دة من  واأم��ام اجلمهور يف عام 
العا�سمة الربيطانية، لكنها تاأثرت مثل اأي �سيء اآخر يف املدينة من جراء 

االأزمة الراهنة، مما اأثار املخاوف ب�ساأن رعاية احليوانات.
وخالفا الأي متحف اأو معر�س فني فاإن االأمر ال يتعلق فح�سب بغلق االأبواب، 
فاحليوانات االأ�سرية يف حاجة ما�سة للرعاية �سواء كانت احليوانات الكبرية 
الفحاح  �سر�سور  اأو  وال��زراف��ة  الوح�سي  واحلمار  والغوريال  االأ���س��ود  مثل 

املدغ�سقري اأو اأي حيوان اآخر.
واأ�سارت تقارير اإىل اأن رعاية احلديقة تعد عملية مكلفة وحتتاج اإىل الكثري 
من العمالة، ومن دون عائدات املبيعات اليومية للتذاكر والتي بلغت 27.8 
مليون جنيه ا�سرتليني )33 مليون دوالر( العام املا�سي من حديقة حيوان 
لندن وحديقة حيوان ويب�سيناد، فاإن اأي اإغالق طويل االأمد �سيكون مبثابة 

الكابو�س.
من  ال�سغري  العدد  لها  يتعر�س  التي  اللوج�ستية  امل�سكالت  اإىل  واإ�سافة 
اإىل  الو�سول  يف  واملوظفن  االأم��ن  واأف���راد  والبيطرين  احلديقة  حرا�س 
موقع احلديقة اإذا مل يجربوا على عزل اأنف�سهم ذاتيا فاإنه لي�س مفاجئا اأن 

توجه حديقة لندن منا�سدة للح�سول على تربعات.

توم هانك�س يعود اإىل 
لو�س اجنلي�س بعد �ضفائه 
هانك�س  ت��وم  االأمريكي  املمثل  ع��اد   
لو�س  اإىل  وي�����س��ل��ون  ري��ت��ا  وزوج���ت���ه 
ق�ساء  ب��ع��د  اجل��م��ع��ة  ي���وم  انلي�س 
احلجر  يف  ا����س���ب���وع���ن  م����ن  اأك������ر 
اأثبتت  اأن  اأ�سرتاليا بعد  ال�سحي يف 
بفريو�س  اإ���س��اب��ت��ه��م��ا  ال��ف��ح��و���س 
فيلمي  بطل  ت�سوير  ومت  ك��ورون��ا. 
�ستوري  ت����وي  و  ج���ام���ب  ف���ور����س���ت 
وزوج�����ت�����ه وه���م���ا ي��ب��ت�����س��م��ان لدى 

ا�ستقاللهما �سيارة يف املدينة.
وقال موقع ت��ي.اإم.زد املهتم باأخبار 
بعد  التقطت  ال�����س��ور  اإن  امل�ساهري 
ف��رتة وج��ي��زة م��ن هبوط الزوجن 
ان���ل���ي�������س.  ل�����و������س  يف  م�����ط�����ار  يف 
التابع  �سيك�س  ب��ي��دج  م��وق��ع  وق����ال 
والذي  بو�ست  نيويورك  ل�سحيفة 
هانك�س  اإن  امل�ساهري  ب��اأخ��ب��ار  يهتم 
���س��وه��د وه���و ي��رق�����س ب��ع��د الهبوط 
هانك�س،  وك��ان  ط��ائ��رة خا�سة.  م��ن 
ال���ذي ف��از ب��ج��ائ��زة اأو���س��ك��ار مرتن 
واأح�������د اأك������ر ال���ن���ج���وم ���س��ع��ب��ي��ة يف 
ويل�سون  وزوجته  املتحدة،  الواليات 
الذين  ال��ك��ب��ار  امل�ساهري  اأوائ����ل  م��ن 
كورونا  بفريو�س  اإ�سابتهم  اأعلنوا 
ج��ائ��ح��ة ح�سدت  اإىل  ال���ذي حت���ول 
اأرواح 27 األف �سخ�س حول العامل. 
وعولج هانك�س وزوجته يف م�ست�سفى 
لفرتة  نف�سيهما  وع��زال  باأ�سرتاليا 
اإ�سافية بعد مغادرتهما للم�ست�سفى. 
لت�سوير  اأ�سرتاليا  وكان هانك�س يف 
عندما  بري�سلي  األفي�س  ع��ن  فيلم 
اأعلن يف 11 مار�س اآذار اأنه وزوجته 
وقف  ومت  كورونا.  بفريو�س  اأُ�سيبا 
الت�سوير يف الفيلم منذ ذلك احلن 
كما توقف ت�سوير مئات من االأفالم 
التلفزيونية يف  وال��ربام��ج  االأخ��رى 

خمتلف اأنحاء العامل.

