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الداخلية: جتديد رخ�صة القيادة املنتهية من 
خالل اخلدمات الذكية ابتداًء من 29 مار�س

•• اأبوظبي-وام:

القيادة  رخ�����ص  جت��دي��د  اإمكانية  للمتعاملني  الداخلية  وزارة  اأت��اح��ت 
الأحد  من  واعتباراً  القادمة،  اأ�شهر  الثالثة  خالل  املنتهية  لل�شائقني 
النظر  بغ�ص  الذكية  التطبيقات  با�شتخدام  وذلك   2020 29 مار�ص 
عن املخالفات والنقاط وفح�ص النظر ، حيث جتدد الرخ�شة ملدة عام 
من تاريخه، وذلك تعزيزا للتدابري الحرتازية والوقائية للحفاظ على 
ال�شالمة وال�شحة وللحد من فريو�ص كورونا. وميكن القرار املتعاملني 
املوقع  عرب  اأو  الذكية  التطبيقات  عرب  املعاملة  كافة  اإنهاء  من  الكرام 
على  وذلك حر�شا  و�شاملة  تامة  ب�شورة  الداخلية  ل��وزارة  الإلكرتوين 

تقدمي كافة اخلدمات احليوية دون انقطاع.      

تنفيذها  تعلن عن  امل�صلحة  القوات 
التمرين امل�صرتك تعاون احلق 12 

•• اأبوظبي-وام:

الوطنية  والهيئة  ال�شحة  وزارة  مع  بالتن�شيق  امل�شلحة  القوات  اأعلنت 
تنفيذها  عن  الداخلية..  ووزارة  وال��ك��وارث  والأزم���ات  ال��ط��وارئ  لإدارة 
املعنية  اجلهات  كافة  مب�شاركة   )12 احل��ق  )ت��ع��اون  امل�شرتك  التمرين 
الرابعة فجر  ال�شاعة  ابتدء من  علي  ال�شاخمة وجبل  وذلك مبنطقتي 
وال�شبت"  "اجلمعة  ي��وم��ني  ومل���دة   2020 م��ار���ص   27 اجلمعة  ال��ي��وم 
وذلك يف اإطار تعزيز العمل التكاملي امل�شرتك مبا يخدم اأمن وا�شتقرار 

املجتمع.
منطقة  �شكان  م��ن  خا�شة  ال��ك��رمي  اجل��م��ه��ور  امل�����ش��ارك��ة  اجل��ه��ات  وتنبه 
العالية  الأ����ش���وات  ت��وق��ع  اإىل  بهما  وم���ا يحيط  ع��ل��ي  وج��ب��ل  ال�����ش��اخم��ة 
حركة  تت�شمن  والتي  التمرين   ه��ذا  لفعاليات  امل�شاحبة  وال�شو�شاء 

مواقــيت ال�صالة
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الإمارات ت�شارك بروح الت�شامن العاملي، يف قمة جمموعة الع�شرين 
حممد بن زايد: �صعوب العامل تتطلع لقرارات 

تعزز املواجهة اجلماعية خلطر كورونا
•• اأبوظبي-الفجر:

قال �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
�شموه  على ح�شاب  ت��غ��ري��دة  يف  امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د  ن��ائ��ب 
ت�شارك  ال��ع��امل��ي،  وال��ت��ك��ات��ف  الت�شامن  ب���روح  )ت��وي��رت(:  يف  ال�شخ�شي 
خادم  برئا�شة   G20 الإمارات يف القمة ال�شتثنائية ملجموعة الع�شرين
ظل  يف  م�شبوق  غ��ري  م�شرتًكا  حت��دًي��ا  ال�����ش��ري��ف��ني...ن��واج��ه  احل��رم��ني 
انت�شار فريو�ص كورونا امل�شتجد.. و�شعوب العامل تتطلع اإىل هذه القمة 

للخروج مبواقف وقرارات تعزز املواجهة اجلماعية لهذا اخلطر.
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طبيبة تاأخذ عينة من اأحد ال�شائقني خالل اختبار فريو�ص كورونا يف جزيرة كور�شيكا الفرن�شية  )اأ ف ب(

اأ�شدر لئحة مبخالفات التدابري والإجراءات والتعليمات الحرتازية للحد من انت�شار فريو�س كورونا
جمل�س الوزراء يعتمد ت�صكيل جلنة موؤقتة 

للتعامل مع االآثار ال�صلبية على االقت�صاد الوطني 
•• اأبوظبي-وام:

والإجراءات  التدابري  مبخالفات  لئحة  اإ�شدار  ال��وزراء  جمل�ص  اعتمد 
والتعليمات الحرتازية للحد من انت�شار فريو�ص كورونا، والتي تت�شمن 
احلالية،  الأو�شاع  ظل  يف  ارتكابها  يتم  قد  التي  املخالفات  باأهم  قائمة 
اإطار  يف  وذل��ك  املخالفات  ه��ذه  على  املرتتبة  اجل���زاءات  اإىل  بالإ�شافة 
الإجراءات احلكومية للوقاية من اأي تداعيات �شلبية من انت�شار فريو�ص 
احلكومية  اجلهود  و�شمن  املجتمع،  على   19 كوفيد  امل�شتجد  ك��ورون��ا 

للحفاظة على �شحة املجتمع و�شالمة املواطنني واملقيمني والزوار.
موؤقتة  جلنة  بت�شكيل  ق����راراً  ال����وزراء  جمل�ص  اعتمد  اأخ���رى  جهة  م��ن 
للتعامل مع الآثار ال�شلبية على القت�شاد الوطني ب�شبب فريو�ص كورونا، 
برئا�شة معايل �شلطان بن �شعيد املن�شوري وزير القت�شاد وممثلني من 
خمتلف اجلهات ذات العالقة وذلك �شمن الإجراءات احلكومية للوقاية 
19 على خمتلف  امل�شتجد كوفيد  انت�شار فريو�ص كورونا  من تداعيات 
القطاعات، خا�شًة قطاع القت�شاد  ويف اإطار التدابري املقرتحة لدعم 

قطاع القت�شاد يف الدولة مبختلف اأن�شطته.  )التفا�شيل �ص2(

امل�شابون بالفريو�س يالم�شون ن�شف مليون 

ال�صحة العاملية: موؤ�صرات م�صجعة حول تراجع كورونا يف اأوروبا

امللك �صلمان: االأزمة االإن�صانية 
ب�صبب كورونا تتطلب ا�صتجابة عاملية

•• الريا�ض-وكاالت:

انطلقت اأعمال قمة جمموعة الع�شرين الفرتا�شية 
ال�شريفني،  احلرمني  خ��ادم  األقاها  افتتاحية  بكلمة 

امللك �شلمان بن عبد العزيز.
اأن جائحة كورونا  �شلمان يف كلمته على  امللك  و�شدد 
تتطلب من اجلميع اتخاذ تدابري حازمة على خمتلف 
ال�شعد، م�شيفاً اأن هذا الوباء ت�شبب يف معاناة العديد 

من مواطني العامل.
تتطلب  كورونا  ب�شبب  الإن�شانية  الأزم��ة  اأن  اأك��د  كما 

ا�شتجابة عاملية، داعياً اإىل التكاتف بني الدول.
ت��ك��ات��ف دول  ي���ع���ّول ع��ل��ى  ال���ع���امل  اإن  اإىل ذل����ك، ق���ال 

جمموعة ال� 20 ملواجهة كورونا.
واأ�����ش����اف :ي��ج��ب ت��ن�����ش��ي��ق ا���ش��ت��ج��اب��ة م���وح���دة لدول 
جمموعة الع�شرين يف مواجهة هذه اجلائحة، موؤكدا 
اأن ملجموعة الع�شرين دورا حموريا يف الت�شدي لآثار 

كورونا.

وجدد دعم اململكة ملنظمة ال�شحة العاملية ب�شكل كامل 
يف مواجهة الفريو�ص امل�شتجد.

كما قال ناأخذ على عاتقنا تعزيز التعاون للبحث عن 
اجلاهزية  تقوية  اإىل  ودع���ا  ك��ورون��ا،  لفريو�ص  ل��ق��اح 

العاملية ملواجهة الأمرا�ص املعدية م�شتقباًل.
ا�شتعادة  ���ش��رورة  على  �شلمان  امل��ل��ك  ���ش��دد  ذل���ك،  اإىل 
وقت  اأ���ش��رع  يف  واخل��دم��ات  لل�شلع  الطبيعي  التدفق 

ممكن.
وقال: يتوجب على جمموعة الع�شرين اإر�شال اإ�شارة 

ل�شتعادة الثقة يف القت�شاد العاملي.
بالتعاون  ق�����ادرة  ال��ع�����ش��ري��ن  جم��م��وع��ة  اأن  اأك����د  ك��م��ا 

امل�شرتك على جتاوز اأزمة كورونا.
وجمعت تلك القمة ال�شتثنائية التي عقدت عن بعد 
اقت�شاديا  دولة  ع�شرين  اأق��وى  قادة  الفيديو(،  )عرب 
مقدمتها  يف  ع����دة،  وم��ن��ظ��م��ات  اأخ����رى  دول  وم��ع��ه��م 
منظمة ال�شحة العاملية، للحديث حول ما ميكن فعله 

يف مواجهة اأزمة كورونا العاملية.

•• عوا�صم-وكاالت:

تفاقم وباء كورونا يف العامل، خالل 
الآون��������ة الأخ���������رية، ل���ي���ق���رتب عدد 
 )19 )ك��وف��ي��د  ب��ف��ريو���ص  امل�شابني 
م��ن ن�شف مليون  ال����دول  ك��اف��ة  يف 

م�شاب، اأم�ص اخلمي�ص.
هذا  اإىل  امل�����ش��اب��ني  ع����دد  وو����ش���ل 
اأ�شحت  بعدما  القيا�شي،  امل�شتوى 
اإي��ط��ال��ي��ا وال���ولي���ات امل��ت��ح��دة على 
و���ش��ك جت���اوز اأع�����داد ال�����ش��ني التي 

ظهر فيها الفريو�ص.
ال����واح����دة  ال�������ش���اع���ة  ح������دود  واإىل 
عدد  بلغ  اخلمي�ص،  ي��وم  م��ن  ظهرا 
األفا،   488 ب��ال��ف��ريو���ص  امل�شابني 
 22 اإىل  الوفيات  ع��دد  و�شل  فيما 
األفا و58، بينما متاثل 117 األف 

�شخ�ص لل�شفاء.
ال�شحية  الرعاية  اأنظمة  وت��داع��ت 
يف اأوروب����ا ون��ي��وي��ورك، حت��ت وطاأة 
يبحث  ح���ي���ث  امل�������ش���اب���ني،  رع����اي����ة 
عن  دوؤوب  ب�شكل  هناك  امل�شوؤولون 
لإبقائهم  �شناعية  تنف�ص  اأج��ه��زة 

على قيد احلياة.
�شدق  التهديد،  حجم  اإدراك  واإث��ر 
م�شاء  الأم��ريك��ي،  ال�شيوخ  جمل�ص 
الأربعاء، على حزمة اإنقاذ اقت�شادية 
غري م�شبوقة بقيمة 2.2 تريليون 
وموظفي  ���ش��رك��ات  مل�����ش��اع��دة  دولر 

للمنظمة،  العام  املدير  طالب  كما 
يف  غيربي�شو�ص،  اأدان����وم  ت��ي��درو���ص 
م���وؤمت���ر ���ش��ح��ايف ح����ول ك��وف��ي��د - 
الإج�����راءات  ع��ل��ى  بالت�شديد   19
التجمعات  م��ن��ع  م��ث��ل  الح���رتازي���ة 
اليدين  غ�����ش��ل  واأه���م���ي���ة  وال�����ش��ف��ر 
للحالت  املخالطة  احل��الت  وتتبع 
امل�����ش��اب��ة ور����ش���ده���ا، م�������ش���دداً على 
اخلط  يف  يعمل  م��ن  حماية  اأهمية 
ك���وادر  م��ن  امل�شت�شفيات  يف  الأول 

طبية و�شحية.
�شجلت  الآن  ح��ت��ى  اأن����ه  اإىل  ي�����ش��ار 
بفريو�ص  مثبتة  اإ�شابة  األف   250
كورونا يف اأوروب��ا، اأكرث من ن�شفها 
اإ�شابة(   74386( اإي��ط��ال��ي��ا  يف 
اإ�شابة(،   56188( واإ����ش���ب���ان���ي���ا 
ب���ه فران�ص  ق��ام��ت  ت���ع���داد  ب��ح�����ش��ب 
 12.00 ال�����ش��اع��ة  اخلمي�ص  ب��ر���ص 

بتوقيت غرينت�ص.
ومع 258068 اإ�شابة على الأقل 
اأوروب�������ا  ب���ات���ت  وف�������اة،  و14640 
الوباء،  م��ن  ت�شرراً  الأك���رث  ال��ق��ارة 
قبل اآ�شيا التي ظهر فيها الفريو�ص 
اإ�شابة   100937( ت�شجل  والتي 
و3636 وفاة(. لكن عدد الإ�شابات 
املوؤكدة ر�شمياً ل يعك�ص بال�شرورة 
اإن  حيث  لالإ�شابات،  الفعلي  العدد 
ال��ع��دي��د م��ن ال����دول ل ت��خ��ت��رب اإل 
اإىل  ال��ن��ق��ل  حالتهم  ت�شتدعي  م��ن 

واأنظمة الرعاية ال�شحية.
وي���اأم���ل م���الي���ني الأم���ريك���ي���ني اأن 
مينحهم هذا الإجراء �شريان حياة، 
وظائفهم  ك���ث���ريون  ف��ق��د  اأن  ب��ع��د 
التباعد  ق���واع���د  ب�����ش��ب��ب  ودخ��ل��ه��م 
الجتماعي الالزمة لإبطاء انت�شار 

الفريو�ص.
يف غ�شون ذلك، يخ�شع ما ل يقل 
عن 1.5 مليار �شخ�ص الآن لقيود 

�شارمة على ال�شفر.

وب���ال���رغ���م م���ن ذل����ك اع��ت��رب مدير 
الفرع الأوروبي يف منظمة ال�شحة 
هناك  اأن  اخلمي�ص،  اأم�ص  العاملية، 
موؤ�شرات م�شجعة لتباطوؤ يف تف�شي 
اأوروبا  يف  امل�شتجد  كورونا  فريو�ص 

رغم خطورة الو�شع احلايل.
وق����������ال ه����ان���������ص ك����ل����وغ����ي خ����الل 
الفيديو  ع����رب  ����ش���ح���ايف  م����وؤمت����ر 
الو�شع  اأن  رغ���م  ك��وب��ن��ه��اغ��ن:  م��ن 
بداأنا  لكننا  ج����داً،  م��ق��ل��ق��اً  ي���زال  ل 

ن�����رى م����وؤ�����ش����رات م�����ش��ج��ع��ة، حيث 
ارتفاع  معدل  ت�شهد  اإيطاليا  ب��داأت 
ال�شابق(  )م��ن  اأق���ل  )ب��الإ���ش��اب��ات( 
ال��ق��ول اإن  اأن��ه ل ي��زال مبكراً  رغ��م 

الوباء بلغ ذروته يف البالد.
ال�شحة  منظمة  اأك����دت  والأرب���ع���اء 
ال�شتعداد  العامل  على  اأن  العاملية 
كوورنا،  مل��واج��ه��ة  اأ���ش��د  لإج������راءات 
الت�شامن  وق��ت  ه��و  ه��ذا  م�شيفة: 

العاملي ملواجهة تهديد كورونا.

�صمال �صوريا بال مياه و�صط رعب كورونا
•• بريوت-وكاالت:

يدخل قرار حظر التجّول يف �شمال و�شمال �شرق �شوريا يومه الرابع بعدما فر�شته 
كّل من هيئة الداخلية وال�شحة لدى الإدارة الذاتية منذ الثنني املا�شي كاإجراء 

وقائي لحتواء فريو�ص كورونا امل�شتجد واّلذي و�شل �شوريا وكّل دول جوارها.
منع  �شكانها  على  ُفِر�ص  التي  امل��دن  كربى  من  والرقة  والقام�شلي  احل�شكة  وتعد 
يف  تقع  اأخ��رى  ومناطق  ومنبج  العرب(  )عني  كوباين  ملدينتي  بالإ�شافة  التجّول، 

ريف حمافظة دير الزور ال�شورية على احلدود مع العراق.
هذه  يف  الآ�شاي�ص  ب�قوات  بالكردية  تعرف  واّلتي  الداخلي  الأم��ن  ق��وى  جل��اأت  كما 
املناطق اإىل ت�شديد اإجراءاتها الأمنية الأربعاء، بعد خروقاٍت ملنع التجّول، وذلك يف 

وقٍت ي�شكو فيه بع�ص ال�شكان من ارتفاع اأ�شعار املواد التموينية.
اإل اأن انقطاع املياه عن مدينتي احل�شكة والقام�شلي واأريافهما قد �شاعف معاناة 
راأ�ص  مدينة  يف  لأن��ق��رة  املوالية  الف�شائل  عمدت  بعدما  املناطق،  تلك  يف  ال�شكان 
اأمر يتكرر م��راراً منذ �شيطرة تلك الف�شائل على  اإىل قطع املياه كلياً وهو  العني 
مدينة راأ�ص العني وحمطة مياه تقع بالقرب منها يف منت�شف ت�شرين الأول اأكتوبر 

املا�شي.
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دور مواقع التوا�صل الإجتماعي 

يف حماربة كورونا 
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لكرة القدم الأوروبية  

الفجر الريا�صي

مع ال�شتمرار بحركة النقل واجلمهور ب�شكل طبيعي خالل النهار
الداخلية: برنامج التعقيم الوطني �صيتم يوميا من 

ال�صاعة الثامنة م�صاء ولغاية ال�صاد�صة �صباح اليوم التايل 
•• اأبوظبي-وام:

اأو�شحت وزارة الداخلية اأن تنفيذ برنامج التعقيم الوطني املزمع تطبيقه 
 26 املوافق  اأم�ص اخلمي�ص  اإبتداًء من م�شاء  الأ�شبوع  نهاية  خالل عطلة 
مار�ص �شيتم يوميا يف الفرتة من ال�شاعة الثامنة م�شاًء ولغاية ال�شاد�شة 
�شباح اليوم التايل، على اأن ت�شتمر حركة النقل واجلمهور ب�شكل طبيعي 
يف النهار ويتم تقييد احلركة يوميا يف الفرتة امل�شائية من ال�شاعة 8 م�شاء 

حتى ال�شاعة 6 �شباح اليوم التايل.
واأكدت وزارة الداخلية اأن هذا ياأتي يف اإطار املحافظة على �شحة املواطنني 

واملقيمني باعتبارها اأولوية ق�شوى ، واأن جميع الإجراءات الوقائية التي 
يتم اتخاذها خالل هذه الفرتة مهمة.

امل��روري��ة وح��رك��ة اجلمهور  اأن���ه �شيتم تقييد احل��رك��ة  ال����وزارة  واأو���ش��ح��ت 
واإيقاف و�شائل النقل العامة وخدمة املرتو اأثناء التوقيتات املحددة اعاله 
الثامنة م�شاًء وحتى  ال�شاعة  الوطني فقط من  التعقيم  برنامج  لتطبيق 
ال�شاد�شة �شباح اليوم التايل. علما؛ اأن كافة منافذ بيع املواد الغذائية مثل 
اجلمعيات التعاونية والبقالت وال�شوبرماركت، بالإ�شافة اإىل ال�شيدليات، 
�شي�شمح  حيث  ال�شاعة  م��دار  على  للجمهور  خدماتها  تقدمي  يف  �شت�شتمر 
للجمهور الو�شول اإليها حتى خالل فرتات تقييد احلركة عند ال�شرورة.

�شاروخان داخل املنطقة اخل�شراء

التحالف يغادر قاعدة 
ثـانيــة بالعــراق

•• بغداد-وكاالت:

اأكدت م�شادر عراقية ان 2500 مدرب، اأي ما يقارب ثلث قوات التحالف، 
غادروا اأو ما زالوا يغادرون البالد، مع تعليق عمليات التدريب مع القوات 

العراقية.
على  الغربية  القائم  ق��اع��دة  الأجنبية  ال��ق��وات  غ���ادرت  املا�شي،  والأ���ش��ب��وع 

احلدود مع �شوريا، مبا يف ذلك الفرن�شيون والأمريكيون.
واخلمي�ص غادر 800 ع�شكري ومتعاقد مدين اأمريكي وفرن�شي خ�شو�شاً 
القوات  مع  وت�شليم  ت�شلم  عملية  وج��رت  البالد.  �شمال  يف  القيارة  قاعدة 
القاعدة  يف  بر�ص  فران�ص  وكالة  من  مرا�شلون  اأف��اد  ما  بح�شب  العراقية، 

الع�شكرية.
واإذا اأعلنت بريطانيا واأ�شرتاليا �شحب مدربيها فقط من العراق والإبقاء 
على اأفراد اأ�شا�شيني، فاإن فرن�شا �شتبداأ يف �شحب مئتي جندي من العراق، 

على غرار ت�شيكيا التي �شحبت جنودها، وهم نحو ثالثني، من البالد.
هذا واأعلن اجلي�ص العراقي �شقوط �شاروخني يف املنطقة اخل�شراء �شديدة 
اأجنبية  وبعثات  الأم��ريك��ي��ة  ال�شفارة  مقر  حيث  ب��غ��داد،  و�شط  التح�شني 

اأخرى، دون وقوع اإ�شابات.

ــن تــركــيــن  ــدي ــن ــل ج مــقــت
ــــــعــــــراق ـــــمـــــايل ال �ـــــص

•• اأنقرة-وكاالت:

اأن  الرتكية،  الدفاع  وزارة  اأعلنت 
واأ�شيب  قتال  تركيني  جنديني 
املورتر  اآخ��ران يف هجوم بقذائف 
مبنطقة  اأك����راد  م�شلحون  ن��ف��ذه 
م�شيفة  العراق،  �شمال  هفتانني 
منفذي  م������ن  ان����ت����ق����م����ت  اأن������ه������ا 

الهجوم.
وذكرت الوزارة يف بيان اأن م�شلحي 
�شنوا  الكرد�شتاين  العمال  ح��زب 
القوات  على  ا�شتفزازيا  هجوما 

الرتكية.
واأ���ش��اف��ت اأن��ه��ا ح��ددت اأه��داف��ا يف 
يف  ودم��رت��ه��ا  وق�شفتها  املنطقة 

احلال ردا على الهجوم.
وزارة   ق����ال����ت  لح������ق  وق������ت  ويف 
بيان منف�شل  الدفاع الرتكية يف 
ق�شفت  ال��رتك��ي��ة  ال��ط��ائ��رات  اإن 
وقتلت  ب��امل��ن��ط��ق��ة  اأه���������داف   4
العمال  ح���زب  م�شلحي  م��ن   8

الكرد�شتاين.

التحالف العربي يوؤيد وقف اإطالق النار باليمن

اأطفال جندهم احلوثي يجه�صون بالبكاء بعد اأ�صرهم
•• اليمن-وكاالت:

اأظهر فيديو ن�شره املركز الإعالمي 
للقوات امل�شلحة اليمنية، جمموعة 
احلوثي  ميلي�شيات  ع��ن��ا���ش��ر  م��ن 
جبهة  يف  اأ���ش��ره��م  بعد  النقالبية 
بينهم  م���������اأرب،  غ����رب����ي  ������ش�����رواح 

اأطفال.
الأطفال  اأح��د  الفيديو، يظهر  ويف 
وهو  م���وؤمل،  م�شهد  يف  امل��ج��ن��دي��ن، 
يبكي ملء �شوته، وينا�شد والدته، 
التي  احلوثي  ميلي�شيات  ويهاجم 
غ����ررت ب���ه وزج����ت ب���ه م���ع زمالئه 
يف ح��رب��ه��ا. وي��ت��ح��دث ال��ط��ف��ل عن 

ظ������روف جت���ن���ي���ده م����ن احل���وث���ي، 
وكيف مت اأخذه يف دورة ثقافية ملدة 

�شهر ثم اإىل اجلبهة.
حظي  ال��ذي  الطفل  م�شهد  واأع���اد 
النا�شطني  م���ن  ال��ع��دي��د  ب��ت��ف��اع��ل 
الجتماعي،  التوا�شل  مواقع  على 
ميلي�شيات  ا�شتمرار  الأذه����ان  اإىل 
الأط������ف������ال  خ����ط����ف  احل������وث������ي يف 
ب��ه��م يف حمارق  وال��ت��غ��ري��ر وال����زج 

احلرب.
با�شم  الر�شمي  املتحدث  واأك��د  هذا 
ال���ع���رب���ي لدعم  ال��ت��ح��ال��ف  ق�����وات 
ال�شرعية يف اليمن، العقيد الركن 
القوات  ق��ي��ادة  اأن  امل��ال��ك��ي،  ت��رك��ي 

وتدعم  ت��وؤي��د  للتحالف  امل�شرتكة 
قبول  يف  اليمنية  احل��ك��وم��ة  ق���رار 
املتحدة  العام لالأمم  الأم��ني  دعوة 
اليمن  يف  ال����ن����ار  اإط�������الق  ل���وق���ف 
فريو�ص  انت�شار  تبعات  وم��واج��ه��ة 

كورونا كوفيد19-.
قيادة  اأن  امل��ال��ك��ي  العقيد  واأ���ش��اف 
تدعم  للتحالف  امل�شرتكة  ال��ق��وات 
امل��ب��ع��وث اخل���ا����ص لالأمني  ج��ه��ود 
اليمن  اإىل  امل��ت��ح��دة  ل���الأمم  ال��ع��ام 
وخف�ص  ال�����ن�����ار  اإط���������الق  ل����وق����ف 
عملية  خ��ط��وات  وات��خ��اذ  الت�شعيد 
ل���ب���ن���اء ال���ث���ق���ة ب����ني ال���ط���رف���ني يف 

اجلانب الإن�شاين والقت�شادي.

ور�شد بيان اجلي�ص �شقوط �شاروخني كاتيو�شا قرب قيادة عمليات بغداد 
يف وقت متاأخر من ليل اأم�ص الأول )الأربعاء(، حيث كان انطالقهما من 

منطقة النه�شة، و�شنوافيكم التفا�شيل لحقا.
ما  ع���ادة  ال��ت��ي  بال�شواريخ  لهجمات  م���رارا  اخل�����ش��راء  املنطقة  وتعر�شت 
تت�شبب يف اأ�شرار طفيفة فقط، وبهذا الهجوم الأخري يرتفع عدد الهجمات 

�شد امل�شالح الدولية يف العراق اإىل 26.
ت�شتهدف  كانت  ال�شواريخ  اإن  بر�ص  فران�ص  لوكالة  اأم��ن��ي  م�شدر  وق��ال 
�شاحة  الأم��ت��ار يف  بعد مئات  �شقطت على  اأن��ه��ا  غ��ري  الأم��ريك��ي��ة،  ال�شفارة 
خالية. ومل تعلن اأي جهة م�شوؤوليتها عن اأي من الهجمات، اإل اأن وا�شنطن 

توجه اأ�شابع التهام اإىل كتائب حزب اهلل ال�شيعية املقربة من اإيران.

خادم احلرمني ال�شريفني خالل افتتاحه قمة جمموعة الع�شرين   )وا�ص(

مرا�شم ان�شحاب قوات التحالف يف قاعدة القيارة اجلوية  )ا ف ب(
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اأخبـار الإمـارات
بنك اأبوظبي التجاري وم�صرف الهالل ي�صاهمان يف دعم م�صرية التعلم 

عن بعد بالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم
•• اأبوظبي-الفجر: 

بالتعاون  الهالل  وم�شرف  التجاري  اأبوظبي  بنك  اأعلن 
بنك  جمموعة  ت��ق��دمي  ع��ن  والتعليم،  الرتبية  وزارة  م��ع 
اأب��وظ��ب��ي ال��ت��ج��اري ال��دع��م ال���الزم مل��ب��ادرة التعلم ع��ن بعد 
عملية  ا�شتمرارية  ل�شمان  موؤخراً  ال��وزارة  اأطلقتها  التي 
ماليني  اأربعة  مببلغ  امل�شاهمة  خالل  من  وذل��ك  التعليم، 
درهم بهدف توفري حوا�شيب حممولة للطلبة، متا�شياً مع 

التعليم  التي تعتمد  املتحدة  العربية  الإم��ارات  روؤي��ة دولة 
اأثنت وزارة الرتبية والتعليم   اأ�شا�ص الريادة. من ناحيتها 
وطنية  م��ع��ان  م��ن  حتمله  وم��ا  الكرمية  اللفتة  ه��ذه  على 
امل�شتوى  على  وتكاتف  جمتمعية،  م�شوؤولية  من  وتختزله 
لتطور  دعما  بالدولة،  امل�شريف  القطاع  قبل  من  الوطني 
جمموعة  اأن  اإىل  م�شرية  الرتبوية،  العملية  وا�شتمرارية 
بنك اأبوظبي التجاري تقدم اأمنوذجا وطنيا رائدا وداعما 
التعليم، وهي �شريك ا�شرتاتيجي للوزارة، ونفخر  لقطاع 

منطلق  من  املُ��ب��ادرة  ه��ذه  وتاأتي  املتميزة.   ال�شراكة  بهذه 
مب�شوؤوليته  الل��ت��زام  على  التجاري  اأبوظبي  بنك  حر�ص 
املجتمعية، حيث تعك�ص مبادرة دعم التعلم عن ُبعد التعاون 
املُ�شرتك مع املوؤ�ش�شات احلكومية واخلا�شة لتقدمي الدعم 
الر�شيدة  القيادة  لروؤية  حتقيقاً  الرتبوي  للقطاع  الكامل 
يف بناء اأجيال متعلمة، ت�شاهم يف تعزيز املكت�شبات والبناء 
عليها، وترفد الوطن باملزيد من العقول الوطنية املاهرة 

القادرة على حتقيق  طموحات وتطلعات الوطن. 

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 
رئي�س بنغالدي�س بذكرى ا�صتقالل بالده 

••  اأبوظبي-وام:

حممد  فخامة  اإىل  تهنئة  برقية  اهلل  حفظه  الدولة  رئي�ص  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بعث 
عبداحلميد رئي�ص جمهورية بنغالدي�ص ال�شعبية وذلك مبنا�شبة ذكرى ا�شتقالل بالده.

 كما بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي رعاه 
اهلل و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة برقيتي 

تهنئة مماثلتني اإىل فخامة الرئي�ص حممد عبداحلميد.
اآل نهيان برقيتي  اآل مكتوم و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد   وبعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 

تهنئة مماثلتني اإىل معايل ال�شيخة ح�شينة واجد رئي�شة وزراء جمهورية بنغالدي�ص ال�شعبية.

حفاًظا على �شالمة املجتمع و�شحة املواطنني واملقيمني والزوار

جمل�س الوزراء يعتمد اإ�صدار الئحة مبخالفات التدابري واالإجراءات والتعليمات االحرتازية للحد من انت�صار فريو�س كورونا

•• اأبوظبي-وام:

اعتمد جمل�ص الوزراء اإ�شدار لئحة 
والإج����راءات  ال��ت��داب��ري  مبخالفات 
للحد  الح����رتازي����ة  وال��ت��ع��ل��ي��م��ات 
انت�شار فريو�ص كورونا، والتي  من 
تت�شمن قائمة باأهم املخالفات التي 
الأو�شاع  ظ��ل  يف  ارتكابها  يتم  ق��د 
اجلزاءات  اإىل  بالإ�شافة  احلالية، 
املرتتبة على هذه املخالفات وذلك 

والواجبات،  والتعليمات  الوقائية 
وال�شادرة من اجلهات املعنية.

و�شيتم بناًء على ذلك ر�شد املخالفة 
لاللتزام  وال���ت���وج���ي���ه  وال��ت��ن��ب��ي��ه 
ور�شد  وال��ت��ع��ل��ي��م��ات  ب���ال���ت���داب���ري 
امل��خ��ال��ف��ات ال��ت��ي ت��ق��ع ل��ه��ا، ويجوز 
اأن يكون التنبيه اأو التحذير امل�شار 
حترير  يتم  اأن  اأو  م��ط��ب��وع��اً،  اإل��ي��ه 
ب��امل��خ��ال��ف��ة يف ح���ال رف�ص  ت��ق��ري��ر 
والتوجيه  ل��ل��ت��ن��ب��ي��ة  ال���ش��ت��ج��اب��ة 

والتعليمات  الوقائية  والإج���راءات 
وال���واج���ب���ات ب�����ش��اأن احل���ف���اظ على 
ال�����ش��ح��ة وال�����ش��الم��ة ل��ل��وق��اي��ة من 
خ���ط���ر ان���ت�������ش���ار ف����ريو�����ص ك���ورون���ا 
وال�شادرة  /كوفيد19/،  امل�شتجد 
من وزارتي ال�شحة ووقاية املجتمع 
الوطنية  والهيئة  الداخلية  ووزارة 
للطوارئ والأزم��ات والكوارث، مبا 
يف ذل���ك خم��ال��ف��ة ���ش��روط احلجر 
ال�شحي وخمالطة اأ�شخا�ص تثبت 

امل��خ��ال��ف��ة مل����رة ث���ان���ي���ة، ف��ي��م��ا تتم 
الطوارئ  نيابة  اإىل  املخالف  اإحالة 
والأزمات والكوارث بالنيابة العامة 
املخالفة  ارت��ك��ب��ت  اإذا  الحت����ادي����ة 
من  اأي  يف  وي��ج��وز  الثالثة.  للمرة 
الأحوال  حتويل املخالف اإىل نيابة 
ال����ط����وارئ والأزم���������ات وال����ك����وارث 
بالنيابة العامة الحتادية اإذا كانت 
معاقبا  ج��رمي��ة  ت�����ش��ك��ل  امل��خ��ال��ف��ة 
عليها وف��ق ال��ق��وان��ني ال�����ش��اري��ة يف 

احلكومية  الإج���������راءات  اإط������ار  يف 
للوقاية من اأي تداعيات �شلبية من 
/ امل�شتجد  كورونا  فريو�ص  انت�شار 
كوفيد 19/ على املجتمع، و�شمن 
على  للحفاظة  احلكومية  اجلهود 
املواطنني  و�شالمة  املجتمع  �شحة 

واملقيمني والزوار.
وت��ف�����ش��ي��اًل ت��ن�����ص ال���الئ���ح���ة على 
واملن�شاآت  الأف���راد  على  يحظر  اأن��ه 
خم���ال���ف���ة ال���ت���داب���ري الح����رتازي����ة 

م��ت�����ش��م��ًن��ا ب��ي��ان��ات امل��خ��ال��ف ونوع 
املفرو�ص.  اجل���زاء  ون���وع  املخالفة 
م����ن يخالف  ك����ل  ع���ل���ى  وي���ف���ر����ص 
والإجراءات  الح��رتازي��ة  التدابري 
والواجبات  والتعليمات  الوقائية 
اإليها  امل�شار  اجلهات  من  ال�شادرة 
غرامة اإداري��ة ل تقل عن / 500 
تزيد على  دره��م، ول  / خم�شمائة 
األ��ف درهم،  50000/ خم�شني   /
تكرار  ح��ال  يف  ال��غ��رام��ة  وت�شاعف 

ذلك  وغ��ري  بالفريو�ص،  اإ�شابتهم 
ت�شدرها  ال���ت���ي  الإج����������راءات  م���ن 

اجلهات ذات العالقة.
والقيادات  الداخلية  وزارة  وتتوىل 
ال����دول����ة  ل���ل�������ش���رط���ة يف  ال����ع����ام����ة 
الق�شائي  ال�����ش��ب��ط  وم�����اأم�����وري 
احلكومية  اجل��ه��ات  يف  املخت�شني 
الحتادية واملحلية املعنية مبراقبة 
واجلهات  ال�شخا�ص  ال��ت��زام  م��دى 
والإجراءات  الحرتازية  بالتدابري 

املخالفة  املن�شاأة  واإغ���الق  ال��دول��ة، 
اأ�شهر قابلة  ملدة ل تزيد على �شتة 
الداخلية  وزارة  وتتوىل  للتمديد. 
وال���ق���ي���ادات ال���ع���ام���ة ل��ل�����ش��رط��ة يف 
الغرامات  قيمة  حت�شيل  ال��دول��ة 
التن�شيق  ول���ه���ا  امل���خ���ال���ف���ني،  م����ن 
املخت�شة  احل��ك��وم��ي��ة  اجل��ه��ات  م��ع 
قيمة  لتح�شيل  ب��ه��م  وال���ش��ت��ع��ان��ة 
املخالف  امتناع  ح��ال  يف  الغرامات 

عن �شداد قيمة الغرامة.

درهم، وال تزيد على 50 األف درهم، وتت�صاعف يف املرة الثانية  500 عن  تقل  ال  غرامة  املخالفن  على  •  يفر�س 
العامة االحتادية اإذا ارتكبت املخالفة للمرة الثالثة بالنيابة  والكوارث  واالأزمات  الطوارئ  نيابة  اإىل  املخالف  •  اإحالة 

من االأحوال حتويل املخالف اإىل النيابة اأو اإغالق املن�صاأة املخالفة ملدة ال تزيد على 6 اأ�صهر اأي  يف  •  يجوز 

�شمن جهود حكومة الإمارات للت�شدي لتبعات فريو�س كورونا 

جمل�س الوزراء يعتمد ت�صكيل جلنة موؤقتة للتعامل مع االآثار ال�صلبية على االقت�صاد الوطني ب�صبب فريو�س كورونا
كورونا على املوارد الب�صرية والقطاع االقت�صادي يف الدولة لفريو�س  ال�صلبية  االآثار  من  للحد  الالزمة  التدابري  باقرتاح  اللجنة  •تخت�س 

•• اأبوظبي-وام:

اع���ت���م���د جم��ل�����ص ال���������وزراء ق������راراً 
للتعامل  م��وؤق��ت��ة  جل��ن��ة  بت�شكيل 
القت�شاد  ال�شلبية على  الآث��ار  مع 
كورونا،  ف��ريو���ص  ب�شبب  ال��وط��ن��ي 

اإمارة  م��ن  م��وؤخ��راً  الإع����الن عنها 
املركزي،  وامل�شرف  ودب��ي  اأبوظبي 
مليار   126.5 الإج��م��ايل  وي�شل 

درهم يف الدولة.
التدابري  باقرتاح  اللجنة  و�شتقوم 
الالزمة للحد من الآث��ار ال�شلبية 

القطاعات،  خم��ت��ل��ف  ع��ل��ى   /19
اإطار  ويف  القت�شاد،  قطاع  خا�شًة 
ال��ت��داب��ري امل��ق��رتح��ة ل��دع��م قطاع 
مبختلف  ال����دول����ة  يف  الق���ت�������ش���اد 

اأن�شطته.
اعتماد  اأع���ق���اب  ال���ق���رار يف  وي���اأت���ي 

احلاجة  عند  واملحلية  الحت��ادي��ة 
يخدم  مبا  تنفيذها  على  والتاأكيد 
امل��رج��وة م��ن��ه��ا، وتقييم  الأه�����داف 
الأثر الفعلي لالإجراءات والتدابري 
للتعامل  كفايتها  ومدى  املقرتحة 
القت�شادية  امل�������ش���ت���ج���دات  م�����ع 

�شعيد  بن  �شلطان  معايل  برئا�شة 
املن�شوري وزير القت�شاد وممثلني 
العالقة  ذات  اجلهات  من خمتلف 
وذلك �شمن الإجراءات احلكومية 
انت�شار  ت���داع���ي���ات  م���ن  ل��ل��وق��اي��ة 
/كوفيد  امل�شتجد  كورونا  فريو�ص 

ال���ن���اجت���ة ع����ن ف����ريو�����ص ك����ورون����ا 
والقطاع  ال��ب�����ش��ري��ة  امل������وارد  ع��ل��ى 
اإىل  القت�شادي يف الدولة ورفعها 
تنفيذ  وتن�شيق  ال�����وزراء،  جمل�ص 
املقرتحة  وال��ت��داب��ري  الإج�������راءات 
اجلهات  خمتلف  م��ع  اللجنة  م��ن 

مبادرات  ح��زم��ة  ال�����وزراء  جمل�ص 
لدعم  الحت�����ادي�����ة  احل���ك���وم���ة  يف 
وتوفري  الأع�����م�����ال  ا����ش���ت���م���راري���ة 
الوطني  لالقت�شاد  اإ�شايف  حتفيز 
لتكمل  دره����م،  م��ل��ي��ار   16 بقيمة 
احل��������زم الق����ت���������ش����ادي����ة ال����ت����ي مت 

الناجمة عن الأزمة، بالإ�شافة اإىل 
الدورية  بامل�شتجدات  تقرير  رف��ع 
الو�شع  لتطور  اأ�شبوعية  وب�شورة 
ال����ظ����روف  الق����ت���������ش����ادي يف ظ����ل 
احل���ال���ي���ة، وع��ر���ش��ه ع��ل��ى جمل�ص 

الوزراء.

املعا�صات: اإجناز ال�صرف الدوري للمعا�صات 
التقاعدية عن بعد بن�صبة 100 %

•• اأبوظبي-الفجر:

 �شرح حممد �شيف الهاملي مدير 
للمعا�شات  ال��ع��ام��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  ع���ام 
اأن  الج���ت���م���اع���ي���ة  وال���ت���اأم���ي���ن���ات 
اإج��راءات ال�شرف  الهيئة اأجن��زت 
التقاعدية  ل��ل��م��ع��ا���ش��ات  ال�����دوري 
خ���الل �شهر م��ار���ص اجل����اري عن 
م�شرياً   ،100% وبن�شبة  ب��ع��د 
القطاعات  جهود  ت�شافر  اأن  اإىل 
ذات الخت�شا�ص يف الهيئة خالل 
تطوير  يف  �شاهم  املا�شية  الفرتة 
الت�شغيلية  العمليات  من  الكثري 
امل��رت��ب��ط��ة ب�����ش��وؤون ال��ت��ق��اع��د وهو 
الأمر الذي جتلى اأثره يف �شرف 
ال�شهر  لهذا  التقاعدية  املعا�شات 

عن بعد.
واأ�شاف الهاملي باإن كفاءة الهيئة 
املتغريات  ك��اف��ة  م��ع  ال��ت��ع��ام��ل  يف 
يعزز من ثقة املتعاملني يف اأدائها، 
ال��ه��ي��ئ��ة يف  اأن جن���اح  اإىل  م�����ش��رياً 
من   90% م����ن  اأك������رث  حت���وي���ل 
مدة  خ��الل  الت�شغيلية  عملياتها 

زمنية ق�شرية بحيث تتم عن بعد 
التي  ه��و جن��اح جل��ه��ود احلكومة 
الرقمي  التحول  م�شروع  اأجن��زت 
م���ن تعامل  ك���ث���رياً  ���ش��ه��ل  ال�����ذي 
املتغريات  مع  احلكومية  اجلهات 

التي فر�شها فريو�ص كورونا.
الهيئة  اإن  ال����ه����ام����ل����ي  وق��������ال   
منظومة  م���ن  ج����زء  ب��اع��ت��ب��اره��ا 
ال����دول����ة  ال���ع���م���ل احل����ك����وم����ي يف 
اإيجابي  ب�شكل  ت��ت��ع��اط��ى  �شتظل 
امل�شتقبلية،  ال��ت��ط��ورات  ك��اف��ة  م��ع 

فهي ومنذ دعوة احلكومة لتخاذ 
الإجراءات الحرتازية للحد من 
ان��ت�����ش��ار ف���ريو����ص ك���ورون���ا عملت 
عن  العمل  منظومة  تفعيل  على 
بعد يف مراكزها، و�شمنت �شرف 
املعا�شات للمتقاعدين وامل�شتحقني 
دون حتديث بياناتهم حفاظاً على 

اأمنهم و�شالمتهم.
 ودعا الهاملي كافة املتعاملني اإىل 
م��ن خالل  الهيئة  م��ع  ال��ت��وا���ش��ل 
اأو   80010 كافة الرقم املجاين 
عرب و�شائل التوا�شل الجتماعي 
الإجرائية  اخلدمة  خالل  من  اأو 
املتوفرة  وال�شكاوى  للمقرتحات 
للهيئة   الإل���ك���رتوين  امل��وق��ع  على 
يف   www.gpssa.gov.ae
اأي من  ت�شجيل  الرغبة يف  ح��ال  
طلب  اأو  ال�شكاوى  اأو  املقرتحات 
اإجناز معامالت اأو غريها، موؤكداً 
يدخرا  لن  وموظفيها  الهيئة  اأن 
هذه  م���ع  ال���ت���ج���اوب  يف  ج��ه��د  اأي 
الوجه  على  واإجن���ازه���ا  الطلبات 

الذي ي�شعد كافة املتعاملني. 

التباعد االجتماعي جدار حماية ل�صد فريو�س كورونا
•• اأبوظبي -وام:

مي���ث���ل ال���ت���ب���اع���د الج���ت���م���اع���ي يف 
احلماية  ج��دار  الراهنة  ال��ظ��روف 
الأول ل�شد انت�شار فريو�ص كورونا 
تداعياته  م��ن  واحل���د   19 كوفيد 
ال�����ش��ل��ب��ي��ة ع��ل��ى م�����ش��ت��وى الأف�����راد 

واملجتمعات.
العاملية  ال�����ش��ح��ة  م��ن��ظ��م��ة  ودع����ت 
تف�شي  مل���ن���ع  ت���و����ش���ي���ات���ه���ا  ����ش���م���ن 
خمتلف  يف  ال���ن���ا����ص  ال����ف����ريو�����ص، 
البيوت  يف  البقاء  اإىل  العامل  دول 
مواقع  ا�شتخدام  ع��رب  والتوا�شل 
ال��ت��وا���ش��ل الج��ت��م��اع��ي ب����دًل من 

اللقاءات اأو احلديث عن قرب.
الأ�شخا�ص  اأن  املنظمة  واأو�شحت 
باإمكانهم  م��ن��ازل��ه��م  يف  امل��ل��ت��زم��ني 
ا���ش��ت��ب��دال ال��ت��ب��اع��د الج��ت��م��اع��ي ب�  
ت�شتمر  بحيث  اجل�شدي  التباعد 
اأفراد  ب��ني  الجتماعية  العالقات 
الأ�����ش����رة ال����واح����دة ب�����ش��رط ترك 
م�����ش��اف��ة ف��ي��م��ا ب��ي��ن��ه��م ل ت��ق��ل عن 

مرتين.
ومع ت�شارع معدلت انت�شار الوباء 
ع���امل���ي���ا جل������اأت ك���ث���ري م����ن ال�����دول 
الجتماعي  التباعد  تطبيق  اإىل 
، وط��ال��ب��ت م��واط��ن��ي��ه��ا ب��ال��ب��ق��اء يف 
تالفيا  بعد  ع��ن  والعمل  منازلهم 
بالفريو�ص  الإ�شابات  عدد  لتفاقم 

امل�شتجد.
حم��ل��ي��ا.. ات��خ��ذت دول���ة الإم�����ارات 

الإمارات  ب��داأت  التعليم  قطاع  ويف 
م��ن��ذ ي���وم الح����د امل��ا���ش��ي تطبيق 
بعد  ع�������ن  ال����ت����ع����ل����م  م����ن����ظ����وم����ة 
مدار�ص  طلبة  جميع  م�شتهدفة 
الدولة وموؤ�ش�شات التعليم العايل، 
األف   25 اأن تلقى نحو  وذلك بعد 
التدريب  واإداري  ت��دري�����ش��ي  ك���ادر 
بعد  من  امل�شتمر عن  التخ�ش�شي 

خالل منظومة تقنية متطورة.
وات������خ������ذت الإم����������������ارات ال���ع���دي���د 
م���ن ال����ق����رارات ال��ت��ي اأوق���ف���ت بها 
والفعاليات  الأن�شطة  من  العديد 
اأعلنت   حيث  ال��ع��ام��ة،  وامل��ن��ا���ش��ب��ات 
املعرفة   وت��ن��م��ي��ة  ال��ث��ق��اف��ة  وزارة 
الثقافية  املراكز  اإغالق جميع  عن 
التابعة لها واإلغاء جميع الفعاليات 

و الأن�شطة الثقافية يف الدولة.
وقررت الإمارات تعليق ال�شالة يف 
العبادة  ودور  وامل�شليات  امل�شاجد 
ومرافقها يف جميع اأنحاء الدولة، 
اإق���ام���ة جميع  ت��اأج��ي��ل  اإىل  ودع����ت 
والفعاليات  الأع�����را������ص  ح���ف���الت 
الج��ت��م��اع��ي��ة يف ����ش���الت الأف�����راح 
املخ�ش�شة لذلك وقاعات املنا�شبات 
وال�شيافة بالفنادق واملنازل ب�شكل 
الحرتازية  الإج������راءات   . م��وؤق��ت 
ان�شحبت اأي�شا على جميع الهيئات 
واملوؤ�ش�شات الريا�شية بالدولة من 
اأجل حماية املجتمع وتقليل فر�ص 
الإ���ش��اب��ة ب��ف��ريو���ص ك��ورون��ا �شواء 
بتاأجيل امل�شابقات اأو اإلغاء البع�ص 

خ���������الل الأ�������ش������اب������ي������ع ال���ق���ل���ي���ل���ة 
القرارات  م��ن  جم��م��وع��ة  امل��ا���ش��ي��ة 
التي  ال���ش��ت��ب��اق��ي��ة  والإج�����������راءات 
عايل  م�شتوى  حتقيق  يف  �شاهمت 
م����ن  ال��ت��ب��اع��د الج��ت��م��اع��ي  على 
العمل  وقطاعات  م�شتويات  كافة 
وال��ت��ع��ل��ي��م وال�����ش��ح��ة واخل���دم���ات 

وغريها من اأوجه احلياة العامة.
بتفعيل  الإم����ارات  حكومة  وب���داأت 
ب���ع���د  لبع�ص  ال���ع���م���ل ع����ن  ن���ظ���ام 
ال��ف��ئ��ات م��ن امل��وظ��ف��ني يف اجلهات 
الحتادية ملدة اأ�شبوعني ابتداء من  
وهي  اجل��اري   مار�ص   26  -  15

فرتة قابلة للتجديد.
و����ش���م���ل ن����ظ����ام ال���ع���م���ل ع����ن بعد  
امل���وظ���ف���ات احل����وام����ل، والأم���ه���ات 
ال�شف  م��ن  اأط��ف��ال  يعلن  ال��الت��ي 
تتطلب  ول  دون  ف���م���ا  ال���ت���ا����ش���ع 
م���ه���ام���ه���ن ال���وظ���ي���ف���ي���ة �����ش����رورة 
ال����ع����م����ل،  م����ق����ر  يف  ت������واج������ده������ن 
وامل�شابني  ال���ه���م���م،  واأ�����ش����ح����اب 
�شعف  وح���الت  مزمنة  ب��اأم��را���ص 
املناعة واأعرا�ص تنف�شية بالإ�شافة 
العمرية  الفئة  من  املوظفني  اإىل 
التي تتجاوز 60 عاما. ومع مرور 
الوقت تتو�شع احلكومة الحتادية 
تطبيق  يف  امل��ح��ل��ي��ة  واحل���ك���وم���ات 
العمل عن بعد لت�شمل فئات اأو�شع 
دون اأن يوؤثر ذلك على ح�شن �شري 
العمل وم�شتوى و�شرعة اخلدمات 

املقدمة للجمهور.

منها، اأو تعليق البع�ص الآخر حتى 
اأن�شطة  وق��ف  مت  كما  اآخ���ر،  اإ�شعار 
والرتفيه  الت�شلية  األ��ع��اب  �شالت 
و�شالت  الل��ك��رتون��ي��ة  والأل���ع���اب 
ب�شكل  ال�شينما   الأف����الم  ع��رو���ص 

موؤقت.
وق��ررت الإم���ارات اإغ��الق احلدائق 
واملتنزهات العامة وال�شواطئ وكل 
الت�شوق  ومراكز  التجارية  املراكز 
والأ�شواق املفتوحة التي ت�شمل بيع 
الأ�شماك واخل�شار واللحوم، على 
الأ�شماك  اأ����ش���واق  يف  ي�شتثنى  اأن 
التعامل مع  وال��ل��ح��وم   واخل�����ش��ار 
باجلملة،  والبيع  التوريد  �شركات 
ك��م��ا ت�����ش��ت��ث��ن��ى م��ن��اف��ذ ب��ي��ع امل����واد 
التعاونية  اجل��م��ع��ي��ات  ال��غ��ذائ��ي��ة 
وال�����ب�����ق�����ال�����ة وال���������ش����وب����رم����ارك����ت  
تقّيد  ت���ق���رر  ك��م��ا  وال�����ش��ي��دل��ي��ات، 
الزبائن  ا�شتقبال  ب��ع��دم  امل��ط��اع��م 
ت�شليم  ب��خ��دم��ة  ف��ق��ط  والك��ت��ف��اء 

الطلبات والتو�شيل املنزيل.
واتخذت جميع اجلهات واملوؤ�ش�شات 
التي مل ت�شملها قرارات الغالق و 
التوقف كافة التدابري الحرتازية 
لتحقيق  ال�����الزم�����ة  وال����وق����ائ����ي����ة 
ا�شتقبال  يف  الج��ت��م��اع��ي  التباعد 
اجل���م���ه���ور وت���ن���ظ���ي���م ال��������دور بني 

العمالء.
الثامنة  ال�����ش��اع��ة  م���ن  واع���ت���ب���ارا 
تطلق  اخلمي�ص  ال��ي��وم  م�شاء  م��ن 
الإمارات برنامج التعقيم الوطني  

ال��ك��ام��ل لكافة  ال��ت��ع��ق��ي��م  لإج������راء 
وخدمة  ال����ع����ام  وال���ن���ق���ل  امل����راف����ق 
ال�شاعة  حتى  ت�شتمر  والتي  املرتو 
املوافق  ال�شاد�شة �شباح يوم الحد 
29 مار�ص اجلاري، و�شيتم طوال 
هذه الفرتة تقييد احلركة املرورية 
و�شائل  واإيقاف  اجلمهور،  وحركة 

النقل العامة وخدمة املرتو.
والداخلية  ال�شحة  وزارت��ا  واأهابت 
منازلهم  يف  ال���ب���ق���اء  ب��اجل��م��ه��ور 
التعقيم  ب���رن���ام���ج  ف�����رتة  ط������وال 
ل�شراء  اإل  الوطني، وعدم اخلروج 
الحتياجات الغذائية والدوائية اأو 
من  العمل  اأو  ال�شحية  لل�شرورة 

فئات القطاعات احليوية.
املجتمع  اأن  ال������ق������ول  ومي�����ك�����ن 
الفرتة  اأظ���ه���ر خ����الل  الم����ارات����ي 
تطبيق  يف  كبريا  التزاما  املا�شية، 
الجتماعي   ال���ت���ب���اع���د  ق�����واع�����د  
بف�شل ما يتحلى به من ح�ص عال 

بامل�شوؤولية الوطنية.
وجتني دول��ة الإم��ارات اليوم ثمار 
خ��ط��ط��ه��ا امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة وروؤي���ت���ه���ا 
ق���ادرة  جعلتها  ال��ت��ي  ال���ش��ت��ب��اق��ي��ة 
ع���ل���ى ت���ط���ب���ي���ق ال���ع���م���ل ع�����ن بعد 
اخلدمات  اأن�������واع  ك���اف���ة  وت���ق���دمي 
الذكية للجمهور يف هذه الظروف 
ال���ط���ارئ���ة الأم�����ر ال����ذي ���ش��اه��م يف 
التباعد  من  ع��ال  م�شتوى  حتقيق 
الجتماعي  من دون التاأثري على 
�شري طبيعة احلياة اليومية فيها.

�شمن الإجراءات احلكومية للت�شدي لالآثار ال�شلبية لفريو�س كورونا على خمتلف القطاعات القت�شادية

جمل�س الوزراء يعتمد حزمة من االإجراءات لدعم موردي 
اخلدمات للقطاع احلكومي

•• اأبوظبي-وام: 

اع��ت��م��د جم��ل�����ص ال������وزراء ح��زم��ة م���ن ال����ق����رارات ل��دع��م م���وردي 
اخلدمات للجهات واملوؤ�ش�شات الحتادية وذلك يف اإطار الإجراءات 
احل��ك��وم��ي��ة ل��دع��م الق��ت�����ش��اد يف ال��دول��ة مبختلف ق��ط��اع��ات��ه يف 
و�شمن   ،/19 /ك��وف��ي��د  امل�شتجد  ك��ورون��ا  ف��ريو���ص  انت�شار  ظ��ل 
الإمارات  حكومة  تقدمها  التي  القت�شادية  الت�شهيالت  حزمة 

ملختلف الفئات واجلهات الداعمة يف منظومة العمل احلكومي. 
وتف�شياًل اعتمد جمل�ص الوزراء قراراً بتوجيه الوزارات واجلهات 
احلكومية  امل�شتحقات  ���ش��رف  لت�شريع  الحت���ادي���ة  احل��ك��وم��ي��ة 
املوردين  واإع���ف���اء  ت��اري��خ��ه،  ي��وم��ا م���ن   15 ل��ل��م��وردي��ن خ���الل 
التاأخري يف  امل�شتجد من غرامات  املتاأثرين من فريو�ص كورونا 
عقود احلكومة الحتادية ملدة 3 اأ�شهر قابلة للتجديد، بالإ�شافة 
اإىل توجيه م�شرتيات اجلهات احلكومية الحتادية نحو املوردين 

واملوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة العاملة يف الدولة بن�شبة ل تقل 
حزمة  اعتمد  ال���وزراء  جمل�ص  اأن  بالذكر  اجلدير   .90% عن 
م���ب���ادرات يف احل��ك��وم��ة الحت���ادي���ة ل��دع��م ا���ش��ت��م��راري��ة الأعمال 
مليار   16 بقيمة  ال��وط��ن��ي  لالقت�شاد  اإ���ش��ايف  حتفيز  وت��وف��ري 
درهم، لتكمل احلزم القت�شادية التي مت الإع��الن عنها موؤخراً 
الإجمايل  وي�شل  امل��رك��زي،  وامل�شرف  ودب��ي  اأبوظبي  اإم���ارة  من 

الدولة. يف  درهم  مليار   126.5
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اأخبـار الإمـارات
اليوم قائد  برنامج  �صمن  للزراعة  ظبي  اأبو  هيئة  موظفي  من   6

•• اأبوظبي  - الفجر:

الغذائية  وال�شالمة  للزراعة  اأبوظبي  هيئة  موظفي  من  �شتة  اجتاز 
ال���ذي تتيحه  ال��ي��وم  امل��وؤه��ل��ة لاللتحاق ب��ربن��ام��ج ق��ائ��د  الخ��ت��ب��ارات 
الكوادر  لتمكني  احلكومية  اأبوظبي  اأكادميية  عرب  اأبوظبي  حكومة 
املواطنة، وتاأهيل اأ�شحاب الكفاءات لتويل املراكز القيادية يف خمتلف 
ل��ه��ا. وجن���ح م��وظ��ف��و الهيئة يف اجتياز  ال��ت��اب��ع��ة  ال���دوائ���ر وال��ه��ي��ئ��ات 
حيث  �شنتني،  ومدته  الربنامج  لإمت��ام  املوؤهلة  الثالث  الخ��ت��ب��ارات 
حكومة  وهيئات  دوائ���ر  خمتلف  م��ن  موظفاً   250 �شمن  تناف�شوا 
اأبوظبي، واأظهروا اأداًء متميزاً يف تقييم اللغة الإجنليزية والقدرات 
حكومة  لكفاءات  وفقاً  املقابلة  مرحلة  بنجاح  اجتازوا  ثم  ال�شخ�شية 

للزراعة  اأبوظبي  اإط��ار حر�ص هيئة  النهائي. ويف  والتقييم  اأبوظبي 
وال�شالمة الغذائية على ت�شجيع املوظفني ومتكني اأ�شحاب الكفاءات 
من تويل املراكز القيادية، هناأ �شعادة �شعيد البحري العامري مدير 
باأدائهم خالل مراحل الختبار  ال�شتة، م�شيداً  الهيئة املوظفني  عام 
واأكد  والعطاء،  القيادة  على  والقدرة  الكفاءة  اإظهار  على  وحر�شهم 
املهارات  واإك�����ش��اب��ه��م  امل��وظ��ف��ني  ت��اأه��ي��ل  الهيئة ع��ل��ى  ���ش��ع��ادت��ه ح��ر���ص 
القيادية  وتقدمي الدعم الالزم لهم خالل فرتة الربنامج وما بعده، 
م�شيداً بروؤية حكومة اأبوظبي الهادفة لال�شتثمار يف املوارد الب�شرية 
وخلق قيادات واعدة تقود م�شرية الوطن يف امل�شتقبل.  ي�شار اإىل اأن 
احلكومية،  اأبوظبي  اأكادميية  اأطلقته  قد  كانت  اليوم  قائد  برنامج 
وهو برنامج تدريبي لبناء قدرات موظفي حكومة اأبوظبي وتطوير 

مهاراتهم القيادية وت�شجيع ال�شباب الذين يتمتعون مبهارات خا�شة 
يف  كقادة  وامل�شاركة  والوظيفي  املهني  التميز  على  واع��دة  واإمكانات 
ويخ�شع  اأب��وظ��ب��ي.   يف  احلكومي  العمل  م�شرية  تعزيز  يف  امل�شتقبل 
منها  ع��ام��ني  م��دى  على  مكثفة  لتدريبات  ال��ربن��ام��ج  يف  امل�����ش��ارك��ون 
يف  وامل�شاركة  البيانات  وحتليل  ال�شت�شارية،  امل��ه��ارات  على  تدريبات 
ح�شور  اإىل  بالإ�شافة  وعاملياً،  حملياً  املقامة  والفعاليات  امل��وؤمت��رات 
وجماعية.  ف��ردي��ة  م�شاريع  وت��ق��دمي  حكومية،  ق��ي��ادات  م��ع  ل��ق��اءات 
املوظفون الذين اجتازوا الختبارات بنجاح هم :  تقى حممد �شلطان 
ح�شن  حممد  عبدالقادر  و  امل�شعبي  �شامل  حممد  خولة  و  العوي�ص 
اليحال و زليخة حممد عبداحلميد احلمادي و �شارة اأمني �شالح اآل 

�شليم و حممد عبداهلل خلفان عبداهلل رحمه املهريي

ال�صناعة االأمنية تطبق العمل 
عن بعد 100 باملئة

•• دبي-وام:

 100 بن�شبة  بعد  عن  العمل  تطبيق  الأمنية  ال�شناعة  تنظيم  موؤ�ش�شة  ق��ررت 
�شالمتهم  على  حفاظا  املوظفني  جلميع  اجل��اري  مار�ص   29 من  اعتبارا  باملئة 
مع ا�شتمرار تقدمي كافة خدماتها مب�شتوى عال عن طريق قنوات ذكية بديلة 
مثل الهاتف والربيد واملوقع الإلكرتونيني. و�شي�شتمر �شري العمل من دون تاأخر 
اأو انقطاع وذلك مبا يلبي تطلعات املتعاملني واحلفاظ على �شالمتهم. واأكدت 
املوؤ�ش�شة اأنه مت تطبيق النظام بن�شبة 50 باملئة من املوظفني مع بداية الأزمة 
اإىل  الن�شبة  هذه  زي��ادة  متت  وتدريجياً  وكفاءتهم  اأدائهم  فعالية  قيا�ص  بغر�ص 

باملئة.  100

فاعل خري ي�صتفتح اأوىل ايرادات �صندوق الزكاة خالل املو�صم الرم�صاين اجلديد بـ 12 مليون درهم
•• ابوظبي-الفجر:

�شمن مبادرات املزكني اخلرية خالل املو�شم الرم�شاين اجلديد قدم فاعل 
خري 12 مليون درهم زكاة ل�شرفها على م�شتحقيها �شمن امل�شاريع التي 
املهريي  عقيدة  بن  عبداهلل  ل�شعادة  ت�شريح  ويف  ال��زك��اة.  �شندوق  ينفذها 
اأمني عام �شندوق الزكاة، اأثنى �شعادته على تقدمي فاعل اخلري زكاة ماله 
�شندوق  ي�شتقبلها  التي  التربعات  اأم��وال  اأوىل  ُتعد  والتي  ال�شندوق  اإىل 

الزكاة يف املو�شم املتجدد مع قرب �شهر رم�شان لهذا العام. 
املزكي  باملبادرة الطيبة من فاعل اخلري ل �شيما مع قيام  واأ�شاد املهريي   
بن�شبة  ال�شابق  العام  الزكاة عن  ل�شندوق  املوجهة  الزكاة  مب�شاعفة حجم 
بلغت ٪100، معرباً عن �شكره وامتنانه على ثقته وم�شاهمته التي تنعك�ص 
اإيجاباً على م�شتحقي الزكاة من املواطنني واملقيمني والأ�شر املتعففة على 
م�شتوى الدولة، ل �شيما يف الأو�شاع ال�شحية والقت�شادية الراهنة التي 
املحدود  ال��دخ��ل  ذوي  ت��وؤث��ر على  اأن  امل��ت��وق��ع  م��ن  وال��ت��ي  ال��دول��ة  ت�شهدها 
تقدمي  ب��اأن  املهريي  و�شرح  احلالية.  بالتطورات  املتاأثرين  من  وغريهم 
التربع ُيعد تاأكيًدا على قيام فاعل اخلري بتحقيق ر�شالته يف دعم التكافل 
الجتماعي من خالل �شندوق الزكاة املناط به هذا الدور، واأ�شار �شعادته 

اإىل اأن �شندوق الزكاة بوابة رئي�شة من بوابات اخلري لكل من يريد اأن يبذل 
ماله يف عمل اخلري، �شواء بال�شدقة اأو الزكاة، مطمئناً اأن زكاته و�شدقته 
}واأقيموا  وج��ل:  عز  اهلل  ق��ول  نن�شى  ول  الفعليني،  م�شتحقيها  اإىل  ت�شل 
ال�شالة واآتوا الزكاة وما تقدموا لأنف�شكم من خري جتدوه عند اهلل اإن اهلل 
اأن تكون يف ميزان ح�شناته يوم  مبا تعملون ب�شري{، ونحن ن�شاأل اهلل له 
وانعكا�شاتها  ال�شحية  التطورات  م�شتجدات  حول  ال�شدد  وبهذا  القيامة. 
على املجتمع، ي�شعدنا يف �شندوق الزكاة اأن ن�شتقبل تربعاتكم وم�شاهماتكم 
من خالل قنواتنا املبا�شرة والإلكرتونية والذكية التي تفوق ٣٥ قناة دفع 

متنوعة.
متتابعة  بخطوات  ي�شري  ال�شندوق  اأن  الزكاة  �شندوق  ع��ام  اأم��ني  واأ���ش��اف 
ومتوازنة وعلى اأعلى م�شتوى من التخطيط �شعياً نحو الريادة والتميز، كل 
هذا نابع من خططه ال�شرتاتيجية والت�شغيلية، وثقة املزكني يف �شندوق 
لنظام  وذل��ك تطبيقاً  زك��وات��ه��م؛  م��ع  ال�شفافية  م��ب��داأ  انتهج  ال��ذي  ال��زك��اة 
باإطالع  ال�شندوق  يقوم  حيث  الحت��ادي��ة،  احلكومة  يف  املعتمدة  احلوكمة 
متعامليه على تقارير اإيرادات الزكاة ومبالغ امل�شروفات التي يتم �شرفها 
ال�شرعية،  الزكاة  م�شارف  من  واملنبثقة  املتعددة  ال�شندوق  م�شاريع  عرب 

وذلك من خالل و�شائل الإعالم املتعددة ب�شورة دورية.

