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�صندوق معاجلة الديون املتعرثة للمواطنني 
يعلن تاأجيل الأق�صاط للم�صتفيدين 3 اأ�صهر

•• اأبوظبي -وام:

تنفيذ� لتوجيهات �صمو �ل�صيخ من�صور بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س 
جمل�س �لوزر�ء وزير �صوؤون �لرئا�صة .. �أعلن �صندوق معاجلة �لديون 
�مل�صتفيدين  لفئات  �ل�صهرية  �لأق�صاط  تاأجيله  للمو�طنني  �ملتعرثة  
من �ل�صندوق مدة ثالثة �أ�صهر �بتد�ء من ر�تب �صهر �أبريل �جلاري 
�لدولة �حلكيمة  �إط��ار حر�س قيادة  2020 وذل��ك يف  وحتى يونيو 
للتعامل  ملو�طنيها  �لدعم  �صبل  بتوفري خمتلف  و�هتمامها �حلثيث 
كورونا  ف��ريو���س  �نت�صار  ت��د�ع��ي��ات  ج��ر�ء  �ل�صتثنائية  �ل��ظ��روف  م��ع 

�مل�صتجد.                 )�لتفا�صيل �س6(

اخلا�ص  القطاع  يف  العاملني  لتمكني  املبكرة  الإج��ازة  مبادرة  اإط��اق 
الراغبني بالعودة اإىل بلدانهم خال فرتة تطبيق الإجراءات الحرتازية

•• اأبوظبي-وام: 

�لهيئة  مع  و�لتن�صيق  بالتعاون  و�لتوطني  �لب�صرية  �مل��و�رد  وز�رة  �أطلقت 
وهيئة  �ل��دويل  و�لتعاون  �خلارجية  ووز�رة  و�جلن�صية  للهوية  �لحتادية 
و�لكو�رث،  و�لأزم��ات  �لطو�رئ  لإد�رة  �لوطنية  و�لهيئة  �ملدين  �لطري�ن 
مبادرة �لإجازة �ملبكرة بهدف متكني من يرغب من �ملقيمني �لعاملني يف 
�لقطاع �خلا�س من �لعودة �إىل بلد�نهم خالل فرتة �لإجر�ء�ت �لحرت�زية 
�ملتخذة على م�صتوى �لدولة للوقاية و�حلد من �نت�صار فريو�س كورونا 
�أو �لتفاق  �ل�صنوية  �إجاز�تهم  �مل�صتجد وذلك من خالل تقدمي مو�عيد 

مع �ملن�صاآت �لعاملني لديها على منحهم �إجازة من دون �أجر.
�لر�صيدة  قيادتنا  تتبناها  �لتي  �لإن�صانية  �ملو�قف  �إطار  يف  �ملبادرة  وتاأتي 
بلد�نهم  �إىل  بالعودة  �لر�غبني  �ملقيمني  تلبية متطلبات  على  و�حلر�س 

ودعمهم يف هذه �لظروف �ل�صعبة �لتي مير بها �لعامل �أجمع.
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•• دبي-وام:

�أكد �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل، �أن دولة �لإمار�ت ما�صية يف 
حتقيق تطلعاتها وم�صاريعها �لوطنية وفق ما مت �لتخطيط له، و��صتمر�ر 
ل�صكانها ومو�طنيها، من خالل  �صبل جودة �حلياة  �أرقى  �لعمل لتوفري 
�خلدمات و�ملبادر�ت �لنوعية وذ�ت �لقيمة �مل�صافة يف خمتلف �لقطاعات، 

بهدف �إحد�ث تاأثري �إيجابي وحقيقي يف �حلياة �ليومية للمو�طن.
جاء ذلك خالل تروؤ�س �صموه �صباح �م�س �جتماع جمل�س �لوزر�ء و�لذي 
عقد بتقنية �لت�صال �ملرئي عن بعد، حيث قال �صموه: فخورون باملرونة 
و�جلاهزية �لتي تتعامل بها حكومة �لإمار�ت مع �لتطور�ت .. خدماتنا 

م�صتمرة وعلى مد�ر �ل�صاعة.
و�أكد �صموه: ل نعرف �لتوقف ول نحب �لر�حة .. �ليوم وكل يوم نتعلم 
�أ�صياء جديدة .. نح�صن من خدماتنا .. ونطور �أدو�تنا خلدمة مو�طنني..

م�صيفاً �صموه: قيمة �لعمل �حلكومي �حلقيقية هي مبا ن�صيفه للوطن 
وحلياة �أبناء �لوطن و�ملقيمني، ويف ظل �لظروف �حلالية نريد �لو�صول 

للنا�س ب�صكل �أكرب .. ندعمهم ون�صهل �خلدمات لهم.
يف  م�صتمر  �لعطاء  ولكن  �صريع  وب�صكل  تتغري  �حلياة  �صموه:  ق��ال  كما 
منازلنا .. ويف موؤ�ص�صاتنا .. ويف كل بقعة على هذه �لأر�س .. ولو �حتجنا 

لتغيري منظومة �لعمل �حلكومي .. �صنفعل ذلك بدون تردد.
بد�ية  يف  مكتوم  �آل  ر��صد  بن  حممد  �ل�صيخ  �ل�صمو  �صاحب  �طلع  وق��د 
�لجتماع على عر�س من معايل �لوزر�ء لالإحاطة حول �آخر م�صتجد�ت 
كورونا  فريو�س  تد�عيات  مع  للتعامل  �حلكومة  يف  �ملتخذة  �لج���ر�ء�ت 

�مل�صتجد.                  )�لتفا�صيل �س2(

يومية - �صيا�صية - م�صتقلة
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نقل جثامني �ملتوفيني �ىل �صاحنة ثالجة يف مدينة نيويورك   )رويرتز( 

�إيطاليون يحرقون �لعلم �لأوروبي لتقاع�س �لحتاد �لوروبي عن م�صاعدتهم

خالل تر�ؤ�سه اجتماعًا ملجل�س الوزراء عن بعد

حممد بن را�صد: قيمة العمل احلكومي مبا ن�صيفه للوطن وحلياة اأبناء الوطن واملقيمني
يف ظل الظر�ف احلالية ..نريد الو�سول للنا�س ب�سكل اأكرب .. ندعمهم �ن�سهل اخلدمات لهم

الفري��س يتزايد يف نيويورك �يرتاجع باإ�سبانيا

اأكرث من 65 األف وفاة بكورونا حول العامل باأحدث ح�صيلة
هاجمت حمطة �سخ نفط يف ماأرب

ملي�صيا احلوثي تطلق �صاروخا بال�صتيا �صقط يف الأرا�صي اليمنية

م��ق��ت��ل م�������ص���وؤول ب����ارز يف 
لبنان  ج��ن��وب��ي  اهلل  ح���زب 

•• بريوت-وكاالت

عمليات  ر�صد  عن  �مل�صوؤول  قتل 
حزب  ميلي�صيات  يف  �ل��ت��ج�����ص�����س 
جنوبي  يون�س،  علي  حممد  �هلل 
لبنان، وفقا ملا �أعلنته وكالة �أنباء 

فار�س �لإير�نية.
عليها  ح�صلت  معلومات  وتفيد 
�صكاي نيوز عربية، �أن يون�س كان 
عائد� من �لعمل يف مهمة �أمنية، 
و�أن �صخ�صا كان ير�صد حتركاته 

قبل �غتياله.
وت����رف���������س م���������ص����ادر ح������زب �هلل 
حني  يف  �ملو�صوع،  عل����ى  �لتعليق 
ت�ص��ري معلوم����ات �إل����ى �أن �لق���وى 
�أ�صدقاء  �أح���د  �أوقف����ت  �لأمنية 
حم���م���د ي���ون�������س ل���ال����ص���ت���ب���اه يف 
�أن  قبل  �لقتل،  عملية  يف  تورطه 

تفرج عنه. 

فري��س كور�نا مّر من هنا:
بني اإيطاليا واأوروبا، الأعام حترتق!

•• الفجر - خرية ال�شيباين

�لوطنية حد�د�  �لع��الم  �إيطاليا  بلديات  تنّك�س فيه جميع  �ل��ذي  �لوقت  يف 
�ملن�صورة  �ل�صور  ف��اإن  �أل��ف من �صحايا فريو�س كورونا،   13 �أك��رث من  على 
على �صبكة �لإنرتنت �لإيطالية حلرق �لأعالم �لأوروبية ت�صّبب �صدمة –من 

مفارقات �للحظة -ميكن �أن و�صفها بال� »فريو�صية«. )�لتفا�صيل �س11(

•• عوا�شم-وكاالت:

�مل�صتجّد  ك���ورون���ا  ف���ريو����س  �أودى 
 65272 ي��ق��ل ع���ن  ب��ح��ي��اة م���ا ل 
�ل��ع��امل منذ ظ��ه��وره يف  يف  �صخ�صاً 
�ل�صني،  يف  دي�صمرب  �لأول  ك��ان��ون 
وف��ق ت��ع��د�د �أع��ّدت��ه وك��ال��ة فر�ن�س 
ر�صمية  م�صادر  �إىل  ��صتناد�ً  بر�س 
 11،00 �ل�صاعة  �لأحد عند  �أم�س 
�أكرث  ر���ص��م��ي��اً  ت�صخي�س  غ.ومت  ت 
من 1206480 �إ�صابة يف 190 
ب����دء تف�صي  دول�����ة وم��ن��ط��ق��ة م��ن��ذ 
�لوباء. غري �أن هذ� �لعدد ل يعك�س 
�صوى جزء من �حل�صيلة �حلقيقية 
�ل������دول ل  م���ن  ك���ب���ري�ً  لأّن ع������دد�ً 
�لتي  للحالت  �إل  فحو�صا  يجري 
�مل�صت�صفيات.  �إىل  �لنقل  ت�صتوجب 
وم��ن �أ���ص��ل ه��ذه �لإ���ص��اب��ات، �صفي 
�لأقل  ع��ل��ى  �صخ�س   233300

حتى �ليوم.
�أول  لت  �َصجَّ �ل��ت��ي  �إيطاليا  وتبقى 
�صباط/فرب�ير،  �أو�خ���ر  يف  �إ���ص��اب��ة 
�لدولة �لأكرث ت�صرر�ً جر�ء �لوباء 
م����ن ح���ي���ث ع�����دد �ل���وف���ي���ات �ل����ذي 

•• عوا�شم-وكاالت:

ق���ال �مل��ت��ح��دث �ل��ر���ص��م��ي ب��ا���ص��م ق���و�ت �ل��ت��ح��ال��ف حتالف 
�ملالكي  ت��رك��ي  �ل��رك��ن  �لعقيد  �ليمن  يف  �ل�صرعية  دع��م 
قامت  فقد  و�لعد�ئية  �لإرهابية  لالأعمال  و�متد�د�ً  �إنه 
باإطالق  �لأول  �أم�س  �صباح  �لإرهابية  �حلوثية  �مللي�صيا 
����ص���اروخ ب��ال�����ص��ت��ي م��ن حم��اف��ظ��ة ���ص��ن��ع��اء ع��ن��د �ل�صاعة 

�لإطالق. ملكان  �ملدنية  �لأعيان  با�صتخد�م   0633
وق����ال �مل��ال��ك��ي �إن �ل�����ص��اروخ �ل��ب��ال�����ص��ت��ي ق��د ���ص��ق��ط بعد 
�ل�صفر�ء  �ليمنية يف مديرية  �لأر����ص��ي  د�خ��ل  �إط��الق��ه 
�صكانية  كثافة  ذ�ت  زر�ع��ي��ة  مبنطقة  �صعدة  مبحافظة 
قطع  �أن  بعد  عكو�ن  قرية  من  بالقرب  مدنية  و�أع��ي��ان 

م�صافة 200 كلم.
�حلوثية  �مللي�صيا  م��ن  �ملتعمد  �ل���ص��ت��م��ر�ر  �إىل  و�أ����ص���ار 
باإطالق  �لإن�صاين  �ل��دويل  �لقانون  بانتهاك  �لإرهابية 
�ملدنيني  على  و�صقوطها ع�صو�ئياً  �لبال�صتية،  �ل�صو�ريخ 
�ملئات  حياة  تهدد  و�ل��ت��ي  �ل�صكانية  �لتجمعات  وك��ذل��ك 
للتحالف  �مل�صرتكة  �لقو�ت  قيادة  �أن  �ملدنيني.و�أكد  من 
م�صتمرة يف �تخاذ �لإج��ر�ء�ت �حلازمة لتحييد وتدمري 
بالد�خل  �مل��دن��ي��ني  حل��م��اي��ة  �لبال�صتية  �ل���ق���در�ت  ه���ذه 

خف�ص  ت���ق���رتح  اأم���ري���ك���ا 
امل���ع���ون���ات لأف��غ��ان�����ص��ت��ان 

•• وا�شنطن-وكاالت

�أم�س  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  �قرتحت 
�ملجتمع  ي��خ��ف�����س  �أن  �لأح���������د، 
�أفغان�صتان،  �إىل  �ملعونات  �ل��دويل 
�لأفغان  �ل���زع���م���اء  ي�����ص��ك��ل  مل  م���ا 

حكومة �صاملة.
وقالت �لي�س ويل�س، �لدبلوما�صية 
بوز�رة �خلارجية �لأمريكية ملنطقة 
جنوب وو�صط �آ�صيا يف تغريدة لها 
�أن  )ت��وي��رت( ل ميكن  على موقع 
للمانحني  كاملعتاد  �لعمل  ي�صري 

�لدوليني يف �أفغان�صتان.

مكافحة �لوباء يف بوؤرة �نت�صاره يف 
�لوليات �ملتحدة.

وف���اة   3565 �ل����ولي����ة  و���ص��ج��ل��ت 
بالفريو�س فيما حذر �حلاكم �أندرو 

كومو من �أن �لأ�صو�أ مل ياأت بعد.
�أع��د�د �لإ�صابات يف  �إن  وقال كومو 
�ل����ذروة يف  يبلغ  �أن  �ل��ولي��ة ميكن 
يوما،   14 �إىل  �ي��ام  �أرب��ع��ة  غ�صون 
لكنه حذر من �أن �مل�صت�صفيات �لتي 
م�صتعدة  غري  طاقتها،  ف��وق  تعمل 

بعد ملو�جهة ذلك �لحتمال.
يف  يرغب  مني  "جزء  كومو  وق��ال 
+فلنبد�أ  �ل����ذروة  و�صلنا  ن��ك��ون  �أن 
�لعمل+، لكن هناك جزء �آخر مني 
يقول من �جليد �أننا مل نبلغ �لذروة 

لأننا غري م�صتعدين لها بعد".
�ل�صبت  ن���ي���وي���ورك  ولي����ة  ���ص��ج��ل��ت 
وف����اة   630 ب���ل���غ  ق��ي��ا���ص��ي��ا  ع������دد� 
�صاعة   24 خ������الل  ب���ال���ف���ريو����س 
ت�صاف �إىل �حل�صيلة �مل�صجلة قبل 

يوم و�لبالغة 2935 وفاة.
�صجلت  فقد  نيويورك  مدينة  �أم��ا 
موؤكدة  ح��ال��ة  و306  �أل����ف   63

بالفريو�س و2624 وفاة.

من  وف������اة   15362 �إىل  و����ص���ل 
و�صفي  �إ���ص��اب��ة.   124632 �أ���ص��ل 
�ل�صلطات  وفق  �صخ�صا   20996

�لإيطالية.
و�صجلت �إ�صبانيا �لأحد 674 وفاة 

�مل�صتجّد  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  نتيجة 
�لأخ����رية،  �ل�24  �ل�����ص��اع��ات  خ���الل 
�أدن������ى ح�����ص��ي��ل��ة م��ن��ذ ع�صرة  وه����ي 
�لثالث  لليوم  تر�جعا  تعك�س  �أي���ام 
�أعلنتها  �أرق���ام  وف��ق  �ل��ت��و�يل،  على 

و��صل  �مل��ق��اب��ل  �ل�����ص��ح��ة.ويف  وز�رة 
�لفريو�س تف�صيه يف ولية نيويورك 
حا�صد� عدد� كبري� من �لأرو�ح يف 
طارئا  ند�ء  �ل�صلطات  وجهت  وقت 
�إىل جهود  للمتطوعني لالن�صمام 

الرتبية تر�سد املعوقات التي تواجههم للتعلم عن بعد �ترد على ا�ستف�ساراتهم
لقاءات مبا�صرة يوميًا عرب 5 روابط 

ت�صتهدف الطاب واأولياء الأمور واملعلمني
•• دبي – حم�شن را�شد 

 ،  2:00  12:00- �ل�صاعة  من  ب��دء�  يومية  وب�صفة  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  تعقد 
لقاء�ت �ر�صادية لأولياء �لأمور و�ملعلمني من قبل فريق �لتعلم �لذكي ، و�د�رة �لأمن 
�للكرتوين و�لإر�صاد �لأكادميي، حول �لرب�مج �للكرتونية ولئحة �ل�صلوك �ملطبقة 
يف مبادرة �لتعلم عن بعد ، وذلك من خالل �لتو��صل �ملبا�صر مع م�صوؤويل �لتعلم �لذكي 
�أولياء  ت�صاوؤلت  و�ل��رد على  �ل�صتف�صار�ت  كافة  و�لإجابة على  �لدعم  تقدمي  بهدف   ،
لقاء�ت  ، وذلك من خالل  �لتطبيق  �ثناء  و�بنائهم  �لتي تو�جههم  �مل�صاكل  �لم��ور يف 

مبا�صرة يومياً عرب خم�س رو�بط لأولياء �لمور �لدخول على �حد�ها و�لتو��صل .
من جهته �أو�صحت م�صادر م�صوؤولة بالوز�رة ، �أنهم ومن منطلق �حلر�س على ت�صيري 
�ل��وز�رة تنظيم  �رت��اأت   ، �لم��ور و�جن��اح مبادرة �لتعلم عن بعد بكافة مر�حل �لتعليم 

لقاء�ت دورية ت�صتهدف �ولياء �لمور و�ملعلمني وكذ� �لطالب.   )�لتفا�صيل �س7(

النظام العاملي �سيتغري لالأبد، ��سي�ستمر تاأثريه على مدى اأجيال

هرني كي�صينجر: الف�صل يف مكافحة كورونا قد يحرق العامل 
•• وا�شنطن-وكاالت

�لأمريكي  �خل��ارج��ي��ة  وزي����ر  ح���ذر 
�أن  م��ن   ، كي�صنجر  ه��ري  �ل�صابق 
كورنا،  �لف�صل يف مكافحة فريو�س 
�قت�صاد  ب��دم��ار  يت�صبب  �أن  مي��ك��ن 
يحرق  وق����د  م�����ص��ب��وق،  غ���ري  دويل 

�لعامل.
ن�صرته  له  كي�صنجر يف مقال  وقال 
جورنال  ���ص��رتي��ت  وول  ���ص��ح��ي��ف��ة 
�لأمريكية قبل يومني، �إن فريو�س 

كورنا �صيغري �لنظام �لعاملي لالأبد، 
و���ص��ي�����ص��ت��م��ر ت����اأث����ريه ع���ل���ى مدى 
�ملتحدة  �ل��ولي��ات  مطالبا  �أج��ي��ال، 
�لنظام  حماية  يف  ب��دوره��ا  بالقيام 

�لعاملي �لليرب�يل.
وي��ع��ت��ق��د ك��ي�����ص��ي��ن��ج��ر، �ل���ب���ال���غ من 
�لعمر 96 عاًما،  �أن �لبيت �لأبي�س 
�لكارثة  جتنب  يف  ق��وي  بعمل  ق��ام 
�لفورية، لكنه ي�صيف �أن �حلكومة 
بحاجة للعمل بكفاءة �أكرب للتغلب 
ل�صتعادة  فقط  لي�س  �مل��ر���س،  على 

ث��ق��ة �لأم���ريك���ي���ني ف��ي��ه��ا، ب���ل ثقة 
�لعامل �أي�صا.

وكتب قائال: عندما تنتهي جائحة 
كورونا، ويفرغ �لعامل منها، �صتكون 
�لبلد�ن  م��ن  �ل��ع��دي��د  �إىل  �ل��ن��ظ��رة 
يكون  ول��ن  و�لف�صل.  �لريبة  بعني 
�حلكم  ه���ذ�  ك���ان  �إذ�  مهما  حينها 
عادل �أو مو�صوعيا. فاحلقيقة هي 
�أن �لعامل لن يكون بعد كورونا كما 

كان قبله.
يف  خ���دم  �ل���ذي  كي�صينجر،  وي��ق��ول 

نيك�صون  �ل�صابقني  �لرئي�صني  عهد 
�ملتحدة  �ل��ولي��ات  على  �إن  وف���ورد، 
�ل���ع���م���ل ب�������ص���رع���ة لإي�����ج�����اد ع���الج 
لفريو�س كورونا، وتقدمي �مل�صاعدة 

لإعادة بناء �لقت�صاد �لعاملي.

�ليمني، وحماية �لأمن �لقليمي و�لدويل.
من جهة �خرى ذكرت وكالة �لأنباء �ل�صعودية، �أن وز�رة 
دولياً  بها  �مل��ع��رتف  للحكومة  �لتابعة  �ليمنية  �لنفط 
وقالت �م�س �لأحد، �إن �حلوثيني �ملو�لني لإير�ن هاجمو� 
حمطة �ل�صخ �خلا�صة باأنبوب �صافر �لنفطي يف ماأرب. 
�أن �صركة �صافر �لنفطية ت�صغل خط  و�أ�صافت �لوكالة، 
دون  �ليمنية،  للحكومة  مملوكة  �صركة  وه��ي  �لأنابيب 

ذكر مزيد من �لتفا�صيل عن �لهجوم.
بها  ق��ام  �نتهاك  133حالة  وق��وع  ووث��ق تقرير حقوقي 
�حلوثيون طالت مدنيني يف حمافظة تعز، جنوبي غرب 
�ليمن، خالل �صهر مار�س �ملا�صي، يف خمتلف مديريات 

�ملحافظة.
ور�صد مركز �ملعلومات و�لتاأهيل حلقوق �لإن�صان )غري 
ن�صاء،  و3  �أطفال   5 بينهم  مدنياً   20 مقتل  حكومي(، 
ت�صببت ميلي�صيا �حلوثي مبقتل 13 مدنياً منهم، حيث 
قتل 10 مدنيني بينهم 3 �أطفال و�م��ر�أة خالل ق�صف 
�ملختلفة،  بالقذ�ئف  �ل�صكنية  �لأحياء  �حلوثي  ميلي�صيا 
م��رت��ك��ب��ة خ��الل��ه��ا 3 جم����ازر دم��وي��ة يف ي���وم و�ح����د ر�ح 
 6 و�إ�صابة  و�م���ر�أة  طفالن  بينهم  مدنيني   8 �صحيتها 

مدنيني.

هري كي�صينجر

حممد بن ر��صد خالل تروؤ�صه �جتماع جمل�س �لوزر�ء »عن بعد«   )و�م( 
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اأخبـار الإمـارات
يف اإطار الإجراءات الحرتازية للوقاية من فايرو�ص كورونا

الونات الن�صائية والرجالية يف عجمان اإغاق موؤّقت لل�صّ
•• عجمان –الفجر:

وجميع  �لإم���ارة  جمتمع  و�صالمة  �صّحة  حماية  على  �لر�صيدة  وقيادتها  عجمان  حكومة  من  حر�صاً 
تتبعها  �لتي  �لوقائية  و�لإج����ر�ء�ت  �لح��رت�زي��ة  �لتد�بري  �صل�صلة  �إط��ار  ويف  وزّو�ره����ا،  فيها  �لقاطنني 
حكومة دولة �لإمار�ت �لعربية �ملّتحدة للوقاية من فريو�س كورونا، �أوقفت د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية يف 
عجمان عمل حماّلت �صالونات �حلالقة و�لعناية �لرجالية و�لن�صائية ب�صكل موؤقت �عتبار�ً من �ليوم 
وحتى �إ�صعاٍر �آخر، وتوّجه �لد�ئرة �أ�صحاب هذه �ملن�صاآت �إىل �للتز�م و�لتطبيق �لفوري، وتنّوه بقيامها 
�لتز�م �جلميع جتنباً من توقيع عقوبات  �لتعميم للتاأكد من  بحمالت تفتي�صية للوقوف على تطبيق 

�إد�رية وقانونية بحق من يثبت خمالفته ذلك.

