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اإن�شاء مركز لفح�س فريو�س كورونا براأ�س اخليمة جمانا
•• راأ�س اخليمة – �سليمان املاحي

بد�أ �لعمل �عتبار� من �أم�ص على قدم و�صاق يف �إن�صاء مركز متخ�ص�ص 
لإجر�ء �لفح�ص �ملجاين للإ�صابة بفريو�ص كورونا.

و�ملركز �لذي يتخذ مقر� له بالقرب من م�صجد �ل�صيخ ز�يد بر�أ�ص 
مربع  مرت   1200 مب�صاحة  �صخمة  خيمة  عن  عبارة  هو  �خليمة 
ل�صتخد�مها  �ل�صغرية  �خليام  من  جمموعة  �صتقام  ج��و�ره��ا  و�ىل 
كغرف للفح�ص بح�صب ما يذكر �لقائمون على تنفيذ م�صروع مركز 

�لفح�ص �لطبي .
وقال ) حممد . �أ ( �مل�صرف على �مل�صروع �ن مركز �لفح�ص �لذي هو 
عبارة عن جمموعة من �خليام بع�صها �صغرية �حلجم  مت ت�صميمها 
بحيث تتو�ءم  مع �لغر�ص �ل�صحي �لذي �أن�صئت من �أجله �أي كمركز 
ذ�ت  �لفحو�ص  �ج���ر�ء  يف  �ل��ر�غ��ب��ن  �لأ���ص��خ��ا���ص  ل�صتقبال  متطور 
ت�صليمة جلهات  عند  �مل�صروع  �أن  �ىل  م�صري�  كورونا  بفرو�ص  �ل�صلة 
�لتي  �ل�صرورية  باخلدمات  جمهز�  �صيكون  �ل�صحي  �لخت�صا�ص 

يحتاجها �ملر�جعون  مثل �ملاء  و�لكهرباء و�لتكييف وغري ذلك .

مواقــيت ال�صالة

 

الفجر........    04:52            
الظهر.......    12:27  
الع�رص........   03:54   
املغرب.....   06:43  
الع�صاء......   07:58

األحد   5   إبريل   2020  م  -  11  شعبان 1441 العدد  12901    
Sunday    5   April   2020  -  Issue No   12901

حممد بن زايد يوؤكد الت�شامن مع ال�شني 
يف حدادها الوطني على �شحايا كورونا

•• اأبوظبي-الفجر:

وجه �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�صلحة ر�صالة ت�صامن مع �ل�صن يف تغريدة 

على ح�صاب �صموه �ل�صخ�صي يف )تويرت( قائل:
�أعمق م�صاعر �لت�صامن و�ملو��صاة مع �ل�صن �ل�صديقة، حكومة و�صعبا، 
مو�طنيها  م��ن  ك��ورون��ا،  بفريو�ص  ق�صو�  م��ن  على  �لوطني  ح��د�ده��ا  يف 
�أنحاء �لعامل  وكادرها �لطبي �ل�صجاع.. وعز�وؤنا لذوي �ل�صحايا يف كل 
بعزمية  �لتحدي  ه��ذ�  �صنو�جه   .. للم�صابن  �لعاجل  �ل�صفاء  متمنن 

�ل�صعوب و�إر�دتها وتكاتفها.

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

�صفينة �مريكية تعمل كم�صت�صفى على �لر�صيف 9 يف �ل�صاحل �لغربي ملانهاتن  )رويرتز(

تر�مب منزعج من جنومية �لدكتور

خالل الإحاطة الإعالمية الدورية حلكومة الإمارات حول م�ستجدات كوفيد19

�شفاء 17 حالة وت�شجيل 241 
اإ�شابة جديدة من جن�شيات خمتلفة 

•• اأبوظبي-وام:

�أم�ص �لإحاطة �لإعلمية  عقدت حكومة �لإمار�ت 
�ل���دوري���ة يف �إم������ارة �أب��وظ��ب��ي ل��ل��وق��وف ع��ل��ى �آخر 
كورونا  بفريو�ص  �ملرتبطة  و�حل���الت  �مل�صتجد�ت 
�لدكتورة فريدة  �لدولة، حتدثت فيها  �مل�صتجد يف 
�ل�صحي  �لقطاع  عن  �لر�صمي  �ملتحدث  �حلو�صني، 
يف دول����ة �لإم��������ار�ت، ع���ن م�����ص��ت��ج��د�ت �لإج������ر�ء�ت 
�إىل  �ل��ف��ريو���ص،  م��ن  للوقاية  �ملتخذة  �لح��رت�زي��ة 
من  ر�صمي  متحدث  �مل��ه��ريي،  ر����ص��د  حميد  جانب 
وز�رة �لقت�صاد حول �لجر�ء�ت �ملتخذة يف �لقطاع 

�لقت�صادي.

142 حالة اإ�سابة جديدة.
ف��ق��د �أع��ل��ن��ت �ل���دك���ت���ورة ف���ري���دة �حل��و���ص��ن��ي خلل 
�إ�صابة  حالة   241 ور���ص��د  ت�صجيل  ع��ن  �لإح��اط��ة 
�لتعرف  مت  كوفيد19-،  �مل�صتجد  كورونا  جديدة 
عليها من خلل فح�ص �ملخالطن لإ�صابات �أعلن 
عنها م�صبقاً، ومع ت�صجيل �حلالت �جلديدة و�صل 

 1505 �إجمايل عدد �حلالت �لتي مت ت�صخي�صها 
حالت يف دولة �لإمار�ت.

�مل�صجلة  �حل����الت  �أن  ف��ري��دة  �ل��دك��ت��ورة  �أو���ص��ح��ت 
تعود جلن�صيات خمتلفة وجميعها حالت م�صتقرة 
�أ�صارت  كما  �ل��لزم��ة  �ل�صحية  للرعاية  وتخ�صع 
�لتز�م  عدم  �إىل  تعود  �لإ�صابات  عدد  زي��ادة  �أن  �إىل 
�مل�����ص��اب��ن ب�����الإج�����ر�ء�ت �ل��وق��ائ��ي��ة و�لح����رت�زي����ة 
و�ل��ت��ب��اع��د �جل�����ص��دي و�إج�����ر�ء�ت �حل��ج��ر �ل�صحي، 
بالإ�صافة �إىل حالت مرتبطة بال�صفر �إىل �خلارج.

�ل��دك��ت��ورة فريدة" يوؤ�صفنا  �آخ���ر ق��ال��ت  م��ن ج��ان��ب 
مل�����ص��اب م���ن �جلن�صية  �لإع������لن ع���ن ح���ال���ة وف�����اة 
ب�صبب  ع����اًم����ا،   53 �ل���ع���م���ر  م����ن  ي��ب��ل��غ  �ل���ع���رب���ي���ة 
�لوفاة  حالة  ومع  بالفريو�ص،  �لإ�صابة  م�صاعفات 
و�صل �إجمايل حالت �لوفاة يف �لدولة 10 حالت، 
�ملتويف  ل��ذوي  و�ملو��صاة  �لتعازي  بخال�ص  متوجهة 
و�أ���ص��رت��ه، و�أك�����دت ح��ر���ص ح��ك��وم��ة �لإم������ار�ت على 
�لتو��صل معهم، وتقدمي �لدعم �للزم لهم يف هذه 

�لفرتة ، وت�صهيل تنفيذ �أي �إجر�ء�ت لدعمهم.
)�لتفا�صيل �ص2(

انخفا�س طفيف باأعداد وفيات الفايرو�س يف اإ�سبانيا 

ح�شيلة قيا�شية بيوم واحد.. وفاة 1480 بكورونا يف اأمريكا
الزريف ي�سّلم برناجمه احلكومي للربملان العراقي

التحالف الدويل ي�شلم قاعدة احلبانية للقوات العراقية
•• بغداد-وكاالت:

�لأمريكية  �لقو�ت  ب��اأن  عر�قية  ع�صكرية  م�صادر  �أف��ادت 
�لقو�ت  �إىل  �لع�صكرية  �حلبانية  ق��اع��دة  �أم�����ص،  �صلمت، 

�لأمنية �لعر�قية.
�لدويل  للتحالف  �لع�صكرين  �مل�صت�صارين  �إن  وق��ال��ت 
�لقو�عد  لت�صليم  ب��رن��ام��ج  �إط�����ار  يف  �ل��ق��اع��دة  غ�����ادور� 

�لع�صكرية �إىل �لقو�ت �لعر�قية.
قامت  �أن  �لتحالف  وق���و�ت  �لأم��ري��ك��ي��ة  ل��ل��ق��و�ت  و�صبق 
بت�صليم قو�عد لها يف �لقائم و�لقيارة ونينوى و»كي و�ن« 

يف كركوك للقو�ت �لعر�قية �ل�صهر �ملا�صي.
عدنان  �ملكّلف  �لعر�قي  �ل���وزر�ء  رئي�ص  �صلم   ذل��ك،  �إىل 

�لزريف   برناجمه �حلكومي للربملان، �أم�ص �ل�صبت.
وق���ال رئ��ي�����ص �ل�����وزر�ء �ل��ع��ر�ق��ي �مل��ك��ل��ف ع��دن��ان �ل���زريف، 
بكارثة،  مير  �لعر�ق  �إن  عربية«،  نيوز  ل�»�صكاي  �ل�صبت، 

وقد ل تتمكن �حلكومة من تاأمن كل �ملرتبات.
مو�زنة  مترير  حتديات  �مللكف  �ل���وزر�ء  رئي�ص  وي��و�ج��ه 

�خلام،  �لنفط  �أ���ص��ع��ار  ت��ده��ور  م��ع عقبة   ،2020 �ل��ع��ام 
�إ����ص���اف���ة �ىل �ل��ت��ع��ام��ل م���ع وب����اء ك���ورون���ا �مل�����ص��ت��ج��د، يف 
و�لأدوي����ة  �لطبية  �مل��ع��د�ت  يف  مزمنا  نق�صا  ي��ع��اين  بلد 
�ملهدي  ��صتقالة حكومة عادل عبد  و�مل�صت�صفيات. ومنذ 
يف  �صيا�صيا  رك���ود�  �ل��ع��ر�ق  يعي�ص  �مل��ا���ص��ي،  دي�صمرب  يف 
�أكتوبر، عد�  مو�جهة حر�ك �صعبي �نطلق يف �لأول من 
�أوبك  �لنفط يف منظمة  �أك��رب منتجي  ث��اين  ت�صرر  عن 

من �نهيار �أ�صعار �خلام.
�ل����وزر�ء  رئ��ي�����ص  ق���ال  �لنفطية،  ب��ال��روة  يتعلق  وف��ي��م��ا 
�لعر�قي �ملكلف: »�لنفط ملك �ل�صعب، ول يحق للحكومة 

�لت�صرف بهذه �لروة بطريق غري منا�صبة«.
وي��ن��ت��ظ��ر �ل�����زريف م���ن جم��ل�����ص �ل���ن���و�ب حت��دي��د جل�صة 
��صتكمل  ب��ع��دم��ا  �حل��ك��وم��ي،  ب��رن��اجم��ه  ع��ل��ى  للت�صويت 
�لعر�ق«،  د�خ��ل  من  �لكفاء�ت  »م��ن  �حلكومية  ت�صكيلته 
د�عيا جميع �لقوى �ل�صيا�صية �إىل �لتكاتف، لر�صم خطة، 
خلل �لأ�صهر �لثلثة �ملقبلة، لتوفري مرتبات �لرعاية 

�لجتماعية.

•• عوا�سم-وكاالت

�ملتحدة  �ل���ولي���ات  �صجلت  جم���دد� 
�أ���ص��و�أ ح�صيلة وف��ي��ات خلل  �أم�����ص 
على  �ل���ت���ايل  ل��ل��ي��وم  ����ص���اع���ة،   24
ب��ن �خلمي�ص  و�أح�����ص��ت  �ل���ت���و�يل. 
حالة   1480 �جل���م���ع���ة،  وم�������ص���اء 
وفاة �إ�صافية جّر�ء فريو�ص كورونا 
�مل�صتجّد، ��صتناًد� �إىل جامعة جونز 
يومّية  ح�صيلة  �أ���ص��و�أ  يف  هوبكنز، 

ُت�صّجل يف �أّي بلد.
ومع 1480 حالة وفاة بن �ل�صاعة 
�ملحّلي  ب��ال��ت��وق��ي��ت  م�����ص��اًء   8،30
�خلمي�ص، و�ل�صاعة نف�صها من م�صاء 
�جلمعة، بات �إجمايل عدد �لوفّيات 
منذ بدء �لوباء يف �لوليات �ملتحدة 
وفاة،  ح���الت   7406 ح��ال��ًي��ا  يبلغ 

وفق �إح�صاء�ت �جلامعة.
�لبيت  �أرق���������ام  �إىل  وب���ال����ص���ت���ن���اد 
كوفيد- ي��ودي  �أن  ُيتوّقع  �لأبي�ص، 

و240   100 بن  ما  بحياة   19
�ألف �صخ�ص يف �لوليات �ملتحدة.

�لأمريكي  �لرئي�ص  �أعلن  �إىل ذلك، 
ت��و���ص��ي��ًة حكومّية  ت��رم��ب،  دون��ال��د 
تتمثل  �لأمريكين  جلميع  جديدة 
ل���دى خروجهم  ك��م��ام��ات  ب���ارت���د�ء 
�ل���ع���ام���ة، وذل�����ك يف  �إىل �لأم����اك����ن 

م�شوؤول اأملاين: دول العامل تتنازع 
�شينية كمامات  على  للح�شول 

•• برلني-وكاالت:

ق�������ال وزي���������ر �ل�������ص���ح���ة �لأمل���������اين 
�لأجهزة  �إن  �أم�������ص،  ���ص��ب��ان،  ين�ص 
بلد�ن  يف  �مل�صرتيات  عن  �مل�صوؤولة 
�لبع�ص  بع�صها  مع  تتنازع  �لعامل 
�صينية  ك��م��ام��ات  ع��ل��ى  للح�صول 
�ل�صنع بفعل زيادة �لطلب �لعاملي.

ت�صعى  ل�������ص���رك���ة  زي��������ارة  وخ�������لل 
على  �حل�����ص��ول  يف  �أمل��ان��ي��ا  مل�صاعدة 
�أث���ن���اء مكافحة  �أ���ص��ا���ص��ي��ة  م��ع��د�ت 
ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا ق���ال �ل���وزي���ر �إن 
�لتعاون  مل��زي��د م��ن  ه��ن��اك جم���ال 
كمامات  ت�����ص��ن��ي��ع  يف  �لأوروب����������ي 

و�قية.
�صر�ء  ب�������ص���اأن  �����ص����وؤ�ل  ع���ل���ى  ورد� 
�ل����ولي����ات �مل���ت���ح���دة ���ص��ح��ن��ات من 
بلد�ن  و��صرتتها  �صبق  �لكمامات 
»ن�صمع  �صبان:  بالفعل قال  �أخ��رى 
حرفيا  �ل��ن��ا���ص  ن���ز�ع  ع��ن  ق�ص�صا 

على �لكمامات يف �ل�صن.

ل ت�����ز�ل م��ن��ط��ق��ة م���دري���د �لأك����ر 
�لوفيات  م���ن   40% م���ع  ت�����ص��رر� 
�ل�صابات  من  و29%   )4723(
كاتالونيا  ت��ل��ي��ه��ا   )36،249(
 2508 ت��ويف  حيث  �صرق(  )�صمال 

�أ�صخا�ص.
و يفرت�ص �أن يقرر رئي�ص �حلكومة 
�ل�صبانية بيدرو �صان�صيز �ل�صبت ما 
�ذ� كان �صيمدد �جر�ء�ت �لعزل �لتي 
�أعلنت يف 14 �آذ�ر مار�ص ل�صبوعن 
��صافين �أي حتى 26 ني�صان �بريل 
�صلفادور  �ل�صحة  وزي���ر  �أع��ل��ن  كما 

�يل م�صاء �جلمعة.
وح�صب �أرقام و�صعتها وكالة فر�ن�ص 
ر�صمية  م�صادر  �إىل  ��صتناد�  بر�ص 
بتوقيت   19،00 �ل�����ص��اع��ة  ح��ت��ى 
�مل�صابن  ع������دد  ب���ل���غ  غ���ري���ن���ت�������ص، 
بفريو�ص كورونا �مل�صتجد يف �لعامل 
�صخ�صا  و470  �أل��ف��ا  و82  مليون 
يف  و474،  �أل���ف���ا   57 م��ن��ه��م  ت���ويف 

ومنطقة. بلد�   188
�لوفيات  عدد  بلغ  نف�صه،  �لوقت  يف 
ويف  و681  �أل��ف��ا   14 �إي��ط��ال��ي��ا  يف 
يف  و935  �آلف  ع�����ص��رة  ����ص��ب��ان��ي��ا 
وفرن�صا   6699 �ملتحدة  �لوليات 
من  �أك���ر  بريطانيا  ويف   6507

.3600

حماولة ملنع �نت�صار فريو�ص كورونا 
�مل�������ص���ت���ج���د.وق���ال خ������لل م���وؤمت���ر 
�صحايف يف �لبيت �لأبي�ص، �إن مر�كز 
و�لوقاية  �لأمر��ص  على  �ل�صيطرة 
�أي  و�صع  على  �لنا�ص  حت�ص  منها 
غ��ط��اء ع��ل��ى �ل��وج��ه ك��امل��ن��ادي��ل على 
�إبقاء  �أج��ل  وذل��ك من  �ملثال،  �صبيل 
للعاملن  متو�فرًة  �لطبية  �لأقنعة 

يف جمال �ل�صحة.
 24 خ���لل  �إ���ص��ب��ان��ي��ا  و�صجلت  ه���ذ� 
كوفيد- بوباء  وفيات   809 �صاعة 
�ل��ث��اين على  لليوم  ت��ر�ج��ع  يف   19
�لذي  �لقيا�صي  �لرقم  بعد  �لتو�يل 
ح�صب  وف����اة،   950 �خلمي�ص  ب��ل��غ 

ح�صيلة �أعدتها �ل�صلطات �ل�صبت.
وب���ذل���ك �رت���ف���ع ع����دد �ل���وف���ي���ات يف 

ث���اين ب��ل��د م��ت�����ص��رر يف �ل��ع��امل بعد 
�أما  و744.  �ألفا  �إيطاليا �إىل 11 
�رتفع  فقد  �مل��وؤك��دة  �لإ�صابات  ع��دد 
 124 �إىل  �ملجموع  لي�صل   7026

�ألفا و736 �إ�صابة.
يف  �صخ�صا   3706 �صفاء  و�أع��ل��ن 
حالت  �إج��م��ايل  ليبلغ  �صاعة   24

�ل�صفاء 34219 حالة.

وزير الطاقة ال�شعودي ينفي رف�س 
اململكة متديد اتفاق »اأوبك بل�س«

•• الريا�س-وام:

�ل�صعودي  �ل����ط����اق����ة  وزي�������ر  ن���ف���ى 
بن  �صلمان  ب��ن  عبد�لعزيز  �لأم���ري 
عبد�لعزيز ما ورد يف ت�صريح لوزير 
�ململكة  ب��رف�����ص  �ل��رو���ص��ي  �ل��ط��اق��ة 
متديد �تفاق �أوبك بل�ص و�ن�صحابها 
منه �إىل جانب خطو�ت �أخرى �أثرت 

�صلبا على �ل�صوق �لبرتولية.
و����ص���دد �لأم������ري ع��ب��د�ل��ع��زي��ز على 
ومناف  ���ص��ح��ي��ح  غ���ري  ورد  م���ا  �أن 
موؤكد�  وتف�صيل،  جملة  للحقيقة 
���ص��ي��ا���ص��ة �مل��م��ل��ك��ة �ل��ب��رتول��ي��ة �لتي 
تق�صي بالعمل على تو�زن �لأ�صو�ق 
ي��خ��دم م�صالح  و����ص��ت��ق��ر�ره��ا مب���ا 

�ملنتجن و�مل�صتهلكن.
جهود�  بذلت  �ململكة  �أن  �إىل  و�أ�صار 
كبرية مع دول �أوبك بل�ص للحد من 
�لبرتولية  �ل�صوق  فائ�ص يف  وج��ود 
�لقت�صاد  من��و  �نخفا�ص  ع��ن  ن��اجت 
�ل��ط��رح وه��و ما  ه��ذ�  �أن  �إل  �لعاملي 
�قرتحته �ململكة وو�فقت عليه 22 
دولة مل يلق وبكل �أ�صف قبول لدى 

�جلانب �لرو�صي.
ولفت �ىل �أن وزير �لطاقة �لرو�صي 
للإعلم  �خل������روج  يف  �مل����ب����ادر  ه���و 
�ل���دول يف ح��ل من  ب��اأن  و�لت�صريح 
من  �لأول  م��ن  �ع��ت��ب��ار�  �لتز�ماتها 
زيادة  �إىل  �أدى  �إب��ري��ل �جل��اري مما 
�لدول يف �إنتاجها لتعوي�ص �لنق�ص 

يف �لإير�د�ت.

كان م�ست�سارا ل�ستة روؤ�ساء:
الدكتور فو�شي، »�شّيد الفريو�شات« يف وا�شنطن!

•• الفجر – خرية ال�سيباين

   لي�ص كل يوم ينال خبري يف �لأمر��ص �ملعدية �صرف وجود �صورته على 
�أح��دث خمبز� يف ولي��ة نيويورك كعكة دون��ات مزينة ب�صورة  كعكة. فقد 
�أنتوين فو�صي، ومزرك�صة بزخارف وطنية بي�صاء حمر�ء زرقاء.  �لدكتور 
وي�صرح نيك �صيمر�رو، �خلباز �لذي �بتكرها: »لقد �عجبنا حًقا بر�صالته، 
�ملعلومة للجميع...  بها  �لتي يو�صل  �ملو�صوع، و�لطريقة  و�صيطرته على 

لذ� �أردنا �أن ن�صكره«.                                   )�لتفا�صيل �ص11(

ترامب يقيل م�شوؤوال يف اال�شتخبارات لعب دورا يف اتهامه 
•• وا�سنطن-اأ ف ب

�أعلن دونالد تر�مب �أنه �قال م�صوؤول يف �ل�صتخبار�ت لعب دور� ��صا�صيا 
يف �ل�صكوى �لتي �أدت �إىل �تهام �لرئي�ص �لأمريكي يف جمل�ص �لنو�ب.

�أنه  �ل�صيوخ  �ل�صتخبار�ت يف جمل�ص  �إىل جلنة  ر�صالة  تر�مب يف  وكتب 
فقد �لثقة يف مايكل �أتكين�صون �ملفت�ص �لعام لأجهزة �ل�صتخبار�ت.

�ملجهول  �ملبّلغ  �صكوى  �إع��د�د  على  ��صرف  عاما(   55( �أتكين�صون  وك��ان 
�لأوكر�ين  �لرئي�ص  م��ع  هاتفي  �ت�صال  ح��اول يف  ت��ر�م��ب  �أن  �أك��د  �ل��ذي 
خمالفة  يف  �صخ�صية  �صيا�صية  مكا�صب  حتقيق  زيلين�صكي  فولودميري 

للقانون �لأمريكي، ثم قام بت�صليم �ل�صكوى يف �آب �أغ�صط�ص 2019.
�أطلقها  �ل��ت��ي  ت��ر�م��ب  �ت��ه��ام  لإج�����ر�ء�ت  �أ���ص��ا���ص��ا  �ل�صكوى  ه��ذه  و�صكلت 

خ�صومه �لدميوقر�طيون يف جمل�ص �لنو�ب. 

حادثة طعن توقع قتيلني وجرحى بفرن�شا
•• باري�س-وكاالت:

ذكرت و�صائل �إعلم فرن�صية، �أن �صخ�صا م�صلحا ب�صكن �أوقع قتيلن وخم�صة 
من �جلرحى، �أم�ص �ل�صبت، يف مدينة ليون، �صرقي �لبلد �لأوروبي. ونقلت 
�صحيفة لوفيغارو �لفرن�صية، �أن �مل�صلح قام بطعن �صحاياه، يف �صارع رومان 
�صرييزير �لرئي�صي، و�صط �ملدينة. و�أوردت �مل�صادر �أن �مل�صلح نفذ �عتد�ءه، 
�إلقاء �لقب�ص عليه  �صباح �ل�صبت، د�خل حمل جتاري ثم يف �ل�صارع، ومت 
�لثلثن من  ب�صود�ين يف  �لأم��ر  ويتعلق  �ل�صاعة �حلادية ع�صرة.  حو�ىل 
عمره، وكان قد قدم طلب جلوء يف �لبلد، ومل تعرف حتى �لآن �لأ�صباب 
�لتي دفعته �إىل تنفيذ �لهجوم. يف غ�صون ذلك، فتحت �ل�صرطة �لق�صائية 
يف مدينة ليون حتقيقا يف �حلادثة، بينما تدر�ص �لنيابة �لعامة �ملخت�صة 

يف �صوؤون �لإرهاب، �إمكانية �لدخول على خط �لتحقيق.

مقتل اأحد اأفراد قوة حماية 
كابول يف  االأفغاين  الرئي�س 

•• كابول-وكاالت

�لنار  جم��ه��ول��ون  م�صلحون  فتح 
على �ثنن من �أفر�د قوة حماية 
غني  �أ���ص��رف  �لأف��غ��اين،  �لرئي�ص 
يف �لعا�صمة كابول �جلمعة، مما 
و�إ�صابة  و�ح���د  مقتل  ع��ن  �أ�صفر 
ملا ذكرته وكالة خاما  �آخر، طبقاً 
ب��ر���ص �لأف��غ��ان��ي��ة ل��لأن��ب��اء �أم�ص 

�ل�صبت.

ت�شكيل غرفة عمليات مركزية تت�شمن فرق عمل 
رئي�شية للتعامل مع التحديات االقت�شادية املتوقعة

لب�س الكمامات �شروري على كافة اجلمهور 
يف الفرتة احلالية عند اخلروج من املنزل
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اأخبـار الإمـارات
رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 

رئي�س ال�شنغال بذكرى ا�شتقالل بالده
•• اأبوظبي-وام:

بعث �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�ص �لدولة حفظه 
وذلك  �ل�صنغال  رئي�ص جمهورية  �صال  ماكي  �إىل فخامة  تهنئة  برقية  �هلل 

مبنا�صبة ذكرى ��صتقلل بلده.
رئي�ص  نائب  مكتوم  �آل  ر��صد  بن  حممد  �ل�صيخ  �ل�صمو  �صاحب  بعث  كما 
�لدولة رئي�ص جمل�ص �لوزر�ء حاكم دبي "رعاه �هلل" و�صاحب �ل�صمو �ل�صيخ 
للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  نهيان ويل عهد  �آل  ز�ي��د  بن  حممد 

�مل�صلحة برقيتي تهنئة مماثلتن �إىل فخامة �لرئي�ص ماكي �صال.

تعقيم �شامل ملباين ومرافق دار الرب
•• دبي-الفجر:

نفذت جمعية د�ر �لرب عملية تعقيم �صاملة لكافة مبانيها ومر�فقها، بفرعها �لرئي�ص ب�صارع �ل�صيخ ز�يد يف دبي، 
يف حن ت�صمل �لعملية لحقا جميع فروعها ومر�كزها ومكاتبها يف دبي و�إمار�ت �لدولة �لأخرى، يف �إطار �جلهود 
كورونا  فريو�ص  �نت�صار  دون  للحيلولة  �لإم���ار�ت،  دول��ة  تبذلها  �لتي  �حلثيثة،  �لح��رت�زي��ة  و�لإج���ر�ء�ت  �لوقائية 

�لوطن وتنميته �مل�صتد�مة. ل�صلمة  وتعزيز�  و�ملقيمن،  �ملو�طنن  �صحة  على  حفاظا  �مل�صتجد )كوفيد 19(، 
و�أكد حممد �صهيل �ملهريي، رئي�ص جلنة �لأزمات و�لطو�رئ و�لكو�رث يف "د�ر �لرب"، �لتي �أن�صاأتها �جلمعية موؤخر�، 
عينيها  ن�صب  ت�صع  �جلمعية  �أن  ملو�جهة خماطر �نت�صار "كورونا" ودعم جهود �لدولة يف مكافحة "�لفريو�ص"، 
حماية �صحة موظفيها جميًعا وكافة عملئها و�ملر�جعن ملكاتبها ومر�كزها و�مل�صتفيدين من خدماتها، و�صلمة 
جمتمع دولة �لإمار�ت، و�حلفاظ على منجز�ت �لوطن ومكت�صباته، �متثاًل لتوجيهات قيادتنا �لر�صيدة، و�ن�صجاما 

مع مبادر�ت �لدولة وجهودها.

قامت على حتويل اأكرث من 50 وثيقة ورقية اإىل بيانات رقمية
هيئة اأبوظبي الرقمية تنجز مبادرة احلكومة املتكاملة لالرتقاء بتجارب املتعاملني باالإمارة

املبادرة توفر �سنوّيًا اأكرث من 714 مليون درهم على املتعاملني و737 األف �ساعة عمل على اجلهات احلكومية
•• اأبوظبي-الفجر: 

�إمارة  �م��ت��د�د  على  �لرقمي  �لتحول  عجلة  لت�صريع  �ملبذولة  جهودها  �إط��ار  يف 
يف  �لرقمي  بالتحول  �ملعنية  �جلهة  �لرقمية،  �أبوظبي  هيئة  د�ّصنت  �أب��وظ��ب��ي، 
حكومة �أبوظبي، �م�ص مبادرة "�حلكومة �ملتكاملة"، و�لتي تعترب �مل�صروع �لأول 
من نوعه يف �ملنطقة.  وجاء �إجناز هذه �ملبادرة �لفريدة من نوعها حتت مظلة 
منظومة خدمات �أبوظبي �حلكومية �ملوحدة »مت«، حيث مت مبوجها حتويل �أكر 
من 50 وثيقة ورقية حكومية �إىل بيانات رقمية متكاملة مع خدمات 24 جهة 
 714 �أبوظبي، ما يحقق وفور�ت �صنوية ت�صل �إىل �أكر من  �إمارة  حكومية يف 
�صاعة عمل على �جلهات �حلكومية،  �ألف  �ملتعاملن، و737  مليون درهم على 

بالإ�صافة �إىل حو�يل 31 مليون ورقة يتم توفريها.
�إمارة  �أ�صبح باإمكان �صكان و�أفر�د جمتمع  بهذ� �ملعنى، ومع �إجناز هذه �ملبادرة، 
�أبوظبي �إجناز معاملتهم و�حل�صول على �خلدمات �حلكومية دون �حلاجة �إىل 
�أو  حمل و�إب��ر�ز �لوثائق و�مل�صتند�ت �ل�صخ�صية يف كل مرة  لإجن��از معاملتهم 

عند مر�جعة �جلهات �حلكومية يف �لإمارة.    
�لعمل  ملنظومة  ج��دي��دة  مرحلة  ب��د�ي��ة  �ملتكاملة"  "�حلكومة  م��ب��ادرة  وت�صّكل 
�لتي  �لأنظمة و�لعمليات  �أبوظبي وذلك من خلل تب�صيط  �إم��ارة  �حلكومي يف 
تعتمد على �لبيانات عرب جميع �جلهات �حلكومية، مما ي�صهم يف تعزيز كفاءة 
و�أمان و�صرعة �إجناز �لتعاملت �حلكومية وتعزيز ��صتد�مة �خلدمات �حلكومية 

�لرقمية يف �لإمارة. 
وت�صتهدف مبادرة �حلكومة �ملتكاملة �إن�صاء منظومة عمل �صاملة تتيح للجهات 
بالأفر�د  �لوثائق �حلكومية �خلا�صة  بيانات  تبادل  �أبوظبي  �إمارة  �حلكومية يف 

�لوثائق من ورقية  �آمنة من خلل حتويل هذه  و�ل�صركات رقمياً وعرب قنو�ت 
�إىل بيانات رقمية.  

وبهذه �ملنا�صبة، قال معايل علي ر��صد �لكتبي، رئي�ص د�ئرة �لإ�صناد �حلكومي- 
للقيادة  �لطموحة  �ل��روؤي��ة  �ملتكاملة"  "�حلكومة  م��ب��ادرة  جت�صد   " �أب��وظ��ب��ي: 
متطلبات  وتلبية  �أب��وظ��ب��ي  �إم���ارة  �صكان  ح��ي��اة  ب��ج��ودة  �لرت��ق��اء  نحو  �لر�صيدة 
جمتمعات �لأعمال، مبا يتما�صى مع �أهد�ف خطة �أبوظبي وروؤيتها �لقت�صادية 
"�حلكومة �ملتكاملة" خطوة  " ميثل �إجن��از مبادرة  2030.  و�أ�صاف معاليه : 
مهمة لهيئة �أبوظبي �لرقمية يف قيادتها للم�صتقبل �لرقمي حلكومة �أبوظبي، 
وُيج�ّصد تكامل وت�صافر �جلهود �حلكومية لبتكار حلول رقمية تت�صم بالكفاءة 
�صمن  ياأتي  �ملبادرة  هذه  �إط��لق  �أن  �إىل  معاليه  لفتاً  و�ل�صتباقية"،  و�ل�صرعة 
م�صاعي حكومة �أبوظبي لتوفري خدمات وجتارب متميزة لإ�صعاد �ملتعاملن من 
خلل حت�صن وت�صهيل �خلدمات و�لإجر�ء�ت.  و�أكد معايل رئي�ص د�ئرة �لإ�صناد 
�حلكومي �أن �أهمية هذه �ملبادرة تكمن يف كونها توّفر بيئة عمل متّكن �جلهات 
�خلدمات  من  �جلديد  �جليل  وتوفري  �لرقمية،  �لبيانات  تبادل  من  �حلكومية 
�ملتكاملة وتعزيز كفاءة �لعمل  �ملتعاملن  �إثر�ء جتربة  �لذكية و�لتي من �صاأنها 

و�لتن�صيق �حلكومي".  
�جلهود  على  مثاًل  "مت"  �أبوظبي �حلكومية �ملوحدة  وت�صّكل منظومة خدمات 
�ل��ت��ي ب��ذل��ت��ه��ا ح��ك��وم��ة �أب��وظ��ب��ي ل��دف��ع ع��ج��ل��ة �ل��ت��ح��ول �ل��رق��م��ي يف �لعا�صمة 
جميع  مع  �لوثيق  �لتعاون  خ��لل  من  "مت"  منظومة  ت�صّخر  حيث  �أبوظبي، 
�ل��رق��م��ي��ة لتوفري  �لتقنيات و�حل��ل��ول  �أح����دث  �أب��وظ��ب��ي  �جل��ه��ات �حل��ك��وم��ي��ة يف 
جتارب خدمية �صل�صة للمتعاملن ورفد جميع �ل�صكان على �متد�د �إمارة �أبوظبي 
و�آمنة.  بخدمات حكومية ذ�ت جودة وكفاءة عالية عرب من�صة رقمية متكاملة 

وت�صتند �ملبادرة �جلديدة �إىل �ملبادر�ت �لأخرية �لتي �أعلنتها حكومة �أبوظبي يف 
�ملح�صنة وم�صتويات  �ملتعاملن  �لرقمي، كما تو�صح جتارب  �ل�صهر  �إطار مبادرة 
منذ  خدماتهم  �إجن��از  يف  �ملتعاملن  رح��لت  بها  تتميز  �لتي  و�لر�حة  �لب�صاطة 
�حلكومية  �خلدمات  وكفاءة  جل��ودة  �لت�صاعدي  �لنهج  �لنهاية،  وحتى  �لبد�ية 
ملمو�صاً  �لرقمية  و�لتقنيات  للحلول  �لإيجابي  �لتاأثري  وب��ات  حالياً.  �ملوجودة 
�ملتكاملة  ت�صهم مبادرة �حلكومة  عرب جميع قنو�ت �خلدمات �حلكومية، حيث 
�إىل �حلد  �إ�صافة  �ملتعاملن و�جلهات �حلكومية  �لوقت و�جلهد على  يف توفري 
من ��صتهلك �لورق وذلك عرب طرق وجمالت خدمية متعددة.   وقال �للو�ء 
مبادرة  "�أن  �أبوظبي:  ل�صرطة  �لعامة  �لقيادة  عام  �ل�صريفي، مدير  مكتوم علي 
مظلة منظومة خدمات �أبوظبي  حتت  تنفيذها  يتم  �ملتكاملة" �لتي  "�حلكومة 
�حلكومية �ملوحدة "مت" تعك�ص �لتز�م جميع �جلهات �حلكومية يف �إمارة �أبوظبي 
بالتعاون وتكامل كافة �جلهود �ملمكنة لتح�صن خمتلف نو�حي حياة �ملو�طنن 
و�ملقيمن، لفتاً �إىل �أن هذه �ملبادرة جت�صد مفهوم �ل�صمولية �لرقمية يف �ملجتمع 

مبا ين�صجم مع روؤى و�أهد�ف خطة �أبوظبي". 
بالإنابة  و�لنقل  �لبلديات  د�ئ���رة  وكيل  �ل�صاهي،  ع��ب��د�هلل  �صعادة  �أ���ص��ار  وب���دوره 
�أبوظبي لتطوير  �إمارة  �أهمية �لتعاون و�لتكامل بن �جلهات �حلكومية يف  �إىل 
�خلدمات �حلكومية، موؤكد�ً على �أهمية مبادرة �حلكومة �ملتكاملة �لتي تاأتي يف 
�لإجر�ء�ت  وت�صهيل  وتب�صيط  �خلدمات  بتقدمي  للرتقاء  �لد�ئرة  جهود  �إط��ار 
وك�صب  وج��ه��وده��م  �أوق��ات��ه��م  وت��وف��ري  �ملتعاملن  متطلبات  وتلبية  �حلكومية، 

ر�صاهم وثقتهم".
بالإنابة:  – �أبوظبي  �ل�صحة  د�ئ��رة  وكيل  �لكعبي،  �لدكتور جمال  �صعادة  وق��ال 
حيث  �ملتكاملة،  �حلكومة  مبادرة  يف  �لرقمية  �أبوظبي  هيئة  جهود  على  "نثني 

تاأتي م�صاركة �لد�ئرة يف هذه �ملبادرة وتعاونها مع �لعديد من �جلهات �حلكومية 
للمتعاملن  متميزة  خدمات  تقدمي  �إىل  �ل�صاعية  جهودها  �صمن  �لإم���ارة،  يف 
�إ�صعاد  يف  �حلكومية  �لتوجهات  وحتقق  لتجاربهم  �مل�صتمر  �لتطوير  يف  ت�صاهم 
�مل�صاندة  قطاع  مدير  �مل��رزوق��ي،  �إبر�هيم  �أحمد  �أك��د  جانبه  وم��ن  �ملتعاملن". 
و�لعمليات �لد�خلية يف د�ئرة �لق�صاء يف �أبوظبي: "�إن �مل�صاركة يف �إجناز مبادرة 
نوعية  نقلة  �إىل حتقيق  �لر�مية  �لد�ئرة  �صمن جهود  ياأتي  �ملتكاملة  �حلكومة 
�إن�صاء  �إىل  و�صعيها  �لتقنيات،  �أح��دث  با�صتخد�م  �لق�صائية  �خلدمات  جميع  يف 
منظومة ق�صائية وت�صريعية متطورة ومتكاملة تتبع �أف�صل �ملمار�صات �لعاملية، 
ما ي�صهم يف حتقيق روؤية �أبوظبي، ومو�كبة �لتطور�ت �لتكنولوجية و�لتنموية 
و�لتي �صّمت  �ملبادرة،  �إجناز  و�صاركت جهات حكومية يف  �لإمارة".  �ملت�صارعة يف 
و�لنقل،  �لبلديات  ود�ئ��رة  �أبوظبي،  ل�صرطة  �لعامة  و�لقيادة  �لعهد،  دي��و�ن ويل 
�لقت�صادية،  �لتنمية  ود�ئ��رة  �لطاقة،  ود�ئ��رة  �لق�صاء،  ود�ئ��رة  �ل�صحة،  ود�ئ��رة 
ود�ئرة �ملالية، ود�ئرة �لثقافة و�ل�صياحة، ود�ئرة �لتعليم و�ملعرفة، و�لإد�رة �لعامة 
للجمارك، و�لهيئة �لحتادية للهوية و�جلن�صية، وهيئة �أبوظبي للإ�صكان، وهيئة 
�أبوظبي  �أبوظبي، وهيئة  �لبيئة -  �لغذ�ئية، وهيئة  �أبوظبي للزر�عة و�ل�صلمة 
للدعم �لجتماعي، و�صندوق معا�صات ومكافاآت �لتقاعد لإمارة �أبوظبي، و�صوق 
�لرعاية  وموؤ�ص�صة  �أبوظبي،  و�صناعة  جت��ارة  وغرفة  �ملالية،  ل���لأور�ق  �أبوظبي 
�لجتماعية و�صوؤون �لق�صر، و�صندوق خليفة لتطوير �مل�صاريع، ومركز �أبوظبي 
لإد�رة �لنفايات، وجمل�ص �أبوظبي للجودة و�ملطابقة، و�ملوؤ�ص�صة �لعليا للمناطق 
�لقت�صادية �ملتخ�ص�صة، وموؤ�ص�صة ز�يد �لعليا لأ�صحاب �لهمم، و�صركة مطار�ت 
�أبوظبي  و�صركة  للإعلم،  �أبوظبي  و�صركة  للمو�نئ،  �أبوظبي  و�صركة  �أبوظبي، 

خلدمات �ل�صرف �ل�صحي، و�ل�صركة �لوطنية لل�صمان �ل�صحي – �صمان. 

القرية العاملية ودبي القاب�شة تعلنان عن الفائز ب�شقة دبي وورف التي تقدر قيمتها بـ 1.4 مليون درهم اإماراتي
•• دبي-الفجر: 

�أكرب  �أح��د  �لعاملية،  �لقرية  �أعلنت 
�لعامل  يف  �ل���ث���ق���اف���ي���ة  �مل���ن���ت���زه���ات 
للثقافة  �لأوىل  �لعائلية  و�لوجهة 
و�لت�صوق و�لرتفيه يف �ملنطقة، عن 
لل�صحب  �ل��ك��ربى  باجلائزة  �لفائز 
�لربنامج  �إطلقه خ��لل  �ل��ذي مت 
�لرتفيهي للمو�صم 24. و�صيح�صل 
�ل��ف��ائ��ز ع��ل��ى ���ص��ق��ة ���ص��ك��ن��ي��ة فخمة 
يف جم��ّم��ع دب��ي وورف �مل��ت��و�ج��د يف 
و�جهة �جلد�ف �لبحرية "�جلد�ف 
لدبي  �ل���ت���اب���ع���ة  ووترفرونت" 
ب�  ت��ق��ّدر قيمتها  و�ل��ت��ي  �ل��ق��اب�����ص��ة، 

درهم. مليون   1.4

�صيوفنا   م��ع  �ل�����ص��ع��ي��دة  �ل��ل��ح��ظ��ات 
على  �لإب��ت�����ص��ام��ة  ل��ر���ص��م  �صعينا  يف 
وج���وه���ه���م يف ظ���ل ه����ذه �لأوق������ات 
فخورون  ون���ح���ن  �ل���ص��ت��ث��ن��ائ��ي��ة،  
دبي  م��ع  �ل�صرت�تيجية  ب�صر�كتنا 
يف  معنا  ت��ع��اون��و�  �ل��ذي��ن  �لقاب�صة 
ربح  �لفر�صة يف  �أحد �صيوفنا  منح 
�صقة فخمة، لتكون عن�صر �ملفاجاأة 
�لقرية  ب���ه  ل��ط��امل��ا مت���ي���زت  �ل�����ذي 
كما  مو��صمها.  م��د�ر  على  �لعاملية 
ن�صكر فريق �لعمل يف �صبكة �لإذ�عة 
�ل��ع��رب��ي��ة و�ق���ت�������ص���ادي���ة دب����ي على 
تعاونهم معنا لتحقيق ذلك. نتمنى 
���ص��اه��م��ن��ا م���ن خلل  ن��ك��ون ق���د  �أن 
مبادرتنا بتحقيق حلم فايز، ونحن 

ب��ا���ص��ت��خ��د�م ت��ذ�ك��ر �ل���دخ���ول �لتي 
وبطاقات  دره���م   15 قيمتها  تبلغ 
مت  ك���م���ا   . ترفيهية"  "وجهات 
�أ�صحاب  م���ن  �ل�����ص��ي��وف  ت�����ص��ج��ي��ل 
يف  تلقائياً  �ل�صخ�صيات  كبار  باقات 
�ملركز  �ل�صحب يف  �ل�صحب. وجرى 
�لعربية  �لإذ�ع���ة  ل�صبكة  �لرئي�صي 
"�قت�صادية  ع���ن  مم��ث��ل  ب��ح�����ص��ور 
�أبريل، حيث   3 دبي"، يوم �جلمعة 
مت �لإع�������لن ع���ن ���ص��اح��ب �حلظ 
�ل�صحب.  ع����و�ده يف  ف��اي��ز  �ل��ف��ائ��ز  
ي��ح��م��ل ف���اي���ز �جل��ن�����ص��ي��ة �لأردن���ي���ة 
ويعي�ص يف �لإمار�ت منذ 30 عاماً، 
قطاع  يف  ويعمل  ل��ول��دي��ن  �أب  وه��و 

�لرعاية �ل�صحية.

�لعاملية  �ل���ق���ري���ة  ���ص��ي��وف  ����ص���ارك 
�مل��و���ص��م �مل��ا���ص��ي �إب���ت���د�ًء م��ن دخول 
�ل�صحب  يف  �جل������دي������دة  �ل�������ص���ن���ة 

ب����در  ق�������ال  �مل����ن����ا�����ص����ب����ة،  ه�������ذه  ويف 
للقرية  �لتنفيذي  �لرئي�ص  �أنوهي، 
ن�صارك  �أن  "ي�صعدنا  �ل���ع���امل���ي���ة: 

�للحظة  ه��ذه  تبقى  ب���اأن  ثقة  على 
�أ�صعد ذكرياته".

من جهته قال خالد �ملالك، �لع�صو 
"تلعب  �ل��ق��اب�����ص��ة:  �مل��ن��ت��دب ل��دب��ي 
ر�صم  يف  حيوياً  دور�ً  �لقاب�صة  دب��ي 
�خل���ارط���ة �مل��ع��م��اري��ة لإم������ارة دبي 
وتقدمي �أف�صل �لتجارب �ل�صياحية 
منذ تاأ�صي�صها قبل 15 �صنة. ونحن 
�صعد�ء بتعاوننا مع �لقرية �لعاملية 
لإطلق مثل هذ� �ل�ّصحب �لأول من 
وتقدمي  ك��ربى،  ج��ائ��زة  على  نوعه 
هذه �لفر�صة �ملميزة لأحد �صيوفها 
�ل��ت��ي م��ن ���ص��اأن��ه��ا �أن ت��غ��ري جمرى 
حياته ب�صكل كامل وللأف�صل. و�أود 
هذ�  يف  �صارك  من  جميع  �أ�صكر  �أن 

�ل�صحب و�أن �أهنئ �لفائز".
"نتطلع  �أن������وه������ي:  ب������در  و�أك�����م�����ل 
يف  جديد  من  ب�صيوفنا  للرتحيب 
�ليوبيل  �ل��ذي ميثل  �ل25  �ملو�صم 
�ل��ع��امل��ي��ة، ليكون  ل��ل��ق��ري��ة  �ل��ف�����ص��ي 
�لوجهة  ت���اري���خ  يف  ف���ارق���ة  ع��لم��ة 
�لذكريات  م���ن  �مل���زي���د  ومي��ن��ح��ه��م 

بالنيابة عن  �أتوجه،  كما  �ل�صعيدة. 
فريق عمل �لقرية �لعاملية، بال�صكر 
و�ل�صيوف  ���ص��رك��ائ��ن��ا  ج��م��ي��ع  �إىل 
�ملو�صم  ز�رون���ا  ودعمونا يف  �ل��ذي��ن 
للجميع  �آملن  و�لع�صرين،  �لر�بع 
دو�م �ل�صحة و�لعافية خا�صة خلل  

�لأ�صابيع �لقادمة."

خالل الإحاطة الإعالمية الدورية حلكومة الإمارات حول م�ستجدات كوفيد19

�شفـاء 17 حـالة وت�شجيل 241 اإ�شـابة جـديـدة مـن جن�شيات خمتلفة 
زيادة عدد الإ�سابات تعود اإىل عدم التزام امل�سابني بالإجراءات الوقائية والحرتازية والتباعد اجل�سدي واإجراءات احلجر ال�سحي

لب�س الكمامات �سروري على كافة اجلمهور يف الفرتة احلالية عند اخلروج من املنزل، �سواًء لالأ�سخا�س الذين يعانون من اأعرا�س مر�سية ، اأو الذين ل يعانون منه
ت�سكيل غرفة عمليات مركزية تت�سمن فرق عمل رئي�سية للتعامل مع التحديات القت�سادية املتوقعة

تقلي�س الإجراءات اجلمركية من يومني اإىل �ساعات فقط لت�سهيل دخول �سحنات ال�سلع الغذائية
•• اأبوظبي-وام:

�أبوظبي  �إم��ارة  �ل��دوري��ة يف  �لإح��اط��ة �لإعلمية  �أم�ص  �لإم���ار�ت  عقدت حكومة 
�مل�صتجد يف  �ملرتبطة بفريو�ص كورونا  �مل�صتجد�ت و�حل��الت  �آخر  للوقوف على 
�لدولة، حتدثت فيها �لدكتورة فريدة �حلو�صني، �ملتحدث �لر�صمي عن �لقطاع 
�ملتخذة  �لح���رت�زي���ة  �لإج�����ر�ء�ت  م�صتجد�ت  ع��ن  �لإم�����ار�ت،  دول���ة  يف  �ل�صحي 
للوقاية من �لفريو�ص، �إىل جانب حميد ر��صد �ملهريي، متحدث ر�صمي من وز�رة 

�لقت�صاد حول �لجر�ء�ت �ملتخذة يف �لقطاع �لقت�صادي.

جديدة. اإ�سابة  حالة   241
فقد �أعلنت �لدكتورة فريدة �حلو�صني خلل �لإحاطة عن ت�صجيل ور�صد 241 
�إ�صابة جديدة كورونا �مل�صتجد كوفيد19-، مت �لتعرف عليها من خلل  حالة 
�أعلن عنها م�صبقاً، ومع ت�صجيل �حلالت �جلديدة  فح�ص �ملخالطن لإ�صابات 
و�صل �إجمايل عدد �حلالت �لتي مت ت�صخي�صها 1505 حالت يف دولة �لإمار�ت. 
�أو�صحت �لدكتورة فريدة �أن �حلالت �مل�صجلة تعود جلن�صيات خمتلفة وجميعها 
زيادة  �أن  �إىل  �أ���ص��ارت  كما  �للزمة  �ل�صحية  للرعاية  وتخ�صع  م�صتقرة  ح��الت 
عدد �لإ�صابات تعود �إىل عدم �لتز�م �مل�صابن بالإجر�ء�ت �لوقائية و�لحرت�زية 
�إىل حالت مرتبطة  بالإ�صافة  �ل�صحي،  و�إج��ر�ء�ت �حلجر  �جل�صدي  و�لتباعد 
�لإعلن  فريدة" يوؤ�صفنا  �لدكتورة  قالت  �آخ��ر  �خل��ارج. من جانب  �إىل  بال�صفر 
ب�صبب  عاًما،   53 �لعمر  يبلغ من  �لعربية  مل�صاب من �جلن�صية  وف��اة  عن حالة 
�لوفاة  �إجمايل حالت  �لوفاة و�صل  بالفريو�ص، ومع حالة  �لإ�صابة  م�صاعفات 
يف �لدولة 10 حالت، متوجهة بخال�ص �لتعازي و�ملو��صاة لذوي �ملتويف و�أ�صرته، 
و�أكدت حر�ص حكومة �لإمار�ت على �لتو��صل معهم، وتقدمي �لدعم �للزم لهم 

يف هذه �لفرتة ، وت�صهيل تنفيذ �أي �إجر�ء�ت لدعمهم.

الدولة يف  �سفاء  حالة   125
و�أعلنت �لدكتورة فريدة �حلو�صني عن �صفاء 17 حالة جديدة مل�صابن بفريو�ص 
تلقيها  بعد  �مل��ر���ص  �أع��ر����ص  م��ن  �ل��ت��ام  وتعافيها  كوفيد19-  �مل�صتجد  ك��ورون��ا 
�مل�صت�صفى، حيث و�صل جمموع حالت  دخولها  �للزمة منذ  �ل�صحية  �لرعاية 

�ل�صفاء 125 حالة م�صجلة حتى �لآن.
من جانب �آخر �أو�صحت �لدكتورة فريدة �أن �لعدد �ملتز�يد يف �حلالت يف �لدولة 
�جلهات  جتريها  و�لتي   ، و�ملكثفة  �ل�صتباقية  �لفحو�صات  بعد  متوقعة،  نتيجة 

�لإجر�ء  و�أن هذ�  �مل�صابن و�ملخالطن،  �ملخت�صة على نطاق و��صع للك�صف عن 
حلالت  �لعزل  نطاق  يف  �لتو�صيع  �إىل  بالإ�صافة  و�لتق�صي  للبحث  �ل�صتباقي 
�لفح�ص  نطاق  تو�صيع  مع  وبالتايل  �ملرحلة،  هذه  يف  مهمة  عو�مل  �ملخالطن 
من �ملتوقع �أن ن�صهد خلل �لفرتة �ملقبلة �ملزيد من �حلالت. ونا�صدت �لدكتورة 
�لج����ر�ء�ت  �جل�����ص��دي وتطبيق  بالتباعد  �لل��ت��ز�م  ب�����ص��رورة  �جل��م��ه��ور  ف��ري��دة 
�لوقائية �ملعتمدة ب�صكل دوري، حيث قالت " خروجك لغري �ل�صرورة و�إ�صابتك 
ل �صمح �هلل خ��ط��ر عليك وع��ل��ى م��ن ح��ول��ك، ون��وؤك��د ع��ل��ى �لأف�����ر�د يف �حلجر 
�ل�صحي، �أو �ملنزيل ب�صرورة �لإلتز�م باإجر�ء�ت �حلجر ، و�لتقيد باملدة �لزمنية". 
فيما طالبت �جلمهور بعدم ن�صر �ل�صائعات و�لأخبار �ملغلوطة، و��صتباق �لأحد�ث 
، دون �نتظار �لقر�ر�ت �لر�صمية فيها، حيث قالت " �ليوم نحن كلنا م�صوؤولون 

عن �إجناح �جلهود �لوطنية يف حماربة فريو�ص كورونا ".

لب�س الكمامات �سروري لكافة اجلمهور
كافة  على  �صروري  �لكمامات  لب�ص  �أن  �إىل  �حلو�صني  فريدة  �لدكتورة  و�أ�صارت 
�لذين  للأ�صخا�ص  �صو�ًء  �ملنزل،  �خل��روج من  �حلالية عند  �لفرتة  �جلمهور يف 

يعانون من �أعر��ص مر�صية ، �أو �لذين ل يعانون منه.
يف  �ل��ك��م��ام،  لب�ص  �أن  ت��وؤك��د  كانت  �ل�صابقة  و�ل��در����ص��ات  �ملعطيات  �أن  و�أو���ص��ح��ت 
تنف�صية  �أع��ر����ص  من  يعانون  �لذين  �لأ�صخا�ص  على  يقت�صر  �لعامة  �لأم��اك��ن 
�إج���ر�ء�ت  �إت��خ��اذ  بالفعل  ومت  وق��د  �جلميع،  ولي�ص  وغ��ريه��ا  و�لكحة  كال�صعال 
حكومية بهذ� �ل�صدد، مثل فر�ص غر�مات على �ملخالفن، ومع متابعتنا �مل�صتمرة 
، لكافة�لدر��صات و�لأبحاث، وبناًء على �لتو�صيات �لدولية، و�لتي �أكدت موؤخر�ً 
�إمكانية �إ�صابة ن�صبة من �لأ�صخا�ص ، ودون ظهور �أية �أعر��ص عليهم، وبالتايل 

�إمكانية نقلهم �ملر�ص لأ�صخا�ص �آخرين.
وحول مو��صفات و��صرت�طات �لكمامات، قالت �لدكتورة فريدة �لبع�ص قد ي�صري 
�لفئات على  ق��درة بع�ص  �أو حتى عدم  �لبيع،  �إىل عدم توفرها يف بع�ص منافذ 
�صر�ئها، هنا نوؤكد �أن �خليار �لبديل يف حال عدم وجود كمام طبي، هي تغطية 
خام  من  �ل�صنع  منزلية  كمامات  �أو   ، ورقية  كمامات  وبا�صتخد�م  و�لفم  �لأن��ف 
�لكمامات قد  �إع��ادة غ�صلها، وه��ذه  �لتاأكد من  ، مع  �لقطن �ملخلوط  �أو  �لقطن 

ت�صاهم يف تقليل �نت�صار �ملر�ص.

ا�ستمرارية برنامج التعقيم الوطني
ذكرت �لدكتورة فريدة خلل �لإحاطة �لإعلمية �أن �عتماد ��صتمر�رية برنامج 

�لتعقيم �لوطني مهم و�عتماد تقييمه ب�صورة دورية، حيث جاء قر�ر ��صتمر�ريته 
بعد جناح �ملر�حل �لأوىل من �لربنامج، وتعقيم �لعديد من �ملناطق و�ملر�فق، ويف 
خمتلف �إمار�ت �لدولة ،ومبا يتو�فق مع �لإجر�ء�ت �لحرت�زية �ملتبعة يف �لدولة 

،وتو�صيات منظمة �ل�صحة �لعاملية، و�ملمار�صات �لدولية �ملعتمدة.
�لفرتة  خ��لل  لإجن��اح��ه  �جلمهور  من  �لتعاون  ��صتمر�رية  �أهمية  على  و�أك���دت 
�لقادمة و�لإلتز�م باأي توجيهات �إ�صافية يف هذ� �خل�صو�ص ،خا�صًة �أن �جلهات 
مبا  وتنفيذها  بها،  خا�صة  تعقيم  خطط  بو�صع  �صتقوم   ، �إم���ارة  كل  يف  �ملحلية 

يتنا�صب مع �حتياجات �ملر�فق و�ملن�صاآت فيها.

ت�سكيل غرفة عمليات مركزية للتعامل مع التحديات القت�سادية
�لقت�صاد،  وز�رة  م��ن  �لر�صمي  �ملتحدث  �مل��ه��ريي  ر����ص��د  حميد  �أك��د  جانبه  م��ن 
�لأكر  �لقطاعات  من  يعد  �لقت�صادي  �لقطاع  �أن  �لإعلمية  �لإحاطة  خلل 
�لوطني لدولة  و�أن �لقت�صاد  �مل�صتجد،  �نت�صار فريو�ص كورونا  بتد�عيات  تاأثر�ً 
 ، �لعاملية  �لأ���ص��و�ق  مبختلف  ومرتبط  وم���رن،  تناف�صي  �قت�صاد  ه��و  �لإم����ار�ت، 

وبالتايل فهو لي�ص مبعزل عن �آثار �لأزمة �لر�هنة.
تد�عيات  مل��و�ج��ه��ة  ج��ه��وده��ا  �إط����ار  ويف  �لق��ت�����ص��اد  وز�رة  �مل��ه��ريي عملت  وق���ال 
�لأزمة،وبالتعاون مع �جلهات �ملعنية ل�صمان ��صتمر�رية �لأعمال ورفع �جلاهزية 
مع  للتعامل  رئي�صية  عمل  ف��رق  تت�صمن  مركزية  عمليات  غرفة  ت�صكيل  على 
�لتحديات �لقت�صادية �ملتوقعة ، تت�صمن فريق منافذ �لبيع و�لتجزئة، وفريق 
�لتجارة  �ل�صياحة، وفريق  ، وفريق  �مل�صتهلك  �لرقابة وحماية  �ملوردين، وفريق 
�خلارجية و�ل�صتثمار. و��صتعر�ص �ملتحدث �لر�صمي عدد� من �لج��ر�ء�ت �لتي 
مع  و�لتن�صيق  و�لتجزئة  �لبيع  منافذ  بفرق  و�ملتعلقة  �ليوم  حتى  تنفيذها  مت 
مبنافذ  بيانات،  قاعدة  �إن�صاء  مت  حيث  �مل�صتهلك،  وحماية  و�لرقابة،  �مل��وردي��ن 
خمتلف  يف  منفذ،   1600 من  �أك��ر  عددها  ويبلغ   ، �مل�صجلة  �لرئي�صية  �لبيع 
�أ�صو�ق �لدولة، وو�صع خطة حل�صر كميات �ملخزون �ملتوفر يف �لدولة،من �ل�صلع 

�لأ�صا�صية ب�صورة م�صتمرة.

تقلي�س الإجراءات اجلمركية من يومني اإىل �ساعات فقط
ذكر �ملهريي �أنه مت �لتن�صيق �مل�صرتك بن �ملوردين ومنافذ �لبيع ل�صمان توفري 
و�لدو�ئر  �لهيئات  مع  �ل��وز�رة  ن�صقت  وقد  منا�صبة،  باأ�صعار  �ملنافذ  لهذه  �ل�صلع 
"من  و�لأ�صا�صية  �لغذ�ئية  �ل�صلع  �صحنات  دخول  لت�صهيل  �لدولة  يف  �جلمركية 
�مليناء �إىل �مل�صتودع" حيث مت تقلي�ص �لإجر�ء�ت �جلمركية من يومن �إىل �صاعات 

فقط.  و�أ�صاف �ملهريي �أنه مت 
لتنويع  �مل��وردي��ن،  مع  �لتعاون 
م�������ص���ادر �ل����ص���ت���ري�د و�إي���ج���اد 
�لغذ�ئية  لل�صلع  بديلة  �أ�صو�ق 
تتاأثر  �صلعة  ،ف��اأي  و�لأ�صا�صية 
�لإجر�ء�ت �لحرت�زية  نتيجة 
�لتي تطبقها دول �ل�صتري�د ، 
�ل�صحن  حركة  تاأثر  نتيجة  �أو 
ف���ه���ن���اك ع�����دد م����ن �لأ�����ص����و�ق 

�لبديلة �جلاهزة ، لإعادة تلبية حاجة �ل�صوق، وب�صورة �صريعة . وقال �ملهريي " 
يعمل فريق �لرقابة وحماية �مل�صتهلك يف �لوز�رة وبالتعاون مع �جلهات �ملعنية، 
دورية،  ب�صورة  �لأ�صو�ق  ،على  �لتفتي�ص  عمليات  وتطبيق  �لأ�صعار،  مر�قبة  على 
لتاأمن حماية �مل�صتهلك، وتنفيذ �ل�صيا�صات و�لقو�نن ذ�ت �ل�صلة، ومتابعة مدى 
�للتز�م بها، كما متت م�صاعفة عدد موظفي ، مر�كز �صكاوى حماية �مل�صتهلك 
و�تخاذ  �مل�صتهلكن،  �صكاوى  كافة  ل�صتقبال   ، �ل��ف��رتة  ه��ذه  خ��لل  �ل����وز�رة،  يف 
فيما  �لبيع،  كافة منافذ  به  تلتزم  �أعلى،  �للزمة، وقد و�صعنا حد�  �لإج���ر�ء�ت 

يخ�ص �أ�صعار �ملعقمات و�لكمامات ، بحيث ل تتجاوز ن�صبة �لربح 5% ".