اأكادمييون  مواطنون من كلية الطب و العلوم ال�شحية بجامعة الإمارات �شمن خط الدفاع الأول بامل�شت�شفيات

م�صاعد العميد ل�صوؤون الطلبة ... الكادر الطبي ي�صكل خطا من خطوط الدفاع الداخلية حلفظ املجتمع و�صحته
•• العني - الفجر

البواردي-  علياء  ال��دك��ت��ورة  اأك���دت 
و  الطلبة  ل�شوؤون  العميد  م�شاعد 
الأ�شتاذ امل�شارك بق�شم علم الأمرا�ص 
ال�شحية  ال��ع��ل��وم  و  ال��ط��ب  ب��ك��ل��ي��ة 
علم  وا�شت�شاري  الإم����ارات،  جامعة 
على  ت����وام   مب�شت�شفى  الأم���را����ص 
اأع�شاء  م���ن  الأط����ب����اء  ج��م��ي��ع  اأن 
حتت  الطب  بكلية  التدري�ص  هيئة 
على  و  امل�شت�شفيات  اإدارة  ت�شرف 
خدماتهم  ل��ت��ق��دمي  ا���ش��ت��ع��داد  اأمت 
تقت�شيه  كما  التخ�ش�شية  الطبية 
مهنة  الطب  اأن  باعتبار  احل��اج��ة.. 
اإن�شانية ومن يعمل بها ي�شعى دوما 
خل��دم��ة امل��ر���ش��ى وال��ت��خ��ف��ي��ف من 
هذا  ي�شخر  امل��ح��ن  ويف  م��ع��ان��ات��ه��م 
العلم خلدمة املر�شى،  حيث يكون 
امل���ي���دان وه��ن��ا تتجلى  ال��ط��ب��ي��ب يف 
وقالت  الطبيب،   ومهنية  اإن�شانية 
البواردي: دوماً اأذكر طلبتنا اأطباء 
باأن الطبيب يف كثري من  امل�شتقبل 
الأحيان ي�شتمر يف تقدمي خدماته 
الإن�����ش��ان��ي��ة وال��ع��الج��ي��ة يف ظروف 
�شعبة قد تت�شم بالالاإن�شانية جتاه 
�شغط  ح��ي��ث  م��ن  نف�شه،  الطبيب 
العمل ب�شاعاته الطويلة والتعر�ص 
للميكروبات وحتى اإمكانية الإ�شابة 

تقدمي  با�شتمرار  اأو  بكوفيد19- 
الرعاية ال�شحية ملر�شى الأمرا�ص 
الأمرا�ص  م��ن  غ��ريه��ا  اأو  امل��زم��ن��ة 
منذ  اأخذناه  التزام  وهذا  الطارئة. 
يوم الق�شم الطبي منذ بادئ عهدنا 

بهذه املهنة. 
ون����وه����ت ال����دك����ت����ورة ���ش��ع��ي��دة اإىل 
بالبقاء  الطلبة  يلتزم  اأن  ���ش��رورة 
يف منازلهم  والإبتعاد عن  جتمعات 
الراهنة،   ال���ف���رتة  يف  الأ����ش���دق���اء 
فالكل جنود الوطن يف مواجهة هذا 
الوباء. اللتزام  يحدث فارقا كبريا 
اأحثهم   ، املر�ص  انت�شار  يف مواجهة 
على املثابرة  يف موا�شلة تلقى العلم 
وو�شع لبنة الأمل مل�شتقبل اأف�شل. 
امل��رزوق��ي: كل فرد من هذا  وقالت 
املجتمع موؤمتن على م�شتقبل هذا 
مواطنني  من  ال�شعب  وحياة  البلد 
ل���ك���ل منا  وم���ق���ي���م���ني.. وق�����ال�����ت: 
وثابتاً  واث��ق��اً  يكون  اأن  لب��د  �شوت 
ال�شالمة  ب��ت��ع��ل��ي��م��ات  الل����ت����زام  يف 
لنعني  كوفيد19-،  انت�شار  لتقليل 
ندين  الل��ت��زام،  يف  البع�ص  بع�شنا 
مل��ن �شحى يف ب��ن��اء ه���ذا ال��ب��ل��د من 
ل�شهداء  ون��دي��ن  وال�شعب  ال��ق��ي��ادة 
الوطن بحمايته بالت�شحية ببع�ص 
من الكماليات والرفاهيات لتحقيق 

امل�شلحة العامة.

قالت: لقد ح�شل الأطباء املواطنني 
من اأع�شاء هيئة التدري�ص يف كلية 
الطب بف�شل من اهلل و بدعم من 
اأف�شل  ع��ل��ى  ال��ر���ش��ي��دة  احل��ك��وم��ة 
ف����ر�����ص ال����ت����دري����ب ال���ع���م���ل���ي من 
جامعات ال�شف الأول  يف الوليات 
.�شنوات  كندا  و  الأمريكية  املتحدة 
وحجم  ن�شبيا  ال��ط��وي��ل��ة  ال��ت��دري��ب 
امل�شوؤوليات املنوطة بنا اأهلتنا متاما 
للتعامل مع مثل هذه الأزم��ات ول 
م���ن مل يتعامل  ب��ي��ن��ن��ا  م���ن  ي��وج��د 
العدوى  �شديدة  حرجه  حالت  مع 
كروتزفيلد  مر�ص  اأو  ال�شل،  مثل 
ج���اك���وب، اأوان���ف���ل���ون���زا ال��ط��ي��ور اأو 
الأوبئة،    م��ن  غ��ريه��ا  و  اخل��ن��ازي��ر، 
واأن����ا  لزل���ت اأذك���ر اأول ح��ال��ة قمت 
تقرير  كتابة  ثم  من  و  بت�شريحها 

وغريهم  الأط��ب��اء  اأن  اإل  بالأوبئة. 
الطبي  ال����ك����ادر  يف  ال��ع��ام��ل��ني  م���ن 
الدفاع  خطوط  من  خطاً  ي�شكلون 
الداخلية حلفظ املجتمع و�شحته.  
على  والوطني  املهني  واجبهم  هذا 

حد �شواء.  
"البواردي"  ال���دك���ت���ورة  وث��م��ن��ت 
هيئة  اأع���������ش����اء  ان�����خ�����راط  ع���ال���ي���اً 
واملقيمني  امل���واط���ن���ني  ال���ت���دري�������ص 
يف ال��ع��م��ل امل��ي��داين ك��اأط��ب��اء لدعم 
العمل  زم��الء  و  ال�شحية  الرعاية 
الآثار  مواجهة   يف  امل�شت�شفيات  يف 
ال����ن����اج����م����ة ع�����ن م����ر�����ص ك����رون����ا.   
من  الأط������ب������اء  "يعمل  وق�����ال�����ت: 
ال��ت��دري�����ص يف كلية  اأع�����ش��اء ه��ي��ئ��ة 
اإىل جنب مع الزمالء  الطب جنباً 
م�شت�شفى  و  ال��ع��ني  م�شت�شفى  يف 
ال�شحية،   ال��رع��اي��ة  ل��ت��وف��ري  ت����وام 
يثننا  ال��دك��ت��ورة علياء: مل  وذك���رت 
العمل  م��وا���ش��ل��ة  ع���ن   19 ك��وف��ي��د 
متاما  ذل��ك  م��ن  النقي�ص  على  ب��ل 
املواطنني  الأطباء  من  العديد  قام 
الإكلينيكية  التغطية  مب�شاعفة 
وح�����ول توظيف  ل��ل��م�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات.  
الطب ونقل  دكاترة كلية  اإ�شهامات 
هذه التجربة لطبة الطب واأهمية 
الإن�شاين  النداء  الطبيب  يلبي  اأن 
ع��ن��د ح����دوث الأزم�������ات وال���ك���وارث 

���ش��ب��ب ال���وف���اة ف��ي��ه��ا،  ك���ان ذل���ك يف 
اأ�شبوعي الأول من بدء الدرا�شة يف 
جامعة ماكجيل – كندا، كان املتويف 
يعاين مر�ص نق�ص املناعة املكت�شبة 
)الإي���دز(.  نعم منتلك الثقة باهلل 
والإل��ت��زام التام جت��اه ه��ذا الوطن، 
و  النافع  الطبي  العلم  جانب  اإىل 
املطلوبة لالرتقاء  العملية  اخلربة 
النداء  تلبية  و  ال��ط��ب��ي  بالتعليم 
�شاء  اإن  ال�شدة.   وق��ت  خ�شو�شا يف 
اهلل �شنخرج من هذا التحدي اأقوى 

من ذي قبل.  
الدكتورة  اأ������ش�����ارت  ج��ه��ت��ه��ا  وم�����ن 
العميد  م�شاعد   - املرزوقي  �شعيدة 
م�شارك  واأ���ش��ت��اذ  ال��ط��ب��ي  للتعليم 
بجامعة  الأم�����را������ص  ع��ل��م  ب��ق�����ش��م 
الإمارات وا�شت�شاري علم الأمرا�ص 
الأطفال  اأمرا�ص  علم  –تخ�ش�ص 
التغلب  اأن  اإىل  ت����وام  مب�شت�شفى 
ال����وب����اء ل ي��ت��ح��ق��ق اإل  ع��ل��ى ه����ذا 
كلية  يف   .. اجلميع  جهود  بت�شافر 
ال���ط���ب اأغ��ل��ب��ن��ا م���ن ال��ع��ام��ل��ني يف 
ال��ق��ط��اع ال��ط��ب��ي، الأ���ش��ات��ذة بكلية 
كغريهم  الإم���ارات  جامعة  الطب- 
ال�شعب  من  موؤمتنني  الأطباء  من 
العمل  م��وا���ش��ل��ة  ع��ل��ى  وال���ق���ي���ادة 
لتوفري  الأوىل  اخل���ط���وط  ���ش��م��ن 
للم�شابني  �شواء  ال�شحية  الرعاية 

تنفيذا لتوجيهات القائد العام

�صرطة راأ�س اخليمة  حت�صر اأ�صرار االأمطار يف الفحلن واحليل
 •• راأ�ض اخليمة  : الفجر

اأمر اللواء  علي عبد اهلل بن علوان النعيمي رئي�ص فريق الطوارئ والأزمات 
حل�شر  فريق  بت�شكيل  اخليمة  راأ����ص  �شرطة  ع��ام  قائد   - املحّلي  وال��ك��وارث 
الأ�شرار الناجمة عن الأمطار  الغزيرة التي هطلت على اإمارة راأ�ص اخليمة  

موؤخرا
 وج��اء ه��ذا الأم��ر بعد الط��الع على تقارير الأ���ش��رار التي حلقت بالبنية 
التي خلفتها الأمطار  الآثار  املواطنني ب�شبب  التحتية واملمتلكات يف منازل 

الغزيرة التي �شهدتها مناطق الإمارة خالل الأيام املا�شية،
واحليل،   الفحلني  منطقتي  يف  الأمطار  اأ�شرار  ح�شر  فريق  على  وي�شرف   
ب�شرطة  امل�شاندة  واخلدمات  امل��وارد  عام  مدير  الطري  اأحمد  جمال  العميد 
راأ�ص اخليمة، وبرئا�شة العميد الدكتور حممد �شعيد احلميدي نائب رئي�ص 
املركزية  العمليات  عام  - مدير  املحلي  والكوارث  والأزم��ات  الطوارئ  فريق 

ب�شرطة راأ�ص اخليمة، وجمموعة من الأع�شاء ميثلون كٌل من �شرطة راأ�ص 
اخليمة، ومكتب الطوارئ والأزمات والكوارث املحّلي، واإدارة الدفاع املدين، 

ودائرة اخلدمات العامة، ودائرة البلدية.
الدكتور حممد  العميد  املنكوبة  وزع  املناطق  الفريق يف  ويف م�شتهل جولة 
بجولة  قام اجلميع  ثم  الفريق،  اأع�شاء  بني  العمل  ومهام  اأدوار  احلميدي، 
ميدانية، يف منطقتي الفحلني واحليل، للوقوف على الأ�شرار التي خلفتها 
الوديان وال�شيول يف املنطقتني، ومعاينة املنازل املت�شررة من الأمطار، التي 
�شهدتها املنطقتني واأدت اإىل اإتالف ممتلكاتهم. واأكد اللواء علي بن علوان 
اأنه مت ر�شد الأ�شرار يف منطقتي الفحلني واحليل، ومت ت�شجيل  النعيمي، 
الإج���راءات  لت��خ��اذ  املخت�شة  للجهات  رفعها  و�شيتم  ب�شاأنها،  تقارير  ع��دة 
الالزمة لها، وتعزيز زمن �شرعة ال�شتجابة للحالت الطارئة واتخاذ كافة 
الإج��راءات والتدابري الأمنية، بتوفري كامل الدعم والرعاية الالزمة لهم 

على وجه من ال�شرعة، حر�شاً على تعزيز �شعورهم بالأمن والأمان
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اأخبـار الإمـارات

جلنة التعليم بالوطني االحتادي تناق�س عن بعد تقريرها النهائي حول �صيا�صة الرتبية ب�صاأن االإ�صراف على املدار�س
•• دبي-وام:

التعليم  ������ش�����وؤون  جل���ن���ة  ب���������داأت 
والريا�شة  وال�����ش��ب��اب  وال��ث��ق��اف��ة 
الوطني  ب���امل���ج���ل�������ص  والإع�����������الم 
الذي  الحت��ادي خ��الل اجتماعها 
عقدته عن بعد من خالل خا�شية 
اأم�ص  كونفرن�ص  الفيديو  تقنية 
الول، برئا�شة �شعادة عدنان حمد 
احلمادي رئي�ص اللجنة، يف اإعداد 
ب�شاأن  النهائي  ومناق�شة تقريرها 
الرتبية  وزارة  �شيا�شة  م��و���ش��وع 
على  الإ���ش��راف  ���ش��اأن  يف  والتعليم 

املدار�ص .
وقال �شعادة عدنان حمد احلمادي 

املو�شوع  ناق�شت  اللجنة كانت قد 
وكذلك  احل���ك���وم���ة  مم��ث��ل��ي  م����ع 
واملخت�شة،  امل��ع��ن��ي��ة  اجل���ه���ات  م���ع 
الجتماعات  ت���ل���ك  خ�����الل  ومت 
خرجت  التي  النتائج  ا�شتعرا�ص 
بها اللجنة من احللقات النقا�شية 
الأربع التي نظمتها بعنوان الواقع 

والطموح يف املدر�شة الإماراتية .
اللجنة  اأع�����ش��اء  الج��ت��م��اع  ح�شر 
�شعادة كل من: �شذى �شعيد عالي 
النقبي مقرر اللجنة ، ود. �شيخه 
حممد  و���ش��اره  الطنيجي،  عبيد 
بالهول،  حميد  و����ش���رار  ف��ل��ك��ن��از، 
ونا�شر  العليلي،  بخيت  وع��ف��راء 

حممد اليماحي.

ملناق�شته  املجل�ص  لرئا�شة  لرفعه 
يف اإحدى اجلل�شات.

�شتعقد  اللجنة  اأن  �شعادته  وتابع 
النهائي  ت��ق��ري��ره��ا  اع��ت��م��اد  ق��ب��ل 
ب�شاأن املو�شوع لقاءين ت�شاوريني، 
الأول مع عدد من اأع�شاء املجل�ص 
العالقة  ذوي  الحت���ادي  الوطني 
التعليم،  ق����ط����اع  يف  واخل���������ربة 
والآخر مع اأكادمييني وخمت�شني 
ت��رب��وي��ني، وذل���ك م��ن اأج���ل اإثراء 
ال��ن��ق��ا���ص ح���ول امل���و����ش���وع، وحتى 
تكون اللجنة قد ناق�شت املو�شوع 
كافة  م�����ع  وع����م����ق  ب���ا����ش���ت���ف���ا����ش���ة 
املجتمع،  فئات  وخمتلف  اجلهات 
م���وؤك���دا ب����اأن ال��ت��ع��ل��ي��م ي��ع��ت��رب من 

اإن اللجنة �شرعت خالل الجتماع 
ب�شاأن  النهائي  تقريرها  اإع��داد  يف 
الرتبية  وزارة  �شيا�شة  م��و���ش��وع 
على  الإ���ش��راف  ���ش��اأن  يف  والتعليم 
وناق�شت  وا�شتعر�شت   ، امل��دار���ص 
التي  ال���ت���و����ش���ي���ات  م����ن  ال���ع���دي���د 
خ���رج���ت ب���ه���ا وا���ش��ت��ن��ت��ج��ت��ه��ا من 
التي  الأرب����ع  النقا�شية  احل��ل��ق��ات 
راأ�ص  اإم����ارات  يف  اللجنة  عقدتها 
وال�شارقة  وال���ف���ج���رية  اخل��ي��م��ة 
وقامت  املو�شوع،  ب�شاأن  واأبوظبي 
يف  التو�شيات  م��ن  ع��دد  بت�شمني 
اأنه  اإىل  لف��ت��ا  ال��ن��ه��ائ��ي،  التقرير 
التقرير  مناق�شة  ا�شتكمال  �شيتم 
خ���الل الج��ت��م��اع امل��ق��ب��ل، متهيدا 

التي حتظى  الرئي�شية  القطاعات 
القيادة  قبل  م��ن  خا�شة  ب��رع��اي��ة 

الر�شيدة للدولة.
املو�شوع  مناق�شة  يتم  اأنه  واأو�شح 
اإط��ار عدة حماور هي: تطوير  يف 
القطاعني  يف  ال��ت��ع��ل��ي��م  ج�������ودة 
روؤية  ال��ع��ام واخل��ا���ص مب��ا يحقق 
الإمارات 2021م، وا�شرتاتيجية 
ومعايري  2030م،  ال���ت���ع���ل���ي���م 
الوزارة يف �شاأن ا�شتقطاب الكوادر 
يف  ال���������وزارة  ودور  ال���ت���دري�������ش���ي���ة، 
املدار�ص  ع��ل��ى  وال��رق��اب��ة  امل��ت��اب��ع��ة 
تفعيل  يف  ال���وزارة  ودور  بالدولة، 

جمال�ص اأولياء اأمور الطلبة.
باأن  �شعادة عدنان احلمادي  ون��وه 

اأرا�شي دبي تثني على توجيهات مكتوم بن حممد

الدائرة تهيب باملالك اإظهار م�صوؤوليتهم املجتمعية جتاه امل�صتاأجرين
•• دبي-الفجر:

الأرا���ش��ي والأمالك  دائ��رة  اأعربت 
لتوجيهات  م�شاندتها  عن  دب��ي  يف 
بن  ال�شيخ مكتوم بن حممد  �شمو 
دبي  حاكم  نائب  مكتوم،  اآل  را�شد 
باإيقاف  الق�شائي  املجل�ص  رئي�ص 
ت��ن��ف��ي��ذ الإخ�����������الءات الإي���ج���اري���ة 
التي  التجارية  واملن�شاآت  للم�شاكن 
كلًيا  باإغالقها  ق��رار  ب�شاأنها  �شدر 
اأو جزئًيا ب�شبب عدم �شداد الأجرة 
خ�����الل ����ش���ه���ري م����ار�����ص واب����ري����ل 

قيم املواطنة احلقة، وتوفري كافة 
�شبل الإ�شناد للتوجيهات احلكيمة، 
التحفيزية،  امل��ب��ادرات  ذل��ك  مبا يف 
ليظل القت�شاد الوطني متما�شًكا 
القيمة  مكت�شباته  على  وحمافًظا 
العقود  ط�������وال  ����ش���ط���ره���ا  ال����ت����ي 
جانبنا  م���ن  و���ش��ن��ع��م��ل  امل��ا���ش��ي��ة. 
كثب،  عن  امل�شتجدات  متابعة  على 
قيادتنا  توجيهات  بتنفيذ  و�شنقوم 
الر�شيدة لالإ�شهام يف تر�شيخ الأمن 
الجتماعي وال�شتقرار الأ�شري يف 

الظروف احلرجة .

الأرا�شي  دائرة  جمرن، مدير عام 
ت�����ربز هذه  دب������ي:  والأم���������الك يف 
ال��ت��وج��ي��ه��ات ح��ر���ص ال��ق��ي��ادة على 
املجتمع، ودعمه لتخطي  م�شاعدة 
الأزمة الراهنة، ويتطلب ذلك تاأزر 
اجلميع. ويف هذه املنا�شبة، ل ي�شعنا 
اجلزيل  �شكرنا  عن  التعبري  �شوى 
اإىل اأ�شحاب العقارات الذين بادروا 
طواعية لدعم الإجراءات الوقائية 
والتدابري الحرتازية التي اأعلنت 
دولة  يف  الر�شيدة  احلكومة  عنها 
للحد  امل��ت��ح��دة  العربية  الإم�����ارات 

 .2020
التزامها  ��ا  اأي�����شً ال���دائ���رة  واأك�����دت 
املنازعات  ف�����ص  م��ن خ���الل م��رك��ز 
الإيجارية بدبي بالتوجيهات التي 
�شوء  يف  الجتماعي  البعد  تراعي 
الناجمة،  الراهنة  العاملية  الأزم��ة 
انعكا�شاتها  م�����ن  وال���ت���خ���ف���ي���ف 
وحمايته،  املجتمع  على  ال�شلبية 
ع��ل��ى كافة  اأف�����راده  ووق��اي��ة جميع 
والقت�شادية  ال�شحية  الأ���ش��ع��دة 

والجتماعية.
وق�����ال ����ش���ع���ادة ���ش��ل��ط��ان ب��ط��ي بن 

ال�شتثنائي  ال��ظ��رف  ه��ذا  ويف ظ��ل 
اأرا�شي  تهيب  عاملًيا،  امل�شبوق  غري 
دب��ي ب��امل��الك م��ن اأ���ش��ح��اب املباين 
بعني  النظر  املختلفة  وال��ع��ق��ارات 
ومراعاة  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة،  امل�����ش��وؤول��ي��ة 
للتخفيف عن  امل�شتاأجرين  اأح��وال 
كاهلهم، من خالل اتخاذ خطوات 
تكاتف  دع��م  على  حر�شهم  تظهر 
ب��اأك��م��ل��ه، م�شرية  امل��ج��ت��م��ع  وت�����اآزر 
واحًدا  �شًفا  ال��وق��وف  اأه��م��ي��ة  اإىل 
يتوافق  ومب��ا  التهديد،  ه��ذا  اأم���ام 
التي  النبيلة  الإن�شانية  القيم  مع 

م����ن ان���ت�������ش���ار ف����ريو�����ص ك����ورون����ا، 
مل�����ش��ان��دة اجل���ه���ود امل��ت��ف��ان��ي��ة خلط 
الكوادر  يف  املتمثل  الأول  ال��دف��اع 
وممر�شني  اأط����ب����اء  م���ن  ال��ط��ب��ي��ة 
وف��ن��ي��ني وم�����ش��اع��دي��ن، م��ن خالل 
ل�شتخدامها  م��ب��ان��ي��ه��م  ت���ق���دمي 
اإن  ال�������ش���ح���ي،  ل���غ���ر����ص احل����ج����ر 

اقت�شت احلاجة اإىل ذلك .
القادر مو�شى،  القا�شي عبد  وقال 
رئ���ي�������ص م����رك����ز ف�������ص امل����ن����ازع����ات 
الإي��ج��اري��ة يف دب���ي: يف م��ث��ل هذه 
الأوقات، ينتظر من اجلميع اإظهار 

ر�شختها الإمارات العربية املتحدة، 
اأبرز  م��ن  واأ���ش��ب��ح��ت معها واح���دة 
العمل  جم������ال  يف  ال�����ع�����امل  دول 

اخلريي.
واأع���رب���ت اأرا����ش���ي دب���ي ع��ن اأطيب 
ال�شحة  اأمنياتها للجميع مبوفور 
اأملها  ع��ن  ع��رّبت  كما  وال�شالمة، 

اإطالق مبادرات نبيلة،  من املالك 
ل���ش��ي��م��ا م��ع اق����رتاب ح��ل��ول �شهر 
رم�������ش���ان امل����ب����ارك، داع���ي���ة امل���وىل 
الإم����ارات  اأن يحله على  وج��ل  ع��ز 
والإ�شالمية  ال��ع��رب��ي��ة  والأم���ت���ني 
هذا  م��ن  الب�شرية  تخل�شت  وق���د 

الوباء.

حملة ل�شتثمار الوقت يف املعرفة الرقمية

ز اأفراد املجتمع اإىل  حممد بن را�صد للمعرفة حتفِّ
اال�صتفادة من خدمات  مركز املعرفة الرقمي

•• دبي –الفجر:

الراهنة  ال��ظ��روف  م��ع  بالتزامن 
ال���ت���ي ي�����ش��ه��ده��ا ال����ع����امل، وحث 
املجتمعات  اأف��������راد  احل���ك���وم���ات 
للوقاية  امل��ن��ازل،  يف  ال��ب��ق��اء  على 
تطبيق  خ�����الل  م����ن  واحل���م���اي���ة 
اأن���ظ���م���ة ال��ت��ع��ل��ي��م وال���ع���م���ل عن 
�����ش��ة حممد  ُب���ع���د، اأط��ل��ق��ت م��وؤ���شَّ
للمعرفة  م��ك��ت��وم  اآل  را����ش���د  ب���ن 
باملعرفة  وق��ت��ك  "ا�شتثمر  حملة 
من  ت�����ش��ع��ى  وال���ت���ي  الرقمية"، 
ا�شتخدام  ت��ع��زي��ز  اإىل  خ��الل��ه��ا 
لكت�شاب  الإل��ك��رتون��ي��ة  من�شتها 
امل��ع��رف��ة م���ن ِق���َب���ل ج��م��ي��ع اأف����راد 
والطالب،  وال��ب��اح��ث��ني  امل��ج��ت��م��ع 
اأجهزتهم  خ������الل  م�����ن  وذل�������ك 
م���ن���ازل���ه���م ودون  وم�����ن  ال���ذك���ي���ة 
اأو  ال���ورق  ا�شتخدام  اإىل  احل��اج��ة 

التوا�شل املبا�شر مع الآخرين. 
�شة  املوؤ�شَّ ال�شياق متتلك  هذا  ويف 
ب���اق���ة م���ن امل��ن�����ش��ات واخل���دم���ات 
التي  امل���ب���ت���ك���رة  الإل����ك����رتون����ي����ة 
والقراءة  ال��ب��ح��ث  خ��دم��ات  تتيح 
وت�شارك املحتوى وحتميل الكتب 
والإ�شدارات لالأفراد واملخت�شني 

ل�شمان  امل��ن��ا���ش��ب��ة  احل���ل���ول  ل��ه��م 
للمعرفة  و���ش��ول��ه��م  ا���ش��ت��م��راري��ة 
انقطاع.  ودون  جمالتها  بكافة 
وروؤية  ا�شرتاتيجية  اأنَّ  �شك  ول 
القيادة الر�شيدة لدولة الإمارات 
ت�شميم  يف  كبري  ب�شكل  اأ�شهمت 
بنية حتتية رقمية قوية و�شاملة، 
ت��دع��م ه����ذا ال��ت��وج��ه وت�����ش��ه��م يف 
جميع  يف  اأه���داف���ه  حتقيق  جن���اح 
منوهاً  وال������ظ������روف.  الأوق����������ات 
املعرفة  "مركز  م�����ش��روع  اأنَّ  اإىل 
يف  م��ه��م��اً  ًل  الرقمي" ي��ع��دُّ حت����وُّ
�شات العربية للتعامل  نظرة املوؤ�شَّ
جمرد  من  املعرفة،  منتجات  مع 
م�����ش��ت��ه��ِل��ٍك ل��ت��ل��ك امل��ن��ت��ج��ات اإىل 
"مركز  من�شة  وتتيح  لها.  منِتٍج 
املعرفة الرقمي" اإمكانات التعلُّم 
الذاتي وخدمة احتياجات طالب 
والباحثني  واجل��ام��ع��ات  امل��دار���ص 
املجالت،  كافة  يف  �شني  واملتخ�شِّ
���ُر ك��م��اً ه��ائ��اًل م��ن م�شادر  وت���وفِّ
بها،  واملوثوق  املحكَّمة  املعلومات 
العالية.  ب��اجل��ودة  تتميز  وال��ت��ي 
مبهرة  نتائج  املن�شة  قت  حقَّ وقد 
عدد  و�شل  حيث  اإطالقها؛  منذ 
فرباير  �شهر  يف  للمركز  ال����زّوار 

واجلامعات،  امل����دار�����ص  وط�����الب 
واأبرزها "مركز املعرفة الرقمي" 
تطوير  ب���ه���دف  اأط��ل��ق��ت��ه  ال�����ذي 
ب�شكل  املعرفة  واإت��اح��ة  بث  اآل��ي��ات 
اإلكرتوين كامل يتميَّز بال�شهولة 

وال�شال�شة. 
الرقمي"  امل��ع��رف��ة  "مركز  وي��ع��دُّ 
اأول واأكرب من�شة عربية مفتوحة 
الرقمي  ل���ل���م���ح���ت���وى  ح���ا����ش���ن���ة 
العربي، اإىل جانب تطبيقها كحلٍّ 
املعرفة  م���راك���ز  وت��ط��وي��ر  ل��ب��ن��اء 
وا�شتخدامها اأداة حلفظ الذاكرة 
العربية.  للموؤ�ش�شات  ال��رق��م��ي��ة 
خالل  من  �شة  املوؤ�شَّ ت�شعى  حيث 
املن�شة اإىل الإ�شهام يف �شد الفجوة 
الرقمية العربية، مبا حتويه من 
من  لأك��رث  ي�شل  رقمي  حمتوى 
ن اأكرث  عنوان تت�شمَّ األف   340

من 3.5 ماليني مادة رقمية. 
حويرب،  ب��ن  جمال  �شعادة  ���د  واأكَّ
�شة  للموؤ�شَّ ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل����دي����ر 
حاجة املجتمعات املا�شة يف الوقت 
الذكية  احل����ل����ول  اإىل  ال����راه����ن 
من  نهم  متكِّ التي  والإلكرتونية، 
من  امل��ع��ت��ادة  مهامهم  ك��اف��ة  اأداء 
ر  وتوفِّ و�شهل،  اآمن  ب�شكل  املنازل 

األف   19 م��ن  اأك���رث  اإىل  امل��ا���ش��ي 
زائ�����ر، وب��ل��غ ع���دد م����رات حتميل 

الكتب 17025 مرة. 
وفى �شياق تي�شري �شبل الو�شول 
املعرفة  "مركز  ر  املعرفة يوفِّ اإىل 
لبحث  مفتوحة  الرقمي" اآل��ي��ات 
الذي  الرقمي  املحتوى  ح  وت�شفُّ
امل���ج���الت، ويخدم  ك��اف��ة  ي��غ��ّط��ي 
والبحثية  التعليمية  الحتياجات 
املجتمع.  ف��ئ��ات  ل��ك��ل  وال��ع��ل��م��ي��ة 
مبجموعة  امل���ن�������ش���ة  ����ز  وت����ت����م����يَّ
م���ن امل��ك��ت��ب��ات ال��ن��وع��ي��ة واحل����زم 
نوعية  جم����الت  يف  �شة  املتخ�شِّ
ة  املن�شَّ ت���ت���ي���ح  ك���م���ا  م����ت����ع����ددة. 
ق���راءت���ه  ي���ت���م  م����ا  اإىل  ف  ال���ت���ع���رُّ
اآنية من  ب�شورة  عليه  والط��الع 
خ����الل امل���زام���ن���ة ال��ق��رائ��ي��ة، كما 
ودقيق  عميق  حتليل  اآليات  تتيح 
ف  للتعرُّ امل�����ش��ت��خ��دم��ني  ل��ب��ي��ان��ات 
هات املعرفية للباحثني  اإىل التوجُّ
واملجالت  امل�شطلحات  حيث  من 
واملو�شوعات. وتعدُّ املن�شة كذلك 
ميكِّن  ومعيارياً  متكاماًل  نظاماً 
بناء  م���ن  ال��ع��رب��ي��ة  �������ش���ات  امل���وؤ����شَّ
�شية والوطنية  م�شتودعاتها املوؤ�شَّ

وحفظ ذاكرتها الرقمية. 

الرتبية توجه فرق عمل لتقدمي 
الدعم الفني للمعلمن ملواجهة 

�صعوبات التعامل مع التعلم عن بعد
•• دبي - حم�صن را�صد

�شكلت وزارة الرتبية والتعليم موؤخراً، فرق عمل متخ�ش�شة، مت توزيعهم على خمتلف 
�شعوبات  يواجهون  الذين  واملعلمات،  للمعلمني  الفني  الدعم  لتقدمي  الدولة،  اإم��ارات 
تقنية يف التعامل مع اأدوات وو�شائل التعلم عن بعد، يف وقت تلقت  الوزارة العديد من 
ال�شتف�شارات من املعلمني وادارات املدار�ص حول بع�ص المور التي تواجه فئة حمدودة 

من املعلمني خالل التطبيق.
والإبتكار  الإبداعي  "الت�شميم  مواد  الفرق مبعلمي  تلك  ت�شكيل  ال��وزارة يف  واأ�شتعانت 
تواجه بع�ص  التي  ال�شكاليات  لتقلي�ص  والتكنولوجيا"،  والت�شميم   الكمبيوتر  وعلوم 
زمالئهم  مع  الفرق  تلك  اأع�شاء  تعاون  اأهمية  موؤكد  التقنية،  ا�شتخدام  يف  املعلمني 
بعد  عن  التعلم  وو�شائل  اأدوات  ا�شتخدام  يف  وخرباتهم  مهاراتهم  وم�شاركة  املعلمني، 
معهم، ف�شال عن تقدمي الدعم الكامل لهم يف هذا املجال، لالرتقاء مب�شتوى التعليم 

ول�شمان �شري العملية التعليمية بال�شورة ال�شحيحة.
اأن اجلميع �شركاء يف  ال��وزارة على دور تلك الفرق يف املرحلة الراهنة، معتربة  واأك��دت 
اإي�شال الر�شالة التعليمية للطلبة، والتعاون �شورة ملحة لتحقيق الأهداف املن�شودة يف 

خمتلف مراحل العملية التعليمية وتطورها.
من  "�شاعة  مبادرة  تعميم  باأهمية،  املدار�ص  مديري  ال��وزارة  وجهت  مت�شل،  �شياق  ويف 
الربجمة" ع��ل��ى ال��ط��ل��ب��ة، م��ن ري��ا���ص الأط���ف���ال وح��ت��ى امل��رح��ل��ة ال��ث��ان��وي��ة، م��ن خالل 
ال�شرتاك املجاين يف موقع اللكرتوين، كود دوت اورج code.org ، الذي يهدف اإىل 

ت�شجيع طالب املدار�ص على تعلم علوم الكمبيوتر.
واأف��ادت ال��وزارة يف تعميم لها، اأن املوقع ي�شتمل على درو�ص برجمة جمانية للطلبة يف 
يوفر  كما  العامل.  طلبة  من   15% ح��وال  فيه  ي�شرتك  حيث  التعليم،  مراحل  جميع 
والربجمة  واحلو�شبة،  الرقمية  باملواطنة  املتعلقة،  املفاهيم  يف  تخ�ش�شية  كور�شات 

واللوغاريتميات، والت�شل�شل، والبيانات والذكاء ال�شطناعي.
اأهمية توجيه الطلبة وت�شجيعهم على امل�شاركة يف التعلم الذاتي  ال��وزارة على  و�شددت 
اجلاري،  مار�ص   26 املوافق  اخلمي�ص  اأم�ص  ي��وم  وق��ت  وتخ�شي�ص  ال�شبت،  اأي��ام  خ��الل 

https://hourofcode.com/us/learn :خالل احل�ش�ص لتعريف طلبتنا على املوقع
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اأخبـار الإمـارات

•• عجمان-الفجر:

يف اط������ار ات����خ����اذ ك���اف���ة الج��������راءات 
للجهود  ودع��م��اً  والوقائية  ال�شحيه 
دولة  يف  امل��ت��خ��ذة  املكثفة  و  احلثيثة 
الم������������ارات ل���ل���ت�������ش���دي ل���ف���اي���رو����ص 
هيئة  ،ع��م��ل��ت  كورونا)كوفيد19( 
حملة  تنفيذ  على  عجمان  يف  النقل 
مو�شعة لتعقيم املقر الرئي�شي للهيئة 
وت�شجيل  ل��ف��ح�����ص  ���ش��ب��ي��د  وم����رك����ز 
لتوفري  بغية  ل��ه��ا  ال��ت��اب��ع  ال�����ش��ي��ارات 
والوقاية  احل���م���اي���ة  درج������ات  اأع���ل���ى 
للموظفني والعاملني بالهيئة ، حيث 
والتطهري  التعقيم  عمليات  ت�شتمر 
ب�شكل دوري مع مراعاة كافة معايري 

ال�شالمة وال�شحه العاملية. 
عمري  ب��ن  عمر  املهند�ص  �شعادة  اأك���د 
عملية  اأن  النقل  لهيئة  ال��ع��ام  امل��دي��ر 
ال��ت��ع��ق��ي��م ���ش��م��ل��ت م���داخ���ل وخم����ارج 
واملكاتب  الإداري������ة  امل��ك��ات��ب  و  امل��ب��ن��ى 
اخلا�شة باملوظفني، واملخازن وقاعات 
مت  و  امل����ي����اه  ودورات  الج���ت���م���اع���ات 
التطهري  م���واد  ب��ا���ش��ت��خ��دام  التعقيم 

ب��ال��ت��ع��اون م���ع �شركات  ب��ه��ا  امل��و���ش��ي 
اأن  على  و�شدد  للتعقيم.  متخ�ش�شه 
الهيئة ت�شع �شالمة و�شحة عمالئها 
و موظفيها يف اولوياتها و تعمل دائما 
على توفري بيئة �شحية واآمنة يف كافة 
ب��داي��ة الزم���ه عملت  الأوق����ات فمنذ 
الهيئة  توجيهات  ات��ب��اع  على  الهيئة 
والزمات  ال��ط��وارئ  لإدارة  الوطنية 
والكوارث ملنع انت�شار العدوى وتقنني 
نفذت  الهيئة  ان  وا�شاف  ال�شابات. 

حزمة من الإجراءات للت�شدي للوباء 
اخلا�شه  النقل  مركبات  تعقيم  منها 
لها  التابعة  امل��ب��اين  ك��اف��ة  و  بالهيئة 
جميع  يف  ت��ع��ق��ي��م  اأج�����ه�����زة  وو�����ش����ع 
املمرات و اأمام الأبواب ،  كما و فعلت 
بن�شبة  بعد  ع��ن  العمل  نظام  الهيئة 
مقر  يف  العاملني  جلميع    100%
املن�شات  ل�شتخدام  ودعتهم  الهيئة 
والأنظمة  لالجتماعات  اللكرتونيه 
الرقمية احلديثه ل�شتكمال مهامهم 

�شالمة  على  حفاظا  وذل��ك  املطلوبه 
الفراد ول�شتمرار النتاجيه والداء 
 2021 ل���روؤي���ة ع��ج��م��ان  وت��ط��ب��ي��ق��ا 
ون�شر  امل����وظ����ف����ني  ت����وع����ي����ة  ومت   ،
لهم  ال�شالمة  وار���ش��ادات  التعليمات 
م����ن خ�����الل ال����ربي����د الل�����ك�����رتوين ، 
لجناز  متعاملينها  ال��ه��ي��ئ��ة  ودع����ت 
و�شهلت  ال���ك���رتون���ي���ا  م���ع���ام���الت���ه���م 
ك��اف��ة اخل���دم���ات ع��رب م��وق��ع الهيئة 

اللكرتوين للمتعاملني .

•• ال�صارقة-الفجر:

الحرتازية  الج���راءات  مع  ان�شجاماً 
والوقائية التي تتخذها دولة الإمارات 
فايرو�ص  مل��واج��ه��ة  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
ال�شارقة  اإدارة مكتبات  اأعلنت  كورونا، 
العامة التابعة لهيئة ال�شارقة للكتاب، 
الإلكرتونية جماناً  عن فتح مكتبتها 
العمرية  وال���ف���ئ���ات  الأف�������راد  جل��م��ي��ع 
ال��ع��امل مل��دة ثالثة  اأن��ح��اء  يف خمتلف 
اأ���ش��ه��ر ب����دءا م��ن اأب���ري���ل ح��ت��ى يونيو 
كتاب  م��الي��ني   6 م��ق��دم��ة   ،2020
وم�شدر معريف اإلكرتوين، باأكرث من 
مكتبات  وتتيح  خمتلفة.  لغات   10
مكتبتها  اإىل  ال���و����ش���ول  ال�������ش���ارق���ة 
الإل���ك���رتون���ي���ة ع���رب ال��ت�����ش��ج��ي��ل على 
https://catalog. ال���راب���ط  

shjlib.gov.ae/ ، ليكون القراء 
علمي،  حم����ت����وى  األ�������ف   21 اأم���������ام 
فيديو  مكتبة  األ����ف   30 م��ن  واأك����رث 
اإىل  والتخ�ش�شات،  املجالت  �شتى  يف 
اإلكرتوين،  ك��ت��اب  األ���ف   160 ج��ان��ب 
عاملية،  جامعية  ر���ش��ال��ة  م��الي��ني  و5 
املخطوطات،  م���ن  ع����دد  ج���ان���ب  اإىل 
الإلكرتونية  والكتب  النادرة،  والكتب 
قال  ال�������ش���دد  ه����ذا  وال�����ش��وت��ي��ة. ويف 

العامري،  رك��ا���ص  ب��ن  اأح��م��د  ���ش��ع��ادة 
تعرب  للكتاب:  ال�شارقة  هيئة  رئي�ص 
مبادرة )مكتبات ال�شارقة العامة( عن 
الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  روؤي��ة 
ع�شو  القا�شمي،  حممد  ب��ن  �شلطان 
امل��ج��ل�����ص الأع���ل���ى ح��اك��م ال�����ش��ارق��ة يف 
توفري م�شادر املعرفة والتعلم ملختلف 
املبادرة فر�شة  املجتمع، وت�شكل  فئات 
اأمام القراء من خمتلف اأنحاء العامل 
لال�شتفادة من اأوقات فراغهم يف ظل 
التي تتخذها  الإج��راءات الحرتازية 
اأن احل����راك  ع��ل��ى  ال������دول، وت���اأك���ي���داً 
ال��ث��ق��ايف وامل���ع���ريف م��ت��وا���ش��ل وميكن 

التي  اخل��ي��ارات  ظ��ل  يف  يت�شاعف  اأن 
تتيحها التكنولوجيا احلديثة .

واأ���ش��اف: ه��ذه امل��ب��ادرة ال��ت��ي ت��اأت��ي يف 
العا�شمة  ب��ال�����ش��ارق��ة  الح��ت��ف��اء  ع���ام 
دعوة  ه��ي   ، للكتاب2019  ال��ع��امل��ي��ة 
العامة  ال�����ش��ارق��ة  مكتبات  اإدارة  م��ن 
للمطالعة والتعلم، تعرّب من خاللها 
عن توجهاتها يف ال�شتفادة من اأحدث 
املعا�شر،  وال��ب��ح��ث  ال���ق���راءة  خ��ي��ارات 
فجهود م�شاعفة امل�شادر الإلكرتونية 
ب����داأت منذ  ال��ع��ام��ة  ال�����ش��ارق��ة  ملكتبات 
�شراكات  ب���ع���دة  وجت�������ش���دت  ����ش���ن���وات، 
املكتبات  ك��ربى  مع  تعاون  واتفاقيات 
العاملية، اأثمرت عن توفري 6 ماليني 
مكتبة  اأن  اإىل  ي�شار   . معريف  م�شدر 
ال�����ش��ارق��ة ال��ع��ام��ة ت��اأ���ش�����ش��ت ع��ل��ى يد 

ال�شيخ �شلطان بن �شقر القا�شمي عام 
القا�شمية  املكتبة  ا�شم  حتت   1925
كمكتبة خا�شة له، و�شهد موقعها عدة 
تنقالت، حيث كانت يف �شاحة احل�شن 
ثم انتقلت اإىل مبنى البلدية، ثم اإىل 
املركز  مبنى  اإىل  ث��م  اأف��ري��ق��ي��ا،  ق��اع��ة 
الثقايف بال�شارقة، واملدينة اجلامعية، 
�شاحب  اف��ت��ت��ح   ،2011 م���اي���و  ويف 
بن  �شلطان  ال��دك��ت��ور  ال�شيخ  ال�شمو 
املجل�ص  ع�����ش��و  ال���ق���ا����ش���م���ي،  حم���م���د 
الأعلى، حاكم ال�شارقة املبنى اجلديد 
للمكتبة يف ميدان ق�شر الثقافة حتت 
، وجتمع  العامة  ال�شارقة  ا�شم مكتبة 
اأكرث من ن�شف مليون كتاب يف �شتى 
والآداب  وامل����ع����ارف  ال��ع��ل��وم  جم����الت 

بلغات متعددة.

•• دبي-وام:

خلفان  �شاحي  الفريق  معايل  تراأ�ص 
والأمن  ال�شرطة  رئي�ص  نائب  متيم، 
قيادات  جمل�ص  رئ��ي�����ص  ب��دب��ي،  ال��ع��ام 
اجتماع  الداخلية،  وزارة  يف  ال�شرطة 
املجل�ص الذي عقد اأم�ص الول عن بعد 
الر�شيدة  القيادة  لتوجيهات  تنفيذاً 
اأف�����ش��ل الإج�����راءات بتعزيز  يف ات��خ��اذ 
وا�شتمرارية  واجل��اه��زي��ة  ال�شتجابة 

الأعمال احليوية.
تنفيذ  ����ش���ب���ل  الج����ت����م����اع  ون����اق���������ص 
اإج�����راءات ا���ش��ت��م��راري��ة الأع��م��ال وفق 
الت�شغيلية  وال�����ش��ي��ا���ش��ات  الإج������راءات 
تعزيز  و���ش��ب��ل  ال�شرطية  للقطاعات 
والتدابري  احليوية  اخلدمات  تقدمي 
الح���رتازي���ة يف اإط����ار احل��ر���ص على 
واملقيمني  املواطنني  و�شالمة  �شحة 
املتحدة،  العربية  الإم�����ارات  دول���ة  يف 

و���ش��م��ن الإج������راءات ال��وق��ائ��ي��ة للحد 
من انت�شار فريو�ص كورونا.

كما ناق�ص املجل�ص عددا من املوا�شيع 

الداخلية،  ل��وزارة  العامة  وال�شيا�شات 
تطوير  با�شرتاتيجية  تتعلق  وال��ت��ي 

الأداء، يف قطاعات الوزارة كافة.

الفريق  م��ع��ايل   .. الج��ت��م��اع  ح�����ش��ر 
العام  القائد  امل���ري،  خليفة  اهلل  عبد 
ل�����ش��رط��ة دب���ي ، وال���ل���واء ���ش��امل علي 

امل�شاعد  ال��وك��ي��ل  ال�شام�شي  م��ب��ارك 
للموارد واخلدمات امل�شاندة، و اللواء 
الدكتور جا�شم حممد املرزوقي قائد 

عام الدفاع املدين ، واللواء عبدالعزيز 
الأمن  ع��ام  م��دي��ر  ال�شريفي،  مكتوم 
واللواء  ال��داخ��ل��ي��ة،  ب����وزارة  ال��وق��ائ��ي 

���ش��ي��ف ال�����زري ال�����ش��ام�����ش��ي ق��ائ��د عام 
�شرطة ال�شارقة، واللواء ال�شيخ �شلطان 
عجمان،  �شرطة  ع��ام  قائد  النعيمي، 

قائد  ال�شام�شي،  الزري  �شيف  واللواء 
ع���ام ���ش��رط��ة ال�����ش��ارق��ة، وال���ل���واء علي 
ع��ب��داهلل ب��ن ع��ل��وان ال��ن��ع��ي��م��ي، قائد 
راأ�����ص اخل��ي��م��ة، واللواء  ���ش��رط��ة  ع���ام 
امل��ع��ال قائد  اأح��م��د  ب��ن  را���ش��د  ال�شيخ 
اللواء  و  ال��ق��ي��وي��ن،  اأم  ���ش��رط��ة  ع����ام 
قائد  الكعبي  غ��امن  بن  اأحمد  حممد 
عام �شرطة الفجرية واللواء الدكتور 
العبيديل  ع��ب��دال��رزاق  القدو�ص  عبد 
اجلودة  ل�شوؤون  العام  القائد  م�شاعد 
والتميز يف �شرطة دبي والعميد حمد 
عجالن العميمي، مدير عام ال�شرطة 
�شعيد  والعميد  الحت��ادي��ة،  اجلنائية 
ع��ب��داهلل ب��ن ت��وي��ر ال�����ش��وي��دي، مدير 
الحتادية  امل����خ����درات  م��ك��اف��ح��ة  ع����ام 
بوزارة الداخلية، والعميد عبد العزيز 
ن��ائ��ب م��دي��ر ع���ام ال�شرطة  الأح���م���د، 
اجل��ن��ائ��ي��ة، وع���دد م��ن ك��ب��ار ال�شباط 

بالوزارة.

•• ال�صارقة-الفجر:

ال�����ش��ارق��ة برناجمني  ت��ط��رح ج��ام��ع��ة 
ج���دي���دي���ن ل����درج����ة امل���اج�������ش���ت���ري مت 
اعتمادهما موؤخرا من وزارة الرتبية 
العلوم  ماج�شتري  اأحدهما  والتعليم 
وتطرحه  الف�شاء  وع��ل��وم  الفلك  يف 
اأكادميية  م���ع  ب���ال���ت���ع���اون  اجل���ام���ع���ة 
الف�شاء  وتكنولوجيا  لعلوم  ال�شارقة 
املعلومات  ن��ظ��م  يف  والآخ�����ر  وال��ف��ل��ك 

اجلغرافية وال�شت�شعار عن بعد.  
اأعلن عن ذلك، �شعادة الأ�شتاذ الدكتور 
النعيمي مدير جامعة  حميد جمول 
ال�شارقة، م�شريا اإىل اأن دولة الإمارات 
العربية املتحدة اأولت الف�شاء والفلك 
من  العديد  و�شبقت  ق�شوى  اأهمية 
الف�شاء  ميادين  بدخول  العامل  دول 
اأن  على نحو را���ش��خ و ق��وي، واأ���ش��اف 
على  عملت  اأن  �شبق  ال�شارقة  جامعة 

القانون  يف  املاج�شتري  برنامج  ط��رح 
اجل�����وي وال��ف�����ش��ائ��ي ب���ال���ت���ع���اون مع 
ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��ط��ريان امل����دين يف 
ال��دول��ة م��ن��ذ ع��ام��ني، وت��ط��رح حاليا 
ماج�شتري  اجل���دي���د  ال��ربن��ام��ج  ه���ذا 
الف�شاء،  وع���ل���وم  ال��ف��ل��ك  يف  ال��ع��ل��وم 
ن���وع���ه يف  م���ن  الأول  ي��ع��ت��رب  وال������ذي 
العمل  ���ش��وق  ن��ظ��را لحتياج  ال��دول��ة، 
ال�شرتاتيجية  مع  ومتا�شيا  لعلومه 
م�شريا   ،2030 للف�شاء  ال��وط��ن��ي��ة 
لعلوم  ال�����ش��ارق��ة  اأك���ادمي���ي���ة  اأن  اإىل 
�شوف  والفلك  الف�شاء  وتكنولوجيا 

ت�شت�شيف هذا الربنامج.
اأهمية  اأن  اجل��ام��ع��ة  م��دي��ر  واأ����ش���اف 
ال��ربن��ام��ج ت��اأت��ي م��ن ال��ت��ق��دم الهائل 
اآف�������اق  ال�����ع�����امل يف  ي�������ش���ه���ده  ال��������ذي 
ا�شتك�شاف الف�شاء والفلك، لذلك مت 
اأكادمييا للعمل على  اإعداد الربنامج 
الأكادميية  امل��ع��رف��ة  وت��ط��وي��ر  تعزيز 

واملهنية للدار�شني لعلومه من خالل 
ت���زوي���ده���م ب��امل��ع��رف��ة ال��ك��اف��ي��ة لفهم 
وكذلك  والفيزيائي  الفلكي  ال��ع��امَل 
مفاهيم علوم الف�شاء، وت�شور الهيكل 
تزويدهم  ج��ان��ب  اإىل  ل��ل��ك��ون،  ال��ع��ام 
املتقدمة  ال��ف��ل��ك��ي��ة  امل��ع��رف��ة  ب�����ش��م��ات 
و�ُشُبل  الف�شاء  ع��ل��وم  تكنولوجيا  يف 
معاجلة التحديات امل�شتقبلية يف هذا 
الدار�شني  تزويد  عن  ف�شال  امل��ج��ال، 
اأب���ح���اث علوم  ال��ع��م��ل��ي��ة يف  ب���اخل���ربة 
املتعلقة  امل�����ش��اري��ع  وت��ط��وي��ر  ال��ف�����ش��اء 
اإع���داد  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  واإدارت���ه���ا،  بها 
ل��الن��خ��راط يف  وتهيئتهم  ال��دار���ش��ني 
البحوث امل�شتقلة والتعاونية القائمة 
بني اجلامعة، واحلكومة والقطاعات 

ال�شناعية.
ماج�شتري  ب��رن��ام��ج  اإىل  وب��ال��ن�����ش��ب��ة 
اجلغرافية  املعلومات  نظم  يف  العلوم 
�شعادة  اأو���ش��ح  بعد  ع��ن  وال�شت�شعار 

ال����دك����ت����ور ح��م��ي��د جمول  الأ�����ش����ت����اذ 
متعدد  ب���رن���ام���ج  ب����ان����ه  ال���ن���ع���ي���م���ي: 
بني  ب��ال��ت��ع��اون  ي��ط��رح  التخ�ش�شات، 
ع�����دد م����ن ك���ل���ي���ات اجل���ام���ع���ة وه����ي: 
وكلية  الهند�شة  وكلية  ال��ع��ل��وم  كلية 
احلو�شبة واملعلوماتية، م�شريا اإىل اأن 
التنمية امل�شتدامة وتخطيط ا�شتخدام 
الأرا�شي والر�شد البيئي، تعتمد اإىل 
وم�شداقية  ت���واف���ر  ع��ل��ى  ك��ب��ري  ح���د 
ال��ب��ي��ان��ات اجل��غ��راف��ي��ة امل��ك��ان��ي��ة مثل 
وم�شوحات  ال���رق���م���ي���ة  اخل�����رائ�����ط 
الأر����������ص، ودرا������ش�����ة م�������وارد الأر�������ص 
ومتييز  حتليل  خ��الل  من  الطبيعية 
وال�شور  الف�شائية  ال�����ش��ور  اأمن����اط 
ال�شناعية،  الأق���م���ار  و���ش��ور  اجل��وي��ة 
اإن�شاء  اإىل  ال��ربن��ام��ج  ي��ه��دف  ل��ذل��ك 
حول  تتمحور  وب��ح��ث  ت��دري�����ص  بيئة 
املعرفة  وت��وف��ري  املكانية،  اجلغرافيا 
واخلربة على م�شتوى عاملي للبحوث 

الأكادميية،  ال��ت��خ�����ش�����ش��ات  م��ت��ع��ددة 
م����ن خ�����الل اإ������ش�����راك ال����دار�����ش����ني يف 
والتحليل  والإدارة  ال���ت���خ���ط���ي���ط 
املتعلقة  امل�شكالت  وح��ل  والت�شميم 
احلالية  املكانية  اجلغرافية  بامل�شائل 
مبا�شر  ب�شكل  تخدم  التي  والنا�شئة 
اح��ت��ي��اج��ات جم��ت��م��ع��ات��ن��ا ن��ح��و حياة 
وموارد وجمتمع م�شتدام، با�شتخدام 
مثل:  التخ�ش�شات  متعددة  البحوث 
وعلوم  والبيئة  والكمبيوتر  الهند�شة 
وكذلك  امل�شتدامة،  والتنمية  الأر���ص 
املعلومات والبيانات، وتقنيات الإدارة.
واأ���ش��اف م��دي��ر اجل��ام��ع��ة ب��اأن��ه وعلى 
ال����رغ����م م����ن ال���ط���ل���ب ال���ك���ب���ري على 
اجلغرافية  امل��ع��ل��وم��ات  ن��ظ��م  ع��ل��م��اء 
وال�شت�شعار عن بعد يف دولة الإمارات 
جمل�ص  ودول  امل����ت����ح����دة  ال���ع���رب���ي���ة 
التعاون اخلليجي اإل اأنه جند ندرة يف 
اأ�شواق  متطلبات  تلبي  التي  الربامج 

املتخ�ش�شني  اخلريجني  م��ن  العمل 
يف هذه املجالت، لذلك عملت جامعة 
ال�����ش��ارق��ة ع��ل��ى ط���رح ه���ذا الربنامج، 
���ش��وف يلبي اح��ت��ي��اج��ات عدد  وال����ذي 
ك��ب��ري م���ن ال��ق��ط��اع��ات م���ث���ل: قطاع 
وا�شتك�شاف  والنقل،  البيئية،  املراقبة 
املخاطر  واإدارة  وامل�����ي�����اه،  امل�����ع�����ادن 
ال�شناعة  وق���ط���اع���ات  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة، 
وكذلك  الأث���ري،  والتنقيب  والنفط، 
مواقع البحث يف املختربات ال�شناعية 
ودرا�شة  الف�شاء  واأبحاث  واحلكومي، 
م�شبار  م�شروع  وبالتحديد  الكواكب 

الأمل لدرا�شة كوكب املريخ.