خالل تر�ؤ�سه اجتماعًا ملجل�س الوزراء عن بعد

حممد بن را�صد: قيمة العمل احلكومي احلقيقية هي مبا ن�صيفه للوطن وحلياة اأبناء الوطن واملقيمني
يف ظل الظر�ف احلالية ..نريد الو�سول للنا�س ب�سكل اأكرب .. ندعمهم �ن�سهل اخلدمات لهم

�لتن�صيقي  �أع�صاء �ملجل�س  �ملعنية 
�لتقييم  على  بالدولة،  لل�صناعة 
�ملحلي  �لن��ت��اج  ل��ق��در�ت  �مل�صتمر 
�لوطنية  ل�����ص��ن��اع��ت��ن��ا  �حل���ال���ي���ة 
�مد�د  على  �مل�صتد�مة  وق��درت��ه��ا 

�لأ�صو�ق باملنتجات �ل�صرورية.
�أكرث  يوجد  �أن��ه  معاليه  و�أو���ص��ح 
من 500 م�صنع للمو�د �لغذ�ئية 
و�مل�صروبات م�صجلة لدى �لوز�رة 
من خمتلف �إمار�ت �لدولة تعمل 
حاجة  ل�صد  �لإنتاجية  بطاقاتها 
�ملحلية  �لبيع  وم��ن��اف��ذ  �لأ����ص���و�ق 
�أ�صو�ق  �إىل  �ل��ت�����ص��دي��ر  و�أي�������ص���اآ 
خمتلفة، كما يوجد ما يقارب �ل� 
70 م�صنعا وطنيا م�صجال لدى 
�إمكانياتها  �صخرت  ممن  �ل��وز�رة 
باملنتجات  �لطبي  �لقطاع  لدعم 
�ل�صرورية من �أدوية وم�صتلزمات 
ط��ب��ي��ة وحم��ال��ي��ل ط��ب��ي��ة وغ����از�ت 
كما  وغريها،  كالأك�صجني  طبية 
توجد خطة م�صتقبلية بالتن�صيق 
مع وز�رة �ل�صحة ووقاية �ملجتمع 
بالعمل  بالدولة  �ل�صحة  ودو�ئ��ر 
على تعزيز دور �مل�صانع �لوطنية 
يف دعم منظومة �لقطاع �ل�صحي 
و�صد �أي فجو�ت يف قطاع �لأدوية 

و�مل�صتلزمات �لطبية.
و�أ�صاف �ملزروعي: �أبدت م�صانعنا 
�لوطنية مرونة جيدة يف �لتعامل 
مع متطلبات �ملرحلة، ور�أينا بع�س 
با�صتخد�م  ب����د�أت  �ل��ت��ي  �مل�����ص��ان��ع 

بروح  نعمل  ن��ح��ن  معاليه  وق���ال 
�لثابت  ومبد�أنا  �ل��و�ح��د  �لفريق 
�أن كل ما مي�س �صحة �لب�صر  هو 

ل جمال للتهاون معه.
بن  ح�صني  معايل  ��صتعر�س  كما 
�لرتبية  وزي��ر  �حلمادي  �إبر�هيم 
�لعملية  م�����ص��ت��ج��د�ت  و�ل��ت��ع��ل��ي��م 
�لتي  �لآل��ي��ة  وع��ر���س  �لتعليمية، 
لالمتحانات  �ل����وز�رة  �عتمدتها 
لكافة  و�ل�����ت�����ق�����ومي  �ل���ن���ه���ائ���ي���ة 
�لدولة،  يف  �لتعليمية  �لأن��ظ��م��ة 
ونتائج تقييم جتربة �لتعليم عن 
بعد، �إ�صافة �إىل تكري�س �لتقنيات 
�لطو�قم  �أدو�ر  لتاأدية  �حلديثة 

�لتدري�صية على �أكمل وجه.
و�أو�صح معايل �صلطان بن �صعيد 
�مل��ن�����ص��وري وزي����ر �لق��ت�����ص��اد �أن 
�لتحفيزية  �لقت�صادية  �خلطط 
�لتي مت �عتمادها على �مل�صتويني 
�لحتادي و�ملحلي بقيمة �إجمالية 
درهم،  مليار   126.5 �لآن  حتى 
من �صاأنها �أن ت�صاهم ب�صكل كبري 
�لقطاعات  عن  �لأث��ر  تخفيف  يف 
و�صمان  �مل��ت�����ص��ررة  �لق��ت�����ص��ادي��ة 
و��صتد�مة  �لإن���ت���اج  ����ص��ت��م��ر�ري��ة 
�لأع����م����ال ..وُي����ع����د ق���ط���اع ري����ادة 
�ل�صغرية  و�مل�������ص���اري���ع  �لأع����م����ال 
�لقطاعات  �أب��رز  �أح��د  و�ملتو�صطة 
ب��اه��ت��م��ام �حلكومة  �ل��ت��ي حت��ظ��ى 
�لتحفيز  ح��زم  م��ع  �لتعامل  عند 
�لربنامج  حاليا  ويعمل  �ملعلنة، 

�ل������وزر�ء خ���الل جل�صته  جم��ل�����س 
ع����دد م���ن �ل����ق����ر�ر�ت و�مل����ب����ادر�ت 
�لحرت�زية  �لج����ر�ء�ت  �إط���ار  يف 
فريو�س  م��ع  للتعامل  �ل��وط��ن��ي��ة 
�ملجل�س  وج���ه  ح��ي��ث  كوفيد19، 
ب��اإع��ف��اء �أ���ص��ح��اب �لإق���ام���ات من 
�ل��غ��ر�م��ات وجت��دي��د �ل��ه��وي��ة من 
�لعام  ن��ه��اي��ة  غ��ر�م��ات ح��ت��ى  دون 
وز�رة  �ملجل�س  �جل��اري، كما وجه 
�لطاقة و�ل�صناعة بتن�صيق �لعمل 
�ملحلية  �مل�����ص��ان��ع  م���ن  ع����دد  م���ع 
وتوفري  �ل�صحي  �ل��ق��ط��اع  ل��دع��م 

�مل�صتلزمات �ل�صحية له.
�عتمد  �ل��ت�����ص��ري��ع��ي  �ل�������ص���اأن  ويف 
�مل���ج���ل�������س ع������دد� م����ن �ل�����ق�����ر�ر�ت 
�عتماد  مت  ح��ي��ث  و�ل��ت�����ص��ري��ع��ات، 
�إ����ص���د�ر ق��ان��ون �حت����ادي يف �صاأن 
ج��م��ع �ل��ت��ربع��ات، و�ل����ذي يهدف 
�جلهات  بني  �جلهود  توحيد  �إىل 
و�لتن�صيق  و�مل��ح��ل��ي��ة  �لإحت���ادي���ة 
�لتربعات،  ج��م��ع  ���ص��اأن  يف  بينها 
�لت�صريحات  منح  �إط��ار  وتنظيم 
�ملخت�صة  و�ل�صلطات  و�صروطها، 
ب����ط����ل����ب����ات م����ن����ح �ل����ت���������ص����اري����ح، 
�لتربعات  جمع  و�صائل  وتنظيم 
�لإ�صر�ف  جانب  �إىل  وت�صنيفها، 
و�مل����ر�ق����ب����ة وت��ن��ظ��ي��م �جل�������ز�ء�ت 
�لإد�ر�ية و�لعقوبات �ملرتتبة على 

خمالفة �لقانون.
جل�صته  خ��الل  �ملجل�س  و�ع��ت��م��د 
�أي�������ص���اً �إ�����ص����د�ر ق���ان���ون �حت����ادي 

�لدبلوما�صي  �ل�صلك  �أو���ص��اع  �إىل 
يف  �لإم������ار�ت  ل��دول��ة  و�لقن�صلي 
ع��دد م��ن �ل���دول يف ظ��ل �جلهود 
تف�صي  لح��ت��و�ء  �ملبذولة  �لعاملية 
�مل�صتجد،  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  وب���اء 
�إىل جانب دعم دبلوما�صية �لدولة 

�خلارجية لتحقيق �ل�صتقر�ر.
عبد�لرحمن  معايل  حت��دث  كما 
ب������ن حم����م����د �ل����ع����وي���������س وزي������ر 
�ل�����ص��ح��ة ووق���اي���ة �مل��ج��ت��م��ع وزير 
�لوطني  �ملجل�س  ل�صوؤون  �لدولة 
�لحت�����ادي خ���الل �لج��ت��م��اع عن 
يف  �ل�صحي  �ل��و���ص��ع  م�صتجد�ت 
�ل���ت���ي تبذل  �ل����دول����ة، و�جل����ه����ود 
�ل�صحية  �لقطاعات  خمتلف  يف 
من  و�حل���د  للتعامل  �ل���دول���ة  يف 

�نت�صار فريو�س كوفيد19.
حديثه  خ����الل  �ل��ع��وي�����س  و�أك������د 
�ل����وز�رة وب��ال��ت��ع��اون م��ع كافة  �أن 
�صركائها تعمل على ت�صخري كافة 
للنهو�س  و�ل��ط��اق��ات  �لإم��ك��ان��ات 
�لتحديات  ومو�جهة  باخلدمات 
دولة  �أن  �إىل  م��ع��ال��ي��ه  ..م�����ص��ري�ً 
�لإم��ار�ت قادرة على �لتعامل مع 
لنت�صار  حمتملة  ت��د�ع��ي��ات  �أي 
دعم  بف�صل  »ك���ورون���ا«  ف��ريو���س 
�ل����ق����ي����ادة �ل����ر�����ص����ي����دة ب���ال���دول���ة 
وت�صافر جهود �جلهات �حلكومية 
و�ل�����ص��ح��ي��ة، و�ل����ذي مي��ث��ل دلياًل 
�ل�صحية  �لإج����ر�ء�ت  كفاءة  على 

وقوة �لنظام �ل�صحي يف �لدولة.

�صناعة  يف  �ل��ث��الث��ي��ة  �ل��ط��ب��اع��ة 
وهو  �لطبية،  �مل�صتلزمات  بع�س 
�لدولة  توجهات  م��ع  يتو�فق  م��ا 
لل�صناعات  �لم������ار�ت  و���ص��ي��ا���ص��ة 

�ملتقدمة.
ب����ن حماد  ع���ل���ي  م����ع����ايل  و�أك��������د 
جمل�س  رئ����ي���������س  �ل�������ص���ام�������ص���ي، 
للهوية  �لحت��ادي��ة  �لهيئة  �إد�رة 
�ل������زو�ر  ج��م��ي��ع  �أن  و�جل���ن�������ص���ي���ة 
و�مل���ق���ي���م���ني حم����ل �ه���ت���م���ام وهم 
و�صوف  �لدولة  جزء من جمتمع 
�لالزم  �ل��دع��م  تقدمي  يف  ن�صتمر 
ل��ه��م ون��ع��م��ل ن��ح��و ت��خ��ف��ي��ف �ثار 
�لتد�بري �لحرت�زية �لتي �تخذت 
على �مل�صتوى �لدويل خا�صة فيما 

يتعلق يتعليق حركة �لطري�ن.
�لنتائج  م���ع���ال���ي���ه  و�����ص���ت���ع���ر����س 
�مل����رتت����ب����ة ع���ل���ى وق������ف �إ������ص�����د�ر 
..م���وؤك���ًد� يف حديثه  �ل��ت��اأ���ص��ري�ت 
�ل�صتثنائي  �ل����ظ����رف  ه�����ذ�  �أن 
ج����اء م�����ص��م��ول ب���ه���ذه �ل����ق����ر�ر�ت 
�ل�صتثنائية و�ن �لهيئة �لحتادية 
ل����ل����ه����وي����ة و�جل����ن���������ص����ي����ة ت���وك���د 
م�صالح  رع���اي���ة  يف  ����ص��ت��م��ر�ره��ا 
بتقدمي  و�ل��ت��ز�م��ه��ا  متعامليها 
م�صتويات  �ع���ل���ى  يف  خ���دم���ات���ه���ا 

�جلودة.

- �إع��ف��اء �أ���ص��ح��اب �لإق���ام���ات من 
�لغر�مات حتى نهاية �لعام

�عتمد  �لج��ت��م��اع،  �أج��ن��دة  �صمن 

�ل�صغرية  ل��ل��م�����ص��اري��ع  �ل��وط��ن��ي 
�لقت�صاد  ب�������وز�رة  و�مل��ت��و���ص��ط��ة 
ب��ال��ت��ن�����ص��ي��ق م����ع �ل�������ص���رك���اء من 
و�ملحلية،  �لحت�����ادي�����ة  �جل����ه����ات 
ع���ل���ى حت����دي����د وق����ي����ا�����س �لآث�������ار 
�ملرتتبة على قطاع ريادة �لأعمال 
و�حللول �ملطلوبة خلف�س تكلفة 
من  ومتكينهم  �لأعمال  ممار�صة 
�لتي  �ل���ت���ح���دي���ات  �ل��ت��ع��ام��ل م���ع 
..�إىل  �ل��ر�ه��ن��ة  �لأزم����ة  تفر�صها 
�ملوؤقتة  �للجنة  ف��اإن  ذل��ك،  جانب 
�لوزر�ء  جمل�س  قبل  من  �مل�صكلة 
�ملوقر للتعامل مع �لآثار �ل�صلبية 
�لقت�صاد  على  كورونا  لفريو�س 
�لوطني، تعمل يف �لوقت �لر�هن 
�لتد�بري  م����ن  م���زي���د  لق�������رت�ح 
�لالزمة للحد من �لآثار �ل�صلبية 
�لب�صرية  �مل������و�رد  ع��ل��ى  ل���الأزم���ة 

و�لقطاع �لقت�صادي.
��صتعر�س معايل  �آخر  من جانب 
ف����رج فار�س  ب���ن حم��م��د  ���ص��ه��ي��ل 
�ملزروعي وزير �لطاقة و�ل�صناعة، 
ج���ه���ود �ل����������وز�رة ل��ل��ت��ن�����ص��ي��ق مع 

�لقطاع �ل�صناعي يف �لدولة.
وق���ال م��ع��ال��ي��ه: �لإم�����ار�ت توجد 
و�ع���دة  �صناعية  ق��ط��اع��ات  ف��ي��ه��ا 
و�لإمكانيات  �لفر�س  كل  ولدينا 
ل���ل���م���ح���اف���ظ���ة ع����ل����ى �ل���ت���ن���وي���ع 

�لقت�صادي.
�ل���وز�رة  تعمل  معاليه:  و�أ���ص��اف 
�جلهات  م���ع  م�صتمر  وب��ت��ن�����ص��ي��ق 

•• دبي-وام:

�ل�صيخ  �ل�������ص���م���و  ����ص���اح���ب  �أك�������د 
نائب  �آل مكتوم  ر��صد  حممد بن 
�ل����دول����ة رئ��ي�����س جمل�س  رئ��ي�����س 
�ل�������وزر�ء ح���اك���م دب����ي رع�����اه �هلل، 
�أن دول�����ة �لإم��������ار�ت م��ا���ص��ي��ة يف 
وم�صاريعها  ت��ط��ل��ع��ات��ه��ا  حت��ق��ي��ق 
�لتخطيط  مت  م��ا  وف��ق  �لوطنية 
لتوفري  �ل��ع��م��ل  و�����ص���ت���م���ر�ر  ل����ه، 
�أرقى �صبل جودة �حلياة ل�صكانها 
ومو�طنيها، من خالل �خلدمات 
�لقيمة  وذ�ت  �لنوعية  و�مل��ب��ادر�ت 
�لقطاعات،  خمتلف  يف  �مل�صافة 
�إيجابي  ت���اأث���ري  �إح������د�ث  ب���ه���دف 
�ليومية  �حل����ي����اة  يف  وح��ق��ي��ق��ي 

للمو�طن.
ج���اء ذل���ك خ���الل ت���روؤ����س �صموه 
�ج���ت���م���اع جمل�س  �م�������س  ����ص���ب���اح 
بتقنية  ع���ق���د  و�ل�������ذي  �ل���������وزر�ء 
�لت�����ص��ال �مل��رئ��ي ع��ن ب��ع��د، حيث 
باملرونة  ف���خ���ورون  ���ص��م��وه:  ق���ال 
و�جل���اه���زي���ة �ل���ت���ي ت��ت��ع��ام��ل بها 
�لتطور�ت  مع  �لإم���ار�ت  حكومة 
.. خدماتنا م�صتمرة وعلى مد�ر 

�ل�صاعة.
و�أكد �صموه: ل نعرف �لتوقف ول 
نحب �ل��ر�ح��ة .. �ل��ي��وم وك��ل يوم 
نتعلم �أ�صياء جديدة .. نح�صن من 
خدماتنا .. ونطور �أدو�تنا خلدمة 
قيمة  �صموه:  مو�طنني..م�صيفاً 
هي  �حلقيقية  �حلكومي  �لعمل 
وحلياة  ل���ل���وط���ن  ن�����ص��ي��ف��ه  مب����ا 
ظل  ويف  و�ملقيمني،  �لوطن  �أبناء 
�لو�صول  نريد  �لظروف �حلالية 
ندعمهم   .. �أك���رب  ب�صكل  للنا�س 

ون�صهل �خلدمات لهم.
ك��م��ا ق���ال ���ص��م��وه: �حل��ي��اة تتغري 
�لعطاء  ول���ك���ن  ���ص��ري��ع  وب�����ص��ك��ل 
ويف   .. م����ن����ازل����ن����ا  يف  م�������ص���ت���م���ر 
على  بقعة  ك��ل  ويف   .. موؤ�ص�صاتنا 
�حتجنا  ول�����و   .. �لأر���������س  ه�����ذه 
لتغيري منظومة �لعمل �حلكومي 

.. �صنفعل ذلك بدون تردد.
- �صموه يطلع من معايل �لوزر�ء 
ع���ل���ى م�������ص���ت���ج���د�ت �لإج����������ر�ء�ت 
من  ل����ل����وق����اي����ة  �حل�����ك�����وم�����ة  يف 

كوفيد19.
�ل�صيخ  �ل�����ص��م��و  ���ص��اح��ب  �ط���ل���ع 
حم��م��د ب���ن ر�����ص���د �آل م��ك��ت��وم يف 
من  عر�س  على  �لجتماع  بد�ية 
م��ع��ايل �ل�����وزر�ء ل��الإح��اط��ة حول 
�آخ�������ر م�������ص���ت���ج���د�ت �لج���������ر�ء�ت 
للتعامل  �حل��ك��وم��ة  يف  �مل��ت��خ��ذة 
كورونا  ف���ريو����س  ت���د�ع���ي���ات  م���ع 

�مل�صتجد.
عبد�هلل  �ل�صيخ  �صمو  و��صتعر�س 
بن ز�يد �آل نهيان وزير �خلارجية 
و�ل������ت������ع������اون �ل��������������دويل، خ����الل 
�لإجر�ء�ت  م�صتجد�ت  �لجتماع 
�ت��خ��اذه��ا ع��ل��ى م�صتوى  �ل��ت��ي مت 
وز�رة �خلارجية و�لتعاون �لدويل 
ل��ل��ت��و����ص��ل م���ع �مل��و�ط��ن��ني خارج 
�لدولة، و�صمان رجوعهم ب�صالم 
لأر�س �لوطن، كما تطرق �صموه 

و�لذي  �لنف�صية،  �ل�صحة  ب�صاأن 
مت حتديثه ملو�كبة �مل�صتجد�ت يف 
جمال �ل�صحة �لنف�صية و�ملفاهيم 
حقوق  ي��ر�ع��ي  بحيث  �حل��دي��ث��ة، 
ومتطلبات  �ل��ن��ف�����ص��ي  �مل���ري�������س 
توفري �خلدمة �ل�صحية �ملنا�صبة 
له وفقا لحتياجاته وظروفه مع 
�لتاأكيد على �أهمية �أن تكون هذه 
�ملعايري  �أف�����ص��ل  �خل���دم���ات وف���ق 
ت��ن��ط��ب��ق على  �ل����ت����ي  �ل�����ص��ح��ي��ة 
مز�ويل �ملهنة �أو �ملن�صاآت �ل�صحية 
�لتي تقدم هذه �خلدمات وكذلك 
�جلهات �لأخرى �لتي تتعامل مع 

�ملري�س �لنف�صي.
ويف �لإط��ار نف�صه �عتمد �ملجل�س 
�إ�����ص����د�ر ق�����ر�ر جم��ل�����س �ل�����وزر�ء 
�لتنفيذية  �ل����الئ����ح����ة  ب���������ص����اأن 
����ص���اأن  ل���ل���ق���ان���ون �لحت����������ادي يف 
�خلا�صة،  �ل�����ص��ح��ي��ة  �مل���ن�������ص���اآت 
مب�صتوى  �لرت��������ق��������اء  ب�����ه�����دف 
�إىل  �خلدمات �ملقدمة يف �لدولة 
�أف�صل �مل�صتويات ووفقاً للمعايري 
وتعزيز  ع����امل����ي����اً،  ب���ه���ا  �مل���ع���م���ول 
وتنظيم  �ل�صحية  �ملن�صاآت  �لتز�م 
م�صتوى  م����ن  و�ل����رف����ع  ع��م��ل��ه��ا 
�لالئحة  توحد  حيث  خدماتها، 
جلميع  �ل��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة  �ل���ق���و�ع���د 
�مل��ن�����ص��اآت �ل�����ص��ح��ي��ة �خل��ا���ص��ة يف 
عليها  �ل��رق��اب��ة  وتعزيز  �ل��دول��ة، 
�لتي  �لتف�صيلية  �لأحكام  بف�صل 
يت�صمنها و�ملتعلقة بعدة جو�نب 
م���ن ن�����ص��اط ه���ذه �مل��ن�����ص��اآت. كما 
�ع��ت��م��د �مل��ج��ل�����س �إ�����ص����د�ر ق���ر�ر 
يف  للقانون  �لتنفيذية  �لالئحة 
�ملعلومات  تقنية  ��صتخد�م  �صاأن 
�مل������ج������الت  يف  و�لت�����������������ص��������الت 
تت�صمن  و�ل�����ت�����ي  �ل�������ص���ح���ي���ة، 
��صتخد�م  و�����ص����روط  ����ص���و�ب���ط 
و�لت�صالت  �مل��ع��ل��وم��ات  ت��ق��ن��ي��ة 
بهدف  �ل�����ص��ح��ي��ة،  �مل����ج����الت  يف 
�خلدمات  مب�����ص��ت��وى  �لرت����ق����اء 

�ملقّدمة ورفع م�صتوى جودتها.
�طلع  �ل��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة،  �ل�������ص���وؤون  يف 
�مل���ج���ل�������س خ�����الل ج��ل�����ص��ت��ه على 
�لحتادي  �لوطني  �ملجل�س  طلب 
مو�صوع  مناق�صة  على  �مل��و�ف��ق��ة 
يف  ودوره  �لأ����ص���ري  "�لتالحم 
�لجتماعية  �ل��ت��ن��م��ي��ة  حت��ق��ي��ق 
�لدويل،  �ل�صاأن  ويف  �مل�صتد�مة". 
�ع���ت���م���د و�����ص����ادق �مل��ج��ل�����س على 
�لدولية  �لت��ف��اق��ي��ات  م���ن  ع����دد 
�لدولة  ع��الق��ات  تعزيز  �إط���ار  يف 
ت�صمنت  �ل��ع��امل��ي،  �مل�صتوى  على 
بود�ب�صت  �إىل معاهدة  �لن�صمام 
باإيد�ع  �ل��دويل  �لع���رت�ف  ب�صاأن 
و�لن�صمام  �ل��دق��ي��ق��ة،  �ل��ك��ائ��ن��ات 
�مل�صوؤولية  ح��دود  بروتوكول  �إىل 
 1996 �لبحرية  �ملطالبات  عن 
�مل�صوؤولية  ح�������دود  لت���ف���اق���ي���ة 
�ل��ب��ح��ري��ة لعام  �مل��ط��ال��ب��ات  ع���ن 
�لن�صمام  جانب  �إىل   ،1976
ب�صاأن  �ل��دول��ي��ة  �لت��ف��اق��ي��ة  �إىل 
�أ�صر�ر  ع���ن  �مل��دن��ي��ة  �مل�����ص��وؤول��ي��ة 
�لزيتي  �ل�����ص��ف��ن  ب��وق��ود  �ل��ت��ل��وث 

لعام 2001.

حممد بن را�سد
الأر�ص هذه  على  بقعة  كل  ويف  موؤ�ص�صاتنا  ويف  منازلنا  يف  م�صتمر  العطاء  ولكن  �صريع  ب�صكل  تتغري  • احلياة 

ال�صاعة مدار  وعلى  م�صتمرة  ..خدماتنا  التطورات  مع  الإمارات  حكومة  بها  تتعامل  التي  واجلاهزية  باملرونة  • فخورون 

مواطنينا خلدمة  اأدواتنا  ونطور   .. خدماتنا  من  نح�صن   .. جديدة  اأ�صياء  نتعلم  يوم  وكل  اليوم   .. الراحة  نحب  ول  التوقف  نعرف  • ل 

�صموه يطلع على م�صتجدات الإجراءات يف احلكومة للوقاية من كوفيد19 وجمل�ص الوزراء يوجه بعدد من القرارات : 
العام  نهاية  حتى  غرامات  دون  من  الهوية  وجتديد  الغرامات  من  الإقامات  اأ�صحاب  اإعفاء  •  اعتماد 

ال�صحية  امل�صتلزمات  وتوفري  ال�صحي  القطاع  لدعم  املحلية  امل�صانع  مع  •  التن�صيق 
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اأخبـار الإمـارات
•• اأبوظبي-وام:

�إط��الق بر�مج  �ملا�صية يف  تتابعت جهود دول��ة �لإم��ار�ت خالل �لأ�صابيع 
حيث  و�لأع��م��ال،  �مل��ال  وقطاعات  �لوطني  لالقت�صاد  و�لتحفيز  �لدعم 
جرى �إ�صد�ر جمموعة من �لقر�ر�ت �لتي �عتمدها جمل�س �لوزر�ء لدعم 

خمتلف �لقطاعات يف �لدولة.
و�مل�صاريع  �ملالية  و�لأ�صو�ق  �لأعمال  وجمتمع  �لبنوك  �ملحفز�ت  و�صملت 
�ملحفز�ت  وه��ي  �لأخ���رى،  �لقطاعات  من  وغريها  و�ملتو�صطة  �ل�صغرية 
�ل���ذي جن��ح يف  �لوطني  �لقت�صاد  ب��ق��وة  �ل��ت��ف��اوؤل  ع���ززت موجبات  �ل��ت��ي 

ظروف �صابقة �صهدت ركود� عامليا يف حتقيق نتائج جيدة.
و�أ�صهمت ح�صيلة م�صتجد�ت �لأ�صعار �لنفطية �لعاملية، مع حزم �لتحفيز 
�لقت�صادية  �لقطاعات  خمتلف  وعلى  �مل��ال  �أ���ص��و�ق  على  �أغ��دق��ت  �لتي 
حيدت  ومالية،  ��صتثمارية  ومعطيات  نف�صية  بيئة  �صنع  يف  �لإمار�تية، 

عليها  و�أ�صبغت  �لقطاعات،  ه��ذه  �أ�صابت  كانت  �لتي  �لتوج�س  م��وج��ات 
�ملكت�صبات  على  �حلفاظ  يف  وموؤ�ص�صاتها  �لدولة  مبوثوقية  عميقة  ثقة 

�لقت�صادية.
م�صوؤوليات  م��ن  و�ل�صلع  �ملالية  �لأور�ق  هيئة  ب��ه  تنه�س  م��ا  نطاق  ويف 
�لهيئة جمموعة من  �لأعمال، �تخذت  و�إد�م��ة  �ملوؤ�ص�صية  �لعمليات  �إد�رة 
�لإجر�ء�ت لدعم �لأ�صو�ق �ملالية يف �لدولة وتي�صري معامالتها، ت�صمنت 
 ،5% �إىل   10% �ليومي لهبوط �لأ�صهم من  تخفي�س �حلد �لأق�صى 
مع تطوير �آلية �إعادة �صر�ء �ل�صركات �ملدرجة لأ�صهمها بحيث يتم تي�صري 
�ل�صو�بط و�لإج��ر�ء�ت �ملنظمة لإعادة �ل�صر�ء، موؤكدة �أن عمليات �لبيع 

على �ملك�صوف غري مفعلة بالأ�صو�ق �ملالية بالدولة.