وعي اجلمهور ال�ستهالكي
�أكد حميد �ملهريي خلل ر�صالة توجه بها للجمهور حول �لوعي �ل�صتهلكي، 
�أنه �نت�صرت خلل هذه �لأزمة، بع�ص �ملمار�صات �ل�صتهلكية غري �ل�صحية ويف 
مقدمتها �ل�صر�ء و�لتخزين بكميات مبالغ فيها وقال هذه �ملمار�صات ل د�عي لها 
فاأ�صو�قنا وهلل �حلمد ل تعاين �أي نق�ص وعملية �لإم��د�د و�ل�صتري�د، تتم وفق 
لفرت�ت  يكفي  �ملتو�فر  و�ملخزون   ، م�صتمر  �ملحلي  و�لإن��ت��اج   ، �ملو�صوعة  �خلطة 

طويلة.

القطاع ال�سياحي اأكرث القطاعات املتاأثرة والأ�سرع تعافيًا بعد الأزمة
�أكر  من  يعد  �ل�صياحي  �لقطاع  �أن  �لقت�صاد  ل���وز�رة  �لر�صمي  �ملتحدث  و�أف���اد 
�لقطاعات �ملتاأثرة بالأزمة �حلالية نتيجة �إجر�ء�ت تعليق �ل�صفر وكذلك تقييد 
�لإم��ار�ت مبقومات قوية،  دولة  �ل�صياحي يف  �لقطاع  يتمتع  �حلركة، ومع ذلك 
�لأزمة،  بعد  �لتعايف  مرحلة  �صتقود  �لتي  �لقطاعات  �أول  من  يكون  �أن  ويتوقع 

وب�صورة �صريعة.
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اأخبـار الإمـارات

لأنهم جزء من املجتمع

تنمية املجتمع: تعزز توا�شلها عن بعد مع اجلاليات يف اأبوظبي

افتتاح منفذين جديدين لبيع ال�سلع الغذائية املدعمة يف �سالتي الأفراح بال�سهامة وامل�سرف

بلدية مدينة اأبوظبي توفر 133 �شلعة غذائية عرب 12 منفذًا يف مدينة اأبوظبي والرب الرئي�س تلبية الحتياجات املواطنني خالل الفرتة احلالية و�شهر رم�شان الكرمي

بدء مقابالت املتاأهلني جلائزة ال�شارقة للتفوق الرتبوي عن بعد

•• اأبوظبي-الفجر: 

ممثلي  مع  فيديو  مكاملة  عرب  �أبوظبي،  يف  �ملجتمع  تنمية  د�ئ��رة  تو��صلت 
�جلاليات يف �لإمارة، بهدف �لطمئنان عليهم و�لتاأكد من �صلمتهم، بهدف 
�إيجابية ت�صاهم يف تر�بط �ملجتمع، و�لعمل  تعزيز �لتعاون و�إر�صال ر�صائل 
على �إ�صر�ك كافة �صر�ئح �ملجتمع، حيث تعنى �لد�ئرة بتنظيم �لقطاع �لغري 

ربحي يف �لإمارة و�لذي ي�صم �جلمعيات و�ملوؤ�ص�صات ذ�ت �لنفع �لعام.
�مل�صاركة  لقطاع  �لتنفيذي  �ملدير  �لظاهري،  �ملطوع  �صلطان  �صعادة  و�أك��د 
�لتو��صل مع جميع  �ملجتمع، لقد حر�صنا على  د�ئرة تنمية  �ملجتمعية يف 

و�ملجتمع  بيننا  �لرت�بط  لتعزيز  �لأول  �ملقام  ون�صعى يف  �جلاليات،  و�أندية 
�أفر�د  جلميع  كرمية  حياة  لتوفري  �لأ�صا�صي  �ل��ه��دف  حتقيق  خ��لل  م��ن 
�لإمارة  �ملحلية يف  �لد�ئم و�مل�صتمر مع �جلاليات  �ملجتمع، وياأتي تو��صلنا 

و�لتاأكد من �صلمتهم وذويهم.
يف  للمقيمن  مهمة  من�صة  �جلاليات  م��ق��ر�ت  ت�صكل  �ل��ظ��اه��ري،  و�أ���ص��اف 
�أبوظبي، وما مل�صناه من تعاون وتر�بط وحب لهذه �لأر���ص �لطيبة  �إم��ارة 
�لإجر�ء�ت  و�أتباع  بالتقيد  �جلميع  من  �ملجتمعية  �مل�صوؤولية  مدى  يعك�ص 
�لح���رت�زي���ة �ل��ت��ي ت��ق��وم ب��ه��ا �حل��ك��وم��ة مل��و�ج��ه��ة �ن��ت�����ص��ار ف��ريو���ص كورونا 
�مل�صتجد "كوفيد 19"، و�لهدف من ذلك هو �ملحافظة على �أمن و�صلمة 

جميع �أفر�د �ملجتمع.
�لقائمن على مقر�ت �جلاليات  �ل�صكر، جلميع  �لظاهري، بجزيل  وتقدم 
على تعاونهم مع �لر�صائل �لتوعوية �لتي يتم �إر�صالها لهم، ب�صاأن �لإجر�ء�ت 
�ل�صارية حيث  للت�صريعات  �لتز�مهم وفقا  و�لتوعوية مثمنن  �لحرت�زية 
يعك�ص هذ� �لرت�بط على �أنهم جزء فعال من �ملجتمع، وكٌل منا يكمل �لآخر 

يف �حلر�ص على �صلمة �لأفر�د و�صحتهم.
�لر�صمية  و�جلهود  �صعادتهم  بالغ  عن  �جلاليات،  ممثلو  عرب  جانبه،  من 
وجلميع  و�لهتمام  �لرعاية  يف  جهاتها،  مبختلف  �ل��دول��ة  بها  تقوم  �لتي 
�أفر�د �ملجتمع، �أكدو� خلل �لجتماع �أن �لبيت متوحد بجميع �جلن�صيات 

و�جلاليات �ملتو�جدة يف �أبوظبي، و�لكل حري�ص على �صلمة �ملجتمع و�إتباع 
�لتو��صل  عرب  �ل��د�ئ��رة  تقدمها  �لتي  �جلهود  مثمنن  �لتعليمات،  جميع 

�مل�صتمر مع �لأندية و�جلمعيات �لغري ربحية.
تو��صلت  بعد،  عن  �لجتماعات  من  جمموعة  نظمت  قد  �ل��د�ئ��رة،  وكانت 
و�لأندية،  و�جل��م��ع��ي��ات  �جل��ال��ي��ات  ممثلي  م��ن  ك��ب��رية  جمموعة  م��ع  فيها 
�أ�صاليب  بال�صلمة،  مرتبطة  توعوية  ور�صائل  مقرتحات  معهم  وتبادلت 
و�أن�صطة للأ�صرة د�خل �ملنزل، �إىل جانب �لتحدث �إىل خرب�ء وم�صت�صارين 
�لأو�صاع  م��ع  للتكيف  و�ل��ت��ج��ارب  �ملمار�صات  �أف�صل  لعر�ص  متخ�ص�صن 

�حلالية.

•• اأبوظبي -الفجر:

جديدين  �إ�صافين  منفذين  �فتتاح  ع��ن  �أبوظبي  مدينة  بلدية  �أعلنت 
لبيع �ل�صلع �لغذ�ئية �ملدعمة يف كل من �صالة �لأفر�ح يف منطقة �مل�صرف 
باأبوظبي، و�صالة �لأفر�ح يف مدينة �ل�صهامة، وذلك �صمن �إطار جت�صيد 
توجيهات �لقيادة �حلكيمة وحر�صها على �إ�صعاد �ملو�طنن، وتوفري خيار�ت 
متعددة حل�صولهم على �حتياجاتهم من �ل�صلع �لغذ�ئية، ومبا يتما�صى 
)خلك  مبادرة  وتطبيق   ، �لر�هنة  و�لوقائية  �لحرت�زية  �لإج���ر�ء�ت  مع 
، وكذلك  �لعامة  �ملو�طنن و�صحتهم  ل�صلمة  �لبيت( حماية و�صوناً  يف 
لدعم �لأ�صر �ملو�طنة وتوفري كافة �حتياجاتها بامل�صتوى �حل�صاري �لذي 

يحقق تطلعاتهم.
وحول خدمات �ملنفذين �جلديدين لبيع �ل�صلع �لغذ�ئية �ملدعمة �للذين 
�ملو�طنن  ي�صتقبلن  �ملركزين  �أن  �لبلدية  �أك��دت  موؤخر�  �فتتاحهما  مت 
�ل�صبت و  6 م�صاًء، من يوم  �ل�صاعة  8 �صباحا وحتى  �ل�صاعة  �لكر�م من 
�لغذ�ئية عرب  �ل�صلع  �إىل توفري خدمة تو�صيل  �إىل �خلمي�ص، بالإ�صافة 

. smarthub طلب �ملو�د من �ملن�صة �لذكية

�ملدعمة  �لغذ�ئية  �ل�صلع  م��ر�ك��ز  ع��دد  �أن  �أبوظبي  مدينة  بلدية  و�أك���دت 
و�ملتاحة �رتفع �إىل 12 مركز� ومنفذ� يف مدينة �أبوظبي و�لرب �لرئي�ص 
لتلبية �حتياجات �ملو�طنن خلل �لفرتة �حلالية ورم�صان �ملبارك وهي 
موزعة على �ل�صكل �لتايل: م�صتودعان �ثنان تابعان للبلدية يف منطقتي 
�ملرور و�مل�صفح، بالإ�صافة �إىل منافذ �لبيع يف جمعيات �أبوظبي �لتعاونية 
و�مل��ي��ن��اء، و�ل�صاخمة وم��ك��اين مول،  و�أب��وظ��ب��ي م��ول،  �مل���رور،  يف مناطق: 
ومنافذ �لبيع �لتابعة جلمعيات بني يا�ص يف: �ل�صهامة، و�ملفرق، وم�صفح، 
و�ل�صمحة، بالإ�صافة �إىل �ملنفذين �جلديدين يف �صالتي �لأفر�خ بكل من 

منطقة �مل�صرف ومدينة �ل�صهامة.
�أهم  على  حتتوي  غذ�ئية،  �صلعة   133 �ملنافذ  هذه  عرب  �لبلدية  وتوفر 
�ل�صلع �لأ�صا�صية للم�صتهلكن �ملو�طنن، مثل �لأرز، و�لطحن، و�ل�صكر، 
و�لزيوت، وغريها من �ل�صلع �لغذ�ئية �لأخرى كاملياه و�ملعلبات و�لتمور 

و�ملنظفات و�ملو�د �لغذ�ئية �ملجمدة وغريها �لكثري.
و�صاعفت �لبلدية عدد �صيار�ت تو�صيل �ل�صلع �لغذ�ئية �إىل منازل �ملو�طنن 
بهدف �إر�حة �ملتعاملن من �لذهاب �إىل �ملر�كز و�ملنافذ للح�صول على ما 
يريدون من �ملو�د، حيث وفرت �لبلدية من�صة �إلكرتونية متكن �ملتعاملن 

من طلب كل ما يودون من �ل�صلع �لغذ�ئية يف دقائق معدودة.
كما حر�صت على ن�صر �لعديد من مقاطع �لفيديو �لتوعوية و�لت�صويقية 
عرب من�صتها وح�صاباتها �لإلكرتونية حلث �أفر�د �ملجتمع على ��صتخد�مها 

عند طلب �ملو�د.
و�لرب  �أبوظبي  مدينة  مناطق  جميع  للمنازل  �لتو�صيل  خدمة  وت�صمل 
�لرئي�صي، خلل �صاعات �لتو�صيل: جلميع �أيام �لأ�صبوع )من �ل�صاعة 7 
�صباحاً �إىل 6 م�صاًء( ، موؤكدة �أن خدمة تو�صيل �ل�صلع �لغذ�ئية �ملدعمة 

ب�صاأن �أ�صحاب �لهمم وكبار �ملو�طنن خدمة جمانية.
جميع  �أب��و�ب��ه  باأبوظبي  �مل��رور  منطقة  يف  �لغذ�ئية  �ل�صلع  مركز  ويفتح 
�أيام �لأ�صبوع من �ل�صاعة 7 �صباحاً وحتى 6 م�صاًء، ويفتح مركز منطقة 
م�صاًء،   6 �إىل  �صباحاً   7 م��ن  �خلمي�ص  �إىل  �ل�صبت  م��ن  �أب��و�ب��ه  �مل�صفح 
بينما تفتح مر�كز �ل�صلع �لغذ�ئية يف فروع جمعية �أبوظبي �لتعاونية يف 
مناطق: �ملرور، و�أبوظبي مول، و�مليناء، و�ل�صاخمة ومكاين مول، جميع 
�لليل، يف  عند منت�صف   12 وحتى  �صباحاً   8 �ل�صاعة  �لأ�صبوع من  �أي��ام 
حن تفتح مر�كز فروع جمعية بني يا�ص يف �ل�صهامة، و�ملفرق، وم�صفح، 
 12 8 �صباحاً وحتى  �ل�صاعة  �لأ�صبوع من  �أيام  �أبو�بها جميع  و�ل�صمحة 

عند منت�صف �لليل.
وميكن للر�غبن يف تو�صيل �ل�صلع �لغذ�ئية �إىل �ملنازل �تباع �لآلية �لتي 
و�صعتها �لبلدية، و�لتي تبد�أ بالت�صجيل و�لدخول على �ملن�صة �لإلكرتونية 
�ختيار  ث��م   https://smarthub.adm.gov.ae/login
�خلدمات �لأكر ��صتخد�ماً، ومن ثم �ختيار خدمة �صر�ء �ملو�د �لغذ�ئية 
�ملدعمة )طلب بطاقة مو�د غذ�ئية – �صر�ء مو�د غذ�ئية( و�ل�صغط على 
�خلا�صة  م��و�د غذ�ئية  بطاقة  رق��م  و�إدخ���ال  م��و�د غذ�ئية،  �صر�ء  �أيقونة 
باملتعامل، ثم �ختيار �أحد �ملخازن وحتديد �ل�صلع �لغذ�ئية مع �لتاأكد من 

�ختيار خدمة �لتو�صيل يف �لطلب وت�صديد �لر�صوم.
و�لتن�صيق مع  بالتعاون  �أبوظبي تطبق  بلدية مدينة  �أن  بالذكر  �جلدير 
�ل�صركاء �ل�صرت�تيجين، جميع �لإجر�ء�ت �لحرت�زية �ل�صحية يف كافة 
منافذ بيع وتوزيع �ملو�د �لغذ�ئية فيما يتعلق باآلية �لتعامل مع �ملتعاملن، 
رم�صان  و�صهر  �حلالية  �لفرتة  خ��لل  �لأه���ايل  �حتياجات  تلبية  بهدف 
�لكرمي وحماية ل�صحتهم و�صلمتهم، وتز�مناً مع �لإجر�ء�ت �لحرت�زية 
�لتي تدعو �أفر�د �ملجتمع �إىل �لبقاء يف منازلهم �صمن �إطار مبادرة ) خلك 

يف �لبيت(.

•• ال�سارقة- وام:

جائزة  يف  �مل��رك��زي��ة  �لتحكيم  جل���ان  ب����د�أت 
�ل�صارقة للتفوق و�لتميز �لرتبوي مرحلتها 
�ل���ث���ان���ي���ة م����ن �أع����م����ال �ل��ت��ح��ك��ي��م ع����ن بعد 
يف  تنتهي  �أن  ع��ل��ى  ع��م��ل   320 لإج���م���ايل 

�لثامن من �أبريل �جلاري.
�أم��ن عام جمل�ص  وق��ال �صعادة حممد �ملل 
�ل�صارقة للتعليم �إن �أعمال تقييم �مل�صاركات 
للمتناف�صن يف �لدورة �حلالية بد�أت مطلع 
مار�ص �ملا�صي فيما يجري �لعمل حاليا على 

�ملرئي  �لفيديو  بنظام  �ل�صخ�صية  �ملقابلت 
للمتاأهلن �حلا�صلن على 800 درجة فما 

فوق.
و�أو�صح �ملل �أن �جلائزة �لأوىل على م�صتوى 
و�لحتفاء  �ملتميزين  بتقدير  تهتم  �لدولة 
بهم، وت�صعى لإبر�ز مفاهيم �لتميز و�لإبد�ع 
�ملجتمعية  �ل�������ص���ر�ك���ة  ودع������م  وت��اأ���ص��ي��ل��ه��ا 
يف  يندرج  �ل��ذي  �لإيجابي  و�لفعل  و�لتاأثري 

�إطار �ملنظومة �لتعليمية.
من  ن��وع��ي��ة  نقلة  �حل��ال��ي��ة  �ل����دورة  وت�صهد 
ف�����ئات  ت�صمل  فيما  �ملتقدمن  �أع���د�د  حيث 

�جل�����ائزة : �لأف������ر�د و�مل�����وؤ�ص�صات �ل�����د�عمة 
�لرتبية  ومع���لم  �ملتميز  و�لطالب  للتعليم 
و�لأ�صرة  �ملتميز  و�مل��ع��ل��م  �ملتميز  �خل��ا���ص��ة 
فئة  جانب  �إىل  �ملتميزة  و�حل�صانة  �ملتميزة 
�ملدر�صة  وفئة  �أم��ور  �أولياء  جمل�ص  �أف������صل 
�ملت������ميز  �لنط������اق  مدير  وفئ�����ة  �ملت����ميزة 
�لرتبوي  و�ل���ب���ح���ث  �مل��ت��م��ي��ز  و�مل�����ص��������������������روع 
�لتطبيقي �ملتميز وفئة �أمن مركز م�صادر 

�لتعلم �ملتميز.
�إىل  ر�صالتها  خ���لل  م��ن  �جل��ائ��زة  وت��ه��دف 
وتنفيذ  و�لإب�����د�ع  �لتميز  مفاهيم  تعميق 

�لرب�مج �لنوعية وتقدير �ملتميزين وتعميق 
م��ف��اه��ي��م �ل��ت��م��ي��ز وت�����ص��ج��ي��ع ك��اف��ة �لأف�����ر�د 
�أد�ئهم  تطوير  على  �لتعليمية  و�ملوؤ�ص�صات 
�ملعرفة  نحو  �لإيجابية  �لجتاهات  وتعزيز 
لدى  �لب��ت��ك��ار  روح  وب���ث  �لعلمي  و�ل��ب��ح��ث 
�لتعليمية  و�ملوؤ�ص�صات  و�لباحثن  �لطلبة 
و�إذكاء روح �لتناف�ص بن �لأفر�د و�ملوؤ�ص�صات 
�لتعليمية يف جمال �لتميز �لعلمي وتوجيه 
�لتميز  نحو  و�ملوؤ�ص�صية  �لفردية  �لطاقات 
�ل��ع��ل��م��ي يف �مل���ج���الت �ل��ت��ي ت��خ��دم حتقيق 

توجهات �لدولة �لتنموية.

•• عجمان-الفجر:

تتبعها  �لتي  �لإج��ر�ء�ت �لحرت�زية و�لوقائية  �إطار  يف 
دولة �لإمار�ت للحد من �نت�صار عدوى فريو�ص كورونا 
�لنقل يف عجمان  19(، و�صعت هيئة  �مل�صتجد )كوفيد 
عليها  مكتوب  للهيئة  �لتابعة  �حلافلت  د�خ��ل  لفتات 
لغات  بثلث  �آم��ن��ة(،  م�صافة  �ت��رك  )ل�صلمتك  ع��ب��ارة 
لتجنب  وذل��ك  و�لأوردي�����ة،  و�لجنليزية  �لعربية  ه��ي: 

�نتقال �لعدوى بن �لركاب.
و���ص��رح ع��م��ر حم��م��د ل��وت��اه �مل��دي��ر �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  لقطاع 

�تخذت  �لهيئة  ب��اأن  بعجمان  �لنقل  هيئة  يف  �لعمليات 
ركاب  �صلمة  على  للحفاظ  �لوقائية  �لج���ر�ء�ت  كافة 
�لإجر�ء  ه��ذ�  �أن  �إىل  م�صري�ً  �جلماعي،  �لنقل  و�صائل 
ب�صرورة  و�ل�صلمة  �ل�صحة  لتعليمات  تطبيقاً  ي��اأت��ي 

ترك م�صافة كافية بن �لركاب. 
�مل�صافة  ب��رتك  �ل��رك��اب  �ل��ت��ز�م  �أهمية  ل��وت��اه على  و�أك���د 
�لآمنة حر�صاً على �صلمتهم، لفتاً �إىل �أن هيئة �لنقل 
لو�صائل  �صاملة  تعقيم  حملة  م��وؤخ��ر�ً  ن��ف��ذت  بعجمان 
�لنقل �صمن �لإجر�ء�ت �لحرت�زية و�لوقائية ملو�جهة 

هذ� �لوباء �لعاملي.

هيئة النقل بعجمان تعزز االإجراءات 
الوقائية داخل احلافالت 
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اأخبـار الإمـارات
االحتادية للجمارك ت�شدر اأول نظام موحد لرتخي�س مهنة التفتي�س اجلمركي يف الدولة

•• اأبوظبي-وام:

�أول ن��ظ��ام موحد  �أ����ص���درت �ل��ه��ي��ئ��ة �لحت���ادي���ة ل��ل��ج��م��ارك 
�لإم����ار�ت  دول���ة  يف  �جل��م��رك��ي  �لتفتي�ص  مهنة  لرتخي�ص 
�لعربية �ملتحدة بهدف تطوير منظومة �لتفتي�ص �جلمركي 
يف �لدولة ورفع كفاءة �ملفت�صن وتعزيز �لرقابة على �ملنافذ 
�جل��م��رك��ي��ة �حل���دودي���ة ودع���م تناف�صية دول���ة �لإم�����ار�ت يف 

�ملوؤ�صر�ت �لعاملية.
�جلمارك  مفو�ص  �لنيادي،  مطر  �صعيد  علي  معايل  وق��ال 
رئي�ص �لهيئة، �إن �لنظام �جلديد يعد خطوة �أ�صا�صية ومهمة 
يف �إطار ��صتعد�د قطاع �جلمارك للخم�صن عاماً �ملقبلة، كما 
�أنه ي�صاهم يف حتقيق �أهد�ف مبادئ روؤية �لإمار�ت 2021 

من خلل تطوير بيئة �لعمل �جلمركي �نطلقاً من قانون 
�جلمارك �ملوحد و�لت�صريعات �ملعمول بها يف هذ� �ملجال مبا 

يعزز دور �جلمارك يف دعم �أمن و��صتقر�ر �ملجتمع.
وين�ص �لنظام �جلديد على �أن �ملفت�ص �أو �ل�صابط �جلمركي 
هو �ل�صخ�ص �لطبيعي من مو�طني دولة �لإمار�ت �ملرخ�ص 
باأد�ء  �ملعتمدة  للمعايري  �لد�ئرة �جلمركية طبقاً  قبل  من 
مهنة �لتفتي�ص �جلمركي. بينما يعرف �لتفتي�ص �جلمركي 
�أو  �ملفت�ص  بها  ي��ق��وم  �ل��ت��ي  �جلمركية  �لأع��م��ال  �أح���د  ب��اأن��ه 
و�لأ�صخا�ص  �لب�صائع  على  للك�صف  �جل��م��رك��ي  �ل�صابط 
�لتهريب  مكافحة  بغر�ص  �أنو�عها  بجميع  �لنقل  وو�صائط 
�ل�صبط يف حال وج��ود �صبطيات، بهدف  و�إع��د�د حما�صر 
����ص��ت��ي��ف��اء �ل��ر���ص��وم �جل��م��رك��ي��ة وم��ن��ع دخ���ول �أو خ���روج كل 

و�للو�ئح  للأنظمة  طبقا  �صلع  من  مقيد  �أو  ممنوع  هو  ما 
�جلمركية �ملعمول بها.

و�أو�صح معاليه �أن نظام ترخي�ص مهنة �لتفتي�ص �جلمركي 
�جلديد يهدف �إىل �إعادة تنظيم مهنة �لتفتي�ص �جلمركي 
�حل�ص  ورف��ع  وتطويرها  وتعزيزها  وتطوينها  �ل��دول��ة  يف 
يف  �جلمركين  و�ل�صباط  للمفت�صن  و�جلمركي  �لأم��ن��ي 
�ل���دول���ة، وت��وح��ي��د �مل��ع��اي��ري و�لإج������ر�ء�ت �ل��لزم��ة لتعين 
وت���دري���ب وت��رخ��ي�����ص �مل��وظ��ف��ن �مل��ر���ص��ح��ن ل��ل��ق��ي��ام مبهام 
�لتفتي�ص �جلمركي، وو�صع خطط فعالة ل�صمان �لتطوير 
وتطوير  توحيد  �إىل  �إ�صافة  للمفت�صن،  �مل�صتمر  و�ل�تاأهيل 
�لفر�ص  تكافوؤ  و�صمان  بهم،  �خلا�صة  و�مل��ه��ار�ت  �لكفاء�ت 
�أمام �ملر�صحن من �ملو�طنن لوظيفة �لتفتي�ص �جلمركي، 

وكذلك �إن�صاء قاعدة بيانات موحدة للمفت�صن �أو �ل�صباط 
�ملمار�صات  �أف�صل  تطبيق  و�صمان  ب��ال��دول��ة،  �جلمركين 

و�ملعايري �لعاملية يف جمال �لتفتي�ص �جلمركي.
وتطبق �أحكام �لنظام �جلديد على كافة �لدو�ئر �جلمركية 
يف �لدولة، مبا يف ذلك �ملفت�صون �أو �ل�صباط �جلمركيون يف 
تلك �لدو�ئر و�ملعنيون بعمليات �لتفتي�ص �جلمركي مبوجب 
قر�ر �لتعين و�لرتخي�ص �ل�صادر من �لد�ئرة �جلمركية. 
كما ت�صري �أحكامه على موظفي �لهيئة �لحتادية للجمارك 
ممن يحملون م�صمى �ملر�قب و�ملفت�ص �أو �ل�صابط �جلمركي 
ويتمتعون ب�صفة �ل�صبطية �لق�صائية وفقاً لقانون �لهيئة 

رقم 8 ل�صنة 2015.
�لحتادية  �لهيئة  �صتقوم  �ل��ن��ي��ادي:  علي  م��ع��ايل  و�أ���ص��اف 

للجمارك باإن�صاء �صجل �حتادي ي�صمى “�ل�صجل �لحتادي 
كقاعدة  �ملرخ�صن”،  �جل��م��رك��ي��ن  �ل�����ص��ب��اط  للمفت�صن 
بجميع  �خلا�صة  و�ملعلومات  �لبيانات  فيها  ت�صجل  بيانات 
�ملحلية  �جلمارك  ودو�ئ��ر  �لهيئة  يف  �جلمركين  �ملفت�صن 
�مل��رخ�����ص ل��ه��م �ل��ق��ي��ام ب��ع��م��ل��ي��ات �ل��ت��ف��ت��ي�����ص �جل��م��رك��ي يف 

�لدولة.
وتتوىل �للجنة �لفنية لرتخي�ص مهنة �لتفتي�ص �جلمركي 
�إعد�د  �ملحلية  �جل��م��ارك  دو�ئ���ر  وع�صوية  �لهيئة  برئا�صة 
�ل��لزم��ة لتعين وتدريب  �مل��ع��اي��ري و�لإج������ر�ء�ت  و�ع��ت��م��اد 
وت��رخ��ي�����ص �مل��ف��ت�����ص��ن �أو �ل�����ص��ب��اط �جل��م��رك��ي��ن، و�إع����د�د 
لقيد  �لحت����ادي  بال�صجل  �خل��ا���ص��ة  �ل��ع��م��ل  �آل��ي��ة  وتنظيم 

�ملفت�صن وفًقا للبيانات و�ملتطلبات �ملعتمدة يف �لنظام.

اإجنازات متميزة لـ »الوطني االحتادي« خالل الربع االأول

و�أدت جلان �ملجل�ص �لدور �ملنوط بها بكفاءة و�قتد�ر يف در��صة ومناق�صة كل 
ما �أحاله �ملجل�ص �إليها من م�صروعات قو�نن ومو�صوعات عامة و�صكاوى، 
�لوز�ر�ت  خمتلف  ممثلي  دع��وة  على  حر�صت  " �جتماعاً   38 " وعقدت 
و�لهيئات و�ملوؤ�ص�صات �حلكومية و�لأهلية وجمعيات �لنفع �لعام و�ملعنين 
"7" حلقات  �لأف�صل  �لوجه  على  �أعمالها  لإجن��از  ونظمت  و�ملخت�صن، 
�ملدر�صة  و�لطموح يف  " �لو�قع  �لدولة، حول  �إم��ار�ت  نقا�صية يف خمتلف 

�لإمار�تية "، و"جودة �خلدمات �ملقدمة من �صركات �لت�صالت".
وقامت وفود �ل�صعبة �لربملانية �لتي مثلت �ملجل�ص يف خمتلف �لفعاليات 
وعملت  ف��اع��ل،  ودور  ر�ئ��د  بن�صاط  و�ل��ل��ق��اء�ت  و�مل��وؤمت��ر�ت  و�لجتماعات 
وعرب ممار�صتها لأرقى معايري �لدبلوما�صية �لربملانية خلل م�صاركاتها 
مبختلف �لفعاليات و�ملحافل �لربملانية �خلليجية و�لعربية و�لإ�صلمية 
و�لدولية �لتي بلغ عددها 28 ن�صاطا برملانيا متثلت يف م�صاركات برملانية 
�حل�صاري  �لإم����ار�ت  وج��ه  �إب���ر�ز  على  للمجل�ص،  ز�ئ���رة  وف��ود  و��صتقبال 

و�لتفاعل �ملثمر مع خمتلف �لق�صايا �لوطنية و�لإقليمية و�لدولية.
وخلل م�صاركة �ل�صعبة �لربملانية �لإمار�تية يف �أعمال �لدورة �خلام�صة 
ع�صرة ملوؤمتر �حتاد جمال�ص �لدول �لأع�صاء يف منظمة �لتعاون �لإ�صلمي، 
�لتي عقدت يف مدينة و�غادوغو– بوركينا فا�صو خلل �لفرتة 30-27 
�لتي  �لق�صايا  كافة  �لدولة حيال  روؤي��ة  �ل�صعبة  2020م، طرحت  يناير 
جرت مناق�صتها، و�أكدت �أن من �أ�صا�صيات �لت�صامن �لإ�صلمي �ل�صتجابة 
�لإ�صلمية حلل  �ل��دول  كافة  �مل�صرتك بن  و�لعمل  �حل��و�ر  ملبادئ ح�صن 

�خللفات بالطرق �ل�صلمية.
وطالبت �ل�صعبة �لربملانية �لإمار�تية للمجل�ص �لوطني �لحتادي خلل 
م�صاركتها يف �لجتماع �لعا�صر للجنة فل�صطن �لتي جاءت فكرة �إن�صائها 
موؤمتر  �جتماع  خ��لل  �لإمار�تية  �لربملانية  �ل�صعبة  من  مقدم  مبقرتح 
�حتاد جمال�ص �لدول �لع�صاء يف منظمة �لتعاون �لإ�صلمي، �لذي عقد 

�لقانون �لحت��ادي رقم /11/  �أحكام  ب�صاأن تعديل بع�ص  قانون �حتادي 
ل�صنة 2018 يف �صاأن تنظيم وز�رة �خلارجية و�لتعاون �لدويل، وم�صروع 
�لقانون �لحت��ادي رقم /18/  �أحكام  ب�صاأن تعديل بع�ص  قانون �حتادي 
�لتجارية، وم�صروع قانون �حتادي  �لوكالت  ب�صاأن تنظيم   1981 ل�صنة 
للجهات  �خلتامية  و�حل�صابات  للحتاد  �ملوحد  �خلتامي  �حل�صاب  ب�صاأن 

�مل�صتقلة عن �ل�صنة �ملالية �ملنتهية يف 2018/12/31م.
ووجه �أع�صاء �ملجل�ص " 18 " �صوؤ�ل �إىل ممثلي �حلكومة تناولت قطاعات 
و�لرتبية  و�لتاأمن  �لب�صرية  و�مل��و�رد  �ملجتمع  و�ل�صحة ووقاية  �لتوطن 
و�لتعليم و�لتعليم �لعايل، و�لبيئة ومتكن �ل�صباب، و�ل�صتثمار و�لقت�صاد 

و�ملالية، �مل�صاعدة �لجتماعية و�لأ�صرة.
يف  �حلكومية  و�مل��د�ر���ص  �لدر��صية  �لف�صول  �أع���د�د  على  �لأ�صئلة  ورك��زت 
�لدولة، وتعوي�ص �صركات �لتاأمن لأ�صر�ر �لأمطار و�ل�صيول على �ملركبات، 
ومر�صى  �لهمم،  �أ�صحاب  م��ن   /3/ لديها  �لتي  للأ�صر  �مل��ق��دم  و�ل��دع��م 
�لتوحد، وت�صرر بع�ص مناطق �لدولة مبياه �لأمطار �ملو�صمية، و�لتحقق 
و�مل�صتلزمات  �ل�صيدلنية  و�مل�صتح�صر�ت  �لطبية  �لأج��ه��زة  ج���ودة  م��ن 
�صد  �لح���رت�زي���ة  و�لإج������ر�ء�ت  �مل��وح��د،  �ل�صحي  �مل��ل��ف  ون��ظ��ام  �لطبية، 
�لأوبئة، وتاأهيل �ل�صف �لثاين �لإد�ري و�لريا�صي يف �جلهات �لريا�صية، 
2019 بخ�صو�ص �صيد �لأ�صماك  �ل��وز�ري رقم /468/ ل�صنة  و�لقر�ر 
�ل�صطحية بو��صطة �ل�صباك بطريق / �حللق/، و�إج��ر�ء�ت �لرقابة على 
�صلمة �لغذ�ء، و�إجر�ء�ت للحد من �لتلوث �لبحري، و�ل�صركات �ملتعرة 
�أو �مل�صكوك يف و�صعها �ملايل، وتاأثري تطبيق �لقيمة �مل�صافة على �لقت�صاد، 
�أمور  �أول��ي��اء  للموظفن  �ملقدم  و�ل��دع��م  للمو�طنن،  �ل�صحي  و�لتاأمن 
�أ�صحاب �لهمم يف �جلهات �لحتادية، وتوطن مهنة مدير �ملو�رد �لب�صرية 
يف �ملوؤ�ص�صات �حلكومية، و�إجازة �حلد�د، و�صروط قبول �لطلبة �ملو�طنن 

و�أبناء �ملو�طنات يف �جلامعة.

•• اأبوظبي-وام:

 2020 ع��ام  �لأول م��ن  �ل��رب��ع  �ل��وط��ن��ي �لحت����ادي خ��لل  �ملجل�ص  حقق 
�لعديد من �لإجناز�ت �لوطنية يف �إطار ممار�صة �خت�صا�صاته �لت�صريعية 
 "10" و�إق����ر�ر  مبناق�صة  متثلت  �ل��ربمل��ان��ي��ة  و�لدبلوما�صية  و�ل��رق��اب��ي��ة 
بهدف  �حلكومة،  ممثلي  �إىل  �صوؤ�ل   "18" وتوجيه  قو�نن،  م�صروعات 
مو�كبة جهود �لدولة يف تطوير �ملنظومة �لت�صريعية ومناق�صة �لق�صايا 
ز�ئره  برملانيا لوفود  " ن�صاطا  و�ملو�طنن، و" 28  �لأولوية للوطن  ذ�ت 

للمجل�ص وم�صاركة يف فعاليات برملانية �إقليمية ودولية .
و�صهد �لربع �لأول من هذ� �لعام �جلاري �لذي عقد �ملجل�ص خلله خم�ص 
م�صروعات   "  10 " و�إق���ر�ر  مبناق�صة  ت�صريعيا  برملانيا  ن�صاطا  جل�صات 
و�لقت�صاد  �ل�صحة  قطاعات  تناولت  م���ادة،   "176 " ت�صمنت  ق��و�ن��ن 
و�لنقل و�لبيئة و�لأمن و�ل�صتثمار و�ملالية و�لدبلوما�صية، جت�صدت �أبهى 
�صور �لتعاون و�لتكامل مبا �أبد�ه معايل �لوزر�ء من مو�فقة على جميع 
�لتعديلت �لتي �أبد�ها �ل�صادة �أع�صاء �ملجل�ص خلل مناق�صتها حتت �لقبة 

�أو ما �أ�صافته جلان �ملجل�ص عليها خلل �إعد�د تقاريرها ب�صاأنها .
ومناق�صات  وح��و�ر�ت  م��د�ولت  �ملجل�ص من  قبة  ي�صهد حتت  ما  ويج�صد 
�صفافة وبناءة ويو�صح �أن عملية تكامل �لأدو�ر �ملنوطة باملجل�ص و�حلكومة 
ت�صكل �ل�صند �لأ�صا�صي للمجل�ص للوفاء مب�صوؤولياته �لوطنية، �لأمر �لذي 
�لتنفيذية  �ملوؤ�ص�صات  بن  �لقائمة  و�ل�صر�كة  و�لتعاون  بالتو��صل  يتعزز 
و�لت�صريعية يف طرح ومناق�صة �لق�صايا �مللحة �صيما �حلر�ص �لذي �أبد�ه 
�ملجتمع  ووق��اي��ة  �ل�صحة  وزي��ر  �لعوي�ص  حممد  بن  عبد�لرحمن  معايل 
وزير �لدولة ل�صوؤون �ملجل�ص �لوطني �لحتادي، باإطلع �ملجل�ص يف جل�صته 
�ل�صرت�تيجية  على  2020م،  فرب�ير   11 بتاريخ  عقدها  �لتي  �لر�بعة 
�أول  " منذ   19 " كوفيد  �لوطنية للتعامل مع فريو�ص كورونا �مل�صتجد 

مر�حل ظهوره .
م�صروعات   3 �ملجل�ص  �أقرها  �لتي  �لقو�نن  م�صروعات  مقدمة  يف  وج��اء 
قو�نن تناولت قطاعات �ل�صحة و�لبيئة و�لغذ�ء، وهي : م�صروع قانون 
�حتادي ب�صاأن �ل�صلمة �لإحيائية من �لكائنات �ملحورة ور�ثيا ومنتجاتها، 
وم�صروع  �ل��دول��ة،  يف  �لغذ�ئية  لل�صلع  �ل�صرت�تيجي  �مل��خ��زون  وتنظيم 
�حل��ف��اظ على  �أهمية  �ملجل�ص  �أك��د  �مل��ب��ي��د�ت، حيث  ب�صاأن  ق��ان��ون �حت���ادي 
�صحة �لإن�صان وعلى �ملو�رد �لور�ثية �ملحلية و�لتنوع �لبيولوجي و�صمان 
�لتحكم �أو تخفي�ص �أو �إلغاء �أو معاجلة �لأ�صر�ر �لتي تقع �أو �لتي يحتمل 
وقوعها، و�صمان حماية �لبيئة يف جمال تطوير �أو ت�صنيع �أو �إنتاج �أو نقل 
�لتكنولوجيا  �لنا�صئة عن  �أو منتجاتها  �لكائنات �ملحورة ور�ثياً  �أو تد�ول 

�لأحيائية �حلديثة.
م�صروع   : �ملجل�ص  عليها  و�ف��ق  �لتي  �لقو�نن  م�صروعات  ت�صمنت  كما 
قانون �حتادي  �ل�صكك �حلديدية، وم�صروع  تنظيم  ب�صاأن  قانون �حتادي 
ب�صاأن تعديل بع�ص �أحكام �لقانون �لحتادي رقم /5/ ل�صنة 1992 ب�صاأن 
كلية �ل�صرطة، وم�صروع قانون �حتادي ب�صاأن �إلغاء �ملر�صوم بقانون �حتادي 
�لدولة،  رئي�ص  ممثل  دي��و�ن  وتنظيم  باإن�صاء   2013 ل�صنة   /3/ رق��م 
وم�صروع قانون �حتادي ب�صاأن تعديل بع�ص �أحكام �لقانون �لحتادي رقم 
/1/ ل�صنة 2019 ب�صاأن نظام �ل�صلك �لدبلوما�صي و�لقن�صلي، وم�صروع 

�لدول  جمال�ص  �حت���اد  بحث  2010م،  يناير  يف  �أوغ��ن��د�،  جمهورية  يف 
�جلهات  �أع�صائه  جميع  وبا�صم  �لإ�صلمي  �لتعاون  منظمة  يف  �لأع�صاء 
�لدولية بدعم جهود �ل�صعب �لفل�صطيني وموؤ�ص�صاته �لوطنية يف �لقد�ص 
وتعزيز  غ��زة  �لحتلل يف قطاع  دم��ره  ما  �إعمار  �إع��ادة  ومو��صلة عملية 
�لحتياجات  من  وغريهما  ومياه  كهرباء  من  �لأ�صا�صية  �لتحتية  �لبنية 

�لأ�صا�صية.
ك��م��ا ط��ال��ب��ت ب��اأه��م��ي��ة خم��اط��ب��ة �ل��ي��ون�����ص��ك��و، ل��ق��ي��ادة حت���رك ع��امل��ي ثقايف 
2017، وقر�ر �ملجل�ص �لتنفيذي  2 مايو  دويل لتنفيذ قر�ر �ملنظمة يف 
�لتاريخية،  �جلو�نب  على  �حلفاظ  ب�صاأن   2016 �أكتوبر  يف  لليون�صكو 
�مل�صلمن  ح��ق  �صمان  على  و�ل��ت��اأك��ي��د  للقد�ص،  و�حل�����ص��اري��ة  و�ل��رت�ث��ي��ة، 
�أية  ووق��ف  بحرية،  �ملقد�صة  �أماكنهم  يف  �لدينية  �صعائرهم  ممار�صة  يف 
حماولت لتغيري �لو�صع �لقانوين و�لتاريخي يف �لقد�ص �أو فر�ص وقائع 

جديدة د�خل �حلرم �لقد�صي �ل�صريف.
و�أجمع �مل�صاركون يف �لجتماع �لثامن للجنة �لد�ئمة �ملتخ�ص�صة بال�صوؤون 
�ل�صعبة  تزكية  على  و�لأدي����ان،  �حل�����ص��ار�ت  وح���و�ر  و�لقانونية  �لثقافية 
�لربملانية �لإمار�تية للمجل�ص �لوطني �لحتادي لرئا�صة �لجتماع، وذلك 
لنهج دولة �لإمار�ت �لر�ئد يف �لتعاي�ص و�لت�صامح و�لتو��صل مع خمتلف 

�صعوب ودول �لعامل.
موؤمتر�ت  تخ�صي�ص  �صرورة  على  �لإمار�تية  �لربملانية  �ل�صعبة  و�صددت 
�ل���رت�ث �لثقايف �لإن�����ص��اين وحمايته م��ن �لن��دث��ار، مع  �أج��ل �صيانة  م��ن 
تخ�صي�ص ميز�نية خا�صة و�إد�رة وعهود دولية تابعة له، وو�صع �لرب�مج 
و�ل�صيا�صيات و�خلطط للمحافظة على �لرت�ث �لثقايف �لوطني، وحت�صن 
قدر�ت �ملوؤ�ص�صات �لثقافية لإد�رة �ملو�قع �لرت�ثية حول �لعامل مبا ي�صمن 
�لرت�ث  �إح��ي��اء  م�صاريع  مب�صاندة  �ل��دويل  �لل��ت��ز�م  و�أهمية  ��صتد�متها، 
�لعربية،  �ملنطقة  يف  وخا�صة  �ل���دول  يف  �لثقايف  �مل���وروث  على  و�حل��ف��اظ 
و�لدولية،  �لوطنية  �لثقافية  �ملوؤ�ص�صات  مع  �لتعاون  خلل  من  و�ل�صعي 
وتبني �مل�صروعات �ملنوطة با�صتعادة �ملخطوطات وحفظ �لكتب و�للوحات 
�لفنية، من خلل �إن�صاء فريق دويل يتابع وير�قب عمليات حفظ �لرت�ث 
�لتثقيف و�لتوعية،  �لتوعية و�لأن�صطة لزيادة  �لثقايف يف �لدول، وتعزيز 
جميع  يف  �ل�صباب  توعية  �إىل  تهدف  و�ل��ت��ي  �لعاملية  �حل��م��لت  على  بناء 

�أنحاء �لعامل من �أجل حماية �لرت�ث كمحرك لل�صلم و�ملرونة.
و����ص���ارك وف���د �مل��ج��ل�����ص �ل��وط��ن��ي �لحت�����ادي يف �جل��ل�����ص��ة �حل���و�ري���ة �لتي 
"، �لتي عقدت  �ل�صعب �حلاكم  " حزب  �أع�صاء �لربملان �لأوروب��ي  نظمها 
�لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  " من��وذج  �لبلجيكية بروك�صل حول  �لعا�صمة  يف 
�ملتحدة يف تر�صيخ قيم �لت�صامح و�لتعاي�ص "، و�لتي عقدت بح�صور عدد 

من �أع�صاء �لربملان �لأوروبي وممثلي �ملجموعات �لدينية �ملحلية.
ومت �ختيار دولة �لإم��ار�ت ملو�صوع هذه �جلل�صة �حلو�رية، وذلك لوجود 
من��وذج �إم��ار�ت��ي عاملي و�إجن��از حقيقي يف ه��ذ� �لإط��ار على �أر���ص �لو�قع، 
وك���ون �لحت���اد �لأوروب�����ي �صريكا ل��لإم��ارت يف ج��و�ن��ب م��ت��ع��ددة، وهناك 
�أوروبيون يعي�صون يف دولة �لإم��ار�ت ويلم�صون قيم �لتعاي�ص ووجدو� �أن 
�لتعاي�ص متجذر يف �ملجتمع �لإمار�تي، مبا ين�صجم مع �لقيم �لتي غر�صها 
�هلل  "طيب  نهيان  �آل  �صلطان  بن  ز�ي��د  �ل�صيخ  له  �ملغفور  �لدولة  موؤ�ص�ص 

ثر�ه " وتو��صل هذ� �لنهج �لقيادة �لر�صيدة.

اأبرزها برج العرب وبرواز دبي وج�سر ال�سيخ زايد باأبوظبي وجزيرة العلم بال�سارقة

معامل رئي�شة ُت�شيء باالأزرق احتفاًء باليوم العاملي للتوحد
•• دبي-الفجر:

وجهات  م���وؤ����ص�������ص���ات  �����ص���ت���ج���اب���ت 
�لدولة  م�����ص��ت��وى  ع��ل��ى  خم��ت��ل��ف��ة 
�ملجتمع  ت��ن��م��ي��ة  وز�رة  ل����دع����وة 
�لرئي�صة  و�مل��ع��امل  �ملباين  باإ�صاءة 
عاملياً  يرمز  �ل��ذي  �لأزرق  باللون 
ل�صطر�ب �لتوحد، �حتفاًء باليوم 
ي�صادف  �ل����ذي  ل��ل��ت��وح��د  �ل��ع��امل��ي 
�لثاين من �أبريل كل عام، ويحتفي 
ب��ه �ل��ع��امل ه���ذ� �ل��ع��ام حت��ت �صعار 

�ملجتمعي  �ل��ت��ن��م��وي  �ل������دور  م���ن 
و�ل����ت����وع����وي ب���ه���ذ� �ل����ص���ط���ر�ب، 
�لهتمام  �أن  ق��اع��دة  م��ن  �نطلقاً 
�لهمم م�صوؤولية وطنية  باأ�صحاب 
يو�كب  ومب���ا  جم��ت��م��ع��ي��ة،  و�إر�دة 
م�صتهدفات �حتفال �لأمم �ملتحدة 
�لعام،  هذ�  للتوحد  �لعاملي  باليوم 
برتكيز �لنتباه على �لق�صايا ذ�ت 
�أطفال  بانتقال  �ملتعلقة  �لأهمية 
�لتوحد �إىل مرحلة �لبلوغ، وتاأكيد 
و�مل�صاركة  �ل���ص��ت��ق��لل��ي��ة  �أه��م��ي��ة 

و�ملو��صلت،  �ل���ط���رق  ه��ي��ئ��ة  م���ع 
�إ����ص���اف���ة �إىل �ل���ت���ع���اون م���ع د�ئ����رة 
�لبلديات و�لنقل باأبوظبي باإ�صاءة 
ج�صر �ل�صيخ ز�يد باأبوظبي ومبنى 
�لد�ئرة، ومارينا مول يف �أبوظبي، 
�لعلم  ج��زي��رة  و"�صروق" لإ���ص��اءة 
بال�صارقة، وهيئة �ل�صياحة و�لآثار 
بالفجرية لإ�صاءة قلعة �لفجرية، 
بن  ه��ز�ع  ��صتاد  �إد�رة  على  ع��لوة 
ز�يد مبدينة �لعن، ونادي �لن�صر 

بدبي.

�صد". �إىل مرحلة �لرُّ "�لنتقال 
وحت���ر����ص �ل��������وز�رة ���ص��ن��وي��اً على 
ت���ن���ظ���ي���م جم����م����وع����ة م������ب������ادر�ت 
وفعاليات تثقيفية وتوعوية بهذه 
�ملعامل  �إ�����ص����اءة  م��ن��ه��ا  �مل��ن��ا���ص��ب��ة، 
�حلكومية  و�مل����ب����اين  �ل�����ص��ي��اح��ي��ة 
�جلهود  �إط����ار  يف  �لأزرق،  ب��ال��ل��ون 
�لهمم  �أ���ص��ح��اب  ل��دع��م  �مل��ب��ذول��ة 
وم�صاندة  �ل��ت��وح��د،  ذوي  ل�صيما 
�أ���ص��ره��م و�ل��ق��ائ��م��ن ع��ل��ى تقدمي 
�نطلقاً  لهم،  و�لتاأهيل  �لرعاية 

�ملجتمعية.
�لرئي�صية  �مل��ع��امل  قائمة  و�صّمت 
�لثاين  م�صاء  �إ�صاءتها  متت  �لتي 
بالحتفال  �إي�����ذ�ن�����اً  �أب����ري����ل  م����ن 
ب��ال��ي��وم �ل��ع��امل��ي ل��ل��ت��وح��د، معامل 
دبي  ب���رو�ز  م��ث��ل:  ب����ارزة،  �صياحية 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع ب��ل��دي��ة دب���ي، و برج 
�ل��ع��رب ب��ال��ت��ع��اون م��ع جممع دبي 
وج�صر  �مل��ي��د�ن،  وج�صر  �لتجاري، 
�لقرهود،  وج�صر   ،5 رق��م  �ملارينا 
بالتعاون  ب��دب��ي  �لت�صامح  وج�صر 
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اأخبـار الإمـارات
اجتمع مع فريق الطوارئ والأزمات 

قائد عام �شرطة راأ�س اخليمة ي�شدد على مراقبة االأ�شعار وحماية االأفراد
•• راأ�س اخليمة- الفجر 

ب��ن ع��ل��و�ن �لنعيمي رئ��ي�����ص فريق  �ل��ل��و�ء ع��ل��ي ع��ب��د �هلل  �أك���د 
ر�أ�ص  �ملحّلي - قائد عام �صرطة  و�لكو�رث  �لطو�رئ و�لأزم��ات 
�لطو�رئ  ف��ري��ق  وت��و����ص��ل��ه ع��ن بعد م��ع  �خل��ي��م��ة، ع��رب لقائه 
و�لأزم����ات و�ل��ك��و�رث �مل��ح��ّل��ي، بح�صور  ك��اف��ة م���در�ء وممثلي 
�لفريق  و�أع�صاء  بر�أ�ص �خليمة،  و�ملحّلية  �ملوؤ�ص�صات �لحتادية 
�آليات  �أهمية �لتو�فق و�لتو��صل بن جميع �جلهات لتوحيد   ،
�أ�صدرتها  �لتي  بالتوجيهات  �ل��ت��ز�م��اً  وذل��ك  �مل�صرتكة  �لعمل 

�لإحتز�رية  �لإج������ر�ء�ت  تطبيق  ���ص��اأن  يف  �ملخت�صة،  �جل��ه��ات 
و�لتد�بري �لوقائية لل�صحة و�ل�صلمة ب�صبب فريو�ص كورونا 

) كوفيد 19 (.
�لتز�م  يعد  ُبعد  �أن �لجتماع عن  �للو�ء علي بن علو�ن،  وق��ال 
بالتوجيهات �لتي �أ�صدرتها �جلهات �ملخت�صة حفاظاً على �صحة 
، بالإجر�ء�ت �لحرت�زية و�لوقائية  و�صلمة �ملجتمع، م�صيد� 
و�أحياء  طرق  كافة  يف  �لوطني  �لتعقيم  برنامج  �صمن  �ملتبعة 
ر�أ�ص �خليمة، و�صري �لآليات و�لإج��ر�ء�ت يف خطو�ت ومر�حل 
نطاق  على  و�ل�صلمة  �لأم��ن  ن�صر  �إىل  تهدف  باخلري  مب�صرة 

و��صع يف �لمارة، مما يدعو �إىل �لتفاوؤل خا�صة يف ظل جتاوب 
وتفاعل �ملجتمع ب�صبب �رتفاع م�صتوى �لوعي لدى كافة فئات 
دور  مثمناً  �مل��روري��ة  �حل��رك��ة  تقييد  توقيت  خ��لل  �ملجتمع، 
�ملتطوعن كذلك موؤكد�أ �أن هذ� �لتكاتف و�لوعي �ملجتمعي يف 

ظل �لظروف �لر�هنة، يعك�ص �لثقافة �ملجتمعية �لعالية.
�لتفتي�صية  �حلملت  وتنفيذ  �إقامة  �صرورة  �صعادته  �أك��د  كما 
ملر�قبة �للتز�م بالن�صبة لرفع �لأ�صعار حماية لأفر�د �ملجتمع 
من  �ل�صادرة  بالتعليمات  �لل��ت��ز�م  عن  م�صوؤولون  �ليوم  كلنا 
�ل��ت��ي تكفل حتقيق  ب��ه��دف دع��م �جل��ه��ود   ، �ل��ر���ص��ي��دة   قيادتنا 

�لتد�بري �لحرت�زية ون�صر �لأمن و�ل�صلمة وحماية �ملجتمع 
�صعادته  موجهاً  �ملقيمن،  �أو  �مل��و�ط��ن��ن  م��ن  ك��ان  ���ص��و�ء  ك��اف��ة 
بالوقوف على �صري �لعمل و�لت�صدي ملنع تف�صي مر�ص فريو�ص 
�لتي  �لع�صيبة  �ل��ف��رتة  ه���ذه  خ���لل   )  19 ك��وف��ي��د   ( ك��ورون��ا 
ي�صهدها �لعامل كافة، وت�صخري كافة �جلهود لبحث نقاط �لقوة 
و�ل�صعف خلل هذه �لأزمة، وحتقيق �أف�صل فر�ص �لتح�صن 
رئي�ص  �أث��ن��ى  �لج��ت��م��اع،  ختام  يف   ، �لتعايف  مرحلة  تدعم  �لتي 
�ملحّلي، على جهود  و�ل��ك��و�رث  و�لأزم���ات  �لطو�رئ  �إد�رة  فريق 

�لفريق �ملبذولة يف �صبيل تعزيز �لأمن و�لأمان يف �لإمارة.

•• ال�سارقة-الفجر:

�ل�صحي  �ل��ت��ث��ق��ي��ف  �إد�رة  �أع���ل���ن���ت 
باملجل�ص �لأع��ل��ى ل�����ص��وؤون �لأ���ص��رة يف 
��صتبيان علمي  �إط��لق  �ل�صارقة، عن 
يف  �ل�صحي  �ل��وع��ي  م�صتوى  لقيا�ص 
�ل�����ص��ارق��ة، وه��و متاح  �إم����ارة  جمتمع 
م����ن خ�����لل م��ن�����ص��ات��ه��ا �ل���ذك���ي���ة يف 
ومو�قع  ل���لإد�رة  �لإل��ك��رتوين  �ملوقع 
وي�صتهدف  �لج��ت��م��اع��ي.  �ل��ت��و����ص��ل 
�ملجتمع،  ���ص��ر�ئ��ح  ك��اف��ة  �ل���ص��ت��ب��ي��ان 
ويت�صمن 14 �صوؤ�ل تركز على قيا�ص 
�لو�صائل �لتي يف�صلها �لنا�ص يف تلقي 
�ل�صحية  �ملو��صيع  وماهي  �لتوعية، 
�لتي تهمهم، ومدى �تباع �ل�صلوكيات 
وتناول  �لريا�صة  كممار�صة  �ل�صحية 

�لوجبات  �أو  �ل�����ص��ح��ي��ة  �ل���وج���ب���ات 
�لفحو�صات  �إج�������ر�ء  �أو  �ل�����ص��ري��ع��ة 
�لطبية ب�صكل دوري، ف�صل عن قيا�ص 
ن��وع��ي��ة م�����ص��ادر �ل��ت��وع��ي��ة ���ص��و�ء من 
خلل مو�قع �لتو��صل �لجتماعي �أو 
�لرب�مج �لتلفزيونية و�لإذ�عية �أو من 
�لطبيب نف�صه، كما يتناول �ل�صتبيان 
معرفة مدى وعي �لنا�ص بالتحديات 
�إىل  �مل��زم��ن��ة،  و�لأم����ر������ص  �ل�صحية 
قيا�ص مدى جت��اوب �جلمهور  جانب 
مع �حلملت �لتوعوية �لتي تطلقها 
لل�صحة  �لد�عمة  و�جلمعيات  �لإد�رة 

�لتابعة لها.

دعم اجلهود الوطنية
�صيف  ر��صد  �إمي��ان  �صعادة  و�أو�صحت 

مدير �إد�رة �لتثقيف �ل�صحي باملجل�ص 
�أن  �لأعلى ل�صوؤون �لأ�صرة بال�صارقة، 
�لتوقيت  ه��ذ�  يف  �ل�صتبيان  �إط���لق 
ياأتي �صمن �حلملت �لتوعوية �لتي 
مع  بالتعاون  �لتثقيف  �إد�رة  تنظمها 
�لتابعة  لل�صحة  �لد�عمة  �جلمعيات 
دعم  م���ب���ادر�ت���ه���ا يف  و����ص���م���ن  ل���ه���ا، 
�ل��ك��ب��رية ملو�جهة  �ل��وط��ن��ي��ة  �جل��ه��ود 
“كوفيد  �مل�صتجد  ك��ورون��ا  ف��ريو���ص 
م�صتوى  ق���ي���ا����ص  ب����ه����دف   ،”19
�إمارة  جمتمع  ل��دى  �ل�صحي  �لوعي 
ل��ط��رح �حللول  �ل�����ص��ارق��ة، مت��ه��ي��د� 
تعزيز  �صاأنها  م��ن  �لتي  و�مل��ق��رتح��ات 
ووعيهم  �ملجتمع  يف  �لأف����ر�د  �صحة 
ب��ال�����ص��ل��وك��ي��ات �ل�����ص��ح��ي��ة �ل���و�ج���ب 
ف�صل  �ل��وب��اء،  ه��ذ�  ملو�جهة  �تباعها 

عن معرفة �صلوكيات وعاد�ت �لأفر�د 
�لبدين،  �ل��ن�����ص��اط  م��ث��ل  �ل�����ص��ح��ي��ة 
ل��لإمل��ام ب��اأه��م �خل��ط��و�ت �ل��ت��ي ميكن 
حت�صن  يف  ل��ل��م�����ص��اه��م��ة  ت��ف��ع��ي��ل��ه��ا 
�جلمهور  د�عية  �لنا�ص،  حياة  ج��ودة 
للخروج  �ل�صتبيان  يف  �مل�صاركة  �إىل 
�لعام  بالنفع  مببادر�ت وبر�مج تعود 
�صعادة  و�أ����ص���ارت  ك��ك��ل.  �ملجتمع  على 
�أن حر�ص  �إىل  ���ص��ي��ف،  ر����ص��د  �إمي����ان 
�لوعي  م�صتوى  قيا�ص  على  �لإد�رة 
�ل�صارقة،  �إم��ارة  جمتمع  يف  �ل�صحي 
�لذي ياأتي �ن�صجاما مع روؤية قرينة 
�ل�صارقة،  ح���اك���م  �ل�����ص��م��و  ���ص��اح��ب 
حممد  ب��ن��ت  ج��و�ه��ر  �ل�صيخة  �صمو 
�لأعلى  �مل��ج��ل�����ص  رئ��ي�����ص��ة  �ل��ق��ا���ص��م��ي، 
ل�صوؤون �لأ�صرة، مثمنة دورها �لكبري 

�ل�صحي  �ل��ت��ث��ق��ي��ف  �إد�رة  ج��ع��ل  يف 
�أهم �جلهات �مل�صاهمة يف  و�حدة من 
لرفع  �لر�مية  �لإم���ارة  جهود  تعزيز 
وت�صجيع  �ل�صحي،  �ل��وع��ي  م�صتوى 
�أف������ر�د �مل��ج��ت��م��ع ع��ل��ى �ت���ب���اع ع����اد�ت 
مبا  �صلمتهم  على  حتافظ  �صحية 
ي��ع��زز م��ن م��ك��ان��ة �لإم�����ارة يف كونها 
باملنطقة،  �لأوىل  �ل�صحية  �مل��دي��ن��ة 
جد�رة  ع��ن  نالته  �ل���ذي  �للقب  ه��ذ� 
�إم���ارة  جل��ه��ود  حتمية  نتيجة  وك���ان 
ترتكز بخططها وبر�جمها �إىل روؤية 
�ل�صيخ  �ل�صمو  ���ص��اح��ب  وت��وج��ي��ه��ات 
�لدكتور �صلطان بن حممد �لقا�صمي 
ع�صو �ملجل�ص �لأعلى حاكم �ل�صارقة-

رعاه �هلل- �لذي جعل �لإن�صان حمور 
�لبناء و�لتطوير. 