جمل�س قيادات ال�صرطة يناق�س خالل اجتماعه عن بعد اإجراءات ا�صتمرارية االأعمال

جامعة ال�صارقة تطرح برناجمي ماج�صتري يف الفلك وعلوم 
الف�صاء ونظم املعلومات اجلغرافية واال�صتـــ�صعار عن بعد

تتيح 6 ماليني كتاب وم�شدر معريف خالل الفرتة من اأبريل حتى يونيو 2020هيئة النقل يف عجمان تعقم مقرها و مركز �صبيد

مكتبات ال�صارقة العامة تفتح مكتبتها االإلكرتونية جمانًا اأمام القراء من خمتلف دول العامل

»اأبوظبي التجاري« يوفر بالتعاون مع »الرتبية« 
حوا�صيب للطلبة بقيمة 4 مالين درهم

•• اأبوظبي- وام:

الرتبية  وزارة  م��ع  بالتعاون  ال��ه��الل  وم�شرف  التجاري  اأبوظبي  بنك  اأع��ل��ن 
ملبادرة  ال��الزم  الدعم  التجاري  اأبوظبي  بنك  جمموعة  تقدمي  عن  والتعليم، 
التعليم،  ا�شتمرارية عملية  ل�شمان  ال��وزارة  اأطلقتها  بعد” التي  عن  “التعلم 
اأربعة ماليني درهم بهدف توفري حوا�شيب  وذلك من خالل امل�شاهمة مببلغ 
اأ�شا�ص  حممولة للطلبة، متا�شيا مع روؤية دولة الإم��ارات التي تعتمد التعليم 
وما حتمله  الكرمية  اللفتة  والتعليم على هذه  الرتبية  وزارة  واأثنت  الريادة. 
امل�شتوى  على  وتكاتف  جمتمعية،  م�شوؤولية  من  وتختزله  وطنية  معان  من 
العملية  وا�شتمرارية  بالدولة، دعما لتطور  امل�شريف  القطاع  الوطني من قبل 
الرتبوية، م�شرية اإىل اأن جمموعة بنك اأبوظبي التجاري تقدم اأمنوذجا وطنيا 
بهذه  ونفخر  للوزارة،  ا�شرتاتيجي  �شريك  وهي  التعليم،  لقطاع  وداعما  رائدا 
ال�شراكة املتميزة. وتاأتي هذه املُبادرة من منطلق حر�ص بنك اأبوظبي التجاري 
ُبعد  التعلم عن  على اللتزام مب�شوؤوليته املجتمعية، حيث تعك�ص مبادرة دعم 
الكامل  الدعم  لتقدمي  واخلا�شة  احلكومية  املوؤ�ش�شات  مع  املُ�شرتك  التعاون 
للقطاع الرتبوي حتقيقاً لروؤية القيادة الر�شيدة يف بناء اأجيال متعلمة، ت�شاهم 
يف تعزيز املكت�شبات والبناء عليها، وترفد الوطن باملزيد من العقول الوطنية 

املاهرة القادرة على حتقيق طموحات وتطلعات الوطن.
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/فود برو ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب   رخ�شة رقم:1180902 
تعديل ا�شم جتاري من/فود برو ذ.م.م  

FOOD PRO LLC

اىل/كيت�شينكو لتاجري املطابخ  ذ.م.م
KITCHENCO KITCHENS RENTAL LLC

تعديل ن�شاط/حذف خدمات متوين باملواد الغذائية )٥629001(
تعديل ن�شاط/حذف ادارة املطاعم )8211004(

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12894 بتاريخ 2020/3/27 

اإعــــــــــالن
و�شاي  ال�ش�����ادة/�شندويج  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN للوجبات اخلفيفة رخ�شة رقم:2776008 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ا�شم جتاري من/�شندويج و�شاي للوجبات اخلفيفة  
SANDWICH AND SHAYA SNACK

اىل/وافا كافيه
WAFFA CAFE

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12894 بتاريخ 2020/3/27 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/بو�شت كويف

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2682365 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة ماجد حممد عبداهلل ح�شن ال�شعدي ٪100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف عمر �شالح حممد �شالح اجلنيبي
مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى   
دائرة التنمية القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر 
هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12894 بتاريخ 2020/3/27 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شركة احجار حماه 

CN لل�شيانة العامة ذ.م.م رخ�شة رقم:1181013 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة حنان حم�شن �شعيد جوفان حريز ٥1٪

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �شيف عبداهلل جنزل عبداهلل البلو�شي

 فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12894 بتاريخ 2020/3/27 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/فيديو لين فوتوجرايف  بان  التنمية القت�شادية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب ا�شتوديو رخ�شة رقم:2326727 
تعديل ا�شم جتاري من/ فيديو لين فوتوجرايف ا�شتوديو

VIDEO LINE PHOTOGRAPHY STUDIO
اإىل/ ماك�ص ميديا للت�شوير

MAX MEDIA PHOTOGRAPHY
٥ مرمي  1٣ حمل  �شارع   11 ق  العرا�ص  العني  العني  عنوان/من  تعديل 
�شامل حممد اىل العني املنطقة ال�شناعية النقلة ٣94440 ٣94440 ال�شيد 

مطر �شامل بدر واخرين
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى   
التنمية القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن 
او دعوى بعد انق�شاء هذه  وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق 

املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12894 بتاريخ 2020/3/27 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/كولج  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1165360:لال�شباغ رخ�شة رقم
تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12894 بتاريخ 2020/3/27 

اإعـــالن
تعلن مكتب تنمية ال�شناعة باأن: ال�شادة/م�شنع النهرين للمياه 

IN- 2003216 :رقم الرخ�شة ال�شناعية
قد ابدو رغبتهم يف اتخاذ التعديل التايل:

تنازل املالك:
نا�شر علي نا�شر احمد احلمريي

لت�شبح الرخ�شة ال�شناعية با�شم:
عمران �شلطان مطر مطر احلالمي ٪100

وعلى كل من لديه اعرتا�ص على الجراء املذكور اعاله مراجعة 
مكتب تنمية ال�شناعه - اإدارة خدمة امل�شتثمرين - خالل اأ�شبوعني 
من تاريخ ن�شر الإعالن ، واإل فلن يقبل مكتب تنمية ال�شناعة اي 

اعرتا�ص بعد انق�شاء مدة الإعالن.
مكتب تنمية ال�شناعة

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  27  مار�س  2020 العدد 12894 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  27  مار�س  2020 العدد 12894 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  27  مار�س  2020 العدد 12894 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  27  مار�س  2020 العدد 12894 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  27  مار�س  2020 العدد 12894 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  27  مار�س  2020 العدد 12894 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  27  مار�س  2020 العدد 12894 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  27  مار�س  2020 العدد 12894 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  27  مار�س  2020 العدد 12894 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  27  مار�س  2020 العدد 12894 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  27  مار�س  2020 العدد 12894 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  27  مار�س  2020 العدد 12894 

العدد 12894 بتاريخ 2020/3/27   
بالدعوى رقم 2019/894 جزاء عجمان 

املدعي عليهم / 1- حممد عاكف زيا امري  
2- حممد جواد ف�شل داد  ٣- حممد رحمن حممد رم�شان 

املرفوعة  بالق�شية  ح�شابي  كخبري  انتدابنا  مت  ان��ه  علما  نحيطكم 
�شدكم / من بولي�ص انديا لتجهيز احلبوب والبهارات - ذ م م 

اخلربة  اجتماع  ح�شور  قانونا  ميثلكم  من  او  مكلفني  فاأنتم  وعليه 
ع�شر  الثانية  ال�شاعة   2020/4/2 املوافق  اخلمي�ص  يوم  عقده  املقرر 
ظهرا وذلك مبقر مكتب اخلربة مبدينة العني لذا يرجى احل�شور 
باملوعد واملكان املحدد واح�شار امل�شتندات املوؤيدة لدفاعكم بالدعوى 
علما بانه يف حال تخلفكم  عن احل�شور فاإن اخلربة �شتبا�شر اأعمالها 

وفقا لل�شالحيات املخولة لها قانونيا. 
لالإ�شتف�شار الإت�شال : 0٥09٣٥9988 

اخلبري / امين �شعيد النجار 

خبري ح�شابي  

مذكرة اإعالن بالن�شر للح�شور
 اأمام اخلربة
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�صارقة-الفجر:

ك�شفت مبادرة “لغتي” عن تعاونها 
يف  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال���رتب���ي���ة  وزارة  م����ع 
بعد”  ع��ن  “التعليم  م��ب��ادرة  تنفيذ 
اأطلقتها الوزارة �شمن �شل�شلة  التي 
والوقائية  الح��رتازي��ة  الإج�����راءات 
امل�شتجد،  كورونا  فايرو�ص  ملواجهة 
بتوجيهات  “لغتي”  اأع��ل��ن��ت  ح��ي��ث 
ال�شيخة بدور بنت �شلطان القا�شمي، 
ع��ن اإت��اح��ة ك��اف��ة الأج��ه��زة اللوحية 
ال��ت��ي ك��ان��ت ق��د وزع��ت��ه��ا ع��ل��ى طلبة 
املرحلة الأوىل يف املدار�ص احلكومية 
املنزيل  ال�شارقة لال�شتخدام  باإمارة 

طوال مرحلة “التعليم عن بعد«.
وج���اءت ه��ذه اخل��ط��وة �شمن جهود 
مبادرة لغتي يف توفري اأعلى معايري 
الو�شع  ظ���ل  يف  ل��ل��ط��ل��ب��ة  ال��ت��ع��ل��ي��م 
“لغتي”  ان���ط���ل���ق���ت  اإذ  ال������راه������ن، 
التعليم  دع����م  ب���ه���دف   2013 يف 
ذكية  ب���و����ش���ائ���ل  ال���ع���رب���ي���ة  ب���ال���ل���غ���ة 

لأط��ف��ال وط���الب ال�����ش��ارق��ة، لت�شكل 
عن  “التعليم  م��ب��ادرة  يف  م�شاركتها 
امل���ب���ادرة  ل��ت��وج��ه��ات  بعد” اإ����ش���اف���ة 
اأعلى  وفر�شة للم�شاهمة يف حتقيق 
التح�شيل  فاعلية لها على م�شتوى 

الدرا�شي للطلبة. 
وي�شتفيد من هذه اخلطوة اأكرث من 
املدار�ص  جميع  يف  طالب  األف   13
احلكومية يف مدينة ال�شارقة ومدن 

من  وال�شرقية،  الو�شطى  منطقتي 
ريا�ص الأطفال وحتى ال�شف الثالث 
اك��ت��م��ل��ت مرحلة  الب���ت���دائ���ي، مم���ن 
ال��ل��وح��ي��ة عليهم  الأج����ه����زة  ت���وزي���ع 

خالل املراحل ال�شتة للمبادرة.
وقالت بدرية اآل علي، مدير مبادرة 
لغتي: “اإن م�شاركة مبادرة لغتي يف 
واجب  ب��ع��د(  ع��ن  )التعليم  م��ب��ادرة 
وطني، ي�شتلزم من جميع املوؤ�ش�شات 

التعليمية  وامل�����ب�����ادرات  وال���ه���ي���ئ���ات 
توجهات  م�������ش���ان���دة  وال�����رتب�����وي�����ة 
الطلبة  ���ش��الم��ة  ل�����ش��م��ان  ال���دول���ة 
�شحية  خماطر  اأي  من  وحمايتهم 
قد يتعر�شون لها، ويف الوقت نف�شه 
العملية  ا�شتمرارية  على  احل��ف��اظ 

التعليمية بال�شكل الأمثل«.
حققته  ال���ذي  “النجاح  واأ���ش��اف��ت: 
مبادرة لغتي خالل الأعوام املا�شية 
مبتكرة  ت��ع��ل��ي��م  م��ن��ظ��وم��ة  ب���ن���اء  يف 
وم�شاهماً  داع���م���اً  ���ش��ي��ك��ون  وذك���ي���ة 
مبادرة  توجهات  يف  وا�شحة  ب�شورة 
)التعليم عن بعد( حيث بنت املبادرة 
لدى الأجيال اجلديدة من الأطفال 
والطلبة ثقة كبرية يف و�شائل التعليم 
نتائج ملمو�شة يف  الذكي، وح�شدت 
لدى  ال��درا���ش��ي  التح�شيل  م�شتوى 
املبادرة،  م��ن  امل�شتفيدين  ال��ط��ل��ب��ة 
اليوم على ثقة  الأم��ر الذي يجعلنا 
والتعليم  الرتبية  وزارة  مبادرة  باأن 
الطلبة  ل��دى  وا�شحاً  اأث��راً  �شتحقق 

من  �شواء  لغتي  ا�شتهدفتهم  الذين 
املرحلة  طلبة  اأو  الأط���ف���ال  ري��ا���ص 
الأوىل يف املدار�ص احلكومية لإمارة 

ال�شارقة«.
بدورها اأ�شادت �شعادة فوزية غريب، 

العمليات  ل��ق��ط��اع  امل�����ش��اع��د  ال��وك��ي��ل 
والتعليم،  الرتبية  ب��وزارة  املدر�شية 
ب��ه��ذه امل���ب���ادرة ال��ت��ي ت��اأت��ي يف �شياق 
داع���م جل��ه��ود ال����وزارة ال��رام��ي��ة اإىل 
افرتا�شية  ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ب��ي��ئ��ة  ت��وف��ري 

عالية اجلودة بحيث حتاكي خمتلف 
املناهج الدرا�شية املطبقة يف املدر�شة 
التعاون  ع��ل��ى  م��ث��ن��ي��ة  الإم���ارات���ي���ة، 
املعنية  الوثيق بني خمتلف اجلهات 
بال�شاأن التعليمي ومن بينها مبادرة 

“لغتي” التي تقدم حمتوى تعليمياً 
متخ�ش�شاً يف اللغة العربية وهو ما 
تعليمية  جتربة  تقدمي  يف  �شي�شهم 
على  اإيجابي  ب�شكل  تنعك�ص  ري��ادي��ة 

اأداء وم�شتوى الطلبة.
التعاون  “اإن  ���ش��ع��ادت��ه��ا:  وق���ال���ت 
املوؤ�ش�شات  خمتلف  ب��ني  والتن�شيق 
للتعليم يف ظل  الداعمة  وامل��ب��ادرات 
والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة  ت��ط��ب��ي��ق 
اأ�شهم  ب��ع��د  ع���ن  ال��ت��ع��ل��م  مل��ن��ظ��وم��ة 
حلول  ت����ق����دمي  يف  ك���ب���ري  وب�������ش���ك���ل 
تعليمية على درجة عالية من اجلودة 
القيادة  توجيهات  ي��رتج��م  م��ا  وه��و 
ال�شتثمار  داأبت على  التي  الر�شيدة 
ب�شكل  التعليم  تكنولوجيا  يف جمال 
ا�شتجابتها  ���ش��وء  يف  وذل����ك  ك��ب��ري 
الذي  التعليم  مل�شتقبل  وا�شت�شرافها 
املتطورة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ف��ي��ه  ت��ل��ع��ب 
دوراً رئي�شياً وحمورياً �شيعود بالنفع 
يف  التعليمية  املخرجات  ج��ودة  على 

الدولة.

•• الفجر : اأ�صامة عبد املق�صود 

ت����ن����اق����ل����ت و������ش�����ائ�����ل ال����ت����وا�����ش����ل 
للرئي�ص  ف���ي���دي���و  الإج����ت����م����اع����ي 
ال�شربي األك�شندر فوت�شيت�ص ي�شيد 
فيه مبواقف دول��ة الإم���ارات جتاه 
دول��ت��ه وم�����ش��اع��دة ���ش��اح��ب ال�شمو 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
وا�شفه  امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى 
بال�شديق العظيم وحول دور هذه 
لنا هذه  الو�شائل وم�شاهمتها كان 

اللقاءات. 
الإعالمي  ال�شحفي  الكاتب  يقول 
الكورونا  زم����ن  يف  ع����الم  حم��م��ود 
التوا�شل  و�����ش����ائ����ل  ا����ش���ت���ط���اع���ت 
الإج��ت��م��اع��ي اأن حت��ول ال��ع��امل من 
ق���ري���ة ���ش��غ��رية ت��ف�����ش��ل الأ�����ش����وار 
غرفة  اإىل  بيوتها  ب��ني  واجل����دران 
ت�����ش��م ج��دران��ه��ا اجلميع  ���ش��غ��رية 
حتت �شقف واحد، ومن هذا املفهوم 
ال�شو�شيال  دور  ان���ك���ار  مي��ك��ن  ل 
فريو�ص  ح��رك��ة  متابعة  يف  م��ي��دي��ا 
التي  الأوىل  اللحظة  منذ  ك��ورون��ا 
مت ف��ي��ه��ا الإع�����الن ع���ن وج�����وده يف 
تزال  ول  بال�شني  مقاطعة هوبي  
متابعتها  ت��وا���ش��ل  ال��و���ش��ائ��ل  ه���ذه 
لكل  ال�شاعة  م��دار  وعلى  احلثيثة 
ال��ف��ريو���ص عامليا  ان��ت�����ش��ار  م��راح��ل 
للحدود،  ع���اب���را  اأ����ش���ب���ح  اأن  ب��ع��د 
وبطبيعة احلال كانت لكل مرحلة 
خ��ط��اب��ه��ا اخل��ا���ص وامل��ن��ا���ش��ب لكن 
الإيجابية الأكرب لو�شائل التوا�شل 
الذي  ال��دور  ذل��ك  الجتماعي هي 
التوعية مبخاطر  لعبته يف عملية 

ال��ف��ريو���ص وو���ش��ائ��ل ال��وق��اي��ة من 
ب����ه يف ظل  امل���ح���ت���م���ل���ة  الإ�����ش����اب����ة 
ح����ول طبيعة  ال���ق���ائ���م  الل��ت��ب��ا���ص 
الفريو�ص وم�شدره ، ول ننكر دور 
التوا�شل  رواد  م��ن  املتخ�ش�شني 
الخت�شا�ص  اأه��ل  من  الجتماعي 
بل  وال�شحية  الطبية  املجالت  يف 
الذين  والق��ت�����ش��ادي��ة  وال�شيا�شية 
وتقاريرهم  ب����اآرائ����ه����م  �����ش����ارك����وا 
الظواهر  ر����ش���د  يف  ال��ت��ح��ل��ي��ل��ي��ة 
عليه  اأطلق  ما  لنفجار  امل�شاحبة 
ال���ت���ي تهدد  احل�����رب اجل��رث��وم��ي��ة 
تناقلته  الب�شرية، ورغم ما  احلياة 
اأحيانا هذه الو�شائل من من�شورات 
ي��ق��ل��ل من  ذل���ك ل  اأن  اإل  ���ش��اخ��رة 
واآخر  املعلومات  تو�شيل  يف  دوره��ا 
اإىل  اأحيانا  ت��وؤدي  التي قد  الأخبار 
اإث��ارة الرعب والهلع وهو ما جعل 
النكات  ع��رب  ال�شخرية  من�شورات 
من  ع��ام��ال  امل�شحكة  والتعليقات 
واأ�شبحت  القلق  تخفيف  ع��وام��ل 
اه��ت��م��ام اجلميع  م��ث��ار  ت��داع��ي��ات��ه 

�شرقا وغربا.
ي��ق��ول حم��م��د را���ش��د ر���ش��ود رئي�ص 

الطلبة  اأم��������ور  اأول�����ي�����اء  جم���ل�������ص 
وال��ط��ال��ب��ات مب��دي��ن��ة دب���ا احل�شن 
بدور  قامت  ميديا  ال�شو�شيال  اأن 
الراهنة  ال���ظ���روف  ك��ب��ري  يف ظ���ل 
لفريو�ص كورونا فبع�شهم ا�شتغلها 
ب�����ش��ك��ل اإي���ج���اب���ي ب��ت��وع��ي��ة اأف������راد 
ال��ت��ع��ري��ف بفريو�ص  ع��ن  امل��ج��ت��م��ع 
ك��ورون��ا وال��وق��اي��ة م��ن ه��ذا املر�ص 
باملنزل  ال���ف���راغ  وق����ت  وا���ش��ت��غ��الل 
، وبع�شهم  ون��اف��ع  م��ف��ي��د  ه��و  مب��ا 
بن�شر  ���ش��ل��ب��ي  ب�����ش��ك��ل  ا���ش��ت��غ��ل��ه��ا 
والإ�شتهزاء  والتظليل  الإ���ش��اع��ات 
باملر�ص من خالل املقاطع وال�شور 
 ، التوا�شل  و�شائل  يف  تن�شر  ال��ت��ي 
ال�شو�شيال  مع  املتعاملني  ونن�شح 
ب�شكل  املوقف  مع  بالتعامل  ميديا 
اإي���ج���اب���ي وع�����دم ال��ت�����ش��وي�����ص على 
ق��رارات احلكومات واأخ��ذ  الأخبار 
فالكلمة  احلقيقية  م�شادرها  من 
و�شفاء  ب��ل�����ش��م��ا  ت���ك���ون  ال�������ش���ادق���ة 

للنا�ص.
ت��ق��ول الإع��الم��ي��ة غ���ادة اأب�����ش��ر مبا 
اأننا يف زمن اإيقاعه مت�شارع وتتعدد 
ف���ي���ه ال���ق�������ش���اي���ا الأك�������رث اإحل���اح���ا 

ت�شتوجب  وال���ت���ي  جم��ت��م��ع��ات��ن��ا  يف 
م�شوؤولية  منطلق  من  مالحقتها 
جم��ت��م��ع��ي��ة ومت���ل���ي���ك���ه���ا لأف��������راده 
تف�شيال  وبحثا وتوعية،  ومبا اأن 
الإع����الم ه��و خ��ط دف���اع م��ه��م جدا 
وموؤثر  من حيث النقل  والتاأثري 
اإي�شاله  �شرعة  اي��ق��اع  يف  ويتحكم 
ب��ات م��ت��اح الن  للر�شالة وه���ذا م��ا 
عام  ب�شكل  م��ي��دي��ا  ال�����ش��و���ش��ي��ال  يف 
املحمول  الهاتف  اج��ه��زة  اأن   ومب��ا 
حياتنا    يف  ج��دا  ا�شا�شي  ج��زء  باتت 
التوا�شل  من�شات  اتاحة  وبالتايل 
منها  ي�شتقون  النا�ص  ب��ات  عربها 
ال�شرعة  لهم  توفر  لأنها  املعلومة 
دور يف  ل��ع��ب��ت  ك��م��ا  ام��ت��الك��ه��ا  يف 
ت���وع���ي���ة امل���ج���ت���م���ع  م����ن ف���ريو����ص 
كورونا وبالتاأكيد هذا ل يلغي دور 
الر�شمية    الإع��الم��ي��ة  امل��وؤ���ش�����ش��ات 
التى باتت على قناعة تامة باأهمية 
تواكبها   ول��ك��ي  ميديا  ال�شو�شيال 
ر�شالتها  ت�شل  من�شات  ا�شتحدثت 
وجتاري اليقاع ، فكان دورها اي�شا 
يف  فعال  ال�شو�شيال  من�شات  ع��رب 
التوعية م��ن ف��ريو���ص ك��ورون��ا من 

ك��ل اجل���وان���ب، ن��ع��م ه��ي ���ش��الح ذو 
ال�شوابط  وج��ود  مع  ولكن  حدين 
ايقاعها  ل�شبط  ا�شتحدثت  ال��ت��ي 
وجتنب  امل�������ش���داق���ي���ة  ح���ي���ث  م����ن 
الن�شر ال�شلبي الذي يوؤثر يف اأفراد 
هناك  اأن  نن�شى  ل  واي�شا  املجتمع 
وعي كبري جدا يف م�شاألة النتقائية 
وال�شتيعاب جتاه ما ين�شر عربها 
وجود  مع  ولكن  تاأثريه  كان  مهما 
الر�شمي  وال����رادع  ال�شوابط  ه��ذه 
النهاية   الأم������ور  يف  ه���و م���ا ج��ع��ل 
وان  حتى  ال�شحيح  م�شارها  تاأخذ 

�شذ بع�ص الفراد.
ف����ات����ن عبد  الإع�����الم�����ي�����ة  ق����ال����ت 
النيل  ق���ن���اة  يف  خم���رج���ة  ال���ع���زي���ز 
التوا�شل  و�شائل  اأ�شبحت  للثقافة 
ميديا  ال�شو�شيال   ( الج��ت��م��اع��ي  
التوعية  لن�شر  م��ه��م��ا  م�����ش��درا    )
ال�����ش��ح��ي��ة وزي���������ادة امل���ع���رف���ة بني 
النا�ص فقد اأ�شبحت جزاأ ل يتجزاأ 
دائما  �شتظل  ولكنها   ، بيوتنا  م��ن 
ذو حدين فرغم مميزاتها  �شالحا 
حيث  ك��ث��رية  ���ش��ل��ب��ي��ات  ل��ه��ا  اأن  اإل 
افكار  لبث  الكثريين  ي�شتخدمها 

اأو  خا�شة  اأه���داف  خل��دم��ة  بعينها 
اإث���ارة  ن�شر م��ع��ل��وم��ات م��ن ���ش��اأن��ه��ا 
باأمن  وامل�شا�ص  النا�ص  بني  البلبلة 
) فريو�ص  وب����اء  ال���ب���الد، ويف ظ��ل 
جميع  يجتاح  ال��ذي   )  19 كوفيد 
دول العامل جند اأن موقع منظمة 
ال�شحة العاملية ، ومواقع منظمات 
تقوم  دول���ة  بكل  اخلا�شة  ال�شحة 
ب����دور ك��ب��ري وم��ه��م يف ت��ق��دمي كل 
اخلا�شة  وال���ب���ي���ان���ات  امل���ع���ل���وم���ات 
منه  الوقاية  وكيفية  املر�ص  بهذا 
وذل��ك عن طريق عمل فيديوهات 
فئات  جميع  يفهمه  مب�شط  ب�شكل 
املجتمع وكذلك عمل تنويهات من 
املجالت  ���ش��ت��ى  امل��ج��ت��م��ع يف  جن���وم 
باملكوث  الإلتزام  على  النا�ص  حلث 
العتبار  ب��ع��ني  وال��ن��ظ��ر  امل��ن��زل  يف 
لالأزمة احلالية واأخذ الأمور بكل 
ح�شم دون التهويل اأو التقليل من 
الإعالمية  تقول   . امل��ت��اأزم  الو�شع 
م����ريا ع��ل��ي ب�����ادئ ذي ب����دء اأوج����ه 
العاملني  ك��اف��ة  اإىل  اإج���الل  حتية 
اجلنود  فهم   ، ال�شحي  القطاع  يف 
احلرجة  امل��رح��ل��ة  ب��ه��ذه  الفعليني 

مع  املواجهة  �شفوف  يف  بكونهم   ،
مبا�شرة،  م��ع��ه  وال��ت��ع��ام��ل  ال���وب���اء 
الكوكب  ه����ذا  ع��ل��ى  اإن�������ش���ان  ول��ك��ل 
لأ�شحاب  اأن  كما   ، منه  لب��د  دور 
الإع���الم املجتمعي امل���زدوج م��ا بني 
�شانع  م��ن  ال��واح��د  املجتمع  ف��ئ��ات 
حمتوى اأو متفاعل معه اأو ناقل له 
بن�شر  امل�شاهمة  دور مهم وهو يف   ،
اجلهات  م��ن  ال�شليمة  امل��ع��ل��وم��ات 
التوعية  ون�شر   ، الر�شمية  املعنية 
�شيا�شة  ت��ري��ده��ا  ال��ت��ي  ب��ال��ك��ي��ف��ي��ة 
فامل�شاألة   ، �شحيا  ال��وب��اء  مواجهة 
بقدر  حمتوى  �شناعة  لي�شت  هنا 
اإع��ادة لن�شر برامج وفقرات  ما هو 
�شيا�شة  اعتمدتها  ال��ت��ي  ال��ت��وع��ي��ة 
اأن  اإذ   ، العاملي  ال��وب��اء  ال��دول��ة �شد 
امل�شاألة لي�شت فنية �شرفة تتطلب 
ولكي  املحتوى،  �شناع  م��ن  اإب��داع��ا 
التي  ال�شائعات  نكون يف منئى عن 
النفع  اأكرث من  ال�شرر  �شاأنها  من 
اأ���ش��ح��اب الإعالم  ب���ادر  اإن  ، وذل���ك 
بطرح  ال��ف��رتة  ه���ذه  يف  املجتمعي 
امل��و���ش��وع م��ن وج��ه��ة نظرهم دون 
من  التوعية  بن�شر  فقط  الل��ت��زام 

األإعالمية  اأك��دت   . التوعية  جهات 
كثيفة  ���ش��ح��ب  اأن  ال��ق��م�����ص  ع��اي��دة 
من ال�شائعات واملعلومات املغلوطة 
كورونا  وب���اء  تف�شى  م��ع  ان��ت�����ش��رت 
بعدما �شار »عابرا« للحدود وانت�شر 
ال����ع����امل، حيث  اأن����ح����اء  يف ج��م��ي��ع 
والقلق  اخل���وف  م�شاعر  �شاهمت 
فى مواقع التوا�شل الجتماعي يف 
�شارت  التى  ال�شائعات  هذه  تف�شى 
ل ت��ق��ل خ���ط���را ع���ن ال���وب���اء ذات����ه، 
انطلقت  النقي�ص من ذلك   وعلى 
و�شائل  ع��رب  املجتمعية  امل���ب���ادرات 
وحمالت  الإج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���ش��ل 
ال���ت���وع���ي���ة ����ش���د ف����ريو�����ص ك���ورون���ا 
واجباً  وب��ات��ت   ، ال��ع��امل  اأرج�����اء  يف 
�شخ�ص،  لكل  يومياً  طق�شاً  �شعبياً، 
والتوا�شل  ال���ت���ن���اغ���م  م����ن  ح���ال���ة 
الإي����ج����اب����ي ث���ن���ائ���ي الجت�������اه بني 
حالة  والعك�ص،  واحلكومة  ال�شعب 
دعمته  و�شلوك  ال��ط��وارئ،  خلقتها 
الأزم�����ة، ح��ي��ث جن��ح��ت احلكومات 
ال�شلوك  ت��ع��دي��ل  يف  ال�����ش��ع��وب  م��ع 
الجتماعي اجلمعي، فال م�شافحة 
التجمعات  وجت���ن���ب  ق���ب���الت،  ول 
يف  النتيجة  وك��ان��ت  اجل��م��اه��ريي��ة، 
غاية الروعة،  ا�شتجابوا وتفاعلوا، 
باحلجر  ال�������ش���ع���وب  ج����ل  وال����ت����زم 
الذاتي يف معظم دول العامل ، ومن 
الجتماعية  م�شوؤوليتي  منطلق 
توعية  حملة  اأطلقت   ، كاإعالمية 
للتوعية  ف��ي��دي��وه��ات  اإن���ت���اج  ع���رب 
نتحدى   _ م���ع���اً  ع����ن����وان   حت����ت 
انت�شار  اإىل احل���د م��ن  ون��ت�����ش��دى  
وتت�شمن  )ال����ك����ورون����ا(  ف���ريو����ص 

توعية �شحية متعددة اجلوانب

دور مواقع التوا�صل االإجتماعي يف حماربة كورونا 

م�شتهدفة اأكرث من 13 األف طالب وطالبة

»لغتي« ت�صارك يف مبادرة »التعليم عن بعد« وتتيح اأجهزتها اللوحية لال�صتخدام املنزيل

•• دبي-الفجر: 

ع��م��اًل ب��ال��ت��وج��ي��ه��ات ال�����ش��ادرة ع��ن ح��ك��وم��ة دول���ة الإم������ارات باللتزام 
ب���اإج���راءات التباعد الج��ت��م��اع��ي وجت��ن��ب الخ��ت��الط وال��ع��م��ل ع��ن ُبعد 
خالل هذه املرحلة احل�شا�شة للحّد من انت�شار فريو�ص كورونا امل�شتجد 
)كوفيد 19( واحلفاظ على ا�شتمرارية الأعمال واخلدمات يف الدولة، 
تراأّ�ص �شعادة حممد �شلطان القا�شي رئي�ص جمل�ص اإدارة �شركة جمموعة 
بريد الإمارات اليوم اأول اجتماع للمجل�ص ُيقام عن ُبعد بالعتماد على 
اأحدث تقنيات الت�شال املتطورة. وناق�ص املجتمعون اأحدث امل�شتجدات 

الراهنة واخلطوات الحرتازية املتخذة يف بريد الإمارات ملواجهة الأزمة 
وت�شييق دائرة انت�شار فريو�ص كورونا املُ�شتجد )كوفيد 19( مع �شمان 
احلفاظ على ا�شتمرارية الأعمال وموا�شلة تقدمي اخلدمات الربيدية  

للمتعاملني بكفاءة واحلد من اأي تاأخري . 
واختتم �شعادته الجتماع متوجهاً بال�شكر اإىل اأ�شحاب ال�شعادة اأع�شاء 
بجهود  اأ����ش���اد  ك��م��ا  وت��ع��اون��ه��م  امل��ت��وا���ش��ل  دع��م��ه��م  ع��ل��ى  الإدارة  جمل�ص 
وقال  احل��رج��ة.  الأوق����ات  ه��ذه  خ��الل  وتكاتفهم  وال��ت��زام��ه��م  املوظفني 
جمموعة  �شركة  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  القا�شي  �شلطان  حممد  �شعادة 
بريد الإمارات:  نواجه اليوم فرتة ع�شيبة حتمل الكثري من ال�شبابية 

غري  وتكاتفاً  اإيجابية  طاقة  مل�شنا  اأننا  اإل  العامل   يف  ال�شتقرار  وع��دم 
اأث��ب��ت��ت للعامل  ال��ت��ي  الإم�����ارات  دول���ة  الأط����راف يف  ب��ني جميع  م�شبوقاً 
باأ�شره اأنها تعمل يداً واحدة حكومًة و�شعباً لجتياز هذه املحنة وتقدمي 
اإميانها  م��ن  انطالقاً  ال��ع��امل  املت�شررين ح��ول  ال��ع��ون واخل��ري لكل  ي��د 
ال�شعبة.   الأزم��ات  �شيما خالل  امل�شري ل  ووح��دة  والإن�شانية  بالإن�شان 
واأ�شاف �شعادته: حر�شنا يف بريد الإمارات على اتخاذ جميع اخلطوات 
الحرتازية والإجراءات الالزمة عماًل بتوجيهات قيادتنا احلكيمة من 
باأننا  را�شخ  واإمي���ان  تامة  ثقة  على  واأن��ا  املجتمع.  و�شالمة  �شحة  اأج��ل 
�شنجتاز الأزمة ونخرج منها بعزمية واإرادة قوية. اأدعوكم اإىل التعاون 

اأف�شل.   غ��ٍد  اأج��ل  من  ال��واح��د  الفريق  ب��روح  والعمل  اجلهود  وت�شافر 
ل�شركة  التنفيذي  الرئي�ص  ال�شرم،  �شعادة عبداهلل حممد  قال  وب��دوره 
جمموعة بريد الإمارات بالوكالة، نوؤكد اأننا �شنوا�شل اإعطاء الأولوية 
العاملني يف ال�شفوف الأمامية  املطلقة ل�شمان �شحة و�شالمة جميع 
وتوفري بيئة اآمنة ملتعاملينا وملوظفينا. نحن كاأبناء هذا الوطن علينا اأن 
نوحد �شفوفنا للفوز يف معركتنا �شد فريو�ص كورونا امل�شتجد )كوفيد 
م�شوؤولية  عليه  واملحافظة  اجلميع  يحت�شن  الإم��ارات وطن  اإن   ،)19
اأجل جتاوز  اجلميع فالكل م�شوؤول والكل قادر على �شناعة الفرق من 

هذه املرحلة ال�شتثنائية بعون اهلل تعاىل. 

••دبي-الفجر:

بداأت الإدارة العامة للموؤ�ش�شات العقابية والإ�شالحية يف �شرطة دبي، اإجراء 
اختبارات حفظ القراآن الكرمي للنزلء �شمن الدورة الأوىل، والتي تنفذها 

بالتعاون جائزة دبي الدولية للقراآن الكرمي، عن ُبعد.
واأكد العميد على حممد ال�شمايل، مدير الإدارة العامة للموؤ�ش�شات العقابية 
من  ال��ن��زلء  تاأهيل  على  دب��ي  ل�شرطة  العامة  القيادة  حر�ص  وال�شالحية، 
خالل تنفيذ الربامج التعليمية والتدريبية يف العديد من املجالت، وا�شتخدام 

اأحدث تقنيات الت�شال املرئي لال�شتفادة منها يف عملية الختبار عن بعد.
وقال العميد علي ال�شمايل اأن عدد املتقدمني لالختبارات بلغ عدد )173( 
نزياًل ونزيلة، حيث حتر�ص الإدارة العامة للموؤ�ش�شات العقابية والإ�شالحية 
نزلء  مُتكن  ب�شورة  الخ��ت��ب��ارات،  ه��ذه  لأداء  املالئمة  الأج����واء  توفري  على 
ونزيالت املوؤ�ش�شة امللتحقني بالربنامج يف اجتيازها، م�شرياً اأن نتائج النزلء 
الناجحني يف الختبارات يتم اعتمادها من قبل رئي�ص اللجنة املنظمة للجائزة 
املحكومية  ف��رتة  بتخفيف  ق��رار  اإ���ش��دار  يتم  �شوئها  وعلى  العامة،  والنيابة 

للنزلء والنزيالت.

جمل�س اإدارة �صركة جمموعة بريد االإمارات يعقد اجتماعه االأول عن ُبعد ملناق�صة اجلهود 
املتوا�صلة ملواجهة انت�صار فريو�س كورونا امل�صتجد )كوفيد 19( 

اختبارات حفظ القراآن الكرمي لنزالء 
املوؤ�ص�صات العقابية عن ُبعد 
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العدد 12894 بتاريخ 2020/3/27   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم 93/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2018/64 القا�شي بالزام املنفذ �شده 

الأول الدفعة الكبرية ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره )21٥189.07 درهم( �شامل الر�شوم وامل�شاريف 
، والقا�شي بالزام املنفذ �شده الثاين ديباك جاجنو اين ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 78٥19 

درهم( ، �شامال للر�شوم وامل�شاريف 
طالب الإعالن : بنك ابوظبي التجاري )فرع( - �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ 

وميثله : حممد عي�شى �شلطان ال�شويدي -  �شفته بالق�شية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- الدفعة الكبرية - �ص ذ م م - �شفته بالق�شية : منفذ �شده

جمهول حمل الإقامة 
املنفذ  املبلغ  املذكورة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام عليك الدعوى  مو�شوع الإع��الن : قد 
به وقدره )21٥189.07( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 1٥ يوما من تاريخ ن�شر 

هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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•• راأ�ض اخليمة – الفجر 

منطقة  يف  بفرعها  الجتماعية  للتنمية  الإم�����ارات  جمعية  اختتمت 
قدمها  والتي  التحريك  اأف��الم  �شناعة  بعنوان  تدريبية  دورة  الرم�ص 
ملدة  العربية،  م�شر  جمهورية  من  الناظر  حممد  اإ�شماعيل  الدكتور 
اإب��راز مدى الإتفاق والختالف  اإىل  ال��دورة  اأيام متتالية وهدفت  اأربع 

بني فيلم ال�شينما وفيلم التحريك مع ال�شرح والتدريب لبع�ص قواعد 
كيفية  اإىل  امل���درب  تطرق  كما  التحريك.   لفيلم  الإخ���راج  واأ�شا�شيات 
و�شيناريوهات  الأفكار  كتابة  على  والتدريب  التحريك  لفيلم  التفكري 
�شخ�شيات  وتنفيذ  ت�شميم  علي  ال��ت��دري��ب  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  الأف�����الم.  
الفيلم والتدريب على حتريك ال�شخ�شيات من خالل املعاي�شة للحركة 
وتنفيذها واكت�شاف اأ�شكال خمتلفة للفيلم.  وقد مت خالل الدورة عمل 

�شخ�شيات كرتونية با�شتخدام ال�شل�شال بالإ�شافة اإىل تعليم امل�شاركني 
على كيفية ا�شتخدام تطبيق Stop Motion  لعمل اأفالم ُمتحركة 

ق�شرية ُت�شتخدم يف جمال الدعاية والإعالن وتعليم الأطفال.
كما اأنهت اجلمعية بفرعها يف منطقة الرم�ص دورة تدريبية بعنوان لغة 
الإ�شارة والتي قدمتها خبرية لغة الإ�شارة بوزارة تنمية املجتمع الأ�شتاذة  
عبري را�شد ال�شحي، ملدة يومني  وبح�شور 22 ُم�شارك.  هدفت الدورة 

اإىل تعريف امل�شاركني باأ�ش�ص ومفاهيم لغة الإ�شارة وتعليمهم الأحرف 
الأح��رف لعمل ُجمل ذات مفهوم.   والأرق���ام والأم��اك��ن وكيفية تركيب 
مدى  لقيا�ص  للم�شاركني  فردية  اختبارات  عمل  مت  ال��دورة  نهاية  ويف 
الإ�شارة وعلى  امل�شاركني على تكوين جمل بلغة  فاعليتها ومدى قدرة 
الأول يف  امل�شتوى  باجتياز  للم�شاركني  ال�شهادات  الأ�شا�ص مت منح  هذا 

لغة الإ�شارة.

•• عجمان-الفجر:

بداأت دائرة التنمية القت�شادية يف عجمان متابعة تطبيق قرار العمل 
اإ�شعار لحق ملنافذ بيع  24 �شاعة اعتباراً من الأم�ص وحتى  على مدار 
وكذلك  ماركت  و�شوبر  وب��ق��الت  تعاونية  جمعيات  من  الغذائية  امل��واد 
الظروف  امل�شتهلكني يف ظل  تلبية احتياجات  ال�شيدليات وذلك بهدف 

تنفيذ  ب��دء  اإىل  بالإ�شافة  الزدح����ام،  وتقليل  التكّد�ص  وملنع  ال��راه��ن��ة، 
للتاأكد كذلك من  التفتي�شية  امليدانية واحلمالت  الزيارات  �شل�شلة من 
الإمارة  يف  املفتوحة  والأ���ش��واق  التجارية  واملراكز  الت�شوق  مراكز  تقّيد 
الغذائية  امل���واد  امل��راك��ز ع��دى منافذ بيع  امل��وؤق��ت لهذه  ب��ق��رار الإغ���الق 
وال�شيدليات املتواجدة فيها وذلك ملدة اأ�شبوعني قابلة للتمديد لغايات 
ال��ع��دوى، وت��اأت��ي ه��ذه ال��ق��رارات متا�شياً مع  جتّنب الخ��ت��الط وانتقال 

احلكومة  تتخذها  ال��ت��ي  الوقائية  وال��ت��داب��ري  الح��رتازي��ة  الإج�����راءات 
للحد من انت�شار فريو�ص كورونا “ كوفيد 19 “، وللحفاظ على �شحة 

و�شالمة املجتمع.
مراقبة  على  واهتمامها  حر�شها  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  وت��وؤك��د 
الو�شع القت�شادي يف الإمارة وت�شعى اإىل عدم الإ�شرار مب�شالح املن�شاآت 
ودون امل�شا�ص مب�شالح امل�شتهلكني، كما ُتهيب الدائرة اإىل �شرورة التقّيد 

بالقرارات التي مت اإ�شدارها موؤخراً، ويف حال ثبوت التالعب يف الأ�شعار 
وا�شتغالل امل�شتهلكني، �شيتم خمالفة املن�شاأة، كما ُيجيز القانون م�شاعفة 
قيمة الغرامة حتى 100 األف درهم خالل ال�شنة الواحدة، ويحق اأي�شاً 
اإذا  واإلغاء الرتخي�ص  اأ�شهر،  �شتة  اإىل  املن�شاأة ملدة ت�شل  اإغالق  للدائرة 
مبا  والل��ت��زام  التعاون  اإىل  اجلميع  الدائرة  وتدعو  ال�شرورة،  اقت�شت 

ي�شدر منها من قرارات.

•• دبي-الفجر: 

جمّمع  اأول  للعلوم،  دبي  جممع  عقد 
العلوم  لقطاع  ومكّر�ص  �شامل  اأعمال 
ندوة  املنطقة،  يف  ال�شحية  والرعاية 
رقمية )ويبنار( عرب الإنرتنت �شمن 
يقيمها  التي  هيلث  اأدف��ان�����ص  �شل�شلة 
ل��ل��ع��ل��وم بغر�ص  دوري������ا جم��م��ع دب����ي 
املعلومات،  ت���ب���ادل  ع��ل��ى  ال��ت�����ش��ج��ي��ع 
والتوا�شل  ال��ت��ع��ارف  ف��ر���ص  واإت���اح���ة 
باملر�شى  املتعلقة  املخرجات  وحت�شني 

يف دولة الإمارات.
املا�شي  الأ�شبوع  الندوة  واأقيمت هذه 
لت�شل  الإنرتنت  عرب  الأوىل  وللمرة 
اأكرث  ي�شم  ال��ذي  املجمع  �شركاء  اإىل 
اأكرث  ب���ه  ���ش��رك��ة، وي��ع��م��ل   350 م���ن 
النقا�ص  واأدار  موظف.   3،700 من 
م����روان ع��ب��دال��ع��زي��ز ج��ن��اح��ي، املدير 
به  و���ش��ارك  للعلوم،  دب��ي  ملجمع  العام 
�شبيب،  بن  فاطمة  الدكتورة  من  كل 
ال�شيا�شات  ت���ط���وي���ر  ق�����ش��م  رئ��ي�����ش��ة 
والدكتور  ب���دب���ي،  ال�����ش��ح��ة  ه��ي��ئ��ة  يف 
اإميانويل مون�شار، الأ�شتاذ امل�شاعد يف 
كلية  يف  ال�شحية  وال�شيا�شات  الإدارة 
احلكومية،  ل��الإدارة  را�شد  بن  حممد 
ووائ���������ل الأم����������ني، ال�����ش����ت���������ش����اري يف 

امليكروبيولوجيا ال�شريرية والطبيب 
املتخ�ش�ص يف الأمرا�ص املعدية لدى 

م�شت�شفى كينغز كوليدج دبي.
وُن�������ظ�������م�������ت ال����������ن����������دوة ال����رق����م����ي����ة 
 Synapse م�������ع  ب�����ال�����������ش�����راك�����ة 
 Connect و   Medical
 ،C o m m u n i c a t i o n s
من  احل������د  ك���ي���ف���ي���ة  اإىل  وت����ط����رق����ت 
انت�شار انت�شار كوفيد19-، عرب اتباع 
والتدابري  املعنية  اجل��ه��ات  تو�شيات 
ال��وق��ائ��ي��ة م��ث��ل م���ا اأ���ش��ب��ح ي��ع��رف ب� 
ال��ت��ب��اع��د الج��ت��م��اع��ي وال����ذي يهدف 
على  املر�ص  انت�شار  منحنى  لت�شطيح 
املتحدثون  وعر�ص  ال��ع��امل.  م�شتوى 
�شركات  من  املبذولة  العاملية  للجهود 
والكوادر  والأدوي���ة  ال�شحية  الرعاية 
ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ت��ي ت��ع��م��ل ب���ال ك��ل��ل على 
جتارب �شريرية لتطوير لقاح وعالج 
عن  اأي�����ش��ا  وحت���دث���وا  لكوفيد19-، 
م�شاهمة ال�شركات العاملة يف جممع 
دب���ي ل��ل��ع��ل��وم يف اجل��ه��د ال��ع��امل��ي مثل 
ت�شنع  وال��ت��ي   Agiomix ���ش��رك��ة 
الإم���ارات  يف  م�شانعها  م��ن  انطالقا 
جتهيزات ت�شخي�ص الإ�شابة بفريو�ص 

كوفيد19-.
ع��ب��دال��ع��زي��ز جناحي:  م����روان  وق����ال 

ل��ل��ع��ل��وم، ن�شع �شحة  دب���ي  يف جم��م��ع 
الأعمال  قطاع  يف  �شركائنا  و�شالمة 
ع���ل���ى راأ��������ص اأول���وي���ات���ن���ا خ�����الل هذه 
ال����ظ����روف ال���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة، م���ا يجعل 
ه����ذه ال��ن�����ش��خ��ة م���ن اأدف���ان�������ص هيلث 
اأف�شل  م�شاركة  وت��ع��د  اأه��م��ي��ة.  اأك���رث 
املمار�شات مبا يتما�شى مع الإر�شادات 
اأمرا  املعنية  ال�شلطات  و�شعتها  التي 
ج���وه���ري���اً ب��ال��ن�����ش��ب��ة ل��ن��ا ل��ل��ع��م��ل معاً 
وال�شتمرار  النت�شار  معدل  خلف�ص 

يف تقدمي اأف�شل رعاية للمر�شى .
املنا�شب  ال���وق���ت  ه���و  الآن  واأ�����ش����اف: 
تقنيات  ا����ش���ت���خ���دام  ل��ت��ع��زي��ز  مت���ام���ا 
�شابقاً  التي اطلقت  الرعاية ال�شحية 

والتطبيقات  ُبعد  عن  التطبيب  مثل 
ن��ط��اق وا�شع  امل��ت��اح��ة على  والأج���ه���زة 
بحيث ميكن لالأ�شخا�ص ا�شتخدامها 

وفق اإر�شادات ال�شلطات املخت�شة .
�شبيب:  بن  فاطمة  الدكتورة  وقالت 
ال�شباب حتت  ب��اأن  اعتقاد خاطئ  ثمة 
لالإ�شابة،  معر�شني  غ��ري    35 �شن 
ل��ك��ن��ه��م ح��ق��ي��ق��ة الأم��������ر مي���ك���ن اأن 
غريهم،  اإىل  ينقلوه  واأن  ب��ه  ي�شابوا 
كيفية  ي��ق��ي��ن��ا  ي��ع��ل��م  اأح����د  ل  اأن  ك��م��ا 
ال��ف��ريو���ص وت���ط���وره فبع�ص  ان��ت��ق��ال 
يظهروا  اأي  دون  ب��ه  ي�شابون  النا�ص 
اآخرون  ي�شاب  ح��ني  يف  اأع��را���ص،  اأي 
التنف�شي  اجل��ه��از  يف  خفيفة  ب��ع��دوى 
مثل  ب�شيطة  اأع���را����ص  م��ع  ال��ع��ل��وي، 
العط�ص اأو �شيالن الأنف، فيما يعاين 
م�شاعفات  م���ن  الأ���ش��خ��ا���ص  ب��ع�����ص 
رعاية  اإىل  ويحتاجون  خطورة  اأك��رث 
طبية. لذلك ، اإذا كنت �شخ�شا معافى 
التعقيم،  ا����ش���ت���خ���دام  اإىل  ���ش��ت��ح��ت��اج 
واتخاذ تدابري حلماية نف�شك و�شمان 

عدم نقل املر�ص لالآخرين .
واأكد الدكتور اإميانويل مون�شار: كلفت 
اأع�شاءها  ال��ع��امل��ي��ة  ال�شحة  منظمة 
وطنية  عمل  خطط  بو�شع   193 ال��� 
حالت  مع  للتعامل  ال�شحي  لالأمن 

التف�شي والتعامل مع اجلائحة. ومن 
اجل���دي���ر ب��ال��ذك��ر اأن����ه وق��ب��ل عامني 
با�شرت عدة جهات مبا يف ذلك هيئة 
وزارة  مع  وبالتعاون  دب��ي  يف  ال�شحة 
الدولة  يف  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�شحة 
خمتلفة  ل�����ش��ي��ن��اري��وه��ات  ب�����الإع�����داد 
تتعلق با�شتقبال ماليني الزوار خالل 
م��ع��ر���ص اك�����ش��ب��و مب���ا يف ذل����ك و�شع 
خطط متكاملة للتعامل مع الطوارئ 
خالل  املعدية  الأمرا�ص  اأو  ال�شحية 

امل�شبقة  ال�شتعدادات  وه��ذه  احل��دث، 
�شاعدت كثرياً يف ال�شتجابة ال�شريعة 
للوباء  العاملي  النت�شار  مع  والتعامل 

 .
نظام  اإن  الأم��������ني:  وائ������ل  واأ������ش�����اف 
الإم���ارات  دول��ة  يف  ال�شحية  الرعاية 
م��ت��ق��دم وجم���ه���ز ب�����ش��ك��ل ك���ام���ل، كما 
يبلغ متو�شط عمر اإجمايل ال�شكان يف 
الإمارات حوايل 33 عاماً، مما يقلل 
من حاجتنا اإىل غرف العناية املركزة، 

فيها  ترتفع  التي  اأوروب����ا  عك�ص  على 
ن�شبة ال�شكان الأكرب عمرا. وهذا يثبت 
فريدة  جمموعة  تواجه  دول��ة  كل  اأن 
معركتها  يف  التحديات  م��ن  وخا�شة 
التحكم  املهم  ومن  �شد كوفيد19-. 
امل�شت�شفيات  اإىل  ال��ت��دف��ق  م��ع��دل  يف 
قد  الذين  للمر�شى  الرعاية  لتوفري 

يعانون من حالت طارئة اأخرى .
جناحي  عبدالعزيز  م���روان  واخ��ت��ت��م 
جل�شة اأدفان�ص هيلث الرقمية بتقدمي 

باحلفاظ  ال���ن���ا����ص  ل��ع��ام��ة  ن�����ش��ي��ح��ة 
اإج��راءات تباعد  اأمانهم واعتماد  على 
اجتماعي تتما�شى مع الربوتوكولت 
احلكومية  اجل���ه���ات  و���ش��ع��ت��ه��ا  ال��ت��ي 

املعنية ملنع انت�شار الفريو�ص.
وي�����ش��ه��م ���ش��رك��اء ق��ط��اع الأع����م����ال يف 
جممع دبي للعلوم يف جهود املكافحة 
 Agiomix ت��ق��دم  حيث  ال��ع��امل��ي��ة، 
يف  كوفيد19-  ف��ح�����ص  جم��م��وع��ات 

دولة الإمارات. 

••  اأبو ظبي-الفجر: 

التي  والح��رتازي��ة  الوقائية  وال��ت��داب��ري  الإج����راءات  م��ع  متا�شياً 
فريو�ص  لحتواء  املخت�شة  واجلهات  الإم���ارات  حكومة  تتخذها 
على  حر�شه  اإط���ار  ويف   ،)COVID-19( امل�شتجد  ك��ورون��ا 
يدعو  توعوي  فيديو  الوطني  الإ�شعاف  اأطلق  العامة،  ال�شالمة 
اجلميع اىل “البقاء يف املنزل” مبا يتكامل مع حملة ‘#خلك_
يف_البيت’ التي مت اإطالقها على مواقع  التوا�شل الجتماعي 
والإ�شعافية  الطبية  الطواقم  عمل  لت�شهيل  وذل��ك  ال��دول��ة،  يف 
والأفراد العاملني يف قطاع الطوارىء والأزمات ومتكينهم من اأداء 
مهامهم يف احلد من انت�شار عدوى كورونا امل�شتجد.  ويف ال�شياق 
�شالح  اأح��م��د  الوطني  لالإ�شعاف  التنفيذي  الرئي�ص  ق��ال  ذات���ه، 

تعمل على مدار  الأم��ام��ي��ة  اخل��ط��وط  “طواقمنا يف  ال��ه��اج��ري: 
ال�شاعة وبكامل امكاناتها حفاظا على �شالمة و�شحة املجتمع يف 
هذه الظروف ال�شتثنائية، اإن بقائكم يف املنزل هو خري عون لنا 
بالتوجيهات  الت�شرف مب�شوؤولية واللتزام  ننا�شد اجلميع  ولذا 
�شالمة  ل�شمان  املعنية  ال�شلطات  ت�شدرها  ال��ت��ي  والتعليمات 
اجلميع والتعاون معا للحد من انت�شار هذا الوباء العاملي”. وقد 
اأّكد الإ�شعاف الوطني يف بيان �شحفي بالأم�ص موا�شلة جهوزيته 
ال��ت��ام��ة ورف���ع درج����ات ال���ش��ت��ع��داد وات���خ���اذه ت��داب��ري اإ���ش��اف��ي��ة يف 
ف�شال   ،)COVID-19( امل�شتجد  كورونا  فريو�ص  مواجهة 
الوقائية والحرتازية وال�شتباقية  الإج��راءات  اتخاذه كافة  عن 
وت��ف��ع��ي��ل��ه خل��ط��ط ا���ش��ت��م��راري��ة الأع���م���ال ل��ل��ت��ع��ام��ل م���ع الو�شع 
وبالتعاون  الر�شيدة  القيادة  توجيهات  مع  متا�شيا  وذل��ك  العام، 

هذه  ملواجهة  املخت�شة  واجل��ه��ات  الأ�شرتاتيجيني  ال�شركاء  مع 
الإ�شعاف يف حالت  ا�شتمرارية خدمات  بفعالية و�شمان  الأزم��ة 
تطورات  مع  التعامل  يف  وامل��رون��ة  الإ�شتجابة  و�شرعة  ال��ط��وارئ 
واأفراد  الأو�شاع، وكذلك احلفاظ على �شحة و�شالمة موظفيه 
الوطني  الإ���ش��ع��اف  اأن  يذكر  ومقيمني.   مواطنني  م��ن  املجتمع 
يقدم خدماته الإ�شعافية على مدار ال�شاعة يف املناطق ال�شمالية 
ال��ق��ي��وي��ن والفجرية(  واأم  وراأ�����ص اخل��ي��م��ة  )ال�����ش��ارق��ة وع��ج��م��ان 
باأ�شطول حديث من  اإ�شعافية موؤهلة وم��زودة  ك��وادر وف��رق  عرب 
التميز  معايري  اأعلى  وفق  املتطورة،  واملعدات  الإ�شعاف  مركبات 
مواطنني  من  ال�شكان  جلميع  ويتاح  امل�شت�شفى.  قبل  ما  ملرحلة 
 998 ومقيمني طلب اخلدمة من خالل رقم طوارئ الإ�شعاف 

.NA998 والتطبيق الإلكرتوين

االإ�صعاف الوطني: بقاوؤكم يف املنزل هو خري عون لنا... »خلك يف البيت«

االإمارات للتنمية االجتماعية تنظم �صناعة اأفالم التحريك ولغة االإ�صارة

ِبْدء تطبيق العمل 24 �صاعة ملنافذ بيع املواد الغذائية وال�صيدليات يف عجمان

جممع دبي للعلوم يعقد ندوة عرب الإنرتنت ملناق�شة جهود احلد من انت�شار كوفيد- 19

خرباء: الفرتة احلالية منا�صبة ال�صتخدام التطبيقات االإلكرتونية وخدمات الطبيب االفرتا�صي 

•• اأبوظبي-وام:

�شالحية  متديد  الت�شالت  قطاع  تنظيم  هيئة  قررت 
واملراكز  للم�شت�شفيات  الال�شلكية  الت�شاريح  جميع 
تاريخ  عن  النظر  بغ�ص  كافة  الدولة  اأنحاء  يف  الطبية 
انتهائها وذلك يف اإطار دعمها للجهود الحرتازية التي 

يبذلها القطاع ال�شحي بالدولة يف الظروف الراهنة.
اأن��ه��ا وفرت   - ام�ص  اأ���ش��درت��ه  بيان  الهيئة - يف  واأك���دت 
لدعم  الح��ت��ي��اط��ي��ة  الال�شلكية  ال�����رتددات  م��ن  ح��زم��ة 
ال�شحي  ال��ق��ط��اع  يف  الال�شلكية  الت�����ش��الت  منظومة 
الطلب  عند  ف��وراً  بحيث ميكن تخ�شي�شها  الدولة،  يف 

دون احلاجة اإىل الدفع امل�شبق للر�شوم املطلوبة لإجناز 
املعاملة.

واأ�شارت الهيئة اإىل اأن منظومة ر�شد الطيف الرتددي 
تعمل على مدار ال�شاعة للحد من اأي تداخالت ل�شلكية 
�شارة تعيق عمل اخلدمات احليوية يف الدولة، و�شيتم 
حال  يف  الأول���وي���ة  الطبية  وامل���راك���ز  امل�شت�شفيات  م��ن��ح 
الأجهزة  عمل  على  يوؤثر  ت�شوي�ص  اأو  ت��داخ��الت  وج��ود 
تعطيل  اأو  ب��ت��اأخ��ري  ي��ت�����ش��ب��ب  اأو  ل��دي��ه��م  امل�����ش��ت��خ��دم��ة 
الحرتازية  للتدابري  ودع��م��اً  تعزيزاً  وذل��ك  اأعمالهم، 
التي تقوم بها الدولة حلماية املجتمع واملحافظة على 

�شحة املواطنني واملقيمني.

تنظيم االت�صاالت متدد �صالحية الت�صاريح الال�صلكية للم�صت�صفيات واملراكز الطبية
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عربي ودويل

حواىل 1،7 مليون ن�شمة، اأي حواىل ثلث �شكان البالد. وبلغ عدد 
�شخ�ص من   500 اأك��رث من  املقاطعة  ه��ذه  بالوباء يف  امل�شابني 
اأ�شل 880 م�شاباً يف البالد باأ�شرها. و�شّجلت فنلندا حتى اليوم 

ثالث وفيات بالفريو�ص.
وبح�شب ال�شلطات، فاإّن عدد الإ�شابات ميكن اأن يكون اأعلى بكثري 
وقد ي�شل اإىل 30 �شعف احل�شيلة املعلنة، وذلك ب�شبب اقت�شار 
قّلة  على  بالفريو�ص  الإ�شابة  تثبت  التي  املخربية  الفحو�شات 

قليلة من ال�شّكان.
والأ�شبوع املا�شي، اأعلنت مارين حالة الطوارئ الأمر الذي �شمح 
لها باإغالق احلدود اأمام غري املقيمني وحظر كل التجّمعات التي 

يزيد عدد امل�شاركني فيها عن 10 اأ�شخا�ص.