وتف�صياًل ف��ق��د ب����ادرت �ل��ع��دي��د م��ن �مل��وؤ���ص�����ص��ات �ل��وط��ن��ي��ة يف �إط����ار نهج 
�ل�صتد�مة �لتنموية للدولة باإطالق حزم �لدعم كل يف حدود �خت�صا�صه. 
�تخذ  كما  �صاملة،  �قت�صادي  دع��م  خطة  عن  �مل��رك��زي  �لبنك  �أعلن  فقد 
�ملجل�س �لتنفيذي حلكومة �أبوظبي �صل�صلة من �لجر�ء�ت بينها تاأ�صي�س 
“�صندوق �صانع �صوق” يف نطاق �حلزمة �لتحفيزية لربنامج “غد� 21”، 
كذلك �أعلنت يف دبي و�ل�صارقة حزم حتفيز �قت�صادي متكاملة ت�صتهدف 

حماية قطاعات �لتجزئة و�لتجارة و�ل�صياحة و�لنقل و�لطاقة.
�أن هذه �حلزم �لتحفيزية �لتي تولتها خمتلف  �أو�صاط �ملتابعة  و�صجلت 
عنا�صره  تر�كمت  �قت�صادي  �أد�ء  قاعدة  على  ج��اءت  �ل��دول��ة،  موؤ�ص�صات 
�ليجابية وظهرت باأرقام 2019 �لتي �أعلنت موؤخر�، ومن ذلك ما حتقق 

من �رتفاع يف جتارة دولة �لإمار�ت �خلارجية غري �لنفطية، و�صول �إىل 
�رتفاعات يف �لعائد على حقوق �مل�صاهمني بال�صركات �لقيادية يف �أ�صو�ق 

�لأور�ق �ملالية بالدولة، تر�وحت يف بع�صها بني 20 و28%.
�لقطاعات  خمتلف  يف  ت��ر�دف��ت  �ل��ت��ي  �لتحفيزية  �حل���زم  �أن  �إىل  ي�صار 
ب��ال��دول��ة، ر�ف��ق��ت��ه��ا تعميمات ل��ك��اف��ة �ل�����ص��رك��ات �مل��رخ�����ص��ة ل��و���ص��ع خطة 
وتفعيل  �ل��ع��م��ل  ���ص��ري  ����ص��ت��م��ر�ري��ة  ت�صمن  مكتوبة  و�صيا�صة  م��درو���ص��ة 
�لتد�بري  �تخاذ  على  حثها  جانب  �إىل  �ل��ط��و�رئ،  حالة  يف  �لتعايف  خطة 
�لحرت�زية و�لإجر�ء�ت �لوقائية ل�صمان �صحة و�صالمة كافة �لعاملني 

بقطاع �لأور�ق �ملالية.
فيها  ت�صاركت  �لتي  و�لإج�����ر�ء�ت  و�ل�صو�بط  �مل��ح��ف��ز�ت  ه��ذه  و�أ�صهمت 
�لقطاعات �لثالثة يف �لدولة، �لعام و�خلا�س و�لأهلي �لتطوعي، ب�صكل 
�لأخرى،  �لقطاعات  �ملحلية  �ملالية  ل��الأ���ص��و�ق  �ل��ت��و�زن  �إع���ادة  يف  ر�ج��ح 

وعززتها �مل�صتجد�ت �لإيجابية �لثقيلة يف �أ�صعار �لنفط.

تتابع حزم املحفزات الإماراتية يدعم املكت�صبات القت�صادية

•• اأبوظبي-وام:

�إلكرتونية  خدمات   8 �إط��الق  �أبوظبي  يف  و�ملعرفة  �لتعليم  د�ئ��رة  �أعلنت 
�إطار جهودها �ملتو��صلة لزيادة كفاءة وفعالية �خلدمات  جديدة وذلك يف 
�لأمور  و�أولياء  �لطلبة  على  و�جلهد  �لوقت  وتوفري  للمتعاملني  �ملقدمة 
و�حل�����ص��ول على  �مل��ع��ام��الت  �حل��اج��ة لإجن����از  ع��ن��د  �لتعليمية  و�ل���ك���و�در 

�خلدمات.
�أبوظبي �حلكومية  �لد�ئرة هذه �خلدمات على منظومة خدمات  وتطلق 
�مل���وح���دة مت ب��اع��ت��ب��اره��ا �مل��ن�����ص��ة �حل��ك��وم��ي��ة �مل���وح���دة �ل��ت��ي ت��ت��ي��ح جلميع 
�ملتعاملني يف �إمارة �أبوظبي �إجناز �صل�صلة متكاملة من �خلدمات �حلكومية 
عرب نقطة �ت�صال و�ح��دة ودون �حلاجة �إىل زي��ارة مر�كز تقدمي خدمات 

�جلهات �حلكومية.
ملبادرة  �إط��ار دعمها  �لد�ئرة عن هذه �خلدمات �جلديدة يف  �إع��الن  وياأتي 
بهدف تطوير  موؤخر�  �أبوظبي  حكومة  �أطلقتها  �لرقمي” �لتي  “�ل�صهر 
�حللول  م��ن  �مل��زي��د  توفري  خ��الل  م��ن  �حلكومي  �لعمل  منظومة  وتعزيز 

�لرقمية �ملبتكرة.
من  رئي�صيتني  فئتني  �حتياجات  �جلديدة  �لإلكرتونية  �خلدمات  وتلبي 
�ملتعاملني هما �لطلبة و�أولياء �لأمور من جهة وم�صغلي موؤ�ص�صات �لتعليم 

�خلا�س من �ملد�ر�س و�حل�صانات من جهة �أخرى.
وتركز �ملجموعة �لأوىل من �خلدمات على �لت�صديق �لإلكرتوين لل�صهاد�ت 

رحلتهم  خالل  �لطلبة  �إليها  يحتاج  �لتي  �لوثائق  من  وغريها  و�لر�صائل 
��صتمر�رية  و�صهادة  �لدر��صية  �ل�صهادة  ت�صديق  طلبات  مثل  �لتعليمية 
�لدر��صة و�صهادة ترك �لدر��صة و�صهادة �لت�صل�صل �لدر��صي و�صهادة �ن�صحاب 
�إ�صد�ر  على  �خل��دم��ات  م��ن  �لثانية  �ملجموعة  ت��رك��ز  بينما  �مل��در���ص��ة  م��ن 
�إخطار�ت �لتعيني �لإلكرتونية للعاملني يف �حل�صانات و�ملد�ر�س �خلا�صة 
ودون  �إلكرتونيا  �مل�صدقة  �ل�صهاد�ت  �لتحقق من �صحة  ت�صمل خدمة  كما 
�حلاجة للتو��صل مع �لد�ئرة مبا يتما�صى مع جهودها �مل�صتمرة لت�صهيل 

�إجر�ء�ت �خلدمات �لتي تقدمها للمتعاملني.
وم��ع �إط���الق �خل��دم��ات �لإل��ك��رتون��ي��ة �جل��دي��دة تكون �ل��د�ئ��رة ق��د جنحت 
على  للح�صول  تتلقاها  �لتي  �لطلبات  �إجمايل  من  �ملائة  يف   95 �أمتتة  يف 
خدماتها حيث �أجنزت د�ئرة �لتعليم و�ملعرفة �أكرث من 143000 معاملة 
�إلكرتونيا  متاحة  �لآن  �أ�صبحت  وقد   2019 �لعام  خالل  �لنوع  هذ�  من 

بالكامل.
و�صت�صاهم �خلدمات �جلديدة يف ت�صريع عملية تقدمي �خلدمات للمتعاملني 
و�خت�صار �ملدة �ملطلوبة لإجنازها مبا ي�صهم يف توفري �لوقت على ما يقارب 
�ل� 307 �آلف من �لطلبة و�أولياء �لأمور بالإ�صافة �إىل �لعاملني يف 204 
يف  ح�صانة  و265  �لتعليمية  �ل�صر�كة  مد�ر�س  من  و13  خا�صة  مد�ر�س 

�إمارة �أبوظبي.
وق���ال ���ص��ع��ادة ع��ام��ر �حل��م��ادي وك��ي��ل د�ئ���رة �لتعليم و�مل��ع��رف��ة ب��الإن��اب��ة �إن 
�إطالق �لد�ئرة للخدمات �لإلكرتونية �جلديدة يوؤكد حر�صها �لد�ئم على 

تغري�ت  من  �لعامل  ي�صهده  ما  ظل  يف  �لرقمية  �حللول  توظيف  مو��صلة 
م�صتمرة تتطلب �لتكيف معها ب�صرعة وكفاءة عالية.

�لتعليم و�ملعرفة �لعمل على  “ بناء على ذلك نو��صل يف د�ئ��رة  و�أ�صاف : 
و�عتماد  �أول��وي��ات��ن��ا  قائمة  على  وو�صعهم  �ملتعاملني  �ح��ت��ي��اج��ات  حت��دي��د 
منظومة �لبتكار �أ�صا�صا لتطوير خدماتنا لتلبية تطلعات و�حتياجات �أفر�د 
�ملجتمع حيث �أن تطبيق �حللول �لرقمية �ليوم هو �أكرث �أهمية من �أي وقت 

م�صى نظر� للظروف �لر�هنة”.
و�أولياء  �صركائنا  با�صتمر�ر مع  و�ملعرفة  �لتعليم  د�ئ��رة  :” نعمل يف  وتابع 
�لأمور و�لطلبة ومديري �ملد�ر�س و�لكو�در �لتعليمية لإيجاد �أف�صل �حللول 
��صتد�متها  �لتعليمية و�صمان  �صاأنها �لرتقاء باملنظومة  �لتي من  �ملبتكرة 
“غد�  �لتنموية  للم�صرعات  �أبوظبي  برنامج  �أه��د�ف  مع  �ن�صجاما  وذل��ك 
21” لتطوير �لقطاع �لتعليمي وتوفري خدمات تعليمية عالية �جلودة.” 

.
�لروؤية  �أبوظبي  حكومة  �أطلقتها  �لرقمي” �لتي  “�ل�صهر  مبادرة  وتعك�س 
�ملجتمع  خلدمة  �ملعلومات  تقنية  توظيف  يف  �لر�صيدة  للقيادة  �لطموحة 

و�لرتقاء مبنظومة �لعمل �حلكومي.
ومت تد�صني �ملبادرة حتت �صعار #�ك�صب_وقتك و�لذي يهدف �إىل توفري 
�ملزيد من �لوقت للمتعاملني عن طريق رقمنة �لعديد من �خلدمات �لتي 

كان يتطلب تقدميها فيما �صبق زيارة مقر�ت �جلهات �حلكومية.
وق���ال ���ص��ع��ادة حم��م��د ح��م��د �ل��ه��ام��ل��ي، وك��ي��ل د�ئ����رة �لإ���ص��ن��اد �حل��ك��وم��ي – 

“مت”  �ملوحدة  �حلكومية  �أبوظبي  خدمات  منظومة  �إن  بالإنابة  �أبوظبي 
�مل�صتد�م  �لرقمي  �مل�صتقبل  بناء  نحو  �لر�صيدة  �لقيادة  توجيهات  جت�صد 
مبا  وتفاعلية  و�صريعة  �صهلة  حكومية  خ��دم��ات  وت��وف��ري  �أبوظبي  لإم���ارة 
�أبوظبي خا�صة يف  �إمارة  �ملتعاملني ويلبي �حتياجات �صكان  ي�صمن �صعادة 
تغيري�ت  من  �أح��دث��ه  وم��ا  �حل��ايل  �لوقت  يف  نعي�صها  �لتي  �لتحديات  ظل 
على م�صتوى �لعامل ككل، و�لتي كان من �أهمها �حلاجة �مللحة نحو تعزيز 

م�صرية �لتحول �لرقمي.
و�أ�صاف :”مثلت من�صة منظومة “مت” �لرقمية مبد�أ �ل�صر�كة بني كافة 
�لهيئات وقطاعات �لعمل �حلكومي يف �إمارة �أبوظبي وها نحن نرى د�ئرة 
�لتعليم و�ملعرفة باأبوظبي ت�صاركنا بقوة يف م�صرية �لتطور �لرقمي �نطالقا 
�إم��ارة �أبوظبي وهي �أن �ملجتمع �لرقمي يقام  من �صرورة ندركها نحن يف 

بالتعاون بني كل �لهيئات و�ملوؤ�ص�صات و�لقطاعات”.
من  و��صعة  جمموعة  �إىل  �جلديدة  �لإلكرتونية  �خلدمات  حزمة  وتن�صم 
موؤخر�  �صملت  و�لتي  ملتعامليها  �لد�ئرة  تقدمها  �لتي  �لرقمية  �خلدمات 
تفعيل منظومة متكاملة للتعليم عن بعد بالتعاون مع عدد من �ل�صركاء 
�ألف  “من�صة  مثل  �ملعلومات  وتقنية  و�لتكنولوجيا  �لتعليم  جم��الت  يف 
و   ”Mathletics“ و   ”myON“ و   ”Renaissance“ “و 
قامت  حيث   ”Pearson“ و   ”Amazon Webservices“
من  �لطلبة  متكن  �لتي  �ملتكاملة  �حللول  من  جمموعة  بتطوير  �لد�ئرة 

مو��صلة �لتعلم يف بيئة �آمنة من منازلهم.

•• منطقة الظفرة - لطيفة جابر 

للزر�عة  �أب���وظ���ب���ي  ه��ي��ئ��ة  ت���وف���ر   
و�ل�����ص��الم��ة �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة ع������دد�ً من 
ل��ب��ي��ع منتجات  �مل����ربدة  �ل�����ص��ي��ار�ت 
“ح�صاد مز�رعنا” من �خل�صرو�ت 
�لظفرة  م��ن��ط��ق��ة  يف  و�ل����ف����و�ك����ه 
�لأ�صبوع من  �أي��ام  ط��و�ل  باأبوظبي 
�ل�صاعة 8:00 �صباحاً �إىل �ل�صاعة 
�لتز�مها  �إطار  يف   ، ظهر�ً   3:00
�لأ�صو�ق  �إم�����د�د  ع��ل��ى  ب��امل��ح��اف��ظ��ة 
و�مل�����ص��ت��ه��ل��ك��ني ب��اح��ت��ي��اج��ات��ه��م من 
وم�صاعدة  �ل����غ����ذ�ئ����ي����ة،  �ل�������ص���ل���ع 
�مل��ز�رع��ني يف �إم����ارة �أب��وظ��ب��ي على 
ت�صويق منتجات مز�رعهم، وكذلك  
منطقة  ����ص���ك���ان  ع���ل���ى  ل��ل��ت�����ص��ه��ي��ل 
�ل��ظ��ف��رة ���ص��ر�ء �ح��ت��ي��اج��ات��ه��م من 
�ملحلية يف  و�ل��ف��و�ك��ه  �خل�����ص��رو�ت 
ظل �لظروف �لتي متر بها �لدولة 
كورونا  ف���ريو����س  ب�����ص��اأن  و�ل���ع���امل 

�مل�صتجد “كوفيد 19«.
“ح�صاد  ������ص�����ي�����ار�ت  وت�����ت�����و�ج�����د 
�أم���ام  ز�ي����د  م��دي��ن��ة  يف  مز�رعنا” 
مبنى “�صبار �صابقاً و�ملرفاأ وغياثي 
�لتعاونية،  �ل��ظ��ف��رة  جمعية  �أم����ام 
�لتو�جد  ت��و���ص��ع��ة  �مل��خ��ط��ط  وم���ن 
ليغطي منطقة �ل�صلع و�أية منطقة 
�مل�صتهلكني،  ح��اج��ة  ح�صب  �أخ���رى 
نحو  �مل���ربدة  �ل�����ص��ي��ارة  �صعة  وتبلغ 
و�لفو�كه  �خل�صرو�ت  من  طن   7
�لطازجة، حيث يتوفر فيها �أ�صناف 
و�لفو�كه  متنوعة من �خل�صرو�ت 
�ل����ط����ازج����ة و�ل����ت����ي يتم  �مل���ح���ل���ي���ة 

ح�صادها ب�صكل يومي كالبطاط�س 
�لطماطم  و�خل���ي���ار  و�ل���ب���اذجن���ان 
باأنو�عها و�لكو�صا و�خل�س و�لفلفل 
بالإ�صافة  �حللوة  و�ل��ذرة  باأنو�عه 
كالتني  �لفاكهة  م��ن  �أ���ص��ن��اف  �إىل 

و�لليمون و�ل�صمام. 
�لحرت�زية  ب��الإج��ر�ء�ت  و�لتز�ماً 
للوقاية  �لآم��ن  بالت�صوق  �خلا�صة 
“فريو�س  �ن��ت�����ص��ار  م���ن خم���اط���ر  
“كوفيد19”  �مل�����ص��ت��ج��د  ك���ورون���ا 
للمت�صوقني  �ملنتجات  تو�صيل  يتم 
يف �صيار�تهم حيث يتوىل �لبائعني 
�مل���ت���و�ج���دي���ن يف ك���ل ����ص���ي���ارة �أخ���ذ 
وتو�صيلها  �مل�صرتي  من  �لطلبات 
�إىل  �حل����اج����ة  دون  ����ص���ي���ارت���ه  �إىل 
لتفادي  وذلك  �ل�صيارة،  نزوله من 
��صرت�طات  وت��ط��ب��ي��ق  �لزدح��������ام 
فريو�س  م���ن  ل��ل��وق��اي��ة  �ل��ت��ب��اع��د 

كورونا �مل�صتجد.
للزر�عة  �أب���وظ���ب���ي  ه��ي��ئ��ة  و�أك������دت 
�لتز�مها  �ل���غ���ذ�ئ���ي���ة  و�ل�������ص���الم���ة 
ب��ت��وف��ري �ل�����ص��ل��ع �لأ���ص��ا���ص��ي��ة لكافة 
وخا�صة  �أب���وظ���ب���ي  �إم�������ارة  ���ص��ك��ان 
كذلك  و�ل����ف����و�ك����ه،  �خل���������ص����رو�ت 
�لتز�مها حيال �ملز�رعني مل�صاعدتهم 
مز�رعهم  م��ن��ت��ج��ات  ت�����ص��وي��ق  ع��ل��ى 
ب�صورة  وتاأمني و�صولها لالأ�صو�ق 
�مل�صتهلكني يف  لتلبية حاجة  جيدة 
و�أو�صحت  و�لظروف،  �لأوق��ات  كل 
“ح�صاد  �����ص����ي����ار�ت  �أن  �ل���ه���ي���ئ���ة 
مز�رعنا” �ملربدة هي �إحدى نقاط 
�ملنتجات  لت�صويق  �ل��ه��ام��ة  �ل��ب��ي��ع 
طازجة  و�صولها  وت�صهيل  �ملحلية 

للم�صتهلكني يف غ�صون �صاعات من 
�ل�صيار�ت  تكت�صب  حيث  ح�صادها، 
خ���ا����ص���ة يف هذه  �أه���م���ي���ة  �مل�������ربدة 
بو�صفها  �ل���ص��ت��ث��ن��ائ��ي��ة  �ل���ظ���روف 
�خل�صرو�ت  ل��ب��ي��ع  متنقلة  ���ص��وق��اً 
و�ل��ف��اك��ه��ة �ل��ط��ازج��ة ول���ه���ذ� فاإن 
توفريها  �إىل  ت�������ص���ع���ى  �ل���ه���ي���ئ���ة 
و�صول  على  حر�صاً  يومي   ب�صكل 
�أكرب  �إىل  منتجات ح�صاد مز�رعنا 
ولفتت  �مل�صتهلكني.   م��ن  �صريحة 

و�ل�صالمة  للزر�عة  �أبوظبي  هيئة 
�ملنتجات  ت�صويق  �أن  �إىل  �لغذ�ئية 
�لركائز  �أه�����م  م���ن  ي��ع��د  �مل��ح��ل��ي��ة 
�أبوظبي  �إم�������ارة  م����ز�رع����ي  ل���دع���م 
تناف�صيته  وت��ع��زي��ز  �ملحلي  و�مل��ن��ت��ج 
زي���ادة دخل  وي�صهم يف  �ل�����ص��وق،  يف 
�لعائد  وت��ن��م��ي��ة  �مل������ز�رع  �أ���ص��ح��اب 
على �لزر�عة بالإ�صافة �إىل �أهميته 
للح�صول  للم�صتهلكني  بالن�صبة 
ع��ل��ى م��ن��ت��ج ط����ازج و�آم����ن وبجودة 

بالدعم  �ل��ه��ي��ئ��ة  و�أ����ص���ادت  ع��ال��ي��ة. 
�لكبري �لذي تقدمه بلدية �لظفرة 
“ح�صاد  ���ص��ي��ار�ت  ع��م��ل  لت�صهيل 
�ملناطق،  خم��ت��ل��ف  “يف  م���ز�رع���ن���ا 
�لهيئات  �أدو�ر  ت��ك��ام��ل  �أن  م��وؤك��دة 
�حلكومية ي�صاعد على جتاوز هذه 
وي�صمن  �ل���ص��ت��ث��ن��ائ��ي��ة  �ل���ظ���روف 
و�صول �خلدمات �لأ�صا�صية جلميع 
و�جلودة  نف�صها  بالكفاءة  �ل�صكان 

�لتي تعودو� عليها. 

التعليم واملعرفة تطلق 8 خدمات اإلكرتونية جديدة

ت�سم خ�سر�ات �فواكهة طازجة من املزارع مبا�سرة

الزراعة وال�صامة الغذائية توفر �صيارات 
»ح�صاد مزارعنا« املربدة يف الظفرة 
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•• دبي-الفجر: 

م�صتقبل  كوفيد19-:  بعد  »�حل��ي��اة  تقرير  للم�صتقبل  دب��ي  موؤ�ص�صة  �أطلقت 
بعد”  عن  “�لتعلم  مفهوم  نحو  �لعامل  توجه  نتائج  على  يركز  �ل��ذي  �لتعليم«، 
با�صتخد�م �لتكنولوجيا �حلديثة و�حللول �لتعليمية �لتي �جتهت �إليها �لدولة يف 
�ملد�ر�س و�جلامعات يف �إجر�ء ��صتباقي للحد من تف�صي فريو�س “كوفيد19-” 

و�حلد من �آثاره.
��صتباقية متخ�ص�صة  �لثاين �صمن �صل�صلة تقارير  �لتعليم عن بعد هو  وتقرير 
تطلقها �ملوؤ�ص�صة من و�قع �ملرحلة �حلالية، تهدف �إىل ت�صليط �ل�صوء على �أهم 
�لإم��ار�ت و�لعامل،  �ملحتملة يف دبي ودول��ة  �مل�صتقبلية  �لتغري�ت و�مل�صاهد  و�أب��رز 
للو�صع  حتلياًل  فيها  وتقدم  �مل�صتجد،  كورونا  فريو�س  تف�صي  �أزم��ة  �نتهاء  بعد 
على  �ملتوقعة  �لتاأثري�ت  خاللها  وحت��دد  �مل�صتقبلية،  للفر�س  وتقييماً  �حل��ايل 

�ملدى �لق�صري و�لطويل يف عدد من �لقطاعات �حليوية يف �لدولة. 
وي�صلط هذ� �لتقرير �ل�صوء على قطاع �لتعليم �لذي يعد من �أو�ئل �لقطاعات 
�إذ  �صريعة،  �إج���ر�ء�ت  �تخاذ  وتطلبت  �حلالية،  �ل�صحية  باجلائحة  تاأثرت  �لتي 
�أفادت منظمة �ليون�صكو باأن 776.7 مليون طالب تاأثرو� باإغالق �ملد�ر�س حتى 
16 مار�س �ملا�صي، ما ��صطر �ملوؤ�ص�صات �لتعليمية �إىل توفري من�صات �لتعلم عن 

بعد للطالب من �أجل متابعة �لعملية �لتعليمية. 
�لتعليم  م��ن  قلياًل  »�ل���ص��رت�ح��ة«  ق��د ل ميانعون يف  �ل��ط��الب  بع�س  �أن  ورغ��م 
�أن كثري� من �لطالب يريدون مو��صلة در��صتهم عرب  �إل  �لق�صري،  �ملدى  على 
�لإنرتنت حتى ل يتباطاأ تقدمهم �لدر��صي. ولهذ� طبقت �لعديد من دول �لعامل 

�إجر�ء�ت ت�صهل هذه �لعملية �لنتقالية على �لطالب و�أ�صرهم. 

حلول عاملية
ومت��ث��ل �مل��رح��ل��ة �حل��ال��ي��ة �ل��ت��ي مي��ر ب��ه��ا �ل��ع��امل ف��ر���ص��ة لت�صخري �خل����رب�ت يف 
�أن ت�صبح  �لتقرير  ورّج��ح  �لطويل،  �مل��دى  بعد على  للتعلم عن  تطوير من�صات 
�أنظمة �لتعليم عن بعد �أكرث تخ�صي�صاً يف �مل�صتقبل، و�أن تركز على �لحتياجات 

و�لهتمامات �ملحددة لكل طالب. 
�لإلكرتوين عن جمموعة من �حللول  �ليون�صكو عرب موقعها  و�أعلنت منظمة 
�لتعليمية و�ملن�صات �لتي ت�صاعد �لآباء و�ملعلمني و�ملد�ر�س على تعليم �لطالب 
�ملد�ر�س.  �إغ��الق  ف��رتة  خ��الل  و�لتفاعل  �لجتماعية  �لرعاية  وتوفري  بعد  عن 
�ملتاأثرة  �ل��دول  يف  “كور�صري�” �جلامعات  مثل  �أخ��رى،  عاملية  من�صات  ومنحت 

باجلائحة �إمكانية ��صتخد�م حمتوياتها جماناً.