نحو حياة �سحية
ي�صار �إىل �أن �إد�رة �لتثقيف �ل�صحي، 
�حلملت  م���ن  �صل�صلة  �أط��ل��ق��ت  ق���د 
�ل��ت��وع��وي��ة �لإل��ك��رتون��ي��ة م��ن خلل 
�ملجتمع  ف��ل��م��ي��ة حت���ث  م�����و�د  �إن����ت����اج 
و�لتد�بري  �لإج�������ر�ء�ت  �ت��خ��اذ  ع��ل��ى 
�ل�صادرة  �لتعليمات  و�تباع  �لوقائية 
بالدولة،  �ل�����ص��ح��ي��ة  �جل����ه����ات  م����ن 
جملة  �أول  �إ�������ص������د�ر  ع�����ن  ف�������ص���ل 
�إل��ك��رتون��ي��ة ت��وع��وي��ة ب��ع��ن��و�ن “نحو 
ت�صدر  جملة  وه��ي  �صحية”،  حياة 
كل �صهرين ويتم توزيعها من خلل 
�لإلكرتونية  و�ملن�صات  �لإد�رة  موقع 
�ل����ذك����ي����ة ع���ل���ى خم���ت���ل���ف �ل�����دو�ئ�����ر 
و�خلا�صة،  �حل��ك��وم��ي��ة  و�مل��وؤ���ص�����ص��ات 
ت�صحيح  �لأول  ع��دده��ا  يف  وت��ن��اول��ت 

�مل���ف���اه���ي���م �خل����ط����اأ ح������ول ف���ريو����ص 
كورونا بال�صتناد �إىل تقارير منظمة 
تو�صيح  جانب  �إىل  �لعاملية،  �ل�صحة 
�لأ�صخا�ص  �أع���م���ار  ح���ول  �حل��ق��ائ��ق 
ف�صل  بالفريو�ص،  ي�صابون  �ل��ذي��ن 

من  �ل�صحيحة  �ل��وق��اي��ة  ط���رق  ع��ن 
�لإ�صابة و�لعدوى، كما ت�صمن �لعدد 
�لغذ�ئية  �ل��ن�����ص��ائ��ح  م���ن  جم��م��وع��ة 
و�ل��ري��ا���ص��ي��ة �ل��ت��ي ت��ع��زز م��ن �صحة 

�جلهاز �ملناعي للج�صم. 

•• اأبوظبي-وام:

�أبوظبي   - �حلكومي  �لإ�صناد  د�ئ��رة  �أعلنت 
ممثلة بهيئة �أبوظبي �لرقمية، عن توفري 
�لقت�صادية  �لرت�خي�ص  خ��دم��ات  ك��اف��ة 
�لقت�صادية  �لتنمية  ب��د�ئ��رة  �خل��ا���ص��ة 
�أبوظبي  خدمات  منظومة  عرب  �أبوظبي 
�حلكومية �ملوحدة )مت( لتكون بذلك �أول 
جهة حكومية يف �أبوظبي تنقل خدماتها 
�إمارة  حكومة  جهود  �إط���ار  يف  )مت(  �إىل 
�حللول  توظيف  �ىل  �ل��ر�م��ي��ة  �ب��وظ��ب��ي 
و�لرتقاء  �ملجتمع  خ��دم��ة  يف  �ل��رق��م��ي��ة 

مبنظومة �لعمل �حلكومي.
وقال معايل حممد علي �ل�صرفاء رئي�ص 
 : – �أبوظبي  �لقت�صادية  �لتنمية  د�ئرة 
خدمات  ك��اف��ة  ت��وف��ري  م�صروع  �إجن���از  �إن 
منظومة  عرب  �لقت�صادية  �لرت�خي�ص 
للجهود  ��صتكماًل  ي��اأت��ي  “مت”  خ��دم��ات 
�أبوظبي  �ل���د�ئ���رة وه��ي��ئ��ة  ت��ب��ذل��ه��ا  �ل��ت��ي 
�لرقمي  �لتحول  عجلة  لدفع  �لرقمية 
و�ل�صركات  �صكانها  ومتكن  �لإم����ارة،  يف 
حزمة  من  �ل�صتفادة  من  فيها  �لعاملة 

�خلدمات �لرقمية عرب من�صة “مت”.
�خلطوة يف  تاأتي هذه   : معاليه  و�أ�صاف 
�إطار �لروؤية �لطموحة للقيادة �لر�صيدة 
�إمارة  �صكان  حياة  ب��ج��ودة  �لرت��ق��اء  نحو 
جمتمعات  متطلبات  وتلبية  �أب��وظ��ب��ي، 
�لأعمال، وتوفري �لوقت و�ملال على رو�د 

�أحد  �مل�صروع  يعترب هذ�  �لأع��م��ال، حيث 
�أهم �لإجناز�ت يف جمال �لتحول �لرقمي 
�ل���ت���ي مت �لإع�������لن ع��ن��ه��ا خ����لل حملة 

�لرقمي”. “�ل�صهر 
توفري  �أن  �لد�ئرة  رئي�ص  و�أو�صح معايل 
خدمات �لد�ئرة للرت�خي�ص �لقت�صادية 
�ل���روؤي���ة  “مت” ي��ع��ك�����ص  ع���رب م��ن��ظ��وم��ة 
و�لتي  �ل���ر����ص���ي���دة  ل��ل��ق��ي��ادة  �ل��ط��م��وح��ة 
�لرقمية  �حل���ل���ول  ت��وظ��ي��ف  �إىل  ت��ه��دف 
مبنظومة  و�لرت��ق��اء  �ملجتمع  خدمة  يف 
مبادرة  �أن  �إىل  م�صري�ً  �حلكومي،  �لعمل 
فريدة  مبادرة  �لرقمي” تعترب  “�ل�صهر 
م��ن ن��وع��ه��ا ت�����ص��ّل��ط �ل�����ص��وء ع��ل��ى �ملز�يا 
�ملو�طنون  عليها  يح�صل  �أن  ميكن  �لتي 
كبري  ب�صكل  يعتمدون  �لذين  و�ملقيمون 
زيارة  ب��دًل عن  �لرقمية  �خل��دم��ات  على 
�أر�ص  على  �حلكومية  و�جلهات  �لدو�ئر 
�لو�قع لإجناز �خلدمات و�ملعاملت �لتي 

يحتاجون �إليها.
�ل�صرفاء  ع��ل��ي  حم��م��د  م���ع���ايل  وث���ّم���ن 
�أبوظبي  حكومة  بها  تقوم  �لتي  �جلهود 
�خلدمات  م��ن  ج��دي��دة  مرحلة  لتد�صن 
تتمحور  �ل���ت���ي  �ل���رق���م���ي���ة  �حل���ك���وم���ي���ة 
ح���ول م��ت��ط��ل��ب��ات �مل��ت��ع��ام��ل��ن، م���ا ي���وؤدي 
�لأن�صطة  ن��و�ح��ي  خمتلف  حت�صن  �إىل 
لأ�صحاب  و�ل���ص��ت��ث��م��اري��ة  �لق��ت�����ص��ادي��ة 
�لأع�����م�����ال ع����رب مت��ك��ي��ن��ه��م م����ن �إجن�����از 
معاملتهم �حلكومية من خلل قنو�تها 

�لرقمية �لتي ت�صاهم على نحو كبري يف 
�بوظبي  �ملحلي لإم��ارة  متكن �لقت�صاد 
تناف�صيته  وت��ع��زي��ز  ����ص��ت��د�م��ت��ه  وحت��ق��ي��ق 

على �مل�صتوين �لإقليمي و�لدويل.
وتب�صيط  ت�����ص��ه��ي��ل  �أن  م��ع��ال��ي��ه  وذك������ر 
وحتديث �لإجر�ء�ت و�خلدمات �لرقمية 
�لقت�صادية  �لتنمية  د�ئرة  تقدمها  �لتي 
من �صاأنه �أن ي�صهم يف تعزيز فر�ص �لنمو 
�لقطاع  م�����ص��اه��م��ة  ودع�����م  �لق���ت�������ص���ادي 
�خل���ا����ص يف �ل���ن���اجت �مل��ح��ل��ي �لإج���م���ايل 
�لوقت  توفري  يف  ت�صهم  لكونها  للإمارة 
و�جل����ه����د ع���ل���ى �مل�������ص���ت���ث���م���ري���ن ورج������ال 
�لنقلة  ذ�ت��ه  �لوقت  وتر�صخ يف  �لأع��م��ال، 
�لنوعية يف �خلدمات �لرقمية �حلكومية 
ل���دى �أف�����ر�د �مل��ج��ت��م��ع ل��ت��ق��دمي خدمات 

متميزة يف �لعديد من �ملجالت.
�لتحول  �أن  �ل��د�ئ��رة  رئي�ص  و�أك��د معايل 
�لرقمي بات يعتمد على �ملن�صات �لرقمية 
�لتي ت�صاهم يف تذليل �لعقبات �أمام تدفق 
�لإير�د�ت  وزي��ادة  �لأجنبية  �ل�صتثمار�ت 
وت��ع��زي��ز وت�����رية �ل��ن��م��و �لق���ت�������ص���ادي يف 

جميع �ملجالت.
�إ�صر�ف  وج��اء حتقيق هذ� �لإجن��از حتت 
ومتابعة �للجنة �لعليا للحكومة �لرقمية 
يف �إمارة �أبوظبي، وذلك يف �صياق جهودها 
�لر�مية �إىل تفعيل �إطار حوكمة �لتحول 
�أبوظبي،  حكومة  م�صتوى  على  �لرقمي 
تقدمي  مفهوم  يف  نوعية  نقلة  وحتقيق 

�خل���دم���ات �حل��ك��وم��ي��ة و�لن���ت���ق���ال نحو 
�مل�صتقبل �لرقمي.

�أ���ص��اد م��ع��ايل علي ر����ص��د �لكتبي  ب���دوره، 
رئي�ص د�ئرة �لإ�صناد �حلكومي - �أبوظبي 
ب���اإجن���از د�ئ����رة �ل��ت��ن��م��ي��ة �لق��ت�����ص��ادي��ة - 
لفتاً  �لرقمية،  �أبوظبي  وهيئة  �أبوظبي 
يعك�ص  �لإجن�������از  ه����ذ�  �أن  �إىل  م��ع��ال��ي��ه 
�جلهات  ب��ن  �جل��ه��ود  وت�صافر  �ل��ت��ع��اون 
�أب��وظ��ب��ي لتحقيق  �إم�����ارة  �حل��ك��وم��ي��ة يف 

روؤيتها و��صرت�تيجية �لتحول �لرقمي.
وقال معاليه : يج�صد هذ� �لإجناز روؤية 
وط���م���وح �ل���ق���ي���ادة �ل��ر���ص��ي��دة م���ن حيث 
�أبوظبي  حكومة  م�صاعي  ي�صتكمل  �أن���ه 
ل��ت��وظ��ي��ف �حللول  �مل��ب��ذول��ة  وج��ه��وده��ا 
�مل��ج��ت��م��ع وحتقيق  خ��دم��ة  �ل��رق��م��ي��ة يف 
يف  و�مل�صاهمة  لأف���ر�ده،  و�لرفاه  �ل�صعادة 
على  قائم  تناف�صي  وطني  �قت�صاد  بناء 
�لتقنية  و�لتطبيقات  و�لب��ت��ك��ار  �ملعرفة 

�مل�صتقبلية.
و�أ�صاف معاليه : ي�صاهم هذ� �لإجناز يف 
متكن جمتمع �لأعمال يف �أبوظبي عرب 
توفري �خلدمات �لرقمية لرو�د �لأعمال 
روؤية  يتما�صى مع  و�ل�صركات، وذلك مبا 
موؤكد�ً  �لرقمي،  �لتحول  نحو  �أبوظبي 
�أن متكن �جلهات �حلكومية �ملختلفة يف 
 “ منظومة  على  �لعتماد  م��ن  �أبوظبي 
�لتقنيات  باأحدث  و�مل��زودة  مت” �ملتكاملة 
ملتعامليها  ي��ت��ي��ح  �ل��رق��م��ي��ة،  و�حل����ل����ول 

�ل�صتفادة من خدمات ذ�ت جودة وكفاءة 
رقمية  من�صة  عرب  تقدميها  يتم  عالية، 
متكاملة و�آمنة، ما ميكن �ملتعاملن من 
وي�صر  ب�صهولة  �أع��م��ال��ه��م  و�إجن����از  �إد�رة 

كبريين.
�إج��م��ايل ع���دد �خل��دم��ات �لرقمية  وب��ل��غ 
ل���ل���رت�خ���ي�������ص �لق���ت�������ص���ادي���ة �ل����ت����ي مت 
توفريها عرب منظومة خدمات �أبوظبي 
 25 م��ن��ه��ا  خ��دم��ة  “مت” 83  �مل���وح���دة 
خ��دم��ة ل��ل��ت�����ص��اري��ح و�لإع����لن����ات، و31 
تر�خي�ص  مل���ع���ام���لت  رق���م���ي���ة  خ����دم����ة 
�لأن�صطة �ل�صناعية، و27 خدمة رقمية 

ملعاملت تر�خي�ص �لأن�صطة �لتجارية.
�أبوظبي  خ����دم����ات  م��ن��ظ��وم��ة  وت�������ص���ّك���ل 
“مت” م���ث���اًل على  �مل���وح���دة  �حل��ك��وم��ي��ة 
�أبوظبي  ح��ك��وم��ة  بذلتها  �ل��ت��ي  �جل��ه��ود 
�إمارة  يف  �لرقمي  �لتحول  عجلة  ل��دف��ع 
م���ع برنامج  �أب���وظ���ب���ي، وذل����ك مت��ا���ص��ي��اً 
“غد�ً  �ل��ت��ن��م��وي��ة  ل��ل��م�����ص��رع��ات  �أب��وظ��ب��ي 
“مت” من  حيث ت�صّخر منظومة   ،?21
خلل �لتعاون �لوثيق مع جميع �جلهات 
�لتقنيات  �أح��دث  �أبوظبي،  يف  �حلكومية 
و�حل����ل����ول �ل���رق���م���ي���ة ل���ت���وف���ري رح����لت 
للمتعاملن  ���ص��ل�����ص��ة  خ��دم��ي��ة  وجت�����ارب 
�إمارة  �م��ت��د�د  على  �ل�صكان  جميع  ورف��د 
جودة  ذ�ت  حكومية  ب��خ��دم��ات  �أب��وظ��ب��ي 
وكفاءة عالية عرب من�صة رقمية متكاملة 

و�آمنة.

دعت اإىل امل�ساركة للخروج بحلول ومقرتحات تعزز �سحة اأفراد املجتمع

اإدارة التثقيف ال�شحي تطلق ا�شتبيانا علميا لقيا�س م�شتوى الوعي ال�شحي لدى جمتمع اإمارة ال�شارقة
متاح من خالل من�ساتها الذكية يف املوقع الإلكرتوين ومواقع التوا�سل الجتماعي

حكومة اأبوظبي توفر خدمات الرتاخي�س االقت�شادية عرب منظومة )مت( 

العدد 12901 بتاريخ 2020/4/5   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم 171/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 509/2019 جتاري جزئي ، ب�صد�د 

�ملبلغ �ملنفذ به وقدره ) 481618.4 درهم( ، �صامل للر�صوم و�مل�صاريف 
طالب �لإعلن : �لولء �ملتحدة للمقاولت �لعامة - ذ م م - �صفته بالق�صية : طالب �لتنفيذ  

وميثله : علي �بر�هيم حممد �حلمادي -  �صفته بالق�صية : وكيل
�ملطلوب �إعلنه : 1- ني�صنو�يد للمقاولت - �ص ذ م م - �صفته بالق�صية : منفذ �صده

جمهول حمل �لإقامة 
مو�صوع �لإعلن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عله و�لز�مك بدفع �ملبلغ 
�ملنفذ به وقدره )481618.4( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. وعليه فان �ملحكمة 
�صتبا�صر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خلل 15 يوما 

من تاريخ ن�صر هذ� �لعلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12901 بتاريخ 2020/4/5   

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم 5951/2019/207 تنفيذ جتاري  
مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 2019/3023 جتاري جزئي ، 

ب�صد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )37690.74 درهم( ، �صامل للر�صوم و�مل�صاريف 
طالب �لإعلن : فيوجن �صبي�صيلزد لل�صحن و�مللحة - �ص ذ م م - �صفته بالق�صية : طالب 

�لتنفيذ  وميثله : عبد�هلل نا�صر من�صور حمد �لكعبي - �صفته بالق�صية : وكيل
�ملطلوب �إعلنه : 1- �ت�ص �ر ��ص فنكي هيت تر�ن�صفري - م م ح - �صفته بالق�صية : منفذ 

�صده  - جمهول حمل �لإقامة 
مو�صوع �لإعلن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عله و�لز�مك بدفع �ملبلغ 
�ملنفذ به وقدره )37690.74( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. وعليه فان �ملحكمة 
�صتبا�صر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خلل 15 يوما 

من تاريخ ن�صر هذ� �لعلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12901 بتاريخ 2020/4/5   

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم 864/2020/207 تنفيذ جتاري  

مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 3336/2019 جتاري جزئي ، 
ب�صد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره ) 147084 درهم( ، �صامل للر�صوم و�مل�صاريف 

طالب �لإع��لن : م�صرف �لإم��ار�ت �لإ�صلمي   م�صاهمة عامة  �صفته بالق�صية : طالب 
�لتنفيذ  - وميثله : جابر ر��صد حممد جابر ر��صد �ل�صلمي -  �صفته بالق�صية : وكيل

�ملطلوب �إعلنه  : 1- حممد عبد�لكرمي حممد عبد�هلل �ملرزوقي - �صفته بالق�صية : منفذ 
�صده - جمهول حمل �لإقامة 

مو�صوع �لإعلن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عله و�لز�مك بدفع �ملبلغ 
�ملنفذ به وقدره )147084( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. وعليه فان �ملحكمة 
�صتبا�صر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خلل 15 يوما 

من تاريخ ن�صر هذ� �لعلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12901 بتاريخ 2020/4/5   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم 660/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 3405/2019 جتاري جزئي ، ب�صد�د 

�ملبلغ �ملنفذ به وقدره ) 230826.62 درهم( ، �صامل للر�صوم و�مل�صاريف 
طالب �لإعلن : م�صرف �لإمار�ت �لإ�صلمي - �صركة م�صاهمة عامة  �صفته بالق�صية : طالب 

�لتنفيذ  - وميثله : جابر ر��صد حممد جابر ر��صد �ل�صلمي -  �صفته بالق�صية : وكيل
�ملطلوب �إعلنه  : 1- ح�صن عبد�لرحمن حممد �صريف �ل علي - �صفته بالق�صية : منفذ �صده

جمهول حمل �لإقامة 
مو�صوع �لإعلن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
به وقدره )230826.62( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر 
تاريخ  يوما من   15 �ملذكور خلل  بالقر�ر  �للتز�م  �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم  �لج���ر�ء�ت 

ن�صر هذ� �لعلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12901 بتاريخ 2020/4/5   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم 1114/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 3962/2019 جتاري جزئي ، ب�صد�د 

�ملبلغ �ملنفذ به وقدره ) 207484.14 درهم( ، �صامل للر�صوم و�مل�صاريف 
طالب �لإعلن : م�صرف �لإمار�ت �لإ�صلمي - �صركة م�صاهمة عامة  �صفته بالق�صية : طالب 

�لتنفيذ  - وميثله : جابر ر��صد حممد جابر ر��صد �ل�صلمي -  �صفته بالق�صية : وكيل
�ملطلوب �إعلنه  : 1- حممد �حمد حميد عبد�هلل �حلمادي - �صفته بالق�صية : منفذ �صده

جمهول حمل �لإقامة 
مو�صوع �لإعلن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
به وقدره )207484.14( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر 
تاريخ  يوما من   15 �ملذكور خلل  بالقر�ر  �للتز�م  �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم  �لج���ر�ء�ت 

ن�صر هذ� �لعلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12901 بتاريخ 2020/4/5   

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم 1268/2020/207 تنفيذ جتاري  

مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 4130/2019 جتاري جزئي ، ب�صد�د 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره ) 247314.05 درهم( ، �صامل للر�صوم و�مل�صاريف 

طالب �لإعلن : م�صرف �لإمار�ت �لإ�صلمي - �صركة م�صاهمة عامة  �صفته بالق�صية : طالب 
�لتنفيذ  - وميثله : جابر ر��صد حممد جابر ر��صد �ل�صلمي -  �صفته بالق�صية : وكيل

�ملطلوب �إعلنه  : 1- عمر فرج ربيع �صامل مقر�ف �لفل�صي - �صفته بالق�صية : منفذ �صده
جمهول حمل �لإقامة 

مو�صوع �لإعلن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
به وقدره )247314.05( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر 
تاريخ  يوما من   15 �ملذكور خلل  بالقر�ر  �للتز�م  �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم  �لج���ر�ء�ت 

ن�صر هذ� �لعلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12901 بتاريخ 2020/4/5   

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم 1116/2020/207 تنفيذ جتاري  

مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 2019/1398 جتاري جزئي ، و�ملعدل 
بالإ�صتئناف رقم 2019/2590 ��صتئناف جتاري ، ب�صد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره ) 321526.5 

درهم( ، �صامل للر�صوم و�مل�صاريف 
طالب �لإعلن : م�صرف �لإمار�ت �لإ�صلمي - م�صاهمة عامة  �صفته بالق�صية : طالب �لتنفيذ  

- وميثله : جابر ر��صد حممد جابر ر��صد �ل�صلمي -  �صفته بالق�صية : وكيل
�ملطلوب �إعلنه  : 1- ح�صن علي �لقد�ح - كفيل �صامن - �صفته بالق�صية : منفذ �صده

جمهول حمل �لإقامة 
مو�صوع �لإعلن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
به وقدره )321526.50( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر 
تاريخ  يوما من   15 �ملذكور خلل  بالقر�ر  �للتز�م  �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم  �لج���ر�ء�ت 

ن�صر هذ� �لعلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12901 بتاريخ 2020/4/5   

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم 1359/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 2019/3339 جتاري جزئي ، 

ب�صد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )146279.24 درهم( ، �صامل للر�صوم و�مل�صاريف 
طالب �لإعلن : م�صرف �لإم��ار�ت �لإ�صلمي - �صركة م�صاهمة عامة  �صفته بالق�صية : 
 طالب �لتنفيذ  - وميثله : جابر ر��صد حممد جابر ر��صد �ل�صلمي -  �صفته بالق�صية : وكيل

�ملطلوب �إعلنه  : 1- م�صلم عبد�هلل م�صلم جا�صم بلل - �صفته بالق�صية : منفذ �صده
جمهول حمل �لإقامة 

مو�صوع �لإعلن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عله و�لز�مك بدفع �ملبلغ 
فان  وعليه  �ملحكمة.  خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )146279.24( وق��دره  به  �ملنفذ 
�ملحكمة �صتبا�صر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خلل 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12901 بتاريخ 2020/4/5   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم 1756/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 2019/3396 جتاري جزئي و�ملعدل 
بالإ�صتئناف رقم 2019/3170 �إ�صتئناف جتاري و ب�صد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )175327.46 

درهم( ، �صامل للر�صوم و�مل�صاريف 
طالب �لإعلن : م�صرف �لإمار�ت �لإ�صلمي - �صركة م�صاهمة عامة  �صفته بالق�صية : طالب 

�لتنفيذ  - وميثله : جابر ر��صد حممد جابر ر��صد �ل�صلمي -  �صفته بالق�صية : وكيل
منفذ   : بالق�صية  �صفته   - �جلم�صي  علي  مل  عبد�هلل  ح�صن  عبد�لغني   -1  : �إعلنه  �ملطلوب 

�صده - جمهول حمل �لإقامة 
مو�صوع �لإعلن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
به وقدره )175327.46( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر 
تاريخ  يوما من   15 �ملذكور خلل  بالقر�ر  �للتز�م  �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم  �لج���ر�ء�ت 

ن�صر هذ� �لعلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12901 بتاريخ 2020/4/5   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم 1548/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 2019/3966 جتاري جزئي ، ب�صد�د 

�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )158085.5 درهم( ، �صامل للر�صوم و�مل�صاريف 
طالب �لإعلن : م�صرف �لإمار�ت �لإ�صلمي - م�صاهمة عامة  �صفته بالق�صية : طالب �لتنفيذ  

- وميثله : جابر ر��صد حممد جابر ر��صد �ل�صلمي -  �صفته بالق�صية : وكيل
�ملطلوب �إعلنه  : 1- جر�ص حممد عبد�هلل �صعيد بن جر�ص �ل�صويدي - �صفته بالق�صية : منفذ 

�صده - جمهول حمل �لإقامة 
مو�صوع �لإعلن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
به وقدره )158085.50( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر 
تاريخ  يوما من   15 �ملذكور خلل  بالقر�ر  �للتز�م  �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم  �لج���ر�ء�ت 

ن�صر هذ� �لعلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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اأخبـار الإمـارات

•• دبا احل�سن-الفجر:

�ل�صارقة  �إم���ارة  يف  �حل�صن  دب��ا  مدينة  بلدية  ط��و�ق��م  ق��ام��ت 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع م��رك��ز ���ص��رط��ة دب���ا �حل�����ص��ن �ل�����ص��ام��ل و�صركة 
جلميع  �صاملة  تعقيم  عملية  بتنفيذ  )بيئة(،  للبيئة  �ل�صارقة 
�أحياء ومناطق �ملدينة �لفا�صلة، وذلك �صمن مبادرة برنامج 
�لتعقيم �لوطني �لذي �أطلقته وز�رة �ل�صحة ووقاية �ملجتمع 
ووز�رة �لد�خلية، وبالتن�صيق مع �ملوؤ�ص�صات �لحتادية و�ملحلية 
�ملعنية، وذلك يف �إطار �لإج��ر�ء�ت �لوقائية و�لحرت�زية �لتي 
)كوفيد- �مل�صتجد  كورونا  فريو�ص  ملو�جهة  �لدولة  تتخذها 

.)19
�أي��ام يف  ��صتمر على مدى عدة  �ل��ذي  �لتعقيم  برنامج  و�صمل 
�لفرتة من 26 مار�ص-حتى ��صعار �خر، و�لذي نفذته �لبلدية 

و�ملر�فق  و�لطرقات  �ل�صو�رع  كافة  يف  �صركائها  مع  بالتعاون 
�ل��ع��ام��ة، وم��د�خ��ل �حل��د�ئ��ق و�ل���دو�ئ���ر �حل��ك��وم��ي��ة و�لأحياء 

�ل�صكنية يف �ملدينة �لفا�صلة.
�مل�صتد�مة  �لو�صائل  �أحدث  ومتيزت عمليات تعقيم با�صتخد�م 
�مل�صتخدمة  �آلياتها  �نبعاثات  تغطي  �لتي  للبيئة  و�ل�صديقة 
�لتلوث  من  �ملدينة  �أج��و�ء  للحفاظ  و�لأ�صطح  �لهو�ء  لتعقيم 

�لذي قد ت�صببه هذه �لنبعاثات.
جمهزة  ���ص��ي��ار�ت  و10  للتعقيم،  ج��ه��از�ً   14 ����ص��ت��خ��د�م  ومت 
باأحدث �لتجهيز�ت، و�صارك يف �لعملية �أكر من 43 �صخ�صاً 
و�صائقي  وم��ر�ق��ب��ن  وع��م��اًل  خمت�صن  فنين  ب��ن  ت��وزع��و� 

حافلت.
و�أع���ط���ى ���ص��ك��ان �مل��دي��ن��ة �ل��ف��ا���ص��ل��ة م��ن م��و�ط��ن��ن ومقيمن 
من���وذج���اً ي��ح��ت��ذى ب���ه خ����لل ع��م��ل��ي��ات �ل��ت��ع��ق��ي��م م���ن خلل 

�لتز�مهم �لتام بالتعليمات، وعدم �خلروج من منازلهم لدعم 
�نت�صار  �لتعقيم يف خمتلف �لأحياء و�ملناطق ملو�جهة  عمليات 
طالب  �صعادة  و�أك���د   .”19 “كوفيد-  �مل�صتجد  ك��ورون��ا  وب���اء 
حر�ص  �حل�صن  دب��ا  مدينة  بلدية  مدير  �ليحيائي  ع��ب��د�هلل 
�لوطني،  �لتعقيم  و�إجن��از برنامج  تنفيذ  �لكبري على  �لبلدية 
كافة  �ل��ربن��ام��ج  �صمل  حيث  �ل�صكان،  وم�صلحة  خ��ري  فيه  مل��ا 
�مل��ن��اط��ق و�ل�����ص��و�رع و�حل��د�ئ��ق و�مل��ب��اين، و���ص��وًل �إىل مد�خل 
حر�صاً  وذل��ك  �لتعقيم،  معدلت  �أعلى  حتقيق  بهدف  �مل��ن��ازل 
على �صحة و�صلمة �ل�صكان، و�لتاأكد من خلو �ملدينة �لفا�صلة 
�لعاملن  جميع  بجهود  �لبلدية  مدير  و�أ�صاد  �لفريو�ص.  من 
�لتعقيم  �لكبري مع فرق  �ل�صكان  بتعاون  يف �لربنامج، منوهاً 
من خلل بقائهم يف منازلهم طو�ل فرتة �لتعقيم �لأمر �لذي 
�صهل على كافة �لفرق �لقيام مبهامها على خري و�أكمل وجه. 

ال�سارقة -خا�س :�سحر حمزة-
حمزة خرفان

�لإمار�ت  ن�صامى  فزعة  فريق  يعد 
�أردنيون  متطوعون   �أطلقها   �لتي 
�أب���������رز �ل���ف���رق  ب�������الإم�������ار�ت ، م�����ن 
�لجتماعية  �لتطوعية �لتي بادرت 
�ل�صبل   ب��ه��م  ت��ق��ط��ع��ت  م���ن  ل��ن��ج��دة 
يف �ل���دول���ة يف ظ��ل ت��د�ع��ي��ات �أزم���ة 
و�ملنت�صر  �مل�����ص��ت��ج��د  ك���ورون���ا  وب�����اء  
ح���ول �ل���ع���امل ، ح��ي��ث ي�����ص��م فريق 
بالإمار�ت   ن�����ص��ام��ى  ل��ف��زع��ة  �ل��ع��م��ل 
�لذين  �مل��ت��ط��وع��ن  م���ن  جم��م��وع��ة 
متطوعا،   30 ع����دده����م   ي���ت���ج���اوز 
يعملون لأجل حتقيق غايات نبيلة، 
�أروع  �لأمثلة يف عمل  وقد  �صربو� 
وقفة  بع�صهم  م��ع  ل��ن��ا  �خل���ري،ك���ان 
�أعمالهم  ع��ل��ى  �ل�������ص���وء  ل��ت�����ص��ل��ي��ط 

كفريق عمل موحد
�أزمة   تفاقم  م��ع  وب��ال��ت��ز�م��ن  ب��د�ي��ة 
وباء كورونا وما تبعها من  حتركات 
وف��ع��ال��ي��ات  وط��ن��ي��ة وج��ه��ود عاملية 
������ص�����و�ء  يف  حظر  ل���ه���ا  ل��ل��ت�����ص��دي 
من   �تخاذه  مت  ما  وكذلك  للتجول 
�لإج�������ر�ء�ت �لح����رت�زي����ة م���ن قبل 
�جل��ه��ات �حل��ك��وم��ي��ة �مل��ع��ن��ي��ة للحد 
م����ن �ن���ت�������ص���ار �ل�����وب�����اء  ب�������ادر  رجل 
يف  �صنابلة   ر�ئ���د  �لأردين  �لأع��م��ال 
باإطلق  �ل�صمالية   و�لإم���ار�ت  دب��ي 
من  �لإم����ار�ت  ن�صامى  فزعة  حملة 
�جلالية  وبنات  �أبناء  م�صاعدة  �أج��ل 
�لعربية  �لإم��ار�ت  دولة  �لأردنية يف 
�ل�صقيقة ممن  تقطعت بهم �ل�صبل 
، حيث قام ير�فقه نخبة من رجال 
�ملقيمن يف دبي  �لأردنين  �لأعمال 
�لبيت  يحتاجه  وم��ا  ق�صائم  ب�صر�ء 
من م�صتلزمات غذ�ئية ، حيث تبلغ 
قيمة كل ق�صيمة مئة درهم وتوزيعها 
دبي  �لأردنية يف  �جلالية  �أبناء  على 
مع  بالتن�صيق  �ل�صمالية  و�لإم���ار�ت 
بالتعاون  ب��ال��دول��ة  �ملعنية  �جل��ه��ات 
مع عدد من �ملتطوعن و�لد�عمن 
�للفتة  ه������ذه  ب�������اأن  م�����ص��ي��ف��ا  ل���ه���ا 
�ل��ك��رمي��ة ت���اأت���ي  مب���ب���ادرة تطوعية 
ت��اأك��ي��د� منهم  �لن�صامى  ه���وؤلء  م��ن 
�لأردين  �ل�صعب   �أب��ن��اء  حلمة  على 
�أي��ن��م��ا ح��ل��و� و�رحت��ل��و� فقد بوركت 
ج����ه����ودك����م يف ت����ق����دمي ي����د �ل���ع���ون 
�أبناء  م��ن  للمحتاجن  و�مل�����ص��اع��دة 
�جلالية �لأردنية  يف دبي و�لإمار�ت 

�ل�صمالية .

فزعة اأردنية
�لفريق  ����ص��م  ب���اأن  �صنابلة  و�أ���ص��اف 

»ف���زع���ة ن�����ص��ام��ى �لإم�������ار�ت يف دبي 
و�لإم�������ار�ت �ل�����ص��م��ال��ي��ة «، ج���اء من 
�أ�صالة وقيم �لعرب عامة و�لأردنين 
باأننا   و�ل���وط���ن  ل��ن��وؤك��د هلل  خ��ا���ص��ة 
ن�صامى ،  ذوو فزعة يف وقت �ل�صد�ئد 
�مل�صوؤولية.  حتمل  وبا�صتطاعتهم 
م����وؤك����د� ب�����اأن �ل���ف���ري���ق ي���اأخ���ذ على 
وحتمل  �ل�صعاب،  م��و�ج��ه��ة  عاتقه 
�لتطوعي  �لعمل  وربط  �مل�صوؤولية، 
ب��ه��ذه �ل��ق��ي��م��ة �ل��ت��ي ت��رب��ي��ن��ا عليها 
من  �لقيم �لإمار�تية، مو�صحا باأن 
يرى  �لتطوعي  �لعمل  يف  �ل��ف��ري��ق 
�إي��ج��اب��ي��ة، من  ب���اأن بها ع��دة �صمات 
�لر�هنة  �لظروف  ��صتغلل  بينها: 
فاعله،  عليه  ي��وؤج��ر  �إن�����ص��اين  بعمل 
وغر�ص  �ملحتاجون،  منه  وي�صتفيد 
ثقافة �لعمل �لتطوعي �لجتماعي 
بن �أع�صاء �لفريق ، مللء �حتياجات 
�لوطن   خ�����ارج  �لأردين  �مل��ج��ت��م��ع 
بالعمل �لإن�صاين، وزيادة �لوعي يف 
�ملجتمع، فكلما ز�د عدد �ملتطوعن 
�لوعي،  ن�����ص��ب��ة  ز�دت  �مل��ج��ت��م��ع،  يف 
وترك م�صاحة �لإبد�ع للمتطوعن، 
و�كت�صاب �خلرب�ت يف عدة جمالت، 
و�كت�صاب  وتبادل  �ملهار�ت  وتطوير 

�خلربة.

مل ال�سمل الأردين
و�أ�����ص����اف ���ص��اح��ب �مل�����ب�����ادرة  رجل 
�صنابلة  ر�ئ�����د  �لأردين  �لأع����م����ال 
هبة  ،ه���ب���و�  �ل��ن�����ص��ام��ى  ه������وؤلء  �أن 
ك��م��ا وج��ه��ت��ن��ا قيادتنا  رج���ل و�ح����د 
وطننا  يف  �حل��ك��ي��م��ة   �ل��ه��ا���ص��م��ي��ة 
�لغايل لنكون معا يف �ملحن خلدمة 
�أبناء �لوطن  فكان �ملتطوعون من 
�ل�صباقن  �أول  �حل�صن  �أب��ي  جنود 
يف �لوقوف �إىل جانب �إخو�نهم من 
�لإمار�ت  �لأردنية يف  �جلالية  �أبناء 
�ل�صبل  ب���ه���م  ت��ق��ط��ع��ت  م����ن  ل���ك���ل 
يف  و�جلغر�فيا  �مل�صافات  فتجاوزو� 
�لعقبات  وتخطو�  �إليهم  �لو�صول 
نعمل  �أن��ن��ا  �أج��م��ع  ل��ل��ع��امل  ليثبتو� 

بقب�صة رج��ل و�ح��د ك��اأردن��ي��ن من 
يجمعنا  و�لأ�����ص����ول  �مل��ن��اب��ت  ك��اف��ة 
للإمار�ت  و�لن��ت��م��اء  �ل��وط��ن  ح��ب 
مو�كبن  م���ع���ا  ل��ن�����ص��ري  �حل��ب��ي��ب��ة 
باإغاثة  ز�يد  عيال  �صيوخها  جلهود 
�لإن�صاين  �لدعم  وتقدمي  �مللهوف 
�جلن�صيات  ك��اف��ة  م��ن  للمحتاجن 
�لطيبة  �أر���ص��ه��ا  على  �ملقيمن  م��ن 
وبالفعل   ، �أن���ه���ا  م�����ص��ي��ف��ا  �مل��ع��ط��اء 
�جلميع   بجهود  �لفزعة  ��صتطاعت 
لفئة  �مل�������ص���اع���د�ت  ت��ل��ك  ت���ق���دم  �أن 
كبرية منهم خلل �صهر وقد و�صل 

عددهم  ل�400 �أ�صرة بالإمار�ت .

مبادرة متكررة
من جهته �أكد  �ل�صيخ ف�صل �لربي 
هذه  ب���اأن  ب���الإم���ار�ت  مقيم  �أردين 
�أبناء  ع��ل��ى  ج��دي��دة  لي�صت  �لأزم����ة 
�صبقها  فقد  هنا  �لأردن��ي��ة  �جلالية 
�أبنائنا  من  للمقيمن  ع��دة  فزعات 
�لعربية  �ل���دول  خمتلف  وم��ن  هنا 
بهم ظروف  �لتي ع�صفت  �لأخ��رى 

�حلروب و�لأزمات �ل�صابقة .
�لإمار�ت  يف  كاأردنين  فنحن  لهذ� 
و�لتعاي�ص  �حل���ري���ات  ب��ل��د  �ل��غ��ال��ي��ة 
ز�يد  مدر�صة  يف  ترعرعنا  �ل�صلمي 
و�صرنا  ث�����ر�ه-  �هلل  -ط��ي��ب  �خل���ري 
من  �ل�����ص��ال��ح  �خل���ل���ف  دروب  ع��ل��ى 
�ل�صيوخ  �ل�����ص��م��و  �أ����ص���ح���اب  �أب���ن���ائ���ه 
ر�ية   ح��م��ل��و�  -مم���ن  �هلل  -حفظهم 
ز�ي����د �خل��ري-ط��ي��ب �هلل ث����ر�ه- ما 
���ص��اه��م��و� يف دع���م م��ن ق�����ص��ده��م يف 
للمقيمن على  �لثاين  �لوطن  هذ� 

�أر�صها.
جاءت  ولقد  �لربي  �ل�صيخ  و�أ�صاف 
م�صاركتنا يف هذه �لفزعة كم�صاهمة 
�لجتماعي  �ل��ت��ط��وع��ي  �ل��ع��م��ل  يف 
عمل  كفريق  معا  لنعمل  �لإن�صاين 
من  يتجز�أ  ل  ج���زء�  لنكون  م��وح��د 
�أبناء  م�صاندة  يف  �لوطني  �ل��و�ج��ب 
�أبناء �جلالية  وطننا بالإمار�ت من 

�لأردنية .

�سرف العمل امليداين
ب�����دوره ب���ن  ع��ام��ر �ل�����ص��م��ور �أحد 
ن�صامى  فزعة  فريق  يف  �ملتطوعن 
عمله  وف��ري��ق  دوره  �أن  ب����الإم����ار�ت 
مل���ن تقطعت  �ل���و����ص���ول  �آل���ي���ة  ه���و   ،
ب��ه��م �ل�����ص��ب��ل يف ه����ذه �مل���ح���ن���ة  من 
�أب��ن��ائ��ن��ا وب��ن��ات��ن��ا م���ن  �لأردن���ي���ن يف 
�لإم��ار�ت م�صري� �إىل �أنه مت ت�صكيل  
نو�ق�صهم  مل��ت��اب��ع��ة  م��ي��د�ن��ي��ة  ف���رق 
كوبونات غذ�ئية  و�حتياجاتهم من 
و�صكن وم��اأوى ملن لي�ص لهم �أماكن 
�ل�صباب  ،و�نت�صر  بالإمار�ت  لل�صكن 
�ملتطوعون يف �أرجاء �لدولة وقدمو� 
ما ي�صتطيعون للم�صاعدة مبا قدمه 

متربعون ود�عمون للفزعة .

هبة رجل واحد
�ملتطوع  �أ���ص��ار  مت�صل   �صعيد  على 
خ���ال���د �ل���ع�������ص���اف م����ن ف���ري���ق عمل 
�أن  �إىل  ن�����ص��ام��ى �لإم��������ار�ت   ف��زع��ة 
�لأردن  ن�صامى  �أب��رز ما مييز»فزعة 
�لتي  �ل�صمالية  و�لإم�����ار�ت  دب��ي  يف 
�ملتطوعن  م����ن  ع�����دد  ف���ي���ه���ا  ه����ب 
�لأردن����ي����ن  ب����الإم����ار�ت ه��ب��ة رجل 
و�حد كفريق عمل موحد جاءت يف 
م��ن قبل  �لأ���ص��ل  بجهود م�صرتكة 
ع��م��ل �ل��ف��ري��ق �ل�����ذي ح���ر����ص على 
و�لعمل  �لتطوعية  �لأع��م��ال  �بتكار 
�أكرب  ب�صكل  ميزهم  ما  وه��و  عليها، 
دون غريهم،م�صري�  �إىل �أن �لفريق 
طاقات  ويحرر  يكت�صف  �أن  ��صتطاع 
كبرية جد�ً فيما بينهم من  �أع�صائه 
يقومون  كانو�   بحيث  �لرئي�صين، 
ب��ط��رح  �لأف���ك���ار و�مل����ب����ادر�ت، بروح 
جماعية و�إيجابية، ورغم كل �لعمل 
���ص��اب��ق��ا وحاليا  ب���ه  ي��ق��وم��ون  �ل����ذي 
جمهولن  ك��ج��ن��ود  يعملون  ف��اإن��ه��م 
�أوف����ي����اء ل�������لأردن وم�����ب�����ادرون، كما 
وجهنا قائدنا جللة �مللك عبد �هلل 
على  �هلل  معاهدين  �ملفدى،  �لثاين 
�لوطن يف حمنتهم  �أبناء  �أّل نخذل 
�إىل ج��ان��ب��ه��م يف  ل��ن��ق��ف  �ل��غ��رب��ة  يف 

تو�جههم  قد  �لتي  �لظروف  �أحلك 
�أو تع�صف بهم.

مهام تنفيذية
يعترب �لأ�صتاذ  حمزة خرفان  ، من 
فريق  يف  �لنا�صطن  �لأع�����ص��اء  ب��ن 
هو  دوره  �إن  �إذ    ، �لتطوعي  �لعمل 
و�لعلقات  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  م��ت��اب��ع��ة  
�ل��ع��ام��ة و�لإع����لم  ح��ي��ث  يقع على 
يف  �لتنفيذية  �مل��ه��ام  متابعة  عاتقة 
�لفريق  ب��ه  يقوم  �ل���ذي   ن�صاط  ك��ل 
ب��اع��ت��ب��اره و�ح����د� م��ن ب��ن �ل�صباب 
�أ���ص�����ص��و� �ل���ف���ري���ق،  موجها   �ل���ذي���ن 
و�لعرفان  �جل��زي��ل   �ل�صكر  خ��رف��ان 
�لعمل  لكل من دعم فرق  باجلميل 
يف �لإم��ار�ت من �جلهات �حلكومية 
يف  �ل�صعبية  و�لفعاليات  و�لهيئات 
تبني ودعم  هذه �لفزعة للأردنين 
�لتطوعية  �جل��ه��ات  �أو  ب����الإم����ار�ت 
�أن  متمنيا  �لإم�������ار�ت  يف  �مل�����ص��ان��دة 
�أع���م���ال حا�صرة  ت��ب��ق��ى م��ث��ل ه��ك��ذ� 
و�مل�صاندين  �لد�عمن  �أج��ن��دة  على 
و�مل��ن��ف��ذي��ن ل��ه��ا مل���ا ل��ه��ا م���ن �أهمية 
�إيجابي   عميق  و�أث���ر  �لقيمة  بالغة 
ممن  منها  �مل�صتفيدين  ن��ف��و���ص  يف 
تقطعت بهم �ل�صبل مع �أزمة كورونا 

�لعاملية  .
بالرغم من  �أن���ه  و�أك���د خ��رف��ان  كما 
حالة �لتوهان �لتي يعي�صها �لعامل يف 
ظل �لتخبط ملا فر�صته �أزمة كورونا 
من  �لن�صامى  �أن  �إل  �ل��ع��امل  ح���ول 
�لإمار�ت  يف  �لأردنية  �جلالية  �أبناء 
�لأردين  �ل�����ص��م��ل  �أه��م��ي��ة مل  �أك�����دو� 
بالغربة فا�صتجابو� طو�عية لها من 
خلل �لتنظيم و�لتخطيط لعملهم  
�لوطن  �����ص���م   ي��ب��ق��ى  �أن  �إل  و�أب������و� 
عاليا و  يبقى ديدنهم �أن يرفع ��صم 
وطنهم عاليا يف كافة  بقاع �لأر�ص  
مهما ع�صفت بهم �لأحد�ث  و�أينما 

حطت بهم �لرحال .

فريق عمل واحد
�لأ�صتاذ  �حل��ق��وق��ي  �مل��ح��ام��ي  وق���ال 
يف  �ملتطوعن  من  �لقطاونة  ح�صن 
مل�صاندة  ب���الإم���ار�ت  ن�����ص��ام��ى  ف��زع��ة 
بالإمار�ت  �لأردن��ي��ة  �جلالية  �أب��ن��اء 
�أن����ه يف ظ��ل �أزم����ة ك���ورون���ا �أن����ه بعد 
�ملوؤ�ص�صن  م��ن  ع�����ص��و�ً   20 ك��ن��ا  �أن 
بجهودنا  �ل��ف��ري��ق  و���ص��ل  ل��ل��ف��ري��ق، 
30 ع�صو�  �أك��ر من  �إىل  �مل�صرتكة 
نظرتنا  ك���ان���ت  �مل���ت���ط���وع���ن،  م����ن 
م��ن��ذ �ل��ب��د�ي��ة �إىل �ل��ف��ري��ق، ه��و �أن 
�إيجابي   م����ردود  حت��ق��ي��ق   يف  ي�صهم 
�لفرق،  م���ن  غ����ريه  ع���ن  وخم��ت��ل��ف 

ف��ري��ق عمل و�ح���د نعمل على  وك��ن��ا 
م���و�ك���ب���ة �ل���ق���و�ن���ن �مل���و����ص���وع���ة يف 
�لدولة هنا لآلية ن�صر ثقافة �لعمل 
على  ف�صرنا  �لجتماعي،  �لتطوعي 
�لإم��ار�ت و�صيوخها  �لقيادة يف  درب 
�لكر�م و�تخذنا مناذج عملية لآلية 
�لعمل فكنا �صباقن  يف متابعة �أبناء 
�لعمل  ع��ن  �لعاطلن  م��ن  �جلالية 
�أو  �صياحية  بتاأ�صري�ت  قدمو�  وم��ن 
ومهام  ثقافية  بفعاليات  للم�صاركة 
خمتلفة هنا وحر�صنا على �لو�صول 
للمتعرين من �لعاطلن عن �لعمل 
وللأ�صر �ملتعففة ومن تقطعت بهم 
قيادتنا  خطى  لنو�كب  هنا؛  �ل�صبل 
يف �ل��ت��ع��ام��ل م���ع �أزم������ة ك���ورون���ا يف 
على  ل��ل��ح��ف��اظ  وخ���ارج���ه���ا  �لأردن 
،وقدم  وجد  �أينما  �لأردين  �لإن�صان 
�ملبادر�ت  م��ن  �لعديد  م��ت��ط��وع��ون   
فا�صتهدفنا  ه��وؤلء  دعم  �ل�صباقة يف 
فيها فئات من �لعاطلن عن �لعمل 
و�لأ�صر  خ��دم��ات��ه��م  �أن��ه��ي��ت  �ل��ذي��ن 
�إغلق  ب�صبب  ب���الإم���ار�ت  �ل��ع��ال��ق��ة 
�لأج��و�ء �جلوية  ، حيث وفرنا لهم 
�ل�صكن  م��ث��ل  �لح���ت���ي���اج���ات  ب��ع�����ص 
وقدمنا  ل��ل��م��ت��ع��ري��ن  و�ل����ف����ن����ادق 
�أحد  كوبونات �لت�صوق بالتعاون مع 
مر�كز �لت�صوق بالإمار�ت موؤكد� باأن 
�لقن�صلية  �مل��ب��ادرة لق��ت قبول من 
و�لنادي �لجتماعي �لأردين ودعما 
م��ن �لأردن��ي��ن �خل��ريي��ن م��ن �أبناء 
�جل��ال��ي��ة ه��ن��ا ، ف��ك��ن��ا م���ن �لأو�ئ�����ل 

�لتعامل  يف  �لعامل  ح��ول  �ل�صباقن 
م���ع وب����اء ك���ورون���ا ل��ن��ك��ون ج����زء� ل 
يف  �لغايل  وطننا  جهود  من  يتجز�أ 
توجيهات  بح�صب  �ل��وب��اء  مو�جهة 
ج��لل��ة �مل��ل��ك وج�����زء� م���ن م�صرية 
�خلري يف هذ� �لبلد �لطيب بقيادته 
�لر�صيدة حيث لقت �ملبادرة جتاوبا 
من �لكثريين �لذين تناف�صو� يف مد 
ل��غ��ريه��م متطوعن  �مل�����ص��اع��دة  ي���د 

لها    .

رغبة حقيقية
بدوره �أ�صار ،ن�صاأت �خلري�صا متطوع 
يف �لفزعة  �إىل �أن عمل �خلري ياأتي 
برغبة حقيقة منا يف ذلك ، وميكن 
بالو�صائل  ���ص��و�ء  ط��ري��ق��ه  ي��ج��د  �أن 
�أن  ط���امل���ا  �ل�����وق�����ت،  �أو  �جل���ه���د  �أو 
و�لإر�دة  وحقيقية،  م��وج��ودة  �لنية 
ع��ازم��ة ع��ل��ى حت��ق��ي��ق��ه،  وب��رغ��م �أن 
بعائلتنا  بحياتنا  ملتزمون  �أغلبنا 
عازمون  جميعاً  �أن��ن��ا  �إل   ، وعملنا 
�ل��ف��ري��ق وعمل  �ل���ص��ت��م��ر�ر يف  على 
�خل���ري، م��ن خ���لل  �مل���ب���ادر�ت �لتي 
�لتي  �ل���ف���ئ���ات،  ت�����ص��ت��ه��دف ج��م��ي��ع 
و  �مل��ر���ص��ى،  و  �ل�صبل  ب��ه��م  تقطعت 
فت�صمل  وغ��ريه��م،  �ملتعففة،  �لأ���ص��ر 
و�لإن�صاين،  �مل��ج��ت��م��ع��ي  �جل��ان��ب��ن 
�ل���ت���ي ع�����ص��ن��ا فيها  �مل�����ب�����ادرة  وه�����ي 
�لفرح  نظرة  و�صهدنا  كمتطوعن، 
يف �أع��ي��ن��ه��م ح��ن زرن���اه���م، يف وقت 
ي��ك��ون��ون ب��ال��ع��ادة ل��وح��ده��م  بعيد� 

�أكد  ذ�ت���ه  �ل�صياق  �أ���ص��ره��م. يف  ع��ن  
�أن  هل�صه  ر�ئ��د  �ل��ق��ان��وين  �مل�صت�صار 
�مل���ب���ادرة �أت��اح��ت ل��ن��ا ف��ر���ص��ة �لقرب 
و�لتعرف على �أبناء جاليتنا وتلم�ص 
�مل��ب��ادرة يف  �حتياجاتهم وت��ع��دُّ ه��ذه 
�لأثر  �أعظم  لها  مثل هكذ� ظ��روف 
و�ل��ن��ف��ع وق�����ص��اء �حل��و�ئ��ج ،موجها  
ل��ك��ل م���ن �صاهم  ���ص��ك��ره وت���ق���دي���ره 
ودعم ونفذ هذه �ملبادرة، و�لتي تاأتي 
��صتكمال ملبادر�ت �أخرى قد �صبقتها 
يحفظ  �أن  �لقدير  �لعلي  �هلل  د�عيا 
بلدنا ويدمي علينا �لأمن و�ل�صلم 

و�ل�صحة و�لعافية .
و�أخري� �أكد �أ�صحاب مبادرة ن�صامى 
�لوطن بالإمار�ت �لدور �لها�صمي يف 
بث روح �ملبادرة يف نفو�ص �مل�صاركن 
وفزعة  م��ل��ك��ي��ة  ب��ت��وج��ي��ه��ات  ف��ي��ه��ا 
�أردنية معهودة يف �أردننا �لغايل عرب 
�لتاريخ يف م�صاعدة �ملحتاجن ومن 
�لكرمية  �حل��ي��اة  �صبل  بها  تقطعت 
يف ظل �لأزم��ات و�حل��الت �لطارئة 
�لتي تع�صف بهم يف ظروف خا�صة 
�جلهود  ي���ب���ذل���ون  ه�������وؤلء  ج��ع��ل��ت 
طو�عية �أ�صوة بقائد �لوطن جللة 
ب��ن �حل�صن  �ل��ث��اين  �هلل  �مللك عبد 
لكافة  و�ملتابع  �لأول  �ملوجه  �ملعظم 
كانو�  �أينما  �لأردين  �ل�صعب  �أب��ن��اء 
تاأكيد� منه على �أنهم �لعزوة و�لأهل 
بها  يفخر  �لتي  �لو�حدة  و�لع�صرية 
و�لأحو�ل  �لظروف  كافة  يف  �لأردن 

عرب �لع�صور.

بالتعاون مع �سركة بيئة ومركز �سرطة دبا احل�سن ال�سامل

بلدية مدينة دبا احل�شن تكمل م�شروع التعقيم الوطني
مدير البلدية: برنامج التعقيم �سمل كافة مناطق املدينة حر�سًا على �سحة و�سالمة ال�سكان

الإمارات ن�سامى  فزعة  مبادرة  يطلقون  بالإمارات  اأردنيون  بالتزامن مع اأزمة كورونا كوفيد 19 

اأردنيون يتطوعون مل�شاعدة من تقطعت بهم ال�شبل يف ظل االأزمة ويوؤمنون ال�شكن واالإقامة لهم 
رائد �سنابلة :الفزعة �ساهمت يف مد يد امل�ساعدة لـ400 عائلة بالإمارات
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�أعلنت �لكويت �أم�ص “ �ل�صبت “ �صفاء 11 حالة جديدة من �مل�صابن 
بفريو�ص كورونا �مل�صتجد “ كوفيد 19 “ لريتفع بذلك عدد �حلالت 

�لتي تعافت ومتاثلت لل�صفاء يف �لبلد �إىل 93 حالة.
“ عن وزير �ل�صحة �لكويتي  “ كونا  ونقلت وكالة �لأنباء �لكويتية 
�ل�صيخ �لدكتور با�صل �ل�صباح قوله �إن �لتحاليل و�لفحو�ص �ملخربية 

و�لإ�صعاعية �أثبتت �صفاء هذه �حلالت من فريو�ص “ كورونا » .
وذكر �أنه �صيتم نقل هذه �حلالت �إىل �جلناح �لتاأهيلي يف �مل�صت�صفى 
من  خلروجها  متهيد�  بالفريو�ص  �مل�صابن  ل�صتقبال  �ملخ�ص�ص 

�مل�صت�صفى خلل �ليومن �ملقبلن.

�أعطت ��صرت�ليا �أم�ص �ل�صبت موؤ�صر�ت �أكرب على ��صتقر�ر �نت�صار 
فريو�ص كورونا �مل�صتجد . و�أ�صارت بيانات وز�رة �ل�صحة �لحتادية 
�صاعة   24 بكورونا خلل  �إ�صابة جديدة  230 حالة  وج��ود  �إىل 
لي�صل  ��صرت�ليا  يف  �ل�صبت  �أم�ص  �صباح   من  مبكرة  �صاعة  حتى 
�إىل  5454 حالة. وي�صري هذ�  �إىل  �لإ�صابة  جممل عدد ح��الت 
يف  �ملئة  يف  خم�صة  نحو  عند  �ليومية  �ل��زي��ادة  ��صتقر�ر  ��صتمر�ر 
�أق��ل بكثري عن �لقفز�ت �لتي حدتت خلل  �لأي��ام �لأخ��رية وه��و 
 28 �لآن  حتى  وت��ويف  �ملئة.  يف   30 وبلغت  �ملا�صين  �لأ�صبوعن 
�لفريو�ص.  عن  �لناجم  �ملر�ص  وه��و  كوفيد-19  ب�صبب  �صخ�صا 
وعلى �لرغم من ظهور علمات على تباطوؤ �نت�صار حالت كورونا 
جائحة  لوقف  �لعاملي  �ل�صباق  يف  جهودها  ��صرت�ليا  ع��ززت  فقد 
ك��ورون��ا و�ل��ت��ي جت����اوزت ح���الت �لإ���ص��اب��ة ب��ه��ا �لآن م��ل��ي��ون على 

م�صتوى �لعامل �إ�صافة �إىل �أكر من 53 �ألف حالة وفاة.
 

�أعلنت رئي�صة �ملفّو�صية �لأوروّبية �أور�صول فون دير لين �أّن �أطفاًل 
“على  ��صتقبالهم  �صيتّم  �ل��ي��ون��ان  يف  ح��ال��ًي��ا  م��وج��ودي��ن  مهاجرين 
�لأرجح” �لأ�صبوع �ملقبل يف �للوك�صمبورغ، يف وقٍت تتو�ىل �لدعو�ت 

�إىل �إخلء �ملخّيمات �لتي ل تتو�فر فيها �ل�صروط �ل�صّحية.
�لأم��ر يتعّلق  �إّن  �لأملانّية  �إف”  “زد دي  وقالت فون دير لين لقناة 
�لأ�صبوع  �أوىل  دف��ع��ة  �صتذهب  م�صحوبن  غ��ري  قا�صر  ب�”1600 

�ملقبل على �لأرجح �إىل �للوك�صمبورغ«.
و�أ�صارت �إىل �أّن “ثماين دول �أعلنت ��صتعد�دها” لرعاية هوؤلء.

يلفا جوهان�صون  �ل��د�خ��ل��ّي��ة  ل��ل�����ص��وؤون  �لأوروب���ي���ة  �مل��ف��ّو���ص��ة  وك��ان��ت 
�أّن �لدول �لتي تطّوعت �إىل جانب �للوك�صمبورغ  �أو�صحت �خلمي�ص 
وفنلند�  و�لربتغال  وفرن�صا  �أملانيا  هي  �لأط��ف��ال،  ه��وؤلء  ل�صتقبال 

وليتو�نيا وكرو�تيا و�يرلند�.
وتابعت فون دير لين “�إّننا ممتّنون للغاية” لأّن هذه �لدول و�فقت 
�لقا�صرين  عدد  حُت��ّدد  �أن  دون  من  �لأطفال،  بهوؤلء  �لهتمام  على 

�لذين �صرُي�صلون �إىل �للوك�صمبورغ.
ودعت منّظمات غري حكومّية يف �لأيام �لأخرية �إىل �إخلء �ملخّيمات 

�ملكتّظة يف جزر بحر �إيجه، ب�صبب تف�ّصي �لفريو�ص.
وقالت فون دير لين �إّن �نت�صار كوفيد-19 يف تلك �ملخّيمات لي�ص 

�صوى “م�صاألة وقت«.
�أن���ه ميكن لفريو�ص  وح����ّذرت جلنة �لإن��ق��اذ �ل��دول��ي��ة �لأرب���ع���اء م��ن 
كورونا �مل�صتجد �أن يتف�صى ب�صرعة يف خميمات �للجئن و�لنازحن 
�ملكتظة ب�صدة يف بع�ص دول �لعامل �أكر من �أي وقت م�صى منذ بدء 

�نت�صار �لوباء.
 

�ل�����ص��ل��ط��ات �ل�صحية  ت��خ��ف��ف  �أن  ب��ري��ط��اين  ت��وق��ع م�����ص��وؤول ���ص��ح��ي 
�لوقائية  �لإج����ر�ء�ت  و  �لتام  �لإغ���لق  �إج�������ر�ء�ت  من  �لربيطانية 
بفريو�ص  �لإ���ص��اب��ات  ع��دد  لنح�صار  ب��و�در  ظه�����ور  ح�����ال  يف  �ملتبعة 

كورونا.
�مبرييال  م�صت�صفي  يف  �لعامل  فريج�صون  نايل  �لربوف�صور  وق��ال   
كوليج وهو من �صمن �للجنة �ل�صت�صارية �ل�صحية �لعليا يف �حلكومة 
�نه من �ملتوقع �ن يتم تخفيف بع�ص من قيود �لتباعد �لجتماعي 
وبعدها  �لفريو�ص  ح��دة  يف  �رتفاعا  �ملقبلة  �لأي��ام  ت�صهد  �أن  متوقعا 
بالتعليمات  �لربيطانين  �لتز�م  �نخفا�ًص م�صطرد يف حال  يحدث 

�إىل حن �صدور تعليمات جديدة.

عوا�سم

الكويت

ملبورن

لندن

برلني

اإ�شابات بكورونا يف فل�شطني   205
 •• رام اهلل -رويرتز

�أعلنت وز�رة �ل�صحة �لفل�صطينية �أم�ص  �ل�صبت ت�صجيل 11 �إ�صابة جديدة 
بفريو�ص كورونا مما يرفع عدد �لإ�صابات يف �ل�صفة �لغربية �ملحتلة وقطاع 

غزة �إىل 205 حالت.
و�أ�صافت �ل��وز�رة يف بيان �صحفي �أن من بن �مل�صابن طفلن يبلغان من 

�لعمر 11 و15 عاما و�نتقلت �إليهما �لعدوى عن طريق و�لدهما.
�لبرية  وم��دي��ن��ة  بيتونيا  ب��ل��دة  ���ُص��ج��ل��ت يف  �إ���ص��اب��ات  ث���لث  �أن  و�أو���ص��ح��ت 
مبحافظة ر�م �هلل وثلثا �أخرى �ُصجلت يف بلدة قطنة و�إ�صابة يف قرية بيت 
عنان مبحافظة �لقد�ص �إىل جانب �إ�صابتن يف خميم طولكرم و�إ�صابتن يف 

مدينة حلحول مبحافظة �خلليل.
�إ�صابة  حالة   22 �إن  ق��ال  ��صتية  حممد  �لفل�صطيني  �ل���وزر�ء  رئي�ص  ك��ان 
بفريو�ص كورونا �ُصجلت �أم�ص �جلمعة لعمال فل�صطينين يف م�صلخ للدجاج 

مبنطقة عطروت �صمال �لقد�ص.
وحذر ��صتية من �أن “�لأ�صبوعن �لقادمن �صيكونان من �أ�صعب �لأوقات من 
ناحية �ل�صيطرة على �نت�صار �ملر�ص و�ل�صبب هو عودة 45 �ألف عامل �إىل 

بيوتهم من �أماكن عملهم يف �إ�صر�ئيل مع بدء عيد �لف�صح عند �ليهود«.
و�أ�صدر �لرئي�ص �لفل�صطيني حممود عبا�ص مر�صوما يوم �خلمي�ص  �ملا�صي 
بتمديد حالة �لطو�رئ يف �لأر��صي �لفل�صطينية �صهر� �آخر لحتو�ء تف�صي 

فريو�ص كورونا.