•• هل�صنكي-اأ ف ب

هل�شنكي  ع��زل  م��اري��ن  �شانا  الفنلندية  ال����وزراء  رئي�شة  اأع��ل��ن��ت 
كورونا  فريو�ص  تف�ّشي  ملنع  البالد  اأن��ح��اء  �شائر  عن  ومنطقتها 

امل�شتجّد الذي اأ�شبحت العا�شمة بوؤرته الأ�شا�شية.
الدخول  اإّن حت���ّرك���ات  ���ش��ح��ايف  م���وؤمت���ر  م���اري���ن خ���الل  وق���ال���ت 
واخلروج من منطقة العا�شمة �شتكون حمظورة لالأفراد اعتباراً 

من اجلمعة ولغاية 19 ني�شان اأبريل.
اإىل  العودة  يف  احل��ّق  �شخ�ص  لكّل  ف�����اإّن  ه����ذا  مع  لكن  واأ�شافت 

دياره .
واملنطقة امل�شمولة بقرار العزل هي مقاطعة اأو�شيما التي يقطنها 

رو�صيا �صتوقف كل الرحالت الدولية فنلندا تعزل العا�صمة عن �صائر اأنحاء البالد  
•• مو�صكو-اأ ف ب

اأعلنت رو�شيا تعليق كافة الرحالت الدولية اعتباراً من منت�شف ليل اخلمي�ص اجلمعة مبوجب مر�شوم حكومي 
يت�شمن �شل�شلة تدابري جديدة ملكافحة تف�شي فريو�ص كورونا امل�شتجد.

العادية والتجارية،  البالد تعليق كافة الرحالت  الذي ن�شر اخلمي�ص، على �شلطات الطريان يف  املر�شوم  ويفر�ص 
ي�شتثنى منها الرحالت اخلا�شة التي �شتجلي املواطنني الرو�ص من اخلارج.

وقل�شت رو�شيا حتى الآن ب�شكل كبري رحالتها الدولية، ومل تعد ت�شري �شوى رحالت بني العا�شمة مو�شكو وعوا�شم 
اأخرى ت�شغلها �شركة ايروفلوت الرو�شية الوطنية ح�شرا.

وفاة  الأربعاء عن  واأعلنت  امل�شتجد.  كورونا  اإ�شابة بفريو�ص   658 الر�شمية  رو�شيا بح�شب احل�شيلة  و�شجلت يف 
مري�شني يبلغان من العمر 73 و88 عاماً، دون اأن ت�شري اإىل اأن وفاتهما مرتبطة بكوفيد 19.

�شيما  املا�شية، ل  الأي��ام  عنها يف  اأُعلن  اأخ��رى  تدابري  ن�شر اخلمي�ص  ال��ذي  املر�شوم  التنفيذ مبوجب  ودخلت حيز 
اإغالق العديد من الأماكن العامة يف املناطق الرو�شية، حيث اتخذ حتى الآن عدد قليل من الإجراءات الهادفة اإىل 

الت�شدي لتف�شي فريو�ص كورونا امل�شتجد.

•• مدريد-اأ ف ب

ال�شبان  م����ن  جم���م���وع���ة  ح����اول����ت 
من  اإ�شعاف  �شيارات  منع  الإ�شبان 
28 مري�شا م�شابا بفريو�ص  نقل 
كورونا اإىل اأحد امل�شاكن يف بلدتهم 
ر�شقها  ع����رب  ال����ب����الد،  ج���ن���وب  يف 
ب����احل����ج����ارة. وق�����د وق�����ع احل�����ادث 
جراء  القتلى  ح�شيلة  ارت��ف��اع  بعد 
اإ�شبانيا  يف   3434 اإىل  الفريو�ص 
ال�شني،  امل�شجل  ال��ع��دد  متخطية 
مع حتمل كبار ال�شن وطاأة تف�شي 

املر�ص.
اإن الحتجاج وقع  وقالت ال�شرطة 
حاولت  عندما  الثالثاء  ظهر  بعد 
قافلة من �شيارات الإ�شعاف دخول 
وهي  ك��ون��ث��ي��ب��ث��ي��ون،  دي  ل��ي��ن��ي��ا  ل 

مدينة فقرية يف الأندل�ص.
األقوا  امل��ح��ت��ج��ني  اأن  واأو����ش���ح���ت 
الإ�شعاف  ���ش��ي��ارات  ع��ل��ى  احل��ج��ارة 
اإغالق  وحاولوا  ال�شتائم  واأطلقوا 
منت�شف  يف  �شيارة  بركن  طريقها 
اأن������ه مت  اإىل  م�������ش���رية  ال����ط����ري����ق، 

ت��وق��ي��ف ���ش��اب��ني. وق���د ن��ق��ل هوؤلء 
ل  ب���دي���ل يف  ���ش��ك��ن  اإىل  امل�����ش��ن��ون 
العالج  تلقي  ميكنهم  حيث  لينيا 
اخلا�شة  الرعاية  دار  لأن  الطبي 
بهم يف األكال ديل فايل قرب ملقة 
، وفق ما  تخ�شع لعمليات تطهري 
اأف����اد م�����ش��در يف ال�����ش��رط��ة. ووقف 
50 �شخ�شا معظمهم من  ح��واىل 
ال�شرطة  عنا�شر  وه��ددوا  ال�شباب 
املزيد  م���ن  واأه���ان���وه���م حم���ذري���ن 
املزيد  جلب  اإذا  الحتجاجات  من 
اأ�شاف  كما  امل�شنني،  املر�شى  م��ن 

امل�شدر.
م���زي���دا من  اإن  ال�����ش��رط��ة  وق���ال���ت 
وقت  ان���دل���ع���ت يف  ال����ش���ط���راب���ات 
لحق من امل�شاء اإذ قام املتظاهرون 
ب��اإل��ق��اء اأ���ش��ي��اء م��ن اأ���ش��ط��ح املنازل 
امل��ج��اورة، مب��ا يف ذل��ك م��واد قابلة 
الإغ��������الق  . ورغ��������م  ل���ال����ش���ت���ع���ال 
من  للحد  امل�شبوق  غ��ري  ال��وط��ن��ي 

الفريو�ص  اأ���ش��اب  امل��ر���ص،  تف�شي 
�شخ�شا   47610 الآن  ح��د  اإىل 
يف اإ�شبانيا، والغالبية العظمى من 

الوفيات من امل�شنني.
مقاطعة  يف  لينيا  ل  مدينة  وتقع 
مدينة  وه������ي  )ج�����ن�����وب(  ك����ادي����ز 
م��رتام��ي��ة الأط�����راف ت��رت��ف��ع فيها 
بكونها  وت�شتهر  البطالة  معدلت 

مالذا لتهريب املخدرات والتبغ.
واأو�شح م�شدر ال�شرطة هناك جو 
املتورطني  لأن  امل��دي��ن��ة  يف  م��ت��وت��ر 
يف ن�����ش��اط��ات غ��ري م�����ش��روع��ة مثل 
اأو احل�����ش��ي�����ص ل  ال���ت���ب���غ  ت���ه���ري���ب 
ميكنهم فعل اأي �شيء ول ميكنهم 

مغادرة منزلهم دون مربر .
واأ�شاف وعندما يحاولون اخلروج 
نقب�ص عليهم لأنه مع عدم وجود 
اأحد يف ال�شوارع، ميكن اأن تتحرك 
ب�شبب  اأ�����ش����رع  ب�����ش��ك��ل  ال�����دوري�����ات 

انعدام حركة مرور .

ال��ع��ق��ي��د و�شاح  ال��غ��رب��ي  ال�����ش��اح��ل 
امليلي�شيات  ع��ن��ا���ش��ر  اإن  ال��دب��ي�����ص، 
احلوثية اأ�شهروا اأ�شلحتهم يف وجه 
طاقم ال�شفينة ملنعهم من التحرك 
عندما حاول القبطان رفع املر�شاة 

لالإبحار باجتاه ميناء املخا . 
احلوثية  امل���ي���ل���ي�������ش���ي���ات  ودف�����ع�����ت 
عنا�شرها  م��ن  م�شلحاً   30 بنحو 
وحما�شرة  ال�����ش��ف��ي��ن��ة  لق���ت���ح���ام 
الأممية  البعثة  واأع�����ش��اء  طاقمها 
غرفهم  اإىل  ال��ذه��اب  م��ن  ومنعهم 

اأو مكاتبهم.

دورات طائفية 
الثامن  ال����ي����وم  ���ش��ح��ي��ف��ة  ن�������ش���رت 
اليمنية تفا�شيل اإخ�شاع ميلي�شيات 
الرتبوي  القطاع  ملنت�شبي  احلوثي 
ل����دورات ط��ائ��ف��ي��ة، واأك����دت م�شادر 
معلماً   80 ح�������ش���ور  اإع����الم����ي����ة 
ينتمون  واإداري�����اً  وم��دي��راً  ومعلمة 
العا�شمة  م���دار����ص  م���ن  ع���دد  اإىل 
مغلقة  غ���رف  يف  طائفية  ل����دورات 

حتت الأر�ص . 
اأف���راد  جميع  امليلي�شيات  واأل���زم���ت 
ال����ط����اق����م ال���ت���ع���ل���ي���م���ي ب����ع����دد من 
الدورات  املدار�ص على ح�شور تلك 
على  العقوبات  اإيقاع  مع  احلوثية، 

القوى ال�شيا�شية اأو�شلت اإىل زعيم 
الكرد�شتاين  الدميقراطي  احل��زب 
تت�شمن  ر�شالة  ال��ب��ارزاين  م�شعود 
ا���ش��ت��ع��داده��ا مل��ن��اق�����ش��ة ف���ك���رة طرح 
عقاباً  اجل��م��ه��وري��ة  برئي�ص  ال��ث��ق��ة 
وا�شتبداله  ال��زريف،  تر�شيح  له على 
ب�����ش��خ�����ص اآخ������ر ي��ر���ش��ح��ه احل����زب 
ال��ك��رد���ش��ت��اين، لقاء  ال��دمي��ق��راط��ي 

المتناع عن دعم الزريف.
زعيم  اأن  �شيا�شية،  م�شادر  وك�شفت 
ائتالف دولة القانون نوري املالكي 
حما�شرة  ج��ه��ود  ���ش��خ�����ش��ي��اً  ي��ق��ود 
الوا�شعة  �شالته  م�شتغاًل  ال���زريف، 
وال�شنية  ال�����ش��ي��ع��ي��ة  الأو�����ش����اط  يف 

والكردية.
مراقب  ع����ن  ال�����ش��ح��ي��ف��ة  ون���ق���ل���ت 
ت�شعى  اإن ما  �شيا�شي عراقي قوله، 
تعلن  وه��ي  ال�شيعية  الأح���زاب  اإليه 
ع���ن رف�����ش��ه��ا ت��ر���ش��ي��ح ال������زريف اأن 
ك��ل ح��زب ي��رغ��ب يف ال���ش��ت��م��رار يف 
الدولة  من  ح�شته  على  احل�شول 
م����ن غ����ري ن���ق�������ش�����������ان، وه�����و م����ا ل 
عدم  ب�شبب  البع�ص  اإل��ي��ه  يطمئن 
تخبئه  اأن  ميكن  ما  اإىل  اطمئنانه 
امل���رح���ل���ة امل��ق��ب��ل��ة م����ن ت����غ����ريات يف 
ميزان القوى قد تطيح مب�شاحله 

اأو تثلمها.

تربويون  وك�شف  عنها.  املتخلفني 
وت���رب���وي���ات ����ش���ارك���وا يف ال������دورات 
الرئي�شي  ال���ه���دف  اأن  احل���وث���ي���ة، 
منها كان تعلم املبادئ التي روج لها 
احلوثي،  ح�شني  اجلماعة  موؤ�ش�ص 
ملحا�شرات  لال�شتماع  واإخ�شاعهم 

عن  ممثلني  ب���اأن  اللندنية  ال��ع��رب 
الأ�شبوع  خ���الل  ا�شتمعوا  ال�����ش��در 
خليارات  الأوىل،  ل��ل��م��رة  اجل����اري، 
القوى ال�شيا�شية ال�شيعية الأخرى 

ب�شاأن بدلء الزريف املحتملني.
من  ع����دداً  اأن  ال�شحيفة،  وع��ل��م��ت 

امللك  ع���ب���د  امل���ي���ل���ي�������ش���ي���ات  زع����ي����م 
وثائقية  اأف���الم  ومتابعة  احل��وث��ي، 

تكر�ص ثقافة اجلماعة. 

الأزمة العراقية 
ال�شيعي  ال�����دي�����ن  رج������ل  ي���و����ش���ك 

النحناء  ع��ل��ى  ال�������ش���در  م��ق��ت��دى 
املوالية  ال�شيا�شية  القوى  ل�شغوط 
ا�شتبدال  اإىل  ال�����ش��اع��ي��ة  لإي�������ران، 
رئي�ص الوزراء املكلف عدنان الزريف 

ب�شخ�شية اأخرى.
ل�شحيفة  �شيا�شية  م�شادر  وقالت 

•• كركا�ض-وكاالت

الفنزويلية  املعار�شة  زعيم  اأع��ل��ن 
مليون   20 ت�شليم  غوايدو  خ��وان 
اأنقذتها  ح�������ش���اب���ات  م����ن  دولر 
املنظمات  اإىل  امل��ك��ل��ف��ة،  احل��ك��وم��ة 
ال�����دول�����ي�����ة م�����ن اأج��������ل م���واج���ه���ة 
البلد  يف  امل�شتجد  ك��ورون��ا  جائحة 

الالتيني.
وقال الزعيم املعار�ص يف بيان ن�شر 
الجتماعي  التوا�شل  �شبكات  عرب 
اأم�������ص الأرب����ع����اء: ل��ق��د مت��ك��ن��ا من 
ليتم  دولر  م��ل��ي��ون   20 ا���ش��ت��ع��ادة 
منحها واإدارتها من قبل منظمات 

 . العقبات  تزيل  اأن  يجب  امل�شلحة 
الآن  حتى  م��ادورو  حكومة  وتلقت 
م�شاعدة من ال�شني ورو�شيا، اأكرب 
والتجاريني،  ال�شيا�شيني  حلفائها 
لكنها طلبت اأي�شاً قر�شاً بقيمة 5 
النقد  �شندوق  من  دولر  مليارات 

الدويل مل حت�شل عليه بعد.
واأ�شار غوايدو اإىل اأن البالد لي�شت 
اإنه على  م�شتعدة للوباء لكنه قال 
ا�شتعداد للقيام بكل ما يلزم لوقف 
الرغم  على  الفنزويليني،  معاناة 
نية  بعدها وج��ود  ا�شتبعد  اأن��ه  من 
يف اإج��راء ح��وار جديد مع حكومة 

مادورو.

الأط��راف، و�شتقدم  دولية متعددة 
ب�شكل مبا�شر امل�شاعدة التي حتتاج 

اإليها فنزويال ب�شدة .
واأو������ش�����ح غ�����واي�����دو، امل����ع����رتف به 
ك��رئ��ي�����ص م����وؤق����ت ل���ف���ن���زوي���ال من 
هذه  اأن  دول�����ة،   50 ح����وايل  ق��ب��ل 
الأموال تاأتي من ح�شابات اأنقذتها 
اأو  تفا�شيل  ذك���ر  دون  امل��ع��ار���ش��ة، 
ال���ت���ي ي�شري  حت���دي���د احل�������ش���اب���ات 

اإليها.
�شت�شمح  امل�����ش��اع��دة  ه���ذه  اإن  وق���ال 
للعاملني  الواقية  املعدات  بتوفري 
ا�شتعادة  يف  و�شت�شاهم  بال�شحة، 
خدمة املياه غري املنتظمة يف بع�ص 

مبنتجات  و�شت�شاعد  امل�شت�شفيات 
للجراثيم  امل�شادة  املطهرات  مثل 

التي ت�شتد احلاجة اإليها .
وو�شع الزعيم املعار�ص �شرطاً باأل 
مت��ر ه��ذه امل���وارد ب��اأي��دي مغت�شب 
نيكول�ص  )ال���رئ���ي�������ص  ال�����ش��ل��ط��ة 
م���ادورو( اأو اأع��وان��ه ، لأن��ه بح�شب 
ق��ول��ه ���ش��وف ي�����ش��رق الأم�����وال كما 

فعل يف ال�شنوات الأخرية .
وتابع ل توجد منظمة مالية دولية 
املطلوبة  امل��الي��ني  �شتقر�ص  ج��ادة 
فا�شدة  دك��ت��ات��وري��ة  ه��ن��اك  ب��ي��ن��م��ا 
وجتار خمدرات يف ال�شلطة، ميكننا 
القوات  احل�شول على الدعم لكن 

•• بغداد-اأ ف ب

�شقط �شاروخا كاتيو�شا فجر اأم�ص 
ال�شديدة  اخل�شراء  املنطقة  على 
ال��ت��ح�����ش��ني ب��و���ش��ط ب���غ���داد، حيث 
بح�شب  الأمريكية،  ال�شفارة  مقّر 
الأمني  الإع���الم  خلية  اأعلنت  م��ا 
ال��ر���ش��م��ي يف ب��ي��ان، ل��ريت��ف��ع عدد 
الهجمات �شد امل�شالح الدولية يف 

العراق اإىل 26.
وقال م�شدر اأمني لوكالة فران�ص 
بر�ص اإن ال�شواريخ كانت ت�شتهدف 
اأنها  ال�����ش��ف��ارة الأم���ريك���ي���ة، غ���ري 
�شقطت على بعد مئات الأمتار يف 

�شاحة خالية.
م�شوؤوليتها  ج��ه��ة  اأي  تعلن  ومل 
اأن  ال��ه��ج��م��ات، غ���ري  اأي م���ن  ع���ن 
اأ���ش��اب��ع التهام  ت��وج��ه  وا���ش��ن��ط��ن 
املقربة  اهلل  ح���زب  ملي�شيات  اإىل 

من اإيران.
اإعالن  رغ��م  الهجمات  وتتوا�شل 
ي�شكل  ال���ت���ي  امل���ت���ح���دة  ال����ولي����ات 
ج��ن��وده��ا ال��غ��ال��ب��ي��ة ال��ع��ظ��م��ى من 
القوات املنت�شرة يف العراق، �شحب 
ق��وات��ه��ا م��ن ق��واع��د ع���دة واإع����ادة 
اأخ�����رى داخل  ق���واع���د  ن�����ش��ره��ا يف 

العراق.
يقوم  ال����دويل  ال��ت��ح��ال��ف  اأن  ك��م��ا 
باإعادة متو�شع لقواته املنت�شرة يف 
نحو 11 قاعدة ع�شكرية يف اأنحاء 

العراق.
جندي   300 ن���ح���و  وان�������ش���ح���ب 
القاعدة  من  التحالف  ق��وات  من 
القائم  يف  ال��ع��راق��ي��ة  ال��ع�����ش��ك��ري��ة 
ب��غ��رب ال���ع���راق ع��ل��ى احل�����دود مع 
�شوريا، ومن املقرر �شحب القوات 
وكركوك  ال���ق���ي���ارة  ق��اع��دت��ي  م���ن 

اإىل  ب��ال��ن��ظ��ر  ���ش��ّي��م��ا  ول  م���وؤق���ت���اً 
الأزمة ال�شحي .

واأ����ش���اف���ت اأّن�����ه ب��ن��اء ع��ل��ي��ه ق���ّررت 
اأن تعيد اإىل الوطن، حتى  فرن�شا 
املنت�شرين  ج��ن��وده��ا  اآخ���ر،  اإ���ش��ع��ار 
�شامال  اإط��ار عملية  العراق يف  يف 
 200 وال��ب��ال��غ ع���دده���م ت��ق��ري��ب��اً 
ع�������ش���ك���ري، ب��ع�����ش��ه��م ي�������ش���ارك يف 
تدريب القوات العراقية والبع�ص 
الآخ������ر يف رئ���ا����ش���ة اأرك�������ان ق���وات 

التحالف يف بغداد.
الثالثاء  الت�شيكي  اجلي�ص  واعلن 
اأنه �شحب 30 جنديا من العراق 
اأم��ن��ي��ة وق��ل��ق من  ب�شبب خم���اوف 

انت�شار فريو�ص كورونا امل�شتجد.

اأعيد  اأن  و�شبق  ال��ب��الد.  �شمال  يف 
متو�شع بع�ص القوات اإىل مواقع 
التي  املجاورة  �شوريا  للتحالف يف 
مدافع،  اإىل  اإ�شافة  نزاعا،  ت�شهد 
اإر�شال البع�ص الآخر  بينما �شيتم 
اإىل قواعد اأخرى يف العراق اأو اإىل 

الكويت.
وج����اء ذل���ك الإع�����الن ب��ع��د تكرار 
على  ال�������ش���اروخ���ي���ة  ال���ه���ج���م���ات 
العراقية  ال��ع�����ش��ك��ري��ة  ال���ق���واع���د 
التي توؤوي جنوداً غربيني، وعلى 

ال�شفارة الأمريكية يف بغداد.
ومنذ اأواخر ت�شرين الأول اأكتوبر، 
ق����وات  ه���ج���وم���اً   26 ا����ش���ت���ه���دف 

اأجنبية يف العراق.

واأ����ش���ف���ر اأح�����د ال��ه��ج��م��ات يف 11 
التاجي  ق��اع��دة  ع��ل��ى  م��ار���ص  اآذار 
�شمال بغداد، عن مقتل ع�شكريني 

اأمريكيني وجمّندة بريطانية.
ك��وف��ي��د- ت��ف�����ش��ي  اأن  ي���ب���دو  ل��ك��ن 
اإذ  الن�شحاب،  عمليات  �شّرع   19
الفرن�شية  الأرك���ان  رئا�شة  اأعلنت 
قّررت  باري�ص  اأّن  الأرب��ع��اء  م�شاء 
حيث  ال��ع��راق  من  جنودها  �شحب 

ي�شاركون يف عمليات تدريب.
اإّنه  وقالت رئا�شة الأركان يف بيان 
بالتن�شيق مع احلكومة العراقية، 
ت���ع���دي���ل حجم  ال���ت���ح���ال���ف  ق�������ّرر 
انت�شاره يف العراق وتعليق اأن�شطة 
العراقية  الأم�����ن  ق����وات  ت���دري���ب 

وباء املنطقة اخل�شراء
الكاتب علي ح�شني يف مقال  يقول 
اإنه  ال��ع��راق��ي��ة،  امل���دى  ب�شحيفة  ل��ه 
ويف الوقت الذي يعي�ص فيه املواطن 
العراقي حمنة وباء كورونا، تن�شغل 
امل��ن��ط��ق��ة اخل�������ش���راء ب��ال��ب��ح��ث عن 
رئي�ص وزراء يحفظ لها م�شاحلها، 
وي��ب��ت��ع��د ق���در الإم���ك���ان ع���ن هموم 

النا�ص.
الطاعون  م���دن  يف  ح�����ش��ني،  واأك�����د 
احلق  ي��ح��ول��ون  ���ش��ا���ش��ة  م��ع  نعي�ص 
جحيم  اإىل  واحل���ي���اة  ���ش��الل��ة  اإىل 
العراقيني،  معظم  ب��ن��اره��ا  يكتوي 
ال�شا�شة  اإن  لال�شمئزاز  مثري  ك��م 
باحلرية  ي��ط��ال��ب��ون  ك���ان���وا  ال���ذي���ن 
الوح�شية  ال��ي��وم مي��ار���ش��ون  ن��راه��م 
وال���ش��ت��ب��داد ال��ت��ي م��ار���ش��ه��ا �شدام 

واأبناوؤه ومقربوه من قبل . 
واأ���ش��اف ق��ائ��اًل، يف م��دن الطاعون 
تغيب العدالة وت�شبح الدميقراطية 
جمرد واجهة ل�شرقة اأحالم النا�ص 
�شعارات  اإىل  لتتحول  وم�شتقبلهم، 
وخ��ط��ب ي��ل��ق��ي��ه��ا ع��ل��ي��ن��ا ���ش��ب��اح كل 
النتهازيني  م���ن  جم��م��وع��ة  ي����وم 
دميقراطية  واملزورين،  والل�شو�ص 
وال�شفاهة  ال���ت���ف���اه���ة  ����ش���ع���اره���ا 
وم�شمونها  وال�����ش��راه��ة،  وال��ب��الدة 
اإق���������ش����اء ال�����ك�����ف�����اءات واخل��������ربات 
العايل  ال�شوت  اأ�شحاب  واحت�شان 

وال�شاخب؟ . 

••عوا�صم-وكاالت:

املدعومة  احلوثي  ميلي�شيا  تكر�ص 
م���ن اإي�������ران ث��ق��اف��ة الإره��������اب بني 
وب�شيا�شة  ب����ال����ق����وة،  ال���ي���م���ن���ي���ني 
تثقيفية  دورات  حل�شور  الإخ�شاع 
احلوثية  امل���ب���ادئ  لن�شر  م�شبوهة 
على  عقوبات  فار�شة  امل��دار���ص،  يف 
ووفقاً  امل���ت���وان���ني.   اأو  امل��خ��ال��ف��ني 
مع�شلة  ت��ب��ق��ى  ع���رب���ي���ة  ل�����ش��ح��ف 
العراق  يف  ج��دي��دة  حكومة  ت�شكيل 
قائمة بفعل عرقلة بع�ص الأحزاب 
ورف�����ش��ه��ا ت��ك��ل��ي��ف ع���دن���ان ال����زريف 
ويوؤكد  ال�������وزراء،  رئ��ي�����ص  مب��ن�����ش��ب 
كتاب عراقيني اأن الأزمة املزمنة يف 
بالدهم وباء �شيا�شي مياثل جائحة 

كورونا.

خروق حوثية
الأو�شط  ال�شرق  �شحيفة  ر���ش��دت 
جتديد احلوثيني عرقلتهم ل� اتفاق 
ا�شتوكهومل اخلا�ص باليمن، واأكدت 
ال�شحيفة، اأن عنا�شر من ميلي�شيا 
اإبحار �شفينة الأمم  احلوثي منعوا 
اإىل  امل��ت��ح��دة م��ن مدينة احل��دي��دة 
مدينة املخا، لنقل �شباط الرتباط 
التابعني للحكومة ال�شرعية، بعدما 
البعثة  يف  ع��م��ل��ه��م  ت��ع��ل��ي��ق  ق������رروا 
امل�شرتكة ب�شبب اخلروق احلوثية . 
وقال املتحدث با�شم عمليات حترير 

�صحف عربية: احلوثي ميعن يف االإرهاب..والعراق يغرق يف االأوبئة ال�صيا�صية

�صقوط �صاروخن على املنطقة اخل�صراء و�صط بغدادغوايدو يعلن م�صاعدات بـ20 مليون دوالر ملواجهة كورونا 

ال حاالت اإ�صابة حملية يف ال�صن بكورونا  
 •• بكني-اأ ف ب

مل ت�شجل ال�شني اأم�ص اأي حالة اإ�شابة حملية بفريو�ص كورونا امل�شتجد، 
لكن ال�شلطات ال�شحية �شجلت 67 حالة م�شتوردة اإ�شافية.

واأح�شت كذلك �شت وفيات بينها خم�ص يف مدينة ووهان التي ظهر فيها 
الفريو�ص للمرة الأوىل، بح�شب احل�شيلة الر�شمية.

وجتهد ال�شني التي انت�شر فيها الفريو�ص منذ كانون الأول/دي�شمرب على 
تفادي عودة وباء كوفيد 19 اإىل اأرا�شيها من اخلارج.

العا�شمة  ويف  اإليها.  الوافدين  كل  على  يوماً   14 لذلك احلجر  وتفر�ص 
بكني، يتم احلجر يف اأماكن حتددها ال�شلطات وعلى ح�شاب الوافدين اجلدد 
ب�  ال�شلطات  و�شفتها  اإ�شابة  حالة   541 �شجلت  وبالإجمال،  البالد.  اإىل 
امل�شتوردة ، وفق وزارة ال�شحة ال�شينية، يف وقت يظهر اأن ال�شني قد جنحت 

اإىل حد كبري بال�شيطرة على املر�ص.
وبداأت احلياة بالعودة تدريجياً اإىل مقاطعة هوباي وعا�شمتها ووهان بعد 

�شهرين من الإغالق جراء الفريو�ص.
وكانت املقاطعة التي يبلغ عدد �شكانها اأكرث من 50 مليون ن�شمة الأكرث 
ت�شرراً من الفريو�ص يف ال�شني التي �شجلت اأكرث من 80 األف اإ�شابة و3 

اآلف حالة وفاة.
مغلقة  تبقى  املدار�ص  لكن  القطار،  وحمطات  املطارات  بع�ص  فتح  واأعيد 
حتى الآن. و�شرتفع القيود متاماً عن النقل يف هوباي اجلمعة، لكن �شتبقى 

مفرو�شة يف ووهان حتى 8 ني�شان/ابريل.

احتجاج على نقل مر�صى كورونا مبدينة ا�صبانية
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عربي ودويل

عدد  ارت��ف��اع  الول  اأم�����ص  امل�شرية  وال�شكان  ال�شحة  وزارة  اأع��ل��ن��ت 
احلالت التي حتولت نتائج حتاليلها معمليا من اإيجابية اإىل �شلبية 

لفريو�ص كورونا امل�شتجد كوفيد-19 اإىل 113 حالة.
وقال الدكتور خالد جماهد املتحدث الر�شمي با�شم الوزارة، اإن 15 
من  ال��ع��زل،  م�شت�شفى  م��ن  خرجت  بالفريو�ص  امل�شابني  م��ن  حالة 
�شمنهم 4 اأجانب و11 م�شريا، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية 
العاملية،  ال�شحة  منظمة  لإر���ش��ادات  وفقا  �شفائهم  ومت��ام  ال��الزم��ة 
لريتفع اإجمايل املتعافني من الفريو�ص اإىل 95 حالة ، من اأ�شل ال� 

113 حالة التي حتولت نتائجها معمليا من اإيجابية اإىل �شلبية.
اإيجابية حتاليلها  ثبتت  54 حالة جديدة  ت�شجيل  اأن��ه مت  واأو���ش��ح 
املخالطني  م��ن  وه��م  امل�شريني،  م��ن  جميعهم  للفريو�ص،  معمليا 
للحالت الإيجابية التي مت اكت�شافها والإعالن عنها م�شبقا، وذلك 
�شمن اإجراءات الرت�شد والتق�شي التي جتريها الوزارة ، لفتا اإىل 

وفاة مواطن م�شري يبلغ من العمر 63 عاما .
وذكر جماهد اأن اإجمايل العدد الذي مت ت�شجيله يف م�شر بفريو�ص 
كورونا امل�شتجد حتى اأم�ص ، هو 456 حالة من �شمنهم 95 حالة 

مت �شفاوؤها وخرجت من م�شت�شفى العزل، و21 حالة وفاة.

ذكرت اإذاعة �شوت لبنان بعد اجتماع ملجل�ص الدفاع الأعلى اأم�ص اأن 
املجل�ص ن�شح احلكومة بتمديد حالة الإغالق على م�شتوى البالد 

اأ�شبوعني للحد من انت�شار فريو�ص كورونا.
ويعني التمديد لأ�شبوعني اأن البالد �شتظل مغلقة حتى 12 اأبريل 
و�شت  ك��ورون��ا  بفريو�ص  اإ���ش��اب��ة  حالة   333 لبنان  و�شجل  ني�شان. 
حالت وفاة. ومن املتوقع اتخاذ قرار خالل اجتماع ملجل�ص الوزراء 

اليوم.
 

للطائفة  ملوؤ�ش�شة  ت�شريحاً  اأم�����ص،  ���ش��ي��وؤول  مدينة  حكومة  األ��غ��ت 
الدينية �شينت�شوجني ، واألقت باللوم عليها يف تفاقم تف�شي فريو�ص 

كورونا امل�شتجد)كوفيد19-(.
وقال عمدة �شيوؤول بارك وون-�شون، يف موؤمتر �شحايف: اإن موؤ�ش�شة 
�شينت�شوجني هي منظمة دينية مناه�شة للمجتمع، تعطي الأولوية 
فقط حلمايتها ومنوها بغ�ص النظر عن �شحة و�شالمة ال�شعب، يف 

حالة ينت�شر فيها مر�ص معد يف جميع اأنحاء البالد .
وذكر اأن املوؤ�ش�شة اأحلقت �شرراً كبرياً بال�شعب، م�شيفاً اأن الطائفة 
الدينية تكبدت نفقات غري �شرورية وعرقلت جهود احلكومة للحد 
اأتباعها  واأم��ر  كاذبة  معلومات  تقدمي  املر�ص من خالل  تف�شي  من 
اأن امل�شوؤولني يف موؤ�ش�شة  بالكذب على ال�شلطات ال�شحية . واأو�شح 
�شينت�شوجني مل يح�شروا اأي اجتماع ومل يقدموا اأي وثائق تو�شح 
عدد  يقدر  التي  �شينت�شوجني  اإىل  وُينظر  التهامات.  من  موقفها 
اأنها  200 األف يف البالد، على نطاق وا�شع على  اأتباعها باأكرث من 

اأدت اإىل تفاقم تف�شي الفريو�ص يف كوريا اجلنوبية.
ومتثل حالت الإ�شابة املتعلقة بالطائفة الدينية حوايل %55 من 

اأكرث من 9 اآلف حالة مت الإبالغ عنها يف البالد.

العا�شمة  يف  املتحدة  الأمم  منظمة  مبقر  الإع��الم��ي  املكتب  اأع��ل��ن 
بفريو�ص  م�شابة  ج��دي��دة  ح��الت  اأرب���ع  ت�شجيل  فيينا،  النم�شاوية 
كورونا امل�شتجد كوفيد – 19، لريتفع بذلك ح�شيلة عدد امل�شابني 
التابعة لالأمم املتحدة يف فيينا  بالفريو�ص يف املنظمات املتخ�ش�شة 
اإ�شابات  ث��الث  ت�شجيل  مت  اأن���ه  املنظمة  واأو���ش��ح��ت  ح���الت.   6 اإىل 
اثنان منهم يعمالن  الذرية،  الدولية للطاقة  الوكالة  بني موظفي 
من  القريبة  “�شايربزدورف”  مبدينة  ال��واق��ع  ال��وك��ال��ة  معمل  يف 
العا�شمة فيينا و الإ�شابة الرابعة ظهرت بني موظفي مكتب الأمم 
مت�شل  �شياق  ويف  واجل��رمي��ة.  امل��خ��درات  مبكافحة  املعني  امل��ت��ح��دة 
اأظهرت اأحدث اإح�شائيات وزارة ال�شحة النم�شاوية ام�ص ارتفاع عدد 
328 حالة جديدة اإىل5888 حالة على م�شتوى  امل�شابني بواقع 

وليات النم�شا الت�شع وت�شجيل 34 حالة وفاة ب�شبب الفريو�ص.

عوا�صم

القاهرة

بريوت

�صيوؤول

فيينا

البنتاغون يجّمد تنقالت جنوده حول العامل
•• وا�صنطن-اأ ف ب

الأمريكيني  الع�شكريني  تنقالت  ك��ّل  �شهرين  مل��دة  جّمد  اأّن��ه  البنتاغون  اأعلن 
حول العامل، مبا فيها عمليات اإر�شال اجلنود اإىل مناطق القتال اأو اإعادتهم اإىل 

وطنهم، وذلك يف اإطار م�شاعيه لكبح وباء كورونا امل�شتجّد.
وقالت وزارة الدفاع الأمريكية يف بيان اإّن وزير الدفاع مارك اإ�شرب اأمر بوقف 
تنّقالت كّل موظفي البنتاغون املوجودين يف اخلارج، من مدنيني وع�شكريني، 
ملدة 60 يوماً، م�شرية اإىل اأّن التجميد ي�شمل اأي�شاً اأفراد اأ�شر هوؤلء املوظفني 
الذي  التجميد  ق��رار  اأّن  البيان  واأو���ش��ح  اخل���ارج.  يف  معهم  يعي�شون  ك��ان��وا  اإذا 
�شي�شري على حواىل 900 األف عن�شر يف القوات امل�شّلحة الأمريكية منت�شرين 
النت�شار  واإع���ادة  والنت�شار  التدريب  عمليات  على  اأث��ر  ل��ه  �شيكون  اخل���ارج  يف 
وحتركات اأخرى للقوات . واأ�شاف اليوم، من غري املتوّقع اأن يكون لهذا القرار 
تاأثري على ان�شحاب القوات الأمريكية من اأفغان�شتان، والذي من املفرت�ص اأن 

يكتمل بعد 135 يوماً من توقيع التفاق مع حركة طالبان.
ومبوجب اتفاق تاريخي اأبرمته وا�شنطن مع حركة طالبان يف الدوحة يف 29 
�شباط/فرباير تعهدت الوليات املتحدة �شحب اأكرث من اأربعة اآلف ع�شكري من 

اأفغان�شتان بحلول منت�شف متوز/يوليو.
اإ�شابة بفريو�ص   435 ولغاية �شباح الأربعاء، اأح�شت وزارة الدفاع الأمريكية 
اأ�شرهم  واأف������راد  وامل��دن��ي��ني  ال��ع�����ش��ك��ري��ني  م��وظ��ف��ي��ه��ا  ���ش��ف��وف  يف  كوفيد19- 

واملتعاقدين معها. وتويف متعاقد واحد ب�شبب الفريو�ص.
على  بالفريو�ص  اإ�شابات  ثالث  ت�شجيل  الأمريكية  البحرية  اأعلنت  والثالثاء 
منت حاملة الطائرات يو اإ�ص اإ�ص ثيودور روزفلت التي تبحر يف املحيط الهادئ، 

يف اأول عدوى ت�شّجل على منت �شفينة حربية اأمريكية.

مل يوقف وباء كورونا ال�شالح

ال�صوريون بن فكي اإيران.. ومرتزقة اإردوغان 

املوجة الثانية... كورونا يف خميمات الالجئن
•• عوا�صم-وكاالـ:

حتذر الأمم املتحدة ووكالت الإغاثة من تاأثري مدمر 
العامل  اأكرث دول  قد يرتكه وباء فريو�ص كورونا على 
�شعفاً ، وهي تعمل على خطة جلمع ما يزيد عن 1.5 
مناطق  يف  ال��ف��ريو���ص  لتف�شي  ا���ش��ت��ع��داداً  دولر  مليار 
ومنها  العامل،  يف  الإن�شانية  الأزم���ات  اأ���ش��واأ  من  تعاين 

غزة وميامنار و�شوريا وجنوب ال�شودان واليمن.
الديبلوما�شية  ال�����ش��وؤون  حم��رر  لين�ص،  ك��ول��وم  واط��ل��ع 
الأمم  مقر  م��ن  يعمل   ، بولي�شي  ف��وري��ن  جملة  ل��دى 
امل���ت���ح���دة يف ن���ي���وي���ورك، ع��ل��ى م�������ش���ودة ���ش��ري��ة خلطة 
كل  على  اأن��ه  على  تن�ص  العاملية  الإن�شانية  ال�شتجابة 
من  ت��ع��اين  دول  وث��م��ة   ،19- كوفيد  مكافحة  ال���دول 

اإن�����ش��ان��ي��ة م��ع��ر���ش��ة يف �شكل  اأزم������ات 
ا�شتثنائي للفريو�ص..

املجال  يف  ال�شركاء  من  يتطلب  مبا   
عملياتهم  يف  النظر  اإع��ادة  الإن�شاين 
حتديد  كيفية  يف  والبحث  احلالية، 
اأول����وي����ات����ه����م وت��ك��ي��ي��ف��ه��ا م����ن اأج����ل 

الت�شدي للفريو�ص .
�شي�شاف  ال���ذي  الطلب-  ه��ذا  ول��ك��ن 
ياأتي  اإن�شانية م�شتمرة-  اإىل عمليات 
يف وقت تعاين فيه اقت�شادات رائدة يف 
�شببها  اقت�شادية  �شدمة  من  العامل 
النفلونزا  م��ن��ذ  ف��ت��ك��اً  الأوب���ئ���ة  اأ���ش��د 

الإ�شبانية عام 1918. 
اأمميون  م�شوؤولون  يتوقع  ذل��ك،  اإىل 
�شعوبة  يواجهوا  اأن  اإغاثة  ووك��الت 
بفتح  غنية  حكومات  اإقناع  يف  كبرية 

خزائنها. 
وق����ال م�����ش��وؤول اإغ���اث���ة ب����ارز: تعتقد 
الركود  اأن  امل���ان���ح���ة  ال������دول  ب��ع�����ص 

العاملي قريب. 

•• عوا�صم-وكاالت:

ال�شالح ول حم���اولت طهران  ك��ورون��ا  ي��وق��ف وب���اء  مل 
ما  جديد  املنطقة.  ب��دول  خمتلفة  مناطق  يف  للتغلغل 
عراقية  ميلي�شيات  ومعها  الإي��ران��ي��ة  ال��ق��وات  ب��ه  تقوم 
ول��ب��ن��ان��ي��ة يف ���ش��وري��ا ه���و و���ش��ع ال��ي��د ع��ل��ى م���واق���ع يف 
مناطق خمتلفة، لتو�شع ح�شورها الع�شكري من �شمن 

احتالله، بعد حرب ت�شع �شنوات �شاركت فيها.
على الرغم من اأنه �شيطر �شابقاً على عدد من املرتفعات 
ل��ل��ذه��اب اإىل  امل��دن��ي��ني م��ن ع��ب��وره��ا  يف املنطقة، وم��ن��ع 
امل��ن��اط��ق املحاذية  ال��زراع��ي��ة، وخ�����ش��و���ش��اً يف  اأرا���ش��ي��ه��م 
لبلدات راأ�ص املعرة واجلبة ورنكو�ص وع�شال الورد، حيث 
من  ك��ورون��ا  بفريو�ص  امل�شابني  لعزل  غ��رف��اً  فيها  بنى 

عنا�شره والقياديني يف احلر�ص الثوري الإيراين.
وكذلك  متابعة  م�����ش��ادر  اأي�����ش��اً،  ال�شرقية  ال��غ��وط��ة  يف 
اهلل يف  ح���زب  عنا�شر  بن�شر  اأف����ادت  ال�����ش��وري،  امل��ر���ش��د 
من  الق���رتاب  ومنعت   ، ال�شلطان  م��رج  مطار  حميط 
حدوده، فيما بداأت اآليات �شخمة بتد�شني مراكز ونقاط 
للمروحيات  مهبطاً  ي�شتعمل  ال���ذي  ف��امل��ط��ار  داخ��ل��ه. 
مواقع  ع��ن  بديلة  ع�شكرية  كنقطة  حت��ول  الع�شكرية، 
دمرتها  والتي  دم�شق  والإي��ران��ي��ني يف مطار  اهلل  ح��زب 

الغارات الإ�شرائيلية.
امل�شادر اأكدت اأن الآليات التي ا�شتقدمها حزب اهلل من 
لبنان، بداأت باإن�شاء بلوكات ا�شمنتية، واأغلقت بال�شواتر 
اإىل املطار واملزارع  الرتابية واحلواجز الطرق املو�شلة 
اإىل  املوالية لإي��ران  امليلي�شيات  املحيطة به، كما عمدت 
وديان  منطقة  يف  لها  ج��دي��دة  ع�شكرية  ق��واع��د  اإن�����ش��اء 
الربيع الواقعة �شرق الغوطة ال�شرقية يف ريف دم�شق، 
املتطوعني  م��ن  ���ش��وري��ني  عنا�شر  ج��ل��ب  ع��ل��ى  وع��م��دت 
من  وخ�����ش��و���ش��اً  امل��ح��اف��ظ��ات  خمتلف  م��ن  �شفوفها  يف 

ق����رب ط���ري���ق م���ط���ار دم�����ش��ق ال�����دويل يف ب���ل���دة حتيتة 
اإىل  و�شوًل  ال�شرقية  دم�شق  لغوطة  التابعة  الرتكمان 

مزارع �شبعا.
اأر�شلهم  الذين  ال�شوريني  املرتزقة  اأن  يبدو  ليبيا،  يف 
م��ي��ل��ي�����ش��ي��ات طرابل�ص،  ع���ن  ل��ل��دف��اع  ال���رتك���ي  اجل��ي�����ص 
حتولوا اإىل هدف �شهل لقوات اجلي�ص الوطني الليبي، 
ف��ف��ي الأي����ام امل��ا���ش��ي��ة، وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن الإع����الن عن 
ال�شوريني قتلوا  املرتزقة  اأن ثمانية من  اإل  النار  وقف 
الدين  باأحياء �شالح  القتال قرب طرابل�ص،  يف حماور 
جنوب طرابل�ص، والرملة قرب مطار طرابل�ص وم�شروع 

مناطق اجلنوب ال�شوري اإىل هذه املع�شكرات لتدريبهم 
وعمدت  واخلفيفة.  الثقيلة  الأ�شلحة  ا�شتخدام  على 
املدنيني  م��ن��ازل  م��ن  كبري  ع��دد  ج��رف  على  امليلي�شيات 
باقي  وحتويل  رماية،  حقول  اإىل  وحتويلها  القرية  يف 

املنازل اإىل مقرات ع�شكرية.
دم�شق  جنوب  وعقربا  زينب  ال�شيدة  منطقتي  يف  اأم��ا 
ال�شورية،  العا�شمة  ملحا�شرة  خطة  اإط���ار  ويف  اأي�����ش��اً، 
فقد بداأت باإن�شاء مع�شكرات تدريبية جديدة يف املزارع، 
اإن�شاء  اإىل  العراقية، وعمدت  النجباء  مليلي�شيات حركة 
امل��زارع الواقعة  مقرات ع�شكرية لها ومراكز تدريب يف 

امل�شاحة  م��ن  يكفي  م��ا  اإي��ج��اد  يف  �شئيل  اأم���ل  وه��ن��اك 
خميمات  داخ��ل  الجتماعي  التباعد  �شيا�شات  لتطبيق 
بنغالدي�ص ومع�شكر  ب��ازار يف  ب��دءاً من كوك�ص  مكتظة 
داباب يف كينيا واإىل اأرخبيل من خميمات لجئني ت�شم 
ال�شرق  عرب  و�شواهم  وفل�شطينيني،  و�شوريني  اأفغاناً 
الأو���ش��ط. ويف ه��ذا ال�شياق، ق��ال الأم���ني ال��ع��ام لالأمم 
اأزمة  اأنطونيو غيتريي�ص، ل�شحفيني: نواجه  املتحدة، 
لها منذ  املتحدة مثياًل  الأمم  ت�شهد  �شحية عاملية مل 
املعاناة  تن�شر  اأزم����ة  وه���ي  ع��ام��اً-   75 ق��ب��ل  تاأ�شي�شها 
حياة  وقلبت  ال��ع��امل��ي،  الق��ت�����ش��اد  وت�شيب  الإن�����ش��ان��ي��ة، 
النا�ص. ومن واجبنا العرتاف باأن اأفقر الدول واأكرث 
الفئات ه�شا�شة- وخا�شة الن�شاء، �شيكونون الأكرث تاأثراً 
اإذا �شمحنا للفريو�ص بالنت�شار  واأ�شاف:   . بالفريو�ص 

تلوح  فيما  �شخية  تكون  اأن  ال���دول  لهذه  ميكن  فكيف 
اأمامها اأزمة اقت�شادية؟ .

مناطق  اإىل  عاملية  عوا�شم  م��ن  امل��ر���ص  ينتقل  وفيما 
الأمم  م�����ش��وؤول��و  ي�شتعد  ن��زاع��ات وخم��ي��م��ات لج��ئ��ني، 
مرحلة  ت�شبح  اأن  ميكن  مل��ا  الإغ��اث��ة  ووك���الت  املتحدة 
�شيقة  النت�شار يف خميمات  الوباء:  ثانية من  كارثية 
لقرابة  بالإ�شافة  مليون لج��ئ،   25 اأك��رث من  ت��وؤوي 

40 مليون من النازحني داخل بلدانهم. 

و�شائل وقاية
 ، يوني�شيف  للطفولة  امل��ت��ح��دة  الأمم  ���ش��ن��دوق  ووف���ق 
الأيدي،  لغ�شل  مرافق  اإىل  الأ�شخا�ص  ماليني  يفتقر 
كورونا.  من  الوقاية  و�شائل  اأجن��ح  من  يحرمهم  مما 

اأخرى يف  اله�شبة، بالإ�شافة ملعارك م�شراتة ومناطق 
ليبيا.

اإىل  املرتزقة  القتلى بني  ارتفع عدد  ه��وؤلء  ومع مقتل 
مرتزق  اأ���ش��ر  م��ن  الوطني  اجلي�ص  متكن  فيما   ،151

�شوري.
امل��رت��زق��ة يف ليبيا،  ي��ق��ود  ال���ذي  ال��رتك��ي  وك���ان اجلي�ص 
ال��ذي��ن جرى  ال�شوريني  امل��رت��زق��ة  روات���ب  ق��ام بخف�ص 
جتنيدهم واإر�شالهم للقتال يف ليبيا وذلك بعد اأن فاق 
تعداد املجندين احلد الذي و�شعته تركيا وهو 6000 

مقاتل.

ه�شا�شة يف  املناطق  اأك��رث  يف  وخا�شة  الغابات،  كحرائق 
العامل، ف�شوف يق�شي على ماليني . 

مع�شلة  الدولية  ال�شتجابة  جهود  تواجه  ذل��ك،  واإىل 
تتعلق ب�شمان �شالمة املوظفني الدوليني. وقد تعززت 
ت��ل��ك امل��خ��اوف ع��ن��دم��ا اأع��ل��ن يف الأ���ش��ب��وع امل��ا���ش��ي عن 
اإ�شابة ديفيد بي�شلي، املدير التنفيذي لربنامج الغذاء 
اإغاثة  ا�شتدعت وكالت  العاملي، بفريو�ص كورونا. وقد 
قد  يكونوا  اأن  خ�شية  امليدانيني  موظفيها  كبار  دولية 

التقطوا الفريو�ص. 

اإر�شادات
وبح�شب تقرير �شدر يف 19 مار�ص)اآذار( عن م�شروع 
ت��ق��ي��ي��م ال����ق����درات: خ��ف�����ش��ت م��ن��ظ��م��ات ت��ن��ف��ذ عمليات 
الإن�����ش��ان��ي��ة ان��ت�����ش��اره��ا، وط��ل��ب��ت من 
اإىل  العودة  ال��دويل  طاقمها  اأع�شاء 
اأن  كما  مكاتبهم.  واإغ��الق  اأوطانهم 
وتعديل  اجل��وي��ة،  ال��رح��الت  تعليق 
ج��������داول ال�����ط�����ريان ح������ول ال���ع���امل 

�شيعطالن عمليات اإن�شانية .
كتيباً  امل���ت���ح���دة  الأمم  واأ������ش�����درت 
املتحدة  الأمم  مل��وظ��ف��ي  اإر�����ش����ادي����اً 
خميمات  وم������دي������ري  امل����ي����دان����ي����ني 
ال�شحة  يف  واملتخ�ش�شني  ال��ل��ج��وء 
انت�شار  مكافحة  كيفية  العامة حول 
لتطوير  دع���وات  ت�شمن  ال��ف��ريو���ص، 
لتف�شي  وا���ش��ت��ع��داد  ا�شتجابة  خ��ط��ة 
ب���ك���ل خميم  خ���ا����ش���ة   ، ال����ف����ريو�����ص 
ب�����اإج�����راء ت��ق��ي��ي��م خلطر  وت���ق�������ش���ي 
وتدريب  ك��ورون��ا  بفريو�ص  ال��ع��دوى 
ال���ع���ام���ل���ني ع���ل���ى ت���ت���ب���ع واخ���ت���ب���ار 
انت�شاره، ف�شاًل عن تعقب  ومراقبة 
والأ�شخا�ص  ب��ال��ف��ريو���ص  م�شابني 

الذين اختلطوا بهم . 

و�شوتت اأغلبية من 321 ع�شوا ل�شالح متديد الطوارئ 
اأكرب  ال�شعب،  حزب  واأي��د  الت�شويت.  عن   28 امتنع  فيما 

اأحزاب املعار�شة، هذا الإجراء.
ل��ل��ربمل��ان متديد  �شانت�شيث  ب��ي��درو  ال�����وزراء  رئ��ي�����ص  وق���ال 
الوحيد  الفعال  اخل��ي��ار  اأن  اأعتقد  �شهال،  لي�ص  ال��ط��وارئ 

ملكافحة الفريو�ص هو التباعد الجتماعي .
وتكافح اإ�شبانيا للتعامل مع اأزمة فريو�ص كورونا املتفاقمة 
ال�شني  يف  مثيلتها  لديها  الوفيات  ح�شيلة  جت��اوزت  حيث 
اأم�ص الأربعاء بعد ت�شجيل 738 حالة وفاة جديدة خالل 

يوم واحد.
وقفز عدد حالت الإ�شابة بكورونا يف اإ�شبانيا ع�شرة اأمثاله 

•• مدريد-رويرتز

العام  ال�شحي  احلجر  اإج���راءات  من  املزيد  اإ�شبانيا  تتوقع 
اليوم  �شباح  الأوىل من  ال�شاعات  يف  الربملان  واف��ق  بعدما 
ب��ع��د جل�شة نقا�ص  ال���ط���وارئ  ب��ح��ال��ة  ال��ع��م��ل  ع��ل��ى مت��دي��د 

مطولة.
الطوارئ،  اإج��راءات  باملوافقة على متديد  الربملان  و�شوت 
اإلزام ال�شكان  اأي  التي ت�شمل فر�ص احلجر ال�شحي العام 
امل�شتلزمات  ل�شراء  اخل��روج  با�شتثناء  منازلهم  يف  بالبقاء 
يوما   15 مل��دة  ال��ع��م��ل،  اأو  وال����دواء  ال��غ��ذاء  م��ن  الأ�شا�شية 

اأخرى حتى 12 اأبريل ني�شان.

عدد  وزاد  اآذار،  مار�ص   14 يف  ال��ط��وارئ  حالة  فر�ص  منذ 
اإ�شبانيا  واأ�شبحت  �شخ�شا.   3434 اإىل  لي�شل  الوفيات 
الآن ثاين اأكرث بلدان العامل ت�شجيال للوفيات باملر�ص بعد 

اإيطاليا التي بلغت ح�شيلة الوفيات بها 6820 �شخ�شا.
وتعكف احلكومة على توفري معدات وقاية مثل الكمامات 

والقفازات واأجهزة التنف�ص.
وقال وزير ال�شحة �شلفادور اإيا اإن احلكومة طلبت قفازات 
432 مليون  وكمامات واأجهزة فح�ص من ال�شني بقيمة 

يورو )471.4 مليون دولر(.
كما جلاأت اإ�شبانيا اأي�شا ل�شركائها يف حلف �شمال الأطل�شي 

لتوفري معدات وقاية واأجهزة تنف�ص لعالج املر�شى.

اإ�صبانيا متدد حالة الطوارئ حتى 12 اأبريل  

اإ�صابة 7 من موظفي الق�صر امللكي املاليزي بكورونا
•• كواملبور-وكال�:

ق���ال م�����ش��رف ال��ق�����ش��ر ال��وط��ن��ي يف 
�شم�ص  ف��ا���ش��ل  اأح���م���د  م���ال���ي���زي���ا، 
نتائج  اإن  اخلمي�ص،  اليوم  ال��دي��ن، 
موظفي  من  اأ�شخا�ص   7 فحو�ص 
بفريو�ص  اإ�شابتهم  اأثبتت  الق�شر، 

كورونا امل�شتجد.
الوطنية  الأن����ب����اء  وك���ال���ة  ون��ق��ل��ت 
�شم�ص  ع���ن  )ب���رن���ام���ا(  امل��ال��ي��زي��ة 
اليوم: مت  له  بيان  الدين قوله يف 
اإخطارنا باأن هناك 7 من موظفي 
نتائج  ك���ان���ت  ال���وط���ن���ي  ال���ق�������ش���ر 
كورونا  ل���ف���ريو����ص  ف��ح��و���ش��ات��ه��م 

اإيجابية .

العراق ميدد وقف 
الطريان وحظر ال�صفر  

 •• بغداد-رويرتز

بيان  يف  العراقية  احلكومة  قالت 
اإن���ه���ا م����ددت ح��ظ��ر ال�����ش��ف��ر داخل 
ال��ب��الد وم��ن واإىل م��ط��ارات��ه حتى 
خطوات  �شمن  ني�شان  اأبريل   11
فريو�ص  انت�شار  ملكافحة  م�����ش��ددة 

كورونا.
فر�ص  العراقية  ال�شلطات  وب��داأت 
حينما  اآذار  م��ار���ص   17 يف  ق��ي��ود 
الطريان  رح���الت  جميع  ح��ظ��رت 

من واإىل البالد.
ما  ت�شجيل  ال�شحة  وزارة  واأعلنت 
و29  اإ���ش��اب��ة   346 ع���ن  ي��ق��ل  ل 

وفاة باملر�ص حتى الآن.

ومن ناحية اأخرى، اأو�شح اأن امللك 
الدين  رع��اي��ة  اهلل  عبد  ال�شلطان 
امل�شطفى باهلل �شاه، وامللكة احلاجة 
عزيزة اأمينة ميمونة الإ�شكندرية، 
واختبار  طبي  لفح�ص  خ�شعا  قد 
ت�شخي�شي للفريو�ص، حيث جاءت 

نتائج حتاليلهما �شلبية.
ُيخ�شعان  وامل��ل��ك��ة  امل��ل��ك  اإن  وق���ال 
حالياً للحجر ال�شحي يف الق�شر، 
مقابلة  اأو  زي����ارة  اأي���ة  يقبال  ول���ن 
ر�شمية اإىل اأن تنتهي فرتة احلجر 
الأربعاء ومن  ب��داأت  التي  ال�شحي 

املقرر اأن ت�شتمر ملدة 14 يوماً .
ماليزيا  �شجلت  نف�شه،  الوقت  ويف 
وفاة  حالة  اخلمي�ص  ال��ي��وم  �شباح 

بفريو�ص  اإ���ش��اب��ت��ه��ا  اإث����ر  ج���دي���دة 
ك���ورون���ا امل�����ش��ت��ج��د، ل��ي�����ش��ل بذلك 
اإج���م���ايل ع���دد ح����الت ال���وف���اة اإىل 

.21
ون��ق��ل��ت ب��رن��ام��ا ع���ن امل���دي���ر العام 
ه�شام  ن�����ور  امل���ال���ي���زي���ة،  ل��ل�����ش��ح��ة 
ح�شابه  ع����ل����ى  ق����ول����ه  ع������ب������داهلل، 
الر�شمي على في�ص بوك ، اإن حالة 
رقم  الإ�شابة  كانت   21 ال�  الوفاة 
عاماً(   63( مل�شن  وهي   ،1588
ماليزي اجلن�شية، وكان يعاين من 

مر�ص مزمن.
التي  باملر�ص  الإ�شابات  وكان عدد 
اأم�ص  البالد حتى  ت�شجيلها يف  مت 

قد بلغ 1800 حالة.
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عربي ودويل

ورعاية �شعبنا والتو�شل اإىل اتفاق معهم من اأجل م�شالح البالد .
وقال الرئي�ص الذي حتدث عرب الهاتف على قناة )VTV( الر�شمية، 
اإنه موؤيد للتنازل عن الكربياء من اأجل التو�شل اإىل اتفاقيات تبدي 

م�شلحة ال�شعب على ال�شيا�شة .
وقال ل يهمني اأنهم ل يعرتفون بي، ما يهمني هو اأننا نعمل من اأجل 

فنزويال... نتفق على رفع العقوبات عن فنزويال .
�شمى من  امل��ع��ار���ش��ة،  ق���ادة  م��ع  اجتماع  اق���رتح عقد  ال�شياق،  ه��ذا  ويف 
وهيرنيك  رو�شالي�ص  مانويل  ال�شابقني  الرئا�شيني  املر�شحني  بينهم 

كابريلي�ص، وكذلك رئي�ص الربملان ال�شابق هرني رامو�ص األوب.
من جانبه، اأعلن زعيم املعار�شة الفنزويلية خوان غوايدو، املعرتف به 
 20 ت�شليم  دول��ة،  ح��وايل خم�شني  قبل  لفنزويال من  كرئي�ص موؤقت 

•• كاركا�ض-وكاالت:

اأبدى رئي�ص فنزويال، نيكول�ص مادورو ا�شتعداده للحوار والتو�شل اإىل 
بالفعل  و�شل  الذي  امل�شتجد  كورونا  وباء  ملواجهة  املعار�شة  مع  اتفاق 

اإىل البلد الكاريبي، حيث يوجد 106 م�شابني.
وعّول الرئي�ص على الجتماع مع قطاعات املعار�شة من اأجل التو�شل 
ال�شلطات  بها  فر�شت  التي  البالد  اأج��ل م�شالح  اتفاق معهم من  اإىل 

العزل الجتماعي منذ 10 اأيام لتجنب انت�شار العدوى.
الآن  املعار�شة.  عاقلة بني �شفوف  اأ�شواتاً  م��ادورو: لقد �شمعت  وقال 
للقاء جميع  ا�شتعداد  اأنا على  لنف�شه، ومع ذلك،  املرء  ينتبه  اأن  يجب 
امل�شتجد  كورونا  وباء  عن  التحدث  يريدون  الذين  املعار�شة  قطاعات 

املنظمات  اإىل   ، املكلفة  احلكومة  اأنقذتها  ح�شابات  من  دولر،  مليون 
الدولية من اأجل مواجهة جائحة كورونا امل�شتجد يف البلد الالتيني.

ال�شلطة  ب��اأي��دي مغت�شب  امل����وارد  ه���ذه  ب���األ مت��ر  ���ش��رط��اً  و���ش��ع  لكنه 
)الرئي�ص نيكول�ص مادورو( اأو اأعوانه لأنه، بح�شب قوله، �شوف ي�شرق 

الأموال كما فعل يف ال�شنوات الأخرية .
على  فدعا  كابريلي�ص،  هرنيكي  ال�شابق  املعار�ص  الرئا�شي  املر�شح  اأما 
للتعامل  واملعار�شة  التفاق بني احلكومة  اإىل نوع من  م��ادورو،  غ��رار 

مع الوباء يف فنزويال.
ونا�شد كابريلي�ص جمدداً مادورو وجوايدو بال�شعي للتو�شل اإىل اتفاق 
ملكافحة  ال��الزم��ة  امل���وارد  على  للح�شول  دويل  متويل  على  للح�شول 

فريو�ص كورونا امل�شتجد.