مبادرات اإماراتية �سباقة
وكانت دولة �لإمار�ت �صّباقة يف �تخاذ �إجر�ء�ت �صريعة ملنع تف�صي “كوفيد19-”، 
فعلى م�صتوى قطاع �لتعليم علقت �لدولة �لدر��صة يف �ملد�ر�س و�جلامعات ملنع 
نقل  وو�صائل  و�جلامعات  �ملد�ر�س  لتعقيم  برناجماً  ونظمت  �لطالب،  جتمعات 
�إجازة  �نتهاء  بعد  للطالب  بعد  عن  �لتعليم  مرحلة  بدء  عن  و�أعلنت  �لطالب، 

�لربيع ملتابعة �لعام �لدر��صي. 
و�أطلقت هيئة �ملعرفة و�لتنمية �لب�صرية من�صة »دبي �صف و�حد« لتكون م�صدر�ً 
يدعم جمتمع �لتعليم يف �حل�صول على �أق�صى فائدة من �لتعليم عرب �لإنرتنت 
م�صتوى  على  م�صتمرة  بعد  ع��ن  �لتعليم  جتربة  ز�ل��ت  وم��ا  بعد.  ع��ن  و�لتعليم 

�لدولة.  341 مليار دولر حجم �صوق تقنيات �لتعليم بحلول 2025
�صوق  ويو��صل  عقدين،  من  �أكرث  �إىل  �لتعليم  يف  �لتكنولوجيا  ��صتخد�م  ويعود 

دولر  مليار   341 �إىل  �لعاملي  حجمه  ي�صل  �أن  ويتوقع  من��وه  �لتعليم  تقنيات 
للتعليم  �ملمتازة  �ملن�صات  من  جمموعة  حالًيا  وتتوفر   .2025 �لعام  بحلول 
https://( ل��ذ�ت��ي و�ل��در����ص��ة ع��ن بعد ع��رب �لإن��رتن��ت، مثل خ��ان �آك��ادمي��ي�
https://www.( و�إدر�ك   )www.khanacademy.org
�لتي   )https://madrasa.org( مدر�صة  ومن�صة   ،)edraak.org
�لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��صد  بن  حممد  �ل�صيخ  �ل�صمو  �صاحب  �أطلقها 
تعليمي  در���س   5000 لتوفر  “رعاه �هلل”،  دبي  �ل��وزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س 
متاحة  وهي  وغريها،  و�لأح��ي��اء  و�لكيمياء  و�لفيزياء  �لريا�صيات  يف  بالفيديو 

جماًنا لأكرث من 50 مليون طالب عربي. 

اال�ستعداد للمتغريات
مل  �لتقليدية  �لتعليمية  و�لنظم  �مل��د�ر���س  من  �لكثري  �أن  �إىل  �لتقرير  وي�صري 
�لعملية  يف  لت�صتخدمها  كافية  بجدّية  �لإلكرتوين  �لتعليم  من�صات  تاأخذ  تكن 
�لتعليمية، ورمبا ت�صكل �أزمة كوفيد19- فر�صة لها لإثبات فائدتها وجودتها، 
�لتغيري�ت  �لإم���ار�ت للتخطيط ملو�كبة  ب��ادرت دول��ة  �ل��و�ق��ع، فيما  وتغيري ه��ذ� 
�ملتوقعة يف جمال �لتعليم، ويتوقع �أن ي�صل حجم �صوق تقنيات �لتعليم يف دولة 
�لإمار�ت �إىل 40 مليار دولر بحلول عام 2022، �إل �أن تف�صي �لفريو�س �صّرع 
بعدما  �ل�صريعة،  �خل��ط��و�ت  م��ن  �لعديد  لت��خ��اذ  �مل�صوؤولة  �جل��ه��ات  م��ن حت��رك 
علّقت موؤ�ص�صات �لتعليم �لعايل جميع �لأن�صطة �لتعليمية يف حرمها، وجلاأت �إىل 

�لتعليم عن بعد بهدف حماية طالبها من خطر �لإ�صابة بالفريو�س. 
و�أ�صار �لتقرير �إىل �أن تغيري�ت كهذه كانت �صت�صتغرق �أعو�ماً من �لتخطيط يف 
�لظروف �لعادية، وتتطلب و�صع مناذج �أولية و�تخاذ خطو�ت �أخرى قبل تطبيق 

تلك �خلطط، �إل �أن �صرعة تف�صي �لفريو�س و�صرورة �لتباعد �جل�صدي و�لعزل 
�صال�صة  ل�صمان  مبتكرة  طر�ئق  عن  للبحث  �مل�صوؤولة  �لهيئات  حفزت  �ملنزيل، 
مع  �ملدر�صي  �لتعليم  لبدء  معدودة،  �أي��ام  خالل  �ملنزل  من  �لتعلم  �إىل  �لنتقال 

حماولة �حلفاظ على �لروتني �لطبيعي للطالب. 

خمرجات م�ستقبلية
تنظيمية  ل��و�ئ��ح  �إق���ر�ر  �إىل  �ل��ع��امل  ح��ول  �حل��ك��وم��ات  �لتقرير م�صارعة  وت��وق��ع 
�لهيئات  �لتعلم عن بعد، وبدء  ومن�صات جديدة ل�صتيعاب �لطلب �ملرتفع على 
�لتنظيمية يف قطاع �لتعليم باإجر�ء تغيري�ت حتولية عدة يف �لتعليم �لتقليدي 
عرب تطوير حلول مبتكرة ت�صمل تدريب �لآباء على �لتدري�س، لتغيري �لأنظمة 

ب�صورة ��صتباقية بدًل من �ل�صتجابة للظروف غري �ملتوقعة.
�لدر��صية  �لف�صول  خ��ارج  �لتعلم  �أنظمة  على  �لعتماد  زي��ادة  �أن  �لتقرير  وبني 
ومناهج  �لتعلم  �أدو�ت  ت�صميم  يف  و�أ�صرهم  �لطالب  م�صاركة  بتعزيز  �صت�صهم 
�لتدري�س، و�صت�صتفيد �ل�صركات �لنا�صئة يف جمال تقنيات �لتعليم نتيجًة لتوجه 
ذ�ت��ه �صتتغري  �لوقت  �لتعلم عرب �لإن��رتن��ت، ويف  �إىل  �أع��د�د كبرية من �لطالب 
�لر�صوم �مل�صتحقة للمد�ر�س ومطوري �لرب�مج ومقدمي �ملناهج �لدر��صية عرب 
�لر�صوم  �لأ���ص��ر  فيها  تدفع  �لتي  �لتعليمية  �لنظم  يف  خا�صة  ك��ث��ري�ً،  �لإن��رتن��ت 
�لطالب  �أف��و�ج  ت�صتخدم  �أق��ل حني  �إىل م�صاحة  �مل��د�ر���س  وق��د حتتاج  �ملدر�صية، 

مر�فق �ملدر�صة بنظام �لتناوب.
بجد�رة  لالعرت�ف  �نت�صار�ً  �أو�صع  عاملي  ح��و�ر  �نطالق  �لتقرير  يتوقع  و�أخ��رًي� 
�لطالب  يتعلمها  �ل��ت��ي  و�مل��ه��ار�ت  و�مل��وؤه��الت  �لإن��رتن��ت  ع��رب  �لتعليم  من�صات 

بالعتماد عليها.

40 مليار د�الر قيمة �سوق تقنيات التعليم يف االإمارات بحلول عام 2022

موؤ�ص�صة دبي للم�صتقبل ت�صت�صرف م�صتقبل التعليم عن بعد 

•• عجمان-الفجر:

�لآون��ه �لخ��ريه تو��صل  �ملنت�صره يف  �لأم��ر����س  �لدولة ملكافحة  �إط��ار جهود  يف 
هيئة �لنقل يف عجمان م�صوؤلياتها يف تعقيم مركبات �لأجره �لتابعه لها بهدف 

�حلفاظ على �ل�صالمه و�ل�صحة �لعامة.
�و�صح عمر لوتاه �ملدير �لتنفيذي لقطاع �لعمليات بالهيئة �ن مت �لتعاون مع 
�صركات متخ�ص�صه للتعقيم قبل �نطالق �ملركبه يف خدمة �جلمهور وبعد �نتهاء 
موعد �لعمل ب�صكل يومي بحيث تتم عملية �لتعقيم مب�صح �ملركبة من �لد�خل 

و�خلارج بالرتكيز على �لأماكن �لتي يكرث فيها �للم�س بالأيدي مثل مقاب�س 
�إىل  �إ�صافة  �ملو�د �ملطهره و�ملنظفه  با�صتخد�م  �ملقاعد  �ملركبات ومقاب�س  �أبو�ب 

��صتخد�م تكنولوجيا �لتعقيم بالوزون.
و�ل�صائقني  �ل��رك��اب  �صالمة  ل�صمان  متعددة  �ج���ر�ء�ت  تتخذ  �لهيئة   �ن  و�أك��د 
مثل توفري �ملعقمات د�خل مركبة �لأجرة كما و تلزم �ل�صائقني بلب�س �لكمامات 
�صالمتهم  من  للتاأكد  لهم  يوميه  فحو�صات  �إج��ر�ء  على  حتر�س  و  و�لقفاز�ت 
�لرحلة  يف  ر�كبني  من  �أك��رث  بنقل  لل�صائق  ي�صمح  ل  �أن��ه  على  و�صدد  �ل�صحية 

�لو�حدة موؤكد�ً �أن

هيئة النقل يف عجمان تعقم
 مركبات الأجرة

العدد 12902 بتاريخ 2020/4/6   
اعالن حكم بالن�شر

يف  الدعوى رقم 1293/2019/11 مدين جزئي   
مو�صوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهما بالت�صامن و�لت�صامم مببلغ وقدره )59.000 درهم( مع 

�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% من تاريخ 2018/9/12 �ىل تاريخ �ل�صد�د �لتام مع �لز�مهما بالر�صوم و�مل�صاريف 
ومقابل �تعاب �ملحاماة.  

طالب �لإعالن :  و�صام فريد بطر�س جرب�ن حد�د - �صفته بالق�صية : مدعي  
وميثله : حممد عبد�هلل حممد �لعامري - �صفته بالق�صية : وكيل 

�ملطلوب �إعالنه : 1- نرج�س كو�صكنياء - �صفته  بالق�صية : مدعي عليه  جمهول حمل �لإقامة 
مو�صوع �لإعالن : نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�صتها �ملنعقدة بتاريخ 2020/1/28 يف �لدعوى �ملذكورة �أعاله 
ل�صالح/  و�صام فريد بطر�س جرب�ن حد�د ح�صوريا للمدعي عليها �لثانية ومبثابة �حل�صوري للمدعي عليها 
بالز�م �ملدعي  �لثانية لرفعها على غري ذي �صفة. ثانيا  �ملدعي عليها  �لدعوى لل�صركة  �أول بعدم قبول  �لأوىل 

عليها �لأوىل نرج�س كو�صكنياء بان توؤدي للمدعي مبلغ ومقد�ره ت�صعة وخم�صون �لف درهم و�لفو�
حكما مبثابة �حل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �لعالن �صدر 

با�صم �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

املحكمة  الإبتدائية   املدنية 

العدد 12902 بتاريخ 2020/4/6   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم 2192/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 3393/2019 �أمر �أد�ء ، ب�صد�د �ملبلغ 

�ملنفذ به وقدره ) 1011215 درهم( ، �صامال للر�صوم و�مل�صاريف 
طالب �لإعالن : جم�صيد دي مينو�ل د�ريو�س �صي مينو�ل - �صفته بالق�صية : طالب �لتنفيذ   

وميثله : حممود ح�صني علي �حمد -  �صفته بالق�صية : وكيل
�ملطلوب �إعالنه : 1- نقول يفي�س �ت�س �صتاند�يرت - �صفته بالق�صية : منفذ �صده

 جمهول حمل �لإقامة 
�ملبلغ  و�لز�مك بدفع  �ملذكورة �عاله  �لتنفيذية  �لدعوى  �أق��ام عليك  : قد  �لإع��الن  مو�صوع 
�ملنفذ به وقدره )1011215( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. وعليه فان �ملحكمة 
�صتبا�صر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�صر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12902 بتاريخ 2020/4/6   

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم 1162/2020/207 تنفيذ جتاري  

مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 2018/2317 جتاري كلي ، و�ملعدل 
بالإ�صتئناف رقم 2019/707 ��صتئناف جتاري ، ب�صد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره ) 8786741.48 درهم( ، 

�صامال للر�صوم و�مل�صاريف 
�صن  م��ارو  موؤ�ص�صة  مالك  وب�صفته  �ل�صخ�صية  ب�صفته  �صان�صز  ماكيا�س  �نطونيو   : �لإع���الن  طالب 

�إنرتبر�ي�س - م م ح - �صفته بالق�صية : طالب �لتنفيذ  
وميثله : حممود ح�صني علي �أحمد -  �صفته بالق�صية : وكيل

�ملطلوب �إعالنهما : 1- �صيد حممد �كرب ح�صينى �نور �هلل ح�صينى 2-فا�صت ��صرتيت للتجارة �لعامة 
- �س ذ م م - �صفتهما بالق�صية : منفذ �صدهما - جمهول حمل �لإقامة 

�ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مكم  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد   : �لإع��الن  مو�صوع 
�صتبا�صر  �ملحكمة  فان  �ملحكمة. وعليه  �و خزينة  �لتنفيذ  درهم �ىل طالب  وق��دره )8786741.48(  به 
ن�صر  تاريخ  يوما من   15 �ملذكور خالل  بالقر�ر  �للتز�م  بحقكم يف حالة عدم  �لتنفيذية  �لج��ر�ء�ت 

هذ� �لعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12902 بتاريخ 2020/4/6   

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم 2193/2020/207 تنفيذ جتاري  

مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 2019/3392 �أمر �أد�ء ، ب�صد�د 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره ) 621257 درهم( ، �صامال للر�صوم و�مل�صاريف 

طالب �لإعالن : ديلنا د�ري�س مينو�ل - �صفته بالق�صية : طالب �لتنفيذ 
وميثله : حممود ح�صني علي �حمد -  �صفته بالق�صية : وكيل

�ملطلوب �إعالنه : 1- نقول يفي�س �ت�س �صتاند�يرت  - �صفته بالق�صية : منفذ �صده 
جمهول حمل �لإقامة 

مو�صوع �لإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ 
�ملنفذ به وقدره )621257( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. وعليه فان �ملحكمة 
�صتبا�صر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12902 بتاريخ 2020/4/6   

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم 760/2020/207 تنفيذ جتاري  

مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 3073/2019 ، بحل وت�صفية �ل�صركة 
�ملدعي عليها �لثانية )مطعم جينز� �أ�س بي - �صركة ذ�ت م�صوؤولية حمدودة( و ب�صد�د �ملبلغ 

�ملنفذ به وقدره ) 3.335 درهم( ، �صامال للر�صوم و�مل�صاريف 
طالب �لإعالن : رفيعة عبد�هلل حممد �صعيد �ملال - �صفته بالق�صية : طالب �لتنفيذ 

وميثله : حممود ح�صني علي �حمد -  �صفته بالق�صية : وكيل
�ملطلوب �إعالنهما : 1- 54 �ي�صت للمطاعم - �س ذ م م  2- مطعم جينز� ��س بي - �س ذ م م - 

�صفتهما بالق�صية : منفذ �صدهما - جمهويل حمل �لإقامة 
مو�صوع �لإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
�صتبا�صر  �ملحكمة  فان  وعليه  �ملحكمة.  خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )3.335( وق��دره  به 
تاريخ  �ملذكور خالل 15 يوما من  بالقر�ر  �للتز�م  �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم  �لج��ر�ء�ت 

ن�صر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12902 بتاريخ 2020/4/6   
اعالن حكم بالن�شر

يف  الدعوى رقم 6/2020/18 عقاري جزئي   
مو�صوع �لدعوى : �ملطالبة بف�صخ عقد �لبيع بالز�م �ملدعي عليهما بالت�صامن مبلغ وقدره )342549.95  درهم( ومبلغ �لتعوي�س 
يف حال �لف�صخ )200000 درهم( و�لر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة  و�لفائدة 12% من تاريخ قيد �لدعوى وحتى �ل�صد�د �لتام. 
طالب �لإعالن :  �صاهني بن خري �لدين رد�دي  - �صفته بالق�صية : مدعي - وميثله : �أمل عمري �ل�صبيعي - �صفته بالق�صية : 
وكيل  - �ملطلوب �إعالنهما : 2- تاون �صنرت ماجنمنت ليمتد 1-ز�نادو للتطوير �لعقاري )�س ذ م م( - �صفتهما بالق�صية : مدعي 

عليهما  - جمهويل حمل �لإقامة 
مو�صوع �لإعالن : نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�صتها �ملنعقدة بتاريخ 2020/3/5 يف �لدعوى �ملذكورة �أعاله ل�صالح/�صاهني 
بن خري �لدين رد�دي وبالز�م �ملدعي عليها �لثانية ز�نادو للتطوير �لعقاري �س ذ م م مبلغ وقدره 342.549.95 درهم للمدعي 
 %9 بو�قع  �ملبلغ  ذلك  و�لفائدة على  فل�صا(  وت�صعون  درهم وخم�صة  و�ربعون  وت�صع  �لف وخم�صمائة  و�ربعون  و�ثنان  )ثالثمائة 
، وبالز�م �ملدعي عليها �لثانية ز�ن��ادو للتطوير �لعقاري �س ذ  من تاريخ �ملطالبة �حلا�صل يف 2019/12/18 وحتى متام �ل�صد�د 
م بان توؤدي للمدعي مبلغ )100.000 درهم( مئة �لف درهم كتعوي�س و�لفائدة عنه بو�قع 9% من تاريخ �صريورة �حلكم نهائيا 
لال�صتئناف خالل  قابال  �حل�صوري  �ملحاماة.    حكما مبثابة  �تعاب  مقابل  درهم  و�مل�صاريف وخم�صمائة  بالر�صوم  و�لزمتها   ،
ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �لعالن �صدر با�صم �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية   العقارية 
العدد 12902 بتاريخ 2020/4/6   

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم 814/2020/207 تنفيذ جتاري  

مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 2817/2019 �مر �أد�ء ، ب�صد�د 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره ) 99710.77 درهم( ، �صامال للر�صوم و�مل�صاريف 

طالب �لإعالن : ر�مي�س هري� - �س ذ م م - �صفته بالق�صية : طالب �لتنفيذ 
وميثله : �صعيد حممد عبد�هلل �صامل �ل�صايغ �لغافري -  �صفته بالق�صية : وكيل

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

مو�صوع �لإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ 
�صاملة لر�صوم  �ملحكمة.  �و خزينة  �لتنفيذ  به وقدره )99710.77( درهم �ىل طالب  �ملنفذ 
�ملحكمة. وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر �لج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12902 بتاريخ 2020/4/6   
    يف الق�شية رقم 2019/4945 جتاري جزئي 

�ملرفوعة من : بنك م�صر )فرع دبي(
بوكالة : خليفة بن هويدن �لكتبي للمحاماة و�ل�صت�صار�ت �لقانونية

�صد �ملدعي عليه : و�ئل يو�صف حممد يو�صف حممد 
بال�صارة �ىل كتاب حمكمة دبي �ملوؤرخ يف  2020/3/26 و�ملت�صمن تكليفي خبري� يف �لق�صية 
�مل��ذك��ورة يوم  �لق�صية  بانه تقرر عقد �جتماع �خل��ربة يف  �ع��اله نحيطكم علما  �مل��ذك��ورة 
بالت�صال  عليه  �ملدعي  يلتزم  �ن  على  �صباحا   11.00 �ل�صاعة   2020/4/12 �ملو�فق  �لأح��د 
�مل���ر�د عقده  �لج��ت��م��اع  لعقد  �ملتبعة  و�لآل��ي��ة  ب��اج��ر�ء�ت  بهاتف مكتب �خلبري لع��الم��ه 
بالتاريخ و�لتوقيت �ملبني �عاله - علما �ن بيانات �لتو��صل مع مكتب �خلبري  هي : هاتف 

expertts@alhilalcapital.ae : رقم 04/2999000 بريد �إلكرتوين
اخلبري/ احمد ماجد لوتاه- رقم قيد )111(

الهالل كابيتال
   اعالن ن�شر اجتماع خربة
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اأخبـار الإمـارات
�صعود بن را�صد املعا اخلريية متنح منطقة اأم القيوين التعليمية حوا�صيب حممولةاقت�صادية دبي تخالف 14 من�صاأة جتارية رفعت �صعر الكمامات

•• دبي-الفجر: 

دبي،  لقت�صادية  �لتابع  �مل�صتهلك  وحماية  �لتجارية  �لرقابة  قطاع  فر�س 
�رتكابها خمالفات من  ثبوت  بعد  14 من�صاأة جتارية،  غر�مات مالية على 
 9 �لقائمة  و�صمت  فيه.  مبالغ  ب�صكل  �لكمامات  �صعر  رف��ع  تعمدها  خ��الل 
ز�ي��د، هور  �ل�صيخ  �صارع  �ملزهر، ند ح�صة،  �صيدليات يف كل من ند �حلمر، 
جتارية  �صركات   5 و  بدبي،  �ل��ورق��اء  �صقيم،  �أم  �لق�صي�س،  �ل��ط��و�ر،  �لعنز، 
كان من �أبرزها متجر�ن لل�صوبرماركت، ��صتغال �لظروف �لر�هنة و�لطلب 

�لعايل على �ملنتج من قبل �مل�صتهلكني، وبالغا يف رفع �ل�صعر.
وك���ان ق��ط��اع �ل��رق��اب��ة �ل��ت��ج��اري��ة وح��م��اي��ة �مل�صتهلك ق��د تلقى ���ص��ك��اوى من 
�مل�صتهلكني بحق 14 من�صاأة جتارية، وبعد �حلمالت �لتفتي�صية، فقد تبني 
�رتكابها �ملخالفات �ملذكورة، لت�صتحق �لغر�مات �لتي فر�صت عليها. وتوؤكد 

قد  ولكنها  �ملالية،  �لغر�مة  على  تقت�صر  ل  قد  �ملخالفة  �أن  دبي  �قت�صادية 
�ملن�صاأة يف  �إغ��الق  �إىل حد  �لعقوبات  �إىل م�صاعفة قيمتها، وقد ت�صل  تلجاأ 

حال تكر�ر �ملخالفة. 
وتنا�صد �قت�صادية دبي كافة �لتجار يف �لإمارة من خالل حمالتها �لتوعوية 
�ملنتجات  بع�س  على  �لعايل  �لطلب  ��صتغالل  عن  متاًما  �لبتعاد  �ملنتظمة 
و�لتطهري  �لتعقيم  وم��و�د  �لكمامات  ذل��ك  �ل��ف��رتة، مبا يف  ه��ذه  و�ل�صلع يف 
تخفي�س  �لطبية  �ملنتجات  وم����وردي  بال�صيدليات  تهيب  كما  و�ل��وق��اي��ة، 

�أ�صعارها من و�زع م�صوؤوليتها �ملجتمعية.
��صتف�صار�تهم  وتوجيه  �صكاو�هم  رف��ع  بامل�صتهلكني  دب��ي  �قت�صادية  وتهيب 
�لتعقيم  منتجات  ذل��ك  يف  مب��ا  �لأ���ص��ا���ص��ي��ة،  �ل�صلع  �أ���ص��ع��ار  ب��ارت��ف��اع  �ملتعلقة 
و�لوقاية على �لبو�بة Price.ded.ae ، بهدف �لإ�صر�ع يف �لتعامل مع 

طلبات �مل�صتهلكني. �أو بالت�صال على �لرقم �لهاتفي )600545555(.

•• اأم القيوين -وام: 

منحت موؤ�ص�صة �صعود بن ر��صد �ملعال لالأعمال �خلريية و�لإن�صانية 
جديد�،  حممول  حا�صوبا   150 �لتعليمية  �لقيوين  �أم  منطقة 
وعدد 50 حا�صوبا حممول للحالت �مل�صجلة لدى �ملوؤ�ص�صة، ليتم 
توزيعها على �لطلبة من ذوي �لدخل �ملحدود و�لأيتام و�أ�صحاب 
لالأغر��س  و�مل�صتويات  �ملر�حل  جميع  عرب  ل�صتخد�مها  �لهمم، 

�لتعليمية، ودعمهم يف ��صتكمال تعليمهم عن بعد .
وق����ال ر����ص��د ح��م��د �حل��م��ر م��دي��ر ع���ام �مل��وؤ���ص�����ص��ة �إن����ه وب��ن��اء على 
ع�صو  �مل��ع��ال  ر����ص��د  ب��ن  �صعود  �ل�صيخ  �ل�صمو  �صاحب  توجيهات 
�ملجل�س �لأعلى حاكم �أم �لقيوين ومتابعة �ل�صيخ ماجد بن �صعود 

بن ر��صد �ملعال رئي�س جمل�س �أمناء موؤ�ص�صة �صعود بن ر��صد �ملعال 
لالأعمال �خلريية و�لإن�صانية، وفرت �ملوؤ�ص�صة �لدعم للطلبة من 
�لهمم ل�صتكمال هذه  و�أ���ص��ح��اب  و�لأي��ت��ام  �مل��ح��دود  �ل��دخ��ل  ذوي 
“�لتعليم  �ملرحلة �ملهمة من �لعملية �لتعليمية بعد تطبيق نظام 
�لعمل  �لدر��صي �حل��ايل، مما تطلب  �لعام  نهاية  حتى  عن بعد” 
على توفري �حلو��صيب �ملحمولة للطلبة لتكملة �مل�صو�ر �لتعليمي 

بال�صكل �لأمثل.
�لطلبة من  لتلبية �حتياجات  تام  ��صتعد�د  �ملوؤ�ص�صة على  �أن  و�أكد 
ذوي �لدخل �ملحدود بالتن�صيق مع منطقة �أم �لقيوين �لتعليمية، 
�لأج���و�ء  �لطلبة وتهيئة  ك��اف��ة  م��ع  �ل��وق��وف  �أه��م��ي��ة  �إىل  م�����ص��ري�ً 

�ملنا�صبة لهم لإجناح منظومة “�لتعلم عن بعد” .