الطب يجذب الأقليات اإىل �سوق عمل عن�سرية ب�سكل عام 

االأطباء العرب... على اجلبهات االأمامية يف م�شت�شفيات اإ�شرائيل

مهاجرون اأفارقة يف املغرب ينتظرون امل�شاعدة 
•• الرباط -رويرتز

يو�جه �ملهاجرون �لأفارقة يف �ملغرب، �لذي مل يح�صلو� 
فريو�ص  ب�صبب  �لعام  �لعزل  حالة  خلل  دخل  �أي  على 
�ل�صرورية  �لأم�����و�ل  ن��ف��اد  م�صكلة  �مل��غ��رب،  يف  ك��ورون��ا 
حقوقية  منظمات  وحت��ث  و�ل�صروريات  �لغذ�ء  ل�صر�ء 
�لتي  �ملدفوعات  نف�ص  تعر�ص عليهم  �أن  �حلكومة على 

عر�صتها على �ملو�طنن.
�لتحرك  ليقيد  �صهر،  مل��دة  عاما  ع��زل  �مل��غ��رب  وف��ر���ص 
�لوظائف  ب��ع�����ص  و���ص��غ��ل  �ل������دو�ء  �أو  �ل��ط��ع��ام  ل�����ص��ر�ء 
حالة   761 ف��ي��ه  ت��اأك��دت  �ل���ذي  �ل��وق��ت  يف  �لرئي�صية، 

�إ�صابة بفريو�ص كرونا، مبا يف ذلك 47 حالة وفاة.
�ملغرب  �إىل  جاء  �صنة(،�لذي   30( حابي  �صعدو  ويقول 
حماولة  من  ب��دل  �لبقاء  وق��رر  غينيا  من  عامن  قبل 
�لو�صول �إىل �أوروبا بعد �حل�صول على عمل يف مطعم، 

�إن �أمو�له �صتنفد يف غ�صون 10 �أيام.
�ل�صكن  �لآخرين يف  �لأربعة  رفاقي  �أ�صاعد  “كنت  وقال 

وهم يف و�صع مايل �أ�صو�أ مني«.
�نت�صار  ل��وق��ف  �لج�������ر�ء�ت  ج��م��ي��ع  “نحرتم  و�أ����ص���اف 
لتجاوز  عاجلة  م�صاعدة  نحتاج  لكننا  ك��ورون��ا  فريو�ص 

هذه �لأوقات �ل�صعبة.«
حو�يل  بقيمة  �صهري  دع��م  بتقدمي  �حلكومة  ووع���دت 
�لعائل  فيها  ف��ق��د  �ل��ت��ي  ل��لأ���ص��ر  �صهريا  دولر�   120
�ل��رئ��ي�����ص��ي �ل��ع��م��ل يف �لق��ت�����ص��اد غ��ري �ل��ر���ص��م��ي ب�صبب 

�لعزل.
ويف �لوقت �لر�هن، �صتذهب هذه �مل�صاعدة �إىل �لأ�صخا�ص 
�لذين لديهم بطاقة “خدمة �صحية جمانية” �ملتاحة 

•• باري�س-وكاالت:

�أفادت �صحيفة “لوموند” �لفرن�صية، 
باأن �لأبطال باملاآزر �لبي�ص يف �إ�صر�ئيل، 
�لذين  �لعرب،  �إىل حد كبري من  هم 
�ملوظفن  من  �أ�صا�صية  ن�صبة  ميثلون 
�لإ�صر�ئيلية  �مل�صت�صفيات  �لطبين يف 
وح�صب  �لر�هنة.  كورونا  �أزم��ة  �أثناء 
�لد�خلية ح�صلت عليها  لوز�رة  �أرقام 
 17% ف����اإن  �ل��ي��وم��ي��ة،  “هاآرت�ص” 
�ملمر�صات هم من  �لأطباء ورب��ع  من 
�لأقلية �لعربية، �إ�صافة �إىل و�حد من 
�حت�صاب  ودون  �ثنن،  �صيدلين  كل 
باأجور  و�لوظائف  �ل�صيانة،  موظفي 
�لغالبية  ت�����ص��غ��ل��ه��ا  �ل��ت��ي  م��ن��خ��ف�����ص��ة 
�ل�����ص��اح��ق��ة م��ن �ل���ع���رب، م��ا ي��ع��ن��ي �أن 
�لنظام  �ن��ه��ي��ار  �إىل  ���ص��ي��وؤدي  غيابهم 

�ل�صحي �لإ�صر�ئيلي.

النواب العرب
و�ملفارقة ح�صب �ل�صحيفة �لفرن�صية 

“�أحفاد  �لعربية  �لأقلية  من  نو�باً  �أن 
يف  �إ�صر�ئيل  قيام  بعد  �أر�صهم  على  بقو�  �لذين  �لعرب 
1948، تعر�صو� يف �لوقت ذ�ته لهجوم عنيف جد�ً يف 

�لكني�صت«.
وبعد �لنتخابات �لت�صريعية يف 2 مار�ص )�آذ�ر( �جلاري، 
بنيامن  �ل��وزر�ء  لرئي�ص  �ملعار�صة  �لعرب  �لنو�ب  دعم 
نتانياهو. ومنذ ذلك �ليوم، يتهمهم �ليمن �لإ�صر�ئيلي 

بعدم �لولء، ويعتربهم “موؤيدين للإرهاب«. 
يف  �مل��وح��دة  �لعربية  �لقائمة  يف  �لعربي  �لع�صو  وق��ال 
فريو�صن:  ن��ح��ارب  “نحن  �لطيبي:  �أح��م��د  �لكني�صت 
فريو�ص كورونا وفريو�ص �لعن�صرية. كورونا �صنهزمه. 

ولعدة �أ�صابيع، كانت تعد 250 ممر�ص يهودي وعربي 
للتعامل مع �لوباء. 

وحت�����ص��ي �ل�����ص��ل��ط��ات �لإ���ص��ر�ئ��ي��ل��ي��ة �أك����ر م��ن 6200 
�مل�صت�صفيات مكتظة بعد.  تبدو  وف��اة، ول  �إ�صابة، و31 
لكن حايك وزملءها يتوقعون �أن يكونو� يف �خلطوط 

�لأمامية قريباً.

حياة طبيعية
�لتي  �ل��ع��رب��ي��ة  �ل��و���ص��ط��ى  �لطبقة  �إىل  ح��اي��ك  وتنتمي 
متزوجة  وه��ي  “طبيعية”،  حياة  تعي�ص  �أن  يف  ترغب 
من �صابط يف �ل�صرطة، و�أولدهما يتعلمان يف مدر�صة 

�أما �لعن�صرية، ف�صي�صتغرق �لأمر وقًتا �أطول ... ».

كلنا معًا
يف  �لربيطاين  �لنتد�ب  عهد  من  مب�صت�صفى  غرفة  يف 
�ل�صجالت  49 عاماً، هذه  نائلة حايك،  تتابع  �لقد�ص، 
على �ملو�قع �لإخبارية وعلى هاتفها �ملحمول، وما تقر�أه 

يخيفها. 
وتقول: “هذ� �لأمر ي�صيء يل ، لكن ميكنهم �أن يقولو� 
نو�جه  وكلنا  �مل�صت�صفى،  يف  ل��ه  ت��اأث��ري  ل  ي��ري��دون،  م��ا 

معاً«. 
تر�أ�ص حايك فريق �ملمر�صات يف وحدة �لعناية �ملركزة. 

ر�صمية منذ عام 2013 دون م�صاعدة. وتبدو �لفر�ص 
�صبه منعدمة يف �أن يح�صل على �مل�صاعدة �لعدد �لأكرب 
معظمهم  يعي�ص  �لذين  �ملوثقن،  غري  �ملهاجرين  من 

م�صردين �أو ي�صعون لعبور �ملغرب للو�صول �إىل �أوروبا.
�مل��ج��ل�����ص �ل��وط��ن��ي حل��ق��وق �لإن�����ص��ان و�جلمعية  وح���ث 
�مل�صاعدة.  ع��ل��ى  �لإن�����ص��ان �حل��ك��وم��ة  �مل��غ��رب��ي��ة حل��ق��وق 
�ملهاجرون  ك��ان  �إن  �صئلت  عندما  �ملالية  وز�رة  ت��رد  ومل 

�صي�صبحون موؤهلن للح�صول على م�صاعدة �لدولة.

�مل�صاعدة  لتقدمي  �حلكومة  وتخطط  للمغاربة.  فقط 
مل  لكنها  �لبطاقة،  لديهم  لي�صت  �ل��ذي��ن  للأ�صخا�ص 

تقل ما �إذ� كان ذلك �صي�صكل �ملهاجرين.
�صهريا  دولر   200 ح����و�يل  �أي�����ص��ا  �ل���دول���ة  و���ص��ت��دف��ع 
�لتاأمن  يف  �مل�صجلن  �خلا�صة  �ل�صركات  يف  للعاملن 

�لجتماعي �حلكومي.
�ل��ب��ال��غ عددهم  �مل��ه��اج��ري��ن  ذل����ك م��ع��ظ��م  ي�����ص��م��ل  ول 
�إقامة  ت�صاريح  على  ح�صلو�  مم��ن  مهاجر   50000

خمتلطة يف �لقد�ص. 
ويف �لعام �ملا�صي، �نتقل �لزوجان �إىل 
�لعديد  غ��ر�ر  وعلى  �ليهودي.  �حلي 
م��ن زم��لئ��ه��ا، حت���اول ح��اي��ك جتنب 
�إن  �خل���و����ص يف �ل�����ص��ي��ا���ص��ة، وت���ق���ول 
�لعن�صرية تظهر �أحياًنا يف �لقاعات، 
ولكنها ترف�ص �لتمييز بن �ملر�صى، 
حرجة،  ح���ال���ة  يف  “�إنهم  وت����ق����ول: 

و�أ�صرهم حتت �ل�صغط«.

نق�س يف التمثيل
على  �ل��وظ��ائ��ف  ت��ق��دم  �مل�صت�صفى،  يف 
�ل��ك��ف��اءة دون مت��ي��ي��ز، ح�صب  �أ���ص��ا���ص 
�ل��دك��ت��ور من��ر ع��ا���ص��ي، رئ��ي�����ص ق�صم 
نهاريا  م�صت�صفى  يف  �لباطني  �لطب 
على  دليل  “�أنا  وي��ق��ول:  �جلليل.  يف 

ذلك«. 
ول���ك���ن يف ن�����و�ح ك���ث���رية، ي��ع��ت��رب هذ� 
مكان  ك��ل  ففي  ��صتثناء.  �مل�صت�صفى 
�لأقلية  تعاين  �إ�صر�ئيل،  يف  تقريباً 

�لعربية نق�صاً يف �لتمثيل. 
2017، كانت تلك �لأقلية متثل  ويف 
لدر��صة  وف��ًق��ا  �مل��دن��ي��ة،  �خل��دم��ة  م��ن موظفي   6.8%

�أجر�ها مركز �لعمل �لديني �لإ�صر�ئيلي. 
�لأطفال:  ع��ام��اً، طبيب   34 ط��ن��و���ص،  �أ���ص��ام��ة  وي��ق��ول 
“لدينا �لقليل من �خليار�ت �لأخرى، هناك �لكثري من 
�لهند�صة  �أو  �لعالية،  �لتكنولوجيا  جمال  يف  �لوظائف 
�ل�صركات  رو�ب��ط  ب�صبب  �إليها  �لو�صول  �لتي ل ميكننا 

مع �جلي�ص«. 
ج��ي��د يجذب  ب���اأج���ر  م�����ص��ت��ق��ر  ع��م��ل  “�لطب  وي�����ص��ي��ف 
ب�صكل عام. كان هذ�  �صوق عمل عن�صرية  �إىل  �لأقليات 

هو �حلال �أي�صاً يف �ملا�صي مع �ليهود �لأوروبين«.

�إقامة، لكنه  تقدم حابي بطلب للح�صول على ت�صريح 
ل يز�ل ينتظر �إ�صد�ره. ويعي�ص يف حي �لنه�صة �لفقري 
يف �لرباط، حيث تلت�صق �ملنازل �مل�صنوعة من �لإ�صمنت 

ببع�صها �لبع�ص.
وق��ام��ت ج��م��اع��ات حقوقية وج��م��ع��ي��ات خ��ريي��ة حملية 
بتوزيع �لغذ�ء يف �ملناطق �لفقرية على كل من �ملغاربة 
ت��وزي��ع هذه  ز�د م��ن �صعوبة  �ل��ع��زل  و�مل��ه��اج��ري��ن، لكن 
ملن  بالن�صبة  �أ����ص���و�أ  �ملعي�صية  و�ل���ظ���روف  �لإم�������د�د�ت. 
�ل�صحر�ء  ج��ن��وب  �أفريقيا  منطقة  م��ن  لهم  م���اأوى  ل 
�صبتة  جيبي  من  بالقرب  �مل��غ��رب،  �صمال  يف  �ملوجودين 
كثري�  �ملهاجرون  يحاول  �للذين  �لإ�صبانين،  ومليلية 

�لو�صول �إليهما بعبور �أ�صو�ر �صائكة.
ير�أ�ص جمموعة  �صنغايل  مهاجر  وهو  با،  عثمان  وق��ال 
�لقطاع  يف  يعملون  �ملهاجرين  غالبية  �إن  جمتمعية، 
غري �لر�صمي ويك�صبون بالكاد ما يكفي من �ملال لتلبية 

�حتياجاتهم �لأ�صا�صية ليوم و�حد.
مليلة  ق��رب  �لناظور  مدينة  من  �لهاتف  عرب  و�أ���ص��اف 
�أن �حل��ك��وم��ة ب��ح��اج��ة ل��ب��ذل �مل��زي��د م��ن �جل��ه��د لإي���و�ء 
�ملهاجرين �لذين يعي�صون بل ماأوى يف �لغابات ب�صمال 

�ملغرب، وم�صاعدتهم على جتنب �لعدوى.
وحتى �لآن، و�صعت �حلكومة �أكر من 3000 �صخ�ص 
�أقيمت  ذل��ك مهاجرين، يف ملجئ  م���اأوى، مبا يف  بل 
�لعزل  �أخ��رى خلل فرتة  ومبان  يف مد�ر�ص وملعب 

�لعام.
مو�جهة  يف  �مل��رك��ب  ن��ف�����ص  يف  جميعا  “نحن  ب��ا  وق����ال 
�أن نت�صامن مع بع�صنا  عا�صفة فريو�ص كورونا. علينا 

�لبع�ص من �أجل �إنقاذ �جلميع«.

يف �جلانب �ل�صديق و63 �إرهابيا مت �صل حركتهم يف جانب 
�لعدو«.

وتابعت �أن �جلنود و”بعد معركة طاحنة يف �إطار عملية �أملاهاو 
�أجربو�  زوبعة(”  �ملحلية  باللغة  وتعني  �لإره���اب  )ملكافحة 
�لدر�جات  ع�صر�ت  و���ص��ادرو�   “ �لفر�ر”،  “على  �ملهاجمن 

�لنارية و�أ�صلحة ومعد�ت متنوعة تعود للمهاجمن«.
منطقة  يف  “تامالولو  يف  جرت  �ملعارك  �أن  �لبيان  و�أو�صح 
م�صري� �إىل �أن “عملية مت�صيط  �أبال مبقاطعة تيلبريي”، 

�أطلقت وم�صتمرة حتى �لآن«.
ب��ن �لنيجر  �ل��ث��لث��ة  ت��ي��لب��ريي يف منطقة �حل���دود  وت��ق��ع 
منعت  �لثاين/يناير،  كانون  ومنذ  فا�صو.  وبوركينا  وم��ايل 

•• نيامى- اأ ف ب

�أرب���ع���ة ع�صكرين  �أع��ل��ن��ت ح��ك��وم��ة �ل��ن��ي��ج��ر يف ب��ي��ان م��ق��ت��ل 
ورجال  �جلي�ص  بن  معارك  يف  “�إرهابيا”  و63  نيجرين 
من  �لقريبة  تيلبريي  منطقة  يف  بال�صلح”  “مدججن 

مايل يف غرب �لبلد.
وقالت وز�رة �لدفاع �لنيجرية يف �لبيان �لذي بثه �لتلفزيون 
“حو�ىل �ل�صاعة 15،30 ��صتبك عنا�صر من �لقو�ت �مل�صلحة 
�لنيجرية مع جمموعة من �لإرهابين �ملدججن بال�صلح 

على منت �آليات عديدة ونحو خم�صن در�جة نارية«.
و�أ�صافت �أن “�حل�صيلة �ملوقتة هي �أربعة قتلى و19 جريحا 

�جلهادين  عمليات  ملنع  نارية  در�ج��ات  على  فيها  �لتنقلت 
�لذين ي�صتخدمونها. وتفيد ح�صيلة ر�صمية �أن 174 جنديا 
قتلو� يف ثلثة هجمات يف �ملنطقة يف كانون �لأول-دي�صمرب 
وكانون �لثاين-يناير بينها هجومي �صينيغود�ر �لذي �صقط 
فيه 89 قتيل يف �لثامن من كانون �لثاين-يناير 2020، 

وغيناتي�ص  71 قتيل يف 10 كانون -دي�صمرب 2019.
وتبنى تنظيم د�ع�ص  �لإرهابي �لهجومن.

وتتد�خل  متطرفون  يرتكبها  �لتي  �لعنف  �أعمال  و�أ�صفرت 
�أح��ي��ان��ا م��ع ن���ز�ع���ات ب��ن جم��م��وع��ات ���ص��ك��ان��ي��ة، يف منطقة 
و�لنيجر  م��ايل  يف  قتيل  �آلف  �أرب��ع��ة  �صقوط  ع��ن  �ل�صاحل 

وبوركينا فا�صو يف 2019، ح�صب �لأمم �ملتحدة.  

مقتل 4 ع�شكريني و63 »اإرهابيا« يف النيجر  

رئي�س جمل�س االأمن يتوىل اإدارته... من الكاريبي   •• االأمم املتحدة-اأ ف ب

تتوىل منذ �لأول من ني�صان/�بريل 
رئ���ا����ص���ة جم��ل�����ص �لأم������ن �ل�����دويل، 
علق  �لتي  �لدومينيكان  جمهورية 
�صفريها لدى �لأمم �ملتحدة يف بلده 
ب�صبب �إغلق �ملطار�ت و�حلدود ملنع 

�نت�صار فرو�ص كورونا �مل�صتجد.
وذك������رت م�������ص���ادر دب��ل��وم��ا���ص��ي��ة �أن 
من  جزء  ي�صاعده  �صينجر  خو�صيه 
فريق علق �أي�صا يف �لعا�صمة �صانتو 
دوم���ي���ن���غ���و، ي���ج���ري �ن���ط���لق���ا من 
�مل��ن��اق�����ص��ات عرب  �ل��ك��اري��ب��ي  منطقة 
�لأمن  �أع�صاء جمل�ص  �لفيديو مع 
�لدويل. وقد عقد �لأربعاء موؤمتر� 

�صحافيا بهذه �لطريقة.
و�حدة  �ل��دوم��ي��ن��ي��ك��ان  وج��م��ه��وري��ة 
�لد�ئمة  غ���ري  �ل��ع�����ص��ر  �ل�����دول  م���ن 
�لع�صوية يف جمل�ص �لأمن وتنتهي 
وليتها �لتي ت�صتمر �صنتن، �أو�خر 

�لعام �جلاري.
وقال �ل�صفري �صينجر �ملعروف بح�ص 

�صفري جديد  و���ص��ل  ح��ال  ك��ل  على 
�آذ�ر/مار�ص.   31 يف  نيويورك  �إىل 
مندوب  ه����و  �جل����دي����د  و�ل�������ص���ف���ري 
�ملتحدة  �لأمم  يف  �ل���د�ئ���م  ت��ون�����ص 
ق��ي�����ص ق��ب��ط��ن��ي �ل����ذي ك���ان �صفري� 

لبلده يف �إثيوبيا.
وكانت تون�ص �لتي ت�صغل منذ بد�ية 
ولعامن،  �ل���ث���اين/ي���ن���اي���ر  ك���ان���ون 
�لدويل  �لأم����ن  جمل�ص  يف  م��ق��ع��د� 
�أعلنت  �ل��ع��رب��ي��ة،  �ل��ب��ل��د�ن  ومت��ث��ل 
�ملا�صي  ����ص���ب���اط/ف���رب�ي���ر  م��ط��ل��ع 
�لأمم  لدى  �لد�ئم  مندوبها  �إعفاء 
�ملتحدة �ملن�صف �لبعتي من مهامه، 
وغياب  �لأد�ء  “�صعف  ب�����ص��ب��ب 
�لتن�صيق” معها يف م�صائل و�صفتها 

ب”�ملهمة«.
وذكرت م�صادر دبلوما�صية يف �لأمم 
ب�صبب  تون�ص جاء  قر�ر  �أن  �ملتحدة 

“با�صبلو”  لن�صرة  �لقوي،  �لفكاهة 
�ملتحدة  �لأمم  ب�صوؤون  �ملتخ�ص�صة 
�لدومينيكان،  يف  وج���وده  وك�صفت 
�لأم����ن  جم��ل�����ص  �إد�رة  ي���ري���د  �إن�����ه 
�صر�عية”.  �صفينة  “مثل  �ل���دويل 
و�أ�صاف “�صنذهب �إىل حيث تقودنا 

�لرياح«.
�ملنظمة  م��ق��ر  يف  م�����ص��ادر  وذك�����رت 
تاريخ  يف  ���ص��اب��ق��ة  “�إنها  �ل��دول��ي��ة 
�أن  �إىل  م�����ص��رية  �ملتحدة”،  �لأمم 
ه���ذ� �ل��و���ص��ع مل ي��ك��ن مم��ك��ن��ا لول 

وجود نظام �ملوؤمتر�ت بالفيديو.
عاما(   68( ���ص��ي��ن��ج��ر  وخ���و����ص���ي���ه 
�صفري خ���ارج ع��ن �مل��األ��وف. فهو مل 
�لدبلوما�صي  �ل�صلك  يف  يعمل  يكن 
�ملجل�ص،  �ل�14 يف  كغالبية نظر�ئه 
�صركتن  �أن�������ص���اأ  �أع����م����ال  رج����ل  ب���ل 
وقد  �صخ�ص.  �أل���ف  ن��ح��و  ت��وظ��ف��ان 

قر�ر  م�����ص��روع  م��ن  �لبعتي  م��وق��ف 
�ل�صلم  خ��ط��ة  ي���دي���ن  ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي 
�أعِلن  ق���د  ك����ان  �ل���ت���ي  �لأم���ريك���ي���ة 
�أبعد مما  �أن��ه ذهب  عنها، مو�صحة 
ملف  يف  �لتون�صية  �ل�صلطات  �أر�دت 
�ل�صرق �لأو�صط، وقدم دعما كبري� 
للفل�صطينين يهدد باإف�صاد �لعلقة 

بن تون�ص و�لوليات �ملتحدة.
و����ص��ت��دع��ت ت��ون�����ص م��ن��دوب��ه��ا لدى 
ي�صارك  ومل  ف��ج��اأة  �مل��ت��ح��دة  �لأمم 
يف �جتماع نظمته �لوليات �ملتحدة 
جاريد  لل�صلم  خطتها  ع��ّر�ب  بن 

كو�صرن وجمل�ص �لأمن.
وك��������ان �مل���ن�������ص���ف �ل����ب����ع����ت����ي، وه����و 
دبلوما�صي من ذوي �خلربة ويحظى 
ب��ت��ق��دي��ر ن��ظ��ر�ئ��ه، م��ت��ق��اع��د� حن 
ل�صتئناف   2019 ع���ام  ����ص��ت��دع��ي 
���ص��ف��ري يف  وت����ويل من�صب  ن�����ص��اط��ه 

�أن  ق���رر  �أن����ه  ل”با�صبلو”  �أو����ص���ح 
ي��ت��ك��ف��ل خ�����لل ف�����رتة ���ص��غ��ل بلده 
�لدويل،  �لأم���ن  جمل�ص  يف  مقعد� 
هدية  يف  نيويورك  يف  نفقاته  بكل 

يقدمها �إىل حكومته.
�ل�صفري  لي�ص  �لدومينيكان  وممثل 

�لوحيد �لغائب عن نيويورك.
فريو�ص  �ن���ت�������ص���ار  م���و�ج���ه���ة  ف���ف���ي 
�ل�صفرية  �نتقلت  �مل�صتجد،  كورونا 
�ألأمريكية كيلي كر�فت �إىل منزلها 
ت�������ص���ارك منه  �ل������ذي  ك���ن���ت���اك���ي،  يف 
�ملغلقة  ب��ال��د�ئ��رة  �لج��ت��م��اع��ات  يف 
ذكر  كما  ح�����ص��وره��ا،  تتطلب  �ل��ت��ي 

دبلوما�صيون.
�لدبلوما�صية  �لبعثات  ك��ل  و�أك���دت 
ب��ه��ا وك���ال���ة فر�ن�ص  �ت�����ص��ل��ت  �ل��ت��ي 
ب��ر���ص �أن ���ص��ف��ر�ءه��ا م���وج���ودون يف 

مدينة نيويورك �أو �صو�حيها.

تون�ص  وج���ود  ف��رتة  �ملتحدة  �لأمم 
يف جم��ل�����ص �لأم�����ن. وي��ف��رت���ص �أن 
�عتماده  �أور�ق  قبطني  قي�ص  يقدم 
�ملتحدة  ل���لأمم  �ل��ع��ام  �لأم����ن  �إىل 

�أنطونيو غوتريي�ص قريبا.
�أمام هذ� �لو�صع يطرح �صوؤ�ل  لكن 
�لتوجه  عليه  �صيكون  هل  قانوين: 
�ملتحدة  �لأمم  م��ق��ر  �إىل  �صخ�صيا 
ثلثة  م��ن��ذ  موظفيه  م��ن  �خل���ايل 
�عتماده  �أور�ق  لت�صليم  �أ���ص��اب��ي��ع، 
�أنه  �أم  غ��وت��ريي�����ص،  �إىل  �صخ�صيا 
ي�صتطيع �أن يفعل ذلك عرب �لربيد 

�للكرتوين؟
وك��ان جمل�ص �لأم��ن �ل��دويل تبنى 
تاريخه،  يف  �لأوىل  للمرة  �لث��ن��ن 
قر�ر�ت عرب ت�صويت خطي، يف �آلية 
��صطر للجوء �إليها لت�صيري �صوؤونه 
�ل���ذي  كوفيد-19  وب�����اء  ب�����ص��ب��ب 
فر�ص على �أع�صائه منذ 12 �آذ�ر/

مار�ص �لعمل عن ُبعد.
�لأمم  مقر  ب��ق��اء  غوتريي�ص  وق���رر 

�ملتحدة مفتوحا رمزيا.
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عربي ودويل

الهند تلوح بتمديد العزل العام 

اإ�شابات كورونا بجنوب اآ�شيا تقرتب من 6000 

% من املعدات لي�س لها ا�ستخدام.. وحتذير من اخرتاق اأمني  80

خالف �شحفي يطغى على جهود مو�شكو مل�شاعدة روما  

�لعام  �ل��ع��زل  �إج����ر�ء�ت  ملر�جعة  �حلكومة  تخطط  وبينما 
ثلثة  ق��ال  �جل��اري،  ني�صان  �أبريل   14 يف  �نتهاوؤها  �ملقرر 
م�صوؤولن كبار لرويرتز �إن هذ� �صيعتمد على تقييم �لو�صع 
يف كل ولية و�صوف يتم متديد �إجر�ء�ت �لعزل �لعام و�لقيود 

يف �ملناطق �لتي يتو��صل فيها �نت�صار فريو�ص كورونا.
لأن  �أ�صمائهم  ذك��ر  ع��دم  �ل��ذي��ن طلبو�  �مل�����ص��وؤول��ون،  وق���ال 
�خلطط ل تز�ل قيد �ملناق�صة، �إن عودة و�صائل �لنقل �لعام 
يف مدن كربى مثل مومباي وبنجالورو ودلهي �صتتم على 

مر�حل بعد �نتهاء فرتة �حلظر �لعام.
وز�د عدد حالت كوفيد-19 �إىل �أكر من �ملثلن يف جنوب 
�آ�صيا على مدى �لأ�صبوع �ملا�صي. ويحذر خرب�ء �ل�صحة من 
�أن �أنظمة �ل�صحة �لعامة �لو�هنة هذه �ملنطقة �لتي يعي�ص 
تف�صي  ��صتيعاب  على  تقدر  ل��ن  �ل��ع��امل  �صكان  خم�ص  فيها 

�لوباء.
 37 منها  بكورونا  �إ�صابة  حالة   2547 باك�صتان  و�صجلت 
حالة وفاة يف حن �صجلت �أفغان�صتان 281 حالة منها �صت 
وفيات. وبلغ عدد �مل�صابن يف �صريلنكا 159 وتويف منهم 
بينها  حالة   61 بنجلد�ص  �أعلنت  بينما  �أ�صخا�ص،  خم�صة 
و�صت   32 وب��وت��ان  ونيبال  �ملالديف  و�صجلت  وف��ي��ات.  �صت 

وخم�ص حالت �إ�صابة على �لرتتيب دون �أي وفيات.

•• مومباي-رويرتز

�قرتب عدد حالت �لإ�صابة �ملوؤكدة بفريو�ص كورونا يف جنوب 
6000 �أم�ص �ل�صبت رغم ت�صديد �صلطات بع�ص  �آ�صيا من 
�ملدن �لقيود �ملفرو�صة على �حلركة وحتذيرها من �إمكانية 
متديد فرتة �لعزل �لعام يف حماولة لكبح �نت�صار �جلائحة. 
�لتي  بولية ماهار��صرت�  �ل�صحة  وزير  توب  ر�جي�ص  وقال 
يلتزم  “�إذ� مل  لرويرتز  للهند  �مل��ايل  �ملركز  ت�صم مومباي 
�لنا�ص بالقو�عد بجدية و��صتمر عدد �حلالت يف �لرتفاع، 
فلن يكون هناك خيار �صوى متديد )فرتة( �إجر�ء�ت �لعزل 
�لعام... ميكن متديدها يف مومباي و�ملناطق �حل�صرية يف 

ولية ماهار��صرت� ملدة �أ�صبوعن«.
�أيام  ق��ال قبل  �لهندي ناريندر� م��ودي  �ل���وزر�ء  ك��ان رئي�ص 
�ملقررة  �لعام  �لعزل  �إج���ر�ء�ت  تدريجيا  �صتقلل  �لدولة  �إن 
�ملر�ص  �لأك��ر ت�صرر� من  و�لهند هي  �أ�صابيع.  ملدة ثلثة 
 ،2902 �إذ بلغ ع��دد �حل��الت فيها ح��و�يل  �آ�صيا  يف جنوب 

توفى منها 68.
�إ�صابة  ح��ال��ة   516 وج����ود  م���اه���ار�����ص���رت�  ولي����ة  و�أك������دت 
ووفاة  ك��ورون��ا،  فريو�ص  عن  �لناجم  �ملر�ص  بكوفيد-19، 

26 �صخ�صا.

و�أ�صاف �أن �إجمايل عدد حالت �لإ�صابة �ملوؤكدة �أو �مل�صتبه بها يف 
دور �مل�صنن بلغ 17827 حالة باملقارنة مع 14638 حالة يوم 

�خلمي�ص عندما مت �إعلن بيانات دور �مل�صنن لأول مرة.
وب�صم بيانات دور �مل�صنن �أ�صبح �لآن �إجمايل عدد حالت �لإ�صابة 
�ملوؤكدة �أو �مل�صتبه بها يف فرن�صا 82165 حالة. وح�صب ح�صيلة 
و�إ�صبانيا  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  �إىل  فرن�صا  �ن�صمت  فقد  ل��روي��رتز 
و�إيطاليا و�أملانيا بو�صفها دول جتاوزت �لآن عدد حالت �لإ�صابة 

�لتي �أعلنتها �ل�صن حيث بد�أت �جلائحة �أ�صل.
نتيجة  �لوفاة  ح��الت  ع��دد  �صجل  �مل�صنن  دور  بيانات  وبا�صتبعاد 
بلغ  قيا�صيا  يوميا  رقما  �لفرن�صية  �مل�صت�صفيات  يف  كوفيد-19 

. 588 حالة بزيادة 13 يف �ملئة لي�صل �إىل 5091 

 •• باري�س-رويرتز

�إن عدد �لأ�صخا�ص �لذين توفو�   قالت وز�رة �ل�صحة �لفرن�صية 
 6507 �إىل  �ملئة  61 يف  �رتفع  ج��ر�ء فريو�ص كورونا يف فرن�صا 
�أ�صخا�ص خلل يومن بعد �صم بيانات من دور �مل�صنن كما قفزت 
 82165 �إىل  �ملئة  44 يف  �ملر�ص  بهذ�  �ملوؤكدة  �لإ�صابة  ح��الت 
حالة مما يجعل فرن�صا خام�ص دولة تعلن عدد حالت �أكر من 

�ل�صن.
وقال جريوم �صالومون مدير وز�رة �ل�صحة خلل لقاء يومي مع 
�ل�صحفين �إن عدد حالت �لإ�صابة بكورونا يف �مل�صت�صفيات �رتفع 

5233 حالة �أو ت�صعة يف �ملئة �إىل 64338 حالة يوم �جلمعة.

حاالت كورونا يف فرن�شا تتجاوز ال�شني   
�لتدبري  �لأ�صا�صية من دون متييز بن �جلن�صن. لكن مبوجب  �حلاجات 
�ل�صوبر  �إىل  �أخ��ري�، ي�صمح للرجال مبغادرة منازلهم للذهاب  �لذي �تخذ 
ماركت �أو �ل�صيدلية �أيام �لثلثاء و�خلمي�ص و�ل�صبت بينما ميكن للن�صاء 
�لقيام بذلك �أيام �لثنن و�لأربعاء و�جلمعة. �أما �أيام �لآحاد، فل ي�صمح 

لأحد باخلروج من دون �أي ��صتثناء.
“�إن هذ� �لإغلق  وقال وزير �لد�خلية خو�ن بينو خلل موؤمتر �صحايف 

�لتام له هدف و�حد فقط: �نقاذ �لأرو�ح”.
�لبنمية بعدم �لمتثال لإجر�ء�ت  �ل�صلطات  �لبلد�ن �لأخرى، تندد  ومثل 
�لبلد �لذي يزيد عدد �صكانه  �آذ�ر/مار�ص يف هذ�   24 �ملتخذة منذ  �لعزل 

قليل عن �أربعة ملين ن�صمة.
لذلك قررت �حلكومة تعزيزها.

••  بنما-اأ ف ب

�مل�صتجد  �نت�صار فريو�ص كورونا  للحد من  ع��ادي  �إج��ر�ء غري  بنما  نفذت 
�أي����ام خل����روج �ل���رج���ال و�أخ�����رى خل����روج �ل��ن�����ص��اء بغية  يتمثل يف حت��دي��د 

�لتب�صع.
وبد�أ �لأربعاء �لعمل مبوجب هذ� �لقر�ر يف هذه �لدولة �لو�قعة يف �أمريكا 
و�لتي  �ملحيطات  بن  �لر�بطة  بقناتها  خ�صو�صا  ت�صتهر  و�لتي  �لو�صطى 
37 حالة  بينها   19 بكوفيد  �إ�صابة   1500 �أك��ر من  �لآن  �صجلت حتى 

وفاة.
وكانت بنما �أغلقت قبل ذلك، حدودها ومد�ر�صها وحظرت دخول �لأجانب 
ل�صر�ء  يوميا  �صاعتن  باخلروج  و�صمحت  �إلز�ميا،  منزليا  حجر�  و�أقامت 

بنما حتدد اأياما خلروج الرجال واأخرى للن�شاء 

�شيكون من املفيد تذكري اأملانيا باأن قوتها ال تاأتي فقط من كفاءة نظام 
ا من امل�شاعدة املالية التي تلقتها لتنه�س من جديد اإنتاجها، ولكن اأي�شً

 ولكن لدفاعها �حل��ازم عن حزمة 
ملحنة  م���لئ���م���ة  ت���ك���ن  مل  ق����و�ع����د 

جتتاح �جلميع.
�لتوحيد، قال  �إع����ادة  �أع��ق��اب     يف 
“نحن  �صميت:  هلموت  �مل�صت�صار 
�لأخرية  �لعقود  يف  طّورنا  �لأمل��ان، 
ق��درت��ن��ا ع��ل��ى �إع����ادة �ل��ب��ن��اء، ولكن 
بقوتنا  ول���ي�������ص  مب���ف���ردن���ا،  ل��ي�����ص 
�لقدرة  ه����ذه  ت��ك��ن  مل  �ل���ذ�ت���ي���ة. 
�لقوى  م�����ص��اع��دة  ب�����دون  مم��ك��ن��ة 
�لغربية �ملنت�صرة، بدون �ندماجنا 
يف �ملجتمع �لأوروبي، وبدون نهاية 
من  �ن��ه  �ل�صيوعية.  �لديكتاتورية 
بهذ�  ن��ظ��ه��ر ج��د�رت��ن��ا  �أن  و�ج��ب��ن��ا 
�ل����ذي ح�����ص��ل��ن��ا عليه،  �ل��ت�����ص��ام��ن 
ب���ه جلري�ننا.  ن��دي��ن  م���ا  وك���ذل���ك 
تدرك  مل  �ل�صيا�صية  �لطبقة  �ن 
ب���ع���د ه������ذ� �ل���ت�������ص���ام���ن مب�����ا فيه 

•• روما -رويرتز

ق���ال���ت وز�رت�������ا �خل���ارج���ي���ة و�ل���دف���اع 
�لرو�صي  �لن���ت���ق���اد  �إن  �لإي���ط���ال���ي���ان 
“غري  �لإيطالية  ل�صحيفة ل�صتامبا 
لئق” يف ق�صية تلقي بظللها على 
ج��ه��ود م��و���ص��ك��و مل�����ص��اع��دة روم����ا على 

�لت�صدي لأزمة فريو�ص كورونا.
و�أر�����ص����ل����ت رو����ص���ي���ا �أط�����ب�����اء و�أط���ق���م 
لإيطاليا يف  ومعد�ت طبية  متري�ص 
لفتة ح�صن نية و�صفتها مو�صكو باأنها 

“من رو�صيا مع �حلب«.
���ص��ك��ر �حلكومة  م���ن  �ل���رغ���م  وع���ل���ى 
هذه  على  ب��ح��ر�رة  رو�صيا  �لإيطالية 
ل�صتامبا  �صحيفة  �صككت  �مل�صاعد�ت 

نحتاج  ل  “...”نحن  �ل���ك���ف���اي���ة 
منلك  �أن  يجب  للعقلنية،  فقط 
�صركائنا  على  �لتعرف  ميكنه  قلبا 

وجري�ننا«.
�صميت  �إىل  �ل���ص��ت��م��اع  ي��ت��م  مل    

�أبًد�... ل �لأم�ص ول �ليوم.

تعوي�سات اأ�سرار احلرب
   يف 28 يونيو 1919، مت �لتوقيع 
فر�صاي  يف  �ل�����ص��لم  م��ع��اه��دة  على 
حيث فر�صت �لقوى �ملنت�صرة )يف 

�ملتحدة(  و�ململكة  فرن�صا  طليعتها 
�حلرب  لأ�صر�ر  قا�صية  تعوي�صات 
م���ارك ذه���ب -على  م��ل��ي��ار   132-

�أملانيا حينها.
تاريخية  ل��ت��ف�����ص��ري�ت  ووف����ق����ا     
�ل�صر�ع  ذ�ك  كلفة  كانت  خمتلفة، 
�لعاملية  �لأزم���ة  ور�ء  م��ا  �خل��ا���ص��ر، 
لعام 1929، �لتي عّبدت �لطريق 
و�لجتماعي  �ل�صيا�صي  �ل�����ص��ري��ع 
�لذي قاد هتلر �إىل �ل�صلطة. وبعد 
مفاو�صات متعددة، مّت دفع �لدين 

الدعم غري املبا�سر 
عند التوحيد

�أملانيا �ليوم عن  �إن نتذّكر ديون     
حربن،  يف  �صببتها  �لتي  �لأ���ص��ر�ر 
ف��ح�����ص �صمريها  �إع�����ادة  ي��ع��ن��ي  ل 
ب�صاأن �أخطاء �ملا�صي – �ذ ل ميكن 

حتديد �لتعوي�صات �لأخلقية.
   ومع ذلك، �صيكون من �ملفيد تذكري 
�أملانيا باأن قوتها ل تاأتي فقط من 
�لكفاءة غري �لعادية لنظام �إنتاجها 
ا  ومنوذجها �لفيدر�يل، ولكن �أي�صً
�لتي  �لكثرية  �ملالية  �مل�صاعدة  من 

تلقتها �لبلد لتنه�ص من جديد.
و�صل  ذل������ك،  �إىل  ب���الإ����ص���اف���ة     
�إع����ادة  لعملية  م��ب��ا���ص��ر  غ��ري  دع���م 
�لرئي�ص  ف���ّك���ر  وق�����د  �ل���ت���وح���ي���د. 
�لفرن�صي �ل�صابق ميرت�ن يف �در�ج 
�لقوة �لأملانية يف �أوروبا من خلل 
�إع����ادة �ل��ت��وح��ي��د مقابل  �ل��ت��ب��ادل: 

�لتخلي عن �ملارك.
بالعملة  ك���ول  �مل�صت�صار  ���ص��ّح��ى     
حد�ص  لديه  ك��ان  ولكن  �لوطنية، 
باأّن م�صار �لقت�صاد �لأملاين �صيكون 
و�صيخدم  ل��ل��ي��ورو  ث��اب��ت��ا  م��رج��ع��ا 
ل�  �ل�صتثنائي  �ل��ت��ج��اري  �لفائ�ص 

“مايدن جرماين«. 
   خ��لل �أزم���ة �ل��دي��ون �ليونانية، 
�أعادت �أثينا فتح �لدعوى �لق�صائية 
�لتي حلقت  �حل��رب  �أ���ص��ر�ر  ب�صاأن 
بها �أثناء �لحتلل �لنازي، �ل �نه 
مل ُي�صتجب �ىل م�صعاها. ورغم �ن 
ي��اأ���ص �ل��ب��لد ك���ان م��ف��ه��وم��ا، فاإىل 
�أخطاء �ملا�صي، متت �إ�صافة فر�ص 
لي�ص  ره��ي��ب��ة،  �قت�صادية  ���ص��ر�ئ��ب 
للقتال و�لهزمية يف حربن، و�منا 

لدخولها �إىل �أوروبا.
   مل ُتعّلم �لأزمة �ليونانية �صيًئا... 
وموقف برلن ل يتغري على �لرغم 

من �أزمة ذ�ت حجم ��صتثنائي.

املعار�شة العمالية يف بريطانيا تختار رئي�شا  
 •• لندن-اأ ف ب

للي�صاري  خلفا  له  جديد�ً  رئي�صاً  �ل�صبت  �أم�ص   �لربيطاين  �لعمال  حزب  يختار 
حزب  �أك��رب  �إع���ادة  �أم��ام��ه  �لرئي�صي  �لتحدي  �صيكون  ك��ورب��ن،  جريميي  �ملت�صدد 
�ل�صحيح  م�صاره  �صيا�صي، غلى  وتر�جع  �نق�صامات  يعاين من  �لبلد  معار�ص يف 

و�صط �أزمة تف�صي فريو�ص كورونا �مل�صتجد.
و�ل�صوؤ�ل �لرئي�صي �ملطروح يف هذه �لنتخابات هو هل �صيف�صل �لعماليون �لبقاء 

يف خط كوربن �لي�صاري �أم �صيتحولون نحو �لو�صط؟
�أو  �ل��ربي��د  ع��رب  �ل��ع��م��ال،  �أل���ف ع�صو يف ح��زب   600 �أن يختار نحو  وي��ف��رت���ص 
�ملوؤملة  �نتكا�صة كوربن  ياأتي بعد  �أحد ثلثة مر�صحن، يف �قرت�ع  على �لنرتنت 
بوري�ص  �ملحافظ  �ل���وزر�ء  رئي�ص  مبو�جهة  �لأول/دي�����ص��م��رب  ك��ان��ون  �نتخابات  يف 

برئا�صة  للفوز  ح��ظ��اً  �لأوف����ر  و�مل��ر���ص��ح  جون�صون. 
حزب �لعمال هو كري �صتارمر )57 عاما( �ملوؤيد 
للحتاد �لأوروبي و�لو�صطي. وهو حماٍم �صابق يف 
جمال حقوق �لإن�صان وم�صوؤول منذ ثلث �صنو�ت 

عن م�صاألة بريك�صت د�خل �حلزب.
لونغ-بايلي  ريبيكا  غ��رمي��ت��ه  تعترب  �مل��ق��اب��ل،  يف 
40 ع��ام��اً و�مل��ك��ل��ف��ة �مل�صائل  �ل��ب��ال��غ��ة م��ن �ل��ع��م��ر 
�ملتعلقة بال�صركات يف �حلزب، �خلليفة �لطبيعية 
ل��ك��ورب��ن. وت��ل��ق��ى �مل��ر���ص��ح��ة �ل��ث��ال��ث��ة ل��ي��ز� ناندي 
�لعمالية  �لنقابة  دع��م  ع��ام��اً   40 �أي�صاً  �لبالغة 
�ألف   500 �ل��ع��ام��ة يف �ل��ب��لد �ل��ت��ي مت��ث��ل ن��ح��و 
�لنقا�ص  يف  نقية  ه��و�ء  “نفحة  وتعتربها  عامل 
وباء  ت��ف�����ص��ي  وب�����ص��ب��ب  �حل�����زب«.  م�صتقبل  ح���ول 
�لفائز  ����ص��م  ع��ن  يعلن  ل��ن  �ل��ع��امل��ي،  كوفيد-19 
خلل موؤمتر ��صتثنائي كما كان مقرر�ً، بل عرب 
موقع �لنرتنت �خلا�ص باحلزب، يف حن �صجل 
كل من �ملر�صحن �لثلثة خطابات معدة م�صبقاً 
تّبث يف حال �لفوز. يتعهد كري �صتارمر �ملعروف 
بناء حزب  �إع��ادة  للجاذبية،  يفتقد  لكنه  برب�عته 
�لعمال وتوحيده بعد �أ�صو�أ هزمية له يف �نتخابات 
عن  1935، ناجتة خ�صو�صاً  ت�صريعية منذ عام 

خ�صارته يف �ملعاقل �لتي تعّد تقليدياً عمالية. وكانت تلك ثاين هزمية �نتخابية 
جلريميي كوربن منذ �نتخابه رئي�صاً للعمال يف عام 2015 بف�صل دعم قوي من 
قاعدة �حلزب. وقال �صتارمر ملوؤيديه �خلمي�ص خلل موؤمتر عرب �لفيديو “لدينا 
فر�صة لإعادة بناء حزبنا و�لأهم من ذلك، فر�صة لن�صع �لعمال حيث يجب يكون 

�أي يف �ل�صلطة«. وجتري �لنتخابات �لت�صريعية �ملقبلة يف عام 2024.
لكن تبدو مهمة توحيد �حلزب �صعبة ب�صبب �لنق�صامات �لعديدة و�لعميقة فيه. 
وتتمحور هذه �لنق�صامات حول �خلط �لذي يجب �أن يتبعه �حلزب بن �لت�صدد 
�لأوروبية و�ملوؤيدين  باملوؤ�ص�صات  �مل�صككن  �أي�صاً �خللف بن  �لليرب�لية، لكن  �أو 
للحتاد �لأوروبي يف ق�صية بريك�صت، وكذلك ب�صاأن �إد�رة م�صاألة معاد�ة �ل�صامية 
�لتهاون يف معاجلة هذه  �أن كوربن يفرط يف  �لبع�ص  بينما يعترب  د�خل �حلزب 
�لق�صية. يو�صح �خلبري �ل�صيا�صي يف جامعة نوتنغهام �صتيفن فيلدينغ لفر�ن�ص 
بر�ص “يوجد فعًل �لكثري من �ل�صتياء وعدم �لثقة”. وي�صيف �أن “�لتحدي �لأول 
)�أمام �لرئي�ص �جلديد( �صيكون ت�صكيل فريق يبدو على �لأقل �أنه ميلك �لقدرة 
�لتي  كوفيد-19  جائحة  ت�صّكل  �حل���ايل،  �ل��وق��ت  يف  لكن  �حل���زب«.  توحيد  على 
�لقائد �جلديد حلزب  �أمام  �لرئي�صي  �لتحدي  �صعبية �حلكومة،  ت�صّب يف �صالح 
�حتو�ء  �إط��ار حماولة  لل�صكان يف  عاماً  �لعمال. وفر�صت حكومة جون�صون عزًل 
تف�صي �لوباء ودعم �لعمال هذ� �لإجر�ء. و�أ�صدرت حكومة حزب �ملحافظن كذلك 
تد�بري دعم �قت�صادي غري م�صبوقة للموظفن و�ل�صركات �لذين ت�صررو� ب�صكل 
كبري من �لإغلق، وهي م�صائل عادة ياأخذ حزب �لعمال على عاتقه �ملطالبة بها، 

لكنه كان �صبه غائب يف هذه �لأزمة.

�لفوهرر لغيا  �عتربه  ثم  جزئيا، 
عام 1933.

فرب�ير   27 يف  ل��ن��دن  م���وؤمت���ر     
1953 كان �إطاًر� للتفاو�ص، على 
�لثاين  �لدين  ب�صاأن  �أملانيا،  ح�صاب 
�أ�صر�ر  �إىل جرب  �لذي كان يهدف 

�حلرب �لعاملية �لثانية.
�لعديد  �لتاريخ  �ي�صا، حّلل     هنا 

من �خللفات. 
يف لندن، كان �ل�صوؤ�ل عم��ا �إذ� كان 
�أملانيا  ع��ل��ى  ي��ق��ع  �أن  ي��ج��ب  �ل��دي��ن 

�لإيطالية  �ل�صحف  �أق���دم  م��ن  وه��ي 
�أحد  . ونقلت يف  �مل�����ص��اع��د�ت  ه��ذه  يف 
مل  �صيا�صية  م�����ص��ادر  ع��ن  م��ق��الت��ه��ا 
تك�صف �لنقاب عنها قولها �إن 80 يف 
��صتخد�م  لها  لي�ص  �ملعد�ت  من  �ملئة 

يذكر �أو بل ��صتخد�م.
و�أ�صارت �أي�صا �إىل �أن هذ� �لن�صاط قد 
�لعدد  ب�صبب  �أم��ن��ي  خ��رق  �إىل  ي���وؤدي 
يف  �مل�صاركن  �لع�صكرين  من  �لكبري 

هذ� �لأمر.
�لدفاع  وز�رة  ب��ا���ص��م  �مل��ت��ح��دث  ون���دد 
�ل���رو����ص���ي���ة �مل���ي���ج���ر ج������رن�ل �إي���ج���ور 
�مل����ق����ال على  ب���ه���ذ�  ك���ون���ا����ص���ي���ن���ك���وف 
ف���ي�������ص���ب���وك ي������وم �خل���م���ي�������ص و�ت���ه���م 
نبيلة”  “مهمة  بت�صويه  ل���ص��ت��ام��ب��ا 

لرو�صيا  م��ن��اه�����ص��ة  م�����ص��اع��ر  و�إث������ارة 
ون�صر �أخبار كاذبة.

و�أ�صاف �أنه يجب �أن تتعلم �ل�صحيفة 
“من حفر  �ل��ق��ائ��ل  �ل���روم���اين  �مل��ث��ل 

حفرة ي�صقط فيها«.
بهذ�  �لإيطاليون  �ل�صحفيون  ون��دد 
بو�صفه  و����ص��ع  ن��ط��اق  ع��ل��ى  �لتعليق 
تهديد� غري مبا�صر حلياة �ل�صحفي 
و�عتد�ء  �لق�ص�ص  ت��ل��ك  ك��ت��ب  �ل���ذي 

على حرية �ل�صحافة.
ي���وم �جلمعة  �خل����لف  وت��دخ��ل��ت يف 
وز�رت����������������ا �خل������ارج������ي������ة و�ل�������دف�������اع 
م�صرتكا  بيانا  و�أ�صدرتا  �لإيطاليتان 
ولكن  م�صاعدتها  على  رو�صيا  ل�صكر 
�نتقدتا كونا�صينكوف على تعليقه يف 

في�صبوك. وقال �لبيان “ مع �متناننا 
ميكن  ل  �مل���ل���م���و����ص  �ل����دع����م  ل����ه����ذ� 
�إد�ن������ة لهجة  �ل���وق���ت ع����دم  يف ن��ف�����ص 

)كونا�صينكوف( غري �للئقة.
»حرية �لتعبري وحق �لنتقاد قيمتان 
�أ�صا�صيتان لبلدنا وكذلك حق �لرد«.

�ل���دف���اع  وزرة  م����ن  رد  ي�������ص���در  ومل 
�لرو�صية يف مو�صكو.

�لرو�ص  �إن  �ل����وز�رت����ن  ب��ي��ان  وق����ال 
�أر�صلو� 32 موظفا �صحيا لبريجامو 
وه��ي �أك���ر �مل���دن �لإي��ط��ال��ي��ة ت�صرر� 

حيث تويف �لآلف من كورونا.
�أن �لطائر�ت �لرو�صية نقلت  و�أ�صاف 
�أي�����ص��ا م��ن ب��ن �أ���ص��ي��اء �أخ���رى 150 
كمامة  �أل�����ف  و330  ت��ن��ف�����ص  ج���ه���از 

على  ا  �أي�صً �أو  وحدها  �لفيدر�لية 
�ل�صابقة،  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة  �أمل���ان���ي���ا 

�أملانيا �ل�صيوعية.
دف���ع  ع���ن  �مل���ح���ادث���ات  و�أ����ص���ف���رت   

متقط���ع وتخفي�ص جزئي.
   يف منت�صف �حلرب �لباردة، كان 
�لفيدر�لية  �أملانيا  و��صتقر�ر  �إحياء 
بالن�صبة لأوروبا و�لوليات �ملتحدة 
�لكتلة  م��و�ج��ه��ة  ه��دًف��ا ح��ي��وًي��ا يف 
يتفوق  ك��ان  وب��ال��ت��ايل  �ل�صيوعية، 

على �ل�صرتد�د �لكامل للديون.

و�ألف بدلة و�قية وخمترب� للتحاليل 
وثلث وحد�ت لل�صرف �ل�صحي.

 �إىل ذلك، قالت �ل�صلطات �لربيطانية 
على  حملة  ت�صن  �إن��ه��ا  �ل�صبت  �أم�����ص 
�لعلجات �لوهمية لفريو�ص كورونا 
�ل����ذي ل��ي�����ص ل��ه ح��ال��ي��ا ع���لج حمدد 

مرخ�ص.
وق�����ال�����ت وك�����ال�����ة ت���ن���ظ���ي���م �لأدوي���������ة 
�إنها  �ل�����ص��ح��ي��ة  �ل��رع��اي��ة  وم��ن��ت��ج��ات 
�أو  وه��م��ي��ا  منتجا   14 ع��ن  ت��ت��ح��رى 
غري مرخ�ص لعلج كوفيد-19 وهو 
�ملر�ص �لتنف�صي �لناجم عن فريو�ص 

كورونا.
�أن  �إىل  �إح�������ص���اء�ت  �أح�����دث  وت�����ص��ري 
3605 بريطانين توفو� حتى �لآن 
�إن عدد  ك��ورون��ا وق��ال خ��رب�ء  ب�صبب 
�أن  �إىل  �لرت��ف��اع  �صيو��صل  �ل��وف��ي��ات 
ت�صري ت��د�ب��ري �ل��ع��زل �ل��ع��ام �لتي مت 
�ت��خ��اذه��ا يف �لآون����ة �لأخ����رية وتوؤدي 
خلل  �مل���ر����ص  �ن��ت�����ص��ار  �إب����ط����اء  �إىل 

�لأ�صابيع �ملقبلة.
�إن��ه��ا تتحرى عن  و�أ���ص��اف��ت �ل��وك��ال��ة 
م����ع����د�ت ز�ئ����ف����ة ل���لخ���ت���ب���ار �ل���ذ�ت���ي 

و�أدوية معجزة.
�مل�����ص��وؤول��ة يف  �صكاميل  ل��ي��ن��د�  وق��ال��ت 
تخدعكم  “ل  �لأدوي���ة  تنظيم  وكالة 
�ملوجودة  �لطبية  �ملنتجات  ع��رو���ص 
ع��ل��ى �لن���رتن���ت ل��ل��م�����ص��اع��دة يف منع 

كوفيد-19 �أو علجه«.
ي��وج��د ع����لج جماز  “ ل  و�أ����ص���اف���ت 
كوفيد-19  م��ن��ع  �أو  ل��ع��لج  ر���ص��م��ي��ا 
ومن ثم فاإن �إي �دعاء لفعل ذلك غري 
جماز ولي�ص لديه مو�فقات تنظيمية 
�صرورية كي يتم بيعه يف �صوق �ململكة 

�ملتحدة«.

مذّكرة للقوة القت�سادية الأوىل يف القارة:

حتى ال تن�شى اأملانيا اأنها مدينة الأوروبا...!
تخاطر اأجنيال مريكل باأن يذكرها التاريخ لي�س كتلك التي اأنقذت 

اأوروبا، واإمنا لدفاعها احلازم عن قواعد غري مالئمة ملحنة جتتاح اجلميع
�ملوقف �لملاين منحاز لذ�ته

الأزمــة ب�سبب     يف مواجهة حجم 
احلذر  يبدو  كورونا،  فريو�س  وبــاء 
اأملانيا  اأبدتهما  اللذين  والتحفظ 
جتـــاه عــمــل مـــايل مــ�ــســرتك على 
ولي�س  الأوروبــي غري لئق  امل�ستوى 
املوقف  هــذا  يهدد  ول  مكانه.  يف 
بالنهيار النهائي لأوروبا، فقط، بل 
نف�سها.   اأملانيا  م�سالح  مع  يتعار�س 
وتخاطر اأجنيال مريكل بان يذكرها 
اأنقذت  التي  كتلك  لي�س  الــتــاريــخ 
يف  دوًرا  بــالدهــا  واهــــدت  اأوروبـــــا 

التوجيه والتوّجه..

•• الفجر -ما�سيمو نافا
 –ترجمة خرية ال�سيباين
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عربي ودويل
كان م�ست�سارا ل�ستة روؤ�ساء:

الدكتور فو�شي، »�شّيد الفريو�شات« يف وا�شنطن...!
•• الفجر – خرية ال�سيباين

   لي�س كل يوم ينال خبري يف الأمرا�س املعدية �سرف 
وجود �سورته على كعكة. فقد اأحدث خمبزا يف ولية 
نيويورك كعكة دونات مزينة ب�سورة الدكتور اأنتوين 
حمراء  بي�ساء  وطنية  بزخارف  ومزرك�سة  فو�سي، 

زرقاء. وي�سرح نيك �سيمرارو، اخلباز الذي ابتكرها: 
“لقد اعجبنا حًقا بر�سالته، و�سيطرته على املو�سوع، 
لذا  للجميع...  املعلومة  بها  يو�سل  التي  والطريقة 
يعرف  اأحد  يكن  مل  �سهر،  قبل  ن�سكره«.     اأن  اأردنــا 
للح�سا�سية  الوطني  للمعهد  مديرا  فو�سي.  الدكتور 
ال�سبعة  واملراكز  املعاهد  اأحد  املعدية،  والأمرا�س 

والع�سرين التي ت�سكل املعاهد الوطنية لل�سحة، وهي 
الإن�سانية  واخلدمات  ال�سحة  لــوزارة  تابعة  وكالة 
بالوليات املتحدة، �سرعان ما اأ�سبح التج�سيد احلّي 
املتحدة.  الوليات  ووجه مقاومة فريو�س كورونا يف 
عادة ما يقف هذا الرجل، البالغ من العمر 79 عاًما، 
خالل  ترامب  دونالد  جانب  اإىل  بروكلني،  وبلهجة 

اإحاطات تلفزيونية يومية حول الوباء.
فو�سى وعدم ا�ستعداد البيت الأبي�س

   ومع ذلك، اإذا كان الرئي�س يق�سي وقته يف اإعطاء 
اآراء متناق�سة، والّتقليل من الأزمة، والرتويج لعالج 
طبي مل يخ�سع لالختبار، فان اأنتوين فو�سي، يتحدث 

بطريقة هادئة ووا�سحة ومبا�سرة.

منتظم، تعلن و�صائل �لإعلم عن 
عزله. 