مادورو م�صتعد للحوار مع املعار�صة يف فنزويال

ذاته، فاإن هذه اخلطوات �شت�شمن 
نظراً  القت�شادية،  �شحتنا  فعلياً 
التجارة ما  انتعا�ص  لأن��ه ل ميكن 
اإىل حد  مل يتم احتواء الفريو�ص 
اأنه  الر�شالة  كاتب  وي��رى  ك��ب��ري.  
يف حال كان هناك تردد يف اللتزام 
ب���ق���واع���د ال�����ش��ح��ة ال���ع���ام���ة، ف���اإن 
تبعات ذلك �شتكون مدمرة لالأ�شر 
واجلريان،  والزمالء  والأ�شدقاء 

طبياً ومالياً. 

منوذج اإح�شائي
كورونا  لفريو�ص  خريطة  وتظهر 

اأ�شيب  وق����د  ل��ل��م��ر���ش��ى.  ت��ت�����ش��ع 
اأف�������������راد ال�����ط�����اق�����م ال�����ط�����ب�����ي، يف 
غري  نحو  على  وال�شني،  اإيطاليا 
ال�شجاع  عملهم  نتيجة  متنا�شب 
وعندما  امل�����ش��اب��ني.  م��ع��اجل��ة  يف 
الكايف  للعدد  امل�شت�شفيات  تفتقر 
من الأطباء واملمر�شني، ل ميكن 

اإنقاذ اأرواح. 
بارتفاع  ال��ك��ات��ب  ي��ق��ر  ذل����ك،  اإىل 
الجتماعي،  ال��ت��ب��اع��د  ت��ك��ال��ي��ف 
اخلطوات  ت��ل��ك  اأن  ي���وؤك���د  ول��ك��ن��ه 
كيفية  ���ش��ي��اغ��ة  اإع�������ادة  يف  ت��ف��ي��د 
التوا�شل مع الأ�شدقاء والأقارب، 

هوبكينز  ج���ون  ج��ام��ع��ة  و�شعتها 
التنبوؤ  مي��ك��ن  اأن�����ه  الأم���ري���ك���ي���ة، 
لنت�شار  الإح�������ش���ائ���ي  ب��ال��ن��م��وذج 

الفريو�ص، حملياً وعاملياً.
يواجه  اأن  �شخ�ص  ل��ك��ل  ومي��ك��ن   
اأف�شل واأ�شواأ ال�شيناريوات ا�شتناداً 
ل����ع����دد امل����ر�����ش����ى ح����ول����ه، وف����رتة 
املتوقع  والعدد  الفريو�ص،  انت�شار 
يدخلون  ال����ذي����ن  امل���ر����ش���ى  م����ن 
الذين  واأول�����ئ�����ك  امل�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات، 
العناية  وح�����دات  اإىل  ي��ح��ت��اج��ون 

الفائقة واأجهزة تنف�ص.
هناك  ك��ان  اإذا  املثال،  �شبيل  وعلى 

الفريو�ص  ه���ذا  وينت�شر  ال���وب���اء. 
عنيف  ب�شكل  لأخ����ر  �شخ�ص  م��ن 
اأن��ه عرب  الكاتب  وي��رى  ومفاجئ. 
�شراء  مي��ك��ن  ���ش��ري��ع��اً  ال��ت�����ش��رف 
وابتكار  م�����وارد،  ال��وق��ت وجت��م��ي��ع 
ا�شرتاتيجيات من اأجل اإعادة بناء 
والقت�شادي،  ال�����ش��ح��ي  ال��ن��ظ��ام 
وت���ط���وي���ر ع����الج����ات ول���ق���اح���ات، 
وحتقيق املناعة للجميع، يف نهاية 

املطاف.
وي��ح��ذر ال��ك��ات��ب م��ن اأن����ه يف حال 
مل ت���ت���خ���ذ ت���ل���ك الإج�������������راءات يف 
اأم���ري���ك���ا، ف�����اإن امل�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات لن 

اليوم 25 مري�شاً بكوفيد- 19 يف 
ق�شم  يف  منهم  اثنان  امل�شت�شفيات، 
جهاز  على  واآخ���ر  امل��رك��زة  العناية 
يتوقع  عندها  ال�شناعي،  التنف�ص 
يف  ال��رق��م  يت�شاعف  اأن  ال��ن��م��وذج 
ثالثة اأيام، و�شي�شبح هناك قرابة 
العناية  وحدات  يف  مري�ص   800

املركزة خالل مدة 30 يوماً.

اإبطاء انت�شار املر�س
الو�شيلة  اأن  الر�شالة  كاتب  وي��رى 
الأب�����رز مل��ن��ع ط��ل��ب غ��ري من�شبط 
على العناية يف امل�شت�شفيات تكمن 

عرب اإبطاء انت�شار املر�ص، واإطالة 
العدوى  ت�شتغرقه  ال���ذي  ال��وق��ت 
ك��ي ت��ت�����ش��اع��ف.  وح�����ش��ب الكاتب، 
اليدين  غ�����ش��ل  ال���������ش����روري  م����ن 
العامة  الأم��اك��ن  وتطهري  ج��ي��داً، 
وال�شعال يف املرفقني. ولكن يبقى 
التباعد الجتماعي اأف�شل و�شيلة 
وكلما  الفريو�ص.  انت�شار  لإب��ط��اء 
بني  امل�شافة  وبعدت  التوا�شل  قل 
ال��ن��ا���ص، ك��ان ذل��ك اأف�����ش��ل. ولهذا 
ال�����ش��ب��ب ت�����ش��ت��د احل���اج���ة لإغ����الق 
املحالت غري ال�شرورية، وخا�شة 
فيها  ي��ت��ف�����ش��ى  ال���ت���ي  امل���ن���اط���ق  يف 

والعمل  اأطفالنا  تعليم  كيفية  ويف 
امل���ه���ن. ولكن  اأن�������واع  ك���ل  م���ع���اً يف 
العزلة  تعني  ل  اجل�شدية  العزلة 

التامة. 
ويطالب كاتب املقال النا�ص بك�شر 
ال��ع��زل��ة الج��ت��م��اع��ي��ة م���ن خالل 
وبا�شتخدام  بالأ�شدقاء  الت�شال 
الجتماعي  ال���ت���وا����ش���ل  و����ش���ائ���ل 
ومت�شية الوقت مع الأ�شرة �شمن 
حم��ي��ط ال�����ش��ك��ن. وع��ن��د اخل����روج 
الأغذية  ك�شراء  �شرورية  لأ�شباب 
الكاتب  ين�شح  والأدوي������ة،  وامل����وؤن 
باإبقاء م�شافة فا�شلة مع الآخرين 
وتعقيم الأيدي قبل وبعد اإم�شاك 

الأ�شياء. 
وي��خ��ت��م ق��ائ��اًل ب����اأن ال��ع��الج لي�ص 
اأ����ش���واأ م���ن امل���ر����ص، وق���د اتخذت 
احلكومات خطوات من اأجل فر�ص 
اإج��راءات التباعد الجتماعي، ول 

يجب التهاون يف ذلك مطلقاً.

•• وا�صنطن-وكاالت:

كلية  عمدة  جيم�شون،  لري  وج��ه 
بن�شلفانيا  ج��ام��ع��ة  ل����دى  ال��ط��ب 
“نيويورك  �شحيفة  عرب  ر�شالة، 
تاميز”، اإىل ال�شيا�شيني يف اأمريكا 
اأرواح  اإن��ق��اذ  على  للعمل  يدعوهم 
القت�شاد  ق���ب���ل  الأم����ري����ك����ي����ني، 

واأ�شواق البور�شة.
وكتب با�شم روؤ�شاء �شت اأكادمييات 
“النقاط  ب����ع���������ص  يف  ط����ب����ي����ة 
يف   -19 ل���ك���وف���ي���د  ال�شاخنة” 
اأمريكا، مطالباً القيادة الأمريكية 
اأج��ل رفع  ال�شغوط من  مبقاومة 
ق��ي��ود اج��ت��م��اع��ي��ة ق��ا���ش��ي��ة فر�شت 
الآلف  واإن��ق��اذ  ال��وب��اء،  ملنع تف�شي 

من الب�شر.
ال�شرر  اإن  البع�ص  ي��ق��ول  وفيما 
القت�شادي لهذه الإجراءات �شوف 
املر�ص  م��ن  اأك���رب  م�شاكل  ي�شبب 

العالج لي�س اأ�شواأ من املر�س 

نداء لزعماء العامل...اأنقذوا الب�صر قبل البور�صات

كورونا.  م��ك��اف��ح��ة  ح����ول  ال��ع��م��ل 
كرث،  م���راق���ب���ني  اإىل  وب��ال��ن�����ش��ب��ة 
املوؤمتر  م��ن  فو�شي  ا�شتثناء  ك��ان 
ال�شحايف موؤ�شراً اآخر على التوتر 

املت�شاعد يف البيت البي�ص.
اأب����دى  ن��ف�����ش�����������������ه،  ال��وق��������������������ت   ويف 
ت��رام��ب رغ��ب��ة ك��ب��رية الإث��ن��ني يف 
ن�شيحة  ع���ن  ���ش��م��ن��ي��اً  ال��ت��خ��ل��ي 
اخلرباء يف جمال ال�شح�����ة، عرب 
اإطالق  يحاول  قد  اأن��ه  افرتا�شه 
عجلة القت�شاد الأمريكي، بعدما 
كانت اإدارته قد اأو�شت بفرتة من 
ال��ت��ب��اع��د الإج��ت��م��اع��ي مت��ت��د 15 
كان  اإذا  عما  ترامب  و�شئل  يوماً. 
باإجراءات  اأو���ش��ى  ال���ذي  ف��و���ش��ي، 
امل����ع����اجل����ة  �����ش����ي����اق  يف  وق�����ائ�����ي�����ة 
الرئي�ص،  ي���وؤي���د  ال��ف��ي��دي��رال��ي��ة، 
اأج���اب ت��رام��ب: اإن���ه )ف��و���ش��ي( مل 

يقل اإنه ل يوافق . 

ال�شريرية. 
�شاين�ص ماغازين  ويف مقابلة مع 
ن�شرت الأحد، اأقر فو�شي ب�شعوبة 
ال��ت��ح��ق��ق مم���ا ي��ق��ول��ه ت���رام���ب يف 
ال��وق��ت احل����ايل، م��و���ش��ح��اً اأن���ه ل 
امليكروفون  اإىل  ال��ق��ف��ز  ميكنني 

واإبعاده جانباً . 

�شرب ترامب بداأ ينفد 
تاميز  نيويورك  �شحيفة  وكانت 
ترامب  �شرب  اأن  الإث��ن��ني  ن�شرت 
وبع�ص م�شت�شاري البيت الأبي�ص 
ب���داأ ينفد م��ن ف��و���ش��ي، لكنها  ق��د 
ق��د حتمل  ال��رئ��ي�����ص  اأن  اأ���ش��اف��ت 
اأك��رث مما فعل  الطبيب  معار�شة 
م��ع م�����ش��وؤول��ني اآخ���ري���ن اآخ�����ذاً يف 
يتمتع  ال��ت��ي  ال�شدقية  الع��ت��ب��ار 
ال�شحافية  الأو������ش�����اط  يف  ب���ه���ا 
ول��دى ال���راأي ال��ع��ام. لكن عندما 
�شاعات  بعد  لحقاً  ترامب  و�شل 
اليومي  ال�����ش��ح��ايف  امل���وؤمت���ر  اإىل 
فو�شي- يكن  مل  الأبي�ص،  للبيت 

اأمام  بانتظام  الظهور  تعود  الذي 
الإعالميني، اإىل جانبه. 

التخلي عن ن�شيحة اخلرباء
واأو�شح ترامب ونائبه مايك بن�ص 
اأن فو�شي يح�شر اجتماعاً لفريق 

ال��ف��ي��دي��رال��ي��ة على  رد احل��ك��وم��ة 
فريو�ص كورونا. 

بلبلة يف البيت الأبي�س
ت���رام���ب  اأن  ال����ك����ات����ب  لح������ظ  و 
الثالثاء  ���ش��ب��اح  م��ت��ح��م�����ش��اً  ك����ان 

ل��ل��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى م���وق���ع ف��و���ش��ي يف 
الإدارة الأمريكي�������ة و�ش�������ط كالم 
البيت  اأروق��������������������ة  يف  بلبل��������ة  ع��ن 

الأبي�ص.
تت�شمن  تغريدة  اإط���الق  وع���اود   
ب��ث��ت��ه �شبكة  ت�����ش��ج��ي��اًل م��ق��ت�����ش��ب��اً 

فو�شي  فيه  ي�شف  ن��ي��وز،  فوك�ص 
ت���رام���ب ب���اأن���ه زع��ي��م ي�����ش��غ��ي اإىل 
ترامب  ورد  العلمية.  الن�شائح 

�شكراً طوين . 
البيت  يف  ���ش��ح��ايف  م���وؤمت���ر  ويف 
الأب���ي�������ص الأ����ش���ب���وع امل��ا���ش��ي ويف 

ترامب  ب��دا  ال�شبت،  اآخ��ر  موؤمتر 
وف��و���ش��ي ع��ل��ى ط����ريف ن��ق��ي�����ص يف 
للفريو�ص،  ال���ع���الج���ات  م�����ش��األ��ة 
الرئي�ص متفائاًل جداً  بدا  بعدما 
�شرورة  على  فو�شي  اأ���ش��ر  بينما 
اإج����������راء امل�����زي�����د م�����ن ال���ت���ج���ارب 

•• وا�صنطن-وكاالت:

ال�����ش��ح��ايف ك��وي��ن��ت فورجي  ك��ت��ب 
الأمريكية،  بوليتيكو  جم��ل��ة  يف 
دونالد  الأم���ري���ك���ي  ال��رئ��ي�����ص  اأن 
ترامب �شعى الثالثاء اإىل توجيه 
اأن��ه على وف��اق مع  ر�شالة مفادها 
ال��ط��ب��ي��ب اأن���ط���وين ف��و���ش��ي يف ما 
كورونا  فريو�ص  مبكافحة  يتعلق 
يف  ب�شرعة  ينت�شر  ال��ذي  امل�شتجد 
الوليات املتحدة-وذلك بت�شليطه 
اأه��م خبري يف  على  قلياًل  ال�شوء 
اجلرثومية  الأم���را����ص  مكافحة 
الإط���راء له  ع��ب��ارات  و�شكره على 

موؤخراً. 
وقال ال�شحايف اإن حر�ص ترامب 
ال����وف����اق م���ع فو�شي  اإب�������راز  ع��ل��ى 
املقابالت،  �شل�شلة من  ياأتي عقب 
وبعد  الإع����الم����ي����ة،  وال���ت���ق���اري���ر 
مالحظة غيابه يف منا�شبة واحدة 
على الأقل، و�شط اإحباط متزايد 
للرئي�ص من هذا امل�شوؤول الطبي 

الر�شمي. 
عقود  ثالثة  منذ  فو�شي  وي��راأ���ص 
ون�شف املعهد الوطني للح�شا�شية 
و�شرعان  امل���ع���دي���ة،  والأم�����را������ص 
م��ا ب���ات اأح����د اأك����رث ال���وج���وه ذات 
�شياق  يف  وامل��ح��رتم��ة  ال�����ش��دق��ي��ة 

اجلزائر تعر�س 
م�صاعدة موريتانيا 
يف الت�صدي لكورونا

•• اجلزائر-وكاالت

ق���ال���ت ال��رئ��ا���ش��ة اجل���زائ���ري���ة، اإن 
اأجرى  تبون،  املجيد  عبد  الرئي�ص 
الرئي�ص  م����ع  ه���ات���ف���ي���اً  ات���������ش����اًل 
ال�شيخ  ول�����د  حم���م���د  امل����وري����ت����اين 
على  ل���الط���م���ئ���ن���ان  ال�������غ�������زواين، 
البلد  يف  ال�����ش��ح��ي��ة  ال���و����ش���ع���ي���ة 
وباء  تف�شي  ���ش��وء  ع��ل��ى  ال�����ش��ق��ي��ق، 

كورونا فريو�ص يف العامل.
اجلزائرية  ال��رئ��ا���ش��ة  واأو����ش���ح���ت 
اأعرب  تبون  الرئي�ص  اأن  ب��ي��ان،  يف 
ال��ه��ات��ف��ي��ة ع��ن ت�شامن  امل��ك��امل��ة  يف 
الدائم  وا����ش���ت���ع���داده���ا  اجل����زائ����ر، 
يف  املوريتانيني  اأ�شقائها  مل�شاعدة 

ال�شراء وال�شراء . 

اأ�صداء خالف يف اأروقة البيت االأبي�س على كورونا...ترامب يغّرد

عائلة ليفن�صون املفقود يف اإيران تعلن وفاته   •• وا�صنطن-اأ ف ب

اأعلنت اأ�شرة العميل املتقاعد يف مكتب التحقيقات الفدرايل الأمريكي )اأف 
بي اآي( بوب ليفن�شون الذي ُفقد يف 2007 يف اإيران يف ظروف غام�شة، 

اأّنه “تويف يف اإيران حيث كان حمتجزا”.
ومل يوؤكد الرئي�ص الأمريكي دونالد ترامب وفاته ر�شميا، لكنه اأملح اإىل اأنه 
يرجح ذلك. واأكد ترامب “مل يقولوا لنا اإنه تويف لكن كثريين يعتقدون اأن 

الأمر كذلك”، معربا عن “اأ�شفه”.
واعرتف الرئي�ص الأمريكي باأن املعلومات “لي�شت م�شجعة”. وبعدما اأ�شار 
اإعادته اإىل  اأقر ترامب باأنه اأخفق يف  “كان مري�شا منذ �شنوات”،  اأنه  اإىل 

الوليات املتحدة.
معلومات  “موؤخراً  تلقت  اأن��ه��ا  ب��ي��ان  يف  اأع��ل��ن��ت  ليفن�شون  ع��ائ��ل��ة  وك��ان��ت 
اأّن  ا�شتنتاج  اإىل  اأي�����ش��اً،  نحن  ودفعتنا  دفعتهم  اأمريكيني  م�شوؤولني  م��ن 
ال�شلطات  اإي��ران حيث كان حمتجزا من قبل  الرائع تويف يف  ال��زوج والأب 

الإيرانية”.
املولود يف  ليفن�شون  تويف  كيف  اأو  متى  تعلم  اأّنها مل  على  الأ�شرة  و�شّددت 

اأّنه تويف قبل تف�ّشي وباء كوفيد19- يف اإيران. اأو�شحت  لكنها   ،1948
وقالت رابطة العاملني يف مكتب التحقيقات الفدرايل يف بيان “لن نن�شى 

اأب���دا ب��وب و�شندعم ك��ل م��ا �شيتم ال��ق��ي��ام ب��ه لإح��ال��ة امل�����ش��وؤول��ني ع��ن هذه 
لعائلة  احلارة”  “تعازيها  عن  وع��ربت  الق�شاء”.  على  الدنيئة  اجلرمية 

ليفن�شون.
اإىل مزيد من  ر�شميا،  تاأكدت  اإذا  ليفن�شون  روب��رت  وف��اة  ت��وؤدي  اأن  وميكن 
واجلمهورية  املتحدة  ال��ولي��ات  بني  اأ�شال  املت�شنجة  العالقات  يف  التوتر 

الإ�شالمية.
فقد دعا ال�شناتور اجلمهوري ماركو روبيو اإدارة ترامب اإىل “حتميل النظام 
بوب  الدميوقراطي  زميله  اعترب  بينما  املوؤذي” يف طهران “امل�شوؤولية”، 
اختفاء  عن  الكاملة  امل�شوؤولية  “تتحمل  الإيرانية  ال�شلطات  اأن  مينينديز 

بوب ليفن�شون ووفاته”.
طهران  املا�شي  الأ�شبوع  بومبيو  مايك  الأمريكي  اخلارجية  وزي��ر  طالب 
اإ�شابتهم  ب�”الإفراج فوراً” عن جميع املواطنني الأمريكيني ب�شبب خطر 

بفريو�ص كورونا امل�شتجّد املتف�ّشي يف اإيران، يف �شجونها.
و�شدد بومبيو على �شرورة الإفراج عن ليفن�شون. وقال “نطلب اأي�شاً من 
املّتحدة لتحقيق عودة روبرت  الوليات  العمل مع  التزامه  النظام احرتام 

ليفن�شون”. وعربت اإدارة الرئي�ص الأمريكي دونالد ترامب التي جعلت من 
“امل�شجونني ظلماً” يف  “رهائن” اأو  املحتجزين  الإف��راج عن الأمريكيني 
“حتديد مكان”  اأولوياتها، مرات عدة عن ت�شميمها على  اإح��دى  اخل��ارج 

ليفن�شون حتى يتمّكن من “العودة” اإىل الوليات املتحدة.
وقبل ذلك ومطلع 2016، ذكرت اإدارة الرئي�ص ال�شابق باراك اأوباما اأّنها 

تعتقد اأّن روبرت ليفن�شون مل يعد موجودا يف اإيران.
ور�شدت ال�شلطات الأمريكية مكافاأة قدرها خم�شة ماليني دولر ملن يزّودها 

مبعلومات تقودها اإىل حتديد مكانه واإعادته اإىل الوليات املتحدة.
وكان  اأبناء  ل�شبعة  الأب  ه��ذا  اأن  من  م��رارا  ح��ذرت  ليفن�شون  اأ�شرة  وكانت 
�شيبلغ الثانية وال�شبعني خالل ال�شهر اجلاري، يعاين من ارتفاع يف �شغط 

الدم ومن داء ال�شكري. وقالت يف بيانها “من امل�شتحيل و�شف حزننا”.
واأ�شافت العائلة “لول اأعمال النظام الإيراين الوح�شية واخلالية من رحمة 
لكان روبرت ليفن�شون اليوم على قيد احلياة وموجوداً معنا”، م�شّددة على 

اأّنها “انتظرت اإجابات ملدة 13 عاماً”، بدون اأن تلقى اأّي رّد.
واأكد امل�شوؤولون الإيرانيون مرارا اأن ليفن�شون غادر البالد واأن طهران ل 

متلك اأي معلومات عنه. وكانت �شورة للرجل وهو ملتح ومكبل ويرتدي 
اإىل قبل عامني  2013 وتعود  ن�شرت يف  بال�شجناء،  برتقالية خا�شة  بزة 
من ذلك على ما يبدو. لكن مل يعرف يف اأي ظروف التقطت ول اأين ول 

من التقط ال�شورة.
كل  العامل  على  “بالكذب  الإي��ران��ي��ة  ال�شلطات  بيانها  يف  الأ���ش��رة  واّتهمت 
هذا الوقت” باإعالنها با�شتمرار اأّنها ل تعرف ما الذي حدث لهذا العميل 
الإيرانيني  اإن  بيانها  يف  وقالت  ال��ف��درايل.  التحقيقات  مكتب  يف  ال�شابق 
“خطفوا مواطناً اأجنبياً وحرموه من حقوقه الأ�شا�شية، واأيديهم ملّطخة 

بدمائه”.
الذين  الأمريكية  “يف احلكومة  امل�شوؤولني  على  الأ�شرة هجوماً  �شّنت  كما 

تخّلوا عنه ل�شنوات عديدة”. لكنها �شكرت الرئي�ص ترامب على جهوده.
حل�شاب  يعمل  يكن  مل  ليفن�شون  ب��وب  اأن  با�شتمرار  وا�شنطن  وواأك����دت 
كي�ص  جزيرة  يف  احلكومة الأمريكية عند اختفائه يف اآذار/مار�ص 2007 
يف اخلليج. وكان حينذاك قد تقاعد من مكتب التحقيقات الفدرايل منذ 

اأكرث من ع�شر �شنوات.
ل��ك��ن ���ش��ح��ي��ف��ة وا���ش��ن��ط��ن ب��و���ش��ت ذك����رت اأن����ه ك����ان ي��ع��م��ل حل�����ش��اب وكالة 
الربنامج  ب�شاأن  مبلغا  �شيلتقي  وكان  ايه(  اآي  )�شي  املركزية  ال�شتخبارات 

النووي الإيراين.
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عربي ودويل

روؤي����ة  اإىل  احل�����ش��ي��ن��ي  وت��ط��رق��ت 
لل�شني  الأم��ري��ك��ي��ني  امل�����ش��وؤول��ني 
الأمريكي  الرئي�ص  ي�شر  قائلة: 
ب�  ك���ورون���ا  ف��ريو���ص  ت�شمية  ع��ل��ى 
الفريو�ص ال�شيني ، خ�شو�شاً اأنه 
ل يوجد ع��امِل وب��ائ��ي م��وث��وق به 
الفريو�ص  اأن  اإىل  اأ�شار  العامل  يف 
ن�شاأ يف اأي مكان با�شتثناء ال�شني، 
ومن احليوانات التي تباع يف �شوق 

ووهان .
ثمن  ت��دف��ع  ال�شني  اأن  واأ���ش��اف��ت 
الت�شرت على ن�شر هذا الفريو�ص، 
الت�شرت،  ه��ذا  اأ���ش��رار  اإىل  م�شرية 
ح��ي��ث ب���ات ال���رك���ود ال��ع��امل��ي �شبه 
العمال  يخ�شر  اأن  وميكن  موؤكد، 
اأن��ح��اء ال��ع��امل م��ا ي�شل  يف جميع 
اإىل 3.4 تريليون دولر مداخيل 

بحلول نهاية هذا العام.
مقالها  احل�����ش��ي��ن��ي  واخ���ت���ت���م���ت 

مالحظات 
التهامي  ف�شيل  ق��ال  جانبه،  من 
�شحيفة  ن�����ش��رت��ه  ل���ه  حت��ل��ي��ل  يف 
فريو�ص  اإن  امل��غ��رب��ي��ة  ه�شربي�ص 
جمموعة  ع�����ن  ك�������ش���ف  ك�����ورون�����ا 
م���ن احل��ق��ائ��ق واحل��ت��م��ي��ات التي 
بفعل  طويلة  ملرحلة  مغيبة  كانت 
احلايل،  ال����دويل  ال��ن��ظ��ام  طبيعة 
والتي جتاوزت حتى خط القواعد 

الفل�شفية لليربالية اجلديدة.
مالحظة  اأول  ال��ت��ه��ام��ي  وق�����ال 
ميكن مالم�شتها هي اأن لالإن�شان 
م�����ش��ري م�����ش��رتك واح������د، بغ�ص 
الجتماعي  م��وق��ع��ه  ع���ن  ال��ن��ظ��ر 
واأ���ش��اف املالحظة   ، اأو اجل��غ��رايف 
البحث  اأه���م���ي���ة  ت��ظ��ه��ر  ال��ث��ان��ي��ة 
ال��ن��ه��اي��ة يبقى  ال��ع��ل��م��ي، لأن����ه يف 
الإن�شان؛  لتنمية  فعلياً  م��دخ��اًل 
للمجتمعات  مي��ك��ن  خ��الل��ه  ف��م��ن 

جتعل  التي  املاأ�شاة  اإنها  بالقول: 
العيون مفتوحة ليل نهار والقلوب 
م�شتنَفرة على الأعداد من الب�شر 
كل  دق��ي��ق��ة ل  ك��ل  �شت�شقط  ال��ت��ي 

�شاعة .

�شفعة للنظام العاملي 
املح�شن  ع���ب���د  ق�����ال  ج���ان���ب���ه  م����ن 
ب�شحيفة  ل����ه  م���ق���ال  يف  ج��م��ع��ة 
اأزم�����ة  اإن  ال���ك���وي���ت���ي���ة،  اجل����ري����دة 
امل�شهد  وتت�شّدر  تتفاعل،  كورونا 
والوفيات،  امل�����ش��اب��ني  اإح�����ش��اءات 
لإنتاج  الأدوي��ة  خمتربات  وجهود 
واٍق  ول��ق��اح  ل��ل��م��ر���ص  ���ش��اٍف  دواء 
منه، يف ظل انهيار اأنظمة �شحية 
متطورة يف دول تعترب من ال�شف 

الأول اقت�شادياً.
�شحايا  اأه������م  اإن  ج��م��ع��ة  وق������ال 
فريو�ص كورونا، بعد الأرواح التي 

ولذلك  ع��امل��ي،  رك����ود  ع��ن  ي�شفر 
اخل����روج  اإىل  ���ش��ي��ت��ط��ل��ع اجل��م��ي��ع 
مب�����ب�����ادرات واإج�����������راءات حم����ددة 
�شعوب  اآم�������ال  حت��ق�����ق  وع���م���ل���ي���ة، 
اآث���ار اجلائحة،  ال��ع��امل يف جت���اوز 
ومت��ه��ي��د ال���ط���رق ل��ت��ح��ق��ي��ق دول 
والعمل  اأف�شل،  م�شتقباًل  العامل 
ع���ل���ى م���وا����ش���ل���ة الق����ت���������ش����ادات 
النقدية،  �شيولتها  تعزيز  العاملية 
وت�����ش��ه��ي��ل الق�����رتا������ص واإرج�������اء 
ومتديد  ال�شريبية،  القتطاعات 
ودعم  املمنوحة  ال��ق��رو���ص  اآج���ال 

ال�شركات .
التكافل  اأهمية  ال�شحيفة  واأك��دت 
العامل  دول  ب����ني  الق���ت�������ش���ادي 
لتحقيق هذا الهدف يف ظل الآثار 
الوبائي،  الفريو�ص  عن  الناجمة 
الأمر الذي يزيد من دقة امل�شهد 

ال�شيا�شي واأهمية هذه القمة.

الراأ�شمايل  ال��ن��ظ��ام  ه��و  اأُزه���ق���ت، 
�شورته  ظ���ه���رت  ال�����ذي  امل��ن��ف��ل��ت 
م��ن خالل  اأخ���رى  م��رة  القبيحة 
دّمرته  ال�����ذي  ال�����ش��ح��ي  ال��ن��ظ��ام 
نظاماً  وج��ع��ل��ت��ه  اخل�����ش��خ�����ش��ة، 
الربحية،  امل���ج���الت  ع���ن  ي��ب��ح��ث 
مما  الأرواح،  واإن���ق���اذ  ال��وق��اي��ة  ل 
تاأميم  اإىل  اأوروبية  دفع عدة دول 
اخلا�شة  ال�����ش��ح��ي��ة  ال���ق���ط���اع���ات 

بالقوة، اإذا ا�شتلزم الأمر.
فريو�ص  اأن  اإىل  ال��ك��ات��ب  واأ����ش���ار 
للعوملة  قوية  �شفعة  وّجه  كورونا 
و�شفها  ال����ت����ي  وال���راأ����ش���م���ال���ي���ة 
ال����رثوات  ت��رّك��ز  وال��ت��ي  باملنفلتة 
اأي  ت��ت��ح��م��ل  اأق���ل���ّي���ات ل  اأي�����دي  يف 
م�����ش��وؤول��ي��ات اج��ت��م��اع��ي��ة، وه���و ما 
اإره��ا���ش��ات لنظم  ب��اأن هناك  ي�شي 
جديدة  واق���ت�������ش���ادي���ة  ���ش��ي��ا���ش��ي��ة 
العامل  وج����ه  و���ش��ت��غ��رّي  ���ش��ت��ول��د، 

خالل ال�شنوات القليلة املقبلة.

قمة العامل 
�شحيفة  اأ�����ش����ارت  ج��ان��ب��ه��ا،  م���ن 
الريا�ص ال�شعودية يف افتتاحيتها 
اجتماع  اإىل  ال���ي���وم  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 
اليوم  ال���ع�������ش���ري���ن  دول  زع����م����اء 
والذي �شيعقد عن بعد با�شتخدام 

التقنيات احلديثة. 
هناك  اإن  ال�شحيفة،  واأو���ش��ح��ت 
اإمكانية  ب�شاأن  التفاوؤل  من  حالة 
الآثار  تقليل  يف  القمة  م�شاهمة 
كورونا،  ل��ف��ريو���ص  الق��ت�����ش��ادي��ة 
متفائلون  اجل����م����ي����ع  ق����ائ����ل����ة: 
اآثار  تخفيف  يف  القمة  مب�شاهمة 
الأزمة املوؤثرة عل�ى جميع الدول، 
وو�شع ا�شرتاتيجية عاملية موحدة 
لح���ت���واء اآث����ار ال��ف��ريو���ص، الذي 
اأن  ال��دويل  النقد  يتوقع �شندوق 

•• وا�صنطن-وكاالت

اإيلي  الأم���ري���ك���ي  ال���ك���ات���ب  ح����ذر 
بلومربغ  مبوقع  تقرير  يف  ليك، 
نظام  مل��ح��اولت  ال�شتجابة  من   ،
ا�شتغالل  ط����ه����ران  يف  امل�������اليل 
انت�شار فريو�ص كورونا للمطالبة 
عنه،  الأمريكية  العقوبات  برفع 
النظام  وك�����الء  اأن  وخ�����ش��و���ش��اً 
هجماتهم  ي��وا���ش��ل��ون  الإي������راين 
ب���ال���ت���زام���ن م����ع ط���ل���ب ط���ه���ران 

امل�شاعدة. 
الرئي�ص  اأن  ال���ك���ات���ب  واع����ت����رب 
الإي���������راين ح�����ش�����ن روح�������اين قد 
فعل �ش������يئاً غري ماألوف الأ�شبوع 
ن���ا����ش���د �شمري  ح���ي���ث  امل����ا�����ش����ي؛ 
خطاب  يف  الأم����ري����ك����ي  ال�����ش��ع��ب 
العقوبات  لإن��ه�����������������������اء  م��ف��ت��������������وح 
ب�شبب  اإي�������ران  ���ش��د  امل���ف���رو����ش���ة 
ان��ت�����ش��ار ف��ريو���ص ك��ورون�����������ا الذي 
الحتفالت  واألغى  املدار�ص  اأغلق 
الأعمال  وق��ف  اإىل  واأدى  العامة 

التجارية.
ميكن  هل  روحان������ي:  وت�ش�������اءل 
الأمريكي  ال�ش��������عب  ي��ق��ب��ل  اأن 
ال�شغ����وط  ه�����������������ذه  ا����ش���ت���م���رار 
ال�ش�����������عب  ع��ل��ى  اخل��ب��ي��ث�����������������������ة 

الإيراين ؟ .
 

م�شتقبل قامت 
ويرى الكاتب اأن خطاب روحاين 
ال�شرتاتيجية  م���ع  يتواف��������ق 
ي��ن��ت��ه��ج��ه��ا نظام  ال���ت���ي  الأو�����ش����ع 
2018 عندما  امل��اليل منذ ع��ام 
ق������رر ت����رام����ب الن�������ش���ح���اب من 
الت���ف���اق ال���ن���ووي واإع�����ادة فر�ص 
النفطي  ال��ق��ط��اع  ع��ل��ى  ع��ق��وب��ات 

الإيراين.
 فمذذاك، ت�شعد اإيران �شغوطها 
الع�شكرية وتلعب يف الوقت نف�شه 

�شخ الأم���وال ف��اإن ذل��ك لن يحل 
اأزم�����ة ال�����ش��ح��ة ال��ع��ام��ة ال��ت��ي مل 

ي�شتعد لها نظام املاليل. 

نظام املاليل على املحك 
وب��ح�����ش��ب ف���ري���د ك����اغ����ان، خبري 
الإي���ران���ي���ة يف معهد  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 
اأم��ري��ك��ان اإن���رتب���راي���ز ، ك���ان من 
املاليل  نظام  ينهار  اأن  امل�شتبعد 
تف�شي  بعد  ولكن  كورونا،  نتيجة 
احتمالت  ت���ت���زاي���د  ال���ف���ريو����ص 
مع  الآن  امل�����اليل  ن���ظ���ام  ان���ه���ي���ار 
اأن  خ��ا���ش��ة  الأزم�����ة،  ه���ذه  تف�شي 
اأف�����راد اجل��ي�����ص وامل��ي��ل��ي�����ش��ي��ات قد 
منازلهم  يف  ال���ب���ق���اء  ي���خ���ت���ارون 
بدًل  املر�شى  اأقاربهم  ورعاي�������ة 
لتفريق  ال���ع���ن���ف  مم���ار����ش���ة  م����ن 
اندلعت  اإذا  ال��غ��ا���ش��ب��ة  احل�����ش��ود 

الحتجاج���ات من جديد. 
ق�شية  مناق�شة  اأن  كاغان  وي��رى 
رف���ع ال��ع��ق��وب��ات الأم��ري��ك��ي��ة عن 
اإيران لي�ص جمدياً الآن، فعندما 
حت�������دد احل����ك����وم����ة الإي�����ران�����ي�����ة 
ف��ع��اًل جم��م��وع��ة م��رتاب��ط��ة من 
الح����ت����ي����اج����ات، مي��ك��ن��ن��ا اإج������راء 
نقا�ص معقول حول ما يجب على 
الوليات املتحدة القيام به، ولكن 

الإيرانيني لن يفعلوا ذلك . 
ب����الإ�����ش����ارة اإىل  ل���ي���ك  وي���خ���ت���ت���م 
املفتوح  خ��ط��اب��ه  يف  روح�����اين  اأن 
اأن طريق  اأك��د  الأمريكي  لل�شعب 
يكن  مل  وال�������ش���غ���ط  ال���ع���ق���وب���ات 
اأب��داً مع اإي��ران ولن يكون  ناجحاً 

كذلك يف امل�شتقبل.
وت��ع��ل��ي��ق��اً ع��ل��ى ق���ول روح����اين اإن 
ال�شبيل  ه���و  الإن�������ش���اين  ال��ع��م��ل 
راأى   ، النتائج  لتحقيق  الوحيد 
ما  اإىل حد  ه��ذا �شحيح  اأن  ليك 
ولكن على الرئي�ص الإيراين اأوًل 

اأن يكون قدوة يف هذا املجال. 

الوليات  ول��ك��ن  ال�����ش��ح��ي��ة،  دور 
العام ردت  املتح�دة يف مطلع هذا 
قا�شم  اجل������رنال  وق��ت��ل��ت  ب��امل��ث��ل 
الع�شكري  ال���ق���ائ���د  ���ش�����ل��ي��م��اين 

الأكرث �شهرة يف البالد. 
اآف��������اق  اإن  لي��������ك  وي��ق�����������������������ول 
تبدو  لإي��ران  بالن�ش�����بة  امل�شتقبل 
كورونا،  تف�ش������ي  م��ع  قامت���������ة 
حتى  امل�ش����ابني  ع��������دد  بلغ  حيث 
مركز  ب��ح�����ش��ب   26،610 الآن 

جامعة جونز هوبكنز. 
واأ�شار الكاتب غرامي وود مبجلة 
ت�شري  التقديرات  اأن  اأتالنتك  ذا 
اأك����رث من  ل��دي��ه��ا  اإي�����ران  اأن  اإىل 

ن�شف مليون حالة.
ال�شحية  الأزم����ة  ه���ذه  وب�شبب   
ال�����ش��خ��م��ة، ي��ن��ا���ش��د ق����ادة اإي����ران 
على  للح�شول  ال���دويل  املجتمع 

م�شاعدة اقت�شادية. 

ولكن الإيرانيني مل ي�شتخدموها 
لإجراء عمليات �شراء كبرية.

اإيران  �شد  ال��ع��ق��وب��ات  وتت�شمن 
للم�شاعدات  اإع����ف����اءات  ب��ال��ف��ع��ل 
والدواء،  ال��غ��ذاء  مثل  الإن�شانية 
ولكن البنوك ف�شلت البتعاد عن 
التعامل معها خوفاً من ا�شتغالل 
موؤ�ش�شاتها  وتعري�ص  امل�شاعدات 
وزارة  م���ن  وع���ق���وب���ات  ل���غ���رام���ات 

اخلارجية الأمريكية. 
ميكن  �شيء  ل  اأن  الكاتب  وي��رى 
اأن ينقذ اإيران يف الوقت الراهن؛ 
العقوبات  رف����ع����ت  اإذا  ف���ح���ت���ى 
برميل  ���ش��ع��ر  ف������اإن  ال���ن���ف���ط���ي���ة، 
بالفعل،  ان��خ��ف�����ص  ق���د  ال��ن��ف��ط 
الرئي�شية  ال�شادرات  حتقق  ولن 
ل��ل��ب��الد ال��ك��ث��ري م���ن الإي�������رادات 
تف�شي  م��ك��اف��ح��ة  يف  ل��ل��م�����ش��اع��دة 
اإذا مت  ف��ريو���ص ك���ورون���ا. وح��ت��ى 

عدوانية نظام املاليل 
ول���ك���ن ث��م��ة اإ���ش��ك��ال��ي��ة اأن�����ه حتى 
فيها  ت���ك���ون  ال���ت���ي  الأوق���������ات  يف 
للم�شاعدة،  ما�شة  بحاجة  اإي��ران 
احلاكم  امل�������اليل  نظام  يتم�شك 

بعدوانيته.
 ف��خ��الل ال�����ش��ه��ر اجل����اري مثاًل، 
ه����اج����م وك�������الء اإي����������ران ق���اع���دة 
ورف�ص  ال�����ع�����راق،  يف  اأم���ري���ك���ي���ة 
املاليل دخول املفت�شني النوويني 
ال��دول��ي��ني، واأ���ش��ار ق��ائ��د احلر�ص 
اأن كورونا  اإىل  الإي���راين  ال��ث��وري 
بيولوجياً  ���ش��الح��اً  ي��ك��ون  رمب����ا 

اأمريكياً .
وي��ن��ق��ل ال���ك���ات���ب ع���ن اأح�����د كبار 
اخل����ارج����ي����ة  وزارة  م�����������ش�����وؤويل 
يرغب  روح����اين  ك���ان  اإذا  ق��ول��ه: 
ال�����ولي�����ات  ت���خ���ف���ي���ف  ف����ع����اًل يف 
املفرو�شة  ل��ل��ع��ق��وب��ات  امل���ت���ح���دة 

الأعلى  املر�شد  على  ب���الده،  على 
الإي�����راين اإن��ه��اء ال��ه��ج��م��ات التي 
�شد  بالوكالة  امليلي�شيات  ت�شنها 
وال�شماح  ال��ع��راق  يف  الأمريكيني 
بدخول  امل��ت��ح��دة  الأمم  ملفت�شي 
اإيران،  يف  النووية  املواقع  جميع 
الأكاذيب  ن�شر  وق��ف  ع��ن  ف�شاًل 

حول الفريو�ص . 

العقوبات الأمريكية
وم�����ع ذل������ك، ح����اول����ت ال����ولي����ات 
�شراء  ع��م��ل��ي��ة  ت�����ش��ه��ي��ل  امل���ت���ح���دة 
امل�شت�شفيات  وم���ع���دات  الأدوي������ة 
بدء  منذ  امل��اليل  لنظام  بالن�شبة 
تف�شي جائحة كورونا. ويف ال�شهر 
احلكومتان  اأن���������ش����اأت  امل���ا����ش���ي، 
وال�����ش��وي�����ش��ري��ة قناة  الأم��ري��ك��ي��ة 
لت�شهيل  اإن�����ش��ان��ي��ة  م�������ش���اع���دات 
اإيران.  م��ع  امل�شرفية  امل��ع��ام��الت 

حتديات  ت��واج��ه  واأن  ت��ت��ق��دم،  اأن 
الع�شر من كوارث طبيعية واأوبئة 

وغريها .
كورونا  وب�����اء  ال��ك��ات��ب  واأ�����ش����اف   
الذي اجتاح العامل طوًل وعر�شاً 
واأثر هذه احلقيقة،  اأهمية  اأظهر 
التي  العظمى  ال���دول  تت�شابق  اإذ 
للبحث  ك��ب��رية  ميزانيات  تر�شد 
ولقاح  دواء  اإي��ج��اد  ع��ل��ى  العلمي 
ل���ل���ف���ريو����ص لإن�����ق�����اذ الإن���������ش����ان، 
ال�شعيفة  ال������دول  ت��ل��ت��زم  ب��ي��ن��م��ا 
الكاتب  وانتهى   . النتظار  غرفة 
اإن  ن���ق���ول  اأن  مي��ك��ن��ن��ا  ب���ال���ق���ول 
ت�شدر  التي  املتمردة  ال�شلوكيات 
ع��ن الأف������راد واجل��م��اع��ات خالل 
فعل  ردود  ه��ي  ال�شتثناء  ح���الت 
تراكم  جت��اه  وع��ي  بغري  اأو  بوعي 
تاريخي لطبيعة �شيا�شات اجلهاز 

الدولتي. 
الدولة  ع��ل��ى  ي��ت��ع��ني  ه��ن��ا  وم����ن   
املعنية اأن تعيد النظر يف �شيا�شاتها 
واأن تعطي الأولوية لبناء الإن�شان، 
لأن��������ه يف ال���ن���ه���اي���ة ه�����و الأ�����ش����ل 
الأمان  �شمام  اأن���ه  كما  وامل��ف�����ش��ل، 

للمجتمع وللدولة نف�شها .

•• عوا�صم-وكاالت:

القت�شادية  التداعيات  توا�شلت 
ل���وب���اء ك���ورون���ا ب��ع��د اإغ�����الق عدد 
م���ن ال������دول ح����ول ال���ع���امل حول 
ال����ع����امل ووق������ف ال�����ط�����ريان، مما 
اإىل  باأنظاره  يتجه  العامل  يجعل 
قمة الع�شرين التي �شتعقد اليوم 

لبحث الأزمة.
ق��ال��ت ال��ك��ات��ب��ة ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة هدى 
احل�شيني اإن كورونا احتل العامل، 
ب�شحيفة  ل��ه��ا  م��ق��ال  يف  م�����ش��رية 
هذا  اأن  اإىل  الأو������ش�����ط  ال�������ش���رق 

الحتالل مت بهوية �شينية. 
قاله  مب��ا  احل�شيني  وا�شت�شهدت 
الوليات  ل��دى  ال�شيني  ال�شفري 
املتحدة كوي تيانكاي اأخرياً، حيث 
اأعلن اإنه م�شرٌّ على اعتقاده باأنه 
من اجلنون ن�شر ال�شائعات عن اأن 
خمترب  من  ن�شاأ  ك��ورون��ا  فريو�ص 
املتحدة،  للوليات  تابع  ع�شكري 
ال�شيني  ال�شفري  اأن  اإىل  م�شرية 
توؤكد  ال��ت��ي  بكني  على  بنف�شه  رد 
ن�شرت هذا  اإنها  املتحدة  الوليات 

املر�ص. 

اجلميع يدفع الآن الفاتورة لهذا الوباء الفريو�شي 

كورونا ي�صرب العامل اقت�صاديًا.. والعيون على قمة الع�صرين

بلومربغ: رفع العقوبات لن يوقف تف�صي كورونا يف اإيران

1.3مليار دوالر من 
�صندوق النقد لالأردن

•• وا�صنطن-اأ ف ب

اأّن��ه وافق على خطة م�شاعدة ل��الأردن بقيمة  اأعلن �شندوق النقد ال��دويل 
1،3 مليار دولر متتّد على اأربع �شنوات واأ�شبحت اليوم اأكرث اإحلاحاً ب�شبب 

جائحة كوفيد-19.
الثاين/ كانون   30 يف  هذا  امل�شاعدات  برنامج  على  اّتفقا  الطرفان  وك��ان 

تتهّدد  جائحة  اإىل  امل�شتجّد  ك��ورون��ا  ف��ريو���ص  يتحّول  اأن  قبل  اأي  يناير، 
القت�شاد العاملي بتداعيات كارثية.

لتغطية  الربنامج  على  تغيريات  اإدخ��ال  اإّن��ه مت  بيان  فى  ال�شندوق  وق��ال 
النفقات غري املدرجة فى امليزانية مثل الطوارئ ال�شحّية واملعّدات الطبية 

.
�شتعّر�ص  اأنها  لدرجة  �شديدة  الوباء  تداعيات  اأّن  تبنّي  اإذا  البيان  واأ�شاف 
املتغرّية،  الظروف  مع  اأك��رث  تكييفه  ف�شيجري  للخطر،  الربنامج  اأه��داف 

وذلك بعد التفاق مع ال�شلطات .
اأولية  �شريحة  على  ال��ف��ور  على  �شتح�شل  ع��ّم��ان  ف���اإّن  ال�شندوق  وبح�شب 
املتبّقي  املبلغ  على  �شتح�شل  حني  يف  دولر،  مليون   140 ح��واىل  قدرها 
على دفعات متتّد على مدى اأربع �شنوات هي عمر الربنامج الذي يت�شّمن 

ثماين مراجعات لدرا�شة مدى فعاليته.
وبالإ�شافة اإىل الأموال الالزمة ملكافحة الوباء، يت�شّمن الربنامج متويل 
اأ�شعار الكهرباء لل�شركات وتي�شري فر�ص  اإ�شالحات هيكلية ت�شمل خف�ص 

عمل لل�شباب.
والأردن الذي يعترب ا�شتقراره اأ�شا�شياً يف املنطقة، هو من اأبرز الدول التي 

ت�شتفيد من م�شاعدات خارجية ول �شيما من الوليات املتحدة.
لها  يقّدمها  م�شاعدات  برامج  من  طويلة  فرتة  منذ  اململكة  ت�شتفيد  كما 

�شندوق النقد الدويل مقابل اإجراء اإ�شالحات.

�صفينة حربية اأمريكية تعرب م�صيق تايوان  
ال�����ش��ي��ن��ي��ة الأمريكية  ال��ع��الق��ات  ت�����ش��ه��د  وي���اأت���ي ذل���ك ف��ي��م��ا 
التايوانية  احل��دود  خرق  بكني  موا�شلة  ومع  متزايداً،  توتراً 
ب��ال��ط��ائ��رات احل��رب��ي��ة وال�����ش��ف��ن. وت��ب��ادل��ت ال���ولي���ات املتحدة 
وال�شني التهم ب�شاأن من�شاأ فريو�ص كورونا امل�شتجد، فيما اأثار 
الرئي�ص الأمريكي غ�شب بكني بو�شفه بعبارة فريو�ص �شيني 
. واتهم م�شوؤولون �شينيون كذلك الوليات املتحدة باأنها هي 
من اأدخلت الفريو�ص اإىل ال�شني. وي�شكل م�شيق تايوان ممراً 
اأن ال�شني التي تعترب  العاملية. غري  للقوات البحرية  رئي�شياً 
تايوان جزءاً من اأرا�شيها ترى يف اأي عبور من امل�شيق خرقاً 

ل�شيادتها.
مائي  ممر  امل�شيق  اأن  اأخ��رى  ودول  املتحدة  ال��ولي��ات  وتقول 

•• تايبيه-اأ ف ب

من  خطوة  يف  ت��اي��وان  م�شيق  اأمريكية  حربية  �شفينة  ع��ربت 
ال�شني  ب��ني  ح��رب كالمية  ظ��ّل  بكني يف  اإث���ارة غ�شب  �شاأنها 

والوليات املتحدة على خلفية فريو�ص كورونا امل�شتجد.
املحيط  اأ�شطول  اأعلن  تويرت،  على  ح�شابه  على  تغريدة  ويف 
اإ�ص  اإ���ص  يو  املوجهة  ال�شواريخ  مدمرة  اأن  الأم��ريك��ي  الهادئ 

ماك كامبيل قد عربت امل�شيق يف وقت �شابق من اأم�ص .
اأن ال�شفينة كانت تقوم ب مهمة  وقال وزير الدفاع التايواين 
الرب  عن  ت��اي��وان  يف�شل  ال��ذي  امل�شيق  عبورها  عند  روتينية 

ال�شيني.

با�شم  املنطقة  يف  بانتظام  دوري����ات  وا�شنطن  وجت���ري  دويل، 
حرية املالحة للت�شديد على ذلك.

و�شول  منذ  ت��اي��وان  على  ال�شغط  م�شتوى  من  بكني  ورفعت 
التي   2016 ع��ام  يف  ال�شلطة  اإىل  اينغ-وين  ت�شاي  الرئي�شة 

ترف�ص العرتاف بتايوان كجزء من ال�شني الواحدة .
بغالبية  ثانية  ب��ولي��ة  ت�شاي  ف��ازت  يناير،  ال��ث��اين  ك��ان��ون  ويف 

�شاحقة على املعار�شة التي توؤيد عالقات اأقوى مع بكني.
يف  �شاندونغ  حملياً  امل�شنعة  طائرات  حاملة  ال�شني  واأر�شلت 

كانون الأول دي�شمرب اإىل امل�شيق قبل اأيام من النتخابات.
وعربت حاملتها الثانية لياونينغ مرات عدة من م�شيق تايوان 

خالل ال�شنوات املا�شية.

ارتفاع �صعبية الرئي�س الكوري اجلنوبي الأعلى م�صتوى
•• �صيوؤول-وكاالت:

خل�ص ا�شتطالع للراأي ن�شرت نتائجه اليوم اخلمي�ص، اأن �شعبية الرئي�ص الكوري اجلنوبي مون جاي 
اإن ارتفعت لأعلى م�شتوى لها منذ اأكرث من عام لت�شل اإىل %52.5. واأ�شار ال�شتطالع الذي اأجرته 
منظمة ريال ميرت، اإىل اأن ارتفاع �شعبية الرئي�ص يرجع اإىل تعامل احلكومة مع اأزمة تف�شي فريو�ص 
كورونا. وذكرت وكالة يونهاب الكورية اجلنوبية لالأنباء، اأن ال�شتطالع الذي �شمل 1518 �شخ�شاً، 
ترتاوح اأعمارهم بني 18 عاماً واأكرث، اأظهر اأن �شعبية مون ارتفعت بواقع 3.2 نقطة مئوية مقارنة 

بالأ�شبوع املا�شي.
% يف نوفمرب)ت�شرين   53.7 14 �شهراً عندما بلغت  اأن �شعبية مون تعد الأعلى منذ  اإىل  وي�شار 

الثاين( 2018، كما تعد هذه اأول مرة منذ 7 اأ�شهر تتجاوز فيها �شعبية الرئي�ص 50%.
اأنها مرتبطة بالتقييم الإيجابي لتعامل  وقالت منظمة ريال ميرت اإن ارتفاع �شعبية الرئي�ص يبدو 

احلكومة مع فريو�ص كورونا .
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املال والأعمال
قائمة تطبيقات الت�صوق االإلكرتوين يف االإمارات ترتفع اإىل 44 متجرا

“�شاعة الأر�ص” من خالل اإطفاء 
الكهربائية  والأج���ه���زة  الأ����ش���واء 
غ�������ري ال�������������ش������روري������ة وت���ط���ب���ي���ق 
ا�شتهالك  خ���ف�������ص  مم����ار�����ش����ات 
وانطالقاً  اأم��ك��ن.  حيثما  الطاقة 
اأ�ش�ص  ب��رت���ش��ي��خ  ال���ت���زام���ن���ا  م����ن 
اأنظمة  بتحديث  قمنا  ال�شتدامة، 
الإ�شاءة املعتمدة داخل جممعاتنا 
يف  املنت�شرة  وال��ت��ج��اري��ة  ال�شكنية 
باأنظمة م�شابيح  وا�شتبدالها  دبي 
�شيحقق  ال���ذي  الأم���ر   ،)LED(
الطاقة مبا  ا�شتهالك  وف��ورات يف 
كيلووات  م��ل��ي��ون   3.1 ب����  ُي���ق���در 
ب�شمتنا  خف�ص  يعني  م��ا  �شنوياً 
1473 طن  ال��ك��رب��ون��ي��ة مب��ع��دل 
املبادرة  ���ش��اأن ه���ذه  م����رتي. وم���ن 
القاطنني  ع��ل��ى  ب��ال��ن��ف��ع  ت��ع��ود  اأن 
املجمعات،  ه��ذه  داخ��ل  والعاملني 
�شي�شاهم  امل�شروع  واأن هذا  خا�شًة 
ال�شيانة  م��ت��ط��ل��ب��ات  ت��ق��ل��ي��ل  يف 
����ش���ي���وؤدي  ك���م���ا   70% مب����ع����دل 
املرافق  ر���ش��وم  قيمة  خف�ص  اإىل 

ال�شنوية«.

تعهد
الأ������ش�����واء  اإط�����ف�����اء  اإىل  اإ�����ش����اف����ة 
والأج�������ه�������زة ال���ك���ه���رب���ائ���ي���ة غري 
ال�����ش��روري��ة م��ن ال�����ش��اع��ة 8:30 
ال�شبت  ي����وم  م�����ش��اًء   9:30 اإىل 
ميكن   ،2020 م������ار�������ص   28
لأف�������راد املجتمع التعه����د بحماية 
النبعاثات  وت��ق��ل��ي�����������������ل  الأر��������ص 
تت�ش������بب  ال����ت����ي  ال���ك���رب���ون���ي���ة 
ب��ظ��اه�����رت��ي الح��ت��ب��ا���ص احل����راري 
موقع  ع�����رب  امل����ن����اخ����ي  وال����ت����غ����ري 
www.( الإل����ك����رتوين  ال��ه��ي��ئ��ة 

وبا�شتخدام   )dewa.gov.ae
#�شاعة_الأر�ص_دبي  الو�شوم 
�ص  ر لأ ا _ مع _ �شل ا تو # و
مواقع  ع��ل��ى  و#عرب_ب�شوتك 

التوا�شل الجتماعي.

احلكومية  امل��وؤ���ش�����ش��ات  وحت���ر����ص 
امل�شاركة  ع��ل��ى  دب���ي  يف  واخل��ا���ش��ة 
عرب  �شنوياً  الأر�ص”  “�شاعة  يف 
التابعة  املباين  يف  الأ�شواء  اإطفاء 
اإطفاء  على  موظفيها  وح��ث  لها، 
الأ�شواء والأجهزة الكهربائية غري 
ال�شرورية من ال�شاعة 8:30 اإىل 
9:30 م�شاًء بالتوقيت املحلي يوم 
مار�ص  �شهر  م��ن  الأخ����ري  ال�شبت 

من كل عام.

وفورات كبرية يف دبي خالل 
“�شاعة الأر�س 2019«

مبهرة  ن��ت��ائ��ج  دب���ي  اإم�����ارة  حققت 
ا�شتهالك  ت��ر���ش��ي��د  ���ش��ع��ي��د  ع��ل��ى 
النبعاثات  وخ��ف�����ص  ال���ك���ه���رب���اء 
الأر�ص  “�شاعة  خ��الل  الكربونية 
كهرباء  هيئة  و�شجلت   ،”2019
ا�شتهالك  ومياه دبي انخفا�شاً يف 
الكهرباء يف اإمارة دبي قدره 267 
ميجاوات، مبا يعادل انخفا�شاً يف 
الكربون  اأك�����ش��ي��د  ث���اين  ان��ب��ع��اث��ات 
وُت���ع���د دول���ة  114 ط���ن���اً.  ق�����دره 
اإحدى  املتحدة  العربية  الإم���ارات 
التي  العامل  ح��ول  القليلة  ال��دول 
تعلن عن اأرقام ومعدلت اخلف�ص 
يف ا���ش��ت��ه��الك ال��ك��ه��رب��اء. وه���و ما 
يوؤكد ري��ادة دول��ة الإم���ارات عاملياً 
�شكان  بني  البيئي  الوعي  وارتفاع 

الدولة عاماً بعد عام.

اإ�شادة
اأ�شاد معايل �شعيد حممد الطاير، 
الع�شو املنتدب الرئي�ص التنفيذي 
بالدور  دب��ي،  ومياه  كهرباء  لهيئة 
ال��������ذي ت���ل���ع���ب���ه امل����وؤ�����ش���������ش����ات من 
واخلا�ص  احل��ك��وم��ي  ال��ق��ط��اع��ني 
احلفاظ  باأهمية  التوعية  رف��ع  يف 
امل�شاركة  خ���الل  م��ن  البيئة  ع��ل��ى 
واأ�شاف:  الأر�ص”،  “�شاعة  يف 
قيادتنا  وتوجيهات  روؤي��ة  “بف�شل 

جديد قدرتنا على اإحداث التغيري 
دائماً نحو الأف�شل جليل احلا�شر 
لأجيال  م�شرق  م�شتقبل  و�شمان 

امل�شتقبل«.

بلدية دبي
املهند�ص  ���ش��ع��ادة  ق���ال  م��ن ج��ه��ت��ه 
بلدية  الهاجري، مدير عام  داوود 
من  الأر�ص”  “�شاعة  “ُتعد  دبي: 
اأبرز املنا�شبات التي حتر�ص بلدية 
دبي على امل�شاركة بها �شنوياً، حيث 
جت�شد هذه الفعالية قيم امل�شوؤولية 
وامل�شاركة التي ت�شعى البلدية اإىل 
تعزيزها ب�شكل م�شتدام يف املجتمع، 
توجيهات  م����ع  مت���ا����ش���ي���اً  وذل�������ك 
ال��ق��ي��ادة ال��ر���ش��ي��دة يف جم���ال دعم 
وخف�ص  البيئية  ال�شالمة  جهود 
الب�شمة الكربونية، بالإ�شافة اإىل 
روؤية  تر�شيخ  يف  اجلوهري  دوره��ا 
مدينة  ب��ن��اء  يف  املتمثلة  ال���دائ���رة 
���ش��ع��ي��دة وم�����ش��ت��دام��ة، م���ن خالل 
و�شبل  ال��ع��ي�����ص  رف��اه��ي��ة  ت��ر���ش��ي��خ 
النجاح، الأمر الذي ينعك�ص ب�شكل 
م�شتقبل  تخطيط  ع��ل��ى  اإي��ج��اب��ي 
م�����ش��رق ل��الأج��ي��ال ال��ق��ادم��ة، ومن 
حماية  يف  امل�شاركة  جميعاً  واجبنا 
ب��ي��ئ��ة وط���ن���ن���ا وخم���ت���ل���ف م������وارده 
العمل  على  واحلر�ص  الطبيعية، 
الأن���ظ���م���ة يف جمال  اأرق�������ى  وف�����ق 
املجتمع  وت���وع���ي���ة  ال����ش���ت���دام���ة، 
باأهمية تر�شيد ا�شتهالك الطاقة، 
وتتخذ بلدية دبي “ا�شتدامة بيئة 
لها،  ا�شرتاتيجياً  حموراً  املدينة” 
يتم العمل من خالله على اإطالق 
واخلطط  وال��ف��ع��ال��ي��ات  امل���ب���ادرات 
خمتلف  حت���ق���ي���ق  اإىل  ال����رام����ي����ة 

الأهداف البيئية«.