�صحية املجل�ص الوطني توا�صل عن بعد مناق�صة مواد 
م�صروع قانون احتادي ب�صاأن ال�صحة العامة 

حمكمة اأبوظبي اجلزائية تتو�صع يف تفعيل املحاكمة عن بعد 

•• ابوظبي-الفجر:

و��صلت جلنة �ل�صوؤون �ل�صحية و�لبيئية يف �ملجل�س �لوطني �لحتادي خالل 
�جتماعها �لذي عقدته عن بعد �أم�س �لأحد �ملو�فق 5 �أبريل 2020م، من 
خالل تقنية �ملوؤمتر�ت �ملرئية "�لفيديو كونفرن�س"، برئا�صة �صعادة حممد 
�أحمد �ليماحي رئي�س �للجنة، مناق�صة مو�د م�صروع قانون �حتادي يف �صاأن 

�ل�صحة �لعامة �لذي يتكون من )38( مادة.
�ل�صحاك  ح��و�ء  �لدكتورة  من:  كل  �صعادة  �للجنة  �أع�صاء  �لجتماع  ح�صر 
�لثاين  "�لنائب  �ل�����ص��ره��ان  ع��ب��د�هلل  ون��اع��م��ة  �للجنة"،  "مقرر  �مل��ن�����ص��وري 
بن  ح�صن  وع���ذر�ء  �ل��ع��ام��ري،  حممد  م���وزه  و�ل��دك��ت��ورة  �ملجل�س"،  لرئي�س 

ركا�س، وجميلة �أحمد �ملهريي، و�صميه عبد�هلل بن حارب �ل�صويدي.
وقال �صعادة حممد �أحمد �ليماحي رئي�س �للجنة �إن �للجنة ناق�صت خالل 
مادة،  م��ادة  �لعامة  �ل�صحة  ب�صاأن  �حت���ادي  ق��ان��ون  م�صروع  م��و�د  �لجتماع 
و�أج��رت بع�س �لتعديالت على عدد منها، كما �طلعت كذلك على �جلدول 
�ملقارن مل�صروع �لقانون و�أعدت مالحظاتها عليه متهيد� ملناق�صته مع ممثلي 

وز�رة �ل�صحة ووقاية �ملجتمع.
و�أ�صار �صعادته �إىل �أن �للجنة �صتبد�أ يف �إعد�د تقريرها �لنهائي ب�صاأن م�صروع 
�لقانون بعد �لنتهاء من مناق�صة جميع مو�ده مع ممثلي �حلكومة متهيد� 
�أن  �إىل  �إحدى �جلل�صات �ملقبلة. لفتا  لرفعه لرئا�صة �ملجل�س ومناق�صته يف 
�للجنة �نتهت من مناق�صة مو�د م�صروع �لقانون مع ممثلي �جلهات �ملعنية 

و�ملخت�صة مثل د�ئرة �ل�صحة باأبوظبي، وهيئة �ل�صحة بدبي، وبلدية دبي، 
وبلدية ر�أ�س �خليمة، ف�صال عن جهات �أخرى ذ�ت �لعالقة، و�أن ممثلي تلك 

�جلهات قدمو� مالحظاتهم ومقرتحاتهم ب�صاأن مو�د م�صروع �لقانون.
�لإي�صاحية  مذكرته  بح�صب  ت�صمن  �لقانون  م�صروع  �أن  �ليماحي  و�أو�صح 
�صمن  �ل����و�ردة  و�ل��ع��ب��ار�ت  �لكلمات  لبع�س  تعريفات  تناولت  م��ادة   )38(
م�����ص��روع �ل��ق��ان��ون، ب��الإ���ص��اف��ة �إىل ب��ي��ان �أه����د�ف �ل��ق��ان��ون ون��ط��اق �صريانه، 
و�لأحكام �ملتعلقة باللجنة �لوطنية لل�صحة �لعامة، وو�صع �ل�صرت�تيجيات 
و�لأحكام  و�لإح�صائيات،  و�لبيانات  �ملعلومات  وتبادل  و�لرب�مج،  و�خلطط 
�ملتعلقة بكو�در �ل�صحة �لعامة و�لتعاون و�لتن�صيق حلماية �ل�صحة �لعامة 
�لأ�صرة  ب�صحة  �ملتعلقة  و�لأح���ك���ام  �ل�صحي،  و�لتثقيف  �لإر����ص���اد  وت��ع��زي��ز 

و�ل�صحة �ملدر�صية و�صحة �ليافعني و�صحة �مل�صنني و�ل�صحة �لنف�صية.
�لغذ�ء  و���ص��الم��ة  �ل�صحية  �حل��ي��اة  ب��اأمن��اط  �ملتعلقة  �لأح��ك��ام  ت��ن��اول��ت  كما 
بالبحوث  �ملتعلقة  و�لأحكام  وم�صتقاته،  �لتبغ  ومكافحة  �لبدين  و�لن�صاط 
و�ل�صحة  �ل�صحية  و�لإع����الن����ات  �ل��ع��ام��ة  �ل�����ص��ح��ة  جم���ال  يف  و�ل���در�����ص���ات 
غري  و�لأم��ر����س  �ل�صارية  بالأمر��س  �ملتعلقة  و�لأحكام  �ملهنية،  و�ل�صالمة 
�لأحكام  كذلك  �ل��ق��ان��ون  م�صروع  م��و�د  وت��ن��اول��ت  �لبيئة.  و�صحة  �ل�صارية 
�ل�صحية  و�ل��ل��و�ئ��ح  �لعامة  بال�صحة  �ل�����ص��ارة  �ملنتجات  با�صتري�د  �ملتعلقة 
�لدولية ونقل ودفن �ملوتى و�ملقابر، و�لأحكام �ملتعلقة بالعقوبات و�ل�صبطية 
للقانون،  �ملنفذة  �لقر�ر�ت  باإ�صد�ر  �ملتعلقة  �خلتامية  و�لأحكام  �لق�صائية، 

و�إلغاء �لأحكام �ملخالفة للقانون.

•• اأبوظبي-وام:

بعد"،  عن  "�ملحاكمة  نظام  تفعيل  يف  �جلز�ئية،  �أبوظبي  حمكمة  تو�صعت 
تقنية  ��صتخد�م  عرب  �أبوظبي  �إم��ارة  م�صتوى  على  دو�ئ��ره��ا  جميع  لي�صمل 
ل�صتمر�رية  �لق�صاء  د�ئ���رة  خطة  تنفيذ  �إط���ار  يف  وذل��ك  �مل��رئ��ي،  �لت�صال 
�لإج����ر�ء�ت �لح��رت�زي��ة للحد من  م��ع  ع��ن بعد، متا�صياً  �لأع��م��ال و�لعمل 

�نت�صار فريو�س كورونا �مل�صتجد.
و�أكد �صعادة �مل�صت�صار يو�صف �صعيد �لعربي، وكيل د�ئرة �لق�صاء يف �أبوظبي، 
�أن �لتو�صع يف تطبيق �أنظمة �لتقا�صي عن بعد، يعك�س حجم �لإجناز �ملحقق 
بن  �ل�صيخ من�صور  �صمو  لتوجيهات  تنفيذ�ً  �لق�صائية،  �ملنظومة  يف تطوير 
رئي�س  �لرئا�صة،  ���ص��وؤون  وزي��ر  �ل���وزر�ء  رئي�س جمل�س  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د 
�لتقا�صي و�صمان فاعلية  �لتطور�ت لتعزيز كفاءة  �لق�صاء، مبو�كبة  د�ئرة 

منظومة �لعد�لة �جلنائية.
تقنيات  عرب  �ملحاكمات  نظام  تفعيل  ب��اأن  �ل��ع��ربي،  يو�صف  �مل�صت�صار  و�أف���اد 

�لت�صال �ملرئي يف د�ئرة �لق�صاء بالتعاون و�لتن�صيق مع �جلهات �ل�صرطية، 
لتحقيق  �ملعايري،  �أرق��ى  وفق  �ملقدمة  �لق�صائية  �خلدمات  ج��ودة  من  يعزز 
ت�صهيل  �صمان  مع  �لق�صائية،  �لأح��ك��ام  وج��ودة  �لق�صايا  يف  �لف�صل  �صرعة 
�لإجر�ء�ت على جميع �لأطر�ف يف �لدعاوى، ومبا يتما�صى مع �لت�صريعات 

و�لإجر�ء�ت �لقانونية.
من جهته �أو�صح �لقا�صي �لعو�صي �ملهري، رئي�س حمكمة �أبوظبي �جلز�ئية، 
�أن �لتقا�صي عن بعد يف �ملحاكم �جلز�ئية، يتيح حماكمة �ملتهم �أثناء تو�جده 
بث  يتم  �إذ  �ملرئية،  �ل�صا�صات  عرب  و�لعقابية،  �لإ�صالحية  �ملن�صاآت  مقر  يف 
�جلل�صات ب�صورة مبا�صرة وحية لنظر �لق�صية، ومن ثم يتم �إ�صد�ر �لقر�ر 
�أو �حلكم. و�أ�صاف �أن تطبيق هذ� �لنظام ياأتي ��صتناد� �إىل �لقانون �لحتادي 
رقم 5 ل�صنة 2017 يف �صاأن ��صتخد�م تقنية �لت�صال عن بعد يف �لإجر�ء�ت 
�جلز�ئية، و�لذي �أتاح للجهات �ملخت�صة ��صتخد�م تلك �لتقنية يف �لإجر�ء�ت 
�أو  �ملرتجم  �أو  �خلبري  �أو  �ملحامي  �أو  �ل�صاهد  �أو  عليه  �ملجني  �أو  �ملتهم  مع 

�ملدعي باحلق �ملدين �أو �مل�صوؤول عن �حلق �ملدين.

العدد 12902 بتاريخ 2020/4/6 

اإعــــــــــالن
�ل�ص�����ادة/�آ�صيا  بان  �لقت�صادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لعاملية لزنية �ل�صيار�ت
رخ�صة رقم:CN 2832744   تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�صة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��صبوع من  �لتنمية �لقت�صادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�صر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�صاء �ملدة حيث �صت�صتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12902 بتاريخ 2020/4/6 

�صدر قر�ر هيئة �لأور�ق �ملالية و�ل�صلع رقم 

)10/ر.م( ل�صنه 2020م باملو�فقة على �إلغاء 

ترخي�س �صركة دملا للو�صاطة �ملالية و�صطب 

��صمها من �صجل و�صطاء �لأور�ق �ملالية. 

ويف حالة وجود �أي �عرت��س يرجى �لت�صال 

�لربيد  �و   0529666630 رقم  باجلو�ل 

h.amer@hotmail.co.uk لإلكرتوين�

اإلغاء ترخي�ص �صركة دملا للو�صاطة املالية

العدد 12902 بتاريخ 2020/4/6 

اإعــــــــــالن
�ل�ص�����ادة/ميز�ن  بان  �لقت�صادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لبيج �للكرتوين
رخ�صة رقم:CN 2433374   تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�صة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��صبوع من  �لتنمية �لقت�صادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�صر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�صاء �ملدة حيث �صت�صتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12902 بتاريخ 2020/4/6 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�صادية بان �ل�ص�����ادة/حمالت 

و��صتوديو ��صو�ء �لعني
رخ�صة رقم:CN 1123992   تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�صة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��صبوع من  �لتنمية �لقت�صادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�صر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�صاء �ملدة حيث �صت�صتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اأخبـار الإمـارات
�صندوق معاجلة الديون املتعرثة للمواطنني يعلن تاأجيل الأق�صاط ال�صهرية للم�صتفيدين مدة ثاثة اأ�صهر ابتداء من راتب اأبريل وحتى يونيو 2020

•• اأبوظبي -وام:

�آل نهيان نائب رئي�س جمل�س  تنفيذ� لتوجيهات �صمو �ل�صيخ من�صور بن ز�يد 
�ل�����وزر�ء وزي���ر ���ص��وؤون �ل��رئ��ا���ص��ة .. �أع��ل��ن  ���ص��ن��دوق م��ع��اجل��ة �ل��دي��ون �ملتعرثة 
مدة  �ل�صندوق  من  �مل�صتفيدين  لفئات  �ل�صهرية  �لأق�صاط  تاأجيله  للمو�طنني 
2020 وذلك  �أبريل �جلاري وحتى يونيو  �أ�صهر �بتد�ء من ر�تب �صهر  ثالثة 
خمتلف  بتوفري  �حلثيث  و�هتمامها  �حلكيمة  �ل��دول��ة  ق��ي��ادة  حر�س  �إط���ار  يف 
�صبل �لدعم ملو�طنيها للتعامل مع �لظروف �ل�صتثنائية جر�ء تد�عيات �نت�صار 

فريو�س “ كورونا �مل�صتجد”.
���ص��وؤون حياة  �ل��ق��ي��ادة �حلكيمة يف ت�صهيل  ل��روؤي��ة  �مل��ب��ادرة ترجمة  وت��اأت��ي ه��ذه 
مو�طنيها و�أمورهم مبا ي�صمن لهم حياة كرمية وم�صتقرة يف خمتلف �لظروف. 
�أبوظبي  �ل�صويدي مدير عام دي��و�ن ويل عهد  وق��ال �صعادة جرب حممد غامن 

رئي�س �للجنة �لعليا ل�صندوق معاجلة �لديون �ملتعرثة �إنه يف �إطار روؤية �لقيادة 
�حلكيمة يحر�س �ل�صندوق على �لإ�صهام يف تعزيز �مل�صوؤولية �ملجتمعية ودوره يف 
خمتلف �لظروف من خالل مو��صلته دعم فئات مهمة من �أبناء �لوطن وتاأمني 
�لر�حة  �صبل  وتوفري  لهم  و�لجتماعي  �لأ���ص��ري  و�ل�صتقر�ر  �لكرمية  �حلياة 

و�ل�صتقالل �ملايل و�لذي ينعك�س �إيجابا على �ملجتمع على �ل�صعد كافة.
و�أ�صاف �ل�صويدي �أن هذه �ملبادرة تاأتي ��صت�صعار� من قبل �لقيادة وحر�صا منها 
على �صرورة تخفيف �لأعباء �ملالية و�للتز�مات عن كاهل �أبناء �لوطن كافة يف 
فريو�س  �نت�صار  تد�عيات  عن  �أ�صفرت  �لتي  �لر�هنة  و�لتحديات  �لظروف  ظل 
نهيان  �آل  ز�يد  بن  �ل�صيخ خليفة  �ل�صمو  �صاحب  بدعم  �صعادته  و�أ�صاد  كورونا. 
رئي�س �لدولة “حفظه �هلل” و�صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان 
“ �صندوق معاجلة  ل�  �مل�صلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  ويل عهد 
�لديون �ملتعرثة “ و�هتمام �صموهما �لد�ئم مبتابعة �صوؤون �ملو�طنني وق�صاياهم 

وتهيئة �صبل �لعي�س و�حلياة �لكرمية لهم و��صتقر�ر �أ�صرهم.
�صكره  عن  �ملتعرثة  �لديون  معاجلة  ل�صندوق  �لعليا  �للجنة  رئي�س  �أع��رب  كما 
ل�صمو �ل�صيخ من�صور بن ز�يد �آل نهيان ملتابعة �صموه �أعمال �للجنة ب�صكل حثيث 
ودعم �ل�صندوق و�هتمامه �ملتو��صل بت�صهيل و�صرعة �جناز معامالت �ملو�طنني 

من �لفئات �مل�صتفيدة من �ل�صندوق.
يذكر �أن �صندوق معاجلة �لديون �ملتعرثة ��صتحدث بناء على توجيهات �صاحب 
�ل�صمو �ل�صيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة “ حفظه �هلل “ �نطالقا 
وتوفري  وهمومهم  �مل��و�ط��ن��ني  �أب��ن��ائ��ه  بق�صايا  و�ه��ت��م��ام��ه  �صموه  ح��ر���س  م��ن 
در��صة  �ل�صندوق  يتوىل  فيما  �لكرمي  �لعي�س  �صبل  لهم  توؤمن  �لتي  �ملقومات 
�ل�صخ�صية  للقرو�س  ت�صويات  و�إج��ر�ء  ومعاجلتها  �ملتعرثة  �ملو�طنني  قرو�س 
“ و�مل�صارف �لد�ئنة  “ �مل�صرف �ملركزي  �مل�صتحقة عليهم وذلك بالتن�صيق مع 

يف �لدولة.

م�صت�صفى راأ�ص اخليمة يقيم اإجراءات �صركات الإمارة ملواجهة فايرو�ص كورونا
طبية  معقمات  ب�����ص��ر�ء  �ل�����ص��رك��ات 
وم���ن���ادي���ل خ��ا���ص��ة ل��ت��ح��ق��ي��ق هذه 

�لغاية".
فريق  ت���و����ص���ي���ات  ت��ت�����ص��م��ن  ك���م���ا 
�لتقييم �إح�صار �لطعام من �ملنزل، 
�لأدنى  باحلد  �لأور�ق  و��صتخد�م 
بانتقالها  �لعدوى  تن�صر  قد  لأنها 
و��صتبد�لها  لأخ���������رى  ي�����د  م�����ن 
�إذ  �لإل�����ك�����رتون�����ي�����ة،  ب���ال���و����ص���ائ���ل 
�لإج����ر�ء�ت يف خف�س  ه��ذه  ت�صهم 
وين�صح  �ل���ع���دوى.  ن��ق��ل  �إم��ك��ان��ي��ة 
ب���ت���دري���ب ط���اق���م �ل��ت��ن��ظ��ي��ف على 
كيفية ��صتخد�م ومتديد �ملنظفات 
مر�قبة  ع��ن  ف�����ص��اًل  �لكيميائية، 
مما�صح  ر�أ��������س  �����ص���ت���ب���د�ل  وت������رية 
�لغبار،  وم���ا����ص���ح���ات  �ل��ت��ن��ظ��ي��ف 
�لبيع  �آلت  تعقيم  �إىل  بالإ�صافة 
كل  وت�صجيل  �لأ���ص��ط��ح،  وخمتلف 

هذه �لإجر�ء�ت.

•• راأ�س اخليمة: الفجر

�خليمة  ر�أ�����س  م�صت�صفى  �أط��ل��ق��ت 
�لإجر�ء�ت  بتقييم  مبادرة تخت�س 
�ل�صركات  يف  �مل��ت��ب��ع��ة  �ل�����ص��ح��ي��ة 
�لقائمة يف �لإمارة، للم�صاعدة على 
�حلفاظ على �صالمة �ملوظفني يف 
�ن��ت�����ص��ار م��ر���س كوفيد- م��و�ج��ه��ة 

�لإجر�ء�ت  ت�صاعد  حيث  19؛ 
�نتقال  �صل�صلة  ب��ك�����ص��ر  �مل��ق��رتح��ة 
�ملعر�صة  �لأ�صطح  ع��رب  �لفريو�س 

للتالم�س.
وتعليقاً على �ملبادرة، قال �لدكتور 
ر�صا �صّديقي، �ملدير �لتنفيذي يف 
"نتفهم  �خليمة:  ر�أ���س  م�صت�صفى 
�ملوؤ�ص�صات  م��ن  �لعديد  ق��درة  ع��دم 

و�ل�صركات مثل من�صاآت �لت�صنيع
عملها  مبتابعة  وغريها  و�لإن��ت��اج   
عن بعد، ما يجعل �صمان بيئة عمل 

ر���ص��ا �صّديقي:  �ل��دك��ت��ور  و�أو���ص��ح 
جمع  على  تقوم  فريقنا  مهمة   "
م�صحات من �أماكن متنوعة د�خل 
ب��الإ���ص��اف��ة  لعينات من  �ل�����ص��رك��ة، 
م��ي��اه �ل�������ص���رب، ل��ي��ت��م حت��ل��ي��ل��ه��ا يف 
فعالية  م��ن  �ل��ت��اأك��د  بغية  �ملخترب 
عمليات �لتعقيم و�ملو�د �لكيميائية 

�مل�صتخدمة، ثم تقدمي 
�لتو�صيات وفق �لنتائج".

جانب  �ىل  �صديقي:"  وت����اب����ع 
ذل���ك ي��ع��م��ل �ل��ف��ري��ق ع��ل��ى تقييم 
�إجر�ء�ت �لنظافة وفح�س �لعديد 
مت�صمنة  �لعمل  بيئة  مر�فق  من 
�مل����م����ر�ت و�لأر�����ص����ي����ات و�مل���د�خ���ل 
�لعمل  ومكاتب  �خل��روج  وم�صار�ت 
بالإ�صافة  �ل��ك��ه��رب��ائ��ي��ة،  و�مل���اآخ���ذ 
دور�ت  تنظيف  ب��روت��وك��ولت  �إىل 
�ملياه ومعايري مكافحة �حل�صر�ت، 
ف�����ص��اًل ع���ن ت���وف���ري �مل��ع��ق��م��ات يف 

�آمنة ومعقمة وتكفل �أعلى معايري 
�لنظافة �أمر�ً بالغ �لأهمية".

ويعد مل�س �لأ�صطح �مللوثة بفريو�س 
�أ�صباب  �أه��م  �أح��د  �مل�صتجد  ك��ورون��ا 
�لعدوى؛ حيث يتمحور �أهم �أهد�ف 
�ل�صحية  �لإج���ر�ء�ت  تقييم  فريق 
�لتابع مل�صت�صفى ر�أ�س �خليمة حول 
�لتعقيم  برنامج  كفاءة  �لتاأكد من 
�صل�صلة  لك�صر  بال�صركات  �خلا�س 

�نت�صار �لعدوى. ولذ� 
بتقييم  �لقيام  بعد  �لفريق،  يقدم 
�لعمل  ب���ي���ئ���ة  ل���ن���ظ���اف���ة  �����ص����ام����ل 
و�إج�����������ر�ء�ت �ل��ت��ن��ظ��ي��ف وم���ر�ف���ق 
تقرير�ً  �ل�����ص��خ�����ص��ي��ة،  �ل���ن���ظ���اف���ة 
بالتو�صيات  م���رف���ق���اً  م���ف�������ص���اًل 
�ل�صرورية لتباع معايري �لنظافة 
مكاتب  يف  �ل��ت��ع��ق��ي��م  ومم���ار����ص���ات 
�للتز�م  م��ن  ب��د  ل  و�ل��ت��ي  �لعمل، 

بها يف �لظروف �حلالية

وتعقيم  و�ل�صابون  �أماكن منا�صبة 
وملحقات  و�لهو�تف  �ملياه  دور�ت 

�خلز�ئن وغريها.
�ل��دك��ت��ور ر���ص��ا �صّديقي:  و�أ���ص��اف 
�خلا�صة  �لتقييم  عمليات  "حددت 
بنا �أماكن �لعدوى �ملحتملة ، �لتي 
ت�صمل �ملكاتب وحو��صيب �ملوظفني 
�ل��ط��ع��ام ودور�ت  ت��ن��اول  وم��ن��اط��ق 

�لكهربائية؛ حيث ل  و�ملاآخذ  �ملياه 
يتم تنظيف �ملكاتب و�لهو�تف عادة 
�لطعام  ت��ن��اول  مناطق  تعد  بينما 

�أنو�ع  جميع  لن�صر  �ملثالية  �لبيئة 
باإيقاف  نو�صي  وبالتايل  �لعدوى. 
وبالتعقيم  �لأط����ع����م����ة  ت����ق����دمي 

�ل���������دوري ل���ل���م���ك���ات���ب و�ل���ه���و�ت���ف 
يف  �ل�صخ�صية  و�مل��ع��د�ت  �ملحمولة 
زم��ن��ي��ة حم����ددة، ون�صحنا  ف���رت�ت 

اأ�ساد بتجا�ب املجتمع 

قائد عام �صرطة راأ�ص اخليمة : م�صاءلة قانونية ملخالفي اإجراءات ال�صامة من كورونا
•• راأ�س اخليمة – الفجر:

دع���م���اً ل�����الإج�����ر�ء�ت �لإح����رت�زي����ة 
و�ل�صالمة  �ل�������ص���ح���ة  وت�����د�ب�����ري 
�أ�صاد  �ل��وق��ائ��ي��ة يف ر�أ����س �خل��ي��م��ة، 
ب���ن علو�ن  ع��ل��ي ع��ب��د �هلل  �ل���ل���و�ء 
�لطو�رئ  ف��ري��ق  رئ��ي�����س  �لنعيمي 
بر�أ�س  �ملحّلي  و�لكو�رث  و�لأزم��ات 
ر�أ�س  �صرطة  ع��ام  قائد   - �خليمة 
وتعاون  �خل��ي��م��ة، مب���دى جت����اوب 
�أفر�د �ملجتمع مع �جلهات �ملخت�صة 
�ل�صحة  وز�رة  م��ث��ل  �لإم�������ارة  يف 
�لقت�صادية  �ل��ت��ن��م��ي��ة  ود�ئ��������رة 
وب���ل���دي���ة ر�أ��������س �خل���ي���م���ة ود�ئ������رة 
�خلدمات �لعامة ومركز �لطو�رئ 
و�لأزم�������������ات و�ل�������ك�������و�رث ب����ر�أ�����س 
�ملخت�صة  �جلهات  وجميع  �خليمة 

�لعائلة،  و�أف��ر�د  �لأطفال  ب�صحبة 
خارج  �لريا�صة  ممار�صة  وجت��ن��ب 

لل�صرورة  فقط  و�خل���روج  �مل��ن��زل، 
�ملخالفون  ب��اأن  م��وؤك��د�ً  �لق�صوى، 

�لقانونية،  ل��ل��م�����ص��اءل��ة  ُع���ر����ص���ة 
للجميع  و�ل�صالمة  �لأمن  متمنياً 

وم��ق��دًر� جت��اوب �جلمهور مع كل 
�حتياطات �ل�صالمة و�لوقاية.