   م����ن ج���ان���ب���ه، ي����ح����اول �أن���ت���وين 
فو�صي تقليل �لتوتر�ت: فالرئي�ص 
“ي�صلك طريقه �خلا�ص... ولديه 
�أ�صلوبه �خلا�ص، ولكن يف �لق�صايا 
يجب  م��ا  �إىل  ي�صتمع  �لأ���ص��ا���ص��ي��ة 
مقابلة.  يف  �ج�����اب  �أقوله”،  �أن 
�لتز�مه  �صبب  ع��ن  �ُصئل  وع��ن��دم��ا 
�ل�����ص��م��ت ع���ن���دم���ا ي�����دىل دون���ال���د 
منطق  ل  ب��ت�����ص��ري��ح��ات  ت���ر�م���ب 
�لقفز  “ل ميكنني  يحكمها، قال: 
جانبا”.  ودف��ع��ه  �مليكروفون  �أم���ام 
وم���ع ذل���ك ي��ع��رتف ب�����ص��ر�ح��ة �أن 
ميار�ص  �ن  عليه  تفر�ص  وظيفته 
�أل تدمر  “يجب  �ل��ت��و�زن...  لعبة 
�إع����لن  ت���ري���د  م�����ص��د�ق��ي��ت��ك، ول 
�أ�صاف يف  �لرئي�ص”،  �حلرب على 

مقابلة �أخرى.
�لدكتور  ك����ان  ����ص���ن���و�ت،  ط��ي��ل��ة     
�لو��صلن  �أول  من  و�ح��ًد�  فو�صي 
و��صنطن،  �صو�حي  يف  مكتبه  �ىل 
و�آخ��ر من يرتكه. لكن يف �لأ�صهر 
ب���ن ثلث  �ل  ي��ن��ام  �لأخ������رية، ل 
�لليلة  ف��ق��ط يف  ���ص��اع��ات  وخ��م�����ص 
حم��������اوًل ك���ب���ح م����ا ي�����ص��ف��ه ب���اأن���ه 
ك��و�ب��ي�����ص��ه: م��ر���ص تنف�صي،  �أ����ص���و�أ 
ي��ت�����ص��م بدرجة  �ل����ع����دوى،  ���ص��دي��د 
�نه  و�لوفيات.  �حلركة  من  عالية 
�للقاحات،  �أب���ح���اث  ع��ل��ى  ي�����ص��رف 
وي�صارك جميع �أنو�ع �لجتماعات، 
�ل�صحفية،  �مل���وؤمت���ر�ت  وي��ح�����ص��ر 
ويوزع حتذير�ته يف جميع و�صائل 

�لإعلم.
   ل��ق��د ظ��ه��ر م���ع ���ص��ت��ي��ف��ن ك���اري، 
لعب كرة �ل�صلة، يف نقا�ص مبا�صر 
�إن�����ص��ت��غ��ر�م، وح������اوره مارك  ع��ل��ى 
وميّر  في�صبوك،  ع��ل��ى  زوك���رب���ريغ 
 ... �ل�صعبية  يوتيوب  قنو�ت  على 
على  لي�ص  �لتقاعد  �ن  باخت�صار، 
�صيحتفل  ط��ب��ي��ب  �ع���م���ال  ج����دول 
24 دي�صمرب.  80 يوم  �ل�  بربيعه 
�أع���د  مل  ب���اأن���ن���ي  �أ����ص���ع���ر  “عندما 
�أملك �لطاقة للقيام بهذه �ملهمة، 
و�أكتب  �صاأغادر  عمري،  كان  مهما 

خل�ص يف �خلتام. كتابي”، 
عن لوبوان

 وه���ي ث���لث ���ص��ف��ات ع��ل��ى �لأق���ل، 
جتعل من ح�صوره عامل مطمئًنا 
��صتعد�د  وع�����دم  ف��و���ص��ى  و����ص���ط 
 19 كوفيد  لوباء  �لأبي�ص  �لبيت 
�لذي ي�صيب �لبلد -يوجد �ليوم 
 5 �ل��ف م�صاب، و�أك��ر من   215

�لف قتيل.
   وب��ي��ن��م��ا و���ص��ف دون���ال���د تر�مب 
باأنه  �ل��ف��ريو���ص  �ل���وب���اء  ب��د�ي��ة  يف 
�لدكتور  �أع��ل��ن  ب�صيطة،  �إنفلونز� 
فو�صي �أنه �أكر فتًكا بع�صر مر�ت. 
و�عرتف �مام �لكونغر�ص، �أن نظام 
�ل�صحة �لعامة غري جاهز لإجر�ء 
وقال:  �لنطاق.  و��صعة  فحو�صات 

“�إنه �لف�صل، فلنعرتف بذلك«.
   ملدير �ملعهد �لوطني للح�صا�صية 
و�لأمر��ص �ملعدية، بع�ص �خلربة 
فخلل  �ل�����ص��ح��ي��ة،  �لأزم��������ات  يف 
كان  �ملهنية،  حياته  من  �صنة   35
�لأوبئة،  م��ن  �صل�صلة  �د�رة  عليه 
م�����رور�  زي����ك����ا،  �إىل  �لإي���������دز  م����ن 
ت�صّدر   ... �لنيل  فريو�ص  باإيبول، 
�بن  �ل��ط��ب،  �خت�صا�ص  يف  دفعته 
ومولود  نيويورك،  من  �صيدلين 
�جلهاز  يف  �ص  تخ�صّ  ،1940 عام 
�مل����ن����اع����ي، وي�����ط�����ور ع�����لج�����ات يف 

�أمر��ص �لروماتيزم.

جتربة فريو�س الإيدز
رك��ز على  �لثمانينات،  �أو�ئ���ل     يف 
م���ر����ص غ���ام�������ص، �لإي��������دز، �ل���ذي 
يف  ك��ب��رية  خ�صائر  يف  يت�صبب  ب���د�أ 
مت   ،1984 عام  �ملثلين.  �و�صاط 
�لوطني  للمعهد  رئ��ي�����ًص��ا  تعيينه 
�ملعدية.  و�لأم���ر�����ص  للح�صا�صية 
وب��ع��د ذل���ك ب��ع��ام��ن، ن�����ص��ر مدير 
�ل�صحة �لعامة، �صي �إيفريت كوب، 

تقريًر� ي�صف خطر هذ� �لوباء.
�ملحافظ  �ل��رئ��ي�����ص  ل���لأ����ص���ف،     
بامل�صاألة.  �لهتمام  رف�ص  ري��غ��ان، 
و��صنطن،  تقاع�ص  م��و�ج��ه��ة  ويف 
ك���ان ل��ك��وب وف��و���ص��ي ف��ك��رة. قرر� 
مليون   107 �إىل  ك��ت��ي��ب  �إر����ص���ال 
�ملر�ص  ت�����ص��رح  �أم���ري���ك���ي���ة  �أ�����ص����رة 
�ملتز�يدة.  �مل�صبقة  �لأفكار  ملعاجلة 
على  �حل�صول  من  فو�صي  ومتّكن 
�لكونغر�ص،  ومبو�فقة  متويلت. 
مت �إر�صال كتّيب من �صبع �صفحات 
مينعه  ومل  �لأم��ري��ك��ي��ن.  جلميع 
هذ� �جلهد من �صهام نقد ن�صطاء 
��صتجابة  بطء  من  ي�صتكون  كانو� 
بقية  عك�ص  على  ول��ك��ن��ه،  �لإد�رة. 
�حل��ك��وم��ة، �ل��ت��ي ت��ظ��اه��رت بعدم 

�صماعهم، فتح مكتبه لهم.

م�ست�سار ل�ستة روؤ�ساء
باأنه  معه  عملو�  �ل��ذي��ن  ي�صفه     
َ����ِع����ّي ول��ك��ن��ه َط���ُل���وب، و����ص���ارم يف  �أَملمْ
باحرت�م  ي��ح��ظ��ى  “�إنه  �ل���ع���م���ل. 
كبري، ول يو�جه �صوى �لقليل من 
�لوطني  �ملعهد  د�خ��ل  �لن��ت��ق��اد�ت 
�ملعدية”،  و�لأم��ر����ص  للح�صا�صية 
��ل عدم  ي��ق��ول م��دي��ر خم��ت��رب ف�����صّ

�لك�صف عن هويته.
ع�صر�ت  ت���ظ���ه���ره  م���ك���ت���ب���ه،  يف     
جورج  كلينتون،  ب��ي��ل  م��ع  �ل�����ص��ور 
باربر�  جون�صون،  ماجيك  ب��و���ص، 
ولئن   ... ترييز�  �لأم  �صرت�ي�صند، 
�أجر�ً،  �لأعلى  �ملوظفن  �أح��د  ك��ان 

�صيء.  ك��ل  قبل  طبيبا  يبقى  ف��اإن��ه 
��صيب  ع���ن���دم���ا   ،2015 ع������ام 
�لعديد من �لأمريكين بالإيبول، 
لفح�ص  يومًيا  �صاعتن  �ص  خ�صّ

�ملر�صى.
دب���ل���وم���ا����ص���ي، يعرف  �ن�����ه  ك���م���ا     
يف  ويتفاو�ص  حلفاء،  ي�صنع  كيف 
وهذ�  �ل�صعبة،  �ل�صيا�صية  �ملو�قف 
ما يف�صر ملاذ� كان م�صت�صار� ل�صتة 
روؤ�صاء. ومع ذلك، فاإن لديه عيبن 
للمقيم  تقريبا  �زع��اج��ا  ي�صكلن 
�حلايل يف �ملكتب �لبي�صاوي: �أوًل، 
�لإع���لم، ونتيجة  ه��و حالًيا جن��م 
بع�ص  �ل���ص��و�ء يف  ي�صرق  ل��ذل��ك، 
�لأحيان من دونالد تر�مب، وهذ� 

���ص��ت��ي��م��ة... وب���رر �ل��دك��ت��ور فو�صي 
ذل���ك ب��ال��ق��ول �إن ع��ل��ك��ة ع��ل��ق��ت يف 

حلقه.

جتنب “اإعالن احلرب
 على الرئي�س«

بالن�صبة  �أ����ص���ب���ح  �مل���ق���اب���ل،  يف     
يف  �لآن،  بطًل.  تر�مب،  ملناه�صي 
�لدكتور  فيها  يظهر  ل  م���رة  ك��ل 
�ملوؤمتر  خ��لل  �مل��ن��رب  على  فو�صي 
�ليومي،  �ل��ت��ل��ف��زي��وين  �ل�صحفي 
�ل�صبكات  ع��ل��ى  �ن��ت��ف��ا���ص��ة  ت��ن��دل��ع 
تر�مب،  ب��اأن  تتكّهن  �لجتماعية، 
�صهرته  م��ن  بالغرية  ي�صعر  �ل��ذي 
وب�صكل  ط�������رده.  ق����د  و����ص���م���ع���ت���ه، 

مناه�صة  ر�ب�����ط�����ة  �ىل  ي���ن���ت���م���ي 
�أي��ام، خلل  ب�صعة  قبل  لرت�مب. 
��صتكى  ع��ن��دم��ا  م��وؤمت��ر ���ص��ح��ف��ي، 
�لرئي�ص، كاملعتاد، من جي�ص �صري 
�خلارجية  وز�رة  م�������ص���وؤويل  م���ن 
طرده،  يف  ق��ول��ه،  ح�صب  يرغبون، 
يده  وم���رر  ر�أ���ص��ه  �لطبيب  �ح��ن��ى 
ع��ل��ى ج��ب��ه��ت��ه، وك���اأن���ه ك����ان يريد 
�ملوؤيدون  و�عترب  �إحباطه.  �خفاء 
�ل���ف���ور �ن يف ذلك  ل���رت�م���ب ع��ل��ى 

�أكر ما يكره هذ� �لخري.
�أو  ي���رتدد يف ت�صويبه  ث��ان��ي��اً، ل     
�لدكتور  دح�����ص  علناً.  مناق�صته 
فو�صي، على �صبيل �ملثال، �لتوقعات 
�أعلن عن  �ل��ذي  للرئي�ص  �ملتفائلة 
وقال عندما  �صنع لقاح “قريبا”. 
“�صي�صتغرق  �مل��ي��ك��روف��ون:  ت�صّلم 

�لمر �صنة على �لأقل”. 
 وماذ� بخ�صو�ص �لكلوروكن �لذي 
�أ���ص��اد ب��ه دون��ال��د ت��ر�م��ب؟ ي�صتند 

�أدلة  �إىل  �ل��ر�ه��ن  �ل��وق��ت  ه���ذ� يف 
حن  ويف  مهمة”.  “غري  علمية 
�ل��رئ��ي�����ص �خ��ت��ف��اء فريو�ص  ي��وؤك��د 
كورونا مع �لربيع؟ يجيب فو�صي: 

“ممكن، لكننا ل نعرف. »
   وب�����ص��رع��ة ك��ب��ي�����������رة، �أ���ص��ب��ح هذ� 
�ل���ع���امل ه���دًف���ا مل��ن��ظ��ري �مل���وؤ�م���رة 
و�مل���و�ل���ن ل��رت�م��ب. ع��ل��ى تويرت، 
زعيمهم  جلد  يريد  باأنه  يتهمونه 
و”�لدليل”  �لأل��ي��ف.  وح��ي��و�ن��ه��م 

كتبه  بالثناء،  �ملليء  �لمييل  ذ�ك 
هيلري  �إىل  ���ص��ن��و�ت  ���ص��ب��ع  ق��ب��ل 
ت�صغل حينها  �لتي كانت  كلينتون، 
و�أثنى  �خل��ارج��ي��ة،  وزي���رة  من�صب 
�لهجمات  �م�����ام  ���ص��م��وده��ا  ع��ل��ى 
�ل��ع��ن��ي��ف�����������������ة �ل���ت���ي ت��ل��ق��ت��ه�����������������ا بعد 
يف  بنغازي  قن�صلية  على  �لهجوم 

ليبيا. 
و�����ص���ت���ن���ت���ج���ت جم���م���وع���ة من     
فو�صي  �ل��دك��ت��ور  �أن  �مل��ح��اف��ظ��ن، 

تظهره ع�سرات ال�سور مع بيل كلينتون، جورج بو�س، ماجيك جون�سون، باربرا �سرتاي�سند، الأم ترييزا
اأ�سبح اأنتوين فو�سي هدًفا ملنظري املوؤامرة واملوالني لرتامب الذين يتهمونه باأنه يريد جلد زعيمهم

�لدكتور فو�صي جنم يحجب �لرئي�ص

فريو�ص كورونا حتول �ىل كابو�ص

تر�مب منزعج من جنومية �لدكتور

لقطة �ثارت حفيظة �ن�صار تر�مب

 دبلوما�شي، يعرف كيف ي�شنع حلفاء، ويح�شن التفاو�س يف املواقف ال�شيا�شية ال�شعبة

هو حالًيا جنم الإعالم، وي�سرق 
اأحيانا ال�سواء من دونالد ترامب

َِعّي   ي�شفه العاملون معه باأنه اأَملمْ
ولكنـه َطُلوب و�شــارم يف العمل

لئن كان اأحد املوظفني الأعلى اأجرًا 
فاإنــه يبقى طبيبــًا قبـــل كل �ســيء 

كعكة تكرميا لعطاء �لدكتور جنم كرة �ل�صلة �صتيفن كاري ناق�ص �لوباء مع فو�صي
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�لدفاع عن قيم �لتنوير و�حلفاظ 
�لرت�جع  �أن  م��ن  حم���ذر�ً  عليها، 
مع  �ل�صلطة  م��و�زن��ة  ع��ن  �لعاملي 
تفكك  �إىل  ����ص���ي���وؤدي  �ل�����ص��رع��ي��ة 
�لعقد �لجتماعي حملياً ودولياً. 
وم����ع ذل�����ك، �أق�����ر ب���اأن���ه ل ميكن 
و�لقوة  �ل�صرعية  ق�صية  ت�صوية 
ه��ذه يف وق��ت و�ح���د م��ع حماولة 
�لتغلب على �لوباء لذلك، يعترب 
�صبط �لنف�ص �صرورياً من جميع 
�ل�صيا�صة  ك��ل م��ن  �جل��و�ن��ب - يف 
�لد�خلية و�لدبلوما�صية �لدولية، 

ويجب حتديد �لأولويات.
من  �ن��ت��ق��ل��ن��ا  “�أننا  �إىل  وخ��ل�����ص 
�إىل ع���امل من  م��ع��رك��ة �لأردي������ن 
�لزدهار �ملتز�يد وتعزيز �لكر�مة 
�لإن�صانية. نعي�ص فرتة تاريخية. 
هو  للزعماء  �لتاريخي  �لتحدي 
�مل�صتقبل.  وب���ن���اء  �لأزم������ة  �إد�رة 

�لف�صل ميكن �أن يحرق �لعامل«.

 ،1944 ع����ام  �أو�خ�������ر  يف  ف��ك��م��ا 
هناك حالياً �إح�صا�ص بخطر كبري 
حمدد،  �صخ�ص  �أي  ي�صتهدف  ل 
وب�صكل  ع�صو�ئياً  ي�صرب  ولكنه 
م���دم���ر. وم���ع ذل����ك، ه��ن��اك فرق 
�لبعيدة  �ل��ف��رتة  ت��ل��ك  ب��ن  م��ه��م 
على  �لأمريكية  فالقدرة  وزمننا، 
م����ع����ززة بهدف  ك���ان���ت  �ل��ت��ح��م��ل 
مق�صمة  دول����ة  يف  بينما  وط��ن��ي، 
�����ص����رورة حلكومة  ث��م��ة  ح���ال���ي���اً، 
للتغلب  �ل��ن��ظ��ر  وب��ع��ي��دة  ف��ع��ال��ة 
لها  ي�صبق  �لتي مل  �لعقبات  على 
مثيل من حيث �حلجم و�لنطاق 

�لعاملي. 
ول �صك يف �أن �حلفاظ على ثقة 
للت�صامن،  حا�صم  �أم��ر  �جلمهور 
ببع�صها،  �مل��ج��ت��م��ع��ات  ول��ع��لق��ة 

ولل�صلم و�ل�صتقر�ر �لدولين.

العامل لن يعود كما كان
�لأمم  �أن  ك��ي�����ص��ن��ج��ر  و�أ������ص�����اف   
تدرك  عندما  وت��زده��ر  تتما�صك 
تتوقع  �أن  ميكن  موؤ�ص�صاتها  �أن 
�ل�����ك�����ارث�����ة، وت�����وق�����ف ت����اأث����ريه����ا 

عندما  �ل����ص���ت���ق���ر�ر.  وت�����ص��ت��ع��ي��د 
 ،Covid-19 جائحة  تنتهي 
موؤ�ص�صات  �إىل  �ل���ن���ظ���ر  ���ص��ي��ت��م 
�ل��ع��دي��د م��ن �ل��ب��ل��د�ن ع��ل��ى �أنها 
كان هذ�  �إذ�  ولي�ص مهماً  فا�صلة. 
مو�صوعي.  ب�صكل  ع���ادًل  �حل��ك��م 
يعود  لن  �لعامل  �أن  �حلقيقة هي 

كما كان، بعد كورونا.
�ملا�صي  ح����ول  �جل��������������������دل  ول��ك��ن   
ح��ال��ي��اً ي��زي��د ���ص��ع��وب��ة م���ا يجب 

�لقيام به.
كورونا  �أن  �إىل  كي�صنجر  ول��ف��ت 
من  لها  �صابق  ل  بطريقة  �صرب 
حيث �حلجم و�ل�صر��صة. �نت�صاره 
�حلالت  تت�صاعف  �إذ  م��ت�����ص��ارع، 
�لأمريكية كل خم�صة �أيام. وحتى 
كتابة هذه �ل�صطور، ل علج بعد 
�لطبية  �لإم����د�د�ت  �ل��وب��اء.  لهذ� 
غ����ري ك���اف���ي���ة مل���و�ج���ه���ة �حل�����الت 
�لعناية  ووح���������د�ت  �مل����ت����ز�ي����دة. 
طاقتها  بلوغ  و�صك  على  �مل��رك��زة 

�لق�صوى. 
لتحديد  منا�صب  غ��ري  �لخ��ت��ب��ار 
ح��ج��م �لإ�����ص����اب����ات، ن��اه��ي��ك عن 

ع��ك�����ص �ن���ت�������ص���اره���ا. ومي���ك���ن �أن 
 12 م��ن  �لناجح  �للقاح  يتطلب 

�إىل 18 �صهر�ً.

الختبار النهائي
�لإد�رة  �أن  كي�صنجر  �ع��ت��رب  و�إذ 
�لأم���ري���ك���ي���ة ق���ام���ت ب��ع��م��ل قوي 
�أن  ر�أى  ف���وري���ة،  ك��ارث��ة  لتجنب 
�لختبار �لنهائي يكمن يف �لقدرة 
ثم  �ل��ف��ريو���ص  �نت�صار  وق��ف  على 
حتافظ  طريقة  يف  م�صاره  عك�ص 
ع���ل���ى �ل���ث���ق���ة �ل���ع���ام���ة يف ق����درة 
نف�صهم.  حكم  على  �لأم��ري��ك��ي��ن 
ملو�جهة  �جل����ه����ود  �أن  و�أ������ص�����اف 
�صخمة  ك���ان���ت  م��ه��م��ا  �لأزم���������ة، 
تعرقل  �أن  ي���ج���ب  و�����ص����روري����ة، 
�ملهمة �لعاجلة �ملتمثلة يف �إطلق 
م�صروع مو�ٍز للنتقال �إىل نظام 

ما بعد كورونا.

ال�سطرابات ال�سيا�سية 
والقت�سادية

ويف هذ� �لإط��ار، قال �إن �لزعماء 
�أ�صا�ص  �لأزمة على  يتعاملون مع 

لكن  ك�����ب�����ري،  ح�����د  �إىل  وط�����ن�����ي 
ت���اأث���ري�ت �ل��ف��ريو���ص ع��ل��ى تفكك 
�مل��ج��ت��م��ع ل ت���ع���رتف ب���احل���دود. 
�أذى هذ�  �أن يكون  ومع �لأم��ل يف 
موؤقتاً،  �لإن�����ص��ان  ل�صحة  �ل��وب��اء 
�ل�صيا�صية  �ل���ص��ط��ر�ب��ات  �أن  �إل 
و�لق��ت�����ص��ادي��ة �ل��ت��ي �أط��ل��ق��ه��ا قد 
لأي  ميكن  ول  لأج��ي��ال.  ت�صتمر 
دولة، ول حتى �لوليات �ملتحدة، 
�ل���ف���ريو����ص يف  ع���ل���ى  ت��ت��غ��ل��ب  �أن 
ج��ه��د وط��ن��ي حم�����ص، ل���ذ� يجب 
�حل���اج���ات  م���ع���اجل���ة  ت���ق���رتن  �أن 
بروؤية  �ملطاف  نهاية  يف  �لر�هنة 
عاملين.  ت���ع���اون���ي���ن  وب����رن����ام����ج 
�أن��ه �إذ� مل نتمكن من  وح��ذر من 
ب��الأم��ري��ن م��ع��اً، ف�صوف  �ل��ق��ي��ام 

نو�جه �أ�صو�أ ما يف كل منهما.

3 جمالت
وب���ن���اء ع��ل��ى درو������ص م���ن تطوير 
خطة مار�صال وم�صروع مانهاتن، 
�لوليات  على  �إن  كي�صنجر  ر�أى 
�ملتحدة بذل جهد كبري يف ثلثة 

جمالت. 

••عوا�سم-وكاالت:

�أكد �لباحث �مل�صارك يف “موؤ�ص�صة 
�لدميوقر�طيات”  ع��ن  �ل���دف���اع 
فيليب كو�ل�صكي ومدير �لأبحاث 
هاردي،  جون  نف�صها  �ملوؤ�ص�صة  يف 
كورونا  ف��ريو���ص  وب���اء  تف�صي  �أن 
يف تركيا، من �لأخطر يف �لعامل، 
�أك���رب ع��دد م��ن �لإ�صابات  ب��ث��اين 
�مل��وؤك��دة يف �ل�صرق �لأو���ص��ط، بعد 

�إير�ن. 
�ل�صحة  �أزم��ة  ��صتد�د  توقع  ومع 
بزعزعة  �ل���وب���اء  ي��ه��دد  �ل��ع��ام��ة، 
�ل�صيا�صي  �ل���و����ص���ع  �����ص���ت���ق���ر�ر 
�ملهتز  و�لق���ت�������ص���ادي  و�لأم����ن����ي 

�أ�صًل. 
�لزخم  �أي�صاً  �لفريو�ص  وي�صيف 
عهد  يف  ت��رك��ي��ا  د�خ���ل  �لت�صلطي 

�لرئي�ص رجب طيب �أردوغان.

حزمة حتفيزية.. 
هل تنجح؟

 15679 ع���ن  ت��رك��ي��ا  حت���دث���ت 
�أن  �إ�صابة و277 وفاة، رغم من 
بكثري  �أع��ل��ى  �حلقيقية،  �لأرق����ام 

من ذلك، على �لأرجح �أعلى. 
�لإ�صابة  ع���ن  ت��رك��ي�����������ا  و�أب��ل��غ��������ت 
)�آذ�ر(  م���ار����ص   10 يف  �لأوىل 
ع���دد  وت�������ص���اع�����������ف  �مل�����ا������ص�����ي، 
�لإ�صابات �أكر من �أربع مر�ت يف 

�لأ�صبوع �ملا�صي فق��ط. 
�أنق���رة  منع��ت  ذل���ك،  ع��ل��ى  ورد�ً 
�لرحلت �جلوي����ة �لدولي���ة وبن 

مدنه�ا..
�لنقل  ع��ل��ى  ق��ي��������������ود�ً   وف��ر���ص��ت 
و�أغلقت  �لكربى،  و�ملتاجر  �لعام، 
�مل����د�ر�����ص، و�مل���ط���اع���م، و�لأل���ع���اب 
و�أ�صدرت  وغ��ريه��ا.  �ل��ري��ا���ص��ي��ة، 
�أن��������ق��������رة ح�������زم�������ات حت���ف���ي���زي���ة 
�ق��ت�����ص��ادي��ة، ل��ك��ن ي��ب��دو �أن��ه��ا لن 

توفر �لكثري من �لإغاثة.

تعتيم
نقا�صاً  هنالك  �أن  �لباحثان  ذك��ر 
ك�����ب�����ري�ً د�خ�������ل ح������زب �ل���ع���د�ل���ة 

و�ل���ت���ن���م���ي���ة ح�����ول �إ������ص�����د�ر �أم����ر 
�إيطاليا،  م��ث��ل  ���ص��ام��ل  ب���اإغ���لق 
لتفادي  ج��زئ��ي��ة  ق��ي��ود  ف��ر���ص  �أو 

�لتد�عيات �لقت�صادية. 
�أ�صا�صية  �صمة  �لتعتيم  �صيبقى 

للرد �حلكومي �لرتكي. 
�إىل  �أن��ق��رة  توجهت  �لأث���ن���اء،  ويف 
م���ل���ي���ون جهاز  ل���ط���ل���ب  �ل�������ص���ن 
و�نتقدت  �ل����ف����ريو�����ص،  ل��ك�����ص��ف 
�لعامل  “تعري�ص  ب�صبب  �أوروب����ا 
�جلائحة”  جتاهل  ع��رب  للخطر 

ح�صب �دعاء �أنقرة.

الكثري من القلق
�ل�صيا�صية  �لبيئة  ك��ورون��ا،  يعّقد 
�نتكا�صاً  ���ص��ه��دت  �ل��ت��ي  �ل��رتك��ي��ة 
بفعل �صنو�ت من �لقمع، و�ل�صيق 

�لقت�صادي، وم�صاكل �للجوء.
�أردوغان  قدرة  �لأزم��ة  و�صتخترب 
�لتنقل،  على  �لقيود  تنفيذ  على 
تطبيقها  ي�����ص��ع��ب  ق����د  و�ل����ت����ي 
ب�صبب وجود 4.1 ملين لجئ 
�ملرجح  وم���ن  ت��رك��ي��ا.  ����ص���وري يف 

�ملعار�صة  �لأح�����ز�ب  ت��ع��رت���ص  �أن 
ع��ل��ى �أي حم��اول��ة م��ن �أردوغ�����ان 
�ل���ط���و�رئ، بعدما  �إع����لن ح��ال��ة 
حرياتها  ع��ل��ى  �لع���ت���د�ء  �صئمت 
�ملدنية، رغم �أنها عموم����اً �إغلقاً 

م�صدد�ً. 
�لقلق  من  �لكثري  �أي�صاً  وهنالك 
�لفريو�ص يف  �نت�صار  �حتمال  من 
�صجناء  حياة  يهدد  ما  �ل�صجون، 
�صيا�صين بارزين. وفيما تخطط 
�ل�صجناء  ثلث  لإط��لق  �حلكومة 
�لأتر�ك، �صيبقى �صجناء �لر�أي يف 

زنز�ناتهم.

فو�سى
م�صاكل  �أي���������ص����اً  �ل�����وب�����اء  ف����اق����م 
�صوريا  �ل�����ص��وري��ن يف  �ل��لج��ئ��ن 
�صحتهم  تتعر�ص  �أي��ن  و�ل��ع��ر�ق، 
�ل�صورية  �لأر����ص��ي  ويف  للخطر. 
تركيا  ع���ل���ي���ه���ا  ت�����ص��ي��ط��ر  �ل����ت����ي 
وحلفاوؤها، تكاد تكون �مل�صت�صفيات 
وحتى  �ل�������ص���ح���ي���ة،  و�ل�����رع�����اي�����ة 
�إمد�د�ت �ملياه منعدمة. و�صيكون 

�مل�صاعدة  ت����اأم����ن  ت���رك���ي���ا  ع���ل���ى 
�لطبية �إذ� �نت�صرت كارثة �صحية 

يف �صمال �صرق �صوريا. 
�لهدنة  �ن���ه���ي���ار  ت���رج���ي���ح  وم�����ع 
�ل��رو���ص��ي��ة �ل��رتك��ي��ة يف �إدل����ب، قد 
ي���وؤدي ه��ج��وم ج��دي��د م��ن دم�صق 

�إىل �أزمة لجئن جديدة. 
�لفريو�ص  �صين�صر  �ل��د�خ��ل،  ويف 
ب����ن جمتمع  خ���ط���رية  ف���و����ص���ى 
يف  �صعبيته  تقل  �ل��ذي  �للجئن 
ت��رك��ي��ا ب�����ص��رع��ة، وه���و�ل���ذي �صعى 
ل�صتخد�مه  ���ص��اب��ق��اً  �أردوغ���������ان 
مالياً من  به دعماً  ينتزع  �صلحاً 

�لحتاد �لأوروبي.

خوف من م�سار مميت
ت�صاعد  مع  �أن��ه  �لباحثان  �أ�صاف 
و�لقت�صادية  �ل�صيا�صية  �لكلفة 
ل����ل����وب����اء، ق�����د ي����ق����رر �أردوغ����������ان 
توطن  لإع���ادة  جهوده  ��صتئناف 
�للجئن �ل�صورين يف “مناطق 
�آمنة” ب�صمال �صوريا، �أو يدفعهم 

نحو �أوروبا.

�صاحلون،  و�أح���ي���ان���اً  م�����ص��ت��ب��دون 
ق���وي���ة مب����ا يكفي  ل��ك��ن��ه��ا د�ئ����م����اً 
حلماية �لنا�ص من عدو خارجي. 
�لتنوير  ع�صر  مفكرو  �أع��اد  وق��د 
�مل��ف��ه��وم جمادلن  ���ص��ي��اغ��ة ه���ذ� 
باأن �لغر�ص من �لدولة �ل�صرعية 
�لأ�صا�صية  �حل��اج��ات  ت��وف��ري  ه��و 
و�لنظام  �لأم������ن  وه����ي  ل��ل��ن��ا���ص، 
و�لرفاهية �لقت�صادية و�لعد�لة، 
تاأمن هذه  ل��لأف��ر�د  �إذ ل ميكن 

�لأ�صياء باأنف�صهم.
 ول��ك��ن ه��ذ� �ل��وب��اء �أث���ار مفارقة 
�ملدينة  �إح��ي��اء  يف  تكمن  تاريخية 
ي��ع��ت��م��د فيه  ع�����ص��ر  �مل�������ص���ورة يف 
�لعاملية  �ل��ت��ج��ارة  ع��ل��ى  �لزده�����ار 

وحركة �لنا�ص.

الف�سل ميكن اأن يحرق العامل
�أن  �إىل  ك����ي���������ص����ن����ج����ر  ول������ف������ت 
�إىل  حتتاج  �ل��ع��امل  دميقر�طيات 

 تعلم زعماء �لعامل درو�صاً مهمة 
 .2008 لعام  �ملالية  �لأزم��ة  من 
ولكن �لأزمة �لقت�صادية �حلالية 
�لنكما�ص  �أن  ذلك  تعقيد�ً،  �أك��ر 
�لذي �أطلقه كورونا هو يف �صرعته 
ونطاقه �لعاملي، ل ي�صبه �أي �صيء 

معروف يف �لتاريخ.
�لعامة  �ل�������ص���ح���ة  و�إج�������������ر�ء�ت   
�ل�����������ص�����روري�����ة م����ث����ل �ل���ت���ب���اع���د 
�لج���ت���م���اع���ي و�إغ�������لق �مل���د�ر����ص 
�لأمل  يف  ت�������ص���اه���م  و�ل���������ص����رك����ات 
و�صع  يجب  كذلك،  �لقت�صادي. 
�لفو�صى  �آث����ار  لتخفيف  ب��ر�م��ج 
يف  �ل�صكان  �أ�صعف  على  �لو�صيكة 

�لعامل.
�لنظام  م���ب���ادئ  ح��م��اي��ة  ث���ال���ث���اً، 
فالأ�صطورة  �ل��ل��ي��رب�يل.  �ل��ع��امل��ي 
�حلديثة  للحكومة  �لتاأ�صي�صية 
م�������ص���ّورة  م���دي���ن���ة  �إىل  ت�����ص��ت��ن��د 
�أحياناً  �أق����وي����اء،  ح��ك��ام  يحميها 

حيال  �لعاملية  �مل��رون��ة  دع��م  �أوًل، 
فانت�صار�ت  �مل��ع��دي��ة.  �لأم���ر�����ص 
�صلل  ل��ق��اح  م��ث��ل  �لطبية  �ل��ع��ل��وم 
�لأطفال و�لق�صاء على �جلدري، 
و�لتقنية  �ل��ف��ن��ي��ة  �لأع��ج��وب��ة  �أو 
�لطبي  �لت�صخي�ص  يف  ��لكامنة 
�ل��ذك��اء �ل�صطناعي،  م��ن خ��لل 
�لر�صا  م��ن  حالة  يف  �أوقعتنا  ق��د 
ع���ن �ل��ن��ف�����ص. ن��ح��ن ب��ح��اج��ة �إىل 
وتقنيات  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ات  ت��ط��وي��ر 
ج������دي������دة مل����ك����اف����ح����ة �ل�����ع�����دوى 
ملجموعات  م��ن��ا���ص��ب��ة  ول���ق���اح���ات 
ك��ب��رية م��ن �ل�����ص��ك��ان. وي��ج��ب �أن 
�مل���دن و�ل��ولي��ات و�ملناطق  ت��ك��ون 
حلماية  ب���ا����ص���ت���م���ر�ر  م�����ص��ت��ع��دة 
خلل  م��ن  �لأوب���ئ���ة  م��ن  �صكانها 
�لتعاوين  و�لتخطيط  �لتخزين 

و�ل�صتك�صاف على حدود �لعلم.
جر�ح  ت�صميد  �إىل  �ل�صعي  ثانياً، 

�لقت�صاد �لعاملي.

�لعامة  �ل�����ص��ح��ة  خ����رب�ء  وي��ق��ل��ق 
مميت  م�صار  يف  تركيا  �صري  م��ن 
�إيطاليا،  يف  ح�����ص��ل  مب���ا  ���ص��ب��ي��ه 
�مل�صت�صفيات  تعجز  و�أن  و�إ�صبانيا 
ع��ن ����ص��ت��ق��ب��ال �أع����د�د ك��ب��رية من 

�مل�صابن.
 وم���ع ����ص��ت��ف��ح��ال �لأزم�����ة ب�صبب 
�لوب�������اء، ق����د ي�ص������تغلها �أردوغان، 
�ل�صلطة  ع��ل��ى  ق��ب�����ص��ت��ه  ل��ت��ع��زي��ز 
�لأنظمة  م����ن  �أك�������ر  وي���ت���ق���رب 
ح�ص�������اب  ع���ل���ى  �ل���ت�������ص���ل���ط���ي���ة 
�لعلقات �ملتاأزم�����ة مع �لت�ح�������اد 

�لأوروبي.
�لطاحمون  �مل��ت�����ص��ل��ط��ون  ح����اول 
�مل����ج����اورون ل��رتك��ي��ا ذل�����ك، مثل 
�أغلقت  �ل���ت���ي  و�مل����ج����ر  ����ص���رب���ي���ا 
�لوزر�ء  رئي�ص  و�أع��ط��ت  �ل��ربمل��ان 
�صلحيات  �أورب������������ان  ف���ي���ك���ت���ور 

��صتثنائية طارئة. 
ويخل�ص �لباحثان �إىل �أنه بالنظر 
ل����ن يكون  �أردوغ�����������ان،  ل�����ص�����������ج��ل 
�لإج����ر�ء�ت  تتبع  روؤي��ت��ه  مفاجئاً 

نف�صها.

•• وا�سنطن-وكاالت

راأى وزير اخلارجية الأمريكي الأ�سبق هرني كي�سنجر اأن جائحة كورونا �ستغري 
النظام العاملي اإىل الأبد، معتربًا اأن على الوليات املتحدة حماية مواطنيها من 

املر�س مع بدء العمل العاجل للتخطيط لع�سر جديد. 
اإن  جورنال”  �سرتيت  “وول  �سحيفة  يف  العريق  الأمريكي  الديبلوما�سي  وكتب 
اجلو ال�سريايل لوباء ك رونا يعيد اإىل الأذهان ما �سعرت به عندما كنت �سابا يف 

فرقة امل�ساة 84 خالل معركة الأردين يف نهايات احلرب العاملية الثانية.

الف�سل قد يحرق العامل

كي�شنجر ي�شع »خطة مار�شال« ملا بعد كورونا

�شكان نيويورك... بني و�شع االأقنعة اأوعدمه كورونا يع�شف برتكيا.. واأردوغان م�شغول بكيل االتهامات
بر�ص  فر�ن�ص  لوكالة  و�أو�صحت  �جتماعية.  م�صوؤولية 
من  للحد  جهدنا”  ق�صارى  نبذل  �ن  جميعا  “علينا 
�جلمعة،  م�صاء  حتى  �مل�صتجد.  كورونا  فريو�ص  تف�صي 
مثبتة  �إ�صابة  �أل��ف   270 �ملتحدة  �ل��ولي��ات  يف  �صجلت 
وف�����اة، وفقا  ح��ال��ة   7400 م���ن  و�أك�����ر   19 ب��ك��وف��ي��د 

لإح�صاء �أجرته جامعة جونز هوبكنز.
�ملتحدة  �لوليات  �ملعركة يف حرب  �أر���ص  نيويورك هي 

�صد تف�صي �لوباء �لقاتل.
وقد �صجلت �ملدينة �لتي يبلغ عدد �صكانها 8،6 مليون 
�إ���ص��اب��ة م��وؤك��دة وم��ن �صمنها  �أل���ف   57 ن�صمة ح���و�ىل 

1867 حالة وفاة.
ويف وقت متقدم من م�صاء �خلمي�ص، ح�ص دي بلزيو 
جميع �صكان نيويورك على تغطية وجوههم للم�صاعدة 

يف وقف �نت�صار فريو�ص كورونا �مل�صتجد.
لكن هذ� �لند�ء مل يقنع �جلميع.

�إن��ه من غري  �أح��د �صكان �ملدينة،  �ألفارو وهو  �آدم  وق��ال 
“�لر�صائل  ب�صبب  �لإر�����ص����اد�ت  ه���ذه  يتبع  �أن  �مل��رج��ح 

�ملتناق�صة«.
و�أ�صاف لوكالة فر�ن�ص بر�ص “يف يوم يقولون “�صعو� 
ت�صعو�  “ل  ي��ق��ول��ون  �ل���ت���ايل  �ل���ي���وم  ويف  �لأقنعة”، 

�لأقنعة” �لر�صالة تتغري با�صتمر�ر«.
لفريو�ص  �ل�صتجابة  من�صقة  بريك�ص  دي��ب��ور�  وق��ال��ت 
كورونا يف �لبيت �لأبي�ص �إنه من �ملهم �أن يفهم �لنا�ص 
�أو غ�صل  �لتباعد �لجتماعي  �لأقنعة ل حتل مكان  �أن 

�ليدين.
عاما،   58 �ل��ع��م��ر  م��ن  يبلغ  ع��ام��ل  وه���و  م��اري��رو  �إدي 
�إنه  لكنه يقول  “�ملتناق�صة”  مرتبك ب�صبب �لن�صيحة 

ي�صعر باأمان �أكرب عند و�صع قناع.
نف�صي  �أح��م��ي  �أن  “�أحاول  بر�ص  فر�ن�ص  لوكالة  وق��ال 
و�أحمي عائلتي. �ذ� كان �جلميع يحمون �أنف�صهم، فهذ� 

�أف�صل لنا جميعا«.

•• نيويورك-اأ ف ب

يغّطي  �لر�أ�ص...  ع�صابات  �إىل  و�لأو�صحة  �لأقنعة  من 
�صكان نيويورك يف بوؤرة تف�صي فريو�ص كورونا يف �أمريكا 
�لوليات  فيما حت�ص حكومة  متز�يد  ب�صكل  وجوههم 

�ملتحدة بقية مو�طنيها على �لقيام بالأمر نف�صه.
بو�صع  �لأ���ص��خ��ا���ص  ت��ر�م��ب  دون��ال��د  �إد�رة  �أو���ص��ت  فقد 
�لأقنعة بعدما �أظهرت �لبحوث �أن �لفريو�ص قد ينت�صر 
هذ�  �أن  �أو���ص��ح  �لرئي�ص  �أن  رغ��م  �لتنف�ص  ط��ري��ق  ع��ن 
�لقيام  ع��دم  �خ��ت��ار  و�أن���ه  “طوعي”  �لتوجيهي  �خل��ي��ار 

بذلك.
رئي�ص  لدعوة  ي�صتجيبون  نيويورك  �صكان  معظم  لكن 
بلدية �ملدينة بيل دي بلزيو �لذي �أطلق �صرخته قبل 
�أقنعة و�قية  ب��اأن ي�صعو�  ي��وم و�ح��د من دع��وة تر�مب، 
�أو غطاء على �أفو�ههم عندما يكونون يف �خلارج وقرب 

�أ�صخا�ص �آخرين.
ت�صع  كانت  �لتي  ع��ام��ا(   50( كي�ص  كري�صتان  وق��ال��ت 
�أو�ئل  يف  �ملدينة  يف  �ل��وب��اء  تف�صي  منذ  جر�حيا  قناعا 
�صهر �آذ�ر/مار�ص “�عتقد �لنا�ص يف �لبد�ية �أنني غريبة 

لكن �لآن حذ� �جلميع حذوي«.
ق��ن��اع يف غابة  و���ص��ع  �ملنطقي”  “من  �أن���ه  تعتقد  وه��ي 
خارج  بر�ص  فر�ن�ص  لوكالة  كي�ص  و�أ�صافت  ح�صرية. 
�لذي  تعرف من  “ل  مانهاتن  �نفاق يف  م��رتو  حمطة 
نيويورك  يف  �لأر���ص��ف��ة  �أن  علما  ج��ان��ب��ك،  �إىل  مي�صي 
على  ���ص��ورة  ب��ال��رتو  غوينيث  ن�صرت  وبعدما  �صيقة«. 
للتنف�ص،  ب�����ص��م��ام  م����زود�  ق��ن��اع��ا  ت�صع  “�إن�صتغر�م” 
�صارعت �مل�صورة �لفوتوغر�فية جايد �ألربت �لبالغة من 

�لعمر 60 عاما لطلب �لقناع نف�صه عرب �لإنرتنت.
�أب����ر وي�����ص��ت �صايد  ت��ن��زه كلبها يف  ك��ان��ت  ف��ي��م��ا  وق��ال��ت 
على  �أح�����ص��ل  �أن  �أردت  ���ص��ورت��ه��ا،  ر�أي����ت  �أن  “مبجرد 
�لأقنعة  و�صع  �أن  تعتقد  �أنها  م�صيفة  مماثل!”،  قناع 

كو�شرن يف خط الدفاع االأول اأمام مّد كورونا رئي�س ت�شيلي يثري غ�شبا بزيارة مليدان احتجاج   
 •• وا�سنطن-اأ ف ب

مل ي�صبق قط �أن �نتخب �صهر �لرئي�ص �لأمريكي جاريد كو�صرن يف �أي عملية �قرت�ع، وهو ل ميلك �أي تدريب طبي 
�أو خربة يف �إد�رة �لأزمات، لكنه يف خط �لدفاع �لأول يف �لوليات �ملتحدة �أمام تف�صي فريو�ص كورونا �مل�صتجد.

لدونالد تر�مب، ب�صكل مفاجئ �خلمي�ص يف  �لذي يعمل �ي�صاً م�صت�صار�ً  39 عاماً  �لبالغ من �لعمر  ظهر كو�صرن 
قاعة �ملوؤمتر�ت �ل�صحافية يف �لبيت �لأبي�ص، تاأكيد�ً لدوره يف �خللية �لتي �أن�صاأت يف �صبيل �إد�رة �أكرب قوة يف �لعامل 

لأ�صو�أ �أزمات تاريخها.
�إيفانكا تر�مب، �لبنة  كما يناديه �لرئي�ص، �صخ�صية معروفة يف و��صنطن. و�أدخل كو�صرن �ملتزوج من  و”جاريد” 

�لكربى للملياردير �لأمريكي، يف جهاز �ل�صلطة يف �لبيت �لأبي�ص بعد �نتخابات عام 2016 �لرئا�صية.
رغم تاأكيده �أن دوره هو م�صاندة نائب �لرئي�ص مايك بن�ص �لذي يدير خلية �لأزمة، لكن �مل�صت�صار �ل�صاب حتّدث 

بثقة، بل بعنجهية �لو�ثق من مدى �لقوة �لتي ميلكها كما يقول منتقدوه.
مع دعوته لو�صف مهمته ب�صكل و��صح، قّدم كو�صرن نف�صه على �أنه �لباحث عن �حللول �خللقة مبو�جهة �لفريو�ص 

�لذي زرع �خلوف يف كافة �أنحاء �لوليات �ملتحدة.

ب�صاحة  �ملحيطة  �ملنطقة  وج��اءت  و�لتعليم.  �ل�صحية  و�لرعاية 
بلز� �إيطاليا �صمن حجر �صحي �صارم يغطي مناطق �صا�صعة من 
�صانتياجو ومينع �لنا�ص من مغادرة منازلهم دون �إذن حمدد من 
�ل�صلطات. ويوجد بت�صيلي حتى �لآن 3737 حالة �إ�صابة موؤكدة 

بكورونا و22 حالة وفاة.
�لرئي�ص”  ت�صرفات  �إن  مونوز  ه��ري�ل��دو  �ملعار�ص  �لزعيم  وق��ال 

مثرية للنق�صام يف وقت حتتاج فيه �لبلد للوحدة.«
و�أ�صاف على تويرت “ �لرئي�ص بنري� ذهب يتم�صى يف بلز� �إيطاليا 
يف �لوقت �لذي تطلب فيه �حلكومة من �لنا�ص �أن يلزمو� بيوتهم 
..هذ� ��صتفز�ز و�أمر غري لئق من رئي�ص دولة يف خ�صم جائحة«. 
وقال بنري� �إن �لزيارة كانت قر�ر� عفويا �أثناء عودته من �لعمل.

 •• �سانتياجو-رويرتز

�أثار رئي�ص ت�صيلي �صيبا�صتيان بنري� غ�صبا بالتقاط �صور له يف �مليد�ن 
�صمن  و�صعه  قبل  للحكومة  �ملناه�صة  �لحتجاجات  مركز  كان  �ل��ذي 
و�نت�صرت  كورونا.  �نت�صار فريو�ص  منع  للم�صاعدة يف  �ل�صحي  �حلجر 
�جلمعة  ظهر  بعد  �لآن  �خلالية  �إيطاليا  ب��لز�  �صاحة  يف  بيرن�  �صور 
وهو جال�ص على درجات ن�صب تذكاري �متلأت جدر�نه بكتابات تدعو 

ل�صتقالته على و�صائل �لتو��صل �لجتماعي.
ولقي ما ل يقل عن 31 �صخ�صا و�أ�صيب ثلثة �آلف �آخرين كما �عتقل 
ب�صبب  �لأول  ت�صرين  �أكتوبر  يف  ب��د�أت  �لتي  �لحتجاجات  يف  �ألفا   30
زيادة يف تذ�كر و�صائل �لنقل �لعام و�ت�صعت لت�صمل �صكاوى من �ملعا�صات 
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•• بكني-ووهان-رويرتز

يوم  �ل�صبت  �أم�����ص  �ل�صن  �أعلنت 
“�ل�صهد�ء”  �آلف  ع���ل���ى  ح������د�د 
ن��ح��ب��ه��م يف تف�صي  ق�����ص��و�  �ل���ذي���ن 
ونك�صت  �مل�صتجد  كورونا  فريو�ص 
�لبلد  �أن���ح���اء  جميع  يف  �لأع�����لم 

وعلقت كل �أ�صكال �لرتفيه.
وت���ز�م���ن ي���وم �حل�����د�د م���ع حلول 
�لذي  �ل�صنوي  مينغ  ت�صينغ  عيد 
تكرم فيه ملين �لأ�صر �ل�صينية 

�أ�صلفها.
�ل��ع��ا���ص��رة �صباحا  �ل�����ص��اع��ة  وع��ن��د 
بتوقيت   0200( بكن  بتوقيت 
جرينت�ص( �لتزمت �لبلد �ل�صمت 
مل�����دة ث�����لث دق����ائ����ق ح�������د�د� على 
�مل��ت��وف��ن وم��ن بينهم ع��ام��ل��ون يف 
�ل�صيار�ت  و�أطلقت  �لطبي.  �ملجال 
كما  �أبو�قها  و�ل�صفن  و�ل��ق��ط��ار�ت 
�ن��ط��ل��ق��ت ����ص���اف���ر�ت �لإن�������ذ�ر من 

�لغار�ت �جلوية.
�لر�صمية  �لإع��لم  و�صائل  وذك��رت 
�أن �لرئي�ص �صي جن بينغ و�لقادة 
�ل�����ص��ي��ن��ي��ن �لآخ����ري����ن وق���ف���و� يف 
���ص��م��ت �أم������ام �ل��ع��ل��م �ل���وط���ن���ي يف 
للقيادة  ت�����ص��ون��غ��ن��ان��ه��اي  جم��م��ع 
�صدورهم  ع��ل��ى  معلقن  ب��ك��ن  يف 
زهور� بي�صاء علمة على �حلد�د.

3300 �صخ�ص  �أك���ر م��ن  وت���ويف 

�لرئي�صي جر�ء هذ�  يف بر �ل�صن 
�ل���وب���اء �ل���ذي ظ��ه��ر لأول م���رة يف 
مدينة ووهان عا�صمة �إقليم هوبي 
لإح�صاء�ت  طبقا  �ل�صن  بو�صط 

ن�صرتها جلنة �ل�صحة �لوطنية.
ويف م��دي��ن��ة ووه������ان، حت��ول��ت كل 

�إ�صار�ت �ملرور يف �ملناطق �حل�صرية 
�ل�صاعة  ع��ن��د  �لأح��م��ر  �ل��ل��ون  �إىل 
حركة  وتوقفت  �صباحا  �لعا�صرة 

�ملرور ملدة ثلث دقائق.
���ص��خ�����ص��ا يف   2567 ن��ح��و  وت����ويف 
تلك �ملدينة �لتي يبلغ عدد �صكانها 

�ملر�ص. وكرمت حكومة هوبي يل 
�ل�صرطة  �تهمته  �أن  بعد  �أي��ام  قبل 

يف بادئ �لأمر “بن�صر �ل�صائعات«.
وك��ان جوي يي هونغ )27 عاما( 
�صكان ووهان  �لآلف من  من بن 
�لذين تطوعو� لتو�صيل �لإمد�د�ت 

ي�����ص��ع بع�ص  وق������ال ج�����وي وه�����و 
�ل���زه���ور ع��ن��د ن�����ص��ب ت���ذك���اري يف 
ياجنت�صي«  ن��ه��ر  ب���ج���و�ر  ووه������ان 
ك��ان علي �أن )�آت���ي( و�أ���ص��ه��د. على 
�ملا�صية،  ي���وم���ا  �ل��ث��م��ان��ن  م�����د�ر 
وحققنا  و�مل��وت  �حلياة  بن  قاتلنا 

ميثل  م��ا  وه��و  ن�صمة  مليون   11
�ملئة من حالت  75 يف  �أك��ر من 

�لوفاة بكورونا يف �ل�صن.
وكان من بن �لذين توفو� يل وين 
�أن  ح��اول  �صاب  طبيب  وه��و  ليانغ 
يدق ناقو�ص �خلطر للتحذير من 

�أثناء  �مل�صت�صفيات  �إىل  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة 
��صتمرت  �لتي  �لعام  �حلظر  فرتة 
�خلوف  حل��ظ��ات  و��صتعاد  لأ���ص��ه��ر 
م�صت�صفى  يف  و�لأمل  و�لإح���ب���اط 
ووه�������ان �مل����رك����زي ح���ي���ث ك�����ان يل 

يعمل.

�لن�صر �أخري�. مل يكن �صهل على 
�لإطلق«.

�ل�صينية  تين�صنت  �صركة  وعلقت 
�لرتفيه  جم������ال  يف  �ل���ع���م���لق���ة 
�أم�ص  �لإلكرتونية  �لألعاب  جميع 

�ل�صبت.
�ل��ذي جت��اوزت ووهان  �لوقت  ويف 
يف  �لفريو�ص  ينت�صر  �لأ���ص��و�أ،  فيه 
يناير  م��ن��ذ  �ل��ع��امل  �أن���ح���اء  جميع 
�إ�صابة  �إىل  و�أدى  �ل��ث��اين  ك��ان��ون 
�أكر من مليون �صخ�ص ووفاة ما 
يربو على 55 �ألفا و�صل �لقت�صاد 

�لعاملي.
�ليوم  �لرئي�صي  �ل�صن  بر  و�أعلن 
جديدة  �إ�صابة  حالة   19 �ل�صبت 
تر�جعا  ك��ورون��ا  بفريو�ص  م��وؤك��دة 
م��ن 31 ح��ال��ة ي���وم �جل��م��ع��ة من 
بينها حالة �إ�صابة يف �إقليم هوبي.

�لوطنية  �ل�����ص��ح��ة  جل��ن��ة  وق���ال���ت 
�حل������الت  ب����ن  م����ن  �إن  ب����ي����ان  يف 
قادمن  مل�صافرين   18 �جل��دي��دة 
�لإ�صابات  وب���ه���ذه  �خل������ارج.  م���ن 
�جل����دي����دة ي��رت��ف��ع �إج����م����ايل عدد 
حالت �لإ�صابة �ملوؤكدة بكورونا يف 
بر �ل�صن �لرئي�صي �إىل 81639 

حالة حتي يوم �جلمعة.
�أربع حالت  �أي�صا  �ل�صن  و�أعلنت 
وفاة جديدة لريتفع عدد �لوفيات 

�إىل 3326 حتى يوم �جلمعة.

ال�شني تكّرم �شحايا كوفيد-19 وتنك�س االأعالم  

 15 ��ص����تمرت  �ل��ت��ي  �ملكثف������ة 
ي��وم�����������������������ا و�ل���ت���ي ب���د�أت���ه���ا يف 21 
مبوجبه��ا  مت  و�ل��ت��ي  �آذ�ر  م��ار���ص 
ح���ث �مل��ر�ف��������������ق �مل��ع��ر���ص��ة خلطر 
حظر  وت���م  �أبو�بها  باإغلق  كبري 
و�لريا�صية  �لديني��ة  �لتجمعات 

و�لرتفيهية.
وزير  نيون������ج-هو  ب���ارك  ول��ك��ن 
“من  �إن  ق�����������������������������ال  �ل�����ص��ح��������������������������ة 
تخفيف������ه”  لأو�ن������ه  �ل�����ص��������������اب��ق 
يف  حدث�����ت  زي�����ادة  �إىل  م�صري� 
�لآون������ة �لأخ��ي��������������������رة يف �حل����الت 
و�إ�صاب���������ات  �لو�ردة من �خل�������ارج 
�أي�صا  دفع�����ت  �صغرية  عنقودية 
��ص����تئناف  �إل��غ��اء  �إىل  �ل�صلطات 

�لدر��ص������ة هذ� �لأ�صبوع.
ملكافحة  �لكورية  �ملر�كز  و�أعلنت 
�لأم���ر�����ص و�ل��وق��اي��ة م��ن��ه��ا 94 
حالة �إ�صابة جديدة �ليوم �ل�صبت 
�لإ�صابات  ع���دد  �إج��م��ايل  لي�صل 

�إىل 10156 حالة . 
�لو�ف��اة  ح���الت  ع���دد  و�رتف������ع 
يف   177 �إىل  ح���������الت  ث�������لث 
في����������ه  �ص��������في  �ل����ذي  �ل���وق���ت 
�لفريو�ص  م���ن  ���ص��خ�����ص   300
لي�صل �إجمايل عدد �لذين �صفو� 

.6325
وقال كيم �إن �لتباعد �لجتماعي 
حالت  م���ن  �حل����د  يف  دور�  ل��ع��ب 
 70 بنحو  حمليا  �ملر�ص  �نتقال 

يوما   11 �أول  خ����لل  �مل���ئ���ة  يف 
�لأح����د ع�صر يوما  م��ع  ب��امل��ق��ارن��ة 
�ل�صابقة ل�صريان تد�بري �لتباعد 

�لجتماعي.
هن�������اك  �أن  �أ�ص�����������اف  ولكن���������ه 
�لنا�ص  ����ص��ت��ئ��ن��اف  ع���ل���ى  دلئ������ل 
�خل����روج و�لخ���ت���لط م��ع تز�يد 
وحت�صن  �ل�����ع�����زل�����ة  م������ن  �مل�����ل�����ل 

�لطق�ص.
�أن  ج���ي���د�  “ندرك  ك���ي���م  وق������ال 
مو�طنن كثريين ي�صعرون بامللل 
ولإرهاق يف ظل ��صتمر�ر �لتباعد 

�لجتماعي.
�جلهود  ف��اإن  تر�خينا  �إذ�  »ول��ك��ن 

�مل�صنية �لتي بذلتها 

ال�شني ت�شاعد اجلزائر يف مواجهة كورونا 

كوريا اجلنوبية متدد التباعد االجتماعي   احتجاز اآالف باأمريكا الو�شطى خلرقهم قواعد مكافحة كورونا 
•• جواتيماال �سيتي-رويرتز

�أم���ري���ك���ا  ع����رب  �لآلف  �ع���ت���ق���ل 
�لقو�عد  خلرقه������م  �لو�ص��������طى 
للحد  �حل��ك��وم��ات  تطبقه��ا  �لتي 
�مل�صتجد  ك���ورون���ا  ف���ريو����ص  م���ن 
ب�ص������رعة  �لنت�ص����ار  يف  �لآخ����ذ 
�مل���و�رد  م��ن  يف منطقة ل مت��ل��ك 
كال�����دول  �ل��ك��ث��ي��������ر  �ل���ط���ب���ي���ة 

�ملتقدمة.
�لو�صطى  �أمريك������ا  يف  ويعي�����ص 
�ل�ص����كان  م���ن  ك��ب��ي�����������������ر  ع�����������������������دد 
ميلكون  ل  �ل����ذي����ن  �ل��ف��ق�����������������ر�ء 
�أو بدء  خ��ي��ار �ل��ع��م��ل م��ن �مل��ن��زل 

�لل����ت����ز�م  �أو  م���ر����ص���ي���ة  �إج����������ازة 
�لجتماعي  �ل��ت��ب��اع��د  ب���ق���و�ع���د 
غري  �لقت�صاد  يف  يعملون  لأنهم 
بيئات  يف  وي��ع��ي�����ص��ون  �ل��ر���ص��م��ي 

مزدحمة.
وقالت �ل�صلطات يف هندور��ص �إن 
�حُتجزو�  �صخ�صا   2250 نحو 
�ل�صاري  �لتجول  حظر  خلرقهم 
يف  �آذ�ر  م����ار�����ص  م��ن��ت�����ص��ف  م���ن���ذ 
جو�تيمال  ���ص��ل��ط��ات  ق��ال��ت  ح��ن 
 5705 على  �لقب�ص  �ألقت  �إنها 
�صخ�صا ب�صبب مغادرتهم بيوتهم 

دون مربر.
ويف بنما، �عُتقل �أكر من خم�صة 

�آلف �صخ�ص يف �لأ�صابيع �لقليلة 
�مل��ا���ص��ي��ة خل��رق��ه��م ق��و�ع��د حظر 

�لتجول ..
�صخ�صا   424 �ح��ت��ج��از  مت  ك��م��ا   
بقو�عد  �لتز�مهم  لعدم  �آخ��ري��ن 
و�لن�صاء  �ل��رج��ال  خ���روج  جتع����ل 
�أي���������ام حم�����ددة  م�����ن �مل������ن������ازل يف 

بالتناوب.
�ألق�����ي  ن��ف�����ص��������������������ه،  �ل��وق�����������ت  يف 
�ص���������خ�صا   712 ع��ل��ى  �لقب�ص 
�لتز�مهم  لع����دم  �ل�����ص��ل��ف��ادور  يف 
ب��احل��ج�����������������ر �مل��ن��زل�����������ي �لإج���ب���اري 
�أبو  �لرئي�ص جنيب  �ل��ذي فر�صه 

 •• �سول-رويرتزكيلة.

�أم�ص   �جل���ن���وب���ي���ة  ك����وري����ا  ق���ال���ت 
���ص��ت��م��دد حملة  �إن����ه����ا  �ل�����ص��������������ب��ت 
�لتي  �ملكثفة  �لجتماعي  �لتباعد 
ت��ن��ت��ه��ي يوم  �أن  �مل���ق���رر  ك����ان م���ن 
حماولة  يف  �أ���ص��ب��وع��ن  �لث���ن���ن 
ل���ل���ح���د م�����ن م����ع����دل �لإ�����ص����اب����ة 
بفريو�ص كورونا لنحو 50 حالة 

يوميا.
وك����ان����ت ك����وري����ا �جل���ن���وب���ي���ة قد 
جنحت بالفعل يف �ل�صيطرة على 
�أكرب تف�ص لكورونا يف �آ�صيا خارج 
�ل�صن عند نحو 100 �إ�صابة �أو 

�أقل يوميا.
�أ�صغ���������ر  تف��������ص  ح�����الت  ولك��������ن 
و�مل�ص�������ت�صفيات  �لكن��������ائ�ص  يف 
يف  ����ص��ت��م��رت  �مل�����ص�����������������������ن��ن  ودور 

�لظهور.
وبحثت �حلكومة �لأ�ص����بوع �ملا�صي 
ما �إذ� ك��������ان من �ل�ص�روري متديد 
�لجتماعي  �ل���ت���ب���اع���د  ���ص��ي��ا���ص��ة 

اإقالة  يــوؤيــد  اإ�ــشــرب 
قـــــائـــــد حـــامـــلـــة 
روزفلت  الطائرات 

 •• وا�سنطن-رويرتز

�لأمريكية  �ل���دف���اع  وز�رة  ق��ال��ت 
)�لبنتاجون( �إن وزير �لدفاع مارك 
�إ�صرب �أيد قر�ر �لبحرية �إقالة قائد 
روزفلت  تيودور  �لطائر�ت  حاملة 
فريو�ص  طاقمها  بن  تف�صى  �لتي 

كورونا.
فعل  ردود  و�����ص����ط  ذل������ك  ي�����اأت�����ي 
�لدميقر�طين  جانب  من  عنيفة 
حاملة  وط�����اق�����م  ب���ال���ك���وجن���ر����ص 
بقائدها  �أ���ص��ادو�  �لذين  �لطائر�ت 

وو�صفوه باأنه بطل.
ك���ان �ل��ك��اب��نت ب��ري��ت ك���روزي���ر قد 
�مل��ا���ص��ي من  �أُع��ف��ي ي��وم �خلمي�ص  
قيادة �حلاملة �لبالغ عدد �أفر�دها 
ر���ص��ال��ة لذعة  ب��ع��د  ف���رد،   5000
فيها  ط���ال���ب  �ل��ع��ل��ن  �إىل  ����ُص���رب���ت 
لل�صيطرة  �أ���ص��د  �إج�����ر�ء�ت  ب��ات��خ��اذ 
على  ك��ورون��ا  ف��ريو���ص  تف�صي  على 

منت �حلاملة.
�لبنتاجون  ب��ا���ص��م  �مل��ت��ح��دث  وق���ال 
جوناثان هوفمان يف �إفادة �صحفية 
وزير  ق���ر�ر  ي��دع��م  �ل��دف��اع  “وزير 
�أن  و�أ����ص���اف  باإقالته”.  �ل��ب��ح��ري��ة 
خل�ص  م��ا  �إىل  ��صتند  �إ���ص��رب  ق���ر�ر 
�إليه �لقائم باأعمال وزير �لبحرية 
�لأمريكي توما�ص موديل باأنه فقد 

�لثقة يف كروزير.
�إ�صرب  �إذ� كان  ورد� على �صوؤ�ل عما 
ماز�ل يثق يف موديل قال هوفمان 

“نعم هو ذلك«.