�ضياحة افرتا�ضية يف كاليفورنيا املغلقة 
يقدم اآدم دوفورد جولة �سياحية افرتا�سية ت�سمل 
اأب����رز امل��ن��اط��ق يف والي���ة ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا ب��ع��د فر�س 
يف  البقاء  ال��والي��ة  �سكان  تلزم  �سارمة  اإج����راءات 
امل���ن���ازل م��ع تف�سي ف��ريو���س ك���ورون���ا اجل��دي��د يف 

اأنحاء العامل.
ومع انت�سار الوباء الذي اأدى اإىل تقوي�س قطاع 
ال�سياحة، يحاول املر�سد ال�سياحي دوفورد ابتكار 
طريقة جديدة لالإبقاء على توا�سله مع النا�س، 

مع توقف حمركات با�ساته.
دون  قائاًل:  ت��ورز  �سيتي  �سورف  واأو���س��ح �ساحب 

النا�س، ال ميكن حتقيق اأي عائدات .
وقال يف بداية جولته االفرتا�سية التي يخطط 
اجلميع  يكون  اأن  اأمت��ن��ى  ي��وم��ن:  ك��ل  لتنظيمها 

باأمان وملتزماً التباعد االجتماعي .
تبداأ اجلوالت التي ت�ستغرق �ساعتن ب� 49 دوالراً، 
�ساعات  خلم�س  ال��ك��ام��ل��ة  ال��ت��ج��ارب  تكلف  فيما 

ون�سف ال�ساعة 85 دوالراً.
ويف غ���ي���اب م���وع���د حم�����دد الن���ت���ه���اء االإغ�������الق، 
اجلوالت  تنظيم  يف  اال���س��ت��م��رار  دوف����ورد  ي��ع��ت��زم 

االفرتا�سية.

�ضبط وليمة من الثعابني لأ�ضرة �ضينية 
اأفادت م�سادر اأمنية م�سرية، ب�سبط كمية من الثعابن 
���س��ي��دة �سينية اجلن�سية  غ���ذاء مب��ن��زل  ك��وج��ب��ة  امل��ج��ه��زة 
جرى  اأن��ه  امل�سادر  وذك���رت  اجل��دي��دة.  القاهرة  مبنطقة 
بقيام  اجل���ريان  م��ن  ب��الغ  بعد  ال�سينين  م��ن   5 �سبط 
ال�����س��ي��دة ال�����س��ي��ن��ي��ة ب�����س��واء ال��ث��ع��اب��ن ب��ح��دي��ق��ة منزلها 

لتقدميها كوجبة غذاء الأ�سدقائها.
اأمنية من مباحث قطاع القاهرة اجلديدة  وداهمت قوة 
اأثناء  ال�سينين  من  جمموعة  بداخلها  مفرو�سة  �سقة 
كوجبة  وجت��ه��ي��زه��ا  ال��ث��ع��اب��ن  م��ن  كمية  ب�سلخ  قيامهم 
غداء. واأ�سارت امل�سادر اإىل قيام اجلهات ال�سحية باتخاذ 

االإجراءات ال�سحية الالزمة وتعقيم املنزل.
وك�سفت امل�سادر عن حجز جمموعة من ال�سينين بغرفة 
منفردة، حلن اإجراء حتليل فريو�س كورونا، للتاأكد من 
حتقيقات  اأى  جت��رى  ل��ن  واأن���ه  للفريو�س،  حملهم  ع��دم 
والتاأكد  ال��ط��ب��ي��ة  ال��ف��ح��و���س��ات  اإج������راء  ب��ع��د  اإال  م��ع��ه��م 
تعليمات  ���س��دور  اإىل  امل�����س��ادر  واأ����س���ارت  �سالمتهم.  م��ن 
ال�سينية وح�سرهم  املجموعة  املتعاملن مع  ال�ستق�ساء 

الإجراء التحاليل الالزمة حال حملهم للفريو�س.

كورونا برغر.. ابتكار لرفع املعنويات
يف حماولة لرفع الروح املعنوية يف العا�سمة الفيتنامية 
اأن  عليك  �سعارها  غريبة  فل�سفة  اإىل  ط��اه  ب��ادر  ه��ان��وي، 
كورونا  ف��ريو���س  اإىل  اإ���س��ارة  يف   � تهر�سه  واأن  تلتهمه.. 