ظل  يف  �لعامة،  و�ل�صحة  �ملجتمع 
�ل��ت��ي ي�صهدها  �ل��ر�ه��ن��ة  �لأو���ص��اع 
ومكافحة  م���و�ج���ه���ة  يف  �ل����ع����امل 
كوفيد   ( ك��ورون��ا  ف��ريو���س  تف�صي 

.)  19
و�أ����ص���اف ���ص��ع��ادت��ه، ك���ان لب���د من 
�لفئة  ل����ه����ذه  جم��������دًد�  �ل���ت���ن���وي���ه 
�نت�صار  مب��خ��اط��ر  �جل��م��ه��ور  م���ن 
�صرورة  وجدنا  وعليه  �لفريو�س، 
�جلميع  ع��ل��ى  �ل���رق���اب���ة  ت�����ص��دي��د 
لتجنب  منعاً   ، �لقانون  وتطبيق  
�لتجمعات، و�أهم هذه �ل�صتثناء�ت 
هي �ل�صماح باخلروج فقط لتوفري 
�لحتياجات �ل�صرورية من منافذ 
بيع �ملنتجات �لغذ�ئية من جمعيات 
��صتثناء  �صيتم  كما  و�صوبرماركت، 
�ملتوجهني �إىل �مل�صت�صفيات و�ملر�كز 

وحر�صهم  �لإم�������ارة  يف  و�مل��ع��ن��ي��ة 
ع��ل��ى �ل���ص��ت��ج��اب��ة ل��ك��ل �ل���ن���د�ء�ت 
�ل��ت��ي ت��دع��و ب�������ص���رورة �ل��ب��ق��اء يف 
�لتباعد  ع��ل��ى  و�حل���ر����س  �مل���ن���ازل 
�ملجتمعي وترك م�صافة كافية بني 
يف  �لتجمعات  وجت��ن��ب  �لآخ���ري���ن، 
لوحظ  �أن��ه  �إل  �حليوية  �لأم��اك��ن 
�لكثرية  �لتجمعات  بع�س  موؤخر�ً 
يف بع�س �ملحال �لتجارية، وحمال 
ب���ي���ع �مل�������و�د �ل���غ���ذ�ئ���ي���ة، و�أ�����ص����و�ق 
�خل�صار و�لفاكهة، وبيع �لأ�صماك، 
و�صالونات  �مل��ال��ي��ة،  و�ل�����ص��ر�ف��ات 
و�صالونات  �ل��رج��ال��ي��ة،  �حل��الق��ة 
و�ل�صو�طئ  �لن�صائية،  �لتجميل 

وغريها من �ملر�فق �لعامة.
من  �ل��ت��ج��م��ع  ه����ذ�  �أن  �إىل  لف���ت���اً 
على  خ��ط��ر�ً  ي�صكل  �جلمهور  قبل 

�لطبية و�ل�صيدليات لالحتياجات 
حال  يف  �أو  �ل�����ص��روري��ة،  �ل��ط��ب��ي��ة 
�لطبي  �لفح�س  لإج���ر�ء  �خل��روج 
)كوفيد19-(،  بفريو�س  �ملتعلق 
�أو يف ح��ال �خل��روج للعمل، وذلك 
�حليوية  �لقطاعات  يف  للعاملني 
�صاعة،   24 م��دى  على  لها  �مل�صرح 
�ل�صتثناء�ت  ه�����ذه  ج��م��ي��ع  ويف 
�جلميع  على  ي�صرتط  و�لأح����و�ل 
�أمكن  �إن  و�لقفاز  �لكمامة  �رت��د�ء 

بعد �خلروج من �ملنزل.
ونا�صد �صعادته كافة �أفر�د �جلمهور، 
جتنب �لختالط مع �لآخرين، �أو 
�لتجمع و�إقامة �ملنا�صبات �لعائلية 
ترك  وع��دم  �لأ�صدقاء،  وجتمعات 
�صرورية،  غري  �أ�صباب  لأي  �ملنزل 
لل�صوبرماركت  �ل��ت��وج��ه  وم���ن���ع  

يف لقاء مفتوح �مو�سع � عن بعد

دار الرب ت�صتعر�ص اإجنازاتها وتبحث تطوير مبادراتها الإعامية
"عن  �لرب، لقاء مفتوحا ومو�صعا، 
�جلمعية  �إد�ر�ت  ك��اف��ة  م��ع  بعد"، 
وفروعها  وم���ر�ك���زه���ا  و�أق�����ص��ام��ه��ا 
ح�صني  �أد�ره  �لإم�������ار�ت،  دول����ة  يف 
�لبلو�صي، مدير �ملكتب �لإعالمي. 
وم�صوؤويل  �مل��ك��ت��ب  م��وظ��ف��ي  ���ص��م 
�لأق�صام �لتابعة له، ومتحور حول 
للجمعية  �لإع��الم��ي��ة  �لإجن������از�ت 

خالل �لعام �ملا�صي )2019(.
�للقاء  �إن  �لبلو�صي:  ح�صني  وق��ال 
�ملكتب  �إجن��از�ت  ��صتعر�س  �ملفتوح 
خالل  �لرب"  ل�"د�ر  �لإع����الم����ي 
�جلمعية  مل�����������ص�����وؤويل   2019
�مل�صتويات،  ك��ل  م��ن  وم��وظ��ف��ي��ه��ا، 
ون����اق���������س م����ق����رتح����ات و�أف������ك������ار� 
�ملبادر�ت  تطوير  �صالح  يف  ت�صب 
ممثلة  ل��ل��ج��م��ع��ي��ة،  �لإع����الم����ي����ة 
باملكتب، و�لرتقاء بالعمل �خلريي 

•• دبي-الفجر:

عقد �ملكتب �لإعالمي جلمعية د�ر 

و�لإن�صاين �إجماًل.
موظفي  م��ع��ظ��م  �ل���ل���ق���اء  ح�����ص��ر 
مكاتب  يف  وم�����ص��وؤول��ي��ه��ا  �جلمعية 
"د�ر �لرب" ومر�كزها يف �لإمار�ت.
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اإلغاء اعالن �سابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�صادية بخ�صو�س �لرخ�صة 
�لتجاري:تيكنكال  بال�صم   CN  1188712 رقم: 
طلب  بالغاء   ، �لعامة  و�ل�صيانة  للمقاولت  �صي�صتم 

تعديل �لرخ�صة و�عادة �لو�صع كما كان عليه �صابقا.
�و �عرت��س على هذ� �لعالن  له حق   فعلى كل من 
�أ�صبوع  خالل  �لقت�صادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�صر  تاريخ  من 
م�صوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�صاء هذه �ملدة 

حيث �صت�صتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12902 بتاريخ 2020/4/6   
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

��صم �ل�صركة : جنمة ناهل للتجارة - �س ذ م م  
 - �لتجاري  بردبي -�خلليج   - ليمتد   25 - ملك برمي  رقم 26- 2701  : مكتب  �لعنو�ن 
�ل�صكل �لقانوين : ذ�ت م�صوؤولية حمدودة ،  رقم �لرخ�صة : 827407  رقم �لقيد بال�صجل 
مت  قد  باأنه  بدبي  �لقت�صادية  �لتنمية  د�ئ��رة  تعلن  ه��ذ�  مبوجب   1395206  : �لتجاري 
�لتاأ�صري يف �ل�صجل �لتجاري لديها باإنحالل �ل�صركة �ملذكورة �أعاله ، وذلك مبوجب قر�ر 
حماكم دبي بتاريخ  2019/3/5  و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ  2019/3/5  
وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�صفي �ملعني د�كيوبيليتي لتدقيق 
احل�سابات �لعنو�ن : مكتب رقم 1006 ملك ديار للتطوير - بردبي - برج خليفة  هاتف : 
4421762-04  فاك�س : 4421764-04 م�صطحباً معه كافة �مل�صتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12902 بتاريخ 2020/4/6   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

��صم �مل�صفي : د�كيوبيليتي لتدقيق احل�سابات
�لعنو�ن : مكتب رقم 1006 ملك ديار للتطوير - بردبي - برج خليفة  هاتف 
�لتنمية  د�ئ���رة  تعلن  ه��ذ�  مب��وج��ب   04-4421764  : فاك�س   04-4421762  :
جنمة  �لقت�صادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�صفي �ملذكور �أعاله لت�صفية   
ناهل للتجارة - �س ذ م م وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ  2019/3/5  
و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ  2019/3/5 وعلى من لديه �أي 
بدبي على  �لكائن  �ملعني يف مكتبه  �مل�صفي  �إىل  �لتقدم  �أو مطالبة  �عرت��س 
�لثبوتية  و�لأور�ق  �مل�صتند�ت  كافة  معه  م�صطحباً  �أع��اله،  �ملذكور  �لعنو�ن 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12902 بتاريخ 2020/4/6   
يف  الدعوى 2020/549 جتاري جزئي

�صد �ملدعي عليها : �ميانويل �صينيدو �دوكو 
�ملقامة من �ملدعية : �صركة ��صيلور مانوفاكت�صورينغ - تايلند - كو. ليميتد. 

رقم  �لدعوى  حتت  �لبتد�ئية  دبي  مبحاكم  �صدكم  مقامة  دعوى  هناك  �ن  مبا 
�ملذكورة  �لدعوى  ندبنا خبري� ح�صابيا يف  �نه مت  ، وحيث  2020/549 جتاري جزئي 
�عاله فاننا وعمال باحكام قانون �لثبات ل�صنة 1992 م بخ�صو�س �عمال �خلربة �مام 
�ملحاكم ، ونظر� للظروف �حلالية �لتي متر بها �لدولة ، وحيث �نه لن يتم حتديد 
موعد �إجتماع خربة يف �لدعوى ، يرجى �لتكرم بتزويدنا بامل�صتند�ت �لثبوتية �لتي 
بحوزتكم وبعد ��صتالم �مل�صتند�ت من قبلكم ، و�إن ر�أت �خلربة �صرورة لعقد �جتماع  

خربة ف�صوف يتم �خطاركم باآلية �لإجتماع. 
دبي ، ديرة ، �صارع بور�صعيد ، برج �صنتوريون �صتار ، �ملبنى )ب(

�لطابق �لثاين ، مكتب رقم 206 
اخلبري احل�شابي وامل�شريف  
حممد �شعيد ال�شريف 

 اإجتماع خربة
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•• دبي – حم�شن را�شد 

يومية  وب�صفة  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  تعقد 
2:00 ، لقاء�ت   - 12:00 بدء� من �ل�صاعة 
�لأم����ور و�ملعلمني م��ن قبل  �ر���ص��ادي��ة لأول��ي��اء 
فريق �لتعلم �لذكي ، و�د�رة �لأمن �للكرتوين 
و�لإر�صاد �لأكادميي ، حول �لرب�مج �للكرتونية 
�لتعلم  م��ب��ادرة  يف  �ملطبقة  �ل�����ص��ل��وك  ولئ��ح��ة 
�ملبا�صر  �لتو��صل  خ��الل  وذل��ك من   ، بعد  عن 
ب��ه��دف تقدمي   ، �ل��ذك��ي  �لتعلم  م�����ص��وؤويل  م��ع 
�لدعم و�لإجابة على كافة �ل�صتف�صار�ت و�لرد 
�لتي  �مل�صاكل  �لم��ور يف  �أول��ي��اء  ت�صاوؤلت  على 
وذلك   ، �لتطبيق  �ث��ن��اء  و�ب��ن��ائ��ه��م  ت��و�ج��ه��ه��م 
خم�س  عرب  يومياً  مبا�صرة  لقاء�ت  خالل  من 

رو�ب��ط لأول��ي��اء �لم��ور �ل��دخ��ول على �حد�ها 
و�لتو��صل .

بالوز�رة  م�صوؤولة  م�صادر  �أو�صحت  جهته  من 
�أن���ه���م وم���ن م��ن��ط��ل��ق �حل���ر����س ع��ل��ى ت�صيري   ،
�لم��ور و�جن��اح م��ب��ادرة �لتعلم عن بعد بكافة 
مر�حل �لتعليم ، �رتاأت �لوز�رة تنظيم لقاء�ت 
�ولياء �لمور و�ملعلمني وكذ�  دورية ت�صتهدف 
تعوق  قد  ��صتف�صار�ت  �ي��ة  على  للرد  �لطالب 
دخولهم على �لنظام وتلقي خدمة �لتعلم عن 
بعد ، م�صري�ً �ىل �ن �لرو�بط �لتي خ�ص�صتها 

�لوز�رة لهذ� �لهدف هي :
https://bit.  : �لأول  �ل�������ر�ب�������ط 

ly/3ajpoJX
https://bit.  : �ل������ث������اين  �ل�������ر�ب�������ط 
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تلك  �ت��خ��ذت  ق��د  �ل��رتب��ي��ة  وز�رة  �ن  و�أ����ص���اف 
�خلطوة بعدما تلقت �لعديد من �ل�صتف�صار�ت 
بهذ� �ل�صاأن ، ومن ثم طالبت قطاع �لعمليات 
�لتي  �ملتكررة  �مل�صاكل  كافة  بح�صر   ، قبل  من 
و�لطالب  و�ملعلمني  �لمور  �أولياء  يو�جهونها 
�إم����ا وج����ود م�صكلة يف  �ن��ح�����ص��رت يف  و�ل��ت��ي   ،
�ملوقع وعدم �لقدرة للدخول �ىل �لربنامج ، �أو 

لعدم وجود �صبكة �نرتنت تغطي �ملنطقة �لتي 
�أو لعدم معرفة ودر�ية ويل  ي�صكنها �لطالب ، 
يو�جهون  �نهم  �أو   ، �ل��دخ��ول  بطريقة  �لأم���ر 
و�لربنامج  �مل��وق��ع  ع��ل��ى  �ل��دخ��ول  يف  �صعوبة 
 ، �لطالب  عند  حا�صوب  جهاز  توفر  لعدم  �أو   ،
ي�صتخدمون  ��صقائه  م��ن  ع��دد  ل��وج��ود  وذل���ك 
توجيه  مت  حيث   ، لديهم  �مل��وج��ودة  �لج��ه��زة 
�أولياء �لمور باإمكانية �لتن�صيق فيما بني كافة 
�لب��ن��اء د�خ���ل �لبيت �ل��و�ح��د ، و�ل��دخ��ول �ما 
�لهاتف  �أو جهاز   ، �حلا�صوب  عن طريق جهاز 
، لفتاً �ىل �ن �لوز�رة مل تدخر جهد� يف توفري 
 ، للطلبة  ول��وح��ي��ة  ح��ا���ص��وب حممولة  �أج��ه��زة 
�أحدث  باإ�صتخد�م  تعليم  �أف�صل  تقدمي  بغية 

�لطرق . 

•• دبي–الفجر: 

ك�صفت مو��صالت �لإمار�ت عن حتقيق 
�إج����م����ايل عدد  ن���وع���ي يف  �ن���خ���ف���ا����س 
ملركباتها  �مل�صجلة  �مل��روري��ة  �حل���و�دث 
بلغت  وب��ن�����ص��ب��ة   2019 ع����ام  خ����الل 
 ،2018 عام  بنتائج  مقارنة   23%
�أ�صطول  ع��دد  تنامي  من  �لرغم  على 
�ملقطوعة،  �مل�صافات  و�زدي���اد  �ملركبات 
وذلك نتيجًة جلهودها ومبادر�تها يف 

جمال �ل�صالمة �ملرورية.
�جلرمن  عبد�هلل  حممد  �صعادة  وقال 
م����دي����ر ع�����ام م����و������ص����الت �لإم���������ار�ت 
وتطبيق  ت��ب��ن��ي  ت��و����ص��ل  �ل�����ص��رك��ة  �إن 
ل�صمان  م��درو���ص��ة  و�إج�����ر�ء�ت  خطط 
خمتلف  يف  �مل�������روري�������ة  �ل���������ص����الم����ة 
�أن�����ص��ط��ت��ه��ا و�أع���م���ال���ه���ا، وت��ع��م��ل على 
تطبيق معايري �صارمة لتحقيق �أعلى 
درجات �ل�صالمة و�لأمان �أثناء تقدمي 
خدمات �لنقل ملتعامليها، حيث حتتل 
قيمها  منظومة  ه��رم  قمة  �ل�صالمة 

�لعمل  يتم  �أنه  �إىل  م�صري�ً  �ملوؤ�ص�صية، 
ب�صكل  على ح�صاب موؤ�صر�ت �حلو�دث 
ربع �صنوي لتخاذ �لإجر�ء�ت �لالزمة 

حيالها ب�صكل فوري.
در��صات  تقرير  �أن  �جل��رم��ن  و�أو���ص��ح 
�ملا�صي  ل���ل���ع���ام  �مل�����روري�����ة  �حل��������و�دث 
ن�صبة  �ن��خ��ف��ا���س  ع��ن  ك�����ص��ف   2019
يتحمل  �ل����ت����ي  �مل�����ص��ج��ل��ة  �حل���������و�دث 
م�������ص���وؤول���ي���ت���ه���ا ����ص���ائ���ق���و م���و�����ص���الت 
%19 مقارنة بعام  �لإمار�ت مبقد�ر 
2018، مبيناً باأن �حلو�دث �لب�صيطة 
�صّكلت %37 و�ل�صطحية %58 من 
�إج���م���ايل �حل�����و�دث �ل��ت��ي ت�����ص��ب��ب بها 

�ل�صائقون.
�أ���ص��ط��ول مركبات  ح��ج��م  �أن  و�أ����ص���اف 
م��و����ص��الت �لإم������ار�ت م��ع ن��ه��اي��ة عام 
قر�بة  �إىل  ل��ي�����ص��ل  �زد�د   2019
بلغت  وبن�صبة منو  مركبة   40،000
منوهاً   ،2018 �ل��ع��ام  ع��ن   34%
�لأ�صطول  ح��ج��م  �ل��ن��م��و يف  ه���ذ�  ب����اأن 
�ل�صركة  ع��ق��ود  لتنامي  نتيجًة  ي��اأت��ي 

و�أن�����ص��ط��ت��ه��ا، وب��ال��ت��ايل �رت���ف���اع حجم 
�أعمالها �ملقدمة لعمالئها، وقد �رتفع 
ب��ال��ت��و�زي م��ع ذل��ك �إج��م��ايل �مل�صافات 
�ملقطوعة للمركبات لي�صل �إىل 482 
مليون كم، بن�صبة منو بلغت %5 عن 
�لعام �لذي ي�صبقه، وذلك لتلبية عقود 

خدمات �لنقل و�لتاأجري، و�ملو��صالت 
و��صعة  ل�صريحة  �مل��ق��دم��ة  �مل��در���ص��ي��ة 
خمتلف  يف  و�ملتعاملني  �ل�صركاء  م��ن 

مناطق �لدولة.
وتابع مدير عام مو��صالت �لإمار�ت: 
�ملرورية  �حل��و�دث  ن�صبة  �نخفا�س  �إن 

يف �ل�صركة على �لرغم من زيادة عدد 
مركباتها و�أن�صطة �لنقل �لتي تقدمها 
ي��ع��ك�����س ن���ت���ائ���ج �خل���ط���ط �مل���درو����ص���ة 
�ل�صنو�ت  خ���الل  �مل��ب��ذول��ة  و�جل���ه���ود 
�ملا�صية يف �صبيل حتقق �أعلى معدلت 
�حلو�دث،  معدلت  وخف�س  �ل�صالمة 

م���ن خ���الل �ل��ت��ح�����ص��ني �مل�����ص��ت��م��ر على 
ومعاجلة  �لعمل  و�إج���ر�ء�ت  �لعمليات 
وذلك  منها،  و�حل��د  �حل���و�دث  �أ�صباب 
�لر�مية  �ل���دول���ة  ت��وج��ه��ات  لتحقيق 
وتقليل  �حل���و�دث  موؤ�صر�ت  لتح�صني 
�أن �جلهود  �لإ�صابات �لناجتة، موؤكد�ً 
�لأد�ء  م���وؤ����ص���ر�ت  ل��ت��ع��زي��ز  م�����ص��ت��م��رة 
�ملرتبطة بخدمات �ل�صركة ول �صيما يف 
قطاع �لنقل �ملدر�صي بالدولة، و�أي�صاً 
�ل�صوقية  �حل�صة  تعزيز  على  �لعمل 

لها يف قطاع �لنقل �لتجاري.
�تخذتها  �ل�����ت�����ي  �مل��������ب��������ادر�ت  وع�������ن 
ن�صبة  خلف�س  �لم�����ار�ت  م��و����ص��الت 
�ملدير  ح��ن��ان �صقر  ذك���رت  �حل�����و�دث، 
�ملوؤ�ص�صية  �لتنفيذي لد�ئرة �خلدمات 
ت�صغيلية  خطط  و�صعت  �ل�صركة  �أن 
وط���رح���ت �ل��ع��دي��د م���ن �مل����ب����ادر�ت يف 
���ص��ب��ي��ل حت��ق��ي��ق ه���ذه �ل��غ��اي��ة؛ و�حلد 
طورت  حيث  وتقليلها،  �حل���و�دث  من 
ن��ظ��ام رق��م��ي ل���الإب���الغ ع���ن �حل����و�دث 
�ملرورية مت ت�صمينه يف نظام �حلوكمة 

و�مل��خ��اط��ر و�ل��ت��دق��ي��ق، وي��ق��وم بتوفري 
�ل�صركة  م��رك��ب��ات  لأد�ء  �أ���ص��م��ل  روؤي����ة 
و���ص��الم��ت��ه��ا ع��ل��ى �ل���ط���ري���ق، وه����و ما 
و�إج����ر�ء�ت  ق����ر�ر�ت  �ت��خ��اذ  ي�صاهم يف 
ت�صحيحية فورية من خالل �لتقارير 
�لنظام.  م���ن  ت�����ص��در  �ل��ت��ي  �ل���دوري���ة 
بتحليل  �لنظام  يقوم  ذلك  �إىل جانب 
تلقائي  ب�����ص��ك��ل  �مل����روري����ة  �حل�������و�دث 
�لتي  �لعالقة  ذ�ت  �لتقارير  وع��ر���س 
�مل���ط���ل���وب لتخاذ  �ل���زم���ن  ت��ق��ل��ل م���ن 
للحد  ووقائية  ت�صحيحية  �إج����ر�ء�ت 
م��ن �حل����و�دث.  و�أ���ص��اف��ت �أن �ل�صركة 
�ل�صالمة  ن����ظ����ام  ت��ط��ب��ي��ق  ت���و�����ص���ل 
 ،)39001:2012 )�لآي��زو  �ملروية 
مقارنة  �حل����و�دث  م��وؤ���ص��ر�ت  وخف�س 
و�لعديد  �مل��ق��ط��وع��ة،  ب��ال��ك��ي��ل��وم��رت�ت 
من بر�مج �لتدريب و�أن�صطة �لتوعية 
�ل�صركاء،  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  ت��ن��ف��ذ  �ل��ت��ي 
و�لتكرمي  �ل��ت��ح��ف��ي��ز  ب���ر�م���ج  و�أي�������ص���اً 

�ملخ�ص�صة لل�صائقني.
و�أ�صافت �أن مركز مو��صالت �لإمار�ت 

ل���ل���ت���دري���ب ق�����ام ب���ت���ط���وي���ر �ل����رب�م����ج 
حيث  لل�صائقني  �مل��ق��دم��ة  �ل��ت��دري��ب��ي��ة 
�س  متخ�صّ تدريبي  م�صاق  �عتماد  مت 
 24 يتمثل يف  �جل��دد  �ل�صائقني  لفئة 
�لتدريب  ج��ان��ب  �إىل  تدريبية  �صاعة 
�لعام،  م��د�ر  على  لل�صائقني  �ل���دوري 
�ل���ت���دري���ب جمموعة  ب���ر�م���ج  وي���ق���دم 
ذوي  م��ن  �ملعتمدين  �ملحا�صرين  م��ن 
يتحدثون  �لعالية،  و�لكفاءة  �خل��ربة 
عّدة لغات، تتنا�صب مع لغات �ل�صائقني 
و�لب�صتّية  و�لإجنليزية  �لعربية  وهي 
على  ويح�صل �خلريجون  و�لأوردّي���ة، 
توؤّهلهم  �مل��رك��ز  م��ن  معتمدة  ���ص��ه��ادة 
للح�صول على ت�صاريح مز�ولة مهنة 

من �جلهات �مل�صّرعة يف �لدولة.

•• ال�شارقة –الفجر:

�ل�صارقة  زل��ي��خ��ة  م�صت�صفى  جن���ح   

من  �لبالغ  د���ص��وز�  مينينو  ع��الج  يف 
�ل��ع��م��ر 48 ع��اًم��ا و�ل����ذي ك���ان على 
و�صك فقد�ن رئته �لي�صرى بالكامل 
ي�صمى  �ل���رئ���ة  يف  ن����ادر  ورم  ب�����ص��ب��ب 

“كار�صينويد«.
و�صيق  �ل�صعال  �أع��ر����س  ت��ز�ي��د  م��ع 
عدة  ب���زي���ارة  منينو  ق���ام   ، �ل��ت��ن��ف�����س 
مر�فق �صحية  وعقب �إجر�ء �لأ�صعة 
ورم  وج��ود  �لك�صف عن  �ملقطعية مت 
يف رئ��ت��ه �ل��ي�����ص��رى ي��ب��ل��غ ط��ول��ه 10 
�لعلوي  �لف�س  يقبع يف  �صنتيمرت�ت 

�لهو�ئية  �لق�صبة  ويغزو  �لرئة  من 
�لهو�ئي  �مل����م����ر  )وه�������ي  �ل���ي�������ص���رى 
�لهو�ئية  �لق�صبة  من  يتفرع  �ل��ذي 
�لرئة  تعطيل  م�صببا   ) �لرئي�صية 

�لي�صرى وظيفيا بالكامل.
ثم متت �إحالته لحقا �إىل م�صت�صفى 
�لت�صخي�س  تاأكيد  مت  حيث  زليخة 
�إج���ر�ء منظار للق�صبة  م��ن خ���الل  
�ل��ه��و�ئ��ي��ة و�ل����ذي �أك���د وج���ود �لورم 
�ل��ن��ادر يف �ل��رئ��ة قليل �ل��ت��ج��اوب مع 
�لعالج �لكيميائي و�لإ�صعاعي، وكان 
�لوحيد  �حل��ل  هو  �جلر�حي  �خليار 

�ملنقذ للمري�س. 
�أخ�صائي   - دق�����ة  �أب������و  خ����ل����دون  د. 

خ��ال��ي��ة من  �مل��ح��ي��ط��ة  �لأج�������ز�ء  �أن 
�لورم.