�ملا�صية  �لليلة  “جرت عمليات بحث مكثفة منذ  و�أ�صاف 
بالتعاون مع �ل�صرطة وخفر �ل�صو�حل و�مل�صعفن«.

تاون�صند �لبنة �لكربى  �بنة كاثلن كينيدي  ومايف هي 
لوزير �لعدل �لأ�صبق روبرت كينيدي �صقيق �لرئي�ص جون 

كينيدي �لذي �غتيل عام 1963.
�حلياة  يف  �ل��ب��ارزة  �لأ�صر  �إح��دى  كينيدي،  عائلة  و�صهدت 

�ل�صيا�صية �لأمريكية، �لعديد من �ملاآ�صي.
�لأ�صبق  �لرئي�ص  كينيدي  فيتزجري�لد  جون  �غتيل  فقد 
للوليات �ملتحدة يف د�ل�ص يف 22 ت�صرين �لثاين/نوفمرب 

.1963
ويف حزير�ن/يونيو 1968، قتل �صقيقه �لأ�صغر روبرت 

•• وا�سنطن-اأ ف ب

�ثنن  �لأمريكية فقد�ن  �صلطات ولية مرييلند  �أعلنت 
�لرئي�ص  �صقيق  �بنة  �أح��ده��م��ا  كينيدي  عائلة  �أف���ر�د  م��ن 
�ل���ر�ح���ل ج���ون ك��ي��ن��ي��دي، ب��ع��د ذه��اب��ه��م��ا يف رح��ل��ة بقارب 
�أ�صرة �صيا�صية يف  �أ�صهر  �أخرى ت�صرب  جتذيف، يف ماأ�صاة 

�لوليات �ملتحدة.
و�أو�����ص����ح لري ه���وغ���ان ح���اك���م ه����ذه �ل����ولي����ة �مل���ج���اورة 
لو��صنطن خلل موؤمتر �صحايف �أن مايف كينيدي ماكن 
)40 عاما( و�بنها جدعون )8 �صنو�ت( مل يعود� �خلمي�ص 

من رحلة �إىل خليج ت�صيز�بيك.

�لتمهيدية  �لنتخابات  للفوز يف  �لذي كان يف و�صع جيد 
ل��ل��ح��زب �ل���دمي���وق���ر�ط���ي ل���لق���رت�ع �ل��رئ��ا���ص��ي يف لو�ص 

�أجنلي�ص.
وتويف ديفيد �أحد �أبناء روبرت كينيدي عن 28 عاما جر�ء 
�لعام  �أحد فنادق فلوريد�  �لكوكاين يف  ز�ئدة من  جرعة 

.1984
ت��ويف جن��ل ج��ون كينيدي م��ع زوجته   ،1999 �ل��ع��ام  ويف 
كارولن و�صقيقتها لورين يف حادث طائرة كان يقودها يف 

ما�صات�صو�صت�ص.
�أما �صور�صا كينيدي هيل، حفيدة روبرت كينيدي فتوفيت 

بجرعة ز�ئدة �لعام �ملا�صي عن 22 عاما.  

اإ�شابة جديدة بفريو�س   142
كورونا يف النم�شا خالل 24 �شاعة

•• فيينا -وام:

�أرقام وز�رة �ل�صحة يف �لنم�صا �م�ص جناح �لإج��ر�ء�ت �لحرت�زية  �أظهرت 
�أ�صابيع، يف مكافحة تف�صي فريو�ص كورونا �مل�صتجد،   3 �ملطبقة، منذ نحو 
�صاعة   24 �ل�  �مل�صابن �جل��دد خلل  �لبيانات تر�جع عدد  �أح��دث  و�أك��دت 
142 حالة رفعت �إجمايل عدد �مل�صابن على م�صتوى جميع  �ملا�صية �إىل 
�أن  �ألفا و525 حالة. و�أو�صحت �لأرقام �لر�صمية   11 وليات �لنم�صا �إىل 
معدل �لزيادة �ليومي يف عدد �مل�صابن �جلدد بالفريو�ص تر�جع �إىل ن�صبة 
2022 �صخ�صاً،  �إىل  %1.25، بالتز�من مع زيادة عدد �ملر�صى �ملعافن 

وت�صجيل 168 حالة وفاة منذ ظهور �ملر�ص يف �لنم�صا.

فقدان اثنني من اأفراد عائلة كينيدي

•• اجلزائر-اأ ف ب

�ل�صد�ئد؟ هكذ� هرعت  �أوق��ات  �أ�صدقاءها يف  �ل�صن كيف تتذكر  تعرف 
لنجدة �جلز�ئر يف مو�جهة فريو�ص كورونا �مل�صتجد عرب تقدمي م�صاعدة 

تعرب عن عمق علقاتها �لتاريخية مع �أكرب دولة يف �إفريقيا.
�خلطوط  ل�صركة  تابعة  طائرة  �جلز�ئر  مطار  يف  هبطت  �أ�صبوع،  وقبل 
�جلوية �جلز�ئرية قادمة من بكن وعلى متنها فريق طبي �صيني. كما 

حملت �لطائرة معد�ت وقاية وحتليل و�أجهزة تنف�ص، بقيمة 420 �ألف 
يورو.

�أ�ص �صي �إي �صي”  “�صي  وتلك هبة من �صركة �لبناء �ل�صينية �لعملقة 
با�صم �لدولة �ل�صينية.

كما �صيتم بناء م�صت�صفى �صغري لتوفري خدمات �لوقاية ومكافحة �نت�صار 
�آلف عامل �صيني وخم�صة  �أربعة  �مل�صتجد ل�صالح نحو  فريو�ص كورونا 

�آلف جز�ئري ، ح�صب وكالة �أنباء �ل�صن �جلديدة �لر�صمية.
وي�صكل �ل�صينيون �أكرب جالية �أجنبية يف �جلز�ئر، ويقدر عددهم بع�صر�ت 

�لآلف ومعظمهم من �لعاملن يف م�صاريع �لبناء �لكربى.
وكانت جمموعة �لبناء �ل�صينية هي �لتي بنت جامع �جلز�ئر �لكبري يف 

�لعا�صمة.
83 حالة وفاة(،  �لوباء )986 حالة موؤكدة منها  �نت�صار  و�أم��ام �صرعة 
تقدمت �جلز�ئر بطلب �إىل �ل�صن ل�صر�ء ملين �لأقنعة و30 �ألف عّدة 

فح�ص وملب�ص و�قية ومعد�ت �أخرى.
وكان كل �صيء �صيكون على ما ير�م لول �جلدل يف �جلز�ئر بعد ت�صريحات 
�إن �مل�صاعدة  24، قال فيها  �أحد �ملحللن، على �لقناة �لفرن�صية فر�ن�ص 

�لطبية �ل�صينية ذهبت مبا�صرة �إىل م�صت�صفى ع�صكري يف �لعا�صمة.
و�أثار ذلك غ�صب �ل�صلطات �جلز�ئرية �لتي كذبت هذه �ملز�عم و��صتدعت 
�ل�صفري �لفرن�صي يف �جلز�ئر، كز�فيي دريونكور، لإبلغه “باحتجاجاتها 
با�صتقلل  تتمتع  �لإع���لم  و�صائل  “جميع  ب��اأن  �ل�صفري  ورد  �لقوية”. 

خطها �لتحريري يف فرن�صا، وهي حممية بالقانون«.
ومن جانبها، �نتقدت �ل�صفارة �ل�صينية يف �جلز�ئر يف بيان “ت�صريحات 
كاذبة وتافهة تنم عن حقد وجهل بحقيقة �مل�صاعدة �لتي قدمتها �صركة 

�صينية للجز�ئر«.
“�متنانهم”  �أك��دو� جم��دد�ً  فقد  بامل�صوؤولن �جلز�ئرين،  يتعلق  ما  ويف 
لل�صن - “�ل�صديق �حلقيقي للجز�ئر” - للم�صاعدة �لتي قدمتها با�صم 

عمق �لعلقات �لتاريخية.
دّب�ص لوكالة  ��صماعيل  �لدولية بجامعة �جلز�ئر،  �لعلقات  �أ�صتاذ  وقال 
فرن�ص بر�ص �إن “�جلز�ئر لها علقات خا�صة مع �ل�صن تعود �إىل حرب 

�لتحرير )1962-1954(«.
وكانت جمهورية �ل�صن �ل�صعبية �أول دولة غري عربية تعرتف باحلكومة 
�أ�صابيع فقط من �إعلنها يف �أيلول/ �ملوؤقتة للجمهورية �جلز�ئرية بعد 

�صبتمرب 1958.
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اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم 2116/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 2018/821 جتاري كلي ، ب�صد�د 

�ملبلغ �ملنفذ به وقدره ) 1037650 درهم( ، �صامل للر�صوم و�مل�صاريف 
طالب �لإعلن : زهرة �للوت�ص للمقاولت �لفنية -  �صفته بالق�صية : طالب �لتنفيذ  

 وميثله : ريا�ص عبد�ملجيد حممود �لكبان -  �صفته بالق�صية : وكيل
�ملطلوب �إعلنه  : 1- ر�جي �لعاملية �ص.ذ.م.م - �صفته بالق�صية : منفذ �صده

جمهول حمل �لإقامة 
مو�صوع �لإعلن : قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ 
�لر�صوم.  �صاملة  �ملحكمة  �و خزينة  �لتنفيذ  وق��دره )1037650( درهم �ىل طالب  به  �ملنفذ 
بالقر�ر  �للتز�م  عدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  �صتبا�صر  �ملحكمة  فان  وعليه 

�ملذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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انذار عديل بالن�شر
   رقم 2020/2005   

 �ملنذر/بنك �لمار�ت دبي �لوطني �ص.م.ع )�لبنك(
�صد �ملنذر �صدها/1- �يه يف ��ص �نرتنا�صيونال ليمتد

�ملو�صوع/�نذ�ر �صد�د مبلغ )26.117.815.55( درهم
وع�صرون  �صتة  درهم فقط   )26.117.815.55( وق��دره  مبلغ  �لبالغة  �ملديونية  قيمة  ب�صد�د  �ملنذر يخطركم 
�لف وثمامنائة وخم�صة ع�صر درهما وخم�صه وخم�صون فل�صا وذلك خلل مدة  مليون ومائة و�صبعة ع�صر 
)30( ثلثون يوما من تاريخ �لن�صر بهذ� �لخطار وبخلف ذلك �صي�صطر �ملنذر �ىل �تخاذ كافة �لجر�ء�ت 
�لقانونية �صدكم مبا فيه �لطلب من قا�صي �لتنفيذ مبا�صرة �جر�ء�ت نزع ملكية �لعقار قطعة �ر�ص رقم 
263 - منطقة �لثنية �لر�بعة - رقم �لبلدية:394-337 - �مل�صاحة بالقدم �ملربع:24.223.64 - �مل�صاحة باملرت 
، �ملرهونة وبيعه باملز�د �لعلني ووف��اء� للمديونية  �ملربع 2250.45 - �مارة دبي - �لم��ار�ت �لعربية �ملتحدة 
�مل�صا�ص  ودون  �ملديونية  كامل  باأية فروقات ل�صتيفاء  للمطالبة  بالرجوع عليكم  �ملنذر  �لحتفاظ بحق  مع 

باي من حقوق موكلنا
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي
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انذار عديل بالن�شر
   رقم 2020/2006   

 �ملنذر/بنك �لمار�ت دبي �لوطني �ص.م.ع )�لبنك(
�صد �ملنذر �صدها/1- �دمز بروبرتي هولدينجز �نك

�ملو�صوع/�نذ�ر �صد�د مبلغ )9.262.182.64( درهم
مليونا  ت�صعة  فقط  دره��م   )9.262.182.64( وق��دره  مبلغ  �لبالغة  �ملديونية  قيمة  ب�صد�د  يخطركم  �ملنذر 
مائتان و�ثنان و�صتون �لفا ومائة و�ثنان وثمانون درهما و�أربعة و�صتون فل�صا وذلك خلل مدة )30( ثلثون 
�لقانونية  �تخاذ كافة �لج��ر�ء�ت  �ملنذر �ىل  �صي�صطر  �لن�صر بهذ� �لخطار وبخلف ذلك  تاريخ  يوما من 
�صدكم مبا فيه �لطلب من قا�صي �لتنفيذ مبا�صرة �ج��ر�ء�ت نزع ملكية قطعة �أر�ص - رقم 460 - منطقة 
�جلد�ف - رقم �لبلدية:326-865 نوع �لعقار �صقة �صكنية - �لطابق 2 - رقم �لوحدة 2222 - ��صم �ملبنى:بلزو 
فري�صات�صثي PALAZZO VERSACE - رقم �ملبنى 1 - �مل�صاحة بالقدم �ملربع 10.690.50 - �مل�صاحة باملرت 
�لعلني ووف��اء� للمديونية مع  باملز�د  �ملتحدة، �ملرهونة وبيعه  �لعربية  �ملربع 993.18 �مارة دبي - �لم��ار�ت 
�مل�صا�ص باي  باأية فروقات ل�صتيفاء كامل �ملديونية ودون  �ملنذر بالرجوع عليكم للمطالبة  �لحتفاظ بحق 

من حقوق موكلنا
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي
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املال والأعمال
يف اإطار �سل�سلة من الإجراءات الوقائية للحفاظ على ال�سحة العامة

                       املنطقة احلرة باحلمرية تدعو متعامليها اإىل اال�شتفادة من 285 خدمة اإلكرتونية على من�شاتها الذكية

�ل�صوق  بيعها يف  يتم  �لتي  للب�صائع 
لر�صوم  و�خلا�صعة  للدولة  �ملحلي 
 5% بن�صبة  �جل��م��رك��ي��ة  �ل��ت��ع��رف��ة 
ب��ي��ان��ه��ا �جل��م��رك��ي بو�صع  �مل�����ص��ج��ل��ة 
-15 من  �لفرتة  خ��لل  �ل�صتري�د 
-06-30 ول��غ��اي��ة   2020-03

�ل�صمان  �إل��غ��اء  ت��ق��رر  ك��م��ا   2020
ملز�ولة  �ملطلوب  �لنقدي  �أو  �لبنكي 
ن���������ص����اط �ل���ت���خ���ل���ي�������ص �جل���م���رك���ي 
�أل��ف دره��م مع  و�مل��ح��دد مببلغ 50 
و�لنقدية  �ل��ب��ن��ك��ي��ة  �ل�����ص��م��ان��ات  رد 
�لتخلي�ص  ����ص���رك���ات  م���ن  �مل���ق���دم���ة 

�جلمركي �لقائمة حالياً.

•• دبي –الفجر:

متكن  على  �حل��ر���ص  م��ن  �نطلقا 
�ل���ت���ج���ار و�ل�������ص���رك���ات م����ن �ح���ت���و�ء 
كورونا  لوباء  �لعاملي  �لتف�صي  تاأثري 
ع��ل��ى ع��م��ل��ي��ات��ه��م �ل��ت��ج��اري��ة عززت 
مر�كزها  ج���اه���زي���ة  دب����ي  ج���م���ارك 
على  وقدرتها  �لبحرية  �جلمركية 
�ملعاملت  و�جن��از  �خلدمات  تقدمي 
�جل���م���رك���ي���ة ع����ن ُب����ع����د، وذل������ك من 
��صتخد�م  زي���ادة  على  �لعمل  خ��لل 
�لذكية  �جلمركية  �خلدمات  قنو�ت 
على  للح�صول  �ملتعاملن،  ِقبل  من 
لهم  توفرها  �لتي  �لت�صهيلت  كافة 
ج����م����ارك دب�����ي مب����ا يف ذل�����ك حجز 
م���و�ع���ي���د �ل��ت��ف��ت��ي�����ص ل��ي��ت��م �جن����از 
�صحناتهم  وتفتي�ص  معاينة  عمليات 
وب���اأق���ل م�صتوى  ���ص��ري��ع��اً  �ل��ت��ج��اري��ة 

ممكن من �لتعامل �ملبا�صر.
�حل�صول  �مل��ت��ع��ام��ل��ون  وي�����ص��ت��ط��ي��ع 
�ل��ت��ي يوفرها  ك��اف��ة �خل��دم��ات  على 
مركز جمارك جبل علي وذل��ك من 
خ��لل ق��ن��و�ت �خل��دم��ات �جلمركية 
�ل��ذك��ي��ة جل��م��ارك دب���ي م��ا ميكنهم 
�جلمركي  �ل��ت��خ��ل��ي�����ص  �جن�����از  م���ن 
�لتجارية  و�صحناتهم  لب�صائعهم 

دبي  ج���م���ارك  “متكنت  و�أ�����ص����اف: 
�لتقنية  يف  �ملكثف  �ل�صتثمار  ع��رب 
��صتخد�م  يف  و�ل��ت��و���ص��ع  �مل���ت���ط���ورة 
لتقنية  �لذكية  �لتطبيقات  �أح���دث 
�ل�صطناعي  و�ل����ذك����اء  �مل��ع��ل��وم��ات 
�ملرحلة  لتحديات  �ل�صتجابة  م��ن 
�إىل  حتويلها  على  و�لعمل  �حلالية 
�إجناز�ت من خلل �لتميز يف م�صتوى 
�لتي نقدمها للمتعاملن  �خلدمات 
�لت�صدي لأثار  لت�صهيل مهمتهم يف 
�لقت�صاد  ي�صهدها  �لتي  �ملتغري�ت 
�لعاملي، لتظل دبي يف طليعة �ملر�كز 
�لقادرة على ربط  �لعاملية  �لتجارية 
�لمد�د  �صل�صل  حلماية  �لأ���ص��و�ق 
من �لنعكا�صات �ل�صلبية للإجر�ء�ت 
�لحرت�زية �لتي تطبقها دول �لعامل 

للحد من �نت�صار وباء كورونا”. 
وق��د �أ���ص��درت ج��م��ارك دب��ي �إعلناً 
حتفيز  م���ب���ادر�ت  لتنفيذ  ج��م��رك��ي��اً 

�أعلنتها  �لتي  �لقت�صادي  �لن�صاط 
�ل�صمو  �صاحب  من  بتوجيهات  دبي 
مكتوم  �آل  ر����ص��د  ب��ن  حممد  �ل�صيخ 
جمل�ص  رئي�ص  �ل��دول��ة  رئي�ص  نائب 
�هلل”  “رعاه  دب����ي  ح���اك���م  �ل�������وزر�ء 
بن  ح��م��د�ن  �ل�صيخ  �صمو  و�أط��ل��ق��ه��ا 
حممد بن ر��صد �آل مكتوم، ويل عهد 
دبي رئي�ص �ملجل�ص �لتنفيذي حزمة 
مبادرة  وت�صمنت  �قت�صادية  حو�فز 
�لتعرفة  من   20% قيمته  ما  ل��رد 
و�ملدفوعة   5% �لبالغة  �جلمركية 
بيعها  يتم  �لتي  �مل�صتوردة  للب�صائع 
حم��ل��ي��اً، وذل����ك ع��ل��ى �ل������و�رد�ت من 
جميع �لب�صائع �لتي ُتباع يف �ل�صوق 

�ملحلية لدبي ودولة �لإمار�ت.
تقرر  �مل������ب������ادر�ت  ل���ه���ذه  وت���ن���ف���ي���ذ�ً 
مبوجب �لإعلن �جلمركي �ل�صادر 
عن جمارك دبي �أن ترد ن�صبة 1% 
�جلمركية  �ل���ت���ع���رف���ة  ر�����ص����وم  م����ن 

مركز  زي��������ارة  �إىل  �حل����اج����ة  دون 
ظل  يف  علي،  بجبل  �لعملء  خدمة 
�ملطبقة  �لح����رت�زي����ة  �لإج���������ر�ء�ت 
للحد من  �لإم����ار�ت حالياً  دول��ة  يف 
مل��ك��اف��ح��ة تف�صي  �مل��ب��ا���ص��ر  �ل��ت��و����ص��ل 

وباء �لكورونا.
ومت تزويد �صباط �لتفتي�ص يف مركز 
جمارك جبل علي بكافة �لتجهيز�ت 
�لتي تقيهم من خماطر تف�صي وباء 
�لو�قية  �مللب�ص  وت�صمل  �ل��ك��ورون��ا 
ل�صمان  و�ل���ك���م���ام���ات  و�ل����ق����ف����از�ت 
�صلمتهم ودعم حماية �ملجتمع من 
يحر�ص  ح��ي��ث  �ل���وب���اء،  ه���ذ�  تف�صي 
�لذين  و�ملوظفن  �لتفتي�ص  �صباط 
�خلدمات  ت��ق��دمي  ميد�نياً  يتولون 
�أف�صل  ت���وف���ري  ع��ل��ى  ل��ل��م��ت��ع��ام��ل��ن 
و�ل�صركات  ل��ل��ت��ج��ار  �ل��ت�����ص��ه��ي��لت 
وباأعلى م�صتويات �لأمان و�ل�صلمة 
�ل�صعوبات  ب����ال����رغ����م  �ل�������ص���ح���ي���ة 

ي�����ص��ه��ل م��ت��اب��ع��ة �حل����اوي����ات �صمن 
�حلرم �جلمركي ملركز جمارك جبل 
علي وتيكوم، وذلك من خلل ربط 
نظام �حلجز �خلا�ص بجمارك دبي 
لتمكن  �لعاملية،  دبي  مو�نئ  بنظام 
�لعملء من حجز مو�عيد �لتفتي�ص 
��صتلمهم  عند  مبا�صرة  �جلمركي 
�ل���ذي ت�صدره  �ل��رم��ز �لإل���ك���رتوين 
م��و�ن��ئ دب���ي �ل��ع��امل��ي��ة ل��ل��ح��اوي��ات يف 
�لعملء  على  ي��وف��ر  م��ا  ع��ل��ي،  جبل 
ح��ج��ز مو�عيد  و�جل��ه��د يف  �ل��وق��ت 

�لتفتي�ص.
مدير  �ل���ه���ا����ص���م���ي  ي���و����ص���ف  وق�������ال 
�لبحرية  �جل��م��رك��ي��ة  �مل��ر�ك��ز  �إد�رة 
�لإد�رة  “تو�كب   : دب��ي  ج��م��ارك  يف 
ومتطلباتهم  �ملتعاملن  �حتياجات 
�حلالية  �ل���ص��ت��ث��ن��ائ��ي��ة  �مل��رح��ل��ة  يف 
�لقت�صاد  ب��ي��ئ��ة  ت�����ص��ه��ده��ا  �ل���ت���ي 
�لعاملي  �ل��ت��ف�����ص��ي  ب�����ص��ب��ب  �ل������دويل 

�ل���ن���اج���م���ة ع����ن ظ������روف �ل���ع���م���ل يف 
م�صكورة  وبجهود  �حل���ايل،  �لو�صع 
تلقى كل �لدعم و�لتقدير من فريق 
ومن  دبي  جمارك  يف  �لعليا  �لقيادة 
كافة �ملدر�ء و�مل�صوؤولن يف �لد�ئرة، 
وت�������ص���ع���د �مل���ت���ع���ام���ل���ن و�ل�������ص���رك���اء 
�ل�صرت�تيجين نظر�ً للدور �لكبري 
�ل�����ذي ي���ق���وم ب���ه �مل��وظ��ف��ن مبركز 
جمارك جبل علي حالياً على �صعيد 
�مل�صروعة  �ل��ت��ج��ارة  ح��رك��ة  ت��ي�����ص��ري 
�ملخاطر  م����ن  �مل���ج���ت���م���ع  وح���م���اي���ة 

�ل�صحية و�لأمنية.
�جلمركية  �لعمليات  غرفة  وت��وف��ر 
�ل���ذك���ي���ة يف ج���ب���ل ع���ل���ي و�ل����ت����ي مت 
ت����ط����وي����ره����ا ب����ج����ه����ود �مل����وظ����ف����ن 
�خللقة  و�ب��ت��ك��ار�ت��ه��م  و�أف���ك���اره���م 
�للزمة  �لت�صهيلت  كافة  �جلديدة 
و�لتفتي�ص  �ملعاينة  عمليات  لإجن��از 
ومبا  ت��اأخ��ري،  ودون  ت��ام��ة  ب�صل�صة 

�أن نقدم  ك���ورون���ا، ون��ح��ر���ص  ل��وب��اء 
و�مل�صتثمرين  للتجار  كافة خدماتنا 
وباأعلى  ع��ال��ي��ة  ب��ك��ف��اءة  و�ل�����ص��رك��ات 
م�صتويات �لدقة و�ل�صرعة لنمكنهم 
�لأ�صو�ق  �إىل  �ل�صريع  �لو�صول  من 
�ملحلية و�لإقليمية و�لعاملية ويدعم 
�لقت�صاد  ق�����در�ت  �ل���وق���ت  ذ�ت  يف 
�ل��وط��ن��ي م��ن خ���لل ���ص��م��ان تدفق 
�مل�صتهلكن  �إىل  وو�صولها  �لب�صائع 
باجلهود  ت���اأخ���ري،  دون  و�مل��ن��ت��ج��ن 
�ل����ك����ب����رية ل���ل���م���وظ���ف���ن و����ص���ب���اط 
�ل��ت��ف��ت��ي�����ص يف م��رك��ز ج���م���ارك جبل 
��صعاد  على  يحر�صون  �ل��ذي��ن  علي 
�مل��ت��ع��ام��ل��ن وح��م��اي��ة �مل��ج��ت��م��ع عرب 
للحماية  �ل�������ص���ب���ل  �ف�������ص���ل  �ت����ب����اع 
حركة  وتي�صري  و�لأم��ن��ي��ة  �ل�صحية 
�ملرحلة،  ه��ذه  يف  �مل�صروعة  �لتجارة 
و�لتقدير على  �ل�صكر  فلهم منا كل 

جهودهم و�خل�صهم يف �لعمل”.

تزويد املفت�سني باأف�سل التجهيزات الواقية من خماطر الكورونا

مركز جمارك جبل علي ميكن املتعاملني من اإجناز التخلي�س اجلمركي لب�شائعهم عرب اخلدمات الذكية

وعززت �لهيئة خدماتها �لذكية �ملتاحة من  �مل�صتجد )كوفيد 19(.  
خلل موقعها �لإلكرتوين وتطبيقها �لذكي على �لهو�تف �ملحمولة، 
و�لرتخي�ص،  �ل��ت��اأج��ري  معاملت  تغطي  خ��دم��ة   285 ت�صم  و�ل��ت��ي 
و�لتغذية،  و�لبيئة،  و�ل��ت��اأ���ص��ري�ت،  و�لهند�صة،  و�حل�����ص��اب��ات،  و�ملالية 
�لدفع  �إمكانية  جانب  �إىل  �ل�صر�ء،  وعمليات  �ملعلومات،  وتكنولوجيا 
�لإلكرتوين، ف�صل عن توفري خدمة �لت�صال �ملبا�صر للرد على كافة 
يحقق  ما  �لهيئة  مقر  ملر�جعة  �حلاجة  دون  و�لأ�صئلة،  �ل�صتف�صار�ت 

�صهولة و�صرعة �حل�صول على �خلدمة بفعالية وكفاءة.
اأحدث التقنيات والبتكارات.. و�أكد �صعادة �صعود �صامل �ملزروعي 
مدير هيئة �ملنطقة �حلرة باحلمرية، �أن �لهيئة حر�صت على ت�صخري 

•• ال�سارقة-الفجر:

�إىل  متعامليها  �ل�����ص��ارق��ة،  يف  باحلمرية  �حل���رة  �ملنطقة  هيئة  دع��ت 
�ل�صتفادة من منظومة متكاملة من �خلدمات �لذكية و�لإلكرتونية 
من  ومتكنهم  �مل�صتثمرين،  ومتطلبات  �حتياجات  كافة  تغطي  �لتي 
�أرقى �ملعايري  �إجناز جميع معاملتهم عن بعد بي�صر و�صهولة ووفق 
�لتي  �لوقائية  �لإج���ر�ء�ت  �صل�صلة من  �إط��ار  ذل��ك يف  وي��اأت��ي  �لعاملية، 
�ملتعاملن  و���ص��لم��ة  �صحة  على  �ملحافظة  ب��ه��دف  �لهيئة  �تخذتها 
و�ملوظفن، متا�صيا مع �لتد�بري �لحرت�زية �حلكومية للحفاظ على 
كورونا  بفريو�ص  �ملتعلقة  �لعاملية  للتطور�ت  نظر�  �لعامة،  �ل�صحة 

�لدخل، وتكوين وحد�ت �إنتاجية �صناعية وخدمية وجتارية.
العمل عن بعد .. و�أ�صار �ملزروعي، �إىل �أن �لهيئة عملت على تطبيق 
�لوظيفية  و�لفئات  �لأق�صام  من  لعدد  �جلزئي  بعد  عن  �لعمل  نظام 
�صلمة  على  حر�صا  �تخذتها  �لتي  �لوقائية  �لتد�بري  �صمن  وذل��ك 
�ملحلية  �حلكومية  �لتوجيهات  �إىل  ��صتجابة  ومتعامليها  موظفيها 
�أن  �صاأنها  من  متطورة  تكنولوجية  �أنظمة  تبنت  حيث  و�لحت��ادي��ة، 
بكل  مهامهم  لإمت��ام  �لقر�ر،  ي�صملها  �لتي  �لوظيفية  كو�درها  تدعم 
�لجتماعات  يف  للم�صاركة  لهم  �لفر�صة  �إت��اح��ة  �صمان  م��ع  �صل�صة 
و�لنقا�صات مع فرق �لعمل يف �لهيئة من خلل و�صائل تقنية متطورة 
لت�صيري �لأعمال مبا ي�صمن تقدمي �خلدمات بفعالية عالية وكفاءة.

و�ملتعاملن،  �مل�صتثمرين  لتعزيز جتربة  و�لبتكار�ت  �لتقنيات  �أحدث 
�عتماد وتطبيق جمموعة من �خلدمات  �أعمالهم من خلل  وتنمية 
�لإل��ك��رتون��ي��ة �ل��ت��ي ت�����ص��رع م��ن �لإج������ر�ء�ت، وت��وط��د م��ك��ان��ة �ملنطقة 
و�لبعيدة،  �لقريبة  �لأ�صو�ق  �إىل  و�لت�صدير  �لتو�صع  لعمليات  كمركز 
و�إمت���ام  �ملنطقة  يف  م�صروعهم  �ف��ت��ت��اح  للم�صتثمرين  مي��ك��ن  بحيث 
جميع �ملعاملت يف �صاعة و�حدة من خلل من�صة �إلكرتونية مبتكرة 
طورتها �لهيئة يف �إطار خططها ل�صتقطاب �مل�صتثمرين وم�صاريعهم 
�لقطاعات، وهذ� ما جعلها نقطة جذب رئي�صية  �لنوعية يف خمتلف 
لل�صتثمار�ت �لأجنبية �ل�صناعية و�لتجارية و�خلدمية ب�صكل خا�ص، 
و�لتي ت�صهم ب�صورة فاعلة يف دعم �لقت�صاد �لوطني وتنويع م�صادر 

دعمًا لتوجهات الدولة ب�سرورة بقاء اأفراد املجتمع يف املنازل وت�سجيعهم على تناول الغذاء ال�سحي 

»�شروق« تطلق مبادرة لتوزيع خ�شروات ع�شوية جمانًا على االأ�شر املتعففة 
)كوفيد  �مل�����ص��ت��ج��د  ك���ورون���ا  ف���ريو����ص 
�ملوؤ�ص�صات  �ل����ت����ز�م  وجت�����دد   ،)19-
�مل��ح��ّل��ي، وت��اأث��ريه��ا يف  �جت���اه �ملجتمع 
ن�صر �لعاد�ت �ل�صحية و�أمناط �لغذ�ء 
�ل�صليم لرفع مناعة �لأفر�د، ويف �لوقت 
�خل���روج  لتجنب  م�����ص��اع��دت��ه��م  نف�صه 
�صلمتهم«.   على  ح��ف��اظ��اً  �مل��ن��زل  م��ن 
�ملبادرة  هذه  “تاأتي  �ل�صركال  و�أ�صاف 
�ملبادر�ت و�لتد�بري  �لكثري من  �صمن 
�لتي تاأخذها )�صروق( ل�صمان �صحة 
و�صلمة ورفاهية جميع �أفر�د �ملجتمع 
بالتعاون  �ل��ع��م��ل  ون���و�����ص���ل  �مل��ح��ل��ي، 
�ملعنية  و�جل��ه��ات  �ل�صركاء  جميع  م��ع 
�لظروف  هذه  خلل  جمتمعنا  لدعم 
�ل�صعبة �لتي يو�جهها �لعامل �أجمع«. 
وم���ن ج��ان��ب��ه �أو����ص���ح ���ص��ع��ادة عبد�هلل 
�لتنفيذي  �مل��دي��ر  خ����ادم،  ب��ن  �صلطان 
�ملبادرة  �أن  �ل�صارقة �خلريية  جلمعية 
تخ�ص�ص �صلة خ�صرو�ت طازجة ملئات 
�مل��ج��ت��م��ع �ملحلي  �لأ����ص���ر و�لأف������ر�د يف 
�أفر�د  كافة  ونا�صد  �ل�صارقة،  لإم���ارة 
و�لوقوف  �لتعاون  ب�صرورة  �جلمهور 

وجتارية،  و�صياحية  ��صتثمارية  وجهة 
ومتابعة  ب��ت��ق��ي��ي��م  ت�����ص��ط��ل��ع  ح���ي���ث 
�ل�صلة  ذ�ت  �لتحتية  �لبنية  م�صاريع 
و�ل�صتثمارية  �ل�صياحية  بالقطاعات 
و�ل���رت�ث���ي���ة، �إىل ج��ان��ب �مل�����ص��ارك��ة يف 
�ل�صاملة،  و�ل��ت��ن��م��ي��ة  �ل��ب��ن��اء  ع��م��ل��ي��ات 
�ملتعلقة  �ل���ت�������ص���ه���ي���لت  وت������ق������دمي 
بالن�صاطات �ل�صتثمارية، بالتعاون مع 

�لهيئات و�ملوؤ�ص�صات �لأخرى.

لأفر�د  �لع�صوية  �خل�صرو�ت  تو�صيل 
�ملجتمع �ملحلي �صتكون دون مل�ص.

وقال �صعادة مرو�ن بن جا�صم �ل�صركال 
�ل�صارقة  لهيئة  �لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����ص 
ل��ل���ص��ت��ث��م��ار و�ل���ت���ط���وي���ر )�����ص����روق(، 
“توؤكد ه��ذه �مل��ب��ادرة دور )���ص��روق( يف 
�لعربية  �لإم��ار�ت  دولة  دعم توجهات 
�ملتحدة يف ظل �لإجر�ء�ت �لحرت�زية 
مو�جهة  يف  تتخذها  �ل��ت��ي  �ل��وق��ائ��ي��ة 

ن��وج��ه ر�صالة  �ل���ت���ع���اون،  ه����ذ�  خ����لل 
للأ�صر و�لأفر�د يف �ملجتمع �لإمار�تي 
ك���اف���ة �جلهود  ت���ك���ات���ف  ف��ي��ه��ا  ن����وؤك����د 
وحمايتهم،  ����ص���لم���ت���ه���م  ل�������ص���م���ان 
�حلد  يف  �صركاء  ليكونو�  وت�صجيعهم 
�مل�صتجد  كورونا  فايرو�ص  �نت�صار  من 
�لدولة،  بتوجهات  �للتز�م  من خلل 
هذ�  باأهمية  بهم  �ملحيطن  وت��وع��ي��ة 
�لل��ت��ز�م وت��اأث��ره على جت���اوز ظروف 

�ملرحلة ومتغري�تها �ل�صتثنائية«.
وت�صم �صلل �خل�صر�و�ت �لتي توزعها 
كيلوغر�ٍم   300 ي��ق��ارب  م��ا  �مل���ب���ادرة 
ب�صكل  حملياً  �مل��زروع��ة  �ملنتجات  م��ن 
يومي، منتجات زر�عية ع�صوية متت 
وتنمو  م��ائ��ي��ة  �أح����و������ص  زر�ع���ت���ه���ا يف 
يف  تعبئتها  و�صيتم  �ل�صوء،  مب�صاعدة 
للتحلل  قابلة  للبيئة  �صديقة  عبو�ت 

�لع�صوي يف �لرتبة.
ي�صار �إىل �أن هيئة �ل�صارقة لل�صتثمار 
يف  تاأ�ص�صت  �لتي  )���ص��روق(  و�لتطوير 
�ملحركة  �ل��ق��وة  تعترب   ،2009 �ل��ع��ام 
وتطّويرها  �ل�����ص��ارق��ة  �إم�����ارة  ل��ت��ح��ّول 

•• ال�سارقة-الفجر:

دعماً لتوجهات دولة �لإمار�ت �لعربية 
�ملجتمع  �أف��ر�د  بقاء  ب�صرورة  �ملتحدة 
على  وت�صجعيهم  منازلهم،  يف  �ملحّلي 
�ل�صحّية،  �لغذ�ئية  بالعاد�ت  �للتز�م 
لل�صتثمار  �ل�����ص��ارق��ة  ه��ي��ئ��ة  �أط��ل��ق��ت 
و�ل��ت��ط��وي��ر )����ص���روق(، ب��ال��ت��ع��اون مع 
و�صركة  �خل���ريي���ة  �ل�����ص��ارق��ة  ج��م��ع��ي��ة 
“فيجيتك”، مبادرة �صحية جمتمعية 
�ملتعففة  �لأ�����ص����ر  م���ن  ع����دد  ل���ت���زوي���د 
�ل�صارقة  يف  �مل��ح��ّل��ي  �ملجتمع  و�أف�����ر�د 
�لطازجة  �ل��ع�����ص��وي��ة  ب���اخل�������ص���رو�ت 
جماًنا خلل فرتة �للتز�م بالبقاء يف 
ت�صتهدف  �لتي  �مل��ب��ادرة  وت��وزع  �ملنزل. 
�ل�صارقة،  �أ���ص��رة يف   1000 �أك��ر من 
�خل�صرو�ت  م��ن  ك��ي��ل��وغ��ر�م   6200
ب��اآل��ي��ات تلتزم  �ل��ط��ازج��ة،  �ل��ع�����ص��وي��ة 
و�ل�صلمة  �ل�صحة  �إج����ر�ء�ت  بكامل 
و�لوقاية �لتي �تخذتها دولة �لإمار�ت 
�لعربية �ملتحدة، و�لتي �أعلنتها منظمة 
�أن عملية  �ل�صحة �لعاملية، وخ�صو�صاً 

تبذلها  �ل���ت���ي  �جل����ه����ود  ج���ان���ب  �إىل 
وحملت  م��ب��ادر�ت  لتنفيذ  �ملوؤ�ص�صات 
�لتي مير  �لتحديات  �آث��ار  تخفف من 

بها �لعامل يف �لو�صع �لر�هن. 
�ملدير  ���ص��روت��ري��ا،  ر�يف  ق���ال  وب�����دوره 
�لتنفيذي ل�صركة “فيجيتيك”: نعمل 
و�جلمعيات  �ملوؤ�ص�صات  مع  بال�صر�كة 
�لغذ�ئية  �لح��ت��ي��اج��ات  ت��وف��ري  ع��ل��ى 
ومن  للجمهور،  �لأ�صا�صية  �ل�صحية 

�شراكة ا�شرتاتيجية بني حتالف من اأجل اال�شتدامة العاملية و بيور هارف�شت للمزارع الذكية لدفع عجلة التنمية امل�شتدامة يف الدولة •• اأبوظبي-وام:

�أع����ل����ن����ت م���وؤ����ص�������ص���ة حت����ال����ف م�����ن �أج�����ل 
�ل�صتد�مة �لعاملية ، �لتي تر�أ�صها �ل�صيخة 

�لذكية”،  للمز�رع  “بيور هارف�صت  و�صركة  نهيان،  �آل  �صلطان بن خليفة  بنت  �صما 
�لر�ئدة يف جمال �لزر�عة با�صتخد�م �أحدث �لتقنيات ذ�ت �مل�صتوى �لعاملي يف �ملنطقة، 
للزر�عة  �ل�صاحلة  �لأر����ص��ي  توفري  جم��الت  يف  ��صرت�تيجية  �صر�كة  يف  دخولهما 
وزيادة ر�أ�ص �ملال �ل�صتثماري و�خلدمات �ل�صت�صارية. ومن �صاأن �ل�صر�كة �جلديدة 
�أن ت�صهم يف توفري �أكر من 30 هكتار�ً من �لأر��صي يف منطقة �لعن باأبوظبي، 
على �أن يتم ��صتخد�مها يف عملية �لتو�صع �لو�صيك ل�صركة “بيور هارف�صت للمز�رع 
لتعزيز قدر�ت �ل�صركة يف تطوير حلول توفر بيئات مثالية للمحا�صيل  �لذكية”، 
�ملنطقة،  �أن��ح��اء  جميع  ع��رب  ون�صرها  �لتقنيات  �أح���دث  على  بالعتماد  �ل��زر�ع��ي��ة 
�إىل  نهيان  �آل  خليفة  بن  �صلطان  بنت  �صما  �ل�صيخة  �صتن�صم  �ل�صر�كة  ومبوجب 
�ملجل�ص �ل�صت�صاري ل�صركة “بيور هارف�صت” ب�صفة م�صتثمر و��صت�صاري يف جمال 
بن  �صلطان  بنت  �صما  �ل�صيخة  �أك��دت  �ل�صر�كة،  �صياق حديثها عن  �ل�صتد�مة. ويف 

وزير اخلارجية ال�شعودي ينفي 
االن�شحاب من اتفاق اأوبك + 

 •• القاهرة-رويرتز

نقلت وكالة �لأنباء �ل�صعودية عن وزير �خلارجية �لأمري في�صل بن فرحان 
�آل �صعود قوله يف �صاعة مبكرة من �صباح �أم�ص �ل�صبت �إن �لت�صريح �ملن�صوب 
للرئي�ص �لرو�صي فلدميري بوتن عن �ن�صحاب �ململكة من �صفقة �أوبك+ 
�ن�صحاب  و�إن  “عاٍر من �ل�صحة جملة وتف�صيل ول ميت للحقيقة ب�صلة 
�ململكة من �لتفاق غري �صحيح بل �إن رو�صيا هي من خرجت من �لتفاق«.

�إنتاج  م��ن  �ململكة  “موقف  �إن  ق��ول��ه  في�صل  �لأم���ري  ع��ن  �ل��وك��ال��ة  ونقلت 
�لبرتول �ل�صخري معروف و�أنه جزء مهم من م�صادر �لطاقة«.

 �شندوق النقد: 90 دولة تطلب م�شاعدات عاجلة
•• وا�سنطن- وكاالت

 90 �أك��ر من  �إن  كري�صتينا جورجيفا  �ل��دويل  �لنقد  رئي�صة �صندوق  قالت 
�ل��دويل مع دخول  �لنقد  دول��ة طلبت م�صاعد�ت مالية طارئة من �صندوق 
كورونا  ف��ريو���ص  وب��اء  تف�صي  ب�صبب  م�صبوقة  غ��ري  �قت�صادية  �أزم���ة  �ل��ع��امل 
�لأمريكية  �لعا�صمة  يف  مقره  �ملوجود  �ل�صندوق  رئي�صة  و�أ�صافت  �مل�صتجد. 
و��صنطن يف موؤمتر �صحفي عرب تقنية �لفيديو ملنظمة �ل�صحة �لعاملية، �أنه 
�أن ر�أينا �قت�صاد �لعامل ي�صاب  “مل يحدث يف تاريخ �صندوق �لنقد �لدويل 
مبثل هذه �حلالة من �ل�صلل«. وقالت جورجيفا: “نحن �لآن يف حالة ركود. 
�إنه طريق �أ�صو�أ من �لأزمة �ملالية �لعاملية«. و�أ�صارت جورجيفا �إىل �أن �لدول 
كورونا  �أزم��ة  تد�عيات  من  ت�صرر�  �لأ�صد  هى  و�لنامية  �قت�صاديا  �ل�صاعدة 
�إن  90 مليار دولر خلل �لفرتة �لأخ��رية. وقالت  حيث خرج منها حو�يل 
تريليون  قيمتها  �لبالغة  �ل��ط��و�رئ  خم�ص�صات  �صي�صتخدم  �لنقد  �صندوق 
دولر مل�صاعدة �لقت�صاد�ت �لأ�صد معاناة مبا يف ذلك �لدول �لأفريقية و�لتي 
�صتو�جه �لختيار بن �إطعام �صعوبها �أو مكافحة �لفريو�ص. من ناحيته، دعا 
�أدهانوم جيربي�صو�ص، دول �لعامل،  �لعاملية تيدرو�ص  رئي�ص منظمة �ل�صحة 
�إىل وقف حت�صيل ر�صوم �خلدمات �لطبية وتقدمي خدمات �لتحليل و�لعلج 
�أو �متنعو�  �لنا�ص  “�إذ� تاأخر  جمانا ملر�صى فريو�ص كورونا. وقال تيدرو�ص 
و�إمنا  فقط  �أنف�صهم  ي�صرو�  لن  فاإنهم  ثمنه،  ميلكون  ل  لأنهم  �لعلج  عن 
يف  كله  �ملجتمع  وي�صع  �صعوبة  �أ���ص��د  �ل��وب��اء  على  �ل�صيطرة  م��ن  �صيجعلون 
بالفعل بتقدمي  �ملانحة تعهدت  �لدول  �أن  �إىل  �ملنظمة  و�أ�صار رئي�ص  خطر«. 
حو�يل 690 مليون دولر لتمويل برنامج �ملنظمة ملو�جهة فريو�ص كورونا 

�مل�صتجد وهو ما يزيد عما طلبته �ملنظمة وكان 675 مليون دولر.

على �أر�ص �لو�قع، كما هو �حلال مع م�صروع زر�عة �ملحا�صيل و�ملنتجات �لزر�عية 
عالية �جلودة يف �لبيوت �لزجاجية يف ظل �لظروف �ملناخية �ل�صعبة يف منطقتنا، 
هذ�  خ��لل  وم��ن   .. �لعاملي  �مل�صتوى  ذ�ت  �لتقنيات  �أح���دث  على  بالعتماد  وذل���ك 
�لتعاون �ل�صرت�تيجي، فاإننا نقطع �أ�صو�طاً كبرية يف جمال تعزيز ريادة �أبوظبي يف 
�بتكار �لتكنولوجيا �لزر�عية، وناأمل �أن ي�صكل هذ� �لتعاون حافز�ً لتطوير م�صاريع 
مماثلة تدعم هدفنا �مل�صرتك بتعزيز �لتنمية �مل�صتد�مة. من جانبها �أكدت معايل 
�أن ملف  ل��لأم��ن �لغذ�ئي  �ل��دول��ة  �مل��ه��ريي وزي���رة  م��رمي بنت حممد �صعيد ح��ارب 
توفري جميع  �لتي حتر�ص على  �لر�صيدة  �لقيادة  باهتمام  �لغذ�ئي يحظى  �لأم��ن 
�ملجتمع من �حل�صول على غذ�ء �صحي وكايف  �أف��ر�د  �لإمكانات و�لقدر�ت لتمكن 
على  �صركاوؤنا  م��ع  عملنا  معاليها:  وق��ال��ت  �لأوق����ات،  جميع  ويف  منا�صبة  وباأ�صعار 
 2018 �لتي مت �طلقها يف عام  �لغذ�ئي  تطوير �ل�صرت�تيجية �لوطنية للأمن 

خليفة �آل نهيان، �لرئي�ص �لتنفيذي ملوؤ�ص�صة “حتالف من �أجل �ل�صتد�مة �لعاملية”، 
�صاأنها  من  جديدة  و�آف��اق  فر�ص  ��صتك�صاف  على  �لعمل  مبو��صلة  �ملوؤ�ص�صة  �لتز�م 
�إن م�صاألة �لأم��ن �لغذ�ئي  دفع عجلة �لتنمية �مل�صتد�مة يف دولة �لإم��ار�ت، وقالت 
كانت و�صتبقى من �أهم �لركائز �لتي تعتمد عليها �لدولة يف �صعيها لتعزيز ��صتد�مة 
�ملو�رد �حليوية وتلبية �لحتياجات �لأ�صا�صية للأجيال �حلالية و�ملت�صقبلية، ومن 
�صت�صهم يف خلق فر�ص جديدة تتيح  “بيور هارف�صت”  هنا نوؤمن باأن �صر�كتنا مع 
لنا �إحد�ث حتولت �إيجابية يف حياة جميع �صكان �لإمار�ت من مو�طنن ومقيمن 
وت�صمن لنا �لعي�ص يف م�صتقبل �أكر ��صتد�مة. و�أعربت �ل�صيخة �صما بنت �صلطان 
بن خليفة �آل نهيان عن فخرها بتقدمي �لدعم و�مل�صورة ل�صركة “بيور هارف�صت” يف 
�إطار تو�صعها يف �ملرحلة �لقادمة، وقالت : من �ملثري للإعجاب روؤية �إبد�عات و�أفكار 
مبتكرة  م�صاريع  �إىل  حتويلها  يف  جنحو�  حملين  �أع��م��ال  رو�د  جانب  من  ملهمة 

�أه��د�ف منها توظيف كافة  لتحقيق عدة 
�أج���ل تعزيز �لإن��ت��اج �ملحلي  �جل��ه��ود م��ن 
�لغذ�ئية  �ل�صل�صل  جميع  يف  �مل�����ص��ت��د�م 
�أن مثل هذه  �لرئي�صية . و�أكدت معاليها 
�مل�صاريع و�ل�صر�كات �صتعمل على زيادة �لإنتاج �ملحلي من �لأغذية، و�لنتقال بهذه 
�إثبات  �لتقنيات �حلديثة، من مرحلة  ��صتخد�م  �لتي تعتمد على  �ملبتكرة  �مل�صاريع 
فيها  �لتو�صع  �إمكانية  ومعرفة  �ل��و�ق��ع  �أر���ص  على  تطبيقها  �إىل  نظرياً  فاعليتها 
هذه  يف  �لتكنولوجيا  على  �لعتماد  �أن  منوهة  وم�صتد�مة،  جتارية  ب�صورة  لتعمل 
�مل�صاريع يدعم �إنتاج �لغذ�ء حملياً مع �حلفاظ على �ملو�رد �لطبيعية، و�لتي ياأتي يف 
مقدمتها ��صتخد�م كميات �أقل من �ملياه. و�أ�صارت معاليها �إىل �أهمية هذه �مل�صاريع 
وم�صاهمتها يف تطوير وزيادة �لإنتاج و�ملخزون �ملحلي من �لأغذية، و�لتي تلعب دور�ً 
كما  �لغذ�ئية،  �لقيمة  ذ�ت  �لطازجة  �لأغذية  �لأ�صو�ق من  تاأمن حاجة  يف  حيوياً 
�لبيئية  �لتحديات  و�لتغلب على  �لزر�عية  تعزيز مرونة نظمها  �لدولة من  متكن 
مثل تغري �ملناخ و�لت�صحر �إىل جانب حفظ �أمنها �ملائي، مو�صحة باأن تلك �مل�صاريع 
تعد و�حدة من �لإجر�ء�ت �لتي مت �تخاذها من �أجل �إنتاج �أغذية م�صتد�مة حملياً.



األحد   5   إبريل   2020  م  -   العـدد  12901  
Sunday    5   April   2020  -  Issue No   12901

19191915

املال والأعمال

املناطق احلرة بدبي تعمل »عن بعد« 
�لتنفيذي يف دبي مبا يحقق �لتكافوؤ �حلكومي و�خلا�ص وتوحيد 

�جلهود ملو�جهة تد�عيات هذه �لأزمة. 
وقد حر�صت �ملناطق �حلرة على توفري جتربة �صل�صة و��صتثنائية 
ل�صركات �ملناطق �حلرة و�مل�صتثمرين �لأجانب خلل هذه �لفرتة 
وذلك ل�صمان �صلمة و�صحة �لأفر�د وجمتمع �لأعمال، �إ�صافة 
�إىل ت�صجيعهم على تطبيق نظام “�لعمل عن بعد” وتبني �أف�صل 
�ملمار�صات �لعاملية �لتي تطبقها �إمارة دبي ونقل ثقافتها �ملهنية 
و�لعملية �إليها.  وت�صمنت �آلية �لعمل �جلديدة حر�ص �ملناطق 
�لتي  و�لذكية  �لإلكرتونية  �لتطبيقات  ��صتخد�م  على  �حل��رة 
ملتعامليها  �ل�صتثنائية  �لتجربة  تقدمي  على  �ملحافظة  ت�صمن 
�أعلى معايري �جلودة و�لتميز وذلك من خلل توفريها  �صمن 
على  �ملحافظة  خللها  من  يتم  و�آمنة  �صليمة  تكنولوجية  بيئة 

•• دبي-الفجر:

�أ�صاد جمل�ص �ملناطق �حلرة يف دبي بجهود �ملناطق �حلرة �لأع�صاء 
يف تفعيل نظام “ �لعمل عن بعد “ متا�صياً مع توجهات حكومة 
دولة �لإمار�ت يف ظل �لإجر�ء�ت و�لتد�بري �لحرت�زية و�لوقائية 
ملو�جهة �لتحديات �لناجتة عن فريو�ص كورونا “كوفيد19- “ 
و�حليلولة دون تفاقم �نت�صاره. و�أعلن �ملجل�ص عن متكن �ملناطق 
بعد”  ع��ن  “�لعمل  نظام  يف   95٪ مبعدل  �لتحول  م��ن  �حل��رة 
�ملعنية �لحتادية  بتوجيهات �جلهات  �للتز�م  مع حر�صها على 
�آلية ��صتمر�ر �لأعمال �صو�ء مبقار �لعمل  و�ملحلية فيما يخ�ص 
�أو عن بعد مبا ي�صمن �صلمة و�أمن موظفيها، حيث �أن �ملجل�ص 
�ملجل�ص  وتعليمات  �إر����ص���اد�ت  على  د�ئ���م  و�ط���لع  ت��و����ص��ل  على 

و�إجناز  عمل  متابعة  �إىل  �إ�صافة  و�خل�صو�صية،  �لبيانات  �صرية 
�لفني  �لدعم  وتوفري  �ملوؤ�ص�صية  �لوظيفية  ملهامهم  �ملوظفن 
و�خلدمي للمتعاملن من منازلهم. ودعا �ملجل�ص �ل�صركات �إىل 
�لهتمام ب�صحة و�صلمة و�أمن بيئتهم �لعملية، وتطبيق نظام 
�لتقنية  �لتحتية  �لبنية  �ل�صتفادة من  عرب  بعد”  “�لعمل عن 
�لتي توفر خدمات ومنتجات ت�صهل  �لإم��ار�ت  �ملتميزة يف دول��ة 
تطبيق �لنظام يف فرتة زمنية قيا�صية �لأمر �لذي �صيمكنهم من 
�أد�ء دورهم فيما يتعلق بامل�صوؤولية �ملجتمعية و�ملهنية و�مل�صاهمة 
�جلديد  “كورونا”  ف��ريو���ص  �نت�صار  م��ن  �حل��د  يف  فعال  ب�صكل 
�أف���ر�د  وك��اف��ة  وع��ائ��لت��ه��م  موظفيهم  �صحة  ع��ل��ى  و�مل��ح��اف��ظ��ة 
�ملجتمع، حيث يوؤكد �ملجل�ص باأن هناك عدد� كبري� من �ل�صركات 
�لدكتور حممد  بالعمل عن بعد. وق��ال  ف��ور�  �لبدء  ق��ادرة على 

�لزرعوين، �لأمن �لعام ملجل�ص �ملناطق �حلرة بدبي: “�إن ما مير 
�أوقات ع�صيبة �صينهيه �جلهود و�لإجر�ء�ت  �لآن من  �لعامل  به 
و�ملنظمات  �حلكومات  م��ن  �لعديد  عليها  تعمل  �لتي  �حلثيثة 
�لدولية، ودولة �لإمار�ت بقيادتها �لر�صيدة وخط دفاعها �لأول 
يعملون على حماية ووقاية �ملجتمع و�حلد من �نت�صار “كوفيد-
دولياً.  و�لتميز  و�لأم���ن  �ل�صلمة  معايري  �أع��ل��ى  �صمن   ”19
�لآثار  وتخفيف  حلماية  �جل��ه��ود  تت�صافر  �أن  يجب  وب��دورن��ا 
�ل�صلبية على جمتمع �ملناطق �حلرة بدبي دعماً جلهود �لقيادة 
�لر�صيدة يف دبي وذلك عرب در��صة ومر�قبة �لو�صع �لقت�صادي 
و�حلد من �أ�صر�ره و�قرت�ح �ملبادر�ت �لتي من �صاأنها توفري دعم 

��صتثنائي لل�صركات �لعاملة يف �ملناطق �حلرة«. 

تت�سمن 70 خدمة اإ�سافية 

م�شرف ال�شارقة االإ�شالمي يد�شن اأجهزة �شراف اآيل جديدة وحمدثة

خدمات الهيئة الذكية متاحة على مدار ال�ساعة

البنية التحتية الرقمية عاملية امل�شتوى لهيئة كهرباء ومياه دبي 
تتيح ملتعامليها احل�شول على جميع خدمات الهيئة يف اأي وقت ومن اأي مكان

•• ال�سارقة-الفجر:

�لإ�صلمي  �ل�����ص��ارق��ة  م�����ص��رف  �أب����رم 
�إن  ٍ“�صي  �صركة  مع  �تفاقية  م��وؤخ��ر�ً 
ديبولد  و�صركة  �إي�صت  م��ي��دل  �أ�ص” 
باإدخال  تق�صي  �لعاملية  نيك�صدورف 
�لتقنية  �ل��ت��ط��ب��ي��ق��ات  م����ن  �مل����زي����د 
�لذ�تية  �خلدمات  ووظائف  �ملتطورة 
�لتابعة  �لآيل  �ل�����ص��ر�ف  �أج���ه���زة  يف 
جتربة  ت���ع���زي���ز  ب���غ���ي���ة  ل���ل���م�������ص���رف 
�لأجهزة  ت��د���ص��ن  وي���اأت���ي  �ل��ع��م��لء. 
�لإمار�ت  روؤي��ة  مع  متا�صياً  �جلديدة 
2021 �لر�مية للو�صول �إىل �قت�صاد 
�لبتكار،  على  مبني  معريف  تناف�صي 
و���ص��م��ن ����ص��رت�ت��ي��ج��ي��ة �مل�����ص��رف يف 
�لقت�صادية  �ل���ت���ح���ولت  م���و�ك���ب���ة 
�لتقنيات  �أح��دث  و��صتخد�م  �لعاملية، 
�ملعتمدة  �مل�صريف  �لعمل  يف  �لرقمية 
با�صتبد�ل  �مل�صرف  و�صيقوم  عاملياً.  
بالتعاون  تدريجياً  �حلالية  �لأجهزة 
مع �صركة ديبولد نيك�صدورف، حيث 
�لآيل  �ل�صر�ف  �أج��ه��زة  تفعيل  �صيتم 
�أجهزة  ذل��ك  تباعاً، مب��ا يف  �جل��دي��دة 
و�ل�صر�ف  و�ل�صيكات،  �لنقود  �إي���د�ع 
�ل�صيارة،  ع��رب  �لنقود  ل�صحب  �لآيل 
و�لأك�صاك �ملتكاملة متعددة �لوظائف 
لعملء  ت�صمح  �ل��ت��ي   ،)MFK’s(
م�صرف �ل�صارقة �لإ�صلمي �حل�صول 

على قائمة و��صعة من �خلدمات.

برجميات مبتكرة، 
وخدمات اأكرث ذكاًء! 

وت����اأت����ي �لأج����ه����زة �جل����دي����دة م����زودة 
�أكر  وخ��دم��ات  مبتكرة،  بربجميات 

�مل�����ص��رف م���ن جم����رد م���ك���ان حلفظ 
موثوق  خ��دم��ة  م����زود  �إىل  �لأم������و�ل 
�لو�صائل  �مل��زي��د م��ن  �ل��ع��م��لء  مي��ن��ح 
كل يوم لإج��ر�ء معاملتهم مبنتهى 

�لي�صر و�ل�صهولة و�ل�صل�صة«.
�لذ�تية  �خل����دم����ة  ق����ن����و�ت  ومت���ن���ح 
على  �لقدرة  �ليوم  للعملء  �لرقمية 
�لت�����ص��ال و�إج������ر�ء �ل��ت��ع��ام��لت على 
وزمان.  مكان  �أي  يف  �ملطلوب،  �لنحو 
وت��ع��م��ل ه���ذه �حل��زم��ة �جل��دي��دة من 
ح��ل��ول �خل���دم���ة �ل��ذ�ت��ي��ة ع��ل��ى ربط 
وتقدمي  و�لرقمية،  �مل��ادي��ة  �ل��ق��ن��و�ت 
�مل�����زي�����د م�����ن �خل�����دم�����ات �خل���ا����ص���ة، 
مل�صاعدة  و�ل��ت��وف��ر،  �ل��ك��ف��اءة،  وتعزيز 
�أكرب  ب�صكل  �لتو��صل  على  �لعملء 

مع م�صارفهم. 