اجلديد.
يف  ت��ون��غ  ه��وان��غ  الفيتنامي  ال��ط��اه��ي  فل�سفة  وتتلخ�س 
الذي  ك��ورون��ا،  فريو�س  �سكل  على  اأخ�سر  بريغر  ابتكار 
منهم  تعافى  ب���الده،  يف  �سخ�سا   148 اإ���س��اب��ة  يف  ت�سبب 
17 �سخ�سا بح�سب االأرق��ام الر�سمية ال�سادرة عن وزارة 

ال�سحة الفيتنامية.
العاملي،  الوباء  وجه  ي�سحك يف  اأن  تونغ  هوانغ  ويحاول 
وي�سخر منه، حيث يق�سي وقته حاليا مع فريقه يف اإعداد 
االأخ�سر، ثم  بال�ساي  املخلوطة  اأقرا�س الربغر  ع�سرات 
لت�سبح  ال��ع��ج��ن  م��ن  ���س��غ��رية  تيجانا  عليها  ي�سيفون 
اأحيانا  يو�سف  ال��ذي  ك��ورون��ا،  بفريو�س  ال�سكل  �سبيهة 

بالفريو�س التاجي .
وقال تونغ، يف حمل بيتزا هوم ل�سراء املاأكوالت يف و�سط 
اإذا كان هناك ما  هانوي منزح من خالل هذه الدعابة: 

يفزعك.. فلتاأكله .
 واأ�ساف ال ي�سبح كورونا خميفا عندما تلتهم قطعا من 
ين�سر  تفكري  ه��ذا  نف�سه.  ال��ف��ريو���س  �سكل  على  ال��ربغ��ر 
البهجة خالل تف�سي هذا الوباء ، وفقا ملا ذكرته رويرتز.
يبيع  اإذ  اأكلها،  اأت��ت  الفرح  لن�سر  تونغ  م�سعى  اأن  ويبدو 
املتجر نحو 50 قطعة برغر يوميا، على الرغم من تزايد 
ب�سبب  لالإغالق  ا�سطرت  التي  وال�سركات  املتاجر  ع��دد 

الفريو�س.
وقال الزبون دانغ دين كوي، البالغ من العمر 66 عاما، 
الربغر  اإن  حفيده  ب�سحبة  املطعم  م��ن  خ��روج��ه  اأث��ن��اء 

االأخ�سر طريقة مثرية لرفع املعنويات.
اخلطورة،  �سديد  ه��ذا  اجلديد  كورونا  فريو�س  واأ���س��اف 
لكن اإذا اأكلنا قطعة برغر بنف�س هيئته، �سيبدو االأمر يف 

اأذهاننا كما لو اأننا انت�سرنا عليه بالفعل .

مكتبات تلجاأ اإىل 
الطباعة الثالثية 

ت�ستخدم مكتبات عامة يف ليتوانيا 
االأب���ع���اد الإنتاج  ث��الث��ي��ة  ط��اب��ع��ات 
وغريهم  ل��الأط��ب��اء  واق��ي��ة  اأقنعة 
ال����ط����واق����م  ال����ع����ام����ل����ن يف  م�����ن 
الطبية الذين يهتمون بامل�سابن 

بفريو�س كورونا امل�ستجد.
دوناتا�س  امل�����س��روع  من�سق  وق���ال 
الوطنية  املكتبة  م��ن  كوبيليو�س 
بر�س  فران�س  لوكالة  الليتوانية 
اإن 54 مكتبة عرب البالد ان�سمت 
اال���س��ب��وع. وهي  ه��ذا  اىل احلملة 
القريبة  ل��ل��م�����س��ت�����س��ف��ي��ات  ت���وف���ر 

اأقنعة حاجبة.
اأغلقت  التي  املكتبات  اأن  واأ�ساف 
ال���زوار خ��الل فرتة  اأم��ام  اأبوابها 
ال��ع��زل��ق، ت��ع��ت��زم ط��ب��اع��ة 1500 
امل��رح��ل��ة االأوىل  ق��ن��اع ح��اج��ب يف 

من احلملة.
و���س��ج��ل��ت م����ب����ادرات مم��اث��ل��ة من 
و�سركات  ج��ام��ع��ي��ة  خم����ت����ربات 
يف  ع��ادي��ن  وم��واط��ن��ن  هند�سية 
اأماكن اأخرى يف اأوروبا ، خ�سو�سا 
واإيطاليا  وت�سيكيا  البو�سنة  يف 

وبولندا واإ�سبانيا.
دولة  وه��ي  ليتوانيا  �سجلت  وق��د 
االحت����اد  يف  ال��ب��ل��ط��ي��ق  دول  م���ن 
 2،8 االأوروبي ويبلغ عدد �سكانها 
مليون ن�سمة، اأربع وفيات نتيجة 
 345 م��ع  بكوفيد19-  االإ���س��اب��ة 

اإ�سابة موؤكدة.