�ملري�س  ����ص���ع���ى   ، زي����ارت����ن����ا  »ق����ب����ل 
للح�صول على بع�س �لآر�ء �ملختلفة 
م��ن م��ر�ف��ق طبية �أخ����رى ح��ي��ث مت 
�إب���الغ���ه ب�����اأن �ل��ف�����س �ل�����ص��ف��ل��ي من 
�ل���رئ���ة �ل��ي�����ص��رى ل مي��ك��ن �إن���ق���اذه ، 
بحاجة  باأكملها  �لي�صرى  �لرئة  و�أن 
�إىل ��صتئ�صال لأن �لورم كان يحيط 
وفروعه  �لأي�صر  �لرئوي  بال�صريان 
جمرى  وكذلك  �لأ�صفل  �إىل  �ملمتدة 
�لي�صرى.  ل��ل��رئ��ة  �لرئي�صي  �ل��ه��و�ء 
�لتحديات  من  �لعديد  و�جهنا  لقد 
ك����ان علينا  �أث����ن����اء �جل����ر�ح����ة ح��ي��ث 

�لدكتور  مب�صاعدة  �ل�صدر  ج��ر�ح��ة 
جر�حة  �أخ�����ص��ائ��ي   - �ل�����ص��ي��اح  ح�صن 
�ل��ق��ل��ب و�ل�����ص��در و�ل��دك��ت��ور بريتي 
�ل��ت��خ��دي��ر قام  �أخ�����ص��ائ��ي  ب��ات��ي��ل - 
��صتغرقت  جر�حية  عملية  ب��اإج��ر�ء 
ب��ا���ص��م جر�حة  ت��ع��رف  ���ص��اع��ات  ت�صع 
�ل�����ص��در �ل��ي�����ص��رى ل�صق �ل�����ص��در مع 
�لرئة  من  �لعلوي  �لف�س  ��صتئ�صال 
�ل���ي�������ص���رى مب����ا يف ذل�����ك �ل�������ورم مع 
�مل�����ص��اب م��ن �لق�صبة  ل��ل��ج��زء  ق��ط��ع 
�لهو�ئية �لرئي�صية �لي�صرى. و�أخرًي� 
، مت �إجر�ء تو�صيل �لق�صبة �لهو�ئية 
�ل�صفلى بالق�صبة �لهو�ئية  �لي�صرى 
من  �لتاأكد  بعد  �لي�صرى  �لرئي�صية 

�لأوك�صجني  و���ص��ول  ع��ل��ى  �حل��ف��اظ 
للمري�س �أثناء فتح �ملمر�ت �لهو�ئية 
 .“ �أخ���رى  م��رة  تو�صيلها  يتم  حتى 

علق �لدكتور �أبو دقة.
 »يف مثل هذه �حلالت �ملعقدة ، من 
كفريق  جماعي  ب�صكل  �لعمل  �مل��ه��م 
�صرح  نتيجة”.  �أف�������ص���ل  ل��ت��ح��ق��ي��ق 

�لدكتور ح�صن �ل�صياح.
د.  �أ���ص��ك��ر  �أن  “�أود  منينو  و�أ����ص���اف 
 ، ب��ري��ت��ي  د.   ، ح�����ص��ن  د.   ، خ���ل���دون 

•• ال�شارقة -وام: 

للفنون  �ل�صارقة  موؤ�ص�صة  �أعلنت 
�لن�صخة  يف  �مل�صاركة  ب��اب  فتح  عن 
�ل��ث��ام��ن��ة م���ن )�ل�������ص���ارق���ة، وجهة 
�ملخ�ص�صة  �ل�صنوية  �ملبادرة  نظر(، 
�أن  على  �ل��ف��وت��وغ��ر�يف،  للت�صوير 
هو  للم�صاركة  م��وع��د  �آخ���ر  ي��ك��ون 

16 مايو �ملقبل.
وكانت �لن�صخة �ل�صابعة من �ملبادرة 
م�صور�ً   36 م�صاركة  �صهدت  ق��د 
20 دول����ة، قدمو�  �أك���رث م��ن  م��ن 
�أعمالهم �لتي تتناول جمموعة من 
و�لفكرية  �لجتماعية  �مل��و����ص��ي��ع 
و�أمناط  �أ�صاليب  عرب  و�جلمالية، 
بالت�صوير  �ت�����ص��ال  ع��ل��ى  م��ت��ع��ددة 
�ل�صارع،  يف  و�لت�صوير  �ملفاهيمي، 

و�لأط������ب������اء �مل���ق���ي���م���ني يف زل���ي���خ���ة ، 
�ملمر�صات وكل من �صارك معهم. لقد 
�عتنو� بي جيًد� و�أ�صعر بتح�صن كبري 
�أ�صعر بر�حة  �أ�صبحت  بعد �جلر�حة 

كبرية و�أتنف�س ب�صكل �أف�صل.« 

�ملري�س يف فرتة نقاهة دون �صكاوى 
ت��ذك��ر ومت��ك��ن م���ن �ل���ع���ودة حلياته 
ق��د مت  �ل���ورم  لأن  ن��ظ��ًر�  �لطبيعية. 
هناك  ي��ك��ن  ومل  مت��اًم��ا  ��صتئ�صاله 
�نت�صار يف �لعقد �لليمفاوية �ملجاورة 

، ول توجد حاجة ملزيد من �لعالج. 
�إىل  مت��ي��ل  �ل���رئ���ة  �أور�م  لأن  ن���ظ���ًر� 
�لظهور جمدد� ، فقد ن�صح �لأطباء 
منينو مبر�جعة منتظمة يف �ل�صنو�ت 

قادمة.

و�مل����ن����اظ����ر �ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة ل����الأر�����س 
و�ملدينة، و�لبورتريه.

وجهة  “�ل�صارقة،  م��ع��ر���س  وي��ع��د 

�ملجتمعية  �مل���ب���ادر�ت  �أح���د  نظر” 
�ملوؤ�ص�صة  ت��ه��دف  �ل��ت��ي  �ل�����ص��ن��وي��ة 
ممار�صة  دع����م  �إىل  خ��الل��ه��ا  م���ن 

�ل���ف���وت���وغ���ر�يف يف دول  �ل��ت�����ص��وي��ر 
جم���ل�������س �ل�����ت�����ع�����اون �خل���ل���ي���ج���ي، 
وت����ط����وي����ر م������ه������ار�ت �مل�������ص���وري���ن 
وت�صجيع  و�لإق��ل��ي��م��ي��ني  �مل��ح��ل��ي��ني 
تو��صلهم  ع���رب  ل��ي�����س  ت��ع��اون��ه��م، 
�إىل  ذل���ك  ب��ل مب��ا يتخطى  ف��ق��ط، 
يف  �لثقافية  �ملجتمعات  ف�����ص��اء�ت 

�لدول �مل�صاركة.
وميكن للمتقدمني �ختيار ثيمتهم 
�خلا�صة،  �ل���ف���ن���ي���ة  وم���ق���ارب���ت���ه���م 
و�إر�صال  �ل��ط��ل��ب،  من����وذج  وت��ع��ب��ئ��ة 
رقمية،  �صور  �صت  عن  يزيد  ل  ما 
مرفقة بو�ص�������ف �أو ق�ص�������ة موجزة 
ح����ول ك���ل ����ص���ورة، و�مل���وق���ع �لذي 
�لربيد  ع��رب  وذل��ك  فيه،  �لتقطت 

�لإلكرتوين:
.»photo@sharjahart.org« 

الرتبية تر�سد املعوقات التي تواجههم للتعلم عن بعد �ترد على ا�ستف�ساراتهم

لقاءات مبا�صرة يوميًا عرب 5 روابط ت�صتهدف الطاب واأولياء الأمور واملعلمني

منو اأ�سطولها اإىل 40 األف مركبة

يف 2019  الإمارات  موا�صات  مركبات  يف  املرورية  احلوادث  % انخفا�ص   23

منينو د�سوزا مع فريق اخلرباء من م�ست�سفى زليخة،ال�سارقة

عملية جراحية يف الوقت املنا�صب تنقذ مواطنا 
هنديا من خ�صارة رئته الي�صرى بالكامل

•• اأبوظبي-الفجر:

�أعلنت هيئة �أبوظبي لالإ�صكان عن �إجنازها 12،583 
2019، كما بلغ عدد  �لعام  �إلكرتونية خالل  معاملة 
104،120 ز�ئ��ر�ً، يف  زو�ر �ملوقع �لإلكرتوين للهيئة 
وقت و�صلت فيه ن�صبة �لتحول �لرقمي يف معامالتها 

�إىل 100%.

�مل��ق��دم��ة عرب  �ل��ط��ل��ب��ات  ع���دد  �أن  �إىل  �لهيئة  و�أ����ص���ارت 
ق��ن��و�ت��ه��ا �ل��رق��م��ي��ة خ���الل �ل��ع��ام 2019 و�ل����ذي بلغ 
بو�قع  �لإل��ك��رتوين  �مل��وق��ع  ب��ني  ت��وزع  ق��د   12،583
 2،228 بو�قع  �لذكي  �لهاتف  وع��رب  طلباً،   5،929
طلباً، وعرب �خلدمات �لهاتفية  IVR بو�قع 4،426 

طلباً.
و�أكدت �لهيئة �أنه خالل �لعام 2019 بلغ عدد مر�ت 

�لإلكرتوين  �ملوقع  من  �لطلبات  حالة  عن  �ل�صتعالم 
بلغت  �ل����ذك����ي  �ل���ه���ات���ف  وم�����ن  م�������رًة،   192،663
طريق �خلدمات �لهاتفية  وعن  مرًة،   1،062،359

18،555مرًة. بلغت   IVR
يقارب  ما  توفري  يف  �لرقمية  �خل��دم��ات  �صاهمت  وق��د 
عمل  يوم  من 6،788 زيارة على �ملتعاملني، و 140 
 933،350 على �مل��وظ��ف��ني، وت��وف��ري م��ا ي��ق��ارب م��ن 

�ملتعاملني، و�مل�صاهمة يف تخفي�س  �إمار�تي على  درهم 
�أك�صيد  ث���اين  �ن��ب��ع��اث��ات  م��ن  ط��ن   50 �إىل  ي�صل  م��ا 
و�ل�صتثنائية  �ل��ر�ه��ن��ة  �ل��ظ��روف  ظ��ل  ويف  �ل��ك��رب��ون. 
�ملرتبطة بفايرو�س كورونا وتد�عياته يف خمتلف دول 
�ملتعاملني  تدعو  لالإ�صكان  �أبوظبي  هيئة  ف��اإن  �لعامل، 
معامالتهم،  لإج��ر�ء  �لرقمية  �لقنو�ت  ��صتخد�م  �إىل 
م�����ص��رية �إىل �أن��ه��ا ق��د �أغ��ل��ق��ت م��وؤق��ت��اً م��ر�ك��ز خدمات 

�ملتعاملني،  و���ص��الم��ة  �صحة  ع��ل��ى  ح��ف��اظ��اً  �ملتعاملني 
�لإم���ار�ت يف  لدولة  �لح��رت�زي��ة  مع �جلهود  ومتا�صياً 
)كوفيد- �مل�صتجد  كورونا  فايرو�س  �نت�صار  من  �حلد 
�أبوظبي لالإ�صكان  �أن هيئة  �إىل  �لإ�صارة  19(. وجتدر 
تقدمها  �لتي  �لإ�صكانية  �خل��دم��ات  خ��الل  م��ن  ت�صعى 
يف  �ملو�طن  و�إ�صعاد  �لجتماعي  �ل�صتقر�ر  توفري  �إىل 

�إمارة �أبوظبي.

تدعو املتعاملني اإىل اإجناز معامالتهم رقميًا

هيئة اأبوظبي لاإ�صكان تعلن عن اإجناز اأكرث من 12 األف معاملة اإلكرتونية خال العام 2019

فتح باب امل�صاركة يف )ال�صارقة وجهة نظر( للت�صوير الفوتوغرايف

العدد 12902 بتاريخ 2020/4/6   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم 2422/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 3740/2019 جتاري جزئي ، 

ب�صد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره ) 997.461 درهم( ، �صامال للر�صوم و�مل�صاريف 
طالب   : بالق�صية  �صفته   - �لعو�صي  �صريف  حممد  ربيع  �حمد  ربيع   : �لإع���الن  طالب 

�لتنفيذ  وميثله : حممود ح�صني علي �حمد -  �صفته بالق�صية : وكيل
�ملطلوب �إعالنه : 1- ر�فايال كارنفايل - �صفته بالق�صية : منفذ �صده

جمهول حمل �لإقامة 
مو�صوع �لإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ 
�ملنفذ به وقدره )997.461( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. وعليه فان �ملحكمة 
�صتبا�صر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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�مللك حممد  �ملغربي  �لعاهل  �إن  �لأح��د  �أم�س  ر�صمية  قالت م�صادر   
�ل�صاد�س �أ�صدر عفو� عن 5654 معتقال خوفا من تف�صي فريو�س 

كورونا �مل�صتجد يف �ل�صجون.
م��ن هذ�  �مل�صتفيدين  �خ��ت��ي��ار  �إن���ه مت  ب��ي��ان  �ل��ع��دل يف  وز�رة  وق��ال��ت 
تاأخذ  م�صبوطة،  ومو�صوعية  �إن�صانية  “معايري  على  بناء  �لعفو 
بعني �لعتبار �صنهم، وه�صا�صة و�صعيتهم �ل�صحية، ومدة �عتقالهم، 
وما �أبانو� عنه من ح�صن �ل�صرية و�ل�صلوك و�لن�صباط، طيلة مدة 

�عتقالهم«.
 “ �لإف����ر�ج عنهم على دف��ع��ات  �ن��ه �صيتم  �ل����وز�رة  ب��ي��ان  �أو���ص��ح  كما 
وما  �ل�صحية،  �ل���ط���و�رئ  ب��ح��ال��ة  �مل��رت��ب��ط��ة  �ل�صتثنائية  ل��ل��ظ��روف 

تفر�صه من �تخاذ �لحتياطات �لالزمة«.
�لطبية،  و�لختبار�ت  للمر�قبة  �صيخ�صعون”  �أنهم  �لبيان  و�أ�صاف 
ول��ع��م��ل��ي��ة �حل���ج���ر �ل�����ص��ح��ي �ل����الزم����ة يف م���ن���ازل���ه���م، ل��ل��ت��اأك��د من 

�صالمتهم«.
 

قررت �جلز�ئر تو�صيع �إجر�ء�ت �حلجر �جلزئي لي�صمل كامل وليات 
�لبالد، وذلك مبو�جهة فريو�س كورونا �مل�صتجد �لذي �أودى ب 130 

�صخ�صا.
وقال بيان �صادر عن مكتب رئي�س �لوزر�ء م�صاء �أم�س �لأول �ل�صبت 
�لبالد،  �إج��ر�ء �حلجر �جلزئي �ىل كافة ولي��ات  “تو�صيع  �نه تقرر 

با�صتثناء ولية �لبليدة �لتي �صتظل خا�صعة لإجر�ء �حلجر �لكلي«.
و�لقر�ر �صاري �ملفعول بدء� من  �أم�س �لأحد وحتى �لتا�صع ع�صر من 

ني�صان/�بريل.
قبل هذ� �لقر�ر، كان �جر�ء �حلجر �جلزئي -- �ملتمثل بحظر جتول 
�جلز�ئر  يف  مطبقا   -- �صباحا  �ل�صابعة  حتى  م�صاء  �ل�صابعة  م��ن 

�لعا�صمة و13 ولية من وليات �لبالد �ل� 48.
وقال �لناطق با�صم جلنة ر�صد ومتابعة فريو�س كورونا جمال فور�ر 

�إن �جلز�ئر �صجلت 130 وفاة بالفريو�س.
و�صتبقى ولية �لبليدة خا�صعة لجر�ء �حلجر �لكلي.

على  بكوفيد-19  ��صابة  حالة   1،251 ع��ن  ر�صميا  �لع���الن  ومت 
�لر��صي �جلز�ئرية.

وقال فور�ر �ل�صبت �ن هناك ت�صعني حالة �صفاء.
�ملقاهي  ب��اغ��الق  �جل��ز�ئ��ري��ة  �ل�صلطات  �م���رت  �ذ�ر/م���ار����س   19 يف 
و�مل��ط��اع��م يف �مل���دن �ل��ك��ربى ك��م��ا وت��ع��ل��ي��ق ك��ل و���ص��ائ��ل �ل��ن��ق��ل �لعام 
و�خلا�س د�خل �ملدن وبني �لوليات، وكذلك حركة �ل�صكك �حلديد.

جددت رئي�صة �ملفو�صية �لأوروبية �أورزول فون دير لين دعو�تها من 
�أجل �ل�صتثمار �ل�صخم يف ميز�نية �لحتاد �لأوروبي يف �لوقت �لذي 
يو�جه فيه �لتكتل �لأثر �لقت�صادي لفريو�س كورونا، وذلك يف مقال 

ر�أي ن�صر �أم�س �لأحد.
وكانت فون دير لين قد �قرتحت قبل عدة �أيام �إعادة �لنظر ب�صكل 
جذري يف ميز�نية �لحتاد �لأوروبي للفرتة من 2021 �إىل 2027 
و�لتي ميكن �أن حتاكي حزمة �لإنعا�س �لهائلة �لتي وجهتها �لوليات 

�ملتحدة �إىل �أوروبا بعد �حلرب �لعاملية �لثانية.
وكتبت يف مقال ر�أي ب�صحيفة “فيلت �أم زونتاج” �لأملانية: “نحتاج 

�إىل خطة مار�صال لأوروبا«.
�لأوروب���ي مقبولة يف  �إن ميز�نية �لحت��اد  دي��ر لي��ن  ف��ون  و�أ�صافت 
جميع �لدول كاأد�ة تعوي�س ت�صامني ويجب �أن يجري تكييفها وفًقا 

لالأزمة.
�صتتعافى  �أوروب���ا  �أن  م��ن  و�ث��ق��ة  �لأوروب��ي��ة  �ملفو�صية  رئي�صة  وب��دت 

قريًبا.
لتجنب  �ليوم  ��صتثمارها  يجب  �لتي  �لكثرية  �ملليار�ت  “�أن  وكتبت 

كارثة �أكرب �صرتبط �لأجيال«.
�لدول  د�خ���ل  باملجتمع  �ل�����ص��ع��ور  �أي�����ص��اً  �صيجدد  ه���ذ�  �أن  و�أ���ص��اف��ت 
�لأوروبية يف وقت �لأزمات. وتنق�صم حكومات �لحتاد �لأوروبي حول 
�لقت�صادي  �لتاأثري  لدرء  �تخاذها  �لتي يجب  �مل�صرتكة  �لإج��ر�ء�ت 

لفريو�س كورونا. 

عوا�شم

الرباط

اجلزائر

بروك�سيل

توقيف �صوداين ثالث بعد 
الهجوم ب�صكني يف فرن�صا 

•• باري�س-اأ ف ب

�لهجوم  يف  �لتحقيق  �إط��ار  يف  ثالثا  �صود�نيا  �لفرن�صية  �ل�صلطات  �أوق��ف��ت 
ب�صكني �لذي نفذه لجئ �صود�ين و�أ�صفر عن مقتل �صخ�صا يف جنوب �صرق 
فرن�صا، ح�صبما ذكرت م�صادر يف �لنيابة �لوطنية ملكافحة �لإرهاب لوكالة 
فر�ن�س بر�س. وقالت �مل�صادر لفر�ن�س بر�س �إن �ملوقوف �لثالث هو “�صاب 

�صود�ين يقيم يف �ملركز نف�صه” �لذي يعي�س فيه �مل�صتبه به.
وب��ذل��ك ي��رت��ف��ع �إىل ث��الث��ة ���ص��ود�ن��ي��ني ع���دد �ل��ذي��ن �أوق���ف���و� يف �إط����ار هذ� 
�لتحقيق. و�لثنان �لآخر�ن هما منفذ �لهجوم عبد �هلل �أحمد عثمان وهو 
مولود يف 1987 ولجئ يف فرن�صا منذ حزير�ن/يونيو 2017، ورجل ثان 
كما ذكر  ُقدم على �أنه “�أحد معارفه” و”�أوقف عنده لكن ل يقيم معه”، 

م�صدر قريب من �لتحقيق.
وكان عبد �هلل �أحمد عثمان هاجم �صباح �ل�صبت عدد� من �ملارة يف �ل�صارع 

و�آخرين يف حملني لبيع �لتبغ و�للحوم وخمبز، يف رومان-�صور-�إيزير.
وذكر �مل�صدر �لقريب من �لتحقيق �أن �صخ�صني قتال وما ز�ل جريحان يف 

�لعناية �ملركزة لكن حالتهما م�صتقرة وغادر �ثنان �آخر�ن �مل�صت�صفى.
و�أعلن �لق�صاء �لفرن�صي م�صاء �ل�صبت فتح حتقيق ب�صاأن “عملّيات قتل ذ�ت 

�أهد�ف �إرهابّية” و”موؤ�مرة �إجر�مية �إرهابية«.
وقالت �لنيابة �إن �لعنا�صر �لأوىل يف �لتحقيق حول �ملهاجم “�صلطت �ل�صوء 
�لرتهيب  ع��رب  �ل��ع��ام  بالنظام  �لإخ���الل  على  �إج��ر�م��ي م�صمم  م�صار  على 

و�لتخويف«.

الفل�سطينيون �ال�سوريون يعي�سون ظر�فًا �سعبة

الاجئون يف لبنان الأكرث ه�صا�صة مبواجهة كوفيد-19 

االأمم املتحدة توؤكد اأن االأ�سواأ مل ياأت بعد

ما هو تاأثري كورونا على نزاعات ال�صرق الأو�صط؟ 
 •• بريوت-اأ ف ب

يعي�س �لعامل �ليوم حتت رحمة فريو�س كورونا �مل�صتجد 
�لعامل  �صكان  ن�صف  و�أج��رب  �لعاملية  �لتجارة  �صّل  �ل��ذي 
على م��الزم��ة منازلهم، وي��ب��دو ه��ذ� �ل��وب��اء ق���ادر� على 

�إعادة هيكلة �لعالقات �لدولية وحتى تهديد حكومات.
�إىل وقف  �أ���ص��ب��وع��ني  ن��ح��و  ق��ب��ل  �مل��ت��ح��دة  ودع���ت �لأمم 
يف  للم�صاعدة  ن���ز�ع���ات،  ت�صهد  دول  يف  �ل��ن��ار  لإط����الق 
�أنطونيو  �ل��ع��ام  �أمينها  �أن  �إل  لكوفيد-19،  �لت�صدي 
فيما ل  ي��اأت بعد”،  “�لأ�صو�أ مل  �أن  �إىل  نّبه  غوتريي�س 
يز�ل تاأثري �لوباء غري و��صح على نز�عات �ملنطقة من 

�صوريا و�لعر�ق مرور�ً باليمن وليبيا.
بعد  �صوريا  يف  ر�صمياً  بالفريو�س  �إ���ص��اب��ة  �أول  �ُصّجلت 
�إدلب  �لنار يف  �أ�صبوعني تقريباً من بدء وقف لإط��الق 
�تفاق رو�صي تركي و�صع حد�ً  )�صمال غ��رب(، مبوجب 

لهجوم و��صع �صّنته دم�صق لثالثة �أ�صهر.
وي��ع��ي�����س ث���الث���ة م���الي���ني ن�����ص��م��ة يف 
منطقة �صريان �لهدنة وت�صمل �أجز�ء 
�أن  �إل  وحميطها،  �إدل���ب  م��ن  و��صعة 
ق�����درة �ل���ه���دن���ة ع��ل��ى �ل�����ص��م��ود غري 

و��صحة.
ويبدو �أن �ملخاوف من قدرة �لفريو�س 
يف  �له�صيم  يف  ك��ال��ن��ار  �لن��ت�����ص��ار  على 
��صتنزفتها  �لتي  �ل��ب��الد  �أن��ح��اء  كافة 
ت�����ص��ع ����ص���ن���و�ت م����ن �حل�������رب، �أوق�����ف 

هجمات متفرقة على حماور عدة.
وب��ح�����ص��ب �مل��ر���ص��د �ل�����ص��وري حلقوق 
�لإن�������ص���ان، ���ص��ه��د �آذ�ر-م����ار�����س مقتل 
103 مدنيني، يف �أدنى ح�صيلة قتلى 
�لنز�ع  �ن��دلع  للمدنيني منذ  �صهرية 

�لعام 2011.
وع��ل��ى �لأرج������ح، ف����اإن ق����درة خمتلف 
�حلكومة  م���ن  �مل��ح��ل��ي��ة،  �ل�����ص��ل��ط��ات 
�مل��رك��زي��ة يف دم�����ص��ق م�����رور�ً ب�����الإد�رة 
�صرق(  )����ص���م���ال  �ل���ك���ردي���ة  �ل���ذ�ت���ي���ة 
هيئة  ر�أ�صها  على  �لف�صائل  و�ئتالف 

••  بريوت-اأ ف ب

يف خم���ي���م���ات م���ك���ت���ظ���ة وف�����ق�����رية يف 
لبنان، يجد �لالجئون �لفل�صطينيون 
ظروفاً  يعي�صون  �لذين  و�ل�صوريون 
جديدة  ك��ارث��ة  �أم���ام  �أنف�صهم  �صعبة 
كورونا  ف��ريو���س  �نت�صار  ي��وّل��ده��ا  ق��د 

�مل�صتجد يف �صفوفهم.
حتى  �للبنانية  �ل�����ص��ل��ط��ات  و���ص��ّج��ل��ت 
بينهم  بالفريو�س  �إ�صابة   520 �لآن 
�مل�صابني،  17 حالة وف��اة. وم��ن بني 
ل��ي�����س م���ن �صكان  ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي و�ح����د 
�ملخيمات وقد جرى عزله يف منزله، 
على  ����ص���وري���ني  ث���الث���ة  �إىل  �إ����ص���اف���ة 

�لأقل.
تقدير�ت  ب��ح�����ص��ب  ل���ب���ن���ان،  وي�������وؤوي 
فل�صطيني  لجئ  �ألف   174 ر�صمية، 
�لأق��ل يف خميمات حتولت على  على 
ع�صو�ئية  �أح���ي���اء  �إىل  �ل�����ص��ن��ني  م����ّر 
و�لأ�صالك  و�لأبنية  بال�صكان  مكتظة 
�لكهربائية. �إل �أن تقدير�ت ترجح �أن 
يكون �لعدد �لفعلي قر�بة 500 �ألف.

 1،5 ب  �ل�����ص��وري��ني  �ل��الج��ئ��ني  ع���دد  �ل�صلطات  وت��ق��در 
مليون، �أقل من مليون منهم م�صجلون لدى مفو�صية 

�لأمم �ملتحدة ل�صوؤون �لالجئني.
وي���ح���ذر م�������ص���وؤول���ون ل��ب��ن��ان��ي��ون م���ن خم���اط���ر تف�صي 
بالإجر�ء�ت  �لتقيد  يتم  مل  ح��ال  يف  ب�صرعة  �لفريو�س 
�لوقائية، ل �صيما مالزمة �ملنازل وعدم �خلروج �إل عند 

�ل�صرورة.
�إل �أن �ملخيمات، �صو�ء �مل�صيدة منازلها �مللت�صقة ببع�صها 
خيم  م��ن  �ملكونة  �حلديثة  تلك  �أو  عقود  منذ  �لبع�س 
و�أ�صرع  �أو���ص��ع  لنت�صار  عر�صة  �لأك��رث  تبقى  متو��صعة 
للوباء، مع معاناة �صكانها �أ�صا�صاً من نق�س يف �خلدمات 
�لأ�صا�صية، و�عتمادهم على �مل�صاعد�ت �لدولية بالدرحة 

�لأوىل.
كثافة  ت�����ص��ه��د  �ل��ت��ي  �لفل�صطينية  �مل��خ��ي��م��ات  وت��ف��ت��ق��ر 
�صكانية مرتفعة �إىل �صبكات �ل�صرف �ل�صحي و�مد�د�ت 
ملو�جهة  �ل�صخ�صية  �لنظافة  �أجل  من  �ل�صرورية  �ملياه 
�لفريو�س. ول ي�صاعد �كتظاظها على تطبيق �إجر�ء�ت 

وقائية بينها �لتباعد �لجتماعي.
وتقول هدى �صمر�، �ملتحدثة با�صم وكالة �لأمم �ملتحدة 
يف  )�أون���رو�(  �لفل�صطينيني  �لالجئني  وت�صغيل  لإغاثة 
من  ه��و  �لرئي�صي  “�لقلق  ب��ر���س  فر�ن�س  وك��ال��ة  لبنان 

كون �لقوى �لأمنية �للبنانية غري خمولة بالدخول �ىل 
�ملخيمات.