مميزات اأخرى
�لآيل،  �ل�صر�ف  �أج��ه��زة  جانب  و�إىل 
�لأك�صاك  م���ن  ع����دد  ت�����ص��غ��ي��ل  ���ص��ي��ت��م 
�إمكانية  �لتي تتيح للعملء  �ملتطورة 
�ل�����ص��ح��ب �ل��ن��ق��دي، و�ل���ص��ت��ع��لم عن 
و�لتحويلت  ودف���ع���ه���ا،  �ل���ف���و�ت���ري 
�ل�صيكات،  دف�����رت  وط���ل���ب  �مل����ال����ي����ة، 
وطباعة بطاقات �ل�صحب �لآيل. كما 
ح�صاب  فتح  �لأخ���رى:  �مليز�ت  ت�صمل 
�مل�صتند�ت  تقدمي  طريق  عن  جديد 
�لتي �صيتم م�صحها �صوئًيا با�صتخد�م 
جهاز قارىء �لب�صمة لبطاقة �لهوية، 
موظفي  مع  �لفيديو  عرب  و�لتفاعل 
حالة  يف  �مل�������ص���رف  ع���م���لء  خ���دم���ة 
وجود �أي ��صتف�صار�ت �أو �صكاوى. ومت 
�أعلى  لتتيح  �لأج��ه��زة  ه��ذه  ت�صميم 

درجات �خل�صو�صية للعملء.

�ل�صارقة �لإ�صلمي بتطبيق  م�صرف 
خمتلف  ع���ل���ى  �ل����رق����م����ي  �ل����ت����ح����ول 
�مل�صرفية  �لتجربة  لتعزيز  �لأ�صعدة 
ل���ل���ع���م���لء. م����ن ج���ان���ب���ه ق�����ال حامت 
�إن  “�صي  �صركة  ع��ام  ح��ري��ري، مدير 
“�صي  “حتر�ص  �إي�صت:  ميدل  �إ�ص” 
ب��وع��وده��ا يف  �ل���وف���اء  ع��ل��ى  �إ�ص”  �إن 
للعملء  �لتجارية  �لأن�صطة  تهيئة 
�لقت�صادية  �ل��ق��ط��اع��ات  ك��اف��ة  م���ن 
مل���و�ك���ب���ة م��ت��ط��ل��ب��ات �مل�����ص��ت��ق��ب��ل من 
�لتي  �ل��رق��م��ي��ة  خ����لل �لب����ت����ك����ار�ت 
�لقطاع  �ملتغرّية. ويف  تلبي حاجاتهم 
�لتحول  ف��اإن  خ��ا���ص،  ب�صكل  �مل�صريف 
�لرقمي يعني �أكر من جمرد �لكفاءة 
حتويل  يف  ُي�صهم  حيث  و�لإي������ر�د�ت، 

باتباع خطو�ت ب�صيطة و�صهلة.
وق��������ال �����ص����ع����ادة حم���م���د ع���ب���د �هلل، 
�ل�صارقة  مل�صرف  �لتنفيذي  �لرئي�ص 
على  د�ئ���م���اً  “نحر�ص  �لإ����ص���لم���ي: 
�ل��ت��ق��ن��ي��ات �حلديثة  م��ن  �ل���ص��ت��ف��ادة 
خدماتنا  ع��ل��ى  �حل�����ص��ول  ت�صهيل  يف 
�نتظار  وق����ت  وت��ق��ل��ي��ل  �مل�����ص��رف��ي��ة، 
�حتياجاتهم  تلبية  و�صمان  �لعملء 
ب�صرعة وفاعلية. ومن خلل حتديث 
طرح  �صيتم  �لآيل،  �ل�����ص��ر�ف  �أج��ه��زة 
جديدة،  �إ�صافية  خدمة   70 ح��و�يل 
�لعملء،  ر����ص���ا  م�������ص���ت���وى  ل�����زي�����ادة 
متمّيزة  م�صرفية  جت��رب��ة  وت��ق��دمي 
�إىل  �حل��اج��ة  تقليل  جانب  �إىل  لهم، 
�لتز�م  على  و���ص��دد  �لفروع”.  زي���ارة 

ذك�������اًء، و�ل���ع���دي���د م���ن �مل���م���ي���ز�ت من 
و�إيد�ع  �صحب  على  �أعلى  ق��درة  بينها 
ق����ر�ءة بطاقات  �لأم�����و�ل، و�إم��ك��ان��ي��ة 
 )NFC( مل����دى� ق��ري��ب  �ل��ت��و����ص��ل 
�لبطاقات  ق������ر�ءة  �إىل  ب���الإ����ص���اف���ة 
بطاقة  ق���ر�ءة  و�إم��ك��ان��ي��ة  �لتقليدية، 
منها.  و�لتحقق  �لإم��ار�ت��ي��ة  �ل��ه��وي��ة 
من  �لر�بع  �جليل  على  وهي حتتوي 
حمركات �لو�صائط من �أجل حت�صن 
�ل��ك�����ص��ف ع��ن �ل��ع��م��لت �مل��زي��ف��ة، �إىل 
جانب �لعديد من �لتقنيات �ملبتكرة. 
وت�����ص��م��ل ق��ائ��م��ة خ���دم���ات �لأج���ه���زة 
�لبطاقات  و�إ���ص��د�ر  �حل�صابات،  فتح 
�مل�صرفية مبا  �مل�صرفية، و�لك�صوفات 
ك�صف ح�صاب  ذل��ك �حل�صول على  يف 

2020، وذلك �عتبار� من �صهر �إبريل 
�لت�صجيل يف  ي�صتمر  �أن  �جل��اري على 
حتى  �ل�صبعة  �جل��ائ��زة  فئات  خمتلف 
ن��ه��اي��ة ���ص��ه��ر �أك��ت��وب��ر �ل���ق���ادم. ودعت 
�لأعمال  جمتمعي  �ل�����ص��ارق��ة  غ��رف��ة 
�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم������ار�ت  دول���ة  يف 
�إىل  �خلليجي  �لتعاون  جمل�ص  ودول 
من  لل�صتفادة  �جل��ائ��زة  يف  �مل�صاركة 
م���ز�ي���اه���ا �ل���ع���دي���دة، وم����ن �ل������دور�ت 
�صتنظمها  �لتي  �لتوعوية  و�ل��رب�م��ج 
�لغرفة عن بعد خلل �لفرتة �ملقبلة 
نتيجة  �لعامة  �ل�صلمة  على  حر�صا 
�مل�صتجد  ك���ورون���ا  ف���ريو����ص  لن��ت�����ص��ار 
)كوفيد 19( و�لتي تهدف �إىل تعزيز 
�ملوؤ�ص�صي،  و�ل��ت��م��ي��ز  �جل�����ودة  ث��ق��اف��ة 
�لقطاع  يف  �مل��م��ار���ص��ات  �أف�����ص��ل  وتبني 

�خلا�ص �لإمار�تي و�خلليجي.

و�ملتو�صطة و�ل�صغرية للت�صجيل عرب 
فئات  �لإل��ك��رتوين يف  و�لربيد  �ملوقع 
�مل��ت��م��ث��ل��ة يف جائزة  �ل�����ص��ب��ع  �جل���ائ���زة 
�ل�صارقة  وج��ائ��زة  للتميز،  �ل�����ص��ارق��ة 
�ل�صارقة  وج��ائ��زة  �خلليجية،  للتميز 
�خل�صر�ء، وجائزة �ل�صارقة للم�صاريع 
�ل�������ص���غ���رية و�مل���ت���و����ص���ط���ة، وج����ائ����زة 
�ملجتمعية،  ل��ل��م�����ص��وؤول��ي��ة  �ل�����ص��ارق��ة 
وج���ائ���زة �ل�����ص��ارق��ة ل�����رو�د �لأع���م���ال، 
وجائزة �ل�صارقة للتوطن �خلليجية، 
�لنهائي مللفات  �لت�صليم  �أن  �إىل  لفتة 
�مل��ن�����ص��اآت �صيكون  �مل�����ص��ارك��ة م��ن ق��ب��ل 
لتبد�أ   ،  2020 ن��وف��م��رب  ن��ه��اي��ة  يف 
بد�ية  يف  �ل��ت��ق��ي��ي��م  ع��م��ل��ي��ات  ب��ع��ده��ا 
يناير  ح��ت��ى  وت�صتمر  دي�صمرب  �صهر 

.2021
تطور دائم ..  ودعت ندى �لهاجري 

�ل�صارقة  يف  �لق��ت�����ص��ادي��ة  �مل��ن�����ص��اآت 
و�لإم�����������ار�ت و�خل���ل���ي���ج �ل���ع���رب���ي �إىل 
�جلائزة،  يف  �مل�صاركة  فر�صة  �غتنام 
�لتطويرية  مز�ياها  من  و�ل�صتفادة 
فئاتها يف حالة  �أن  م��وؤك��دة  �ل��ع��دي��دة، 
�إطار  وذل��ك يف  وم�صتمر،  د�ئ��م  تطور 
�مل�صاهمة  �ل�صارقة على  حر�ص غرفة 
يف ت��ع��زي��ز ث��ق��اف��ة �ل��ت��م��ي��ز و�جل�����ودة 
وم�صوؤوليتها  ور�صالتها  روؤيتها  �صمن 
للتنمية  �ل��د�ف��ع��ة  �ل��ق��وة  ت��ك��ون  �أن  يف 
�لق��ت�����ص��ادي��ة يف �لإم�������ارة و�ل���دول���ة، 
لتقدمي  �إق��ل��ي��م��ي��ا  م��رك��ز�  ت��غ��دو  و�أن 
و�لعملية  �لعلمية  �ملمار�صات  �أف�صل 
�ل�صارقة  جائزة  وتهدف  �ملنطقة.  يف 
�ملوؤ�ص�صية  �حلوكمة  ن�صر  �إىل  للتميز 
وت�����ص��ج��ي��ع �ع���ت���م���اد م��ع��اي��ري �جل����ودة 
و�أخلقيات �لعمل، من خلل �لعتماد 

وتهيئة  �لتناف�صية  �ل��ق��در�ت  تطوير 
�لأعمال  ملجتمع  �ل���ص��ت��ث��م��اري  �مل��ن��اخ 
من  ومتكينه  و�خلليجي  �لإم���ار�ت���ي 
و�لريادة  �جل��ودة  قيم  من  �ل�صتفادة 
حت�صن  يف  ي�����ص��ه��م  مب����ا  و�لب����ت����ك����ار 
�لتجارية  �لأعمال  منو  وتعزيز  �آد�ئ��ه 

و�ل�صناعية وبناء �قت�صاد م�صتد�م.
من    .. املن�ساآت   جلميع  مفتوح 
جانبها �أو�صحت ندى �لهاجري �ملن�صق 
يف  �لت�صجيل  ب��اب  �أن  للجائزة،  �ل��ع��ام 
�جل����ائ����زة �ل���ت���ي ت��ع��ت��م��د ع��ل��ى من���وذج 
�لأوروبية  باملوؤ�ص�صة  �خلا�ص  �لتميز 
�ل����ذي   EFQM �جل�������ودة  لإد�رة 
�إد�ريا �صامل ي�صتخدمه  ُيعترب �إطار� 
���ص��رك��ة كربى  �أل�����ف   30 م���ن  �أك�����ر 
مفتوح  �ل����ع����امل،  �أن����ح����اء  خم��ت��ل��ف  يف 
�لكبرية  و�ل�����ص��رك��ات  �ملن�صاآت  جلميع 

و�صعيها  ر�صالتها  ُيحقق  مبا  فئاتها، 
ترجمة  يف  ل��ل��م�����ص��اه��م��ة  �حل���ث���ي���ث 
�ل�صمو  ل�����ص��اح��ب  �حل��ك��ي��م��ة  �ل���روؤي���ة 
حممد  ب��ن  �صلطان  �ل��دك��ت��ور  �ل�صيخ 
�لقا�صمي ع�صو �ملجل�ص �لأعلى حاكم 
�ل�صارقة، بتفعيل دور �لقطاع �خلا�ص 
من  �لقت�صادي  �لتكامل  م�صرية  يف 
من�صاآته  تنمية  على  �لرتكيز  خ��لل 
وت��ط��وي��ر �أد�ئ�����ه وك��ف��اءت��ه ل��ي�����ص على 
بل  فح�صب  �ل�صارقة  �إم����ارة  م�صتوى 
�لتعاون  جمل�ص  دول  م�صتوى  ع��ل��ى 

�خلليجي.
ال�ــســتــثــمــاري..  املــنــاخ  تهيئة 
تعزيز  على  �حل��ر���ص  �لعوي�ص  و�أك���د 
للتميز  �ل�������ص���ارق���ة  ج����ائ����زة  �أه���م���ي���ة 
�أبرز  من  كو�حدة  و�صمعتها  ومكانتها 
�مل���ب���ادر�ت �لق��ت�����ص��ادي��ة �ل��ر�م��ي��ة �إىل 

اأهم اجلوائز على م�ستوى املنطقة
�صلطان  �هلل  ع���ب���د  ����ص���ع���ادة  و�أع��������رب 
غرفة  �إد�رة  جمل�ص  رئي�ص  �لعوي�ص 
رئي�ص  �ل�������ص���ارق���ة،  و���ص��ن��اع��ة  جت�����ارة 
جمل�ص �أمناء جائزة �ل�صارقة للتميز، 
للجهود  وت��ق��دي��ره  �ملجل�ص  �صكر  ع��ن 
للعام  �ل�صابقة  �ل��دورة  يف  بذلت  �لتي 
�جلائزة  على  �لقائمن  م��ن   2019
من فرق عمل وجلان تقييم وحتكيم 
��صرت�تيجين،  و�صركاء  وم�صت�صارين 
تر�صيخ  يف  ك���ب���ري�  دور�  �أدت  و�ل���ت���ي 
ب�صمعتها  و�لرت��ق��اء  �جل��ائ��زة،  مكانة 
�ملن�صاآت  تقدير  ج��و�ئ��ز  �أه���م  ك��اإح��دى 
�مل��ت��م��ي��زة ع��ل��ى م�صتوى  �لق��ت�����ص��ادي��ة 
�ملنطقة. وحث �صعادة عبد�هلل �صلطان 
�ل��ع��وي�����ص، ف��ري��ق ع��م��ل �جل��ائ��زة على 
ملختلف  ل���ل���رتوي���ج  �جل���ه���ود  ت��ك��ث��ي��ف 

ع��ل��ى م����د�ر �ل�����ص��اع��ة، ك��م��ا توفر 
�لكتابية  �ملحادثة  خدمة  �لهيئة 
موقعها  ع��رب  “حياك”  و�مل��رئ��ي��ة 
مبا�صرة  للتو��صل  �لإل���ك���رتوين 
على  �ملتعاملن  رع��اي��ة  مركز  م��ع 

مد�ر �ل�صاعة.

دفع الفواتري
�لهيئة �لذكي  �إىل تطبيق  �إ�صافة 
ميكن  �لإل��������ك��������رتوين،  و�مل�����وق�����ع 
عرب  �لفو�تري  �صد�د  للمتعاملن 
ملوؤ�ص�صة  �لتابعة  �لذكية  �لقنو�ت 
ذلك  �لذكية مب��ا يف  دب��ي  حكومة 
�ملتحرك  �ل���ه���ات���ف  ع����رب  �ل����دف����ع 
�لآن  دب��ي  وتطبيق   ،)mPay(
وكذلك   ،)DubaiNow(
ومن�صة  للدفع،  �ت�صالت  �أجهزة 
�لذكي  ل��ل��ت��ح�����ص��ي��ل  |تي�صري” 
�ل�صادرة من  �ل�صيكات  با�صتخد�م 
خمتلف �لبنوك عرب �أجهزة �إيد�ع 
�لإمار�ت  لبنك  �لتابعة  �ل�صيكات 
�أنحاء  ج��م��ي��ع  يف  �ل���وط���ن���ي  دب����ي 
�خلدمات  ع���ن  ف�����ص��ًل  �ل����دول����ة، 
للبنوك  و�لإل���ك���رتون���ي���ة  �ل��ذك��ي��ة 

و�مل�صارف. 

•• دبي-الفجر: 

دع���ت ه��ي��ئ��ة ك��ه��رب��اء وم���ي���اه دبي 
�لقنو�ت  ل���ص��ت��خ��د�م  متعامليها 
معاملتهم  �إجن����از  يف  �ل��رق��م��ي��ة 
ب�صهولة وي�صر يف �أي وقت ومن �أي 
مكان، حيث تتو�فر جميع خدمات 
�لقنو�ت  من  �لعديد  عرب  �لهيئة 
�لرقمية مبا فيها �لتطبيق �لذكي 
و�ملوقع �لإلكرتوين. و�أكد معايل 
�لع�صو  �ل��ط��اي��ر،  ���ص��ع��ي��د حم��م��د 
�لتنفيذي لهيئة  �لرئي�ص  �ملنتدب 
�لهيئة  �أن  دب����ي،  وم���ي���اه  ك��ه��رب��اء 
�ملتعاملن  و�صلمة  �صحة  ت�صع 
قائمة  ر�أ��������ص  ع���ل���ى  و�مل���وظ���ف���ن 
�لهيئة  �أولوياتها، وحث متعاملي 
�للتز�م  ع��ل��ى  �مل��ج��ت��م��ع  و�أف�������ر�د 
�جلهات  وت��ع��ل��ي��م��ات  ب��ت��وج��ي��ه��ات 
�ملعنية يف �لدولة و�لبقاء يف �لبيت 
للحد من �نت�صار فريو�ص كورونا 
و�إج���ر�ء  )كوفيد-19(  �جل��دي��د 
با�صتخد�م  م��ع��ام��لت��ه��م  ج��م��ي��ع 
�ل���ق���ن���و�ت �ل���ذك���ي���ة، م�������ص���ري�ً �إىل 
تقنية  ب��ن��ي��ة  مت��ت��ل��ك  �ل��ه��ي��ئ��ة  �أن 
متطورة متكنها من توفري جميع 

ينتجها املواطنون على امتداد 10 اآلف مرت مربع

انطالق مو�شم ح�شاد الذرة احللوة يف راأ�س اخليمة 
•• راأ�س اخليمة: �سليمان املاحي 

�نطلق �لآن يف ر�أ�ص �خليمة مو�صم ح�صاد �لذرة �حللوة �لتي ت�صتهر �إمارة 
�مل����ز�رع �خل��ا���ص��ة يف مناطق  ب��زر�ع��ت��ه��ا على ن��ط��اق و����ص��ع يف  ر�أ����ص �خليمة 

�لدقد�قة و�حلمر�نية وم�صايف و �ملنيعي .
�لتعاونية  �خليمة  ر�أ����ص  جمعية  رئي�ص  �ل�صريقي،  خلفان  ع��ب��د�هلل  وق��ال 
�آلف مرت   10 م�صاحة  �لآن يف  زر�عتها  �حللوة متت  �ل��ذرة  �إن  �لزر�عية: 
�ملو�طنن،  �مل��ز�رع��ن  ع��دد  �أن  �إىل  م�صري�  �خليمة،  ر�أ����ص  يف  تقريبا  مربع 
�لذين ينتجون �لذرة يف �لإم��ارة، يقدر بحو�يل 50 مز�رًعا مو�طًنا، فيما 

ي�صل عدد �ملز�رعن �إجمال يف �لإمارة �إىل نحو �ألفي مز�رع �إمار�تي. 
�آخر مو�صم ح�صاد �لذرة �حللوة يف �لإمار�ت  �إن  وقال عبد �هلل �ل�صريقي: 
على �لأبو�ب، ومن �ملتوقع دخول �لفوج �لأخري من �ملنتج �لزر�عي �لوطني 
�إىل �لأ�صو�ق �ملحلية بعد حو�يل 6 �أيام، لفًتا �إىل جودة عالية يت�صف بها 

�ملنتج �لإمار�تي.
ووفقا ملا ذكر  �ل�صريقي �أن مو�صم زر�عة �لذرة يقت�صر على ف�صل �ل�صتاء، 
وميتد من �صهر �أكتوبر/ ت�صرين �لأول، بد�ية �ملو�صم، حتى �أبريل/ ني�صان 
�لزر�عي  و�ملح�صول  �ملنتج  به  �إقبال كبري يحظى  �إىل  من كل عام، م�صرًي� 

�ملحلي من قبل �مل�صتهلكن ورو�ج و��صع يف �أ�صو�ق �لإمار�ت. 

�لأعطال باأنف�صهم. 

قنوات ذكية لأ�سحاب الهمم
ت�صهيل  ع���ل���ى  �ل��ه��ي��ئ��ة  حت���ر����ص 
�أ�صحاب  م��ن  �ملتعاملن  و���ص��ول 
من  �مل�����ع�����ل�����وم�����ات  �إىل  �ل����ه����م����م 
خ������لل م���وق���ع���ه���ا �لإل������ك������رتوين 
رعاية  وم��رك��ز  �ل��ذك��ي  وتطبيقها 
حكومة  معايري  وف��ق  �ملتعاملن 
�لهيئة  و�أط���ل���ق���ت  �ل���ذك���ي���ة،  دب����ي 

�ملبتكرة  �مل����ب����ادر�ت  م���ن  �ل��ع��دي��د 
�إىل دعم  ت��ه��دف  �ل��ت��ي  و�ل��ذك��ي��ة 
وت�صهيل  �لهمم  �أ�صحاب  ومتكن 
ح�����ص��ول��ه��م ع��ل��ى �مل��ع��ل��وم��ات، من 
للمحادثة  “�أ�ّصر”  خدمة  بينها 
لغة  با�صتخد�م  �مل��ب��ا���ص��رة  �مل��رئ��ي��ة 
�لفر�صة  ت��ت��ي��ح  و�ل��ت��ي  �لإ�����ص����ارة، 
لأ�صحاب �لهمم من ذوي �لإعاقة 
مع  �مل��ب��ا���ص��ر  للتو��صل  �ل�صمعية 
موظفي مركز �لت�صال يف �لهيئة 

�لقنو�ت  خمتلف  ع��رب  خدماتها 
موظفي  كذلك  ومتكن  �لرقمية، 
�لهيئة من �لعمل عن بعد بكفاءة 
��صتمر�رية  ي�����ص��م��ن  مب���ا  ت���ام���ة 
نف�ص  ع����ل����ى  �ل���ه���ي���ئ���ة  خ�����دم�����ات 
�مل�صتوى من �لكفاءة و�لعتمادية 
�لتقنيات  ب���اأح���دث  ب��ال���ص��ت��ع��ان��ة 
توفر  �لذكية  �ل�صتجابة  �لذكية. 
�لذكية  �ل�صتجابة  خدمة  �لهيئة 
للبلغات �لفنية للكهرباء و�ملياه، 

وت�������ص���م���ل �ل��ت�����ص��خ��ي�����ص �ل����ذ�ت����ي 
�ملنازل،  د�خ���ل  �لفنية  ل��لأع��ط��ال 
وت��ق��ل��ي�����ص �خل����ط����و�ت �ل���لزم���ة 
للتعامل مع �لبلغات �إىل خطوة 
و�حدة يف حال متكن �ملتعامل من 
و�إيجاد  ذ�ت��ي��اً،  �حل��ال��ة  ت�صخي�ص 
�لبلغات  ملعاجلة  �ملثلى  �حللول 
�لفنية ومتابعتها وحلها. وبف�صل 
متكن  �لذكية”،  “�ل�صتجابة 
�مل��ت��ع��ام��ل��ن م��ن حل  %56 م��ن 

اأكدت التزامها دعم النمو امل�ستدام يف الإمارات

اأدنوك اليوم اأكرث قوة ومرونة بف�شل توجيهات 
ودعم القيادة، ومن خالل النقلة النوعية التي نفذتها 

للنفط،  �نتاجنا  تكلفة  �نخفا�ص  �أن  فيه 
با�صتمر�ر،  حت�صينها  على  نعمل  و�ل��ت��ي 
بدعم  م�صاهمتنا  ��صتد�مة  يف  ت�صاعدنا 

�لنمو �لقت�صادي يف دولة �لإمار�ت”.
وتابع : “ بناًء على هذه �لأ�ص�ص �ملتينة، 
وب�صكل  �ل���ذك���ي  �ل���ص��ت��ث��م��ار  ���ص��ن��و����ص��ل 
�ملعطيات  ل��ك��ل  ���ص��ام��ل  و�إدر�ك  م�����ص��وؤول 
و�مل�صتجد�ت خلل هذه �لفرتة معتمدين 
على ركائزنا �لأ�صا�صية �ملتمثلة يف �لكو�در 
�لب�صرية، و�لرتقاء بالأد�ء، ورفع �لكفاءة، 
وزيادة �لربحية و�لعائد �لقت�صادي، كما 
م�����ص��اع��ف��ة �جلهود  م�����ص��ت��م��رون يف  �أن���ن���ا 
لتعزيز  �أدنوك  برنامج  لتو�صعة وتطوير 
�لتعاون  �مل�صافة وتوثيق  �لقيمة �ملحلية 
لإيجاد  و�ملوردين  و�ملقاولن  �ل�صركاء  مع 
حلول جمدية ومفيدة للأطر�ف كافة، ومبا ينعك�ص �إيجاباً 

على �لقت�صاد �لوطني”.
�مل�صافة  �ملحلية  �لقيمة  لتعزيز  �أدن����وك  ب��رن��ام��ج  ويعترب    
مثاًل على �لتز�م �ل�صركة بامل�صاهمة يف �لنمو �لقت�صادي يف 
دول��ة �لإم���ار�ت، حيث مت من خلله �إع��ادة توجيه �أك��ر من 
�لقت�صاد  يف  للإنفاق  دولر/  مليار   12/ دره��م  مليار   44
�ملحلي، وتوفري �أكر من 1500 وظيفة ملو�طني �لإمار�ت 

يف �لقطاع �خلا�ص، وذلك منذ �إطلقه عام 2018.
  وت�صتمر �أدنوك بتنفيذ ��صرت�تيجيتها للنمو �لذكي 2030، 
مبا يف ذلك مبادر�ت تعزيز �لقيمة لزيادة �لربحية وحتقيق 
��صرت�تيجية  وت�صمل  �لإم����ار�ت.  لدولة  م�صتد�مة  �إي���ر�د�ت 
�أقل  �صمن  مكانتها  �أدن���وك  تعزز  �أن   2030 �ل��ذك��ي  �لنمو 
�لتكلفة  م��ن  لكل  بالن�صبة  �ل��ع��امل  م�صتوى  على  �ملنتجن 
�أدنوك يف �لتز�مها باأهد�ف  و�نبعاثات �لكربون. كما ت�صتمر 
�إم��د�د�ت موثوقة من  �لإنتاجية و�صمان توفري  رفع �صعتها 

�لطاقة لل�صوق �ملحلية ولعملئها حول �لعامل.

•• اأبوظبي-وام:

�لوطنية  �أب��وظ��ب��ي  ب���رتول  �صركة  �أك���دت 
بالعمل  �لتز�مها  ��صتمر�ر  �م�ص  �أدن���وك 
�مل�صوؤول  و�ل�صتثمار  �لقيمة  تعزيز  على 
للنمو  ��صرت�تيجيتها  حتقيق  ل�صمان 
�لفرتة  يف  خ�����ص��و���ص��اً   2030 �ل���ذك���ي 

�ل�صتثنائية �لتي مير بها �لعامل حالياً.
�إىل  ����ص��ت��ن��اد�ً  �لتقدم  يف  �أدن���وك  وت�صتمر 
�لكو�در  ت�صمل  �لتي  �لأ�صا�صية  ركائزها 
�لكفاءة  ب��الأد�ء ورفع  �لب�صرية و�لرتقاء 
�لقت�صادي،  و�ل��ع��ائ��د  �ل��رب��ح��ي��ة  وزي����ادة 
كما تركز على م�صاعفة �جلهود لتو�صيع 
برناجمها لتعزيز �لقيمة �ملحلية �مل�صافة 

�لذي ي�صهم يف حتفيز �لنمو �لقت�صادي يف 
�لدولة، وخلق �ملزيد من �لفر�ص �لتجارية وتوفري وظائف 
للمو�طنن يف �لقطاع �خلا�ص. وقال معايل �لدكتور �صلطان 
ل�صركة  �لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����ص  دول���ة  وزي���ر  �أح��م��د �جل��اب��ر  ب��ن 
برتول �أبوظبي �لوطنية “ �أدنوك “ وجمموعة �صركاتها : “ 
متا�صياً مع روؤية وتوجيهات �لقيادة �لر�صيدة، و�نطلقاً من 
�لتز�منا �لر��صخ جتاه موظفينا، فاإن �صحة و�صلمة كو�درنا 
على  هي  �أعمالنا،  و��صتمر�رية  �أ�صولنا  و�صلمة  �لب�صرية، 

ر�أ�ص �أولوياتنا خلل هذه �لظروف �ل�صتثنائية “ .
ومن  �لقيادة،  ودع��م  توجيهات  “ بف�صل   : معاليه  و�أ���ص��اف 
خلل تكاتف جهود فرق �لعمل يف تنفيذ �لنقلة �لنوعية على 
�ليوم �ملزيد  �أدن��وك  �ل�صنو�ت �لأرب��ع �لأخ��رية، متتلك  مدى 
من عو�مل �لقوة و�ملرونة، وتتمتع مبوقع يتيح لها �لتعامل 
مع متغري�ت وم�صتجد�ت �لأ�صو�ق، مبا فيها تر�جع �لطلب 
كو�درنا  �لعو�مل  ه��ذه  �أه��م  وم��ن  �لنفط،  �أ�صعار  و�نخفا�ص 
�أف�صل  وتطبيق  �ل��ق��وي،  �مل���ايل  و�أد�وؤن�����ا  �مل��ت��م��ي��زة،  �لب�صرية 
معايري �حلوكمة، و�لتكلفة �لتناف�صية لإنتاجنا، ومما ل �صك 

دعت جمتمع الأعمال اإىل ال�ستفادة من مزاياها العديدة وبراجمها التوعوية

غرفة ال�شارقة تفتح باب الت�شجيل اإلكرتونيا يف الدورة اجلديدة من جائزة ال�شارقة للتميز للعام 2020

•• ال�سارقة-الفجر:

�ل�صارقة  “جائزة  �أمناء  �أعلن جمل�ص 
جتارة  غرفة  تنظمها  �لتي  للتميز” 
�ل�����ص��ارق��ة وحت��ظ��ى برعاية  و���ص��ن��اع��ة 
بن  �صلطان  �ل�صيخ  �صمو  م��ن  ك��رمي��ة 
حم��م��د ب���ن ���ص��ل��ط��ان �ل��ق��ا���ص��م��ي ويل 
�ل��ع��ه��د ون���ائ���ب ح��اك��م �ل�����ص��ارق��ة، عن 
فتح باب �لت�صجيل للجائزة للمن�صاآت 
لعام  دورتها �جلديدة  �لقت�صادية يف 

�أف�صل  تو�كب  حتكيم  منهجيات  على 
�مل��م��ار���ص��ات �ل��ع��امل��ي��ة و�أح������دث مناذج 
�لتقييم �ملوؤ�ص�صي، كما تلتزم مب�صاعدة 
�ل�صارقة  يف  �خلا�ص  �لقطاع  �صركات 
م�صتوى  وتعزيز  �أد�ئ��ه��ا  حت�صن  على 
م�صوؤوليتها  وتطوير  خدماتها  جودة 
�إىل ت�صجيع  جتاه �ملجتمع، بالإ�صافة 
وتعزيز  للبيئة  �ل�صديقة  �ملمار�صات 
دور �ملن�صاآت �لقت�صادية يف دفع عجلة 

�لتنمية �مل�صتد�مة.
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 AL SAMAHبطلب �نتقال ملكية ت�صجيل �لعلمة �لتجارية: �ل�صماح

�ملودعة حتت رقم : 164289 بتاريخ : 2011/10/24
�مل�صجلة بتاريخ : 2015/09/02

با�ص��م: �ل�صيد تي�صري �لقي�صي بن عبد �لقادر
وعنو�نه: �صوريا – ريف دم�صق – �ل�صبورة �وت�صرت�د �ملتحلق �ل�صمايل �جتاه قد�صيا

وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
�مللب�ص و�أغطية �لر�أ�ص و �ألب�صة �لقدم وكافة �أنو�ع �لألب�صة �لد�خلية

�لو�ق�عة بالفئة: 25
بيانات �لتعديل:

��صم من �نتقلت له �مللكية: �صركة �ل�صماح �ملحدودة �مل�صوؤولية
عنو�نه: �جلمهورية �لعربية �ل�صورية -  ريف دم�صق - �ل�صبورة - �صارع �لبجاع - عقار 5/233

تاري�خ �نت�قال �مللكية: 2019/11/24
تاريخ �لتا�صري يف �ل�صجل: 2020/01/28
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SUGAR DADDY>S :بطلب �نتقال ملكية ت�صجيل �لعلمة �لتجارية

�ملودعة حتت رقم : 140648 بتاريخ : 2010/03/30
�مل�صجلة بتاريخ : 2016/05/15
با�ص��م: فادي عدنان �ديب جرب

وعنو�نه: دير غبار �صارع �ل�صاكرين عمان �لردن،
وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات: 

�ملقاهي خدمات تقدمي �لطعام و�ل�صر�ب �لغري كحويل
�لو�ق�عة بالفئة: 43

بيانات �لتعديل:
��صم من �نتقلت له �مللكية: ر�مي حممد �صهري �أحمد بدر�ن

عنو�نه: �صارع �مللك عبد �هلل �لثاين، 137 م�صنات بلز�، �لطابق �لول، عمان، �لردن
تاري�خ �نت�قال �مللكية: 2019/12/05

تاريخ �لتا�صري يف �ل�صجل: 2020/02/11
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
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الفجر الريا�ضي

للجري   5:30 ون���ادي  �لريا�صي  دب��ي  جمل�ص  �أع��ل��ن 
�إطلق  ع��ن  �ل��ري��ا���ص��ي��ة  للمنتجات  �آ�صيك�ص  و���ص��رك��ة 
�ملنزيل” �لتي  “�ملار�ثون  هي  مبتكرة  جديدة  فعالية 
�لر�ئدة  �لريا�صي  دب��ي  جمل�ص  مبادرة  �إط��ار  يف  تاأتي 
�حلملة  و���ص��م��ن  �صليم”  وخ��ل��ك  ن�����ص��ي��ط..  “خلك 
حتفيز  �إىل  تهدف  �لتي  �لبيت”  يف  “خلك  �لوطنية 
�ملنزل وت�صّجع خمتلف فئات  �لبقاء يف  �جلمهور على 
�لريا�صية ومتارين  �لتدريبات  �ملجتمع على مو��صلة 
�ل��ن�����ص��اط �ل��ب��ن��ي خ���لل �ل��ف��رتة �حل��ال��ي��ة للمحافظة 
ونظام  �لدموية  �ل��دورة  وتقوية  �ل�صليم  �جل�صم  على 

�ملناعة.
�جلاري  �أب��ري��ل   10 �جلمعة  ي��وم  �مل���ار�ث���ون  وينطلق 
�ملار�ثون عبارة  42.195 كيلومرًت� و�صيكون  مل�صافة 
لع�صر  ي�صتمر  �ملنزل  د�خ��ل  باجلري  زمني  �صباق  عن 
�صاعات كاملة، حيث يبد�أ من �ل�صاعة �لثامنة �صباًحا 
وينتهي يف �ل�صاعة �ل�صاد�صة م�صاء، ويتاح �ل�صباق لكافة 
و�لن�صاء،  �ل��رج��ال  م��ن  �لبدنية  و�مل�صتويات  �لأع��م��ار 
باجلري  �مل�صاركة  طريقة  �ختيار  حرية  وللمت�صابق 

�صو�ء يف غرفة و�حدة �أو يف جميع غرف �ملنزل.

الت�سجيل
�لر�صمي  �مل���وق���ع  ع���رب  �ل�����ص��ب��اق  �ل��ت�����ص��ج��ي��ل يف  مي��ك��ن 
ل��ل��ج��ري ع���رب �لر�بط  ل���ن���ادي �خل��ام�����ص��ة و�ل��ن�����ص��ف 
�لت�صجيل  وي�����ص��ت��م��ر   www.530run.ae
�لأحد  �ليوم  م�صاء  �ل�صاد�صة  �ل�صاعة  حتى  للم�صاركة 
5 �أبريل �جلاري، وتتاح �مل�صاركة ب�صكل فردي للجميع 
من خمتلف �جلن�صيات و�لأعمار من د�خل �لدولة �أو 
خارجها ب�صرط مر�عاة بد�ية �ل�صباق ح�صب �لتوقيت 

�لزمني لدولة �لإمار�ت.
حذ�ًء  ��صتخد�م  �مل�صاركة  يف  �لر�غبن  على  ويتوجب 
ريا�صًيا، وهاتف ذكي �أو �صاعة ذكية، و��صتخد�م برنامج 
�صرت�فا �لريا�صي على �لهاتف �أو �ل�صاعة لتتبع م�صافة 
�لربنامج  يف  م�صجًل  �حل�صاب  يكون  �أن  على  �جل��ري 
ب��ا���ص��م ���ص��اح��ب �ل�����ص����رت�ك، ث���م ي�����ص��رتك م���ن خلل 

�لربنامج يف جمموعة “مار�ثون �ملنزل«.

�سروط امل�ساركة
ي��ع��د �جل����ري د�خ����ل �مل���ن���زل �أه����م ���ص��رط م���ن �صروط 
�مل�صاركة، كما يجب على �مل�صاركن �جلري على �لأر�ص 

عرب  �مل�صاركة  مر�قبة  و�صيتم  ج��ه��از،  �أي  على  ولي�ص 
برنامج �صرت�فا، حيث �صيتم ��صتبعاد �أي م�صاركة تتم 
خارج �ملنزل �أو على �أجهزة �جلري �أو �أي معد�ت �أخرى. 
ويح�صل �لفائزين �لثلثة من �لرجال و�لن�صاء �لذين 
جو�ئز  على  زم��ن  �أ���ص��رع  يف  �ل�صباق  �إن��ه��اء  ��صتطاعو� 
عينية من �صركة �آ�صيك�ص بالإ�صافة �إىل ح�صولهم على 
تذكرة للم�صاركة يف مار�ثون مو�صكو، ويح�صل �لع�صرة 
�لأو�ئل على ��صرت�ك جماين يف نادي فريتك�ص فيتن�ص 
�لذين  �مل�صاركن  جميع  يح�صل  كما  �لبدنية،  للياقة 
�مل�صاركة  �آ�صيك�ص وميد�لية  �ل�صباق على قمي�ص  �أنهو 
بالإ�صافة �إىل �صهادة م�صاركة من �لنادي. ذوقال فوؤ�د 
نا�صر موؤ�ص�ص نادي �خلام�صة و�لن�صف للجري: “ي�صر 
نادي �خلام�صة و�لن�صف للجري �أن يتعاون مع جمل�ص 
دبي �لريا�صي و�صركة �آ�صيك�ص يف دعم مبادرة �ملجل�ص 
�بتكار  خ��لل  من  �صليم  وخلك  ن�صيط  خلك  �ل��ر�ئ��دة 
)�ملار�ثون �ملنزيل( �ل�صباق �لأول من نوعه يف �لعامل، 
�لذي �بتكرت فكرته من و�قع �لظروف �ل�صعبة �لتي 
ك���ورون���ا، وجعلتنا هذه  وب���اء  ب�صبب  �ل��ع��امل  ب��ه��ا  مي��ر 
جديد  �صيء  لبتكار  �ل�صندوق  خ��ارج  نفكر  �ل��ظ��روف 

ميكن �أن يفيد �ملجتمع ويحث كافة �أفر�ده على �لبقاء 
يف �ملنزل و�حلفاظ على �صحتهم ولياقتهم من خلل 
مل�صاعدة  باإعد�د خطة  قمنا  لذلك  �لريا�صة،  ممار�صة 
�لعد�ئن على �ل�صتعد�د للمار�ثون من خلل تقدمي 
ح�ص�ص تدريبية يف �جلري تبث على �لهو�ء مبا�صرة 
مع �ملدرب كري�ص بون �صفري �صركة �آ�صيك�ص، كما تقدم 

�ملعلمة زينب فهد درو�ص يف �ليوغا«.
“ ون�����ص��ك��ر جم��ل�����ص دب���ي �لريا�صي  ن��ا���ص��ر:  و�أ����ص���اف 
كما  و�ملبتكر،  �مل��ه��م  �حل���دث  ل��ه��ذ�  �لكبري  دع��م��ه  على 
�آ�صيك�ص  ن�صر جميع �صركائنا يف تنظيم �حلدث منهم 
تقدمي  خ���لل  م��ن  �ل��ك��ب��رية  مل�صاهمتهم  وف��ريت��ك�����ص 

�لدعم باحل�ص�ص �لتدريبية و�جلو�ئز«.
ومن جانبها قالت �آنا �إلي�صا �صيك�صا�ص مدير �لت�صويق 
يف �صركة �آ�صيك�ص �ل�صرق �لأو�صط: “ي�صعدنا �أن نقدم 
�ملار�ثون  �لر�ئدة، و�إن  �ملبادرة �ملجتمعية  �لدعم لهذه 
�ملنزيل يعد مثاًل ر�ئًعا على �صغف �ملجتمع �لإمار�تي 
�ل��ظ��روف �حل��ال��ي��ة، ومن  ب��رغ��م  �ل��ري��ا���ص��ة  مبمار�صة 
يدعمون  وهو  �ملجتمع  فئات  كافة  ن�صاهد  �أن  �ملده�ص 

بع�صهم �لبع�ص ملو�جهة هذ� �لوباء �ملتف�صي«.

•• ال�سارقة-وام:

�لريا�صي  �ل�صارقة  جمل�ص  �أ���ص��اد 
�لإمارة  لأندية  �لكبري  بالتجاوب 
و�ل����ص���ت���ج���اب���ة ل��ل��ت��وج��ي��ه��ات من 
خ�����لل ت��ط��ب��ي��ق �ل���ع���م���ل ع����ن بعد 
و�لفنية  �لإد�ري�������������ة  ل����لأج����ه����زة 
و�حلر�ص  و�للعبن  و�ملنت�صبن 
�لأن�صطة  ج���م���ي���ع  ت��ع��ل��ي��ق  ع���ل���ى 
وتطبيق  �ل��ري��ا���ص��ي��ة  و�ل��ف��ع��ال��ي��ات 
�لإج�����ر�ء�ت �ل��لزم��ة م��ن �جلهات 
يتعلق  ف��ي��م��ا  ب����الإم����ارة  �مل��خ��ت�����ص��ة 
بعمليات �لتعقيم للأندية و�إجر�ء 
�لفحو�صات �لطبية للحفاظ على 

�ل�صحة و�ل�صلمة �لعامة.
�لإم�����ارة مبا�صرة  �أن��دي��ة  و���ص��رع��ت 
�أجهزتها  يف  �مل�صوؤولن  توجيه  يف 
متكاملة  خ��ط��ة  ل��و���ص��ع  �ل��ف��ن��ي��ة 
ل��لإ���ص��ر�ف ع��ل��ى �ل��لع��ب��ن لعدم 
�إي��ق��اف �ل��ن�����ص��اط �ل��ري��ا���ص��ي وبدء 
�ملختلفة  �أن�����ص��ط��ت��ه��م  مم���ار����ص���ة 
ب��ع��د من  �مل��ن��زل مبتابعة ع��ن  م��ن 
ت�صهد  و�ل��ت��ي  و�مل��درب��ن  �مل�صرفن 
و��صعا  وق�����ب�����ول  ك����ب����ري�  جن����اح����ا 
وحما�صيا تاأكيد� لوقفة �جلميع يف 
�لإمارة مع �لإجر�ء�ت �لإحرت�زية 

و�لوقائية �لتي تنفذ يف �لدولة.
و�أث���ن���ى �ل�����ص��ي��خ ���ص��ق��ر ب���ن حممد 

�ل�صارقة  جمل�ص  رئي�ص  �لقا�صمي 
�لريا�صي على �ملبادر�ت و�لأن�صطة 
�لتي  و�لب����ت����ك����اري����ة  �لإب�����د�ع�����ي�����ة 
�أط��ل��ق��ت��ه��ا �لأن�����دي�����ة مت��ا���ص��ي��ا مع 
�لعمل عن بعد مع تفاعل �أندية يف 
بطريقة  �لريا�صي  �ملجال  تن�صيط 
وهذ�  �صابقا  نعهدها  مل  ج��دي��دة 
ن��ت��اج ت��رج��م��ة ل��ت��وج��ي��ه��ات وروؤي����ة 
�لدكتور  �ل�����ص��ي��خ  �ل�����ص��م��و  ���ص��اح��ب 
�صلطان بن حممد �لقا�صمي ع�صو 
�ل�صارقة  ح��اك��م  �لأع���ل���ى  �مل��ج��ل�����ص 
�صلطان  �ل�����ص��ي��خ  ���ص��م��و  وم��ت��اب��ع��ة 
�لقا�صمي  �صلطان  ب��ن  حممد  ب��ن 
�ل�صارقة  ح��اك��م  ون��ائ��ب  ع��ه��د  ويل 
رئي�ص �ملجل�ص �لتنفيذي ودعمهما 
و�لريا�صين  ل��ل��ري��ا���ص��ة  �مل�صتمر 
�مل�صتد�مة  �لبيئة �ل�صحية  وتهيئة 
با�صتمر�ر  �لل��ت��ز�م  يف  �صاهم  مم��ا 
�ل��ع��م��ل وزي�����ادة �لن��ت��اج��ي��ة يف ظل 
و�أع���رب عن   .“ �لر�هنة  �ل��ظ��روف 
�لريا�صي  �ل�صارقة  جمل�ص  �صكر 
وكل  �ل��ت��ف��اع��ل  ه���ذ�  ع��ل��ى  للجميع 
ما من �صاأنه �أن ي�صاهم يف �حلفاظ 
�لعامة  �ل�����ص��ح��ة و�ل�����ص��لم��ة  ع��ل��ى 
�لن�صاط  رف���ع  ع��ل��ى  �حل���ف���اظ  م���ع 
عن  �لتدريبات  خلل  من  �لبدين 
بعد و�للتز�م يف �ملنازل حتى تزول 
هذه �لغمة وتعود جميع �لأن�صطة 

�لأندية  حر�ص  مثمنا  �لريا�صية، 
�ل�صحية  �لإر���ص��اد�ت  تطبيق  على 
من خلل ن�صر �لر�صائل �لتوعوية 
عرب من�صات �لتو��صل �لجتماعي 
�ب���ت���ك���اري���ة مم���ي���زة وعمل  ب���ط���رق 
للعاملن  �ل��ط��ب��ي��ة  �ل��ف��ح��و���ص��ات 
و�ملوظفن وتعقيم �لأندية و�ملباين 
ل��ه��ا �صمن  �ل��ت��اب��ع��ة  و�خل����دم����ات 
�لإجر�ء�ت �لحرت�زية حتى موعد 
�لعودة من جديد ملمار�صة �لن�صاط 
�ل���ري���ا����ص���ي ب�����ص��ك��ل ع�������ادي، حيث 
نعترب �لأندية �صركاء للمجل�ص يف 
للو�صول  �ملختلفة  خططها  تنفيذ 
وت�صجيل  �مل��ن�����ص��ودة  �ل��غ��اي��ات  �إىل 

�لإجناز�ت و�لنجاحات �ملختلفة.
�لقا�صمي  ���ص��ق��ر  �ل�������ص���ي���خ  ودع������ا 
�أن����دي����ة �لإم��������ارة من  �جل��م��ي��ع يف 
�إد�ر�ت وموظفن  �أع�صاء جمال�ص 
�لتكاتف  �إىل  ولع��ب��ن  وع��ام��ل��ن 
بالتوجيهات  و�لل��ت��ز�م  و�ل��ت��ع��اون 
�لر�صمية  �جل��ه��ات  م��ن  �ل�����ص��ادرة 
وع��دم �خل���روج و�لخ��ت��لط �إل يف 
�ملعلن عنها من  �حل��الت �خلا�صة 
�جلهات �ملخت�صة و�لتن�صيق مع ما 
يلزم �إذ� تطلب �لأمر حتى �نح�صار 
�حلياة  وع�������ودة  �ل���ف���ريو����ص  ه�����ذ� 
�جلهات  م��ع  و�ل��ت��ع��اون  �لطبيعية 
تنفيذ  يف  و�خل���ا����ص���ة  �حل��ك��وم��ي��ة 

وتطبيق �ملبادر�ت �ملميزة.
�ل�صيخ  �أك������د  �أخ��������رى،  ج���ه���ة  م����ن 
عبد�هلل بن ماجد �لقا�صمي رئي�ص 
نادي �ل�صارقة للفرو�صية و�ل�صباق 
�أن�����ه مت �ت���خ���اذ ك���اف���ة �لإج�������ر�ء�ت 
 ، و�لإر���ص��اد�ت  �لتوجيهات  لتنفيذ 
�لر�صيدة  للقيادة  بال�صكر  متوجها 
حيث  �لإمكانيات  كل  ت�صخر  �لتي 
�أجل  ب��ي��د م��ن  ي���د�  يعمل �جل��م��ي��ع 
�ل�صلمة،  م��ع��اي��ري  �أع��ل��ى  حتقيق 
كما �صكر �لكو�در �لطبية �لتي تعد 

خط �لدفاع �لأول .
و�أ�صاد �ل�صيخ �صعود بن عبد�لعزيز 
�ملعل رئي�ص نادي �ل�صارقة �لثقايف 
لل�صطرجن بقر�ر�ت جمل�ص �ل�صارقة 
و�لتي لقت جتاوبا من  �لريا�صي 
�ل���ن���ادي م���ن خ���لل ت��ط��ب��ي��ق كافة 

و�عتماد  �لح���رت�زي���ة  �لإج�����ر�ء�ت 
�ل��ع��م��ل و�ل���ت���دري���ب ع���ن ب��ع��د عرب 
�ملدربن  تو��صل  ت�صهل  منظومة 
مع �للعبن و�إلغاء كافة �لأن�صطة 
و�لتوجه بعمل �لبطولت �ملفتوحة 

كذلك عن بعد.
وث��م��ن ���ص��ع��ادة ع��ل��ي ���ص��امل �ملدفع 
رئي�ص جمل�ص �إد�رة نادي �ل�صارقة 
�لبحرية  ل���ل���ري���ا����ص���ات  �ل��������دويل 
ت��وج��ي��ه��ات �مل��ج��ل�����ص ف��ي��م��ا يخ�ص 
�ت����ب����اع �لإج�����������ر�ء�ت �لح����رت�زي����ة 
بعد  �لريا�صة عن  بر�مج  وتطبيق 
�إط��ار �حلر�ص على �صلمة كل  يف 
للأندية  و�مل��ن��ت�����ص��ب��ن  �ل��ع��ام��ل��ن 

�ملختلفة بالإمارة .
ك��م��ا �أث��ن��ى ���ص��ع��ادة �ل��دك��ت��ور طارق 
�إد�رة  رئ��ي�����ص جم��ل�����ص  خ�����ادم  ب���ن 
نادي �لثقة للمعاقن على قر�ر�ت 
و�لتي  �ل�������ص���دد  ه����ذ�  يف  �مل��ج��ل�����ص 
�للعبن  و���ص��لم��ة  حماية  تكفل 
�لريا�صية  ب��ال��ه��ي��ئ��ات  و�ل��ع��ام��ل��ن 
بالإمارة دون �لإخلل بالإلتز�مات 

�ملهنية .
�صلطان  �صعادة حممد  �أ�صاد  بدوره 
�إد�رة  جمل�ص  رئ��ي�����ص  �خل��ا���ص��وين 
�لريا�صي  �ل��ث��ق��ايف  م��ل��ي��ح��ة  ن����ادي 
بدور �ملجل�ص �لكبري للحفاظ على 
و�للعبن  و�لفني  �لإد�ري  �لكادر 

وم���ن���ت�������ص���ب���ي �لأن������دي������ة ب����اإ�����ص����د�ر 
�ل��ت��وج��ي��ه��ات �ل���ت���ي ت��ت��م��ا���ص��ى مع 

�لإجر�ء�ت �لحرت�زية .
ولفت �صعادة جمعة عبيد �ل�صام�صي 
رئي�ص جمل�ص �إد�رة نادي �حلمرية 
�لثقايف �لريا�صي �إىل �أنه وبح�صب 
فقد  �ملجل�ص  وتوجيهات  �إج���ر�ء�ت 
�للعبن يف خمتلف  �لنادي  وجه 
بالتدريبات  ب��الل��ت��ز�م  �لأن�����ص��ط��ة 
�لتوجيهات  لهذه  ترجمة  �ملنزلية 
�ملخت�صة  �جل����ه����ات  وت���وج���ي���ه���ات 
تعزيز  ع��ل��ى  وح��ر���ص��ا  �ل���دول���ة  يف 
و�لوقائية  �لإح���رت�زي���ة  �ل��ت��د�ب��ري 
�للعبن  ل��ي��اق��ة  ع��ل��ى  و�حل���ف���اظ 
با�صتمر�ر �لتدريبات �ليومية. كما 
ثمن �صعادة حمد �صامل بن حمودة 
نادي  �إد�رة  جمل�ص  رئي�ص  �لكتبي 
�لبطائح �لثقايف �لريا�صي قر�ر�ت 
�ملجل�ص �لتي تاأتي يف �إطار �حلر�ص 

على �ل�صلمة و�ل�صحة �لعامة .
و�أ���ص��ار �ل��دك��ت��ور عبد �ل����ر�زق بني 
نادي  �إد�رة  جمل�ص  رئي�ص  ر�صيد 
هدف  �أن  �إىل  للمعاقن  خورفكان 
و�صحة  �صلمة  ه��و  �لأول  �ل��ن��ادي 
�ل��لع��ب��ن و�مل��ن��ت�����ص��ب��ن و�ل���ك���و�در 
ت�صميم  مت  ل��ذ�  و�لإد�ري����ة  �لفنية 
�لريا�صية  للفرق  تدريبي  برنامج 
و�ل�������ص���روع يف ت��ن��ف��ي��ذه ف�����ور� عرب 

�ملنزيل  �ل��ت��دري��ب  برنامج  تطبيق 
�لفنية  �ل����ق����در�ت  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ف��اظ 
على  للحفاظ  �ل��ب��دن��ي��ة  و�ل��ل��ي��اق��ة 
�نتهاء  ح��ت��ى  �ملختلفة  �مل�����ص��ت��وي��ات 

هذه �لأزمة.
كما �أ�صار �صعادة �أحمد عبد�لرحمن 
�لعوي�ص رئي�ص جمل�ص �إد�رة نادي 
�ل�����ص��ارق��ة ل��ري��ا���ص��ات �ل���دف���اع عن 
�ل�صدد  ه���ذ�  يف  �أن����ه  �إىل  �ل��ن��ف�����ص 
مت �إط���لق ب��رن��ام��ج �ل��ت��دري��ب عن 
ب��ع��د و�ل����ذي ���ص��ه��د ت��ف��اع��ل كبري� 
و�لريا�صين  �ل��ن��ادي  م��درب��ي  ب��ن 
�لرب�مج  لهذه  �مل�صاهد�ت  و�متدت 

�لتدريبية خارج �لدولة.
بغد�د  �إب���ر�ه���ي���م  ����ص���ع���ادة  و�أ�����ص����اد 
�لدرمكي رئي�ص جمل�ص �إد�رة نادي 
�لثقايف  �ل��ري��ا���ص��ي  �حل�����ص��ن  دب����ا 
ب��ال��ق��ر�ر�ت �ل�����ص��ادرة م��ن �جلهات 
وت��ب��ع��ت��ه �ل��ت��وج��ي��ه��ات �مل��خ��ت��ل��ف��ة يف 
و�ملتابعة  �ل���د�ئ���م  �حل��ر���ص  �إط����ار 
و�ملوظفن  ل���لأن���دي���ة  �مل�����ص��ت��م��رة 
�مل��رج��وة يف ظل  �لأه����د�ف  وتعزيز 

هذه �لإجر�ء�ت �ل�صتثنائية.
رئي�ص  �لنقبي  �صامل  �صعادة  وثمن 
خورفكان  ن������ادي  �إد�رة  جم��ل�����ص 
خلل  �ملجل�ص  خطو�ت  �لريا�صي 
ت��وق��ف �لن�صاط  �ل��ف��رتة م��ع  ه���ذه 
�لإجر�ء�ت  �إىل  م�صري�  �لريا�صي، 

�لنادي  �ت��خ��ذه��ا  �ل��ت��ي  �ل��وق��ائ��ي��ة 
مع  �ل��دول��ة  توجيهات  م��ع  تفاعل 
�إط�����لق ن��ظ��ام �ل��ت��دري��ب ع���ن بعد 
�لبدين  �مل�������ص���ت���وى  ع���ل���ى  ح���ف���اظ���ا 
�أع����رب �صعادة  ب��امل��ق��اب��ل  ل��لع��ب��ن. 
���ص��ل��ط��ان ب���ن حم��م��د م��ع�����ص��د بن 
�ل��ك��ت��ب��ي رئ��ي�����ص جمل�ص  ه���وي���دن 
�إد�رة نادي �ملد�م �لثقايف �لريا�صي 
�لأندية و�جلهات  عن ثقته بقدرة 
�حلكومية على جتاوز هذه �لأزمة 
بف�صل �لتوجيهات �ل�صامية لقيادة 
�لنادي  �لتز�م  �إىل  م�صري�  �لدولة، 
بعد  ع��ن  �ل��ع��م��ل  م��ع��اي��ري  بتطبيق 
�لريا�صية  �جل�����و�ن�����ب  ك����اف����ة  يف 
و�لثقافية و�إطلق ثلث مبادر�ت 

ثقافية.
بدوره �أكد �صعادة علي كانو رئي�ص 
�صركة كرة �لقدم بنادي �إحتاد كلباء 
على  �ملجل�ص  �أن  �لثقايف  �لريا�صي 
�مل�صوؤولية و�لأمانة و�لتكليف  قدر 
وخري من يرتجم توجيهات �لقيادة 
�صحة  على  �حل��ف��اظ  يف  �لر�صيدة 
يف  و�ملنت�صبن  �لعاملن  و�صلمة 
كافة �لقطاعات �لريا�صية وهو ما 
�لعمل  بنظام  �لنادي  ب��دوره  نفذه 
�صاعات  وت��ق��ل��ي��ل  مكتبيا  ب��ع��د  ع��ن 
�لتدريب  ح�ص�ص  وتفعيل  �ل��دو�م 

�ملنزلية للعبن.

�أفاد تقرير �إعلمي �أن �لو�صع �لقت�صادي للأندية �لتي ت�صارك يف دوري 
�لدرجة �لأوىل �لأملاين لكرة �لقدم )بوند�صليغا( ودوري �لدرجة �لثانية 

�أكر ماأ�صاوية مما كان معروفا �صابقاً.
من  نادياً   13 �أن  لها  تقرير  �لريا�صية يف  �لأملانية  كيكر  و�أ�صارت جملة 
�ل�36، من بينها �أربعة فرق يف دوري �لدرجة �لأوىل- مهددون بالإفل�ص 

هذ� �ملو�صم ب�صبب �نت�صار فريو�ص كورونا �مل�صتجد.
و�عتمدت كيكر على �لأرقام �لتي �أعلنت ملمثلي �لأندية �ملحرتفة يف �جتماع 
�لأع�صاء �لذي عقدته ر�بطة �لدوري �لأملاين عرب د�ئرة تلفزيونية مغلقة 

�ملا�صي. �لثلثاء  كونفرن�ص” يوم  “فيديو 
�لأندية  �أجرتها  �لتي  �جل��رد  عملية  خ��لل  من  �ملخيفة  �لنتائج  وج��اءت 
هذ�  طلبت  �لر�بطة  وك��ان��ت  �حل���ايل.  �مل��وق��ف  ب�صاأن  �لر�بطة  م��ع  �ل�36 

�لأمر من �لأندية من قبل.
وبناء على هذه �لأرقام ، فاإن �ملوقف يف دوري �لدرجة �لثانية �أكر �صعوبة 

على وجه �خل�صو�ص.
مل  �إذ�  )�أي��ار(  مايو  بنهاية  �إفل�صها  ت�صهر  �أن  �أندية  �صبعة  على  ويتعن 
�لذي  �لر�بع  �لق�صط  و�أن  خا�صة  �ملوعد،  ه��ذ�  بحلول  �مل�صابقة  ت�صتاأنف 

يدفعه �ل�صركاء �لإعلميون لن يتم �إر�صاله.
ويفرت�ص �صد�د �لق�صط �لأخري من �لعقد �لإعلمي يف �أو�ئل مايو )�أيار( 

�إذ� كان �ملو�صم مقاما بانتظام.
�صيعلنان  �لثانية  �ل��درج��ة  م��ن دوري  �آخ��ري��ن  ن��ادي��ن  �أن  و�أظ��ه��ر �جل��رد 

�إفل�صهما يف يونيو )حزير�ن( �إذ� مل يح�صل على قيمة حقوق �لبث.
ميكنه  حيث  كبري  خطر  يف  �لبوند�صليغا  �أن��دي��ة  �أح��د  �أن  �لتقرير  و�أف���اد 
�لوفاء بالتز�ماته حتى �أيار/مايو فقط. كما ينتظر �أن تقوم ثلثة �أندية 

بتعين �أمن �لإفل�ص يف يونيو )حزير�ن(.
و�أ�صاف �أن 12 نادياً حولت �أمو�لها من ق�صط �لبث �لتلفزيوين �لر�بع 

�إىل موؤ�ص�صات �ئتمان و�صركاء �آخرين من �أجل �صد�د �لفو�تري �حلالية. 

»ال�شارقة الريا�شي« ي�شيد بتجاوب االأندية يف تطبيق االإجراءات االحرتازية

جمل�س دبي الريا�شي يطلق 
»املاراثون املنزيل« 10اجلاري

من �ملتوقع وبن�صبة تفوق %70، �أن �لحتاد �لإ�صباين لكرة �لقدم، �صيقرر 
فريو�ص  تف�صي  ظل  يف  �ملو�صم،  هذ�  قريباً �إلغاء م�صابقتي “�لليغا” و�لكاأ�ص 

كورونا �مل�صتجد،
�ملناف�صات،  ��صتكمال  ع��دم  ح��ال  يف  �لأك���رب،  �ملت�صرر  �صيكون  بر�صلونة  ن��ادي 

بحكم ت�صدره مناف�صات �لدوري �لإ�صباين بفارق نقطتن عن ريال مدريد.
�لقت�صادية،  �لناحية  �لكاتالوين من  �لفريق  �صي�صر  �مل�صابقة  �إنهاء  �أن  كما 
“�مللكي”  �لنادي  عك�ص   ،70% �إىل  رو�تبهم  بتخفي�ص  جنومه  ق��ر�ر  رغ��م 
فلورنتينو  �ملحنك  رئي�صه  بقيادة  �مل��ايل  �ل�صتقر�ر  م��ن  حالة  يعي�ص  �ل��ذي 

برييز. 