الإدارة العامة لالإقامة 
و�شوؤون الأجانب بدبي 

اأحمد  حممد  ال��ل��واء  �شعادة  ثمن 

العامة  الإدارة  ع���ام  م��دي��ر  امل���ري 
ل�����الإق�����ام�����ة و��������ش�������وؤون الأج�����ان�����ب 
ومياه  كهرباء  هيئة  جهود  بدبي 
ا�شتطاعت  ال��ت��ي  امل���ب���ذول���ة،  دب����ي 
التوعوية  ح��م��الت��ه��ا  خ����الل  م���ن 
وف���ورات  ن�شب  حتقيق  للمجتمع 
ك��ب��رية ���ش��اه��م��ت يف دع����م اأه����داف 
تر�شيد  اإىل  ال��رام��ي��ة  دب���ي  اإم�����ارة 
الطبيعية  امل����������وارد  ا����ش���ت���ه���الك 
�شنوياً  “ن�ش������ارك  واأ������ش�����اف: 
الأر�ص”  “�شاعة  العاملي  باحلدث 
تاأثريه  ل���ه  ال�����ذي  امل���ه���م  احل�����دث 
الكبري يف ا�شتعادة التوازن البيئي 
املاء  ا���ش��������������ت��ه��الك  تر�ش�����يد  ع���رب 

والكهرباء.
 ومتثل هذه امل�شاركة فر�شة هامة 
الإم������ارات  دول����ة  اإىل  ل��الن�����ش��م��ام 
ال����وع����ي حول  ن�����ش��ر  وال����ع����امل يف 
اآثارها  البيئية ومواجهة  الق�شايا 
ال�شلبية، وتعزز من الدور الريادي 
لإمارة دبي يف دعم اجلهود العاملية 
انبعاثات  ن�شبة  خلف�ص  امل��ب��ذول��ة 
والغازات  ال��ك��رب��ون  اأك�����ش��ي��د  ث���اين 
الحتبا�ص  ل����ظ����اه����رة  امل�������ش���ب���ب���ة 
احل����راري وال��ت��غ��ري امل��ن��اخ��ي، وهو 
ما يحتم علينا كاأفراد وموؤ�ش�شات 
ح��ك��وم��ي��ة امل�������ش���ارك���ة يف امل����ب����ادرة 
وامل�شاهمة  اإيجابي  ف��رق  لإح���داث 
جلعل كوكب الأر�ص كوكب نظيف 

واآمن.

دبي القاب�شة
املنتدب  الع�شو  املالك،  خالد  قال 
“�شاعة  القاب�شة”:  “دبي  ل��دى 
لتحفيز  ه���ادف���ة  م���ب���ادرة  الأر������ص 
اجل��ه��ود ال��ب��ي��ئ��ي��ة يف ك��اف��ة اأرج����اء 
مب�شاركتنا  �شعداء  ونحن  ال��ع��امل 
الوعي  زي�����ادة  اأه��م��ي��ة  ت��ر���ش��ي��خ  يف 
التغري  ق�����ش��ي��ة  ح����ول  امل��ج��ت��م��ع��ي 
امل����ن����اخ����ي يف ك�����ل ع��������ام، ون����دع����و 
يف  امل�شاركة  على  ونحّثها  �شركاتنا 

منوذجاً  دب��ي  اأ�شبحت  الر�شيدة، 
العامل  م�����ش��ت��وى  ع���ل���ى  ُي���ح���ت���ذى 
الق�شايا  مب��خ��ت��ل��ف  اله��ت��م��ام  يف 
العاملية  اجل���ه���ود  ودع����م  ال��ب��ي��ئ��ي��ة 
الحتبا�ص  ظ����اه����رة  م����ن  ل��ل��ح��د 
اأول مدينة  احل��راري. وكانت دبي 
عربية ت�شارك يف “�شاعة الأر�ص” 
دورها  يوؤكد  مبا   ،2008 ع��ام  يف 
ال�شّباق يف دعم واحت�شان املبادرات 
الوعي  ت���ع���زز  ال���ت���ي  وال��ف��ع��ال��ي��ات 
يقت�شر  ول  ال��ب��ي��ئ��ي��ة.  بالق�شايا 
الأر�ص”  “�شاعة  م����ن  ال����ه����دف 
والأجهزة  الأ����ش���واء  اإط���ف���اء  ع��ل��ى 
دقيقة،   60 مل��دة  ال�شرورية  غ��ري 
اإىل  الأر�ص”  “�شاعة  اإمن��ا تهدف 
تعزيز امل�شوؤولية البيئية وت�شجيع 

تبني منط حياة م�شتدام«.
املتعاملني  ال��ط��اي��ر  م��ع��ايل  ودع����ا 
املجتمع  اأف��راد  وجميع  واملوظفني 
اإىل البقاء يف املنزل خالل “�شاعة 
الأر�ص” التزاماً بتعليمات اجلهات 
املعنية يف الدولة للحد من انت�شار 
)كوفيد-19(  ك���ورون���ا  ف���ريو����ص 
م���ع اإط���ف���اء الأ�����ش����واء والأج���ه���زة 
ال���ك���ه���رب���ائ���ي���ة غ����ري ال�������ش���روري���ة 
ل��رف��ع ال��وع��ي ب��اأه��م��ي��ة احل���د من 
واحلفاظ  الكربونية  الن��ب��ع��اث��ات 
خالل  م��ن  الطبيعية  امل���وارد  على 
الكهرباء  ا����ش���ت���ه���الك  ت���ر����ش���ي���د 
والعمل  اجل��ه��ود  وتوحيد  وامل��ي��اه، 
امل�شرتك ملواجهة الأخطار البيئية 
ل�شمان م�شتقبل م�شرق وم�شتدام 

لأجيالنا القادمة.

وزارة التغري املناخي والبيئة
ق�����ال م���ع���ايل ال���دك���ت���ور ث�����اين بن 
التغري  وزي�����ر  ال�����زي�����ودي،  اأح���م���د 
م�شاركة  “اإن  وال��ب��ي��ئ��ة:  امل��ن��اخ��ي 
جهود  يف  امل��ج��ت��م��ع  ف���ئ���ات  ك���اف���ة 
واملناخ،  ال��ب��ي��ئ��ة  اأج����ل  م���ن  ال��ع��م��ل 
الأه������م يف جناح  ال���رك���ي���زة  مت��ث��ل 

دائ��م، مبا ي�شهم يف  ب�شكل  الهدف 
الدولة  روؤي��ة  م�شتهدفات  حتقيق 

وتوجهاتها امل�شتقبلية.

الأمانة العامة للمجل�س 
التنفيذي لإمارة دبي

الب�شطي،  اهلل  ع��ب��د  م��ع��ايل  ق���ال 
التنفيذي  للمجل�ص  العام  الأم��ني 
اللجنة  رئي�ص  ونائب  دب��ي  لإم��ارة 
الأربعون  املدن  ل�شبكة  التوجيهية 
وغ����رب  ج���ن���وب  ل������دول   )C40(
الأر�ص”  “�شاعة  مبادرة  اأن  اآ�شيا، 
مل تعد مبثابة م�شوؤولية جمتمعية 
مبثابة  لتكون  تتعداها  بل  فقط، 
احلفاظ  يف  ي�شهم  وط��ن��ي  واج���ب 
الطبيعية  ال��ط��اق��ة  م������وارد  ع��ل��ى 
ل�شمان  ا�شتدامتها  يف  وامل�شاهمة 
م�شتقبل م�شرق ي�شهم يف احلفاظ 
على البيئة �شد التغريات املناخية، 
ال�شمو  �شاحب  روؤي���ة  م��ع  متا�شياً 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم، 

م�شاهمتها  وتعزيز  اجل��ه��ود  ه��ذه 
يواكب  ال�شتدامة، مبا  يف حتقيق 
م�������ش���ت���ه���دف���ات روؤي���������ة الإم����������ارات 
الإمارات  دول��ة  ومتتلك   .2021
اأجل  م��ن  للعمل  م�شريتها  �شمن 
املبادرات  م��ن  ك��ب��رية  قائمة  امل��ن��اخ 
يف  وم��ات��زال  �شاهمت  التي  الهامة 
ومن  املجتمعية  امل�����ش��ارك��ة  ت��ع��زي��ز 
التي  الأر���ص  �شاعة  مبادرة  اأهمها 
ت�����ش��ج��ل ب�����ش��ك��ل ���ش��ن��وي خ��ف�����ص يف 
الكهرباء  ا����ش���ت���ه���الك  م����ع����دلت 
وبالتايل خف�ص معدلت انبعاثات 
كبري  تفاعل  عرب  الدفيئة  غ��ازات 
من كافة مكونات املجتمع وخا�شة 
الزيودي  م��ع��ايل  ودع���ا  الأف������راد.« 
تعزيز  اإىل  ك��اف��ة  امل��ج��ت��م��ع  اأف�����راد 
ودورهم  املجتمعية  م�شوؤوليتهم 
يف حماية البيئة وحتقيق ا�شتدامة 
البيولوجي  وت��ن��وع��ه��ا  م����وارده����ا 
الفعاليات  كافة  يف  امل�شاركة  ع��رب 
واملبادرات املجتمعية الداعمة لهذا 

نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص 
ال������وزراء ح��اك��م دب����ي- رع����اه اهلل- 
حمدان  ال�شيخ  �شمو  وت��وج��ي��ه��ات 
بن حممد بن را�شد اآل مكتوم ويل 
عهد دبي رئي�ص املجل�ص التنفيذي، 
البيئي  الوعي  تعزيز  اإىل  الرامية 
املجتمعي امل�شوؤول وتكاتف اجلهود 
ي�شهده  ال���ذي  ال��ت��ل��وث  م��ن  للحد 

عاملنا هذا اليوم.
“ل ننظر  الب�شطي:  وق��ال معايل 
“�شاعة  يف  امل�����ش��ارك��ة  خ����الل  م���ن 
املبادرة  ه��ذه  حتققه  مل��ا  الأر�ص” 
وف������ورات يف جم����ال احلفاظ  م���ن 
ع��ل��ى ال���ط���اق���ة ب���ق���در م���ا ل��ه��ا من 
تنطوي  م��ا  تعك�ص  رم��زي��ة  دللت 
دبي من  اإم��ارة  ا�شرتاتيجية  عليه 
املتجددة  ال��ط��اق��ة  ل��ق��ي��م  ت��ر���ش��ي��خ 
ب���ني اأف������راد امل��ج��ت��م��ع ودع�����م ذلك 
الإنارة  اأنظمة  اأح���دث  با�شتخدام 
اأكرب  لتوفري  املناطق،  خمتلف  يف 
قدر ممكن من الطاقة، لنثبت من 

حتت �شعار »عربرّ ب�شوتك من اأجل الطبيعة«

املوؤ�ص�صات احلكومية واخلا�صة توحد جهودها خالل »�صاعة االأر�س« لرفع الوعي باأهمية تر�صيد ا�صتهالك الكهرباء واملياه حلماية البيئة واحلفاظ على املوارد الطبيعية

•• اأبوظبي-وام:

على  الت�شالت  تنظيم  هيئة  اأجرتها  التي  التحديثات  اآخر  اأظهرت 
قائمة املتاجر الإلكرتونية التي تقدم خدماتها للم�شتهلكني يف دولة 
الإمارات ت�شاعف عددها بعدما بلغت 44 متجرا اإلكرتونيا مقارنة 

مع 22 متجرا يف القائمة التي ن�شرتها بتاريخ 24 مار�ص اجلاري.
ويت�شح من القائمة املحدثة �شمول تطبيقات خلدمات جديدة ميكن 
للم�شتهلكني �شراء احتياجاتهم، منها �شيدليات وحمالت بيع املياه 
التعاونيات  تقدمها  التي  الإل��ك��رتوين  الت�شوق  خدمات  اإىل  اإ�شافة 
اإم��ارات الدولة وبقالت وحمالت بيع اللحوم والإ�شماك  يف خمتلف 

واخل�شروات والفواكه والأغذية الطازجة.

واملعلومات  التحليل  اإدارة  اأعدتها  درا�شة  وتوؤكد  التقليدي.  الت�شوق 
�شمنها  ومن  الإلكرتونية  التجارة  اأن  القت�شاد  وزارة  يف  التجارية 
الت�شوق عرب التطبيقات ميكن الأفراد من اإمتام اأعمالهم من املنزل 
مما يقلل من الزدحام �شواء يف حركة املرور اأو يف مراكز الت�شوق كما 

هو عليه الو�شع يف حالة الت�شوق التقليدي.
ال�شرق  الأك��رث تطورا يف منطقة  ال�شوق  الإم��ارات تعد  اأن  اإىل  ي�شار 
التجارة  يف  الأ���ش��رع  ال�شوق  ك��ذل��ك  وه��ي  اأفريقيا  و�شمال  الأو���ش��ط 
الإلكرتونية، ويعترب انت�شار الإنرتنت اإىل جانب توفر البنية التحتية 
الرقمية املتقدمة وزيادة ال�شرائح العمرية ال�شابة التي تعتمد على 
هذا  لنمو  الداعمة  العوامل  من  الذكية  الهواتف  عرب  التكنولوجيا 

النوع من التجارة يف الدولة خالل الفرتة القادمة.

و�شمت القائمة اجلديدة التطبيقات اخلا�شة بالعديد من التعاونيات 
وتعاونية  التعاونية  ال�شارقة  وجمعية  التعاونية   الإم���ارات  ومنها  
الحتاد وجمعية دبي التعاونية لل�شيادين بجانب متجر نون وم�شايف 

للمياه وماي دبي وغريها من املتاجر الأخرى .
املزيد  لأ�شماء  الت�شالت  تنظيم  هيئة  ن�شر  ي�شهم  اأن  املنتظر  ومن 
الأمر  الل��ك��رتوين،  ال�����ش��راء  ح��رك��ة  زي���ادة  املتاجر يف  م��ن تطبيقات 
الدولة  الإلكرتونية يف  التجارة  اإىل رفع قيمة  ب��دوره  �شيوؤدي  الذي 
وتتمثل اأهمية التجارة الإلكرتونية ب�شكل عام  خالل العام 2020. 
يف العديد من املزايا ومنها ا�شتمرارية البيع على مدار ال�شاعة مما 
وذلك  وق��ت  اأي  يف  احتياجاته  على  احل�شول  امل�شتهلك  ق��درة  يعني 
ف�شال عن اخت�شار مثل هذه اخلدمات للوقت واجلهد الذي يتطلبه 

جمل�س ال�صيوخ االأمريكي يقّر خطة باألفي مليار دوالر لتحفيز االقت�صاد ويحيلها ملجل�س النواب 
•• وا�صنطن-اأ ف ب:

الأمريكي  ال�شيوخ  جمل�ص  اأق���ّر 
الأرب�������ع�������اء ب����اإج����م����اع اأع�������ش���ائ���ه 
احلا�شرين خطة تاريخية بقيمة 
اأكرب  ل��دع��م  دولر  م��ل��ي��ار  األ���ف���ي 
مواجهة  يف  ال���ع���امل  يف  اق��ت�����ش��اد 
جلائحة  ال��ك��ارث��ي��ة  ال���ت���داع���ي���ات 

حتى  ح�شدت  التي  كوفيد-19 
اليوم اأرواح اأكرث من األف �شخ�ص 

يف الوليات املتحدة.
واخل��ط��ة امل��دع��وم��ة م��ن الرئي�ص 
دون�������ال�������د ت������رام������ب ه������ي ث���م���رة 
ب���ني جمل�ص  ���ش��اق��ة  م��ف��او���ش��ات 
ال�����ش��ي��وخ وال���ب���ي���ت الأب���ي�������ص ول 
تزال بحاجة لإقرارها يف جمل�ص 

ي�����ش��ي��ط��ر عليه  ال������ذي  ال�����ن�����واب، 
جل�شة  يف  ال����دمي����وق����راط����ي����ون، 
اأن  قبل  مقّررة اجلمعة،  ت�شويت 
الرئي�ص  اإىل  الكونغر�ص  يحيلها 

لن�شرها.
اأع�شاء  ب��اإج��م��اع  واأق����ّرت اخل��ّط��ة 
وعددهم  احلا�شرين  الكونغر�ص 

96 �شناتوراً.

احلا�شم  ال��ت�����ش��وي��ت  ه����ذا  واأت�����ى 
الوفيات  ع���دد  ف��ي��ه  ب��ل��غ  وق���ت  يف 
كورونا  ف���ريو����ص  ع���ن  ال��ن��اج��م��ة 
املتحدة  ال����ولي����ات  يف  امل�����ش��ت��ج��ّد 
عدد  ب��ل��غ  ب��ي��ن��م��ا  وف�����اة   1031
اإ�شابتهم  خم��ربي��اً  ثبتت  ال��ذي��ن 
 70 بالوباء يف هذا البلد حواىل 
اأعّدتها  ح�شيلة  ب��ح�����ش��ب  األ���ف���اً، 

ج��ام��ع��ة ج��ون��ز ه��وب��ك��ن��ز. وقبيل 
الأقلّية  زع��ي��م  ���ش��ّدد  ال��ت�����ش��وي��ت 
الدميوقراطية يف جمل�ص ال�شيوخ 
ت�����ش��اك ���ش��وم��ر ع��ل��ى اأه��م��ي��ة هذه 
الوباء.  من  للمت�شّررين  اخلطة 
اإّن  الليلة  لهم  نقول  وق��ال دعونا 
امل�شاعدة يف طريقها اإليهم، واإّنهم 
البلد  ه��ذا  واإّن  وح��ده��م،  لي�شوا 
احلكومة  وه����ذه  امل��ج��ل�����ص  وه����ذا 
اأجلهم يف  من  م��وج��ودون جميعاً 

وقت احلاجة ال�شديدة .
واأ�شاف دعونا نعّد هذه احلكومة 

للعمل .
وبعد اإقرارها يف جمل�ص ال�شيوخ، 
جمل�ص  اإىل  الآن  اخلطة  انتقلت 
ال���ن���واب ح��ي��ث اأع��ل��ن اأح����د قادته 
يتوّقع  اأّن�������ه  ال���دمي���وق���راط���ي���ني 
ال��ت�����ش��وي��ت ع��ل��ي��ه��ا اجل��م��ع��ة لكي 
حتال اإىل الرئي�ص دونالد ترامب 

للم�شادقة عليها ون�شرها.
الهائلة  اخل��ط��ة  ه���ذه  وتت�شّمن 
للماليني  مبا�شرة  نقدية  دفعات 
من دافعي ال�شرائب الأمريكيني 
املت�شّررين من اجلائحة، وت�شل 

 3400 اإىل  الدفعات  قيمة هذه 
املكّونة  املتو�ّشطة  لالأ�شرة  دولر 

من اأربعة اأفراد.
ك��م��ا ت��ن�����ّص اخل��ط��ة ع��ل��ى تقدمي 
على  دولر  م��ل��ي��ار   500 ح���واىل 
لل�شركات  وق���رو����ص  م��ن��ح  ���ش��ك��ل 

الأ�شا�شية،  وال�شناعات  ال�شغرية 
 50 اإىل  ي�����ش��ل  مب���ا يف ذل����ك م���ا 
ل�شركات  �ص  �شتخ�شّ دولر  مليار 

الطريان وموظفيها.
 100 ت���ل���ح���ظ اخل����ط����ة  ك����ذل����ك 
مليار دولر لتوفري معّدات طبية 

ال�شحية،  واملرافق  للم�شت�شفيات 
اإليها،  احلاجة  باأم�ّص  اليوم  هي 
كما تو�ّشع ب�شكل كبري من اإعانات 
الذين  العمال  مل�شاعدة  البطالة 
اأ�شيبوا بفريو�ص كورونا امل�شتجّد 

اأو مت ت�شريحهم خالل الأزمة.

•• دبي-الفجر:

فعاليات  حتت�شن  عربية  مدينة  اأول  دبــي  كانت   ،2008 عــام  يف 
“�شاعة الأر�س” اإحدى اأكرب املبادرات البيئية على م�شتوى العامل، 
وحتتفي هيئة كهرباء ومياه دبي ب�شاعة الأر�س �شنويًا حر�شًا منها 
العاملية  اجلهود  ودعم  املجتمع،  اأفراد  بني  البيئي  الوعي  ن�شر  على 
الهادفة اإىل احلد من انبعاثات ثاين اأك�شيد الكربون، واإيجاد حلول 
املناخي، واحلفاظ  م�شتدامة لظاهرة الحتبا�س احلراري والتغري 

على املوارد الطبيعية و�شمان ا�شتدامتها لأجيالنا القادمة.

العدد 12894 بتاريخ 2020/3/27   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم 199/2019/250 بيع عقار مرهون 
مو�شوع التنفيذ : اإ�شدار القرار بتذييل عقد الرهن بال�شيغة التنفيذية والمر باإيقاع احلجز التنفيذي 

على العقار رقم 1042 البالغ م�شاحته 4٥4.٣6 مرت مربع مبنطقة ند ح�شة باإمارة دبي املرهون للبنك 
الطالب وتثمينه وبيعه باملزاد العلني لتح�شيل حقوق الطالب قبل املطلوب �شده املقدرة مببلغ 

٣.187.٥00.00 درهم )ثالثة ماليني ومائة و�شبعة وثمانني الف وخم�شمائة درهم( من ح�شيلة البيع وما 
ي�شتجد عليها من فوائد قانونية حتى تاريخ البيع النهائي طبقا لحكام القانون واملادتني )2٥( و)26( وما 

بعدهما من قانون الرهن التاأميني رقم 14 ل�شنة 2008 باإمارة دبي. 
طالب الإعالن : البنك العربي املتحد - �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ 

وميثله : حممد عي�شى �شلطان ال�شويدي -  �شفته بالق�شية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- زملي عاطفي عبداهلل - �شفته بالق�شية : منفذ �شده - جمهول حمل الإقامة 

مو�شوع الإعالن : نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�شة وهي عبارة عن قطعة ار�ص - املنطقة : ند 
امل�شاحة : 4٥4.٣6 مرت مربع - وفاء للمبلغ املطالب به وقدره )٥00.187.٣(  ح�شة - رقم الر�ص 1042- 

درهم وذلك للعلم مبا جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا.

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12894 بتاريخ 2020/3/27   
اإعالن باحل�شور اإىل مكتب اخلبري احل�شابي 

يف الدعوى  رقم 2020/88  اإ�شتئناف جتاري اأبوظبي 
اإىل امل�شتاأنف �شدها الأوىل / �شركة ر�شالن لإن�شاء املباين - �ص ذ م م  

واإىل امل�شتاأنف �شده الثالث / حممد �شامر فوزي ر�شالن - جمهول حمل الإقامة ، 
 ، اأعاله  اليها  امل�شار  الدعوى  �شدكم  اأقامت  قد  ر�شالن  عبدال�شتار  نواف   / امل�شتاأنف  اأن  مبا 
وحكمت املحكمة املوقرة بتعيني اخلبري احل�شابي �شاحب الدور للنظر يف اأمر الدعوى، وحيث 
اأنكم مل حت�شروا جل�شة النطق باحلكم.  يتوجب عليكم احل�شور اىل مكتب اخلبري احل�شابي / 
ر�شا دروي�ص اآل رحمه ، على عنوانه التايل : مكتب اكيومان لتدقيق احل�شابات الكائن يف اإمارة 
ابوظبي - تقاطع �شارع النجدة مع �شارع الكرتا - بناية برج اليا�شات - اأعلى حمل كعكولوجي 
- مكتب رقم 1٥0٣ هاتف ٣287778-04 فاك�ص ٣284449-04 وذلك يوم الإثنني 2020/٣/٣0 ويف 
متام ال�شاعة واحدة ظهرا )pm 1.00( وتقدمي كافة الوثائق وامل�شتندات التي توؤيد موقفكم 

يف الدعوى.
اخلبري احل�شابي / د. ر�شا دروي�س اآل رحمه  

اإجتمـــــــاع خبـــــــرة
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املال والأعمال

مليار درهم التوزيعات النقدية لـ 51 �صركة مليار درهم ت�صرفات العقارات يف دبي خالل اأ�صبوع36.91    2.87
•• دبي-الفجر:

حققت الت�شرفات العقارية يف دائرة الرا�شي والمالك يف دبي اأكرث من 2.87 مليار درهم حيث �شهدت 
الدائرة هذا الأ�شبوع ت�شجيل 516 مبايعة بقيمة 1.17 مليار درهم، منها 79 مبايعة لالأرا�شي بقيمة 
636.18 مليون درهم.  وقد جاءت اأهم  538.52 مليون درهم و437 مبايعة لل�شقق والفلل بقيمة 
مبايعات الأرا�شي بقيمة 68 مليون درهم يف منطقة مدينة دبي املالحية تليها مبايعة بقيمة 43 مليون 
درهم يف منطقة جزيرة 2 تليها مبايعة بقيمة 31 مليون درهم يف منطقة املركا�ص.  وقد ت�شدرت منطقة 
نخلة جمريا املناطق من حيث عدد املبايعات اإذ �شجلت 9 مبايعة بقيمة 38 مليون درهم وتلتها منطقة 
اليفره 3 بت�شجيلها 7 مبايعة بقيمة 7 مليون درهم وثالثة يف �شيح �شعيب 4 بت�شجيلها 7 مبايعة بقيمة 
72 مليون درهم.  اأما فيما يتعلق باأهم مبايعات ال�شقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 23 مليون درهم 
مبنطقة مر�شى دبي كاأهم املبايعات تلتها مبايعة بقيمة 19 مليون درهم يف منطقة برج خليفة واأخريا 

مبايعة بقيمة 12 مليون درهم يف منطقة مر�شى دبي. 

وح��اف��ظ ق��ط��اع ال��ب��ن��وك ع��ل��ى امل��رك��ز الأول م��ن ح��ي��ث قيمة 
توزيعات  بلغت  ح��ي��ث  امل�����ش��اه��م��ني  ع��ل��ى  ال��ن��ق��دي��ة  ال��ت��وزي��ع��ات 
وت�شكل   ،2019 العام  عن  دره��م  مليار   19 وطنيا  بنكا   11
توزيعات البنوك ما ن�شبته 51.5 % من اإجمايل التوزيعات 

التي اأعلنت عنها ال�شركات ال� 51 امل�شمولة بالر�شد.
 8.5 نحو  البالغة  الت�����ش��الت  ق��ط��اع  ت��وزي��ع��ات  وا���ش��ت��ح��وذت 
مليار درهم على %23. ما يعني اأن القطاعني ا�شتحوذا على 

%74.5 من اإجمايل التوزيعات.
بلغت  فقد  العقارية  امل�شاريع  �شركات  ق��ط��اع  م�شتوى  وع��ل��ى 
3.3 م��ل��ي��ار دره����م ف��ي��م��ا و���ش��ل يف قطاع  ق��ي��م��ة ال��ت��وزي��ع��ات 
اخلدمات ال�شتهالكية اإىل 2.61 مليار درهم و�شجلت بقية 

•• اأبوظبي -وام:
الأ�شواق  يف  امل��درج��ة  العامة  امل�شاهمة  ال�شركات  ع��دد  ارت��ف��ع 
املالية التي قررت توزيع اأرباح على م�شاهميها اإىل 51 �شركة، 
 36.91 اإىل نحو  التوزيعات  اإج��م��ايل  ال��ذي رف��ع م��ن  الأم���ر 
مليار درهم وذلك بح�شب البيانات ال�شادرة عنها يف تاريخ 23 
العمومية  اجلمعيات  من  العديد  و�شادقت  اجل���اري.  مار�ص 
لل�شركات خالل اجتماعاتها التي عقدت يف مار�ص اجلاري على 
بع�ص  زلت  ل  فيما  التوزيعات  على  الإدارة  جمال�ص  تو�شيات 
هذه التوزيعات بحاجة اإىل م�شادقة جمعيات اأخرى من املقرر 

اأن تلتئم يف خالل الأيام القادمة.

والتمويل  ال�شتثمار  ومنها  الأخ���رى  للقطاعات  التوزيعات 
والنقل  وال�شيافة  وال��ت��اأم��ني  ال�شحية  واخل��دم��ات  والطاقة 

واللوج�شتيك.
اأب����و ظ��ب��ي الأول الأك�����رث ت��وزي��ع��ا ل����الأرب����اح على  وك����ان ب��ن��ك 
8 مليارات درهم تاله  امل�شاهمني وبتوزيعات جتاوزت قيمتها 
بنك اأبوظبي التجاري بنحو 2.64 مليار درهم ثم بنك دبي 
الوطني  دب��ي  الإم���ارات  وبنك  دره��م  مليار   2.53 الإ�شالمي 

2.527 مليار درهم.
 6.954 ات�شالت  ملجموعة  النقدية  التوزيعات  قيمة  وبلغت 
مليار درهم .. فيما و�شلت توزيعات �شركة الت�شالت املتكاملة 

“دو” 1.542 مليار درهم تقريبا.

متا�شيا مع �شيا�شة الدولة وتوجهات حكومة ال�شارقة

 % ال�صارقة الإدارة االأ�صول تعمل بنظام العمل عن بعد بن�صبة 100 
•• ال�صارقة-الفجر:

احلكومية  التوجهات  مع  متا�شياً 
املتحدة  العربية  الم��ارات  لدولة 
ال�شارقة  ح���ك���وم���ة  وت����وج����ه����ات 
ب����ادرت �شركة  ب��ه��ذا اخل�����ش��و���ص، 
الذراع  الأ���ش��ول،  لإدارة  ال�شارقة 
ال�شارقة،  حلكومة  ال�شتثماري 
اإج�������راءات  ات���خ���اذ ع����دد م���ن  اإىل 
فرعها  يف  وال�������ش���الم���ة  ال�����ش��ح��ة 
وال�شركات  وال��وح��دات  الرئي�شي 

جميع  يف  الأع���م���ال  ا���ش��ت��م��راري��ة 
الظروف، مبا ميكنها من حتقيق 
روؤيتها واأهدافها، وتعزيز التنمية 
ال�شارقة  اإم�������ارة  يف  امل�����ش��ت��دام��ة 
املتحدة،  العربية  الإم��ارات  ودولة 
وات��خ��ذت يف اإط���ار ه��ذه الظروف 
ال�شتثنائية اإجراءات عديدة على 
مع  وامل��وظ��ف��ني،  القيادة  م�شتوى 
املوردين و�شمان  وتقييم  مراقبة 
الإم��داد والنقل  جاهزية �شال�شل 

والتوريد.

ت�شهياُل  ال��ذك��ي��ة  اخل���دم���ات  م���ن 
على  بالعتماد  القطاعات  لكافة 
�شمان  م��ع  بعد  ع��ن  العمل  نظام 
التكنولوجيا  وج��������ودة  ك����ف����اءة 
املدعومة اإىل جانب تواجد فريق 
لت�شهيل  عالية  بكفاءة  تقني  فني 
املتطلبة  والإج�����������راءات  ال���ن���ظ���ام 

ودعم املوظفني.  
ال�����ش��ارق��ة لإدارة  ���ش��رك��ة  وت�����ش��ع��ى 
ب��ي��ئ��ة عمل  ت��وف��ري  اإىل  الأ����ش���ول 
تت�شمن  وحم������ف������زة،  م���ب���ت���ك���رة 

�شالحية حتديد الكوادر الب�شرية 
من الدرجة العاملة ممن يتطلب 
عملهم �شرورة التواجد يف مواقع 

اخلدمة احليوية.
اأف�شل  ت��ط��ب��ي��ق  م��ن��ط��ل��ق  وم�����ن 
امل���م���ار����ش���ات وت����وف����ري اخل���دم���ات 
و�شمن  عالية  مبعايري  امل�شاندة 
اإط���������ار الإج���������������راءات ال���وق���ائ���ي���ة 
ا�شتمرارية  و�شمان  والحرتازية 
وان�شيابية الأعمال، قدمت �شركة 
�شل�شلة  الأ���ش��ول  لإدارة  ال�شارقة 

انت�شار  م��ن  للوقاية  لها  التابعة 
فريو�ص كورونا امل�شتجد.

ال�����ش��ارق��ة لإدارة  ���ش��رك��ة  واأت���اح���ت 
كوادرها  من  ل�100%  الأ�شول 
الإدارية التنفيذية، فر�شة العمل 
لتحقيق  وذل�����ك  م���ن���ازل���ه���م،  م���ن 
ه�������دف ال����ت����ب����اع����د الج���ت���م���اع���ي 
واملقيمني  املواطنني  يحث  ال��ذي 
الإمكان  ق��در  منازلهم  يف  للبقاء 
ل�شمان �شالمتهم و�شالمة اأفراد 
عائالتهم، واأتاحت لكل مدير عام 

الكفاءة، املوارد املالية، الرتكيز!

معر�س ال�صرق االأو�صط للطاقة 2020 يطرح باقة من احللول للت�صدي للتحديات التي تواجه القطاع
خالل  من  ال�شارقة،  يف  الأمريكية 
لإدارة  التعاوين  النظام  م�شروعها 
نيك�شو�ص  من�شة  ل�شبكة  ال��ط��اق��ة 
ل��ط��اق��ة امل��ي��اه امل�����ش��غ��رة م��ع حلول 
ت���خ���زي���ن ال���ط���اق���ة ال���ن���اج���م���ة عن 
غ����از، على  اإىل  ال��ك��ه��رب��اء  حت��وي��ل 
املركز الأول لفئة الدرا�شات العليا، 
ب��ي��ن��م��ا ف���از م�����ش��روع ����ش���ولر روفر 
ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا بفئة  ب����ريل  مل��ع��ه��د 

الطالب اجلامعيني.
اإىل  روف��ر  �شولر   ويهدف م�شروع 
حتويل الرتكيز نحو الآلت العاملة 
ب��ال��ط��اق��ة ال�����ش��م�����ش��ي��ة، م���ع ت���دارك 
الظالل على  ت�شببها  التي  امل�شاكل 
هذه التجهيزات وتوؤثر على اأدائها. 
ناثانيال  ب��ري��ن�����ص  م���ن  ُك����ّل  وق����ال 
ثريكوكاران،  ثامبي  واأمل  تيموثي 
للتكنولوجيا:  ب���ريل  م��ع��ه��د  م���ن 
لختيار  ك��ب��ري  ب��ام��ت��ن��ان  “ن�شعر 
م�شابقة  يف  للم�شاركة  م�شروعنا 
اأّننا  جيل امل�شتقبل لهذا العام، كما 
فخوران للغاية لالإعالن عن فوزنا 
املتمّيزة  امل�شاريع  م��ن  باقة  �شمن 
الأخرى. واأتاحت لنا هذه امل�شابقة 
م��ن�����ش��ة ان���ط���الق ا���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة؛ اإذ 
توا�شلت معنا العديد من ال�شركات 
لإظهار اهتمامها بالتعاون معنا”.

النظام  م�������ش���روع  ي����ه����دف  ب��ي��ن��م��ا 
ل�شبكة  ال��ط��اق��ة  لإدارة  ال��ت��ع��اوين 
املياه  ل��ط��اق��ة  ن��ي��ك�����ش��و���ص  م��ن�����ش��ة 
امل�شغرة مع حلول تخزين الطاقة 
اإىل  الكهرباء  حتويل  عن  الناجمة 
الأمريكية  باجلامعة  اخلا�ص  غاز 
ن��ظ��ام طاقة  ب��ن��اء  اإىل  ال�����ش��ارق��ة  يف 
على  ك��ام��ل  اأو  كبري  ب�شكل  يعتمد 
لطاقة  ن��ي��ك�����ش��و���ص  م��ن�����ش��ة  ن���ظ���ام 
امل��ي��اه امل�����ش��غ��رة، وه���و م��وج��ه نحو 
التي  النائية  الريفية  املجتمعات 
الو�شول  اإم���ك���ان���ي���ة  اإىل  ت��ف��ت��ق��ر 
الكهربائية  ال��ط��اق��ة  ���ش��ب��ك��ات  اإىل 

الرئي�شية.
وحت����ت رع���اي���ة ك���رمي���ة م���ن �شمو 
ال�شيخ مكتوم بن حممد بن را�شد 
اآل مكتوم، نائب حاكم دبي، تنطلق 
ال�شرق  م��ع��ر���ص  م��ن   46 ال�����دورة 
ت�شت�شيفها  التي  للطاقة  الأو�شط 
الإم�����ارات  دول����ة  ال��ط��اق��ة يف  وزارة 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة يف ال���ف���رتة من 

21-23 مار�ص 2021.

•• دبي-الفجر: 

جن���ح م��ع��ر���ص ال�������ش���رق الأو����ش���ط 
للطاقة لعام 2020، الذي انعقد 
العاملي  ال���ت���ج���اري  دب����ي  م���رك���ز  يف 
تر�شيخ  يف  اأي���ام،  ثالثة  م��دار  على 
رائ����دة يف  ع��امل��ي��ة  كمن�شة  م��ك��ان��ت��ه 
دبي  موقع  وتعزيز  الطاقة  قطاع 
املرحلة  ���ش��م��ن  ع���امل���ي���ة  ك���وج���ه���ٍة 
بها  ال��ت��ي مي��ر  احل��رج��ة  التحولية 
�شل�شلة  خ��الل  من  وذل��ك  القطاع، 
املفعمة  ال��ن��ق��ا���ش��ي��ة  م��ن اجل��ل�����ش��ات 
والتي  للفكر  وامل��ح��ف��زة  بالن�شاط 
على جمموعة من  ال�شوء  �شلطت 
تقدمها  التي  الدقيقة  التحليالت 
العقول املخت�شة يف  اأمل��ع  نخبة من 

القطاع.
قطاعي  �شوق  اآف��اق  تقرير  وك�شف 
ال�شادر   ،2020 واملرافق  الطاقة 
ماركت�ص،  اإن��ف��ورم��ا  م��وؤ���ش�����ش��ة  ع��ن 
اجل���ه���ة امل��ن��ظ��م��ة ل��ل��م��ع��ر���ص، عن 
الطلب  م��ع��دلت  بتحقيق  توقعات 
ال�شرق  م��ن��ط��ق��ة  يف  ال��ط��اق��ة  ع��ل��ى 
الأو����ش���ط ل��ن��م��و ���ش��ن��وي ي�����ش��ل اإىل 
 ،2022 ع�����ام  ب���ح���ل���ول   6.4%
الأمر الذي ي�شع القطاع اأمام حتد 
تلبية  ����ش���رورة  يف  متمثل  م����زدوج 
التحول  �شوء  يف  الطلب  م��ع��دلت 
ذات  الأن��ظ��م��ة  الع��ت��م��اد على  نحو 

الب�شمة الكربونية املنخف�شة.
اأب��رز اجلهات  ا�شتعر�شت  ويف حني 
امل��ب��ت��ك��رة يف ال��ق��ط��اع اأح����دث م��ا يف 
ج��ع��ب��ت��ه��ا م����ن ح���ل���ول ع���ل���ى اأر������ص 
امل��ع��ر���ص، اأ���ش��ه��م��ت ال��ف��ع��ال��ي��ة على 
ال��ث��الث��ة يف التطرق  اأي��ام��ه��ا  م���دار 
حول  النقا�ص  اإىل  ملمو�ص  ب�شكل 
م�شتقبل الطاقة، وذلك من خالل 
اإط����الق ح���وار رف��ي��ع امل�����ش��ت��وى بني 
املتخ�ش�شني  التغيري  �شناع  ُنخبة 
ات��ف��ق��وا على ق���درة منطقة  ال��ذي��ن 
ال�شرق الأو�شط على ريادة اجلهود 
التحدي  ل��ه��ذا  للت�شدي  ال��رام��ي��ة 

العاملي.
وناغويل  ق����ال  ال�������ش���دد،  ه����ذا  ويف 
ت�شارلز وايناينا، الرئي�ص التنفيذي 
ل��دى ال�شركة  امل�����ش��رتي��ات  ل�����ش��وؤون 
الكينية لتوليد الطاقة الكهربائية: 
معر�ص  يف  م�شاركتنا  لنا  “اأتاحت 
فر�شة  للطاقة  الأو����ش���ط  ال�����ش��رق 

اأّن كانت جمرد ثالث �شركات  بعد 
�شينغ  اأردف  حيث   ،2018 عام  يف 
بقوله: “بتنا نلم�ص نتائج وا�شحة 
ال�شارمة  احلكومية  ل���الإج���راءات 
اإجمايل  م���ن  احل����د  اإىل  ال���رام���ي���ة 

الب�شمة الكربونية”.
املفتوح  امل����وؤمت����ر  م���ن  ُك�����ّل  و���ش��ه��د 
الذي  الرئي�شي،  واملعر�ص  للعموم 
التقنيات  ع���ل���ى  ال�������ش���وء  ي�����ش��ل��ط 
امل�شتخدمة يف القطاعات الإنتاجية 
الفعالية،  حتت�شنها  التي  اخلم�شة 
والطاقة  ال���ط���اق���ة،  ت��ول��ي��د  وه����ي 
املتجددة، والنقل والتوزيع، وحفظ 
الرقمي،  والتحول  الطاقة،  واإدارة 
اإق���ب���اًل ك���ب���رياً م���ن ال�����زوار الذين 
الأجنحة  خُم��ت��ل��ف  اإىل  ت����واف����دوا 

والأق�شام التي يزخر بها.
 وب���دوره، ق��ال حممد دبا�ص، كبري 
العربية للطاقة  الهيئة  م�شت�شاري 
ال�شرق  معر�ص  “يت�شم  املتجددة: 
الكبرية  بفائدته  للطاقة  الأو�شط 
التحليالت  اأه����م  ج��م��ع  ح��ي��ث  م���ن 
ُيعترب  اإذ  ال��ق��ط��اع؛  ح��ول  الدقيقة 
التوا�شل مع الأط��راف ال�شحيحة 

اأح����دث  اإىل  ال���و����ش���ول  واإم���ك���ان���ي���ة 
اثنني  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة  الب���ت���ك���ارات 
من اأبرز الفوائد الأخرى حل�شور 
يف  م�شوؤوليتي  وتتمثل  الفعالية. 
املتجددة  ال��ط��اق��ة  ان��ت�����ش��ار  ت��ع��زي��ز 
وُيعترب  امل���ن���ط���ق���ة،  يف  وال���ف���ع���ال���ة 
للطاقة  الأو���ش��ط  ال�شرق  معر�ص 
الأه���م���ي���ة لفهم  غ���اي���ًة يف  حم��ط��ًة 
م����دى ت��رك��ي��ز امل��ن��ط��ق��ة ع��ل��ى هذه 

اجلوانب”.
معر�ص  اأّن  اإىل  الإ����ش���ارة  وجت���در   
 2020 للطاقة  الأو���ش��ط  ال�شرق 
ال�شابعة  ال����دورة  اأي�����ش��اً  ا�شت�شاف 
امل�شتقبل  ج���ي���ل  م�������ش���اب���ق���ة  م�����ن 
ال��ه��ن��د���ش��ي��ة، وال���ت���ي مت��ن��ح طالب 
اجلامعات فر�شة فريدة من نوعها 
املبتكرة.  م�شاريعهم  ل�شتعرا�ص 
فئتني  اإىل  امل�������ش���اب���ق���ة  وت��ن��ق�����ش��م 
الدرا�شات  ل��ط��الب  خم�ش�شتني 

العليا والطالب اجلامعيني. 
العام  ه���ذا  ن�شخة  تنظيم  وج���رى 
م����ن امل�����ش��اب��ق��ة حت����ت ����ش���ع���ار مدن 
امل�شتقبل: التحول الرقمي والتنقل 
اجلامعة  وح������ازت  وال����ش���ت���دام���ة. 

منتجات  اأح�������دث  ع���ل���ى  الط�������الع 
ال���ط���اق���ة. ومَتثل  وت���ب���ادل  ت��ول��ي��د 
التعرف  امل�����ش��ارك��ة يف  م���ن  ه��دف��ن��ا 
تخ�ش�شية  احل���ل���ول  اأح�����دث  ع��ل��ى 
ذات ال�شلة بجوهر اأعمالنا، واأ�شهم 
الربنامج متقن التنظيم للمعر�ص 
وق���ائ���م���ة امل��ت��ح��دث��ني امل���ت���م���ّي���زة يف 
حت��ق��ي��ق غ��اي��ت��ن��ا ب���ال ����ش���ك، الأم����ر 
العديد  اإب���رام  على  �شاعدنا  ال���ذي 

من ال�شفقات البارزة”.
امل�شاركني  اخل���رباء  اآراء  وتوافقت 
يف معر�ص ال�شرق الأو�شط للطاقة 
ع��ل��ى ت��ع��اظ��م ال����دور ال����ذي ينبغي 
التقدمية  امل��وؤ���ش�����ش��ات  ت��ل��ع��ب��ه  اأن 
م��ث��ل �شركات  ال��ق��ط��اع اخل��ا���ص  يف 
خ�����دم�����ات ال����ط����اق����ة وال���������ش����رك����ات 
ل  ال��رائ��دة،  واملالية  التكنولوجية 
�شيما بوجود الرغبة بالتغيري التي 
و�شيا�شات  اأه�����داف  عليها  ت�شجع 
اأو�����ش����اط  ال���ن���ظ���ي���ف���ة يف  ال����ط����اق����ة 
احلكومات يف جميع اأنحاء منطقة 

ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا.
مكنري،  ب��ري  ق��ال��ت  جانبها،  وم��ن 
تغطية  لق�شم  الإقليمية  الرئي�شة 

الطاقة  م���ب���ادرات  حل��ل��ول مت��وي��ل 
املتجددة. واأردفت قائلة: “لدينا ما 
ن�شميها بال�شندات اخل�شراء، وهي 
الأ�شكال  م��ن  �شكل  ب���اأي  تعتمد  ل 
و�شيكون  احلجم.  اأو  النطاق  على 
مب��ق��دور ال��ع��م��الء ال���ش��ت��ف��ادة من 
النجاح  ح��ال  يف  التمويل  خ��دم��ات 
املبادئ  م���ن  يف حت��ق��ي��ق جم��م��وع��ة 
للغاية:  ب�شيطة  وامل��ب��ادئ  امل��ح��ددة. 
هل ُيعترب امل�شروع �شديقاً للبيئة؟ 
هل �شت�شتخدمون عائداته لتمويله 
بالتحديد؟ هل ُقمتم بتطوير اإطار 
على  و�شتح�شلون  مقبول؟  رقابي 
تلبية  يف  تنجحون  ح��امل��ا  التمويل 
وتتوفر  ال��ث��الث��ة.  املتطلبات  ه��ذه 
هذه اخلدمة يف الإم��ارات العربية 
حجم  ع��ن  النظر  ب�شرف  املتحدة 
امل�شروع الذي تعتزمون اإطالقه”.

وم���ن ج��ه��ة اأخ����رى، اأ���ش��اف نا�شر 
اإدارة  جم��ل�����ص  رئ���ي�������ص  ����ش���ع���ي���دي، 
النظيفة  الطاقة  �شناعات  جمل�ص 
واأفريقيا،  الأو�شط  ال�شرق  ملنطقة 
باأّنه ويف ظل توافر التمويل ووفرة 
م�شادر الطاقة املتجددة، كالطاقة 

ال�������ش���رق  م���ن���ط���ق���ة  ال����ع����م����الء يف 
وتركيا  اأفريقيا  و�شمال  الأو���ش��ط 
ل����دى ���ش��رك��ة اإت�������ص اإ�����ص ب���ي �شي: 
“لدينا رغبة كبرية بدعم العمالء 
ال����راغ����ب����ني ب���اع���ت���م���اد امل�����ب�����ادرات 
الكربونية.  النبعاثات  منخف�شة 
البنوك  ُت�����ش��ه��م  ن��اح��ي��ت��ه��ا،  وم����ن 
يف  ال��ع��م��الء  م�����ش��اع��دة  يف  بفعالية 
جهودهم للتحول نحو البدائل ذات 
تكن  ومل  املنخف�شة.  الن��ب��ع��اث��ات 
تركيزنا منذ  ه��ذه �شمن جم��الت 
عقدين من الزمن، غري اأّنها باتت 
ا�شتثمار  مع  �شيما  ل  الآن،  كذلك 
177 م��ل��ي��ار على  ي��ق��رب م���ن  م���ا 
�شكل �شندات يف املبادرات امل�شتدامة 

على امل�شتوى العاملي”.
ال�شتثمارات  ق��ي��م��ة  ت���وج���ه  وم����ع 
يف جم�����ال ال���ط���اق���ة امل����ت����ج����ددة يف 
و�شمال  الأو����ش���ط  ال�����ش��رق  منطقة 
اأفريقيا لتجاوز ال� 35 مليار دولر 
عام  نهاية  بحلول  �شنوياً  اأمريكي 
ال�شوء  م��اك��ن��ري  �شلطت   ،2020
توليه  ال��ذي  املتزايد  الرتكيز  على 
ال��ب��ن��وك، م��ث��ل اإت�����ص اإ����ص ب��ي �شي، 

ال�شرق  منطقة  حتظى  ال�شم�شية، 
بفر�شة  اأفريقيا  و�شمال  الأو���ش��ط 
كبرية للتحول من جُمرد م�شتهلك 
لها،  رة  م�����ش��دِّ ج��ه��ة  اإىل  ل��ل��ط��اق��ة 
�شُيف�شي  الإعانات  اإنهاء  ب��اأّن  وبنّي 
البتكار  م�����ش��ت��وي��ات  ت��ع��زي��ز  اإىل 
ال�شعيدي:  ق����ال  اإذ  امل��ن��ط��ق��ة،  يف 
“�شيوؤدي وقف الإعانات اإىل تعزيز 
ا�شتثمارها  الإيرادات، والتي مُيكن 
يف م�شادر الطاقة املتجددة وجهود 
تقنيات  يف  وال���ت���ط���وي���ر  ال���ب���ح���ث 
ه��ذا امل��ج��ال. كما م��ن ���ش��اأن اإيقاف 
القطاع  ي�����ش��ت��ق��ط��ب  اأن  الإع����ان����ات 
اأثراً  اخلا�ص، الأمر الذي �شيرتك 
مبا�شراً على كفاءة الطاقة، والذي 
مدار  على  حا�شماً  ج��ان��ب��اً  �شيكون 

الأعوام القادمة”.
املدير  �شينغ،  واأ�شار براديب كومار 
الأعمال  تطوير  ل�����ش��وؤون  امل�شاعد 
خلدمات  الحت��������اد  ����ش���رك���ة  ل�����دى 
الطاقة، اإىل اأّنه وبف�شل ال�شيا�شات 
احل��ك��وم��ي��ة ال��ف��ع��ال��ة ارت���ف���ع عدد 
ال��ط��اق��ة الرائدة  ���ش��رك��ات خ��دم��ات 
يف ال�شوق اإىل اأكرث من 30 �شركة 

اإيربا�س تعلن عن تعديالت يف عمليات ت�صنيع االأجنحة �صمن جهودها ملكافحة فريو�س كورونا

انخفا�س اأ�صهم اأوروبا مع اإخفاق اتفاق حتفيز قيا�صي يف منع القلق ب�صاأن كورونا 

•• تولوز-الفجر:

امل��ايل حتت  ال��ت��داول  بال�شوق  )امل��درج��ة  اي��رب��ا���ص  �شركة  توا�شل 
اأزمة  مل��واج��ه��ة حت��دي��ات  ال��ع��امل��ي��ة  للجهود  دع��م��ه��ا   )AIR رم���ز: 
فريو�ص كورونا، حيث تعمل ال�شركة وبالتن�شيق مع �شركائها ب�شكل 
وثيق لتطبيق اإج��راءات �شارمة ت�شمن �شحة و�شالمة املوظفني 
وا�شتمرارية الأعمال. وا�شتاأنفت اإيربا�ص الإنتاج والتجميع جزئًيا 
اأربعة  دام  توقف  بعد  مار�ص   23 الثنني  يوم  واإ�شبانيا  فرن�شا  يف 
والوليات  واأملانيا  املتحدة  اململكة  العمليات يف  ا�شتمرت  كما  اأي��ام، 

تدابري  تعك�ص  التي  املتبعة  العمل  ط��رق  اإىل  وا���ش��ت��ن��اداً  امل��ت��ح��دة. 
ال�شحة وال�شالمة، تتابع اإيربا�ص تقييم عمليات اإنتاجها.  وقامت 
م�شانع الأجنحة يف اململكة املتحدة وبرمين باأملانيا مبراجعة عدد 
الأخ��رية، ف�شاُل عن عدد  الفرتة  التي مت تطويرها يف  الأجنحة 
ا�شتئناف العمليات  اأثناء  الطلبات من خطوط التجميع النهائية 
م�شانع  يف  الإن��ت��اج  تخفي�ص  للمراجعة  نتيجة  وق���ررت  ج��زئ��ًي��ا، 
الأجنحة خالل فرتة الأ�شابيع الثالثة املقبلة.  و�شتقوم ايربا�ص 
بتخفي�ص اإنتاج الأجنحة يف برمين وفيلتون وبروتون، مع متديد 
اأ�شبوع  اأي���ام  وتقلي�ص  وفيلتون،  ب��روت��ون  يف  الف�شح  عيد  عطلة 

الفرتة،  هذه  خالل  مفتوحة  امل�شانع  و�شتظل  برمين.  يف  العمل 
حيث �شت�شتمر يف ت�شليم الأجنحة اإىل خطوط التجميع النهائية 
املباين  ال��ت��وري��د و���ش��ي��ان��ة  امل����واد م��ن �شل�شلة  وا���ش��ت��الم وم��ت��اب��ع��ة 
والرتكيب، ف�شاًل عن الدعم الإداري والتح�شري لإعادة النتاج. 
و�شي�شتمر املوظفون يف اأداء العمل عن ُبعد بحال ل ترتبط مهامهم 
ب�شكل مبا�شر بعمليات الإنتاج.  وحتافظ اإيربا�ص بو�شفها �شركة 
ال�شناعي  خطها  ع��رب  الأع��م��ال  ا�شتمرارية  على  رائ���دة  �شناعية 
العاملي، اإذ حتتاج اإىل موا�شلة جهودها لدعم جهود الأزمة العاملية 

والعمالء واملوردين والقت�شاد العاملي. 

•• عوا�صم-رويرتز:

اأن  ب��ع��د  اأم�����ص اخلمي�ص  ت��راج��ع��ت الأ���ش��ه��م الأوروب���ي���ة 
ارتفعت على مدى جل�شتني متتاليتني، اإذ طغى النت�شار 
عاملي  رك��ود  ب�شاأن  وخم��اوف  ك��ورون��ا  لفريو�ص  ال�شريع 
تاريخي  اأمريكي  حتفيز  اتفاق  اإزاء  التفاوؤل  على  كبري 

بقيمة تريليوين دولر.
باملئة  اث��ن��ني  الأوروب�����ي   600 �شتوك�ص  امل��وؤ���ش��ر  ون���زل 
بحلول ال�شاعة 0803 بتوقيت جرينت�ص، مع انخفا�ص 
الأ�شهم الأملانية 1.8 باملئة اإذ اأظهر م�شح اأن معنويات 
امل�شتهلكني يف اأكرب اقت�شاد باأوروبا تراجعت ب�شدة لأدنى 

م�شتوياتها منذ 2009.
يرتاوح  مبا  والإ�شبانية  الإيطالية  الأ�شهم  نزلت  كما 
بني 2.2 باملئة و2.5 باملئة مع جتاوز عدد الوفيات يف 
العدد  ارتفع  بينما   ،7500 كورونا  بفريو�ص  اإيطاليا 
اإجمايل  3400 متجاوزا  عن  يزيد  ما  اإىل  اإ�شبانيا  يف 

معدل الوفيات يف ال�شني.
ال��ربي��ط��ان��ي��ة لالأجهزة  ك��ارف��ون  دي��ك�����ش��ون  �شهم  ون���زل 
اأن��ه��ا لن  م��ن  اأن ح���ذرت  ب��ع��د  ب��امل��ئ��ة  اث��ن��ني  الكهربائية 
 2020-2019 يف  والديون  لالأرباح  توقعاتها  حتقق 
اإغالق  على  اإج��ب��اره��ا  يف  ال��ف��ريو���ص  تف�شي  ت�شبب  م��ع 

متاجرها يف اململكة املتحدة واأيرلندا واليونان.



اجلمعة   27   مارس   2020  م  -   العـدد  12894  
Friday   27   March   2020  -  Issue No   12894

16

املال والأعمال

تدوير هذه الإطارات، الأمر الذي 
ممار�شات  ت��ع��زي��ز  يف  ذل���ك  ي�شهم 
التنمية امل�شتدامة، ويعزز يف الوقت 
ذاته جدوى اقت�شادية عرب توفري 
اإط�������ارات جديدة  ����ش���راء  ت��ك��ال��ي��ف 
م���ن خ���الل الإط�����ار امل���ج���دد الذي 
ت��ق��ل ك��ل��ف��ت��ة ع���ن الإط�����ار اجلديد 
مو�شحاً  باملئة،   40-30 بحوايل 
 50% بتدوير  ت��ق��وم  ال��وح��دة  اأن 
لأ�شطول  ال��ت��ال��ف��ة  الإط������ارات  م��ن 

موا�شالت الإمارات.
موا�شالت  اأن  ب��ال��ذك��ر  اجل���دي���ر 
الإم�������������ارات اأظ�����ه�����رت جن�����اح�����اً يف 
ال�شتثمارية  الأه��داف  الدمج بني 
والأهداف البيئية واملجتمعية من 
امل�شاريع  من  ابتكارها عدداً  خالل 
الفنية التي تواكب هذه التوجهات، 
لفح�ص  ال��ذك��ي  النظام  بينها  م��ن 

املركبات، والتطبيق الذكي يف تتبع 
املركبات اخلا�شة بخدمة امل�شاعدة 
ع���ل���ى ال���ط���ري���ق، ب���الإ����ش���اف���ة اإىل 
والتي  للبيئة  ال�شديقة  اخلدمات 
املجتمعية  امل�شوؤولية  جوانب  تعزز 

•• دبي-الفجر:

ج��������ددت م����وا�����ش����الت الإم�����������ارات 
4208 اإطاراً ملركبات متنوعة منذ 
بداية العام اجلاري، بينها 2866 
اإطاراً تعود ملركبات مراكز الأعمال 
اإط�������اراً  و1342  ل���ه���ا،  ال���ت���اب���ع���ة 
ملركبات املتعاملني اخلارجيني من 
ما  وف��ق  وخا�شة،  حكومية  جهات 
الهرمودي  املهند�ص عامر  به  اأف��اد 
لدائرة اخلدمات  التنفيذي  املدير 

الفنية ملوا�شالت الإمارات.
امل�شاريع  اأن  ال����ه����رم����ودي  وق������ال 
البيئي  الأث�����ر  ذات  ال���ش��ت��ث��م��اري��ة 
الإيجابي التي اأطلقتها موا�شالت 
اهتمام  على  ا�شتحوذت  الإم����ارات 
م��ت��وا���ش��ل، وهدفت  وا����ش���ع ومن����و 
توجهات  مواكبة  اإىل  خاللها  من 
التنمية  يف  ال��ر���ش��ي��دة  احل��ك��وم��ة 
امل�������ش���ت���دام���ة وت���ب���ن���ي مم���ار����ش���ات 
الق��ت�����ش��اد الأخ�����ش��ر، واحل����د من 
ثقافة  وتبني  الكربونية  ب�شمتها 
ال�����ت�����دوي�����ر، وذل�������ك ي���ت���ك���ام���ل مع 
امل�شوؤولية  مم��ار���ش��ات  يف  اأه��داف��ه��ا 

املجتمعية، م�شرياً اأن م�شنع تلبي�ص 
الإطارات الذي متتلكه موا�شالت 
نوعه  م��ن  الأول  يعترب  الإم�����ارات 
ع��ل��ى م�����ش��ت��وى امل��ن��ط��ق��ة م��ن حيث 
الإنتاجية،  وال���ق���درة  امل��وا���ش��ف��ات 

للح�شول على  اأهلها  ال��ذي  الأم��ر 
اعتماد و�شمان موا�شفات من قبل 
حملياً  املعتمدة  اجلهات  من  ع��دد 
واملقايي�ص  ل��ل��م��وا���ش��ف��ات  وع��امل��ي��اً 
مطابقة  �شهادة  منها  الت�شنيعية، 

للموا�شفات  الإم�����ارات  هيئة  م��ن 
اعتمادات  على  ع��الوة  واملقايي�ص، 
العتمادات  اأن هذه  موؤكداً  دولية، 
متعامليها  ثقة  تعزيز  على  عملت 
يتم  ال����ت����ي  الإط���������������ارات  ب�����ج�����ودة 

جتديدها.
وتابع الهرمودي اأن م�شروع تدوير 
وجت����دي����د الإط�����������ارات ي��ع��م��ل من 
امل�شتعمل  الإط����ار  اإخ�����ش��اع  خ���الل 
ل��رح��ل��ة اإن��ت��اج��ي��ة ج���دي���دة لإع����ادة 
لأف�شل  وف��ق��اً  وت�شنيعه  اإن��ت��اج��ه 
املعايري العاملية املتبعة، من خالل 
تغيري الطبقة ال�شطحية والأجزاء 
امل�شتعمل  ل��الإط��ار  ال�شاحلة  غ��ري 
وا���ش��ت��ب��دال��ه ب��ط��ب��ق��ة ج���دي���دة مع 
�شمان احلفاظ على اأجزاء الإطار 
ال�شاحلة لال�شتخدام، كما تت�شمن 
اخ���ت���ب���ارات ت�شمن  امل���راح���ل  ت��ل��ك 
كفاءة الإط��ار املجدد ب�شكل يقارب 
ك��ف��اءة الإط����ار اجل��دي��د اإىل درجة 
امل�شروع،  ف���وائ���د  وح�����ول  ك���ب���رية. 
جتديد  اأن  ال����ه����رم����ودي  اأو�����ش����ح 
كمية  خف�ص  �شاأنه  م��ن  الإط����ارات 
الكربونية  والنبعاثات  النفايات، 
ملوا�شالت الإمارات، اإذ اأن التخل�ص 
اخلا�شة  امل�شتعملة  الإط���ارات  من 
يتكبد  حتماً  ال�شخم  باأ�شطولها 
بيئياً،  مبالغ طائلة ويعترب خطراً 
ومن خالل هذا امل�شروع يتم اإعادة 

حتويل  خدمة  واأهمها  للموؤ�ش�شة، 
الطبيعي،  بالغاز  للعمل  املركبات 
وخدمة  اجل���اف،  الغ�شيل  وخ��دم��ة 
جت����دي����د الإط�������������ارات، وامل���رك���ب���ات 

الكهربائية.