خدمة عزل فندقية 5 جنوم مع ممر�ضة 
جميع  يف  امل�ستجد  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  تف�سي  م��ع 
اأن��ح��اء ال��ع��امل، وحت��ول ب���وؤرة ال��وب��اء اإىل اأوروب���ا، 
العجوز تدابري  القارة  اتخذت معظم دول  حيث 
تواجه  امل���ر����س،  تف�سي  ل��وق��ف  م�����س��ددة  وق��ائ��ي��ة 
�سناعة الفنادق اأزمة كبرية بعد اتخاذ ال�سلطات 
والعزل  واحل���ج���ر  االإغ�������الق  ق�������رارات  امل��ح��ل��ي��ة 

ال�سحي.
ويف حماولة ال�ستغالل الو�سع ال�سحي املتدهور، 
ومن منطلق يعرف من اأن يوؤكل الكتف ، جلاأ فندق 
�سوي�سري اإىل التفكري خارج االإطار وال�سندوق، 
الفندقية.  احل��ج��وزات  ت��راج��ع  فر�سة  وان��ت��ه��از 
فقد قدمت �سل�سلة الفنادق ال�سوي�سرية الفخمة 
امل�ستوى  ع��ال��ي��ة  �سحي  ح��ج��ر  ح��زم��ة  بيجو  ل��و 
االإ�سابة  ت�سخي�س  اخ��ت��ب��ار  ت�سمل  ل�سيوفها، 
بفريو�س كورونا اجلديدة، وقيمته حوايل 510 
الفخم  الفندق  واأطلق  الغرفة.  داخ��ل  دوالرات، 
ع��ل��ى ح��زم��ت��ه امل��وج��ه��ة ل���الأث���ري���اء، ا���س��م خدمة 

كوفيد19- ، وت�سمل، اإىل جانب تقدمي وجبات 
زيارات  االأخ��رى مثل  الطبية  الطعام، اخلدمات 
االأطباء والرعاية التمري�سية على مدار ال�ساعة، 

وفقا ملا ذكره موقع بلومبريغ االإخباري.
التنفيذي  وال��رئ��ي�����س  امل�����س��ارك  امل��وؤ���س�����س  وق����ال 
ل�سركة اإدارة فنادق ومنتجعات لو بيجو، األك�سندر 
هوبرن، اإن �سقق احلجر ال�سحي يف زيوريخ وزوغ 
 800 اإىل   200 ولو�سرين متاحة مقابل حوايل 
اإىل   205 ما بن  اأي  اليوم،  �سوي�سري يف  فرنك 
815 دوالرا، يف حن ت�سل تكلفة خدمة املمر�سة 
 4700 اإىل  االأ���س��ب��وع  ط���وال  ال�ساعة  م���دار  على 
ب��ي��ج��و دخلت  ل��و  ف��ن��ادق  اأن  ه��وب��رن  ق���ال  دوالر. 
�سوي�سرية  �سحية  رع��اي��ة  خدمة  م��ع  �سراكة  يف 
مرتن  ممر�سة  زي����ارات  ت��ق��دمي  ب��ه��دف  خا�سة 
اأو  يوميا،  اإ�سافية  ف��رن��ك   800 مقابل  يوميا 
اإجراء اختبار فريو�س داخل الغرفة مقابل 500 

فرنك.

عائلة بيكهام ت�ضارك يف 
الت�ضفيق للعنا�ضر الطبية 
ن�سر النجم العاملي  ديفيد بيكهام  فيديو جديد على �سفحته على اأحد مواقع 
وابنته هاربر  برفقة ولديه روميو وكروز  االإجتماعي يظهر فيه  التوا�سل 
وهم ي�سفقون، تقديراً وحتية للعنا�سر الطبية و لكل من ي�سارك يف نظام 
امل�ستجد  كورونا   ل فريو�س  يت�سدوا  الذين  بريطانيا،  يف  ال�سحية  الرعاية 

كوفيد – 19 .
وغاب عن الفيديو ابن ديفيد بيكهام بروكلن حيث اأنه يتواجد يف الواليات 
تعلق خالل  كانت  التي  فيكتوريا  الفيديو  االأمريكية. وقد �سورت  املتحدة 
بيكهام   ال�سحية. خطوة  عائلة  الرعاية  لكل طاقم  �سكر  بكلمات  الت�سفيق 
تاأتي �سمن املبادرة التي اأطلقتها هيئة اخلدمات ال�سحية الوطنية يف البالد 

. Clap For Our Carers حتت �سعار �سفقوا ملن يهتم بنا NHS

عامل يقوم بتطهري املعدات والألعاب يف منتزه �شينرتنيال مبدينة ل�س فيغا�س خوفا من انت�شار فريو�س كورونا. )ا ف ب(