“�لليغا”  ر�بطة  �أن  ب�صحتها،  �ملوثوق  �لكربى  �لإ�صبانية  �ل�صحف  و�أك��دت 
تتوقع �أن معظم �لأندية �صت�صوت ل�صالح �إلغاء �ملو�صم، ب�صبب �نت�صار كورونا 

يف �لبلد.
“�لليغا”  يف  فريقاً   22 هناك  �ملقبل  �ملو�صم  �صيتو�جد  ذل��ك،  مت  ح��ال  ويف 

باملو�صم �لقادم، و�صيتم ت�صعيد فريقي قاد�ص وريال �صرق�صطة.
�أو  �لثانية،  للدرجة  �ل���دوري، لن يكون هناك هبوط  �إلغاء  �أن��ه يف ح��ال  كما 

�لثانية ب، هذ� �ملو�صم.
يذكر �أن جميع �لدوريات �لأوروبية متوقفة يف �لوقت �لر�هن ب�صبب كورونا، 

ولي�ص هناك موعد حمدد بعد ل�صتئناف �لبطولت.

ماذا �شيحدث لو األغيت الليغا؟

باأملانيا  حمرتفًا  ناديًا   13
تواجه �شبح االإفال�س



األحد   5   إبريل   2020  م  -   العـدد  12901  
Sunday    5   April   2020  -  Issue No   12901الفجر الريا�ضي

1818

ينتهي عقد �لنجم ماريو غوتزه مع برو�صيا دورمتوند �لأملاين لكرة �لقدم 
�أن يرحل عن �لفريق، لكن مل يظهر حتى �لآن  هذ� �ل�صيف، ومن �ملتوقع 
�صباق بن �لأندية على �صمه، رغم حقيقة �أنه ميكن �لتعاقد معه يف �صفقة 

�نتقال حر.
متابعي  ع��دد  خ��لل  يت�صح من  قد  ما  وه��و  ب�صعبية كبرية،  يحظى غوتزه 
ح�صابه بتويرت، �لذي يتفوق بفارق كبري على عدد متابعي ح�صاب برو�صيا 

دورمتوند، لكن تبدو �أن �أيامه بالفريق باتت معدودة.
ون��ادر�ً ما �صارك غوتزه مع �لفريق منذ تويل لو�صيان فافر من�صب �ملدير 

�لفني للفريق، كما �أنه مل يرق مل�صتو موهبته جمدد�ً، منذ �أن �صجل هدف 
�لفوز لأملانيا يف نهائي كاأ�ص �لعامل 2014 �أمام �لأرجنتن.

�أكر �صعوبة يف  عاماً(  لغوتزه )27  �ملقبلة  �لوجهة  م�صاألة حتديد  وباتت 
ظل �لأزمة �حلالية �ملتعلقة بانت�صار وباء فريو�ص كورونا.

حول  لأ�صهر  د�م��ت  حم��ادث��ات  تنجح  ومل  �ل�صيف،  يف  غوتزه  عقد  وينتهي 
جتديد �لعقد، حيث تردد �أن غوتزه لي�ص م�صتعد�ً لتخفي�ص كبري يف ر�تبه.

فريق  �إىل  �ن�صمامه  طريق  يف  عائقاً  �لكبرية  �ملالية  متطلباته  ت�صكل  وقد 
�آخر، رغم �أنه �صيكون له �حلق للنتقال يف �صفقة حرة. 

�ل�صلة، تخفي�ص رو�تب �للعبن  �لدوري �لأمريكي لكرة  �قرتحت ر�بطة 
�لأزمة  ظ��ل  �جل���اري، يف  )ني�صان(  �أب��ري��ل   15 م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً   50% بن�صبة 

�لناجمة عن تف�صي فريو�ص كورونا �مل�صتجد.
وردت ر�بطة �للعبن بهذه �لبطولة باأنها لن تقبل تخفي�صاً يف �لرو�تب �إل 

بن�صبة %25 فقط، على �أن يكون �عتبار�ً من 15 مايو  )�آيار( �ملقبل.
�أن  �لأم��ري��ك��ي،  �ل��ري��ا���ص��ي  �لإل���ك���رتوين   The Athletic وذك���ر م��وق��ع 
مناف�صات  ��صتئناف  ع��دم  ح��ال  مالياً،  عمله  ينبغي  م��ا  يناق�صان  �لطرفن 
مو�صم 2019-2020، ما يت�صمن �حتمالية �حتجاز ما ي�صل �إىل 25% 

من �لأجور �ملتبقية للعبن لدى �لدوري.
كما يو�صح �ملوقع �أنه �إذ� بد�أ دوري كرة �ل�صلة �لأمريكي يف �إلغاء مباريات، فاإن 
بند�ً يف �لتفاق �جلماعي يتعلق بالأحد�ث �لقهرية �صيجري تفعيله تلقائياً، 

ويق�صي باأن يفقد �للعبون %1 من ر�تبهم عن كل مبار�ة ملغاة.
�لأن�صطة  توقف  يعد  �جلماعي،  �لعمل  �تفاق  يف  عليه  للمن�صو�ص  ووف��ق��اً 
ب�صبب جائحة فريو�ص كورونا �مل�صتجد حدثاً قهرياً، لأنه يحول دون وفاء 

ر�بطة دوري كرة �ل�صلة للمحرتفن بالتز�ماتها.
وكان ينبغي �أن يخو�ص لعبي هذه �لبطولة 18 مبار�ة حتى نهاية �ملو�صم. 

ر�أى �لحتاد �لأوروبي لكرة �لقدم 
�ملبكر” و”غري  “من  �أن��ه  )وي��ف��ا( 
�أن  حم��ل��ي��ة  ب��ط��ول��ة  لأي  �ملربر” 
ب�صكل  �مل��و���ص��م  �إل���غ���اء  ق���ر�ر  تتخذ 
فريو�ص  ت��ف�����ص��ي  ب�����ص��ب��ب  ن���ه���ائ���ي 
بالبعاد  مهدد�  �مل�صتجد،  ك��ورون��ا 
لأندية  �لقاريتن  �مل�صابقتن  عن 

�لدوريات �لتي ل ُت�صَتكَمل.
وياأتي موقف �لحتاد �لقاري بعد 
ي����وم ع��ل��ى ق�����ر�ر ر�ب���ط���ة �ل�����دوري 
و”قبول  �ملو�صم  بانهاء  �لبلجيكي 
كت�صنيف   )...( �حل��ايل  �لرتتيب 

نهائي”.
�أر���ص��ل��ه �جلمعة  ويف �ل��ب��ي��ان �ل���ذي 
�لأندية  ر�بطتي  م��ع  ب��ال���ص��رت�ك 
�لأوروبية  و�ل���دوري���ات  �لأوروب���ي���ة 
وح�صلت وكالة فر�ن�ص بر�ص على 
�لحتاد  رئي�ص  �أب��دى  منه،  ن�صخة 
�ألك�صندر  �ل�صلوفيني  �لأوروب������ي 
ت�صيفريين “ثقة” باحتمال عودة 
�ملقبلة”،  �لأ���ص��ه��ر  “يف  �ملناف�صات 
م�صيفا “نعتقد �أن �أي قر�ر بانهاء 
�مل�صابقات �ملحلية يف هذه �ملرحلة، 
�صابق لأو�نه ولي�ص له ما يربره”.
�جلمعية  ت�صدق  �أن  �ملتوقع  وم��ن 
�ل���ع���م���وم���ي���ة ع���ل���ى ق�������ر�ر ر�ب���ط���ة 

�ملو�صم  بايقاف  �لبلجيكي  �لدوري 
�أب���ري���ل  ن���ي�������ص���ان   15 يف  ن���ه���ائ���ي���ا 
�حلايل، وما يرتتب عن ذلك من 
�أنه كان  باللقب مبا  تتويج لربوج 
يتقدم بفارق 15 نقطة على �أقرب 
ملحقيه قبل تعليق �لدوري حتى 

نهاية �ل�صهر �حلايل.
29 مرحلة  �نهاء  �ل��دوري  و�صهد 
�ل������دوري  30 ���ص��م��ن  م����ن �����ص���ل 
�مل���ن���ت���ظ���م، ق���ب���ل �ن�����ط�����لق ف���رتة 
�ل�”بلي �وف” و�لتي كان مقرر� 
�ن ي�صارك فيها �أول �صتة �ندية يف 
�لرتتيب. ونتيجة �لدور �لفا�صل، 
ي��ت��اأه��ل ���ص��اح��ب �مل��رك��ز �لول �ىل 
دور �ملجموعات من م�صابقة دوري 
�بطال �وروبا، �لو�صيف �ىل �لدور 
�مل�صابقة  م��ن  �ل��ث��ال��ث  �ل��ت��م��ه��ي��دي 
�لقارية �لوىل، و�لثالث �ىل �لدور 
�ل��ف��ا���ص��ل م��ن �ل�����دوري �لوروب����ي 

ليغ”. “يوروبا 
وقرر جمل�ص �د�رة �لر�بطة �لذي 
�خلمي�ص  �ل��ف��ي��دي��و  ع���رب  �ج��ت��م��ع 
�ملرغوب  غري  من  �نه  “بالجماع 
فيه، ب�صرف �لنظر عن �ل�صيناريو، 
30 حزير�ن  متابعة �مل�صابقة بعد 
��صتئناف  “عدم  ومت��ن��ى  يونيو” 

-2019 م����و�����ص����م  م�������ص���اب���ق���ات 
.”2020

�لفا�صل  �ل���دور  �ل��غ��اء  مت  وعمليا 
“بلي �أوف” �ملقام بنظام �لدوري 

�مل�صغر.
24 يف  ��صل  ناديا من   17 وك��ان 
عربو�  و�لثانية  �لوىل  �لدرجتن 

رغبتهم  ع����ن  �مل���ا����ص���ي  �ل����ص���ب���وع 
بانهاء �ملو�صم.

�تخاذ  �ل�������دوري  ر�ب���ط���ة  و�أك�������دت 
بتو�صيات  ع��ل��م��ه��ا  ب��ع��د  ق����ر�ره����ا 
مبوجبها  “و�لتي  �ل�������ص���ل���ط���ات 
م��ن غ��ري �مل��رج��ح �ق��ام��ة مباريات 
ب���ح�������ص���ور ج����م����اه����ري ق����ب����ل 30 

حزير�ن يونيو”.
“كوفيد19-”  جائحة  وت�صببت 
�أل���ف �صخ�ص يف  ب��وف��اة �أك���ر م��ن 
بلجيكا، بح�صب بيان ر�صمي �صادر 

�خلمي�ص عن �لهيئات �ل�صحية.
�أ�صار �لحتاد �لأوروبي  �لبيان  ويف 
�أن�����ه م�����ص��ت��ع��د ح��ت��ى لإرج�����اء  �ىل 

�أوروب��ا من  �أبطال  ��صتئناف دوري 
�لبطولت  ب��ان��ه��اء  �ل�����ص��م��اح  �أج����ل 
“جمموعات  باأن  كا�صفا  �لوطنية، 
ت���و�����ص���ل يومي  ع���ل���ى  �ل����ع����م����ل... 
�لهدف  �ىل  �ل���و����ص���ول  ل�����ص��م��ان 
�إن����ه����اء  �مل���ت���م���ث���ل يف  �لأ�����ص����ا�����ص����ي 
�إمكانية  ذلك  يف  مبا  �مل�صابقات... 

)�أي  +وي��ف��ا+  م�صابقتي  ��صتئناف 
بعد  ليغ(  ويوروبا  �لأبطال  دوري 
�نتهاء �لدوريات �ملحلية”، يف متوز 

يوليو �أو �آب �أغ�صط�ص.
بلجيكا  مت���ه���د  ب�������اأن  وُي����ت����َخ����وف 
�لت�صديق  مت  ح����ال  يف  ب���ال���ق���ر�ر 
عليه من قبل �جلمعية �لعمومية 
�لطريق  �حل��ايل،  �ل�صهر  منت�صف 
�أمام �لبطولت �لأوروبية �لأخرى 
لل�صري على هذه �خلطى، ل�صيما 
هناك  حيث  و�إن��ك��ل��رت�  �إيطاليا  يف 
م��ط��ال��ب��ة ب��ان��ه��اء �مل��و���ص��م يف ظل 
�رتفاع حالت �لوفيات و�لإ�صابات 

بفريو�ص “كوفيد19-”.
ور�أى �لبيان �مل�صرتك �ل�صادر عن 
�لحتاد �لأوروبي ور�بطتي �لأندية 
�لأوروبية  و�ل���دوري���ات  �لأوروب���ي���ة 
�لق�صوى...  �لأه��م��ي��ة  “من  �أن����ه 
م���ن���ح �لأل�����ق�����اب �ل���ري���ا����ص���ي���ة على 
�أن ن�صمن  �أ�صا�ص �لنتائج... يجب 
فر�صة  ه����ن����اك  �أن  ط����امل����ا  ذل������ك 
هناك  �أن  وط���امل���ا  ق��ائ��م��ة،  �أخ�����رية 
للروزنامة  حلول  لإيجاد  �إمكانية 

و�لعمليات و�لقو�نن”.
�مل�صاركة  باإمكانية  �لبيان  و�صكك 
لأندية  �ل��ق��اري��ت��ن  �مل�صابقتن  يف 

�لدوريات �لتي قررت �إلغاء �ملو�صم، 
مو�صحا �أن “�مل�صاركة يف �مل�صابقات 
بالنتيجة  ت���ت���ح���دد  �لأوروب�������ي�������ة 
كل  ن��ه��اي��ة  يف  �ملحققة  �ل��ري��ا���ص��ي��ة 
و�لتوقف  ك��ام��ل��ة،  حملية  بطولة 
�ل�صكوك  ي��ث��ري  لأو�ن�����ه  “�ل�صابق 
�أي  �ل�صرط”،  ه��ذ�  حتقيق  ح��ول 
يكون  �أن  ب�����ص��رورة  �مل��ت��ع��ل��ق  ذل���ك 
بانهاء  م��رت��ب��ط��ا  �ل���ف���رق  ت��رت��ي��ب 

�ملو�صم باأكمله.
+ويفا+  “يحتفظ  �ل��ب��ي��ان  وخ��ت��م 
�لأندية  �أح��ق��ي��ة  تقييم  يف  ب��احل��ق 
م�صابقاته  يف  قبولها  �صيتم  �لتي 
-2020 م���و����ص���م  يف  ل����لأن����دي����ة 

.”2021
ورد� ع��ل��ى م��ا ���ص��در ع��ن �لحت���اد 
�لدوري  ر�بطة  ك�صفت  �لأوروب���ي، 
مناق�صات  �أج���رت  �أن��ه��ا  �لبلجيكي 
“بناءة” مع �لهيئة �لقارية �صباح 
على  “�عرت�صت  لكنها  �جل��م��ع��ة، 
�أي نهج من �صاأنه �أن يجرب �لدوري 
ع��ل��ى �ل���ص��ت��م��ر�ر يف ظ���ل �لأزم����ة 
�ىل  د�ع���ي���ة  �حلالية”،  �ل�����ص��ح��ي��ة 
بعن  ت��اأخ��ذ  خمتلفة”  “مقاربة 
�لبطولت  خ�صو�صيات  �لع��ت��ب��ار 

و�لبلد�ن.

)ويفا( يهدد باالإبعاد القاري يف حال االإلغاء غري املربر للدوريات 

��صتبعد و�لد جنم نادي يوفنتو�ص، غونز�لو هيغو�ين، فكرة 
ع��ودة �ل��لع��ب يف �ل��وق��ت �حل��ايل للعب يف ريفر بليت مرة 

�أخرى.
�أن ريفر بليت يريد  �إعلمية يف وقت مبكر،  �أف��ادت تقارير 
كان  �ل��ذي  �ملو�صم �جل��اري، وهو  نهاية  �صم هيغو�ين عقب 
قد بد�أ لعب ريال مدريد �ل�صابق معه قبل �لرحيل للفريق 

ذلك  وب��ع��د  ن��اب��ويل  �إىل  وم��ن��ه   ،2007 ع���ام  يف  “�مللكي” 
يوفنتو�ص.

�إمكانية حلدوث  �أي  ولكن و�لد هيغو�ين نفى ب�صكل قاطع 
تلك �ل�صفقة.

وقال و�لد هيغو�ين يف ت�صريحات ملوقع جول �لعاملي: “يف 
�أمر  �إىل ريفر بليت، ه��ذ�  �ل��ع��ودة  �ل��وق��ت �حل��ايل ل ميكنه 

للعام  يوفنتو�ص  م��ع  بعقد  غ��ون��ز�ل��و  يرتبط  �إذ  م�صتحيل 
�حلايل، و�لعام �ملقبل �أي�صاً”.

وعاد هيغو�ين �إىل يوفنتو�ص هذ� �ملو�صم بعد �إنتهاء �إعارته، 
�ملا�صي،  �لعام  �لرتتيب  وت�صيل�صي على  مع كًل من ميلن 
8 �أهد�ف، وقدم متريرة حا�صمة  حيث �صجل �بن 32 عاماً 

يف جميع �مل�صابقات مع “�لبيانكونريي”.

حقيقة رحيل هيغواين اإىل
 ريفر بليت

م�شوار غوتزه يف دورمتوند يقرتب 
من خط النهاية

دوري ال�شلة االأمريكي يقرتح 
تقلي�س رواتب الالعبني 50 %

د�صن �لرت��ص نادي �صالكه �لأملاين لكرة �لقدم، م�صروعاً خريياً لدعم �ل�صركات 
�ل�صغرية يف مدينتهم جلزنكري�صن، يف مو�جهة تد�عيات وباء كورونا.

�أط��ل��ق �ل��رت����ص ���ص��ال��ك��ه، ب��ال��ت��ع��اون م��ع ق�صم ���ص��وؤون �جل��م��اه��ري يف �لنادي، 
�مل�صروع �خلريي حتت �صعار “�صاعد جلزن”، وكتب �للرت��ص على �صفحته 
�لأزم��ة كما كانت، ل ميكن  �لتي لن تعود بعد  “جلزنكري�صن  �لإلكرتونية: 

ت�صورها بالن�صبة لنا جميعاً”.
ويهدف �لألرت��ص من �مل�صروع �إنقاذ �أكرب عدد ممكن من �حلانات و�ل�صركات 

�ل�صغرية يف جلزنكري�صن، و�لتي فقدت م�صدر �إير�د�تها ب�صبب �أزمة كورونا، 
وبينها مطعم �لنادي “بو�ص”.

�إل��ك��رتوين ميكن م��ن خلله للجماهري دعم  �لل��رت����ص ع��ن موقع  و�أع��ل��ن 
�خلدمات،  �أو  و�ل�صيافة  �مل��ط��اع��م  جم��ال  يف  تعمل  �ل��ت��ي  �ملحلية  �ل�����ص��رك��ات 

بالإ�صافة �إىل �ملوؤ�ص�صات �لجتماعية و�لفنانن.
ويعر�ص �ملوقع بيع قم�صان �لفريق، و�صيتم تخ�صي�ص 10 يورو من ثمن كل 

قمي�ص ل�صالح �صركة ما، بح�صب �ختيار �لعميل. 

األرتا�س �شالكه يد�شن م�شروعًا خرييًا
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الفجر الريا�ضي

للتنازل  م�صتعد  �لإي���ط���ايل  ي��وف��ن��ت��و���ص  ن���ادي  �أن  �إخ���ب���اري،  ت��ق��ري��ر  ذك���ر 
ع��ن خ��دم��ات مهاجمه �ل��رب�زي��ل��ي دوغ��ل���ص ك��و���ص��ت��ا، م��ن �أجل 

�صيتي  مان�ص�صرت  م��ن  خي�صو�ص  غابرييل  م��و�ط��ن��ه  �صم 
�لإجنليزي، يف �صفقة تبادلية.

كان كو�صتا )29 عاماً( لعب حتت قيادة �ملدير �لفني 
�حلايل ملان�ص�صرت �صيتي، بيب غو�رديول، خلل فرتة 

توليه تدريب بايرن ميونخ �لأملاين.
�لبدلء  �صمن  ع��ام��اُ   23 خي�صو�ص  ظ��ل  م��ا  وك��ث��ري�ُ 
�ن�صم  �ل���ذي  �صيتي،  مان�ص�صرت  م��ع  م�����ص��و�ره  خ���لل 

�أن  �لربيطانية،  ذ� �صن  ذك��رت �صحيفة  2017، وقد  بد�ية عام  �إليه يف 
وكيل خي�صو�ص جيوفاين بر�ن�صيني مل ي�صتبعد �نتقال �للعب �إىل 

يوفنتو�ص.
�صيتي،  مان�ص�صرت  عن  �صريحل  “خي�صو�ص  بر�ن�صيني:  وق��ال 

فقط يف حالة خروجه من ح�صابات غو�رديول”.
�إجمايل  14 مبار�ة من  �صارك يف  �أما كو�صتا فقد 
�ملو�صم  ه���ذ�  ي��وف��ن��ت��و���ص  م���ب���ار�ة خ��ا���ص��ه��ا   26
تتوقف  �أن  ق��ب��ل  �لإي����ط����ايل،  �ل������دوري  يف 
�ملناف�صات ب�صبب �أزمة �نت�صار فريو�ص 

كورونا.
و�أحرز خي�صو�ص 37 هدفاً 
يف 44 مبار�ة خا�صها 
مان�ص�صرت  م������ع 
�صيتي يف �لدوري 
لكنه  �لإجنليزي، 
�إز�ء  ب���د� حم��ب��ط��اً 
ب�صكل  م�صاركته  ع��دم 
ه���ج���وم  يف  م���ن���ت���ظ���م 
ظل  يف  وذل��ك  مان�ص�صرت، 

تو�جد �صريجيو �أغويرو.
مريكاتو  كالت�صيو  م��وق��ع  وذك���ر 
�ل���ذي  ي��وف��ن��ت��و���ص  �أن  �لإي�����ط�����ايل، 
ت��ردد �أن��ه �أب���دى ����ص��ت��ع��د�د�ً يف فرب�ير 
جنيه  م���ل���ي���ون   59 ل���دف���ع  )�����ص����ب����اط( 
�إ�صرتليني، يج�ص �لنب�ص من جديد، وقد 
ي�صتخدم كو�صتا كو�صيلة �إقناع من �أجل �إبر�م 
يوفنتو�ص  �أن  �إىل  �صن  ذ�  و�أ�صارت  �ل�صفقة. 
مبثابة  خي�صو�ص  ي���رى  ���ص��اري،  م��اوري��ت�����ص��ي��و 
كري�صتيانو  �لربتغايل  للنجم  �ملثايل  �ل�صريك 

رونالدو يف هجوم �لفريق. 

تاأجيل  )كونكاكاف(  و�لكاريبي  و�لو�صطى  �ل�صمالية  �أمريكا  �حتاد  �أعلن 
�لأدو�ر �لنهائية للن�صخة �لأوىل مل�صابقة دوري �لأمم �لتي كانت مقررة يف 
حزير�ن يونيو �ملقبل يف ولية تك�صا�ص �لأمريكية، �إىل �أجل غري م�صمى 

وذلك ب�صبب فريو�ص كورونا �مل�صتجد.
�لنهائي و�لنهائي  �لدورين ن�صف  �أن  �لكونكاكاف يف بيان  و�أو�صح �حتاد 

�صيقامان يف موعد �صيتم حتديده لحقا.
وكان من �ملقرر �أن تلتقي هندور��ص مع �لوليات �ملتحدة، و�ملك�صيك مع 
�لر�بع من حزير�ن  �لنهائي يف هيو�صنت يف  ن�صف  �ل��دور  كو�صتاريكا يف 
يف  منه  �ل�صابع  يف  و�لنهائية  �لثالث  �ملركز  مبار�تا  تقام  �ن  على  يونيو، 

د�ل�ص.
�أننا نو��صل تقييم مناف�صاتنا �ملقرر  “مبا  وقال �لحتاد �لقاري يف بيانه 
�إقامتها يف �لأ�صهر �ملقبلة، فاإن رفاهية جميع �لفاعلن يف كرة �لقدم يف 

جميع �أنحاء منطقتنا تظل �أولويتنا �لأوىل”.
�لفيفا  �لت�صاور مع  �لعام �حلايل، وبعد  “نظر� للو�صع �ل�صحي  و�أ�صاف 

لكرة  �لدولية  ب��ال��روزن��ام��ة  يتعلق  فيما  �ل��ق��دم(  لكرة  �ل���دويل  )�لحت���اد 
�لقدم، �تخذنا قر�ر تعليق �لأدو�ر �لنهائية لدوري �أمم �أمريكا �ل�صمالية 

و�لو�صطى و�لكاريبي”.
وكانت �لدو�ر �لنهائية مقررة يف فرتة �لتوقف �لدويل يف حزير�ن يونيو 
�ملقبل. و�أعلن �لحتاد �لدويل �جلمعة تاأجيل كل �ملباريات �لدولية �ملقررة 
يف �صهر حزير�ن/يونيو بعد �لجتماع �لول لفريق عمله �ملخ�ص�ص ملتابعة 

تف�صي فريو�ص كورونا �مل�صتجد.
زمني  ج��دول  لو�صع  �لقارية  �لحت���اد�ت  مع  مناق�صات  �ج��ر�ء  تقرر  كما 

جديد لت�صفيات كاأ�ص �لعامل 2022.
�أمريكا  �أنحاء  �لفو�صى يف جميع  19 يف حالة من  كوفيد  وب��اء  وت�صبب 
وتاأجيل  توقف  �إىل  و�أدى  �ل��ع��امل،  �أن��ح��اء  خمتلف  غ��ر�ر  على  �ل�صمالية 
و�إلغاء �لعديد من �لبطولت �لكبرية يف خمتلف �لريا�صات، �أهمها دورة 
�لألعاب �لأوملبية �ل�صيفية وكاأ�ص �أوروبا وكوبا �أمريكا يف كرة �لقدم و�لتي 

�صتقام �لعام �ملقبل.

عر�ص �أ�صطورة كرة �لقدم �لرجنتينية دييغو مار�دونا تخفي�ص ر�تبه 
كمدرب يف نادي خيمنا�صيا لبلتا، مل�صاعدته يف �لأزمة �ملادية �لناجمة 

عن تف�صي فريو�ص كورونا �مل�صتجد.
 17 منذ  �آخ��ر  ��صعار  حتى  �لجنتيني  �ل���دوري  مباريات  تعليق  ومت 
رو�تب  لتخفي�ص  مفاو�صات  يف  �ل���دوري  ر�بطة  ودخلت  �ذ�رم��ار���ص، 

�للعبن و�ملوظفن، لتخفيف �لثر �لكارثي ليقاف �ملناف�صات.
غابريال  �لثانية  �ل��درج��ة  �ىل  بالهبوط  �مل��ه��دد  �ل��ن��ادي  رئي�ص  وق��ال 
بيليغرينو لذ�عة “�صييلو �صبورت�ص”: “تبادلنا �لر�صائل مع م�صاعده 
وكان )مار�دونا( من بن �و�ئل �مل�صتعدين ملر�جعة ر�بته، لنه يرغب 

يف ذلك”.
و�أ�صاف “هذ� يدل على �صخ�ص ل يفكر باملال، بل مب�صاعدة خيمنا�صيا 

يف هذ� �لو�صع”.
وكان بطل �لعامل 1986 قد ��صتلم تدريب �لنادي يف �أيلول �صبتمرب 

�ملا�صي.
وتابع رئي�ص �لنادي �ن “مار�دونا ل يتطلع لنهاية عقده. هو يف منزله 

�لآن لكنه �صيعود. �صيكون جاهز� بعد �نتهاء هذه �مل�صاألة”.
�أ�صاف  �ل��ع��زل،  وع��ن طريقة تكّيف م��ار�دون��ا )59 ع��ام��ا( م��ع ف��رتة 

�جلميع...  مثل  بامللل  ي�صعر  جيدة،  بحال  “دييغو  بيليغرينو 
معّر�صة  جمموعة  �إىل  �أق��رب  عمر  يف  لأن��ه  بنف�صه  يعتني 

للخطر، لكنه يتعامل مع �لمر باأف�صل ما يف و�صعه”.
وك���ان م���ار�دون���ا وج���ه �ل�صهر �مل��ا���ص��ي ر���ص��ال��ة دعم 

بفرتة �صعبة  �لذين ميرون  لليطالين 

ب�صبب تف�صي �لوباء.
نابويل  قمي�ص  يرتدي  وه��و  �إن�صتاغر�م  تطبيق  على  له  �صورة  ن�صر 
معلقا  وكتب  باولو  �صان  ملعب  يف  �لثمانينيات  حقبة  خ��لل  فريقه 
عليها “ع�صت يف نابويل ملدة �صبع �صنو�ت، لدي عائلة هناك، و�لكثري 
من �لنا�ص �لذين �أحبهم و�لذين يحبونني. �إيطاليا جزء من حياتي 

و�أريد �أن �أر�صل لهم ر�صالة دعم يف هذه �لأوقات �ل�صعبة”.
“�لفتى �لذهبي” �لذي تّوج بطل للدوري �لإيطايل عامي  و�أ�صاف 
1987 و1990 “هناك )يف �إيطاليا(، �أدرك �جلميع �أن عليهم �لبقاء 

يف منازلهم. �آمل �أن منتثل بهم يف �لأرجنتن يف �لوقت �ملنا�صب”.
�صخ�صا   1353 �لرج��ن��ت��ن  يف  و��صيب 

 42 بينهم  “كوفيد19-”  بفريو�ص 
حالة وفاة.

مارادونا يعر�س تخفي�س راتبه 
مع خيمنا�شيا 

قال �ملدير �لفني لفريق �إيفرتون �لإجنليزي لكرة �لقدم كارلو �أن�صيلوتي، 
�إلغاء  عن  �لإع��لن  مت  لل�صكوى” �إذ�  �صبب  لديه  “�صيكون  ليفربول  �إن 

�لدوري �لإجنليزي �ملمتاز ومل مينح �للقب لفريق ليفربول، 
�ل���ذي �ق���رتب م��ن��ه ب�����ص��دة، ول��ك��ن��ه �أك���د �أن���ه يجب 

�لتفكري يف �لوقت �حلايل على �ل�صيء �لأهم 
وهو “�ل�صحة”.

ن�صرتها  ت�صريحات  يف  �أن�صيلوتي  وق���ال 
“حرمان  �ل��ف��رن�����ص��ي��ة:  ليكيب  �صحيفة 
�صيكون  باللقب؟  �لتتويج  م��ن  ليفربول 

ل��دي��ه��م �أ���ص��ب��اب ل��ل�����ص��ك��وى، ول��ك��ن م��ا يهم 
حالياً هي �ل�صحة �لنا�ص. يجب �أن نفكر يف 

هذ� فقط و�أن نتبع تعليمات �حلكومات بينما 
نبقى يف �ملنزل”.

و�أكد �ملدرب �لإيطايل �أن �ل�صيء �ملهم هو عودة 
وبعد  متكافئة  ظ���روف  يف  للمناف�صة  �ل��ف��رق  ك��ل 

فرتة من �لإعد�د.
و�أ�صاف: “يجب �أل يكون هناك مز�يا لأي 

فريق عن �لآخر. خلل 15 يوماً، 

�لتاأكد  �أول �صيء يجب  �أن يكون جاهز�ً، ولكن  �لقدم  ميكن للعب كرة 
كل  يف  يعملون  �لذين  �لأ�صخا�ص  و�أي�صا  ب��اأم��ان.  �للعبن  كل  �أن  منه 

مبار�ة”.
ريال  م��درب  �أ���ص��ار  �لعاملية،  �ل�صحية  �ل��ط��و�رئ  حالة  وع��ن 
من  للغاية”  “قلقاً  ي���ز�ل  ل  �أن  �إىل  �ل�صابق  م��دري��د 
من  تاأتي  �لتي  كورونا  بفريو�ص  �ملتعلقة  �لأنباء 

بلده.
من  �أك����ر  ق��ت��ل  �ل��ف��ريو���ص  “يو��صل  وق�����ال: 
�صخ�ص يومياً. من �ملوؤمل للغاية �صماع   600
�أنباء وفاة �لعديد من �ملو�طنن ب�صكل يومي. 
�أمر  يف  جيد  بعمل  قامت  �إيطاليا  �أن  �أعتقد 
ويعتقد  مثيل”.  ل��ه  ي�صبق  مل  للغاية  �صعب 
�أن�صيلوتي، �لذي �عرتف باخل�صائر �لقت�صادية 
�لتي �صيحدثها �لوباء يف �لريا�صة، �أن “�لطبيعة 
�أر�صلت لنا علمة و�أنه حان �لوقت للتوقف لفرتة. 
�أنظمة  ���ص��ي�����ص��اع��د ج��م��ي��ع  �مل���وق���ف  ه����ذ� 
كفاءة  �أك���ر  ت��ك��ون  �أن  �ل�صحة 

عن ذي قبل”. 

اأن�شيلوتي: من حق ليفربول تقدمي 
�شكوى اإذا اأُلغي الدوري 

هذا ما �شيتنازل عنه يوفنتو�س 
ل�شم خي�شو�س

تاأجيل االأدوار النهائية لدوري 
اأمم الكونكاكاف 

�لأول  �ل��ن��ائ��ب  �أن  ديبورتيفو،  م��ون��دو  �صحيفة  �أف����ادت 
ل��رئ��ي�����ص ن����ادي ب��ر���ص��ل��ون��ة، ج�����وردي ك����اردون����ر، �أ�صيب 

بفريو�ص كورونا.
ب��ك��ورون��ا يف كيان  ي�����ص��اب  ث��ال��ث �صخ�ص  ك���اردون���ر  ي��ع��د 
�لنادي ر�مون  �لبار�صا، بعد مدير �خلدمات �لطبية يف 

كنال، و�لطبيب �لتاريخي �مل�صوؤول عن �صئون فريق �ليد، 
�أنتوين غوترييز، وذكر �أنهما يتعافيان ب�صكل جيد.

يف حن �أ�صافت �ل�صحيفة يف نف�ص �ل�صياق، �أن كاردونر 
يتعافى ب�صكل مر�صي دون م�صاعفات بعد �لأيام �لقليلة 

�لأوىل من تعر�صه للفريو�ص.

�أن كاردونر ��صتمر يف �لتو��صل مع  و�أ�صارت موندو �إىل 
�إد�رة بر�صلونة دون م�صاكل رغم مر�صه، وذلك  جمل�ص 
طريق  عن  عقدها  مت  �لأخ���رية  �لجتماعات  لأن  نظر�ً 
بعد  �إ�صبانيا،  يف  �ملعلنة  �لإن����ذ�ر  حالة  ب�صبب  �لفيديو 

تف�صي فريو�ص كورونا بها.

اإ�شابة نائب رئي�س بر�شلونة 
بفريو�س كورونا



بائع مثلجات خلدمة النا�س املعزولني
�أرجاء  يف  ع��ادة  �ل�صاحنة  ه��ذه  تتنقل  �جلميل،  �لطق�ص  حلول  مع 
�ملثلجات،  �لأطفال من خلل  �إىل قلوب  �لبهجة  بلفا�صت لإدخ��ال 
لكن يف زمن �لعزل �ملنزيل ب�صبب فريو�ص كورونا �مل�صتجد، حتولت 

�إىل دكان بقالة متنقل يف خدمة �لفئات �ل�صعيفة.
يف حي ل تتو�فر فيه خدمات كثرية يف �ملدينة �لإيرلندية �ل�صمالية، 
ي�صع �ملوظفان يف �ل�صاحنة �لأقنعة و�لقفز�ت لبيع زبائنهم �جلدد، 

�خلبز و�حلليب و�لبطاطا و�لبي�ص... وورق �ملر�حي�ص.
مكان  �لأخ��رى،  �ملثلجة  و�ملنتجات  �لبيتز�  حلت  �ل�صاحنة  فد�خل 
تز�ل  ل  و�ل��زرق��اء  و�حل��م��ر�ء  �لبي�صاء  �ل�صاحنة  �أن  �إل  �ملثلجات. 
تعلن جميئها ببث مو�صيقى فرحة كانت تزرع �حلما�صة يف نفو�ص 

�لأطفال.
�ليوم من م�صنن وفئات معر�صة  �ل�صاحنة �جلدد  زبائن  ويتاألف 
�لتب�صع  وي�صكل  بالفريو�ص  �لإ�صابة  لحتمال  غريها  من  �أك��ر 
وجه  ويف  جم��ازف��ة.  �آخ��ري��ن،  كر  زبائن  جانب  �إىل  لهم  بالن�صبة 
�إيرلند�  30 �صخ�صا يف  �نت�صار وباء كوفيد19- �لذي �أودى بحياة 
من  �ل��ف��ئ��ات  ه���ذه  م��ن  �ل��ربي��ط��ان��ي��ة  �حل��ك��وم��ة  طلبت  �ل�صمالية، 
�أ�صهر  ثلثة  م��دة  �ملنزيل  �حلجر  يف  �أنف�صهم  ي�صعو�  �أن  �ل�صكان 
�لذين  �لأ�صخا�ص  �إىل  بالن�صبة  لكن  للتب�صع.  �إل  �خل��روج  وع��دم 
�خليار�ت  تكون  ي�صاعدونهم،  ج��ري�ن  �أو  لديهم  قريبة  عائلة  ل 

حمدودة جد�.

فوجي فيلم تبتكر جهازا الختبار كورونا 
جهاز  �بتكرت  �إنها  �ليابانية  هولدجنز  فيلم  فوجي  �صركة  قالت 
لظهور  �ملطلوب  �لوقت  يخف�ص  كورونا  لفريو�ص  جديد�  �ختبار 

�لنتيجة �إىل نحو �صاعتن فح�صب.
وذكرت �ل�صركة يف �إف�صاح �أن �جلهاز من �بتكار )فوجي فيلم و�كو 

بيور كيميكال كورب( �لتابعة لها و�صيطرح يف 15 �أبريل ني�صان.
�مل�صبب ملر�ص كوفيد19-  �لك�صف عن �لفريو�ص  �إن جهاز  وقالت 
�لفح�ص  �أج��ه��زة  م��ن  �أ���ص��رع  �لنتيجة  �إظ��ه��ار  على  ق���ادر�  �صيكون 
�مل�صتخدمة يف �لوقت �لر�هن �لتي حتتاج �إىل مدة بن �أربع و�صت 

�صاعات لك�صف نتيجة �لختبار.
و�بتكرته  �لإنفلونز�  يعالج  �ل��ذي  �أفيجان  عقار  �ختبار  وي��ج��ري 

فوجي فيلم كعلج للفريو�ص يف �ل�صن.

في�شبوك يكافح كورونا 
ي�صتخدم باحثون يف جمال �لأمر��ص �ملعدية بيانات حتديد موقع 
حمدثة  يومية  بيانات  لتقدمي  في�صبوك  على  �ملحمول  �لهاتف 
�لتباعد  �أو�م���ر  فاعلية  تقييم  على  تعمل  �أمريكية  وولي���ات  مل��دن 
�لجتماعي �لتي تهدف �إىل �إبطاء �نت�صار فريو�ص كورونا �مل�صتجد. 
وقالت )�صبكة بيانات �لتنقل لفريو�ص كوفيد19-(، وهي جمموعة 
40 باحثا يف جمال �ل�صحة، ينتمون جلامعات منها هارفارد  من 
�أع�صاءها يتبادلون منذ منت�صف  �إن  وبرين�صتون وجونز هوبكنز، 
�أفكار� م�صتقاة من بيانات �صبكة �لتو��صل �لجتماعي  �آذ�ر  مار�ص 
�ل��ع��م��لق��ة م���ع ك���ل م���ن ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا وم��ا���ص��ات�����ص��و���ص��ت�����ص ومدينة 
نيويورك. ياأتي ��صتخد�م بيانات حتديد �ملوقع يف مكافحة فريو�ص 
�لتكنولوجيا  �صركات  مم��ار���ص��ات  يف  مكثف  تدقيق  و�صط  ك��ورون��ا 
تف�صيلية  معلومات  �ل�صركات  جتمع  حيث  باخل�صو�صية،  �ملتعلقة 
ع���ن �ه��ت��م��ام��ات �لأ���ص��خ��ا���ص ف��ي��م��ا ي��خ�����ص �ل��ت��ط��ب��ي��ق��ات ومو�قع 

�لإنرتنت وذلك غالبا من �أجل �لإعلنات �مل�صتهدفة.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

علماء: عدوى كورونا تنتقل تنف�شيًا 
قّدر �لعلماء �لعاملون يف �حلكومة �لأمريكية �أن فريو�ص كورونا �مل�صتجد ينتقل بن �لنا�ص حتماً حينما يتكلمون 
�أو يتنف�صون. وبناء على ذلك، �أو�صت �ل�صلطات �لأمريكين ر�صمياً بتغطية وجوههم عندما يخرجون من بيوتهم 

للإ�صهام يف �حتو�ء �لوباء ب�صكل �أقوى.
و�أعلن �لرئي�ص �لأمريكي دونالد تر�مب عن هذ� �لإجر�ء م�صاء �جلمعة، موؤكد�ً �أن �مل�صاألة جمرد تو�صية ولي�صت 
�إلز�مية. وتطلب �ل�صلطات �ل�صحية من �ل�صكان تغطية وجوههم با�صتخد�م �أقنعة م�صنعة يدوياً و�أو�صحة �أو منديل 
بهذه  نق�ص  لوجود  نتيجة  �ملر�ص  �لعاملة يف مكافحة  �ل�صحية  للفرق  �لطبية  �لأقنعة  بهدف تخ�صي�ص  للر�أ�ص، 

�ملعد�ت.
ويف نيويورك، �صبق �أن طلب رئي�ص �لبلدية من �ل�صكان تغطية وجوههم عند �خلروج من �ملنزل. ويطبق منذ �جلمعة 

ن�صف �مل�صاة يف مانهاتان هذه �لن�صيحة، كما �صاهد �صحافيون يف وكالة فر�ن�ص بر�ص.
وترى �لدول �لآ�صيوية �لتي تنتج عدد� هائلة من �لأقنعة �لطبية، �أن تاأخر �لدول �لغربية يف هذ� �ملجال يدل على 
�ل�صحة  منظمة  �إىل  بالإ�صافة  فرن�صا  يف  كما  �ملتحدة  �لوليات  يف  �ل�صحية  �ل�صلطات  �عتربت  �لآن،  وحتى  خلل. 

�لعاملية �أن �رتد�ء قناع لي�ص �صرورياً لغري �مل�صابن �إل �إذ� كانو� على تو��صل مع �صخ�ص مري�ص.
لكن بد�أت �جلهات �ملعنية يف تغيري موقفها بهذ� �ل�صدد منذ عدة �أيام حتت �صغط �لر�أي �لعام �لذي يت�صاءل ملاذ� 

حتمي �لأقنعة فقط �ملمر�صن لكن ل ميكنها حماية �ملو�طنن �لعادين من �لوباء.
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موناكو تطلق جولة افرتا�شية بني معاملها 
نظر�ً �إىل �أنه مل يُعد بيد ع�صاق �ل�صفر حيلة �صوى ملزمة �ملنزل و�للتز�م 
�أطلقت موناكو جولة �فرت��صية متطورة تتيح لهم  بالتباعد �لجتماعي، 

�لتعرف على جميع �أرجاء �لإمارة من منزلهم.
تكتنف موناكو جو�هر خفية تنتظرنا لن�صتك�صفها، وهذ� هو �لوقت �ملثايل 
للنغما�ص يف جولة �فرت��صية يف �أنحاء �ملدينة �ل�صهرية و�لبدء بالتخطيط 
لرحلتك �ملقبلة.  وبذلت هيئة �ل�صياحة يف موناكو جهود�ً حثيثة لتطوير 
جتربة �فرت��صية با�صم "موناكو 360"  تتيح للم�صاركن جولة بانور�مية 

من 360 درجة �فرت��صية يف �لإمارة.
�صتوفر �جلولة للم�صاهدين �صور�ً بانور�مية ب� 360 درجة ل�صاحل �لريفيري� 
�لفرن�صي، �لذي يخطف �لأنفا�ص، و�أفق موناكو �خللب، مع �إمكانية تكبري 

�ل�صور مل�صاهدة �لوجهات �لرئي�صية يف �ملدينة باأدق �لتفا�صيل. 
�صيكون �مل�صاهدون على موعد مع �أروع معامل موناكو �ل�صياحية، ويتعّرفون 
�لذي  �لعريقة بدء�ً من ميناء هرقل،  �ملدينة وح�صارتها  تاريخ  �أكر على 
حديقة  يف  بالأ�صجار  �ملزّينة  �لهادئة  �مل��م��ر�ت  �إىل  و���ص��وًل  باليخوت،  يعج 
�صان مارتن، بالإ�صافة �إىل �لأروقة �مل�صتوحاة من عامل �لإبحار يف متحف 

موناكو �لأوقيانوغر�يف.

ديزين تعلن اإجراءات ت�شريح موؤقت 
�نت�صار  ب�صبب  ق��ر�ر�ت ت�صريح موقت  �أنها �صتتخذ  �أعلنت جمموعة ديزين 
ووقف  �لرتفيهية  متنزهاتها  �إغ��لق  على  �أرغمها  �ل��ذي  كوفيد19-  وب��اء 

غالبية ن�صاطاتها حتى �إ�صعار �آخر.
ت�صمل  �لإج���ر�ء�ت  �أن  �لرتفيه،  قطاع  يف  عامليا  �لأك��رب  �ل�صركة  و�أو�صحت 
من 19  �عتبار�  �لتنفيذ  حيز  ر�هنا" و�صتدخل  �لأ�صا�صية  غري  "�لوظائف 

ني�صان/�أبريل.
بالقر�ر  �ملعنين  �ملوظفن  ع��دد  ح��ول  تو�صيحات  �أي  "ديزين"  تعط  ومل 

وطبيعة �لوظائف و�لأماكن �مل�صمولة.
وكانت "ديزين" قررت منذ 12 �آذ�ر/مار�ص، �إغلق كل متنزهاتها �لرتفيهية 

يف �لوليات �ملتحدة وفرن�صا جتنبا لنت�صار �لفريو�ص.
ترفيهي يف  �أك��رب متنزه  )ف��ل��وري��د�(  �أورلن���دو  وورلد" يف  "ديزين  وي�صكل 
�لعامل يف عدد �لزو�ر مع نحو 21 مليونا �لعام 2018، يليه "ديزنيلند" يف 

�أنهامي قرب لو�ص �جنلي�ص )18،7 مليونا(.
"ديزين"  يف  و�ملنتجات"  "�ملتنزهات  ق�صم  �أن  �ملتخ�ص�صة  �ل�صحف  وتفيد 
12 متنزها ترفيهيا ويف عدد كبري من  �ألف �صخ�ص يف   122 يوظف نحو 

�لفنادق و�صركة رحلت �صياحية بحرية.

توقف �شدور غالبية 
ال�شحف يف املغرب العربي 
ت���وق���ف���ت غ���ال���ب���ي���ة �ل�������ص���ح���ف عن 
و�مل����غ����رب  ت����ون���������ص  �ل�����������ص�����دور يف 
و�جل���ز�ئ���ر خ���لل �لأّي�����ام �لأخ���رية 
ب�صبب  �أو  ر�صمية  ق����ر�ر�ت  نتيجة 
تر�جع �ملبيعات على خلفية �نت�صار 

كوفيد19-.
�ل�صحف  مديري  جمعية  و�أف���ادت 
يومية  جر�ئد  �صبع  ب��اأن  تون�ص  يف 
بن  م��ا  مطبوعة  ع�صرين  ون��ح��و 
�أ���ص��ب��وع��ي��ة و���ص��ه��ري��ة ت��وق��ف��ت عن 

�ل�صدور.
�لطيب  �جل��م��ع��ي��ة  رئ��ي�����ص  وق�����ال 
�ل��زه��ار ل��وك��ال��ة ف��ر�ن�����ص ب��ر���ص �إن 
تاأتي  �ل���ص��رت�ك��ات  م��ن  "�لعديد 
و�صركات  �لعمومية  �لد�ر�ت  م��ن 
�ل���ط���ري�ن �ل���ت���ي �أغ���ل���ق���ت، ك��م��ا �ن 
�لتوزيع" ب�صبب  يف  م�صاكل  هناك 
�مل��ف��رو���ص يف �لبلد  �ل��ت��ام  �ل��غ��ل��ق 

منذ 22 �آذ�ر-مار�ص.
متلك  �ل��ت��ي  �ل�صحف  �أن  و�أ���ص��اف 
مو�قع �لكرتونية �صهدت يف �ملقابل 
�رت��ف��اع��ا يف ع���دد �ل���ز�ئ���ري���ن، لكّن 
ميكن  ما  وه��و  ت��ر�ج��ع،  "�ل�صهار 
�أن تكون له تد�عيات �قت�صادية يف 

�مل�صتقبل".
�أما يف �ملغرب، فدعت وز�رة �لثقافة 
و�ل�صباب و�لريا�صة �لأ�صبوع �ملا�صي 
"تعليق  �ىل  �ل�صحف  نا�صري  ك��ل 
للمطبوعات"  و�لتوزيع  �ل���ص��د�ر 
بيان  وف��ق  م�صمى،  غ��ري  �أج���ل  �ىل 

ن�صرته وكالة �لأنباء �لر�صمية.
كبري�  "عدد�  �أن  �ل�����وز�رة  و�أك����دت 
م����ن �لأ�����ص����خ����ا�����ص ي����ل����ج����اأون �ىل 
وهو  �ل��ورق��ي��ة،  �ليومية  �ل�صحف 
ما يت�صبب يف �نت�صار �لفريو�ص، ما 
ي�صتلزم منعها للحفاظ على �صحة 

�ملو�طنن".

هل ينجح لقاح كورونا امل�شتخل�س من التبغ؟
حالياً  تقوم  �إنها  �لتبغ  ملنتجات  بريطانية  �صركة  قالت 
باختبار مادة م�صل م�صاد لفريو�ص كورونا تعتمد على 
م�صتخل�ص نباتي من �لتبغ، و�إنه يف حال جناح �لتجربة 
مبعّدل  �صهرين  خلل  �للقاح  �إنتاج  على  ق��ادرة  �صتكون 
ملغ �إىل 3 ملغ كل �أ�صبوع. وينتمي مثل هذ� �لدو�ء �إىل 

�لعلجات �لبديلة )�لتي تعتمد على م�صدر نبات.
وبح�صب �صركة ))BAT( �لربيطانية، ل ميكن لنبات 
�لتبغ �أن يحتوي على م�صببات �لأمر��ص �لب�صرية، لذلك 
يعترب �آمناً كما �أن بالإمكان �إنتاج �مل�صل �مل�صتخل�ص منه 

ب�صرعة مقارنة بامل�صادر �لأخرى.
بيوبرو�صي�ص"  "كنتاكي  ه��ي  �أمريكية  �صركة  وجت���ري 
�ل��ت��ج��ارب ع��ل��ى �ل��ل��ق��اح �مل�����ص��ت��خ��ل�����ص م���ن �ل��ت��ب��غ، وهي 
���ص��رك��ة م��دع��وم��ة م��ن �حل��ك��وم��ة �لأم��ري��ك��ي��ة ك��ان��ت قد 
�لتبغ  �صركة  وتعهدت  قبل.  من  لإيبول  علجاً  �أنتجت 
�لربيطانية �أن يكون �إنتاجها للقاح يف حال جناحه غري 

ربحي.
قد  لكورونا  لقاح  على  �لب�صرية  �لتجارب  �أوىل  وكانت 

بد�أت �ل�صهر �ملا�صي يف �لوليات �ملتحدة.

تبلغ بوفاة والدته.. خطاأ 
���ص��ك��ان م��دي��ن��ة ���ص��غ��رية يف  �أح���د  �مل��ح��ل��ي  �أب��ل��غ �مل�صت�صفى 
فر�ح  توفيت،  و�ل��دت��ه  �أن  �ل�صمالية  مقدونيا  جمهورية 
ينظم ماأمتا لها و�ت�صل بالكاهن و�لعائلة قبل �أن يتبن 
 "24 "تي يف  ذك��رت حمطة  م��ا  ذل��ك مل يحدث على  �أن 
تلقى  �أن��ه  دونت�صيف  بلغويت�صه  و�أو���ص��ح  �لتلفزيونية. 
�صرق  يف  كوت�صاين  يف  �حلكومي  �مل�صت�صفى  م��ن  �ت�صال 
تعاين  و�لتي  عاما   58 �لبالغة  و�ل��دت��ه  �أن  يبلغه  �لبلد 
م�صاكل �صحية خطرة، توفيت من دون �أن يكون �ل�صبب 
�ملاأمت  ترتيبات  ف���ور�  وبا�صر  �مل�صتجد.  ك��ورون��ا  ف��ريو���ص 
مت�صل ب�صركة دفن �ملوتى وطابعا ورقة �لنعي �لتي تل�صق 
يف مدن مقدونيا �ل�صمالية �ل�صغرية على �أعمدة �لإنارة 
يف �ل�صارع. لكن عندما ح�صر �إىل �مل�صت�صفى لنقل جثمان 

و�لدته، �أبلغته �لإد�رة �أنها ل تز�ل على قيد �حلياة.
لت�صلم  ذهبنا  "عندما  �لتلفزيونية  للمحطة  و�أو���ص��ح 
�أنها  �أبلغونا  ثم  ومن  �إنهم ل يجدونه.  لنا  قيل  �جثمان 
ل تز�ل على قيد �حلياة. �أثار هذ� �لأمر �لذي ل ي�صدق، 
مل  �إن��ه  �مل�صت�صفى  ق��ال  بيان،  ويف  كبري�".  نف�صيا  �صغطا 
�ل�صلطات  �أن  م�صيفا  �حلا�صل  �خلطاأ  �صبب  بعد  يحدد 

فتحت حتقيقا يف �لق�صية.

حتول خمزن �شغري اإىل غرفة لطفلها
�ل�صجر،  و�نتابها  �ملنزل  يف  باملكوث  ذرع��اً  �صاقت  بعدما 
ت�صتخدمها  ���ص��غ��رية  غ��رف��ة  ب��ري��ط��ان��ي��ة حت��وي��ل  ق����ررت 
مده�صة  غ���رف���ة  �إىل  �ل��ت��ن��ظ��ي��ف،  ب��������اأدو�ت  ل��لح��ت��ف��اظ 

لطفلها،4 �أعو�م، دون تكاليف تذكر.
و�مللحقات،  �لأ�صو�ء  و�أ�صافت بع�ص  �لأم �حلجرة  وطلت 

دون �أن تدفع فل�صاً، لتوفر �ملو�د يف �ملنزل.
في�ص  على  على �صفحتها  �مل��ر�أة �صور �حلجرة،  و�صاركت 
�صاعة  �إع��ج��اب يف   500 م��ن  �أك���ر  ع��ل��ى  ب���وك، وح�صلت 
و�حدة فقط. وقالت معلقة على �لتجربة: " كنت �أ�صعر 
ب��امل��ل��ل ب��ع��د �ل��ع��زل��ة �ل��ذ�ت��ي��ة، ل��ذل��ك ����ص��ت��خ��رج��ت بع�ص 
�لدهانات �لقدمية وبد�أت �لعمل على �حلجرة مب�صاعدة 

زوجي، وكانت �لنتيجة ر�ئعة"
ورغم �أن باب �لغرفة ل مي�صح بدخولها �أو �خلروج منها 

ب�صهولة، �إل �أن �لنتيجة كانت مده�صة.
و�أثنى م�صتخدمو في�ص بوك على جهودها، وعربو� عن 
�إعجابهم �لكبري بالإجناز، وو�صف بع�صهم �لغرفة بالوكر 

�لر�ئع للطفل، وفق �صحيفة "�ل�صن" �لربيطانية. 

اأرماين ي�شخر م�شانعه الإنتاج بزات طبية 
�أرماين  �ل�صهري جورجيو  �لإيطايل  �لأزي��اء  قال م�صمم 
�مل�صتجد،  كورونا  فريو�ص  �جلميع" من  كما  خائف  "�أنا 
لكنه قرر �ملو�جهة من خلل �إنتاج بز�ت طبية يف م�صانعه 
�ملكر�صة عادة لل�صلع �لفاخرة. وفر�ص �مل�صمم �لبالغ 85 
عاما و�ملولود يف منطقة �إمييليا رومانيا يف و�صط �إيطاليا 
�ملو�صة  �أو�صاط  �للعبن يف  �أبرز  كاأحد  نف�صه  �ل�صمايل، 
يف ميلنو، عا�صمة منطقة لومبارديا. و�صجل يف هاتن 
�ملنطقتن �أكرب عدد من �لوفيات جر�ء وباء كوفيد19- 
% من جممل �لوفيات  مع نحو ع�صرة �آلف وفاة �أي 70 

�مل�صجلة ر�صميا يف �إيطاليا.

اإلغاء اأكرب مهرجان 
للجاز يف مونرتيال

مهرجان  �أك�����رب  م��ن��ظ��م��و  �أع���ل���ن 
ج���از يف م��ون��رتي��ال وغ��ريه��ا من 
تقام  �ل��ت��ي  �ل�صعبية  �مل��ه��رج��ان��ات 
�لناطقة  �لكندية  �ملدينة  هذه  يف 
ب�صبب  �إل��غ��ائ��ه��ا  ع��ن  بالفرن�صية 

فريو�ص كورونا �مل�صتجد.
ت���ب���د�أ هذه  �أن  �مل���ق���رر  وك����ان م���ن 
ح����زي����ر�ن-  25 يف  �مل���ه���رج���ان���ات 

يونيو.
ملهرجان  �ل��ع��ام  �مل�����دير  وق��������������ال 
�جل���از ج��اك ب��رمي��و يف ب��ي��ان "مل 
يكن هذ� �لقر�ر �لذي مت �تخاذه 
و�حلك����ومة،  �ص���رك�����ائ�����نا  م��ع 
�صروريا  �أ����ص���ب���ح  ل��ك��ن��ه  ���ص��ه��ل 
و�لفنانن  �جل���م���ه���ور  حل���م���اي���ة 

و�ملوظفن".
"ذي  م����ه����رج����ان  �أن  و�أ�������ص������اف 
�لذي  مونرتيال"  دي  فر�نكو�ص 
من  وك���ان  نف�صها  �جل��ه��ة  تنظمه 
�مل��ق��رر �إق��ام��ت��ه يف 12 ح��زي��ر�ن-

يونيو، مت �إلغاوؤه �أي�صا.
�ملو�صيقية  �مل��ه��رج��ان��ات  وجت����ذب 
من  �لآلف  م����ئ����ات  �ل�����ص��ي��ف��ي��ة 
�لو�فدين كل عام �إىل ثاين كربى 

مدينة يف كند�.
مهرجان  م��ن��ظ��م��و  �أع����ل����ن  ك���م���ا 
"ج�صت فور لفز" �ل�صهري �لذي 
ي����ق����ام ع�������ادة يف �أو�خ���������ر مت����وز/

�لعرو�ص  �صيوؤجلون  �أنهم  يوليو 
�لكوميدية حتى �خلريف.

خامت ذكي واعد الكت�شاف اأعرا�س كورونا 
ي���ج���ري ف���ري���ق م���ن �ل��ب��اح��ث��ن م���ن جامعة 
على  در��صة  فر�ن�صي�صكو،  ب�صان  كاليفورنيا، 
�إذ� كان  "�أور�" لتحديد ما  خامت ذكي يدعى 
قادر�ً على �كت�صاف �أعر��ص عدوى كورونا يف 

وقت مبكر.
�أجهزة  م��ن  ع���دد  ع��ل��ى  �أور�  خ���امت  وي��ح��ت��وي 
�ل�صت�صعار �ملختلفة، مبا يف ذلك �لأ�صعة حتت 
�أجهزة  وثلثة  �لت�صارع  ومقيا�ص  �حل��م��ر�ء، 

��صت�صعار لقيا�ص درجة حر�رة �جل�صم.
2000 من  �أك��ر من  �أن ي�صارك  ومن �ملزمع 
�ل��ع��ام��ل��ن يف جم����ال �ل���رع���اي���ة �ل�����ص��ح��ي��ة يف 
�إذ� كان �خلامت  �أمريكا يف در��صة لتحديد ما 
�لتي  ب��الأع��ر����ص  �لتنبوؤ  على  ق����ادر�ً  �ل��ذك��ي 

متيز فريو�ص كورونا �جلديد.
ت�صتغرق ثلثة  �ل��ت��ي  �ل��در����ص��ة  م��ن  �ل��ه��دف 
�لتنبوؤ  ميكنها  خو�رزمية  تطوير  هو  �أ�صهر 

هذه  تطبيق  ميكن  حيث  �مل��ر���ص،  ب��اأع��ر����ص 
�خل��و�رزم��ي��ة على �لأج��ه��زة �لأخ���رى �لقابلة 
�لكت�صاف  فاإن  �لباحثن  للرتد�ء. وبح�صب 
�أن مرتدي  ي��ع��ن��ي  ك���ورون���ا  �مل��ب��ك��ر لأع���ر�����ص 
�خلامت �لذكي �جلديد �صيكونون قادرين على 
�حل�صول على �لعلج وعزل �أنف�صهم يف وقت 
للعاملن  ب�صكل خا�ص  �أمر مهم  وهو  مبكر، 
يف جم����ال �ل���رع���اي���ة �ل�����ص��ح��ي��ة ع��ل��ى �خلط 
�لأم���ام���ي �ل���ذي���ن ق���د ي��ك��ون��ون ع��ل��ى �ت�صال 

م�صتمر بامل�صابن بفريو�ص كورونا.
ومن �ملتوقع �أن يكون �خلامت �لذكي قادر�ً على 
�لتنف�ص  ومعدل  �لقلب  �صربات  معدل  تتبع 
عرب �لإ�صبع، مما يجعله خمتلفاً عن �لعديد 
من �لأجهزة �لأخ��رى �لقابلة للرتد�ء. كما 
ح���ر�رة  درج����ة  ق�����ر�ءة  م���ن  �خل����امت  �صيتمكن 

�جل�صم خلل �لنهار و�لليل.

كايتي بريي تك�شف جن�س 
مولودها االأول 

ك�صفت �لنجمة  كايتي بريي عرب �صفحتها �خلا�صة على �أحد مو�قع �لتو��صل 
بلوم  �لنجم  �أورلن����دو  زوج��ه��ا  م��ن  �لأول  م��ول��وده��ا  جن�ص  ع��ن  �لجتماعي، 
بالكرمية  مغطى  ووج��ه��ه  لبلوم  ���ص��ورة  ب��ريي  ون�صرت  طريفة.  بطريقة   ،

�ملخفوقة، باللون �لوردي، وعّلقت: "�إنها فتاة".
وكانت بريي قد �أعلنت يف بد�ية �صهر �آذ�ر-مار�ص �ملا�صي، حملها مبولودها 
�لأول من بلوم، عرب فيديو كليب �أغنيتها Never worn white، �لتي 

طرحتها عرب �صاعتن.
يف  م��وؤك��دة  منتفخ،  وبطن  �أبي�ص  بف�صتان  كليب  �لفيديو  يف  ب��ريي  وظهرت 
مقطع فيديو ن�صرته عرب �صفحتها �خلا�صة، �أن حملها لي�ص متثيًل للفيديو 

كليب، بل حقيقة.
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