% توفري تكاليف �شراء اإطارات جديدة بنحو 40-30 

موا�صالت االإمارات جتّدد 4208 اإطارًا م�صتعماًل منذ بداية العام

اقت�صادية ال�صارقة توؤكد عمل منافذ بيع االأغذية وال�صيدليات 24 �صاعة

قطاع الت�صويق يف اإ�صعاد يحقق 
اإجنازات ملمو�صة خالل عام 2019  

•• ال�صارقة-وام:

اأعلنت دائرة التنمية القت�شادية يف ال�شارقة عن ال�شماح ملنافذ بيع املواد 
وال�شيدليات  ماركت  وال�شوبر  والبقالة  التعاونية  اجلمعيات  الغذائية 
بالعمل 24 �شاعة وذلك حر�شاً منها على توفري كافة ال�شلع واملنتجات 
من  ال�����ش��ادرة  والتوجيهات  ال��ق��رارات  م��ع  متا�شياً  وذل��ك  للم�شتهلكني 
اليوم  م��ن  اع��ت��ب��اراً  ال��ق��رار  ه��ذا  تنفيذ  يتم  اأن  على  املخت�شة  اجل��ه��ات 
اخلمي�ص و�شتقوم الدائرة بتنفيذ حمالت تفتي�شية للتحقق من اللتزام 

بهذا التعميم.
وكانت الدائرة قد وجهت املن�شاآت التجارية يف الإمارة باإيقاف ن�شاطاتها 
ملدة اأ�شبوعني حتى اإ�شعار اآخر على �شوء انت�شار فريو�ص كورونا كوفيد 

�شالت الألعاب الرتفيهية والإلكرتونية ومراكز التدليك وال�شرتخاء 
العمالء  ا�شتقبال  بعدم  واملقاهي  املطاعم  اأ�شحاب  ال��ق��رار  األ��زم  ..كما 

والكتفاء فقط بخدمة ت�شليم الطلبات والتو�شيل املنزيل.
العمل  م��زاول��ة  وامل�����ش��ارف يف  البنوك  ف���روع  ت�شتمر  ال��ق��رار  ومب��وج��ب 
املعتاد ما مل ي�شدر قرار تنظيمي من م�شرف الإمارات العربية املتحدة 
والعيادات  ال�شرافة  �شركات  اإىل فروع  بالن�شبة  املركزي وكذلك احلال 
اتخاذها  ���ش��رورة  م��ع  امل��ع��ت��ادة  اأن�شطتها  م��زاول��ة  جميًعا  ميكنها  حيث 
التدابري الحرتازية والوقائية الالزمة مبا يف ذلك التعقيم والتباعد 

الجتماعي يف ا�شتقبال اجلمهور وتنظيم الدور بني العمالء.
بدائرة  جت��اري  �شباط  م��ن  التجارية  واحلماية  الرقابة  ف��رق  واأك���دت 
التفتي�شية  احلمالت  تطبيق  يف  دوره��م  بال�شارقة  القت�شادية  التنمية 

-19 حيث تقرر اإغالق عدد من الأن�شطة التجارية يف الإمارة على اأن 
ي�شتثنى منها ما قد مي�ّص الحتياجات الأ�شا�شية ل�شكان الإم��ارة حيث 
يتيح القرار لأ�شحاب املن�شاآت املغلقة موا�شلة ممار�شة اأن�شطة التجارة 

الإلكرتونية خالل فرتة الإغالق.
وينطبق قرار الإغالق على الأ�شواق الرئي�شية وكافة املن�شاآت والأن�شطة 
التجارية املنت�شرة يف جميع ال�شوارع الرئي�شية والفرعية يف الإمارة مبا 
يف ذلك املراكز التجارية ومراكز الت�شوق يف كافة اأرجاء الإمارة ت�شاف 
واللحوم  واخل�شار  الأ�شماك  بيع  ت�شمل  التي  املفتوحة  الأ���ش��واق  اإليها 
باجلملة  للبيع  وال��ل��ح��وم  واخل�����ش��راوات  الأ���ش��م��اك  اأ����ش���واق  با�شتثناء 
الريا�شية  وال�����ش��الت  ال�شينما  دور  الإغ���الق  ق��رار  وغطى  وال��ت��وري��د. 
اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  امل��اله��ي  وح��دائ��ق  والن�شاء  ل��ل��رج��ال  البدنية  واللياقة 

التزام  من  للتاأكد  الإم��ارة  يف  املفتوحة  الأ�شواق  خمتلف  على  امليدانية 
اجلولت  اأظهرت  حيث  الإغ��الق  ق��رار  ي�شملها  التي  واملحالت  املن�شاآت 
التي تقوم بها اقت�شادية ال�شارقة التزاما �شبه تام بالقرارات وتطبيقها 
الأع��م��ال يف  ل��دى جمتمع  وال��وع��ي  الل��ت��زام  م��ا يعك�ص م�شتوى  وه��و 
الإمارة ومتت الإ�شارة اإىل �شرورة التوا�شل مع الدائرة يف حال وجود 
�شواء  بالدائرة  اخلا�شة  للتوا�شل  املتعددة  القنوات  عرب  خمالفة  اأي 
التوا�شل عرب  اأو   80080000 املبا�شر عرب مراكز الت�شال  بالت�شال 
قنوات التوا�شل الجتماعي Sharjaheconomic اأو عرب زيارة املوقع 
www.shjconsumer. ال�شارقة  امل�شتهلك يف  اخلا�ص بحماية 

الفاعلة يف الرقابة على الأ�شواق والإبالغ  امل�شاركة  اإطار  وذلك يف   ae
عن احلالت املخالفة حتى يتم اتخاذ الإجراءات الالزمة يف حقهم.

•• اأبوظبي-وام:

العاملية  الإم��������ارات  ���ش��رك��ة  اأع��ل��ن��ت 
اأرباح  حتقيق  ع��ن  ام�����ص،  لالأملنيوم 
درهم  م��ل��ي��ار   2.5 ب��ق��ي��م��ة  م��ع��دل��ة 
ا�شتقطاع  ق����ب����ل   2019 ل�����ع�����ام 
ال���ف���وائ���د وال�������ش���رائ���ب والإه������الك 

وال�شتهالك.
و�شكل العام 2019 حتديات كبرية 
امل�شتوى  ع��ل��ى  الأمل���ن���ي���وم  ل�����ش��ن��اع��ة 
العاملي مع انخفا�ص اأ�شعار املنتجات 
اأ�شعار  وارت���ف���اع  ال��ن��ه��ائ��ي��ة  امل��ع��دن��ي��ة 
م��واد اخل��ام والأل��وم��ي��ن��ا يف الن�شف 
بنق�ص  مدفوعا  ال�شنة،  م��ن  الأول 
الألومينا  م��ن  ال��ع��امل��ي��ة  الإم������دادات 
ب�شبب تقلي�ص اإنتاج م�شفاة رئي�شية 
يف الربازيل، مما اأثر على الهوام�ص 
اأنه  اإل  القطاع،  يف  املالية  والنتائج 
ال���رغ���م م���ن ظ����روف ال�شوق  وع��ل��ى 
ل�شركة  ال�شهر  اأرب���اح  هام�ص  �شكل 
الإم�������ارات ال��ع��امل��ي��ة ل��الأمل��ن��ي��وم قبل 
اح���ت�������ش���اب ال����ف����وائ����د وال�������ش���رائ���ب 

الكفاءة  التكاليف وحت�شني  خلف�ص 
الت�شغيلية وزيادة توليد ال�شيولة.

الرئي�شية  ال��ق��وة  نقاط  ان  واأ���ش��اف 
تقنية  ك����ف����اءة  يف  ت��ك��م��ن  ل��ل�����ش��رك��ة 
ال�شهر لديها والريادة يف ال�شوق من 
حيث منتجات القيمة امل�شافة، مما 
هوام�ص  حتقيق  من  ال�شركة  ميكن 
اأرباح معدلة تناف�شية قبل ا�شتقطاع 
ال���ف���ائ���دة وال�������ش���رائ���ب والإه������الك 
ذاته  ال�شياق  ? ويف   . وال���ش��ت��ه��الك 
لالألومينا  الطويلة  م�شفاة  ..بداأت 
العاملية  الإم�����ارات  ل�شركة  ال��ت��اب��ع��ة 
الإنتاجية  ع��م��ل��ي��ات��ه��ا  ل���الأمل���ن���ي���وم 
اأنتجت  ح��ي��ث   ،2019 اأب���ري���ل  يف 
 ..2019 ع��ام  يف  طن  مليون   1.1
األومينا  غ��ي��ن��ي��ا  ���ش��رك��ة  ب�����داأت  ك��م��ا 
التعدين  �شركة  وهي   ، كوربوري�شن 
العاملية  الإم����ارات  ل�شركة  اململوكة 
يف  البوك�شيت  بت�شدير  ل��الأمل��ن��ي��وم، 
اإجمايل  وب��ل��غ   ،2019 اأغ�����ش��ط�����ص 
 1.7 امل�شتخرج  اخل���ام  البوك�شيت 

مليون طن يف 2019.

ما   2019 ل����ع����ام  وال�����ش����ت����ه����الك 
بني  لت�شنف من   ،14% ال���  يعادل 
حافظت  كما  عامليا.  الأوىل  املراتب 
لالأملنيوم  العاملية  الإم����ارات  �شركة 
كاأكرب منتج لالأملنيوم  على مكانتها 
ع���ايل اجل����ودة يف ال��ع��امل م��ن حيث 
القيمة  ذات  املنتجات  حجم مبيعات 
امل�شافة للعمالء اخلارجيني، والتي 
بلغت 2.3 مليون طن اأي 87.4% 
لأكرث  بيعت  املبيعات،  اإج��م��ايل  م��ن 
 50 اأك���رث م��ن  400 عميل يف  م��ن 

دولة.
القيمة  ذات  امل���ن���ت���ج���ات  وجت����ت����ذب 
ال�شعر  على  زي���ادة  اأ���ش��ع��ارا  امل�شافة 
الأملنيوم  ي��ح��ق��ق��ه��ا  ال�����ذي  ال���ع���امل���ي 
الإمارات  �شركة  القيا�شي، ما مكنت 
قيمة  زي���ادة  م��ن  ل��الأمل��ن��ي��وم  العاملية 
اإنتاجها من الأملنيوم. وباعت �شركة 
 2.60 لالأملنيوم  العاملية  الإم���ارات 
 2019 مليون طن من املعدن عام 
2.64 م��ل��ي��ون ط���ن يف  ب����  م��ق��ارن��ة 
اكت�شبت  ال�����ش��رك��ة  اأن  اإل   ،2018

من  العديد  يف  اأك��رب  �شوقية  ح�شة 
العمالء  وم���ع  الرئي�شية  الأ����ش���واق 

الرئي�شيني.
�شناعة  يف  املحلية  املبيعات  وبلغت 
 294 النهائية،  الأمل��ن��ي��وم  منتجات 
األ�����ف ط����ن، اأي اأن���ه���ا ���ش��ك��ل��ت زي����ادة 

قدرها 7%.
الأن�شطة  م��ن  ال��ن��اجت  ال��ن��ق��د  وب��ل��غ 
دره����م  م���ل���ي���ار   4.1 ال��ت�����ش��غ��ي��ل��ي��ة 
الكفاءة  خ����الل  م���ن  ت�����ش��ل��ي��م��ه��ا  مت 
الت�شغيلية املح�شنة .. فيما ا�شتمرت 
لالأملنيوم  العاملية  الإم����ارات  �شركة 
ال��ع��ام��ل، حيث  امل���ال  راأ����ص  بتح�شني 
خف�ص باأكرث من 1.5 مليار درهم 
اإ�شافية  اأم��وال  مولدا   2019 عام 

لل�شركة.
كلبان،  ب����ن  ال���ن���ا����ش���ر  ع���ب���د  وق������ال 
الرئي�ص التنفيذي ل�شركة الإمارات 
 2019 العام  اإن  لالأملنيوم  العاملية 
ب��ال��ت��ح��دي��ات يف قطاع  م��ل��ي��ئ��ا  ك����ان 
ال��ع��امل��ي��ة فيما  الأمل���ن���ي���وم  ���ش��ن��اع��ة 
اإج��������راءات قوية  ال�����ش��رك��ة  ات���خ���ذت 

اإدارة  الأمل��ن��ي��وم م��ن خ���الل م���ب���ادرة 
الأملنيوم. كما اأ�شبح موقع الطويلة 
العاملية  الإم�������ارات  ل�����ش��رك��ة  ال��ت��اب��ع 
لالأملنيوم يف �شهر مايو اأول موقع يف 
ال�شرق الأو�شط يح�شل على �شهادة 

معايري ASI لالأداء.

 39.8% ح��وايل  حاليا  املواطنون 
من الوظائف امل�شتهدفة يف ال�شركة 
1،100 موظف  ع��دده��م  ال��ب��ال��غ  و 
تقل  840 منهم  ح���وايل  اإم���ارات���ي، 
ت�شغل  35 عاما. كما  اأعمارهم عن 
املنا�شب  %17 من  الن�شاء حوايل 

وحققت  ال�����ش��رك��ة.  يف  الإ����ش���راف���ي���ة 
لالأملنيوم  العاملية  الإم����ارات  �شركة 
امل��زي��د م��ن ال��ت��ق��دم ع��ام 2019 يف 
ال�شتدامة  نهج  مبواءمة  يتعلق  ما 
الأداء  معايري  مع  لديها  املوؤ�ش�شية 
ل�شناعة  خ�����ش��ي�����ش��ا  ط�����ورت  ال���ت���ي 

ل�شركة  ال�����ش��الم��ة  اأداء  وا���ش��ت��م��ر 
ب�شكل  لالأملنيوم  العاملية  الإم����ارات 
املعايري  م����ع  ب���امل���ق���ارن���ة  اإي����ج����اب����ي 
 ،2019 ع��ام  يف  العاملية  ال�شناعية 
اإجمايل  ت���ك���رار  م���ع���دل  ب��ل��غ  ح��ي��ث 
احل��������وادث ال���ق���اب���ل���ة ل��ل��ت�����ش��ج��ي��ل يف 
�شاعة  م��ل��ي��ون  ل��ك��ل   1.9 ال�����ش��رك��ة 
ب�  م���ق���ارن���ة   ،2019 ع����ام  يف  ع��م��ل 

1.27 عام2018.
لالأملنيوم،  ال���دويل  املعهد  وبح�شب 
ف��ق��د ب��ل��غ امل��ت��و���ش��ط ال��ع��امل��ي ملعدل 
احل��������وادث ال���ق���اب���ل���ة ل��ل��ت�����ش��ج��ي��ل يف 
مليون  لكل   3.4 الأمل��ن��ي��وم  �شناعة 
���ش��اع��ة ع��م��ل ع���ام 2018 اآخ���ر عام 
الدويل  املعهد  من  البيانات  لتوفر 
ال�شركة  ح��ق��ق��ت  ح��ي��ث  ل���الأمل���ن���ي���وم 
بعدم  املتمثل  الأمد  الطويل  هدفها 
وق�����وع ح������وادث م��ت��ع��ل��ق��ة ب���احل���رارة 
اأ�����ش����ه����ر ال�������ش���ي���ف يف ع����ام  خ�������الل 
وقد اأنهت �شركة الإمارات   .2019
العاملية لالأملنيوم عام 2019 باأعلى 
ي�شغل  حيث  لديها  للتوطني  معدل 

كبرية  وزي��ادة  تو�شع  “ وبالتايل  “ اإ�شعاد  برنامج  اإىل 
يف ا���ش��ت��خ��دام ال��ب��ط��اق��ة وارت���ف���اع ن�����ش��ب��ة ال���وف���ر املايل 
رئي�ص  ال�شام�شي،  ح�شن  ال�شيد  وق��ال   . منها  املُحقق 
الت�شويق  التي بذلها فريق  اإن اجلهود  الت�شويق  قطاع 
خالل عام 2019م مل تقت�شر على الرتويج للعرو�ص 
واملوؤ�ش�شات  ال�����ش��رك��ات  ت��ق��دم��ه��ا  ال��ت��ي  واخل�����ش��وم��ات 
التجارية، بل تعدى ذلك اإىل تنظيم وتنفيذ عدد 66 
بكيفية  البطاقة  حاملي  توعية  بهدف  تعريفية  ور�شة 
برنامج  يف  امل�شاركة  واجل��ه��ات  ال�شركات  م��ع  التعامل 
فهمهم  تعميق  اإىل  بالإ�شافة  “اإ�شعاد”  اخل�شومات 

للقوانني وال�شروط اخلا�شة با�شتخدام البطاقة.
واأ�شاف ال�شام�شي اأن هذا الأمر اأدى اإىل تعزيز �شمعة 
وامل�شداقية  الثقة  واأك�شبها  “ اإ�شعاد”  بطاقة 
ل����������دى ح����ام����ل����ي����ه����ا ول�������دى 
امل��ن�����ش��م��ني على  ���ش��رك��ائ��ن��ا 
م�شرياً   ،“ اإ�شعاد   “ برنامج 
الت�شويقية  اخل��ط��ة  اأن  اإىل 
�شوف  2020م  ل��ع��ام 
ت�����ت�����������ش�����اع�����ف ع����رب 
الو�شائل  ا�شتخدام 
الأك����������رث ح����داث����ة 
ال��������رتوي��������ج  يف 
ل������ل������ع������رو�������ص 
واخل�شومات 
ال���������������ت���������������ي 
ت���ق���دم���ه���ا 
ب�����ط�����اق�����ة 
ت  ما خل�شو ا

املميزة “ اإ�شعاد ».

•• دبي-الفجر: 

يف  “اإ�شعاد”  بطاقة  جلنة  يف  الت�شويق  ق��ط��اع  �شاهم 
2019م،  عام  خالل  اللجنة  حققتها  التي  النجاحات 
ح��ي��ث مت��ك��ن م���ن ت��ن��ف��ي��ذ اخل���ط���ة ال��ت�����ش��وي��ق��ي��ة التي 
م��ن خالل  وذل���ك  دق��ي��ق،  ب�شكل  ال��ع��ام  ب��داي��ة  و�شعها 
الفيديوهات،  ���ش��م��ل��ت  ت��روي��ج��ي��ة  م�����ادة   96 ت���ق���دمي 
الإعالنية  وال��ل��وح��ات  وال���ربو����ش���ورات،  وال��ب��و���ش��رتات 
ن�شر  اإىل  بالإ�شافة  الإلكرتونية،  واللوحات  التقليدية 
اإعالمية يف املواقع وال�شحف املحلية  140 مادة  عدد 
الذي  الأم���ر  الجتماعي،  التوا�شل  و�شائل  خمتلف  و 
واخل�شومات  للعرو�ص  وا�شع  انت�شار  حتقيق  اإىل  اأدى 
املن�شمة  التجارية  واملوؤ�ش�شات  ال�شركات  تقدمها  التي 

االإمارات العاملية لالأملنيوم حتقق اأرباحا معدلة بقيمة 2.5 مليار درهم خالل 2019

ع�صرة موؤ�صرات على ا�صطراب �صناعة النفط 
•• عوا�صم-رويرتز:

�شعيدي  على  واح��د  اآن  يف  �شدمتان  العاملية  النفط  �شناعة  اأ�شابت 
وباء كورونا من  اإذ خف�ص  اآذار  �شهر مار�ص  والطلب خالل  العر�ص 
ا�شتهالك الوقود وزادت ال�شعودية اأحد كبار املنتجني اإنتاجها باأق�شى 
اأ�شعار النفط اخلام يف الأ�شواق العاملية بن�شبة  طاقة ممكنة . وهوت 
الإنتاج  اإىل ما دون تكلفة  ال�شهر وتراجعت  املئة تقريبا هذا  45 يف 
جلانب كبري من الإنتاج العاملي الأمر الذي دفع �شركات الطاقة على 
م�شتوى العامل اإىل خف�ص اإنفاقها بع�شرات املليارات من الدولرات. 
وقد اأدى انهيار الطلب وامل�شاعي الدبلوما�شية بني ال�شعودية ورو�شيا 
وغريهما اإىل ردود فعل غري م�شبوقة من احلكومات وامل�شتثمرين. 
وف��ي��م��ا ي��ل��ي ع�����ش��رة م��وؤ���ش��رات ع��ل��ى م��ا ت��ع��ان��ي��ه ���ش��ن��اع��ة ال��ن��ف��ط من 

ا�شطراب:

* ال�شعودية تلقي بكل ثقلها
اإنتاجها بعد انهيار املحادثات مع  زادت ال�شعودية اأحد كبار املنتجني 
رو�شيا يف اأوائل مار�ص اآذار بخ�شو�ص اتفاق خلف�ص املعرو�ص العاملي 

من اأجل التخفيف من اأثر انت�شار فريو�ص كورونا على الطلب.
وخف�شت ال�شعودية اأ�شعار الت�شدير وقالت اإنها �شت�شخ كمية قيا�شية 
اإغراقا  ميثل  فيما  يوميا  برميل  مليون   12.3 تبلغ  النفط  م��ن 
لل�شوق التي حتتاج لكميات اأقل. وح�شدت اململكة اأ�شطول من ال�شفن 
الرو�شي  اخل��ام  ت�شرتي  التي  التكرير  م�شايف  م�شتهدفة  للت�شدير 
الربح  اإىل حمو هوام�ص  اأدى  الذي  الأم��ر  املتحدة  الوليات  وكذلك 
ه��ذه اخلطوات  اأك���رب لأن  ال�شدمة  وك��ان��ت  الأم��ري��ك��ي��ة.  ل��ل�����ش��ادرات 
اأ�شبه بدور  النفط دورا  ل�شنوات يلعب يف �شناعة  اتخذها منتج ظل 
البلدان امل�شدرة  البنك املركزي. واململكة هي القائد الفعلي ملنظمة 
للبرتول )اأوبك( وظلت لع�شرات ال�شنني تعدل اإنتاجها اأكرث من اأي 

منتج اآخر من اأجل حتقيق التوازن يف الأ�شواق.

* تك�شا�س تدر�س خف�س الإنتاج؟
للنفط  املنتجة  الأمريكية  ال��ولي��ات  اأب��رز  تك�شا�ص  يف  املنتجون  جل��اأ 
التنظيمية وطلبوا منها التدخل خلف�ص الإنتاج. ول  ال�شلطات  اإىل 
العام  فيها يف  اآخ��ر مرة تدخلت  وكانت  القدر.  بهذا  تك�شا�ص  تتدخل 
ل�شناعة  اأخ���رى  وتنظيمات  تك�شا�ص  يف  م�شوؤولني  اإن  ب��ل   .1973

النفط ا�شتبعدوا الفكرة.

 * هل اخلف�س مع اأوبك؟
التي  الهيئة  يف  بالولية  مفو�شني  ثالثة  اأح��د  �شيتون  راي��ان  تلقى 
العام لأوب��ك لبحث  تتوىل تنظيم �شناعة النفط مكاملة من الأم��ني 
تدر�ص  تك�شا�ص قد  اإن  يوم اجلمعة  �شيتون  وق��ال  ال�شوق.  الو�شع يف 
خف�ص الإنتاج بن�شبة ع�شرة يف املئة. رمبا بالتن�شيق مع تلك املنظمة. 
يجروؤون  ل  الأمريكيون  ال�شخري  النفط  منتجو  ك��ان  الآن  وقبل 
اإجراء تخفي�شات من�شقة خوفا من انتهاك قوانني  على التفكري يف 

مكافحة الحتكار يف الوليات املتحدة.

* هبوط تاريخي
�شعر  يف  النخفا�شات  اأ���ش��واأ  م��ن  ثالثة  الأخ���ريان  الأ�شبوعان  �شهد 

مزيج برنت على النحو التايل:
- يف 9 مار�ص اآذار هبط مزيج برنت 24 يف املئة
- يف 16 مار�ص اآذار انخف�ص برنت 11 يف املئة

- يف 18 مار�ص اآذار هبط برنت 13 باملئة
الأمريكية  ال�شوق  يف  البنزين  �شعر  �شجل  اآذار  مار�ص   23 ي��وم  ويف 
اأكرب انخفا�ص له يف يوم واحد على الإطالق اإذ هوت اأ�شعار املعامالت 

الآجلة 32 يف املئة لت�شجل اأدنى م�شتوياتها.

* وقود الطائرات املخزن
بقاوؤه يف م�شتودعات  اإذا طال  ب�شرعة  الطائرات  وقود  تتدهور حالة 
ال��ت��خ��زي��ن وب��ع��ده��ا ل مي��ك��ن ا���ش��ت��خ��دام��ه. وم���ع ذل���ك ف��ق��د انخف�ص 
اإىل تعطيل طائراتها يف  الطريان  �شركات  اإذ عمدت  ب�شرعة  الطلب 
ورويال  بي.بي  منها  ك��ربى  �شركات  اأن  حتى  العامل  اأن��ح��اء  خمتلف 
دات�ص �شل �شعت ل�شتئجار �شفن لتخزين الكميات غري املطلوبة من 

وقود الطائرات.

* تكرير البنزين مكلف
يوم الثنني �شجلت هوام�ص اإنتاج البنزين يف الوليات املتحدة �شعرا 
�شتمنى  التكرير  �شركات  اأن  يعني  ما  التعامالت وهو  �شلبيا يف ختام 

بخ�شائر عند �شراء النفط لت�شنيع البنزين.
وقود  ميثل  اإذ  الطاقة  قطاع  حم��رك  ه��و  البنزين  يكون  ال��ع��ادة  ويف 
و�شائل النقل معظم الطلب العاملي على النفط. وانخف�ص الهام�ص 
اإىل ناق�ص 1.11 دولر للربميل يوم الثنني م�شجال اأدنى م�شتوى 

منذ 2008.

* رو�شيا تتم�شك مبوقفها ورو�شنفت حتتفي مب�شاكل النفط ال�شخري
بعدم  رو�شنفت  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�ص  �شيت�شني  اإي��ج��ور  مت�شك 
تقدمي تنازلت يف الوقت الذي تواجه فيه �شناعة النفط ال�شخري 
الأمريكية النهيار. وقال يوم اجلمعة اإن اأ�شعار النفط قد تعود اإىل 
م�شتوى 60 دولرا للربميل اإذا خرج النفط ال�شخري من الأ�شواق 

 .
* ماذا عن الإيثانول؟ ل يهم!

يبدو اأن اإمدادات الذرة وال�شكر �شرتتفع هذا العام مع اإقبال املوردين 
وتعمل  بالبنزين.  خلطها  يتم  ال��ت��ي  الإي��ث��ان��ول  كميات  تقليل  على 
الإيثانول  اإن��ت��اج  حتويل  على  الفرن�شية  ت��ريوز  �شركة  مثل  �شركات 
يهدف  ح��ني  يف  ال��ي��دوي��ة  امل��ط��ه��رات  مثل  ال�شناعية  لال�شتخدامات 

منتجو ال�شكر يف الربازيل اإىل زيادة اإنتاجه بدل من الوقود.

* جنون
تفاقمت التقلبات يف اأ�شواق النفط يف الوقت الذي تبقى فيه �شركات 
النفط خارجها. وهذا يتيح الفر�شة للم�شاربني ولتحركات �شريعة 
يف الأ���ش��ع��ار يف خ��ت��ام ال��ت��ع��ام��الت. وك���ان الرت���ف���اع ال���ذي ح���دث يوم 
بعد  التعامالت  وق��ف  اإىل حد  الأم��ر و�شل  اأن  اخلمي�ص كبريا حتى 
املعامالت  �شوق  يف  متعامل  وق��ال  الر�شمية.  التداول  �شاعات  انتهاء 

الآجلة �شوق جمنونة. ل اأدري كيف اأتعامل فيها .

* توقف م�شايف التكرير
اأغلقت �شركة توتال الفرن�شية العمالقة م�شفاة جراندبوي الواقعة 
ال�شيانة. وعندما  اأعمال  اآذار لإج��راء  اأوائ��ل مار�ص  باري�ص يف  خ��ارج 
األف   102 طاقتها  تبلغ  التي  امل�شفاة  ت�شغيل  ا�شتئناف  وق��ت  ح��ان 
لدرجة  ب�شرعة  الطلب  و�شعف  راأي��ه��ا.  ت��وت��ال  غ��ريت  يوميا  برميل 
م�شايف  اأغلقت  حني  ويف  فيها.  العمل  وق��ف  ا�شتمرار  يف  فكرت  اأنها 
اأجنلي�ص  لو�ص  خ��ارج  الكربى  التكرير  م�شايف  عمدت  اأخ��رى  تكرير 

وكاليفورنيا اإىل تقلي�ص الإنتاج ب�شبب �شعف الطلب.

* �شالمة العاملني يف حمطات البنزين غري م�شمونة
اأك��رث ال��دول ت�شررا من وب��اء كورونا، اإغالق  ق��ررت اإيطاليا، اإح��دى 
املحطات  تغلق  ب��داأت  اإنها  الت�شغيل  �شركات  وقالت  الوقود.  حمطات 
امل�شتحيل  من  اأ�شبح  لأن��ه  اآذار  مار�ص   25 يف  ال�شريعة  الطرق  على 

�شمان معايري ال�شالمة ال�شحية وموا�شلة العمل.
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-وام:

الأوملبية  واللجان  العامل  دول  خمتلف  يف  الريا�شية  الحت��ادات  ا�شتقبلت 
ال��وط��ن��ي��ة وال��الع��ب��ني وال��الع��ب��ات ال��ق��رار امل�����ش��رتك ال�����ش��ادر ع��ن اللجنة 
الأوملبية الدولية، واللجنة املنظمة العليا لأوملبياد طوكيو 2020 بتاأجيل 

الدورة ملدة عام لتقام يف 2021 بارتياح كبري.
فقد و�شع القرار النقاط فوق احلروف يف م�شاألة الت�شفيات املوؤهلة التي 
ما زال 43 % من الريا�شيني املر�شحني للم�شاركة يف النهائيات ينتظرون 
ال�شحية  ال��ظ��روف  ���ش��وء  ع��ل��ى  ت��اأج��ل��ت ت�شفياتهم  وق���د  ف��ي��ه��ا،  امل�����ش��ارك��ة 

امل�شتجدة.
الظروف  يف  ال��ت��دري��ب  على  ال��ق��ادري��ن  غ��ري  الريا�شيني  ال��ق��رار  و�شيمنح 
الراهنة الفر�شة لال�شتعداد اجليد لاللتحاق بالأوملبياد العام املقبل، ول 
بالدهم  يف  حاليا  بالتدريب  لهم  م�شرح  غري  الريا�شيني  اأغلب  اأن  �شيما 
وخ�شو�شا التي تقام داخل ال�شالت، وترتبط باأرقام وحتتاج لعمل منهجي 

منظم على مدار اأ�شهر دون توقف.
اأ�شاد �شعادة عبد املح�شن  وتعليقا على قرار التاأجيل ملناف�شات الأوملبياد .. 
اليابان  باتخاذ  للريا�شة  العامة  للهيئة  امل�شاعد  العام  الأم��ني  الدو�شري 
الحتادات  ملطالب  ي�شتجيب  وال��ذي  املنا�شب،  بالوقت  احلا�شم  القرار  هذا 

الريا�شية واللجان الأوملبية الوطنية، والريا�شيني ، لأن الظروف الراهنة 
ل ت�شمح لالعبني بالتدريب ب�شكل منتظم، ول ت�شمح لهم حتى بامل�شاركة يف 
البطولت الدولية لتطوير م�شتوياتهم، ول باإقامة املع�شكرات اخلارجية، 

وحتول دون اإقامة الت�شفيات يف مواعيدها املتفق عليها.
اإن فرتة العام كافية لتجاوز تلك الظروف، منوها بقرار  وقال الدو�شري 
العام  يف  بال�شبط  املوعد  بتحديد  الدولية  الأوملبية  اللجنة  مع  اليابان 
واتخاذ  بهدوء،  الأم��ر  بحث  يتم  حتى  املناف�شات،  فيه  �شتقام  ال��ذي  املقبل 
ويوفر  بالكامل،  الريا�شية  العام  ارتباطات  يراعي  ال��ذي  املنا�شب  القرار 

اأف�شل ظروف مالئمة للريا�شيني حتى يخرجون اأف�شل ما لديهم.
واأ�شاف اأنه توقع قرار التاأجيل ملدة عام ، خ�شو�شا بعد اعتذار الكثري من 
الحتادات الريا�شية واللجان الأوملبية عن امل�شاركة يف حال اإقامة الدورة 
يف وقتها الذي كان حمدد يوليو املقبل، موؤكدا اأنه قرار �شعب، لأن الألعاب 
الأوملبية لي�شت جمرد بطولة يف لعبة واحدة ول مباراة واحدة، تنتظرها 
اجلماهري، لكنها اأكرب دورة يف العامل يف 33 لعبة ريا�شية، وي�شارك فيها 
ما يزيد عن 20 األف ريا�شي لعب ومدرب واإداري واإعالمي، وتنتظرها 

كل الدول لختبار قدراتها وتقدمي اجلديد الذي متتلكه كل 4 �شنوات.
املالكمة  لحت��اد  العام  ال�شر  ام��ني  احل��م��ادي  ح�شن  ق��ال  نف�شه  ال�شياق  يف 
واأمني ال�شر العام للجنة التنظيمية اخلليجية :اإن اليابان واللجنة الأوملبية 

الدولية كانوا على قدر امل�شوؤولية بالقرار املنا�شب الذي اتخذوه بالتاأجيل، 
وجتاوزت  التاأهل  �شمنت  التي  والالعبات  الالعبني  ن�شبة  اأن  اإىل  م�شريا 
الت�شفيات ل تزيد عن 57 %، واأن الت�شفيات القارية والإقليمية الأخرى 
التي كان من املقرر لها اأن تقام يف ال�شهور املا�شي و الفرتة احلالية واملقبلة 
توقفت ومت تاأجيلها، ف�شال عن اأن فكرة ال�شفر للم�شاركة يف الت�شفيات اأو 
املع�شكرات م�شتبعدة يف الوقت الراهن، ولذلك طالب الكثري من امل�شوؤولني 
يف الحتادات الدولية والحتادات الوطنية والريا�شيني واللجان الأوملبية 

الوطنية تاأجيلها.
واملجتمع  للحدث  اليابان  ا�شتعدادات  تقدير  بكل  نتابع  نحن   : واأ���ش��اف 
اأنها  باأعلى ج��ودة، خا�شة  الريا�شي يثق يف قدراتها على تنظيمه  ال��دويل 
اأق��ي��م��ت للبطولة م��ن مالعب  ال��ت��ي  ال��ك��ربى  امل�����ش��روع��ات  ك��ل  انتهت م��ن 
وا�شتادات وميادين وفنادق، ونثق اأي�شا باأن اللجنة املنظمة اليابانية �شتجد 
الوقت الكايف لو�شع اللم�شات الأخرية على الرتتيبات والتجهيزات املتبقية 

حتى العام املقبل، و�شتكون دورة ناجحة بكل تاأكيد.
الإماراتي  الفعل  رد  عن  القرار  حيال  الدولية  الأفعال  ردود  تختلف  ومل 
رحبت  حيث  نف�شها  اليابان  يف  امل�شوؤولني  اأفعال  ردود  ذل��ك  يف  مبا  املحلي 
يوريكو كويكي حاكمة طوكيو بالقرار، واأكدت ا�شتقبالها له بارتياح �شديد، 
لكن  التكاليف  تزيد  رمب��ا  واأن���ه  الإل��غ��اء،  م��ن  اأف�شل  التاأجيل  اأن  معتربة 

التي  الراهنة  ال��ظ��روف  وجت��اوز  بالهدوء،  للعمل  منا�شبا  �شيكون  الوقت 
اأربكت برامج العامل كله .

اللجنة  اإدارة  جمل�ص  ع�شو  غنيم،  العزيز  عبد  الدكتور  اأك��د  ناحيته  ومن 
يف  تاأتي  واجلماهري  وامل��درب��ني  الالعبني  �شحة  اأن  امل�شرية،  الأوليمبية 
املقام الأول، واأن ال�شتعدادات امل�شرية من الريا�شيني املوؤهلني للم�شاركة 
�شتكون ب�شكل اأف�شل بعد التاأجيل، وبالتايل فاإن كل الريا�شيني هنا يرحبون 

بذلك، ونحن نقدر ال�شجاعة اليابانية يف اتخاذ هذا القرار دون تردد.
واأ�شاف لقد حققنا نتائج متميزة يف الت�شفيات الأفريقية، و�شقف طموحنا 
هو ح�شد اأكرث من ميدالية اأوملبية ، لكننا ن�شع �شحة الالعبني فوق كل 
اعتبار، وننتظر من الأجهزة الفنية والحتادات اأن تعمل يف الفرتة املقبلة 
لرفع درجة ال�شتعدادات لأعلى م�شتوى لدخول النهائيات باأف�شل �شورة 

يف عام 2021.
وقال جنم ال�شباحة الأمريكي رايان لوكتي املتوج ب�12 ميدالية اأوملبية : 
كنت متوترا بع�ص ال�شيء لأنني مل اأكن اأتدرب بارتياح.. م�شيفا ما يواجهه 

العامل حاليا يوؤثر على الإن�شان يف كل مكان .
اأوملبية �شيفية  اأي موعد لدورة  اأن مت تعديل  اأنه مل ي�شبق  جدير بالذكر 
ب�شبب احلرب   1916 دورات  اإلغاء  العاملية، حيث مت  احل��رب  ل�شبب غري 

العاملية الأوىل، و1940 و1944 ب�شبب احلرب العاملية الثانية.

الألعاب  ك��ل م��ن دورة  ت��اأج��ي��ل  م��ع 
طوكيو  يف  ال����ق����ادم����ة  الأومل����ب����ي����ة 
الأوروبية  الأمم  ك��اأ���ص  وبطولتي 
اجلنوبية  اأم���ري���ك���ا  اأمم  وك����اأ�����ص 
اإىل  ال��ق��دم  ل��ك��رة  اأمريكا”  “كوبا 
العام املقبل ب�شبب تف�شي فريو�ص 
�شي�شبح  امل�����ش��ت��ج��د،  “كورونا” 
مميزاً  ري��ا���ش��ي��اً  ع���ام���اً   2021

وا�شتثنائياً.
هذه  ت��اأج��ي��ل  �شيلقي  ه���ذا،  ورغ���م 
الأحداث الثالثة الكبرية وخا�شة 
الأومل���ب���ي���اد وال��ب��ط��ول��ة الأوروب���ي���ة 
بظالله على العديد من الأحداث 

يف العام املقبل.
وت���واج���ه احل���رك���ة الأومل���ب���ي���ة الآن 
لتنظيم  هائلة”  حت��دي  “مهمة 
اأكد  ح�شبما   ،2021 يف  الأوملبياد 
الدولية،  الأوملبية  اللجنة  رئي�ص 

الأملاين توما�ص باخ.
الأوملبية  اللجنة  م�شوؤولو  ويواجه 
طوكيو  يف  وامل��ن��ظ��م��ون  ال���دول���ي���ة 
والريا�شيون وامل�شجعون عدداً من 
الغام�شة  والأم���ور  ال�شتف�شارات 
كيفية  م��ق��دم��ت��ه��ا  يف  وامل��ج��ه��ول��ة 
اأزمة فريو�ص كورونا  التغلب على 
وال���ت���ي ج��م��دت احلياة  احل���ال���ي���ة، 

الريا�شية يف العامل.
التحديات  ه��ذه  تلخي�ص  ومي��ك��ن 
وال�شتف�شارات يف 5 اأ�شئلة رئي�شية 
واملالية  اللوجي�شتية  الق�شايا  عن 

وغريها كما يلي:

التواريخ
مل يت�شح بعد ما اإذا كانت الدورة 
الأومل��ب��ي��ة، ال��ت��ي ك��ان��ت م��ق��ررة من 
يوليو -متوز اإىل 9 اأغ�شط�ص   24
�شيف  يف  �شتقام  امل��ق��ب��ل��ني،  “اآب 
2021 لتكون فرتة التاأجيل نحو 
�شيقام  الأوملبياد  اأن  اأم  �شهراً،   12

يف وقت مبكر.
الدولية  الأومل��ب��ي��ة  اللجنة  وك��ان��ت 
واللجنة املنظمة لأوملبياد طوكيو، 
اأتفقا الثالثاء املا�شي، على تاأجيل 
ب�شبب   2021 اإىل  الأومل����ب����ي����اد 
فريو�ص كورونا ب�شرط األ يتجاوز 

�شيف العام املقبل.
الذي  التوقيت  عن  النظر  وبغ�ص 
العام  يف  الخ���ت���ي���ار  ع��ل��ي��ه  ���ش��ي��ق��ع 
هائاًل  اأث���راً  �شيرتك  ف��اإن��ه  املقبل، 
ع��ل��ى ال����روزن����ام����ة ال��ري��ا���ش��ي��ة يف 
يورو  ت��اأج��ي��ل  مت  ح��ي��ث   2021
 11 م���ن  ال���ف���رتة  اإىل   2020

يوليو   11 اإىل  “حزيران  يونيو 
العام  ي�شهد  كما   2021 “متوز 
امل��ق��ب��ل اأك�����رث م���ن ب��ط��ول��ة كبرية 
م��ث��ل بطولة  اأومل���ب���ي���ة  ل��ري��ا���ش��ات 
يوليو   16 م��ن  لل�شباحة  ال��ع��امل 
“اآب  اأغ�شط�ص  اأول  اإىل  “متوز 
وبطولة العامل لألعاب القوى من 
“اآب”  اأغ�شط�ص   15 ال�شاد�ص اإىل 

لكرة  الأوروب��ي��ة  للبطولة  اإ�شافة 
ال�شلة من الثاين اإىل 19 �شبتمرب 

“اأيلول«.

الت�شفيات والتاأهل
ميثل طريق التاأهل لالأوملبياد اأحد 
للريا�شيني،  القلق  م�شادر  اأك��رب 
الريا�شية  الأن�شطة  توقف  وحتى 

املا�شية  ال��ف��رتة  ال��ع��امل خ��الل  يف 
حجم  ك��ان  كورونا  فريو�ص  ب�شبب 
لالأوملبياد  ر���ش��م��ي��اً  ت���اأه���ل���وا  م���ن 
اأكرث  ب���ني  م���ن  ف��ق��ط   57% ه���و 
وريا�شية  ري��ا���ش��ي  األ���ف   11 م��ن 
ينتظر م�شاركتهم يف هذه الن�شخة 

الأوملبية.
والآن، يجب تو�شيح املعايري التي 

�شتحكم تاأهل الن�شبة الباقية، كما 
جديدة  م���واع���ي���د  حت���دي���د  ي��ج��ب 
والتي  لالأوملبياد  التاأهل  مل�شابقات 
ب�شبب  املا�شية  ال��ف��رتة  يف  األ��غ��ي��ت 

كورونا.
ك��م��ا ي��ج��ب و���ش��ع ق��واع��د جديدة 
حت��ك��م ب��ع�����ص الأم�����ور م��ث��ل حدود 
امل�شابقات  لبع�ص  بالن�شبة  ال�شن 

للرجال  القدم  ك��رة  م�شابقة  مثل 
امل�شاركة  ف��ي��ه��ا  ي��ق��ت�����ش��ر  وال����ت����ي 
عاما  ال�23  دون  ال��الع��ب��ني  ع��ل��ى 
با�شتثناء 3 لعبني فقط فوق هذا 

ال�شن.

العقود
الريا�شيني،  من  للعديد  بالن�شبة 
والعقود  ال���رع���اي���ة  ع���ق���ود  ت���ك���ون 
ومرتبطة  م�����ش��م��م��ة  الأخ���������رى 
بع�ص  اأن  كما  الأومل��ب��ي��ة،  ب��ال��دورة 
لإنهاء  يخطط  ك���ان  ال��ري��ا���ش��ي��ني 
م�����ش��ريت��ه ال��ري��ا���ش��ي��ة م���ن خالل 

اأوملبياد هذا العام.

ال�شتعدادات اللوجي�شتية
الآن  امل��م��ك��ن  م��ن غ��ري  ق��د ي�شبح 
البالغ  الريا�شيني  اأن يقيم جميع 
عددهم اأكرث من 11 األف ريا�شي 
القرية  وم��درب��وه��م يف  وري��ا���ش��ي��ة 
خمططاً  ك�����ان  م��ث��ل��م��ا  الأومل����ب����ي����ة 
على  اأي�شاً  ه��ذا  وينطبق  قبل  من 
كان  وري��ا���ش��ي��ة  ري��ا���ش��ي   4400
مقرراً م�شاركتهم يف دورة الألعاب 

الباراملبية.
وت�شم القرية الأوملبية يف طوكيو 

ت�شليمها  املقرر  �شقة من   5632
م��ال��ك��ي��ه��ا يف وق���ت لح���ق من  اإىل 
ربع  نحو  بيعت  اإذ  احل���ايل،  ال��ع��ام 
اأن يتم  ال�شقق من قبل على  ه��ذه 
وال���دورة  الأومل��ب��ي��اد  بعد  الت�شليم 

الباراملبية.
طوكيو  يف  املنظمون  �شيواجه  كما 
م�شكلة يف توفري م�شاحات واأماكن 

اأخرى لأن�شطة عدة يف الأوملبياد.
ك��ان مقرراً  42 من�شاأة  ب��ني  وم��ن 
لها ا�شت�شافة فعاليات هذه الدورة 
الأوملبية، �شتكون بع�شها حمجوزة 
ال��ع��ام املقبل  اأخ����رى يف  مل��ن��اف�����ش��ات 
املن�شاآت  بع�ص هذه  اأن  اإىل  اإ�شافة 

اأقيم ب�شفة موؤقتة.

التكاليف
اأومل���ب���ي���اد طوكيو  م��ن��ظ��م��و  ح�����اول 
ا�شت�شافة  تكاليف  على  احل��ف��اظ 
ه������ذه ال�����������دورة يف اإط���������ار ح�����دود 
معقولة، وطبقاً للتقديرات، تكلف 
هذه الدورة اليابان اأكرث من 27 

مليار دولر.
ترتاوح  اأن  اخل��رباء  يتوقع  والآن، 
8ر5 و6  ال��ت��اأج��ي��ل ب��ني  ت��ك��ال��ي��ف 

مليارات دولر.

اعرتف منظمو اأوملبياد طوكيو التي كان من املقرر اإقامتها �شيف 2020، 
باأن قرار تاأجيلها لعام 2021، �شيوؤدي اإىل تكاليف “باهظة جداً”، ولفتوا 

اإىل ت�شكيل جمموعة عمل للبدء بهذه املهمة املعقدة و”غري امل�شبوقة«.
اأبعد تقدير، حتدياً  2021 على  اإىل �شيف  اأوملبياد طوكيو  تاأجيل  وميثل 
لوج�شتياً كبرياً للمنظمني، يف حني مل حتدد بعد املواعيد اجلديدة لأكرب 

حدث ريا�شي يف العامل.
اليوم  موتو  تو�شريو   2020 طوكيو  لأومل��ب��ي��اد  التنفيذي  الرئي�ص  وق��ال 
حل  اإمكانية  من  التاأكد  “علينا  العمل:  للجنة  اجتماع  اأول  يف  اخلمي�ص، 

امل�شاكل التي نواجهها، واحدة تلو الأخرى«.
�شتكون  التاأجيل(  )عن  الناجتة  الإ�شافية  التكاليف  اأن  “نعتقد  واأ���ش��اف: 

باهظة جداً”، من دون اأن يقدم اأي تقديرات.
ووفقاً ل�شحيفة نيكاي اليابانية اليومية، فاإن التاأجيل قد يكلف 2،7 مليار 
الفنادق  ح��ج��وزات  والتغيريات يف  امل��واق��ع،  تاأجري  ر�شوم  ذل��ك  دولر مبا يف 

والأجور الإ�شافية للموظفني واأفراد الأمن اإىل اأمور اأخرى.
ونقلت نيكاي عن م�شدر مقرب من امللف اأن هذه التكاليف الإ�شافية ميكن 

اأن تتقل�ص بح�شب نتائج املفاو�شات بني خمتلف الأطراف.
واأكد موتو باأن املنظمني لن ميزقوا خططهم احلالية لكنه اأ�شاف: “اأعتقد 
باأنه يتعني علينا العودة خطوة اإىل الوراء، يف بع�ص الأحيان يتعني عليك اأن 

تعيد النظر يف اخلطط«.
وقدر املنظمون يف دي�شمرب -كانون الأول املا�شي، التكلفة الإجمالية لأوملبياد 

طوكيو ب�1،350 مليار ين “11،5 مليار يورو«.
ال�شابق  ال����وزراء  ورئ��ي�����ص   2020 لطوكيو  املنظمة  اللجنة  رئي�ص  وذّك���ر 
اأن عانت الألعاب الأوملبية هكذا �شعوبات يف  باأنه مل ي�شبق  يو�شريو موري 
وقت ال�شلم، م�شرياً اإىل اأن العاملني يف طوكيو 2020 “�شيواجهون م�شاكل 
امل�شوؤولية،  اأنهم �شيكونون على قدر  اأنا واثق من  ال�شابق،  مل يواجهوها يف 

لكنها �شتكون مهمة �شعبة للغاية«. 

كورونا يجعل 2021 عاما ريا�صيا »ا�صتثنائيًا«

تكاليف  دوالر  مليار   2.7
تاأجيل طوكيو 2020

ارتياح االأو�صاط الريا�صية املحلية والدولية لقرار تاأجيل اأوملبياد طوكيو 2020 

ت�شارك رابطة املحرتفني الإماراتية يف الجتماع ال�شتثنائي ملنتدى 
الدوريات العاملية م�شاء اليوم اجلمعة ملناق�شة الو�شع احلايل لكرة 

القدم يف ظل الأو�شاع الراهنة وما يرتتب عليه.
وكانت رابطة املحرتفني قد ان�شمت اإىل منتدى الدوريات العاملية 
الذي  ال�شنوي  الجتماع  فعاليات  يف  و�شاركت   ،2019 اأكتوبر  يف 

اأقيم يف اململكة املغربية يف نوفمرب 2019.
اأن م��ن��ت��دى ال���دوري���ات ال��ع��امل��ي��ة ي��ه��دف اإىل تطوير  اجل��دي��ر ذك���ره 
العاملية، واإيجاد حلول للم�شاكل  منظومات احلوكمة يف كرة القدم 
تطوير  اإىل  بالإ�شافة  العامل  ح��ول  اللعبة  تواجه  التي  والق�شايا 
التعاون بني الأع�شاء. كما يلعب دوراً مهما يف كل الق�شايا التي تتم 

مناق�شتها مع الحتاد الدويل لكرة القدم )فيفا( ومنها: قوانني كرة 
القدم، نزاهة اللعبة، عالقات الأندية بالالعبني، قوانني انتقالت 
البطولت  جدولة  يخ�ص  ما  لكل  بالإ�شافة  ووكالئهم  الالعبني 
الدولية وفرتات التوقف الدويل، بحيث ميثل �شوت 40 رابطة من 

روابط الدوريات املحرتفة التي ت�شم يف جمملها 1100 نادياً.

مب�صاركة رابطة املحرتفن.. منتدى الدوريات 
العاملية يناق�س م�صتجدات االأو�صاع الراهنة

اللجنة  اأم�����ص اخلمي�ص،  ال��ق��دم  ل��ك��رة  واأ���ش��رتال��ي��ا  ك��وري��ا اجلنوبية  ح��ث احت���ادا 
 ،2021 يف  طوكيو  اأوملبياد  اأج��ل  من  ال�شن  حاجز  رف��ع  على  الدولية  الأوملبية 

ل�شمان م�شاركة الالعبني الذين �شاهموا يف �شعود فرقهم.
وتقت�شر امل�شاركة يف م�شابقة كرة القدم بالألعاب الأوملبية على الالعبني الأقل 

اأول يناير  اأو بعد  2020 يحق لالعبني املولودين يف  23 عاماً فقط، ويف  من 
-كانون الثاين 1997 امل�شاركة، بينما ت�شم قوائم الفرق اأي�شاً 3 لعبني فوق 
فريو�ص  جائحة  ب�شبب  املقبل  العام  اإىل  الألعاب  تاأجيل  ق��رار  لكن  عاماً.   23

كورونا اأثار خماوف حول غياب بع�ص الالعبني ب�شبب جتاوز حاجز ال�شن.

اللجنة  اإىل  ر�شالة  يف  قوله  الكوري  الحت��اد  عن  لالأنباء  يونهاب  وكالة  ونقلت 
الأوملبية الدولية والحتاد الدويل لكرة القدم “فيفا” والحتاد الآ�شيوي: “نود 
اأن نطلب منكم اتخاذ خطوات ل�شمان م�شاركة الالعبني الذين �شاعدوا بالدهم 

على التاأهل لالأوملبياد«.

نود فتح  “اإننا  الأ�شرتايل جيم�ص جون�شون:  التنفيذي لالحتاد  الرئي�ص  وقال 
باب املناق�شة مع الحت��اد ال��دويل لكرة القدم )فيفا( والحت��اد الآ�شيوي لبحث 
لدورة  عاماً   24 دون  هم  ملن  )امل�شابقة(  ت�شبح  حتى  ال��رج��ال  م�شابقة  تعديل 

الألعاب الأوملبية يف طوكيو«.

»طوكيو  2020«.. اأ�صرتاليا وكوريا تريدان رفع حاجز ال�صن!
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تعد اأوروب��ا القوة املالية الأك��رب يف 
التاأثري  لكن  العاملية،  ال��ق��دم  ك��رة 
تعليق  ي�شببه  ال���ذي  الق��ت�����ش��ادي 
فريو�ص  تف�شي  ب�شبب  امل��ب��اري��ات 
كورونا امل�شتجد، بداأ يلقي بظالله 
بتداعيات  وي����ه����دد  ال��ل��ع��ب��ة  ع���ل���ى 

كارثية على اأندية القارة العجوز.
ميونيخ  بايرن  لعبو  يجد  عندما 
العامل،  اأندية  اأغنى  اأح��د  الأمل��اين، 
رواتبهم  خ��ف�����ص  اأم������ام  اأن��ف�����ش��ه��م 
الراهنة  الأزم���������ة  م����ع  ل���ل���ت���اأق���ل���م 
)ب��ح�����ش��ب ال��ت��ق��اري��ر امل��ح��ل��ي��ة(، ل 
حجم  ا�شتيعاب  ال�شعب  من  يعود 
اللعبة  �شتواجهها  التي  التحديات 

ال�شعبية.
ي��ع��اين ال��ع��دي��د م���ن الأن���دي���ة من 
�شاأنه  من  النقدي  الحتياط  �شّح 
ظل  يف  ال�شتمرار  على  ي�شاعد  اأن 
الظروف الراهنة التي تنعدم فيها 
الإيرادات يف ظل توقف املناف�شات. 
املثال،  �شبيل  على  ا�شكتلندا  ففي 
كبري  ب�شكل  الأن��دي��ة  تعتمد  حيث 
الو�شع  التذاكر،  بيع  عائدات  على 

�شيئ جدا.
وي���ت���وق���ع رئ���ي�������ص ن������ادي اأب����ردي����ن 
ناديه  ي�شطر  ان  ك��ورم��اك  داي���ف 
لنفاق نحو خم�شة ماليني جنيه 
دولر(  ماليني   5،9( ا�شرتليني 
يف الأ�شهر القليلة املقبلة، من دون 
هذا  لتغطية  اإي����رادات  اأي  حتقيق 

املبلغ.
ويقول كورماك “ما من ناٍد، مهما 
بلغ حجمه اأو م�شتوى ا�شتثماراته، 
ق����ادر ع��ل��ى حت��م��ل ن��ق�����ص ك��ام��ل يف 
الإي�����������رادات ل���ف���رتة ت�������رتاوح بني 

ثالثة و�شتة اأ�شهر”.
واأبدت رابطة الدوري الأملاين التي 
الأوىل  ال���درج���ت���ني  ع��ل��ى  ت�����ش��رف 
�شنوية  اإي���رادات  وحتقق  والثانية، 
مليارات  اأرب���ع���ة  يتخطى  مب��ع��دل 
دولر(،  م���ل���ي���ارات   4،3( ي������ورو 

خ�شيتها من وقوع كارثة.
للرابطة  التنفيذي  املدير  و�شرح 
نلعب  مل  “اإذا  �شيفرت  كري�شتيان 

مو�شدة  اأب�������واب  خ��ل��ف  م���ب���اري���ات 
اأق�����رب وق����ت مم���ك���ن، ل���ن يعود  يف 
كان  اذا  التفكري مب��ا  امل��ج��دي  م��ن 
ناديا   18 ان ي�شم  ال��دوري يجب 
اإ�شارة اىل طرح زيادة  20”، يف  اأو 
عدد اأندية الدرجة الأوىل لي�شبح 
الوطنية  ل���ل���ب���ط���ولت  مم����اث����ال 
الأوروب��������ي��������ة ال�����ك�����ربى الأخ��������رى 
ايطاليا  ا����ش���ب���ان���ي���ا،  )ان����ك����ل����رتا، 

وفرن�شا(.
واأو�شح “لن يكون لدينا 20 ناديا 

حمرتفا حتى بعد الآن”.
تعليق  منذ  تقريبا  اأ���ش��ب��وع��ان  م��ر 
من  العظمى  الغالبية  مناف�شات 
وم�شابقتي  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ب��ط��ولت 
الأندية القاريتني )دوري الأبطال 
و”يوروبا ليغ”( يف القارة العجوز، 
�شيطول  التجميد  ه��ذا  ان  وي��ب��دو 
ب����داأت  اذ  غ���ري حم�����دد،  اأم�����د  اىل 
بتمديد  الكروية  ال�شلطات  بع�ص 
ني�شان/اأبريل،  اآخ��ر  حتى  التعليق 

اإ�شعار  حتى  اأخ���رى  م��ددت��ه  بينما 
اآخر. ويف ظل توقف املباريات، جتد 
الأندية نف�شها عاجزة عن حت�شيل 
البث  عائدات  اأو  التذاكر  مداخيل 
غالبية  ي���دف���ع  م���ا  ال���ت���ل���ف���زي���وين، 
املعنيني باللعبة اىل اإبداء خ�شيتهم 
من ت�شجيل خ�شائر مالية فادحة.

التقارير  ت�����ش��ري  ان���ك���ل���رتا،  ف��ف��ي 
املمتازة  ال����درج����ة  دوري  ان  اىل 
 762 ي��خ�����ش��ر  ق���د  “برمريليغ” 
م���ل���ي���ون ج���ن���ي���ه ا����ش���رتل���ي���ن���ي من 
املحليتني  ال�شبكتني  ال�شفقات مع 
املالكتني حلقوق البث، اأي “�شكاي 

�شبورت�ص” و”بي تي �شبورت”.
�شركة  اأج���رت���ه���ا  درا����ش���ة  واأ�����ش����ارت 
الرائدة عامليا  جي”  اأم  بي  “كاي 
الغاء  اأن  اىل  املحا�شبة  جم���ال  يف 
الدوريات  يف  ك��ام��ل  ب�شكل  املو�شم 
اخلم�ص الكربى، �شيكّبدها خ�شائر 
اأربعة  ت��ت��خ��ط��ى  اإج��م��ال��ي��ة  ب��ق��ي��م��ة 

مليارات يورو.

التي  الأرق�������ام  ه����ذه  اىل  ب��ال��ن��ظ��ر 
ت��ع��وي�����ش��ه��ا، مي��ك��ن تفّهم  ي�����ش��ع��ب 
ق��ل��ق ال��ب��ط��ولت والأن���دي���ة م��ن ان 
املناف�شات.  ت���وق���ف  ف����رتة  ت���ط���ول 
ن��ف�����ش��ه، ل ي��ع��ود من  ال�����ش��ي��اق  ويف 
با�شتئناف  رغبتها  تفّهم  ال�شعب 
اأب��واب مو�شدة  املباريات واإن خلف 
اأقله  لت�شمن  امل�����ش��ج��ع��ني،  ب��وج��ه 
التي  التلفزيوين  النقل  اي����رادات 
���ش��ت�����ش��اع��ده��ا يف ت��غ��ط��ي��ة روات�����ب 
اأزمة  ظ��ل  يف  وموظفيها  لعبيها 

“كوفيد19-”.
اأن����دي����ة عدة  ف��رن�����ش��ا، و���ش��ع��ت  يف 
يف  لعبيها  ول��ي��ون  مر�شيليا  منها 
ال��ب��ط��ال��ة اجل��زئ��ي��ة لتوفري  ح��ال��ة 
الأم�����وال. ويف ه��ذه احل��ال��ة، تقوم 
ب���امل���ئ���ة من   70 ب���دف���ع  الأن�����دي�����ة 
 84 ي��وازي  الراتب الإجمايل )ما 
باملئة تقريبا من الراتب ال�شايف(، 
على ان تتكفل الدولة بدفع اجلزء 
 4850 ه��و  اأق�شى  بحد  املتبقي، 

ل���ك���ل م����وظ����ف، وه�����و مبلغ  ي������ورو 
ي�شكل نقطة يف بحر رواتب معظم 

الالعبني املحرتفني.
بورو�شيا  لع��ب��و  ك���ان  اأمل��ان��ي��ا،  ويف 
اقرتح  م���ن  اأول  م��ون�����ش��ن��غ��الدب��اخ 
تخفي�ص الرواتب يف البوند�شليغا، 
برمين،  ف�������ريدر  لع����ب����ي  ت��ب��ع��ه��م 
فيما  دورمتوند،  وبورو�شيا  �شالكه 
اأ�شارت �شحيفة بيلد املحلية اىل ان 
وافقوا  ال��ب��اف��اري  العمالق  لعبي 
من  املئة  يف  على ح�شم بن�شبة 20 

رواتبهم.
الإ�شباين  الحت����اد  رئ��ي�����ص  واأع��ل��ن 
روبيال�ص  ل���وي�������ص  ال����ق����دم  ل���ك���رة 
عن  �شيفرج  الحت����اد  ان  الأرب���ع���اء 
ي�شمح  ي����ورو  م��ل��ي��ون   500 م��ب��ل��غ 
والثانية  الأوىل  الدرجتني  لأندية 
ق����رو�����ص ت�شل  ع���ل���ى  ب���احل�������ش���ول 
ي��ورو على  20 مليون  قيمتها اىل 
او  خم�ص  غ�شون  يف  “ت�شددها  اأن 
بر�شلونة  ويت�شدر  �شنوات”.  �شت 

ب��ط��ل اإ���ش��ب��ان��ي��ا ق��ائ��م��ة اأن���دي���ة كرة 
القدم على �شعيد الإيرادات عامليا، 
“ديلويت”  �شركة  ت��ق��دي��رات  وف��ق 
التقارير،  وب��ح�����ش��ب  ل��ل��ت��دق��ي��ق. 
يف  الكاتالوين  النادي  اإدارة  دخلت 
م��ف��او���ش��ات م��ع ال��الع��ب��ني الذين 
يقودهم النجم الأرجنتيني ليونيل 
مي�شي، من اأجل خف�ص رواتيهم يف 

الفرتة الراهنة.
الإ�شباين  ال��دوري  رابطة  وتدر�ص 
روات�������ب  ت���خ���ف���ي�������ص  ليغا”  “ل 
ال���الع���ب���ني ع���م���وم���ا ب��ن�����ش��ب��ة 20 
ا�شتكمال  ت��ع��ذر  ح����ال  يف  امل��ئ��ة  يف 
ذاته  الأم��ر  ان يطبق  املو�شم، على 

يف اإيطاليا.
رابطة  انكلرتا، فقد طلبت  اأم��ا يف 
املحرتفني  ال����ق����دم  ك�����رة  لع����ب����ي 
اإجراء م�شاورات عاجلة مع رابطتي 
)“برمريليغ”(  امل��م��ت��از  ال�����دوري 
على  األ”)امل�شرفة  اأف  و”اي 
الدرجات الثالث الأدن��ى(، للبحث 

يف حماية الرواتب.
يف كل مكان، باتت ال�شلطات تعمل 

على جتنب انهيار النظام.
بفر�ص  اق��رتاح  هناك  ايطاليا،  يف 
املراهنات  ���ش��رك��ات  ع��ل��ى  ���ش��رائ��ب 
الأن����دي����ة، يقابله  دع����م  اأج�����ل  م���ن 
بتخفيف  ي��ف�����ش��ي  اأمل��ان��ي��ا  يف  اآخ����ر 
���ش��روط ال��ق��وان��ني امل��و���ش��وع��ة ملنح 

الرتاخي�ص لالأندية املحرتفة.
اأما املع�شلة الكرب فتتمثل باملوعد 
الذي �شتعود فيه عجلة البطولت 
ك��ان املجال  اذا  ال����دوران، وم��ا  اىل 
-2019 م��و���ش��م  ���ش��ي��ت��اح لإن���ه���اء 

2020 قبل بداية ال�شيف وموعد 
املو�شم املقبل.