ويف جتمعات �لالجئني �ل�صوريني، تعمل منظمة �لأمم 
�ملتحدة ل�صوؤون �لالجئني على �ن�صاء مر�كز عزل، وفق 
�أب���و خ��ال��د لفر�ن�س  ل��ي��ز�  با�صمها  �مل��ت��ح��دث��ة  ت�����ص��رح  م��ا 
بر�س. كما تتوىل �لتن�صيق مع �حلكومة “لزيادة �لقدرة 

�ل�صتيعابية للقطاع �ل�صحي«.
وغرف  �إ�صافية  �أ�صّرة  تاأمني  خالل  من  ذلك  ويح�صل 
من  �ل�صحي  �لنظام  يتمكن  �أن  ل�صمان  مركزة  عناية 
�للبنانيني  �أكانو� من  �صو�ء  �مل�صابني  لكافة  �ل�صتجابة 

�أو �لالجئني.
يعاين  �ل��ذي  �لبلد  لبنان،  يف  �لالجئون  تعّر�س  لطاملا 
م��ن��ذ �أ���ص��ه��ر م��ن �ن��ه��ي��ار �ق��ت�����ص��ادي م��ت�����ص��ارع، للتمييز 
�أ�صو�ت حتّذر من  مبختلف �أ�صكاله. وت�صاعدت موؤخر�ً 
توؤوي  �لتي  خ�صو�صاً  �ملخيمات،  �إىل  �لوباء  و�صول  �أن 

�ل�صوريني، ميكن �أن يلقي بظالله على �لبالد كافة.
وتقول ديكوميتي�س “�ملهم بالن�صبة لنا هو �أن ن�صمن �أل 
يخبئ �لنا�س عو�ر�صهم و�أل يخجلو� من طلب �لعالج 

خ�صية من �لعن�صرية«.
ود�نت منظمة هيومن ر�يت�س ووت�س �خلمي�س �إجر�ء�ت 
لبنان  يف  بلدية   21 تتخذها  ب�”�لتمييزية”  و�صفتها 
ب��ح��ق �ل��الج��ئ��ني �ل�����ص��وري��ني يف �إط����ار ج��ه��ود مو�جهة 

�نت�صار فريو�س كورونا �مل�صتجد.

�ملكتظة،  �لفل�صطينية  �ملخيمات  يف  �ل��ف��ريو���س  �نت�صار 
حيث �إمكانية �عتماد �إجر�ء�ت �لعزل �ملنزيل �صئيلة«.

�صمر�  وفق  يتوجب  بهم،  م�صت�صفيات خا�صة  ويف غياب 
“نقل �حلالت كافة �إىل �مل�صت�صفيات �للبنانية، �لتي من 
�ملمكن �أل تتوفر فيها �لأ�صرة �لالزمة لعالج عدد كبري 

من �ملر�صى ممن يحتاجون �إىل عناية مركزة«.
�ل�صت�صفاء  ف���و�ت���ري  ت�����ص��دي��د  �مل��ت��ح��دة  �لأمم  وت���ت���وىل 
�خلا�صة بالالجئني يف حالة �إ�صابتهم بفريو�س كوفيد-

.19
يف مو�جهة �لوباء �لذي تخطى عدد �مل�صابني به حول 
�إن�صانية عدة على  تعمل منظمات  �ملليون،  �لعامل عتبة 
ومن  �ملخيمات،  لقاطني  �ل�صرورية  �مل�صاعد�ت  توفري 
ي���وزع مو�د  �ل���ذي  �ل���روج���ي ل��الج��ئ��ني  �مل��ج��ل�����س  بينها 

تنظيف كال�صابون و�ملعقمات.
ديكوميت�س  �إي��ل��ي��ن��ا  �مل��ن��ظ��م��ة  ب��ا���ص��م  �مل��ت��ح��دث��ة  وت���ق���ول 
�إىل  نر�صلها  �ل��ت��ي  �مل��ي��اه  كمية  “زدنا  ب��ر���س  ل��ف��ر�ن�����س 

�لالجئني �لفل�صطينيني و�ل�صوريني على حد �صو�ء«.
�ملخيمات  د�خ�����ل  ل��ل��م��ن��ظ��م��ة  ت��اب��ع��ة  ����ص���ي���ارة  وت���ت���ج���ّول 
تكر�ر  يتم عربها  �صوت  م��زودة مبكرب�ت  �لفل�صطينية 
�ليدين  �إتخاذها كغ�صل  �لو�جب  �ل�صرورية  �لإج��ر�ء�ت 

باملياه و�ل�صابون وتفادي مل�س �لوجه.
�حرت�م  م��ن  �ل��ت��اأك��د  �لفل�صطينية  �ل��ف�����ص��ائ��ل  وت��ت��وىل 
�لتجمعات،  و�حلّد من  �أقرتها �حلكومة  �لتي  �لتد�بري 

�إطالقهما. ورغم تعرّث �ملحادثات مر�ر�ً وتكر�ر�ً، �إل �أن 
مبعوث �لأمم �ملتحدة مارتن غريفيث يجري م�صاور�ت 
يومية يف حماولة للتو�صل �إىل وقف لإطالق �لنار على 

م�صتوى �لبالد.
�أن  �ل��ي��م��ن  يف  كوفيد-19  ف��ريو���س  تف�صي  ���ص��اأن  وم���ن 

يفاقم �لأزمة �لإن�صانية �لتي ُتعّد �لأ�صو�أ يف �لعامل.
ويحّذر �صائق �لأجرة يف مدينة �حلديدة �ل�صاحلية غرباً 
حممد عمر من �أنه يف حال �نت�صار �لفريو�س “�صيموت 

�لنا�س يف �ل�صو�رع وتتعفن �جلثث يف �لعر�ء«.
�لليبي بدعوة  �ل��ن��ز�ع  �ل��ي��م��ن، رح��ب ط��رف��ا  غ���ر�ر  على 
ما  �صرعان  لكنهما  �لنار  �إط��الق  لوقف  �ملتحدة  �لأمم 
بخرق  �لت��ه��ام��ات  وت��ب��ادل  �لقتالية  �لأع��م��ال  ��صتاأنفا 
�لهدنة، بعد ق�صف تعر�صت له منطقة عني ز�ر� جنوب 

�لعا�صمة طر�بل�س.
بني  �صا�صعة  “هّوة  ل��وج��ود  �أ���ص��ف��ه  غ��وت��ريي�����س  و�أب����دى 
�لبلدين من بني جمموعة  معدد�ً  �لأق��و�ل و�لأفعال” 

�إدلب، على �لت�صدي  حترير �ل�صام )�لن�صرة �صابقاً( يف 
ملخاطر �لفريو�س �صي�صع م�صد�قية �لأطر�ف �لثالثة 
ع��ل��ى �مل��ح��ك. وي��ق��ول �ل��ب��اح��ث �مل��ت��اب��ع ل��ل�����ص��اأن �ل�صوري 
�لوباء  “ي�صكل  بر�س  فر�ن�س  لوكالة  بالن�س  فابري�س 
كفوءة  �ل�صورية  �ل��دول��ة  �أن  تظهر  كي  لدم�صق  و�صيلة 
وعلى كافة �ملناطق �أن تعود �إىل كنفها«. وميكن للوباء 
و�لتعبئة �لعاملية �لتي يفر�صها �أن ي�صّرعا رحيل �لقو�ت 
�لأم��ريك��ي��ة م��ن �صوريا و�ل��ع��ر�ق �مل��ج��اور، م��ا ق��د يخلق 
فر�غاً ميكن لتنظيم د�ع�س �لإرهابي، �لذي مّت جتريده 
ت�صعيد  لإع���ادة  ي�صتغّله  �أن  ع��ام،  قبل  “خالفته”  م��ن 
بعد،  �إ���ص��اب��ة  �أي  ُت�صّجل  مل  حيث  �ليمن  يف  هجماته. 
�حلوثيون،  و�مل��ت��م��ردون  �حلكومة  �ل��ن��ز�ع،  طرفا  �أب��دى 
�أن  �إل  �ل��ق��ت��ال.  وق��ف  �إىل  غوتريي�س  ل��دع��وة  دعمهما 
ب�صي�س �لأمل �لنادر خالل خم�س �صنو�ت من �لنز�ع مل 
يدم طوياًل مع �عرت��س �ل�صعودية �صاروخني يف �صماء 
�لريا�س ومدينة حدودية، تبّنى �لإنقالبيون �حلوثيون 

ب��ري��ت��ال يف بعلبك  ب��ل��دي��ة  و���ص��م��ح��ت 
لل�صوريني  �ملثال  �صبيل  على  )�صرق( 
�لتا�صعة  �ل�����ص��اع��ة  “بني  ب��ال��ت��ج��ول 
و�لو�حدة  غ(  ت   07،00( �صباحاً 
ظهر�ً )11،00 ت غ( فقط”، مهددة 
قانونية”  ب�”�إجر�ء�ت  �مل��خ��ال��ف��ني 

و”م�صادرة وثائقهم �لثبوتية«.
�ل��ي��ا���س )�صرق(  ب���ر  ب��ل��دي��ة  وط��ل��ب��ت 
وتوفري  ل�����ص��ر�ء  ���ص��خ�����س  “حتديد 
غري  للمخيمات  �لأ�صا�صية  �حلاجات 
بلدية  منعت  فيما  فيها،  �لر�صمية” 
من  �ل�صوريني  )�صمال(  بع�صتار  د�ر 
“مغادرة منازلهم �أو ��صتقبال ز�ئرين 

بدون �أي ��صتثناء«.
ونقلت �ملنظمة عن لجئني �صوريني 
�إز�ء قدرتهم على �حل�صول  “قلقهم 
ومنهم  �ل�صحية”،  �ل��رع��اي��ة  ع��ل��ى 
م�صاعدة  يطلب  �أن  يخ�صى  ب��ات  م��ن 
�لتجول  ح��ظ��ر  ���ص��اع��ات  خ���ارج  طبية 

�ملفرو�صة عليهم.
�تخذت  �آذ�ر-م���ار����س،  منت�صف  ومنذ 
ب��دء�ً من مطالبة  �إج��ر�ء�ت  �صل�صلة  �للبنانية  �حلكومة 
ب��ال��ب��ق��اء يف م��ن��ازل��ه��م و�إغ�����الق ك��اف��ة �ملنافذ  �ل�����ص��ك��ان 
�لبحرية و�جلوية و�لربية، �إىل فر�س حظر جتول تام 

لياًل.
�لعمال  ع��ل��ى  ك��ب��رية  ت��د�ع��ي��ات  ل��ك��ن لتلك �لإج������ر�ء�ت 
�مل��ي��اوم��ني و�ل��ع��ام��ل��ني يف �مل��ه��ن �حل���رة، �ل��ذي��ن يعانون 
من  �لكثري  وبينهم  �لقت�صادي،  �لإنهيار  ج��ر�ء  �أ�صا�صاً 
يعتا�صون  �ل��ذي��ن  و�لفل�صطينيني  �ل�����ص��وري��ني  �ل��ع��م��ال 

وعائالتهم من مبلغ يومي حمدود.
�ل�صوريني  لالجئني  �ملبد�أ  حيث  من  �ل�صلطات  وت�صمح 
ب��ال��ع��م��ل يف ث���الث���ة جم������الت ه����ي �ل���ب���ن���اء و�ل����زر�ع����ة 
�لعمل ل يتقيدون بذلك، فيما  �أرب��اب  و�لتنظيف، لكن 
�ملهن  يف  �ل��ع��م��ل  م��ن  �لفل�صطينيون  �ل��الج��ئ��ون  مُي��ن��ع 
�حلرة بينها �ملحاماة و�لطب و�لهند�صة. وهم ممنوعون 

�أي�صاً من �لتملك.
�أ�صا�صاً  �لفل�صطينيون  �لالجئون  “يو�جه  �صمر�  وتقول 
منهم  يعمل  غالبية من  �أم��ا  لبنان،  �لعمل يف  يف  قيود�ً 

فهم مياومون ولي�س لديهم �إل �لقليل من �ملدخر�ت«.
ويف حم��اول��ة ل��ت��ق��دمي �ل��ف��ئ��ات �لأك����رث ف���ق���ر�ً، و�صعت 
�ملنظمة، �لتي توقفت �لوليات �ملتحدة عن دعمها مالياً 
�لعام �ملا�صي، “خطة �إنقاذ عاجلة و�صتوزع يف �لأ�صابيع 

وفق �صمر�. �ملقبلة م�صاعد�ت مالية حمدودة”، 

دول �أخرى. ولعبت تركيا موؤخر�َ دور�ً ع�صكرياً مبا�صر�ً 
مللي�صيا  دع��م��اً  ليبيا،  �ل���ذي مي���ّزق  �ل��ن��ز�ع  يف  وم���دم���ر�ً 
ح��ك��وم��ة �ل���وف���اق �ل��وط��ن��ي يف م��و�ج��ه��ة ق����و�ت �جلي�س 

�لوطني �لليبي بقيادة �مل�صري خليفة حفرت .
فريو�س  وب��اء  من  ب�صّدة  �لغربية  �ل��دول  ت�صّرر  وينذر 
مو�ردها  وج��ه��ة  بتغيري  فقط  لي�س  �مل�صتجد،  ك��ورون��ا 
�أي�صاً  لكن  �لأجنبية،  �ل�صر�عات  عن  بعيد�ً  �لع�صكرية 
�ل��و���ص��ي��ط يف حمادثات  دور  ع��ن مم��ار���ص��ت��ه��ا  ب��ال��ت��وق��ف 

�ل�صالم.
ون���ق���ل ت��ق��ري��ر ع���ن جم��م��وع��ة �لأزم��������ات �ل���دول���ي���ة �أن 
�أن �جلهود �ملبذولة ل�صمان  �أفادو�  �أوروبيني  م�صوؤولني 
وقف �إطالق �لنار يف ليبيا مل تعد حتظى باهتمام رفيع 
نز�عاً  حالياً  �ل��ع��ر�ق  ي�صهد  ل  �ل��وب��اء.  ب�صبب  �مل�صتوى 
تنظيم  ي�صّنها  لهجمات  عر�صة  يبقى  �أن��ه  �إل  �صاماًل، 
�أمريكي  حبال  ل�صّد  وم�صرحاً  �ملناطق  بع�س  يف  د�ع�س 
�إير�ين، كاد �أن يقود �إىل �صر�ع مفتوح يف وقت �صابق من 

هذ� �لعام.
ورغ�����م �أن �ل��ق��وت��ني م���ن ب���ني �أك���رث 
�ل������دول ت����اأث����ر�ً ب���ف���ريو����س ك��وف��ي��د-

�أّن���ه م��ا م��ن م��وؤ���ص��ر�ت على  �إل   ،19
ت��وج��ه��ه��م��ا ل��ل��ح��د م���ن �مل���ب���ارزة على 
مو��صلتهما  م��ع  �ل��ع��ر�ق��ي��ة  �ل�صاحة 

�صيا�صة �لردع و�لتهديد.
وم�����ع م����غ����ادرة ك���اف���ة �ل����ق����و�ت غري 
�صفوف  م����ن  ت���ق���ري���ب���اً  �لأم����ريك����ي����ة 
�لدويل �صد تنظيم د�ع�س  �لتحالف 
و�إخالء قو�عد ع�صكرية، ُي�صار حالياً 
�إىل �إعادة جتميع �جلنود �لأمريكيني، 

بعدد �أقل ويف قو�عد �أقل.
لن�صر  �لفر�صة  و��صنطن  و�ن��ت��ه��زت 
للدفاع  باتريوت  �صو�ريخ  بطاريات 
�جل��وي، يف خطوة تثري �خل�صية من 
ت�صعيد جديد مع �إي��ر�ن، �لتي ُتتهم 
جمموعات م�صلحة تابعة لها بتنفيذ 
قو�عد  ع���ل���ى  ����ص���اروخ���ي���ة  ����ص���رب���ات 

�أمريكية يف �لعر�ق.

11 قتيا بانفجار مبنجم فحم يف كولومبيا 
 •• بوغوتا-اأ ف ب

لقي 11 �صخ�صا م�صرعهم و�أ�صيب �أربعة �آخرون بانفجار عر�صي �أم�س 
�لأح��د مبنجم فحم يف منطقة كوكونوبا بو�صط كولومبيا وفق ما قال 

رجال �إطفاء حمليون.
وقال �لفارو فارفان وهو م�صوؤول �طفاء حملي �ن “هناك 11 قتيال و4 
جرحى«. و��صار �ىل �ن �حلادث وقع مبنجم فحم كان يعمل ب�صكل قانوين 

دون �ن يحدد مالب�صات �لنفجار.
و�ل�صحايا موظفون و��صلو� عملهم خالل �لزمة �ل�صحية �لناجمة عن 

فريو�س كورونا �مل�صتجد.
و�لعمل �لذي يقوم به هوؤلء م�صتثنى من �ملر�صوم �لذي يفر�س حجر� 

عاما على �ل�صكان يف كولومبيا.

وميثل �لآن عدد حالت �لوفاة يف دور �مل�صنني نحو ثلث �إجمايل عدد 
حالت �لوفاة جر�ء فريو�س كورونا.

يف  �صولومون  ج��ريوم  �لفرن�صية  �ل�صحة  ل���وز�رة  �لعام  �ملدير  وق��ال 
لقاء يومي مع �ل�صحفيني �إن “هذه �جلائحة غري م�صبوقة متاما. 
وقت  لي�س  �لآن  �ملنازل  يف  �لبقاء  �لنا�س  يحرتم  �أن  �ل�صروري  من 

�لتخفيف«.
و�أ�صاف �أن عدد حالت �لإ�صابة �ملوؤكدة يف �مل�صت�صفيات �رتفع 4267 
ولكن  �ملئة  �صبعة يف  بزيادة  ح��الت   68605 لي�صبح  حالة جديدة 

�أقل من �لن�صبة �مل�صجلة يوم �جلمعة وهي ت�صعة يف �ملئة.
دور  يف  �ملحتملة”  �أو  �مل��وؤك��دة  �حلالت”  ع��دد  �إن  �أي�صا  ق��ال  ولكنه 

. �مل�صنني ز�د 20 يف �ملئة �إىل 21348 

•• باري�س-رويرتز

و�صل �إجمايل عدد حالت �لوفاة جر�ء فريو�س كورونا يف فرن�صا �إىل 
م�صتوى مرتفع بعد �أن �صمت �حلكومة عدد� �أكرب من حالت �لوفاة 

�لتي مل يكن يتم �لإعالن عنها من قبل يف دور �مل�صنني.
كوفيد-19  م��ن  ج��دي��دة  وف��اة  حالة   441 �ل�صحة  وز�رة  و�أعلنت 
من  يقل  ما  وهو  �ل�صبت  �لأول  �أم�س  يوم  �لفرن�صية  �مل�صت�صفيات  يف 
وفاة.  حالة   588 وبلغ  �جلمعة  ي��وم  �أع��ل��ن  �ل��ذي  �ملرتفع  �مل�صتوى 

وبذلك و�صل �إجمايل عدد �لوفيات يف �مل�صت�صفيات �إىل 5532.
�لعامة  �حل�صيلة  �إىل  ج��دي��دة  وف���اة  ح��ال��ة   2028 ذل���ك  و�أ����ص���اف 

لإجمايل عدد �لوفيات و�لذي بلغ 7560 حالة.

ارتفاع حالت الوفاة من كورونا بفرن�صا 
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20 من طالبي �للجوء بفريو�س كورونا. وكانت �ليونان �لبو�بة 
�صخ�س  مليون  لأكرث من  بالن�صبة  �لأوروب��ي  �لرئي�صية لالحتاد 
فرو� من �ل�صر�عات يف عامي 2015 و2016. ويعي�س حاليا ما 
يربو على 110 �آلف �صخ�س يف من�صاآت للمهاجرين يف خمتلف 
خم�س  علي  مكتظة  خميمات  يف  منهم  �أل��ف��ا   40 �ل��ب��الد،  �أن��ح��اء 

جزر.
ومل ُت�صجل حالت يف �ملخيمات باجلزر حتى �لآن. وحثت منظمات 
�لإغاثة �حلكومة على نقل �لالجئني، حمذرة من �أن خطر �نت�صار 
و�أن  مرتفع  مزرية  ظ��روف  يف  يعي�صون  �أ�صخا�س  بني  �لفريو�س 
�حتو�ء تف�صي �ملر�س يف مثل هذه �لأماكن �صيكون “م�صتحيال«. 
40 كيلومرت�  �لتي تبعد  �إن �ملخيم يف مالكا�صا،  �ل��وز�رة  وقالت 

•• اأثينا -رويرتز

�ل�صلطات فر�صت  �إن  �لأح��د  �أم�س  �ليونانية  �لهجرة  وز�رة  قالت 
�لأ�صبوع  ه��ذ�  للمهاجرين  ثانية  من�صاأة  على  �ل�صحي  �حل��ج��ر 
بفريو�س  عاما   53 عمره  رج��ل  �إ�صابة  �لفحو�س  �أثبتت  بعدما 
يف  �أ�صرته  مع  �مل�صاب  �لأفغاين  �لرجل  ويعي�س  �مل�صتجد.  كورونا 
�لآخرين.  �للجوء  �ملهاجرين وطالبي  خميم مالكا�صا مع مئات 
�لفحو�س  �إج���ر�ء  و�صي�صتمر  �أث��ي��ن��ا.  يف  م�صت�صفى  �إىل  نقله  ومت 
م�صار  ر���ص��د  �إىل  �ل��ع��ام��ة  �ل�صحة  وك��ال��ة  ت�صعى  فيما  ملخالطيه 
�لفريو�س. وفر�صت �ل�صلطات �حلجر �ل�صحي يوم �خلمي�س على 
�إ�صابة  �لفحو�س  �أثبتت  بعدما  �ليونان  ريت�صونا يف و�صط  خميم 

�أثينا، �صيو�صع يف �حلجر �ل�صحي ملدة  �ل�صرقي من  �ل�صمال  �إىل 
�ل��ت��ي حتر�س  �ل�صرطة  ق���و�ت  �صتعزز  �أن��ه��ا  و�أ���ص��اف��ت  �أ���ص��ب��وع��ني. 
مغلقة  من�صاأة  �إن  �ل���وز�رة  وقالت  �لقيود.  تنفيذ  ل�صمان  �ملوقع 
منف�صلة بد�أت �لعمل �ل�صهر �ملا�صي ل�صتقبال �ملهاجرين �لذين 
و�صلو� بعد �أول مار�س �آذ�ر. و�صجلت �ليونان �أول �إ�صابة بفريو�س 
�إ�صابة  �أك��دت  �صباط. ومنذ ذلك �حلني  نهاية فرب�ير  كورونا يف 
�إغالقا �صامال على م�صتوى  1673 و68 حالة وف��اة. وفر�صت 
�لبالد وحظرت دخول �مل�صافرين من دول خارج �لحتاد �لأوروبي 
بالإ�صافة �إىل �أملانيا وبريطانيا و�إيطاليا و�إ�صبانيا. و�صتوؤثر هذه 
�لإجر�ء�ت على �قت�صادها �لذي يعتمد على �ل�صياحة للتعايف بعد 

�أزمة ديون د�مت لع�صر �صنو�ت.

اليونان تعزل خميما ثانيا لاجئني  اإ�صابة جديدة بكورونا يف طوكيو يف يوم واحد   130
•• طوكيو-رويرتز

ذكرت هيئة �لإذ�عة و�لتلفزيون �ليابانية نقال عن م�صوؤولني يف �لعا�صمة طوكيو �أن �ملدينة �صهدت 
ت�صجيل �أكرث من 130 حالة �إ�صابة جديدة بفريو�س كورونا �مل�صتجد. و�أ�صافت �لهيئة �أن هذ� �لعدد 
هو �لأكرب يف يوم و�حد حتى �لآن يف �لعا�صمة ورفع عدد �حلالت �ملوؤكدة بها �إىل �أكرث من �ألف. وحثت 
حكومة �ملدينة �صكان طوكيو �لبالغ عددهم نحو 13 مليون ن�صمة على �لبقاء يف منازلهم مع زيادة 

عدد �حلالت �جلديدة يف �لأيام �ملا�صية.
وظهرت يوريكو كويكي حاكمة طوكيو يف برنامج �إخباري �صباحي �ليوم �لأحد وكررت دعوتها لل�صكان 
�لإ�صابة  ح��الت  ع��دد  وتخطى  �مل��ح��ك«.  على  �أرو�ح  “هناك  وقالت  �ل�صروري  غري  �خل��روج  بتجنب 
�ألفا حتى �لآن. ومل ت�صهد   64 �أكرث من  �أنحاء �لعامل �ملليون بينما ثبت ت�صببه يف وفاة  باملر�س يف 
�ليابان حتى �لآن طفرة يف �نت�صار �لفريو�س مثلما حدث يف �لوليات �ملتحدة و�أوروبا ودول �أخرى �إذ 

�صجلت ثالثة �آلف �إ�صابة و73 وفاة حتى يوم �جلمعة.

•• وا�شنطن-وكاالت:

كاترين  �ل�������ص���ح���اف���ي���ة  ���ص��ل��ط��ت 
ب�صحيفة  ت��ق��ري��ر  يف  ب��ن��ه��ول��د، 
�لأمريكية،  تاميز”  “نيويورك 
�لوفيات  م��ع��دل  �ن��خ��ف��ا���س  ع��ل��ى 
كورونا  ف���ريو����س  ع���ن  �ل��ن��اج��م��ة 
�مل�����ص��ت��ج��د يف �أمل��ان��ي��ا م��ق��ارن��ة مع 
�ملجاورة.  �ل��ب��ل��د�ن  م��ن  �ل��ع��دي��د 
كورونا  جائحة  �أن  �ل��رغ��م  وعلى 
�أ���ص��اب��ت �أمل��ان��ي��ا ب�����ص��دة؛ ح��ي��ث مت 
ت�صجيل �أكرث من 91 �ألف حالة، 
�إل �أن �لن�صبة �