بحال مت ذلك، �شد تكون الأ�شرار 
لكن  للح�شر.  ق��اب��ل��ة  الإج��م��ال��ي��ة 
بعد  ما  اىل  التوقف  ا�شتمر  بحال 
ي�شهد  ان  )امل���ق���رر  اأغ�����ش��ط�����ص  اآب 
انطالق مو�شم 2021-2020(، 
امل��ايل لفريو�ص  ال��ت��اأث��ري  ق��د يغري 
القدم  ك��رة  �شكل  امل�شتجد  ك��ورون��ا 

الأوروبية اىل الأبد.

ت�شميمه  غابرييلي غرافينا  القدم  لكرة  الإيطايل  الحت��اد  رئي�ص  اأكد 
على اإكمال املو�شم الكروي يف دوري الدرجة الأوىل وحتى لو انتهى يف 

اأغ�شط�ص -اآب.
و�شعنا  يف  م��ا  بكل  “�شنقوم  م��ارت��ي:  لإذاع���ة  ت�شريح  يف  غرافينا  وق��ال 
لإنهاء الدوريات، واإذا ا�شطرينا �شنطلب من الحتاد الأوروبي والحتاد 
الدويل متديد الفرتة اإىل ما بعد 30 يونيو -حزيران واللعب يف يوليو 

الأمر. لزم  -متوز واأغ�شط�ص -اآب” اإذا 
اأن  علينا  يتوجب  لكن  معني،  تاريخ  يف  التفكري  املبكر  “من  واأ���ش��اف: 
نحافظ على تفاوؤلنا، ول �شيما من ناحية �شحة الإيطاليني وعلى اأملنا 

باأن ينتهي هذا الو�شع باأ�شرع وقت ممكن«.
“كوفيد19-”  بفريو�ص  ت��اأث��راً  ال��ع��امل  دول  اأك��رث  م��ن  اإيطاليا  وتعد 
�شملت  ال�شكان  على  �شارمة  عزل  اإج��راءات  املحلية  ال�شلطات  وفر�شت 
الغذائية  امل����واد  م��ت��اج��ر  با�شتثناء  ال��ع��ام��ة،  والأم���اك���ن  امل��ح��ال  اإغ����الق 

وال�شيدليات، واأوقفت كل الن�شاط الريا�شي حتى 3 اأبريل -ني�شان على 
الأقل.

وكان غرافينا رد الأ�شبوع املا�شي على �شوؤال عن تاريخ معاودة الدوري 
الإيطايل فاأجاب: “نعمل على فر�شية النطالق جمدداً يف الثاين من 
مايو -اأيار واإنهاء امل�شابقات اإذا اأمكن مع بداية يوليو -متوز، بحال مل 

نتمكن من ذلك بحلول 30 يونيو -حزيران«.
وتابع: “يف حال ا�شتحالة ا�شتخدام كل النوافذ )الزمنية( املتاحة كما 

هو خمطط له، �شنعمد اإىل تغيري �شيغة امل�شابقات«.
ونفى غرافينا اإمكانية اإلغاء الدوري نفياً قاطعاً اأو منح اللقب ملت�شدر 
الدوري )يوفنتو�ص( وقال يف هذا ال�شدد: “�شيوؤدي ذلك اإىل �شيناريو 

بغي�ص، �شاأ�شتمر يف رف�ص هذا ال�شيناريو طاملا هو ممكن«.
ويعقد ممثلون عن الحتاد الإيطايل ورابطة الدوري ونقابة الالعبني 
واحلكومة اجتماعاً اخلمي�ص، من اأجل التطرق اإىل احللول امل�شتقبلية. 

االحتاد االإيطايل ي�صر على 
ا�صتئناف »الكالت�صو«

بطولت  ث��ال��ث  “وميبلدون”  املفتوحة  اإجن��ل��رتا  بطولة  منظمو  اأع��ل��ن 
ب�شاأن اإلغاء  قراراً  اأن  احلايل،  املو�شم  يف  الكربى  �شالم” الأربع  “غراند 
اأو تاأجيل ن�شخة هذا العام ينتظر اأن ي�شدر الأ�شبوع املقبل وذلك ب�شبب 

تف�شي فريو�ص كورونا امل�شتجد.
واأو�شح املنظمون اأنهم على ات�شال مع ال�شلطات واأن فكرة اإقامة فعاليات 

البطولة العريقة دون جمهور لي�شت واردة.
وتبداأ ال�شتعدادات لهذه البطولة عادة يف اأبريل -ني�شان علماً باأن املوعد 

املقرر �شلفاً لنطالق فعاليات البطولة هو 29 يونيو -حزيران املقبل.
وينتظر اأن يواجه تاأجيل البطولة، التي مل تتوقف منذ احلرب العاملية 

الثانية، العديد من ال�شعوبات واملخاطر. 

م�صري بطولة وميبلدون 
يح�صم االأ�صبوع املقبل

اأزمة كورونا.. �صربة قوية لكرة القدم االأوروبية  

�شكر مدير عام منظمة ال�شحة العاملية تيدرو�ص ادهانوم 
الوملبية  واللجنة  ال��ي��اب��ان  وزراء  رئي�ص  غربيي�شو�ص 
“الت�شحية” التي قاموا بها من خالل  الدولية ب�شبب 
الأوملبية يف طوكيو  الألعاب  اإقامة دورة  باإرجاء  قرارهم 

�شيف 2020 ب�شبب تف�شي فريو�ص كورونا امل�شتجد.
توجيه  “اود  ���ش��ح��ايف  م��وؤمت��ر  يف  غربي�شييو�ص  وق���ال 
ال�����ش��ك��ر اىل رئ��ي�����ص ال������وزراء )ال���ي���اب���اين( ���ش��ي��ن��ي��زو اآبي 
الت�شحية من  بهذه  لقيامهم  الوملبية  اللجنة  واع�شاء 

اأجل حماية ريا�شيينا، اجلماهري وامل�شوؤولني«.
القرار  ب��ان  العاملية  ال�شحة  منظمة  ع��ام  مدير  واعترب 
لكن حكيما” م�شريا اىل انه ينتظر “بفارغ  �شعبا  “كان 
العام  والباراملبية  الوملبية  اللعاب  دورة  اإقامة  ال�شرب 
لإن�شانيتنا  اأجمل  احتفال  تكونا  اأن  ناأمل  اللتني  املقبل 

املت�شامنة«.
راين  مايكل  املنظمة  ال�شحية يف  ال��ط��وارىء  اأم��ا مدير 
فقال “مت اإرجاء الألعاب بقرار من قبل اللجنة الوملبية 

هذا  ب��ق��وة  ن�شاند  لكننا  اليابانية  واحل��ك��وم��ة  ال��دول��ي��ة 
القرار«.

متوز-يوليو   24 م���ن  م���ق���ررة  ط��وك��ي��و  األ���ع���اب  وك���ان���ت 
اإىل  اأرجئت  لكنها  املقبل  اآب-اأغ�شط�ص  من  التا�شع  اىل 
اإث��ر �شغوطات  وذل��ك   2021 ع��ام  اأق�شاها �شيف  م��دة 
الدولية  الوملبية  واللجنة  اليابانية  احلكومة  واجهتها 
اأوملبية وريا�شيني  من قبل احتادات دولية بارزة وجلان 

من خمتلف اأنحاء العامل.

ال�صحة العاملية حتيي »ت�صحية« منظمي االألعاب االأوملبية 

الفر�صان الريا�صي 
مغلق موؤقتًا

اأع��ل��ن منتجع ال��ف��ر���ش��ان ال��ري��ا���ش��ي ال����دويل ع��ن اإغ����الق اأب���واب���ه ب�شكل 
التجمعات  من  احلد  يف  احلكومية  للتوجيهات  ا�شتجابة  وذل��ك  موؤقت، 

وللمحافظة على �شحة و�شالمة جميع زوار املنتجع وموظفيه.
قرارات  م��ع  متا�شياً  ي��اأت��ي  ال��ق��رار  “هذا  اأن  املنتجع   اإدارة  و���ش��رح��ت   
وتوجيهات اجلهات املعنية يف دولة الإم��ارات العربية املتحدة وجهودها 
اجلادة واإجراءاتها الحرتازية للحد من انت�شار فريو�ص كورونا امل�شتجد 

)كوفيد 19(”.
اأولوية ق�شوى بالن�شبة  املنتجع هي  “�شحة و�شالمة زوار  اأن  واأ�شافت 
املنتجع يطبيق  اأن  القرار”، م�شددة على  باتخاذ هذا  لنا، ولذلك قمنا 
وميادينه  مرافقه  ك��اف��ة  يف  العاملية  وال�شالمة  ال�شحة  معايري  اأع��ل��ى 

واأن�شطته.
واأ�شارت الإدارة اإىل اأن كوادر املنتجع املخت�شة قامت بحملة تعقيم �شاملة 
والألعاب  امل�شتخدمة  واملعدات  املرافق  جميع  ت�شمل  املنتجع،  يف  وعامة 
والرماية  الفرو�شية  مثل  املنتجع  يوفرها  التي  الرتفيهية  والأن�شطة 
الإغالق،  ف��رتة  خ��الل  وغ��ريه��ا  امل��اء  على  والتزلج  الكارتينغ  و���ش��ي��ارات 
وفقاً  خدماتنا  ا�شتئناف  قرار  باتخاذ  و�شنقوم  التطورات  نتابع  وحالياً 

للتوجيهات والقرارات احلكومية بهذا ال�شاأن.
اأبرز  من  واح��داً  يعد  ال��دويل  الريا�شي  الفر�شان  منتجع  اأن  اإىل  ي�شار 
متنوعة  باقة  يوفر  حيث  اأبوظبي،  يف  وال�شياحية  الرتفيهية  الوجهات 
و�شباق  وال��رم��اي��ة  الفرو�شية  مثل  ال��ف��ري��دة،  الريا�شية  الأن�شطة  م��ن 
وغريها  الطالء  كرات  وميادين  املاء  على  والتزلج  الكارتينغ  ال�شيارات 

من الألعاب الفردية واجلماعية.



اجلمعة   27   مارس   2020  م  -   العـدد  12894  
Friday   27   March   2020  -  Issue No   12894

19191919

الفجر الريا�ضي

اأندية بايرن ميونخ وبرو�شيا دورمتوند واآر بي ليبزيغ وباير  تخطط 
ليفركوزن لإطالق �شندوق مل�شاعدة الأندية التي تعاين من م�شكالت 
امل�شتجد،  كورونا  فريو�ص  لأزم��ة  القت�شادية  التداعيات  ب�شبب  مالية، 

بح�شب تقارير وردت اليوم اخلمي�ص، عرب �شحيفة بيلد املحلية. 
واج��ت��م��ع مم��ث��ل��ون ع��ن الأن���دي���ة ال��ث��الث��ة ال��ت��ي ت�����ش��ارك ه���ذا امل��و���ش��م يف 
الدوري  الذي ي�شارك يف  با�شتثناء ليفركوزن  اأوروب��ا )اأي  اأبطال  دوري 
الأوروبي( الأ�شبوع املا�شي، لبحث كيفية اإطالق هذا النوع من امل�شاعدة 

والدعم. 
لرابطة  ي���ورو  مليون  ب�45  ي��ق��در  مبلغ  ت��وف��ري  على  اخل��ط��ة  وت�شتند 

امل�شروعات ال�شرتاتيجية  القدم، بهدف تطوير  الأمل��اين لكرة  ال��دوري 
كقناة خا�شة حمتملة. 

وميكن توزيع هذا املال، اإذا لزم الأمر، بني الأندية باتباع نف�ص معايري 
توزيع عائدات م�شاهدات التلفزيون. 

ويحق لالأندية احل�شول على 12.5 مليون دولر من هذا ال�شندوق، 
لكنها على ا�شتعداد للتخلي عن هذه الأموال بحيث تقوم رابطة الدوري 
دوريي  يف  م�شكالت  م��ن  ت��ع��اين  اأن��دي��ة  ب��ني  ملعايريها  وف��ق��اً  بتوزيعها 
الدرجتني الأوىل والثانية، بالإ�شافة اإىل ذلك، �شتقدم الأندية اإجمايل 

7.5 ماليني يورو لل�شندوق. 

الأوملبية  الأل��ع��اب  دورة  تاأجيل  م��ع 
التي كانت مقررة يف �شيف 2020 
يواجه  املقبل،  العام  اىل  يف طوكيو 
اأن  احتمال  النخبة  ريا�شيي  بع�ص 
اآمالهم  وتتال�شى  القطار  يفوتهم 
بامليدالية  اأع���ن���اق���ه���م  ب���ت���ط���وي���ق 

الذهبية ب�شبب تقدمهم يف ال�شن.
يف ما ياأتي �شتة جنوم خم�شرمني 
هذا  ���ش��ح��ي��ة  ي���ك���ون���وا  ان  ي��خ�����ش��ى 

التاأجيل:
امل�شرب  ك�����رة  اأ�����ش����ط����ورة  ���ش��ي��ب��ل��غ 
ال�شوي�شري الفائز ب�20 لقبا كبريا، 
الثامن من  العمر يف  الأربعني من 
له  ���ش��ب��ق   .2021 اأغ�����ش��ط�����ص  اآب 
الأوملبية  الذهبية  بامليدالية  الفوز 
جانب  اىل  ال���زوج���ي  ف��ئ��ة  يف  ل��ك��ن 
يف  فافرينكا  �شتاني�شال�ص  مواطنه 
دورة بكني 2008، والتي بلغ فيها 

ربع نهائي فئة الفردي.
لندن  دورة  ال��ف��ردي يف  ف�شية  ن��ال 
دورة  ين�شحب من  ان  2012 قبل 
بداعي   2016 ج���ان���ريو  دي  ري���و 

الإ�شابة.
 ،2000 ع�����ام  ����ش���ي���دين  دورة  يف 
النهائي،  ن�شف  ال���دور  ف��ي��درر  بلغ 
الأ����ش���رتال���ي���ة كانت  ال�������دورة  ل��ك��ن 
لأنها  ح��ي��ات��ه  م�����ش��ي��ئ��ة يف  حم��ط��ة 
����ش���ه���دت ب�����داي�����ة ق�������ش���ة ح�����ب مع 
بالزواج.  تّوجت  فافرينيك  مريكا 
العموم،  ال�شدد على  ه��ذا  وق��ال يف 
اأعتقد باأنها كانت الألعاب الأوملبية 

الأف�شل التي �شاركت فيها .
يف  ال�شوي�شري  العلم  ف��ي��درر  حمل 
حفل الفتتاح لدورتي اأثينا 2004 
وبكني 2008، و�شبق له ان اأعرب 
يف ت�شرين الأول اأكتوبر املا�شي عن 
رغبته بامل�شاركة يف اأوملبياد 2020 
دورة  يف  امل�شاركة  قلبي  ق��رر  بقوله 
الأل���ع���اب الأومل���ب���ي���ة م���رة ج���دي���دة ، 
ل�شيما وان ذهبية الفردي ل تزال 
غ��ائ��ب��ة ع��ن خ��زائ��ن��ه ال��ت��ي تتكد�ص 
الكرة ال�شفراء  فيها كوؤو�ص دورات 

ال�شغرية والكبرية.
���ش��ت��ب��ل��غ الأ�����ش����ط����ورة الأم���ريك���ي���ة 
اأيلول  يف  ع��م��ره��ا  م���ن  الأرب����ع����ني 

رغبتها  ل���ك���ن   2021 ���ش��ب��ت��م��رب 
ال���ع���ام  ط���وك���ي���و  يف  امل���������ش����ارك����ة  يف 
ب���ق���وة رغبة  ت���ك���ون  ق����د ل  امل���ق���ب���ل 
توجت  ان  لوليام�ص  �شبق  ف��ي��درر. 
يف  ال��ف��ردي  يف  الذهبية  بامليدالية 
الأ�شفر  وب��امل��ع��دن   ،2012 ل��ن��دن 
�شقيقتها  ج��ان��ب  اىل  ال���زوج���ي  يف 
فينو�ص يف دورات 2000 و2008 
ال�شقيقتني  ان  ب���ي���د  و2012. 
ملناف�شات  الأول  ال���دور  يف  خ�شرتا 
ال��زوج��ي يف اأومل��ب��ي��اد ري��و 2016، 
ق��ب��ل ان ت��خ��رج ���ش��ريي��ن��ا يف ال���دور 
الأوكرانية  اأم����ام  ل��ل��ف��ردي  ال��ث��ال��ث 

اإيلينا �شفيتولينا.
 23 حت���م���ل ���ش��ريي��ن��ا يف ج��ع��ب��ت��ه��ا 
ال��غ��ران��د �شالم،  ب��ط��ولت  ل��ق��ب��ا يف 
الأ�شرتالية  عن  واح��د  لقب  بفارق 
ك����ورت ���ش��اح��ب��ة الرقم  م��ارغ��ري��ت 

القيا�شي.
كان تايغر وودز �شيعاين لكي يكون 
الأمريكي  املنتخب  �شفوف  �شمن 
بحال  طوكيو  اأومل��ب��ي��اد  يف  للغولف 
اأقيم يف موعده الأ�شلي لأنه يحتل 

ت�شنيف  يف  ال�شاد�ص  امل��رك��ز  حاليا 
ب�������الده، يف ح����ني ي���ت���اأه���ل الأرب����ع����ة 

الأوائل للم�شاركة.
الغولف  اأب��رز لعبي  يعد وودز من 
لقبا  ب�15  وت��ّوج  التاريخ،  مر  على 
كبريا يف م�شريته. يتعافى تدريجيا 
من اآلم مزمنة يف ظهره، وبالتايل 
ي��ع��ط��ي��ه اإرج������اء الأل����ع����اب اأم�����ال يف 
اإم��ك��ان��ي��ة امل�����ش��ارك��ة ال��ع��ام امل��ق��ب��ل يف 

حال ا�شتعاد م�شتواه ال�شابق.
يتمكن  ان  يف  امل��ن��ظ��م��ون  وي����اأم����ل 
عن  غاب  بعدما  امل�شاركة  من  وودز 
الأوملبياد  م���ن  الأخ�����رية  ال��ن�����ش��خ��ة 
ج���ان���ريو  دي  ري������و  يف  ال�������ش���ي���ف���ي 

.2016
امل�شاك�ص  ال�شيني  ال��ن��ج��م  �شيبلغ 
العام  والثالثني  ال�شابعة  دان  لني 
لعبة  على  �شيطرته  ب�شط  املقبل. 
ال��ب��ادم��ن��ت��ون )ك���رة ال��ري�����ش��ة( وتوج 
 ،2008 بكني  دورة  يف  بالذهبية 
لندن،  اأع������وام يف  ب��اأرب��ع��ة  وب��ع��ده��ا 
بالإ�شافة اىل خم�شة األقاب عاملية. 
بيد ان لني يريد تعوي�ص خيبة ريو 

ىعدما   2016 ع��ام  ج��ان��ريو  دي 
�شقط يف ن�شف النهائي اأمام غرميه 
ثاأر  الذي  ت�شونغ وي  التقليدي يل 
يف  ال��ذه��ب  م��ب��ارات��ي  يف  خل�شارتيه 
بكني ولندن. كما خ�شر لني مباراة 
 .2016 ع��ام  الربونزية  امليدالية 
األعاب  الوحيدة يف م�شمار  العداءة 
القوى التي اأحرزت �شت ميداليات 
ال�شنتني  فيليك�ص  اأم�شت  ذهبية. 
الأخ����ريت����ني وه����ي ت�����ش��ت��ع��د ل����وداع 
ذهبي يف األعاب طوكيو 2020. يف 
حال قّدر لها ان ت�شارك من خالل 
الأمريكية،  ال��ت��ج��ارب  يف  جن��اح��ه��ا 
اأوملبية  األ���ع���اب  خ��ام�����ص  ���ش��ت��خ��و���ص 
لها. �شتبلغ اخلام�شة والثالثني يف 

نهاية العام احلايل.
اأكرب عداءة �شنا  لن تكون فيليك�ص 
اأوملبية،  م��ي��دال��ي��ة  اإح������راز  حت����اول 
مريلني  اجلامايكية  جنحت  فقد 
اأوت��ي عندما كانت يف الأربعني من 
بالدها  منتخب  ق��ي��ادة  يف  ع��م��ره��ا، 
ال��ربون��زي��ة يف  امليدالية  اإح���راز  اىل 
م يف   100 م��رات   4 التتابع  �شباق 

دورة �شيدين عام 2000.
املخ�شرم  الم���ريك���ي  ال���ع���داء  ك���ان 
العتزال  ي��ن��وي  غ��ات��ل��ني  جا�شتني 
عام 2020 بعد ان يكون قد �شارك 
يف الألعاب الأوملبية الرابعة له بعمر 
الثامنة والثالثني. لكن بات يتعني 
م�شريته  لتمديد  يخطط  ان  عليه 
األعاب طوكيو  اأجل امل�شاركة يف  من 

العام املقبل.
بذهبية  ال���ف���ائ���ز  غ��ات��ل��ني  و����ش���رح 
�شباق 100 م يف اأثينا عام 2004 
تناوله  ب�شبب  اأوقف مرتني  والذي 
م��ن�����ش��ط��ات، ي��ع��ت��ق��د ك���ث���ريون ب���اأن 
�شد  اأو  �شدي  يعمل  ال��وق��ت  عامل 
ريا�شيني اخرين تقدموا يف ال�شن، 

لكن ذلك لي�ص �شحيحا .
�شعوبة  يواجه  قد  غاتلني  اأن  بيد 
التجارب  ال��ت��اأه��ل خ��الل  ك��ب��رية يف 
الأمريكي و�شط ظهور جيل جديد 
على  ب��الده  ال�شرعة يف  من عدائي 
كري�شتيان  ال���ع���امل  ب��ط��ل  راأ����ش���ه���م 
كوملان ونواه ليلز يف �شباقي 100 

م و200 م.

االوملبية  االألعاب  قطار  يفوتهم  قد  جنوم   6

اقرتب جنم نادي ميالن الإيطايل، ال�شويدي زلتان 
اإبراهيموفيت�ص، من و�شع حد مل�شريته الكروية 

بعدما توقفت معظم املناف�شات الريا�شية يف 
العامل ب�شبب تف�شي فريو�ص “كورونا” 

امل�شتجد.
وذكرت �شحيفة ل غازيتا ديلو �شبورت 

الإيطالية اأن عائلة النجم ال�شويدي ترغب 
يف العودة اإىل ال�شويد، بالإ�شافة لعدم اقتناع 

ميالن،  يف  حالياً  يحدث  مب��ا  اإبراهيموفيت�ص 
من  بوبان  زفونيمري  الكرواتي  اإق��ال��ة  بعد  خا�شة 

من�شبه يف اإدارة النادي.
اأب���دى  واأ����ش���اف���ت ال�����ش��ح��ي��ف��ة اأن زلت�����ان 
اأقيل بها  التي  عدم ر�شاه عن الطريقة 
اأخرى  م�شاريع  عن  ك�شفت  كما  ب��وب��ان، 
اإليها يف مرحلة  ي�شعى النجم ال�شويدي 
ما بعد اعتزاله كرة القدم، واأنه قد يتجه 
للعمل كوكيل لالعبني، مع وكيل اأعماله 

الإيطايل مينو رايول.
باولو  وج������ود  اأن  غ���ازي���ت���ا  ل  وذك�������رت 

كان  م���ي���الن  وب����وب����ان يف  م���ال���دي���ن���ي 
الالعب  ان�شمام  يف  رئي�شياً  �شبباً 

فرتة  يف  الإي����ط����ايل  ال���ن���ادي  اإىل 
النتقالت ال�شتوية املا�شية.

بطولة  م���ن���اف�������ش���ات  وت���وق���ف���ت 
ال��دوري الإيطايل منذ بداية 

ب�شبب  -اآذار اجلاري  مار�ص 
كورونا يف  تف�شي فريو�ص 

عديدة  وبلدان  اإيطاليا 
حول العامل. 

كورونا يقرب اإبراهيموفيت�س 
من خلع قمي�صه

كبار اأملانيا يدعمون
 االأندية املت�صررة

مارادونا يوؤازر زميله ال�صابق 
امل�صاب بكورونا

اأعرب اأ�شطورة كرة القدم الأرجنتينية، دييغو اأرماندو مارادونا، 
اأورلن��دو غاتي،  ال�شابق هوغو  عن م�شاندته ملواطنه، احلار�ص 
لإ�شابته  ال��ث��الث��اء،  م��دري��د  يف  بامل�شت�شفى  اإي���داع���ه  مت  ال���ذي 

بفريو�ص كورونا.
وكتب مارادونا عرب ح�شابه على اإن�شتغرام: “كن قوياً، عائلتك 

يف انتظارك«.

واأرف�����ق م���ارادون���ا م��ع ال��ت��غ��ري��دة ���ش��ورة جت��م��ع��ه م��ع احلار�ص 
ال�شابق.

ب���وك���ا ج���ون���ي���ورز ومنتخب  ل���ن���ادي  ول���ع���ب م�����ارادون�����ا وغ���ات���ي 
الأرجنتني.

ودخل احلار�ص ال�شابق 75 عاماً امل�شت�شفى بعد اإ�شابته بفريو�ص 
كورونا، ح�شبما اأعلن ابنه لوكا�ص.

ويحمل  الأرجنتني،  تاريخ  يف  احلرا�ص  اأف�شل  من  غاتي  ويعد 
الت�شديات لركالت  اأكرث  القيا�شي يف  الرقم  فيول  اأوبالدو  مع 

الرتجيح يف الأرجنتني.
و�شارك يف 18 مباراة مع منتخب الأرجنتني واعتزل وهو �شن 

ال�44.
وي�شارك منذ �شنوات كمعلق برامج ريا�شية يف مدريد. 

ال��ك��ربى �شمن بطولة  اإ���ش��ب��ان��ي��ا  ���ش��ب��اق ج��ائ��زة  ان�����ش��م 
العامل للدراجات النارية اىل لئحة الأحداث الريا�شية 
املتاأثرة بفريو�ص كورونا امل�شتجد، بعدما قرر منظموه 
اإىل موعد  مايو  اأي��ار  الثالث من  تاأجيله من  اخلمي�ص 

يحدد لحقا.
واأعلن منظمو ال�شباق الذي ت�شت�شيفه حلبة خرييز يف 
بيان اأن ا�شتمرار تف�شي فريو�ص كورونا اأجرب على اإعادة 

جدولة احلدث .
واأ���ش��اف��وا مب��ا ان ال��و���ش��ع )ال�����ش��ح��ي( م��ا زال يف حالة 
تطور م�شتمر، فاإن حتديد موعد جديد جلائزة اإ�شبانيا 
متى  ب�شاأن  الأم��ور  تت�شح  اأن  اإىل  ممكن،  غري  الكربى 

ميكن اإقامة احلدث .
الكربى  قطر  ج��ائ��زة  ب�شباق  ال��ع��امل  بطولة  وانطلقت 
و    2 م��وت��و  بفئتي  م���ار����ص،  اآذار  �شهر  م��ن  ال��ث��ام��ن  يف 
ال��دويل للدراجات  3  فقط، بعدما قرر الحت��اد  موتو 
النارية اإلغاء �شباق الفئة الأوىل، ب�شبب فريو�ص كورونا 
امل�شتجد والقيود التي كان قد بداأ بفر�شها يف حينه على 

حركة ال�شفر.
ومع تف�شي وباء كوفيد19- ، مت تاأجيل ثالثة �شباقات 
النارية،  للدراجات  العامل  اأخ��رى مقررة �شمن بطولة 
وهي تايالند )كان من املقرر ان تقام على حلبة بوريرام 

الأحد املا�شي(، والوليات املتحدة والأرجنتني.

واأم���ل���ت م��ال��ك��ة احل���ق���وق ال��ت��ج��اري��ة ل��ب��ط��ول��ة العامل 
ال�شباقات  اإق��ام��ة  بامكانية  دورن����ا   ال��ن��اري��ة  ل��ل��درج��ات 

الثالثة يف الن�شف الثاين من البطولة.
وك��ان��ت دورن����ا  ق��د اأع��ل��ن��ت اأن��ه��ا �شتمدد امل��و���ش��م احلايل 
لأ�شبوعني اإ�شافيني، حتى 29 ت�شرين الثاين نوفمرب 

املقبل.
واأك����د ب��ي��ان م�����ش��رتك ب��ني الحت����اد ال����دويل للدراجات 
اأن��ه �شيتم ن�شر ج��دول زمني منقح يف  النارية و دورن��ا  

اأقرب وقت ممكن .
اإقامته على  واأ�شبح �شباق جائزة فرن�شا الكربى املقرر 
حلبة بوغاتي  يف لومان يف 17 اأيار مايو، الأول حاليا 

على جدول البطولة.
اأكرث الدول ت�شررا بفريو�ص كورونا  اإ�شبانيا من  وتعد 
اأربعة  اأك��رث من  وف��اة  اأعلنت اخلمي�ص عن  اذ  امل�شتجد، 
األ��ف��ا، م��ا ي�شعها   56 اأك��رث م��ن  اآلف �شخ�ص واإ���ش��اب��ة 

ثانية عامليا خلف اإيطاليا من حيث عدد الوفيات.
واأدى الوباء اىل جتميد احلركة الريا�شية حول العامل 
حركة  على  املفرو�شة  الوا�شعة  القيود  ظل  يف  ل�شيما 
خمتلف  وت��اأث��رت  مكافحته.  اأج��ل  م��ن  وال�شفر  التنقل 
اذ  ال��راه��ن،  ال�شحي  بالو�شع  امليكانيكية  ال��ري��ا���ش��ات 
اأرجئ انطالق بطولة العامل للفورمول واحد، وتاأجلت 

املراحل املقبلة من بطولة الراليات.

تاأجيل �صباق جائزة اإ�صبانيا 
الكربى للدراجات النارية 

دورة افرتا�صية 
بن اأندية الدوري 

االأملاين عرب فيفا 20 
ال��دوري المل��اين لكرة  اأعلنت رابطة 
افرتا�شية  دورة  �شتطلق  اأنها  القدم 
اأندية  ع��رب الن���رتن���ت جت��م��ع ف��ي��ه��ا 
خالل  وال��ث��ان��ي��ة  الأوىل  ال��درج��ت��ني 
فيفا  لعبة  عرب  املقبلني  ال�شبوعني 

اللكرتونية.   2020
ب�شبب  امل��ن��اف�����ش��ات  ت��وق��ف  ظ���ل  ويف 
تف�شي فريو�ص كورونا امل�شتجد الذي 
الف   20 م���ن  اك���رث  وف����اة  اىل  اأدى 
�شخ�ص حول العامل واأجرب اكرث من 
مالزمة  على  ن�شمة  مليارات  ثالثة 
منازلهم، ارتاأت رابطة الدوري اإعادة 
العامل  ع��رب  املناف�شة  اأج����واء  اإح��ي��اء 
ناديا   26 و�شي�شارك  الف��رتا���ش��ي. 
من اأ�شل 36 من الدرجتني الوىل 
ا�شم  عليها  اأط��ل��ق  دورة  يف  والثانية 
)حتدي  ت�شالنج   ه���وم  بوند�شليغا 
البوند�شليغا املنزيل(، حيث �شيتاألف 
ك�����ل ف�����ري�����ق  م�����ن لع������ب حم���رتف 
اأن  الفني، على  اأف��راد اجلهاز  واأح��د 
و�شتبث  مار�ص.  اآذار   28 يف  تنطلق 
املباريات يومي ال�شبت والأح��د عرب 
قناة على موقع يوتيوب ، خم�ش�شة 
ع�����ادة مل�����ش��اب��ق��ة اف���رتا����ش���ي���ة اأخ����رى 
بوند�شليغا  ف��ريت�����ش��وال  ا���ش��م  حت��ت 
العام  م��ن��ذ  امل�شابقة  ت��ل��ك  وت��ن��ظ��م   .
فرقا  جت����م����ع  وك�����ان�����ت   ،2012
تابعة  اللكرتونية  بالألعاب  خا�شة 
ل��الأن��دي��ة، وك���ان م��ن امل��ق��رر ان تقام 
مباراتها النهائية يف نهاية الأ�شبوع، 
ب�شبب  اأي�����ش��ا  تعليقها  ي��ت��م  ان  ق��ب��ل 
القيود املفرو�شة على حركة التنقل 
مكافحة  ج��ه��ود  �شمن  والتجمعات 

انت�شار فريو�ص كورونا.



البدانة تزيد يف تدهور �صحة امل�صابن بكورونا
ك�شفت مراجعة لدائرة ال�شحة الوطنية الربيطانية اأن ما يقرب 
من ثلثي امل�شابني بفريو�ص كورونا يعانون من ال�شمنة، ونحو 40 

% منهم حتت �شن ال�شتني. 
العناية  املوجودين يف  ال�شابني  % من   63 ف��اإن  الدرا�شة  وح�شب 
املركزة يف امل�شت�شفيات الربيطانية، يعانون من زيادة الوزن، اأو من 

ال�شمنة املفرطة. 
وحلل املركز الوطني للتدقيق والبحث جميع الإ�شابات بالفريو�ص 

يف وحدات الرعاية احلرجة يف اململكة املتحدة.
ن�شبة  ميثلون  ال�شمنة  من  يعانون  الذين  ف��اإن  الباحثني،  وح�شب 
تعر�شهم  ب�شبب  امل��رك��زة  العناية  وح��دة  يف  املوجودين  من  كبرية 

مل�شاعفات خطرية. 
وتظهر هذه الدرا�شة اأن اأكرث من ثلث امل�شابني بكورونا، حتت �شن 
ال�شتني، واأن كبار ال�شن لي�شوا الوحيدين املعر�شني خلطر الوفاة 

به.
كما وجدت الدرا�شة اأن معظم امل�شابني بكورونا، يف العناية املركزة، 

% من العدد الإجمايل.  ذكور، ميثلون 71 
هم  ال�شمنة  من  يعانون  الذين  ف��اإن  ال�شابقة،  الدرا�شات  وبح�شب 
اأكرث عر�شة لالإ�شابة مب�شاعفات خطرية لدى تعر�شهم لعدوى 
بعد  عندهم  املناعي  اجلهاز  ل�شعف  الأنفلونزا،  مثل  فريو�شية، 
ا�شتنزافه ملقاومة التهابات خاليا اجل�شم، ما يجعله اأقل كفاءة يف 

حماربة الفريو�شات الطارئة. 
نظام  ات��ب��اع  اإىل  امل��ف��رط��ة،  ال�شمنة  م��ن  يعانون  ال��ذي��ن  مييل  كما 
غذائي يحتوي على القليل من الألياف، وم�شادات الأك�شدة التي 

حتافظ على �شحة اجلهاز املناعي، مثل الفواكه، واخل�شروات. 

ماذا تفعلن اإذا تاأجل زفافك ؟
لتجنب  اخل���رباء  ب��ه  ين�شح  ال���ذي  الج��ت��م��اع��ي  التباعد  يقت�شي 
التقاط فريو�ص كورونا منع التجمعات الكبرية ومن بينها حفالت 
الزفاف، وهذا ما اأدى اإىل تاأجيل عدد كبريمن احلفالت التي كان 

من املفرت�ص اإقامتها مع حلول ف�شل الربيع.
واإذا تاأجل حفل زفافك ب�شبب فريو�ص كورونا، نقدم لك جمموعة 

من الن�شائح للتعامل مع املوقف، بح�شب �شحيفة وا�شنطونيان:
م�شبوق مع  غ��ري  بو�شع  اأن��ن��ا من��ر  رغ��م  ب��ال��ف��زع:  ت�شابي  - ل   1
تغريات �شريعة، ولكن مع بع�ص املرونة وال�شرب ورمبا القليل من 
التنازلت واحلكمة، ل يزال باإمكانك احل�شول على حفل الزفاف 
الذي كنت تخططني له يف يوم خمتلف. واإذا كنت من الأ�شخا�ص 
الذين ل يهتمون كثرياً بحفل الزفاف، فباإمكانك عقد قرانك اإذا 

كانت املحاكم يف بلدك ل تزال تعمل بانتظام.
هي  ما  امل�شتقبل  زوج  مع  ناق�شي  البديلة:  اخل��ي��ارات  ناق�شي   -  2
اخلطط البديلة املتاحة اأمامكما، وهل اأنتما على ا�شتعداد لتاأجيل 
موعد الزفاف لعدة اأ�شابيع اأو حتى اأ�شهر؟ وما هو التاريخ املف�شل 

لديكما بعد تاأجيل حفل الزفاف؟
التي  اليقني  البديلة: رغم حالة عدم  بتنفيذ اخلطة  اب��داأي   -  3
مير بها العامل يف التعامل مع فريو�ص كورونا، لكن هناك توقعات 
حتديد  ح��اويل  لذلك  اأ�شابيع،  خالل  بالرتاجع  يبداأ  اأن  متفائلة 
اإىل  ال�شيء، واب��داأي برتحيل كافة الإج���راءات  موعد بعيد بع�ص 

املوعد اجلديد.
الزفاف  دع��وات  اأر�شلت  قد  كنت  اإذا  املدعووين:  مع  توا�شلي   -  4
ب�شكل م�شبق، فمن ال�شروري التوا�شل مع املدعووين واإعالمهم 

بتاأجيل حفل الزفاف، واإبقاوؤهم على اطالع باأي خطط بديلة.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

طابعات ثالثية االأبعاد الإنقاذ االأرواح 
مع �شمامات اأجهزة تنف�ص م�شنوعة بالطابعات الثالثية الأبعاد و�شركات م�شنعة للمالب�ص الداخلية واجلوارب 
تنتج كمامات واقية... ت�شعى اإيطاليا ب�شتى الطرق ملكافحة وباء كوفيد - 19 الذي اأودى بحوايل �شبعة اآلف �شخ�ص 
يف البالد. وقال املهند�ص يف �شركة اإيزينوفا املتخ�ش�شة يف الطباعة الثالثية الأبعاد األي�شاندرو رومايويل لتلفزيون 
يف  م�شت�شفى  جانب  من  ا�شتغاثة  ن��داء  اأطلقت  التي  بري�شيا  �شحيفة  من  ات�شال  تلقينا  لقد  بر�ص  فران�ص  وكالة 

مقاطعتنا ي�شاأل عما اإذا كان من املمكن طباعة �شمامات فنتوري بالأبعاد الثالثية .
وتقع بري�شيا يف مقاطعة لومبارديا )�شمال(، وهي اأكرث املناطق الإيطالية ت�شررا جراء تف�شي الوباء مع اأكرث من 
اأربعة اآلف وفاة من اأ�شل 6820 يف �شائر اأنحاء البالد. ويقبع حاليا اأكرث من 3200 مري�ص يف ق�شم العناية املركزة 

يف امل�شت�شفيات جراء اإ�شابتهم بكوفيد - 19.
وقد ا�شطرت امل�شت�شفيات يف هذه املنطقة اإىل اتخاذ قرارات �شعبة وقا�شية ب�شاأن املر�شى الذين ينبغي عليها مدهم 
الأ�شّرة  النق�ص يف  ملنازلهم يف ظل  اإعادتهم  اإىل  الذين �شت�شطر  واأولئك  الطبية الالزمة لإنقاذ حياتهم  باملعونة 
والأطباء والتجهيزات. ويزيد الو�شع �شوءا يف ظل التدفق املتوا�شل للمر�شى الذين يعانون اأو�شاعا �شحية خطرة. 
واأ�شاف رومايويل توجهنا اإىل م�شت�شفى كياري واأجنزنا اأول منوذج ل�شمام تبنّي يف نهاية املطاف اأن طباعته لي�شت 

بالب�شاطة التي كنا نعتقدها ب�شبب هام�ص اخلطاأ ال�شعيف املتاح.
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اأورك�صرتا بحفل مو�صيقي افرتا�صي 
 منا، لأجلكم .. اجتمعت هذه الأورك�شرتا الهولندية الرائعة لتقدمي حفل 
هولندا  يف  كوفيد19-  وب��اء  تف�شي  ظل  يف  جلمهورها  افرتا�شي  مو�شيقي 
وخمتلف الدول الأوروبية، التي قامت بتدابري واإج��راءات �شرورية لوقف 

انت�شار املر�ص، مثل تاأجيل احلفالت املو�شيقية واإغالق الأماكن العامة.
وبروح جماعية حقيقية، اجتمع 19 مو�شيقيا وعازفا، من اأورك�شرتا روتردام 
الفلهارمونية الهولندية الذين عزلوا اأنف�شهم يف منازلهم، لتقدمي عر�ص 
افرتا�شي ملقطع كورايل من ال�شمفونية التا�شعة للمو�شيقار الأملاين ال�شهري 
ق�شيدة  عن  عبارة  الفرح  ن�شيد  اأو  الفرح  وق�شيدة  بيتهوفن.  فان  لودفيغ 
كتبها ال�شاعر وامل�شرحي الأملاين فريدريخ فون �شيلر يف عام 1785، وحلنها 
بيتهوفن واأدرجها يف املقطع الرابع والأخري من ال�شيمفونية التا�شعة، وهي 
الت�شعة  العازفون  وق��ام  الأوروب���ي.  لالحتاد  قومي  كن�شيد  اليوم  ت�شتخدم 
املنا�شب يف  الوقت  يف  مو�شيقي،  اأو مقطع  �شوتي  م�شار  كل  بت�شجيل  ع�شر 
غرف مبنازل املو�شيقيني، ثم جمعت معا لت�شكل الق�شم الأخري الرائع من 
الكورال ، ثم اأ�شافوا �شوت اجلوقة الغنائي اإىل عزفهم، وكانت النتيجة رائعة 
للغاية. وقال املو�شيقيون، الذين عرفوا باأنف�شهم واأدواتهم، يف الفيديو نحن 
نتكيف مع واقع جديد، وعلينا اإيجاد حلول لدعم بع�شنا البع�ص . واأ�شافوا 
ال�شندوق، ون�شتخدم البتكار  الإبداعية، دعنا نفكر خارج  القوى  ت�شاعدنا 

للحفاظ على ات�شالنا وجعله يعمل معا. لأنه اإذا فعلناها معا ، ف�شننجح .

كعكة �صهية ميكنك حت�صريها من 3 مكونات
���ش��ارع الكثريون  ال��ع��امل،  ال��ع��دي��د م��ن دول  ال��ع��زل ال�شحي يف  م��ع ف��ر���ص 
البع�ص  لكن  واحللويات.   الأطعمة  كميات كبرية من  وتخزين  �شراء  اإىل 
فيما  وخا�شة  امل��ن��زل،  يف  حت�شريها  يتم  التي  الطعام  و�شفات  يف�شلون 
لكعكة  �شهية وب�شيطة  بالكعك واحللويات، لذلك نقدم لكم و�شفة  يتعلق 
ميكن حت�شريها ب�شهولة من 3 مكونات فقط، بح�شب �شحيفة ديلي ميل 

الربيطانية.
املكونات: ا لرت من اآي�ص كرمي ال�شوكولتة 200 غرام من الطحني

100 غرام من رقائق ال�شوكولتة - طريقة التح�شري:
- اأخرجي الآي�ص كرمي من املجمدة قبل حوايل �شاعة من البدء بالو�شفة، 

لل�شماح له بالذوبان والو�شول اإىل درجة حرارة الغرفة.
- �شخني الفرن م�شبقاً اإىل 200 درجة مئوية وح�شري قالب خبز �شعة 1 
لرت. - �شبي الآي�ص كرمي املذاب يف وعاء كبري وقلبيه جيداً، وا�شتخدمي 

ملعقة معدنية لتقليب الدقيق، ثم اأ�شيفي رقائق ال�شوكولتة.
- �شعي اخللطة يف القالب املح�شر م�شبقاً ثم اخبزيها يف الفرن ملدة 45 
اإخراجها من  قبل  لتربد  اتركيها  الفرن  الكعكة من  خ��روج  بعد   - دقيقة. 
اإذا مت  اأي��ام   4 اأن تبقى �شاحلة لالأكل ملدة  القالب، وميكن لهذه الو�شفة 

تخزينها يف حاولة حمكمة الإغالق.

اأجنلينا جويل 
تتربع مبليون دوالر 

ملواجهة كورونا
ال��ع��امل��ي��ة  اأجنلينا  امل��م��ث��ل��ة  ت��ربع��ت 
دولر  مليون  ق���دره  مببلغ  جويل  
ملواجهة تاأثري فريو�ص كورونا على 
الأط���ف���ال واأر���ش��ل��ت امل��ب��ل��غ لإحدى 
مب�شاعدة  تهتم  ال��ت��ي  امل��وؤ���ش�����ش��ات 

الأطفال واإطعامهم.
ف�شرت فيه  بياناً  واأ���ش��درت ج��ويل 
م����ا ق���ام���ت ب�����ه: ه���ن���اك اأك������رث من 
مليار طفل خارج املدر�شة يف كافة 
اإغالقها  ب�����ش��ب��ب  ال���ع���امل،  اأن���ح���اء 
كورونا،  ف��ريو���ص  لنت�شار  نتيجة 
يعتمدون  الأط���ف���ال  م���ن  ال��ع��دي��د 
التي تقدم  الرعاية والتغذية  على 
ال��درا���ش��ة، مبا  �شاعات  خ��الل  لهم 
22 مليون  ذل��ك ما يقرب من  يف 
الو�شول  نحاول  اأمريكا،  يف  طفل 

اإىل هوؤلء الأطفال .
ك��م��ا ق��دم��ت اأجن��ل��ي��ن��ا ج���ويل دعما 
لالجئني وللمدار�ص يف اأفغان�شتان 

وكامبوديا وكينيا ونامبيا.

5 اآالف قناع طبي يف قبو كاتدرائية 
على  وا�شنطن  كاتدرائية  على  القائمون  عرث 
وهي  �شردابها،  يف  املخزنة  الأقنعة  م��ن  اآلف 
انت�شار  زم��ن  ن���ادرة يف  اأ�شبحت  م��ع��دات طبية 

فريو�ص كورونا امل�شتجد.
على  ع��رثت  اأن��ه��ا  الدينية  ال�شلطات  واأع��ل��ن��ت 
���ش��راوؤه��ا قبل  اآلف قناع مت  اأك��رث م��ن خم�شة 
�شنوات للكهنة قبل ن�شيانها يف قبو الكاتدرائية 
املبنية على الطراز القوطي والتي ت�شرف على 

العا�شمة الأمريكية.
مت  بيان  يف  الكاتدرائية  عن  امل�شوؤولون  وق��ال 
اأكرث من عقد، بعد تف�شي  الأقنعة قبل  �شراء 

اأزمة �شحية �شابقة .
لرجال  ال�شماح  منها  الغر�ص  ك��ان  واأ���ش��اف��وا 
تعري�ص  دون  ال��رع��وي  الدعم  بتوفري  الدين 

�شحتهم للخطر .
وبعد التحقق منها، مت التربع بحواىل ثالثة 
اآلف قناع ما زال �شاحلا لال�شتخدام مل�شت�شفى 
ج��ام��ع��ة ج�����ورج ت�����اون وق�����دم األ���ف���ا ق���ن���اع اآخ���ر 

مل�شت�شفى الأطفال الوطني يف وا�شنطن.

يهربان من قمرة القيادة بعد �صائعة عن كورونا
ب�شرعة  يت�شلقان  وه��م��ا  ط��ي��اري��ن  فيديو  مقطع  اأظ��ه��ر 
نافذة قمرة القيادة، بعد اأن �شمعا باإ�شابة ركاب على منت 
طريان  طيارا  و�شعد  كورونا.  بفريو�ص  اجلوية  الرحلة 
اآ�شيا اإىل النافذة ومنها اإىل جمموعة من ال�شالمل كانت 
بجانب الطائرة التي كانت متوقفة يف العا�شمة الهندية، 
منت  على  وال��ط��اق��م  ال��رك��اب  بقية  ظ��ل  بينما  نيودلهي، 
املدرج،  على  ت�شويرها  مت  التي  اللقطات  ويف  الطائرة. 
ون�شرها موقع �شحيفة ديلي ميل الربيطانية، ظهر اأحد 
بينما  ال�شالمل  الطائرة فوق  الطيارين وهو يقف خارج 
املفتوحة. وبعد ذلك،  النافذة  الأمتعة عرب  الآخ��ر  ميرر 
النافذة ويخرج منها على  اإىل  يت�شلق  الطيار وهو  ظهر 
ال�شالمل املو�شوعة بجانب الطائرة، وفقا لتقرير موقع 
TMZ الذي اأكد اأن الفيديو التقط اجلمعة املا�شية، واأن 
اإ�شابة ركاب بكورونا كانت جمرد �شائعة. كما نقل املوقع 
جميع  اأخ�شعت  اأن��ه��ا  تاأكيدها  اآ�شيا  ط���ريان  �شركة  ع��ن 
ال��رك��اب ل��ف��ح��و���ص، وث��ب��ت خ��ل��وه��م م��ن ال��ف��ريو���ص. ومل 
هبوطها  بعد  الطائرة  اجت��اه  ميل  ديلي  �شحيفة  تو�شح 
يف الهند التي �شجلت حتى الآن 482 حالة اإ�شابة موؤكدة 
بفريو�ص كورونا وت�شع وفيات، وخ�شعت لأكرب اإغالق من 
نوعه، واأمرت ال�شكان بالبقاء يف منازلهم. كما مل يت�شح 
ت��اري��خ ال��رح��ل��ة اجل��وي��ة يف ال��وق��ت ال���ذي تغلق فيه دول 
العامل حدودها، وحتظر ال�شفر لوقف انت�شار الفريو�ص.

انتحار منتج عاملي �صنقًا يف �صقته!
انتحر املنتج واملوزع الفني الهندي  كابايل موهان ، الذي 
اإقامته، بفندق  60 عاماً، �شنقاً يف حمل  يبلغ من العمر 
�شحيفة  وذك����رت  ب��ن��غ��ال��ورو.  م��دي��ن��ة  يف  بينيا  مبنطقة 
اأجرت التحقيقات  اأن �شرطة جاجنامانا،  تاميز الهندية 
بالق�شية، واإت�شح اأن موهان كان يعاين من اأزمة مالية، 
الإخبارية،  التقارير  واأف��ادت  الإنتحار.  اإقدامه على  قبل 
اإن��ت��اج ك��ب��رية ع��ان��ت من  اأن م��وه��ان ك���ان ميتلك ���ش��رك��ة 
واقعة  يف  الإنتحار،  نحو  دفعه  ما  وه��ذا  ف��ادح��ة،  خ�شائر 
ال�شرطة قد تلقت  هزت الو�شط الفني يف الهند. وكانت 
�شعر  ف��ر���ص  ب��زع��م  م��وه��ان،  ال�شكاوى �شد  ال��ع��دي��د م��ن 
فائدة باهظ، وحجزته مبوجب قانون املقر�شني املاليني 
ر�شوم  ف��ر���ص  وق��ان��ون حظر   ،1961 ل��ع��ام  ك��ارن��ات��اك��ا  يف 

باهظة على كارناتاكا لعام 2004.

االإم�صاك باأ�صد يف و�صط ت�صيلي
األقي القب�ص على اأ�شد اأمريكي بري )بوما( بعد العثور 
عليه يجول يف و�شط �شانتياغو املهجور بحثا عن الطعام، 

وفق ما قالت ال�شلطات الت�شيلية .
وتخ�شع ت�شيلي حلظر جتول ليلي ب�شبب جائحة فريو�ص 
اإىل  ه��ذا احل��ي��وان قد و�شل  اأن  امل�شتجد، ويبدو  ك��ورون��ا 

العا�شمة من التالل املجاورة.
وقال مار�شيلو جيانيوين، مدير خدمة الزراعة والرثوة 
القب�ص على احليوان  �شاركت يف عملية  التي  احليوانية 
الوطنية هذا  ال�شرطة وحديقة احليوانات  بالتعاون مع 
عمر  ويبلغ   . منها  اأخ��ذن��اه  ونحن  ال�شابق  موطنها  ه��و 
35 كيلوغراما.  هذا الأ�شد الأمريكي حواىل �شنة ويزن 
لإخ�شاعه  �شانتياغو  ح��ي��وان��ات  ح��دي��ق��ة  اإىل  نقله  ومت 

للفحو�ص. واأو�شح جيانيوين اإن �شحته جيدة .

الوزراء يف كرواتيا 
يتربعون براتبهم 

الكرواتي  ال������وزراء  رئ��ي�����ص  اأع���ل���ن 
اأندريه بلينكوفيت�ص هنا اأنه وجميع 
الوزراء �شي�شاهمون براتبهم ل�شهر 
اأع���م���ال الإغ���اث���ة عقب  م���ار����ص يف 
وقوع زلزال بقوة 5.4 درجة اأحلق 

دمارا �شديدا بالعا�شمة.
وق��������ال رئ����ي���������ص ال�������������وزراء خ����الل 
اأي�شا  اإنه �شيبحث  موؤمتر �شحفي 
م���ع ال���زع���م���اء الأوروب������ي������ني، عرب 
ب��ال��ف��ي��دي��و م���ق���رر عقده  م���وؤمت���ر 
الزلزال  اأ�����ش����رار  اخل��م��ي�����ص،  ي����وم 
مر�ص  تف�شي  مكافحة  واإج���راءات 
الل���ت���ه���اب ال����رئ����وي ال���ن���اج���م عن 
فريو�ص كورونا اجلديد )كوفيد-
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واأ�شار بلينكوفيت�ص اإىل اأنه مع كل 
ال�شعوبات التي يواجهها القت�شاد 
ب�شبب فريو�ص كورونا  واملواطنني 
زغ����رب عواقب  ت���واج���ه  اجل���دي���د، 

وخيمة الآن بعد هذا الزلزال .
مبنى  اآلف   7 ح��وايل  ت�شرر  فقد 
خ����الل ال����زل����زال ال�����ذي وق����ع يوم 
اأث��ر على ما يقرب من  الأح���د، ما 
العا�شمة.  يف  م��واط��ن  اآلف   10
 15 العمر  من  تبلغ  فتاة  وتوفيت 
بجراح  متاأثرة  الث��ن��ني  ي��وم  عاما 
فيما  ال��زل��زال  ج��راء  لها  تعر�شت 
20 �شخ�شا بجروح  اأ�شيب حوايل 

خطرية.
ك���م���ا اأع����ل����ن رئ���ي�������ص ال���������وزراء عن 
حزمة من الإجراءات القت�شادية 
الأعمال  ورواد  ال��ع��م��ال  مل�����ش��اع��دة 
كرواتيا  اإن  وق�����ال  والق���ت�������ش���اد، 
اأ���ش��د من  اقت�شادية  اأزم���ة  ت��واج��ه 

اأزمة عام 2008.

كيف حتمي �صيارتك من فريو�س كورونا 
نحتاج  ك��ورون��ا،  لفريو�ص  امل�شتمر  التهديد  و�شط 
للحفاظ  ال��وق��ائ��ي��ة  الإج������راءات  ببع�ص  ل��الل��ت��زام 
اأثناء  اأو  ال�����ش��ي��ارة  اأث���ن���اء دخ��ول��ن��ا  ���ش��الم��ت��ن��ا  ع��ل��ى 
املنزلية يف حالة  ال�شروريات  القيادة ل�شراء بع�ص 
ل�شراء  للقيادة  بحاجة  كنت  ح��ال  ويف  ال��ط��وارئ.  
اأي �شيء �شروري لعائلتك، اإليك بع�ص الإر�شادات 
التي يجب اتباعها عند قيادة �شيارتك، وفق ما نقل 

موقع نيوز اآب ليف الإلكرتوين: 
حاول  ال�����ش��ي��ارة  تعقيم  ق��ب��ل  اأوًل:  نف�شك  ع��ق��م   -
اجلراثيم  م��ن  وخ��ل��وك  نظافتك  على  حت��اف��ظ  اأن 
امل�شتطاع،  ق��در  نف�شك  تعقيم  ع��رب  وال��ف��ريو���ش��ات 
مالم�شة  يف  �شت�شتخدمهما  لأنك  اليدين  وخا�شة 

املقود ومبدل احلركة، واأ�شياء اأخرى عديدة. 
- تعقيم ال�شيارة: قبل ركوب �شيارتك، تاأكد من اأن 
�شيارتك خالية من اجلراثيم. قم بارتداء القفازات 
ثم نظف �شيارتك جيداً وتخل�ص من اأي اأو�شاخ على 
ميكنك  ذلك  بعد  احلركة.  ومبدل  واملقود  املقاعد 

البدء يف عملية التعقيم.
بنقاط  اب���داأ  اخل��ارج��ي��ة:  اللم�ص  مناطق  تعقيم   -

با�شتخدام  اأوًل  بتعقيمها  وق��م  اخلارجية  اللم�ص 
قم  ب��امل��ائ��ة(.  ال��ك��ح��ول )70  ع��ل��ى  يعتمد  م��ط��ه��ر 
اجلزء  هو  ه��ذا  اأن  حيث  الأب���واب  مقاب�ص  بتعقيم 
ال�شيارة  مفتاح  تعقيم  تن�ص  ول  مالم�شة،  الأك��رث 

وجهاز التحكم عن بعد ومراآة ال�شائق اخلارجية. 
اب�����داأ بتنظيف  ال����داخ����ل:  ال�����ش��ي��ارة م���ن  ت��ع��ق��ي��م   -
وتعقيم نقاط اللم�ص الأ�شا�شية مثل مقب�ص الباب 
الداخلي، وعجلة القيادة، ومقب�ص مبدل احلركة، 
واملرايا  املقعد،  و�شبط  امل��رك��زي��ة،  التحكم  ووح���دة 

الداخلية، و�شندوق القفازات.
ببع�ص  احتفظ  ال�شروريات:  ببع�ص  الحتفاظ   -
املناديل،  مثل  ال�شيارة  داخ��ل  ال�شرورية  الأ���ش��ي��اء 
ال�شعال،  اأو  اإن ا�شطررت للعط�ص  لكي ت�شتخدمها 

ومطهر اليدين ل�شتخدامه عند ال�شرورة. 
- جتنب ا�شطحاب امل�شافرين معك: من الأف�شل 
اأن تقود ال�شيارة بنف�شك ول ت�شتخدم �شائقاً اإل عند 
ال�شرورة الق�شوى، كما ُين�شح بعدم ا�شطحاب اأي 
وال���ذه���اب مب��ف��ردك لإجن����از مهمة  م��ع��ك  �شخ�ص 

الت�شوق كي ل تعر�ص الآخرين خلطر العدوى. 

جينيفر غارنر ت�صحي 
بحياتها من اأجل ابنتها

خرقت النجمة  جينيفر غارنر  حالة احلجر ال�شحي، التي تعي�شها حالياً هي 
واأ�شرتها، مثلما يفعل املاليني حول العامل، كوقاية من فريو�ص كورونا، وذلك 

من خالل خروجها للمرة الأوىل منذ اأيام.
برفقة  لغارنر  �شوراً  �شحفي،  تقرير  يف  الربيطاين  ميل  ديلي  موقع  ون�شر 
اأمام  الأم��ريك��ي��ة،  اأجنلو�ص  لو�ص  مدينة  يف  معاً  خروجهما  اأث��ن��اء  اإبنتها، 

منزلها.
واأفاد التقرير باأن غارنر حتاول بذلك ك�شر حالة امللل التي تعي�شها 
 People اإبنتها، مبحاولة امل�شي معاً حول املنزل. ُيذكر اأن جملة
وو�شعت   ،2019 للعام  اإم��راأة  كاأجمل  غارنر  اإختارت  قد  كانت   ،

�شورتها على الغالف الرئي�شي لعددها الأخري.

اأرانب عيد الف�شح من ال�شوكولتة التي ترتدي اأقنعة واقية تظهر باأحد املخابز يف برن، �شوي�شرا.   )رويرتز(


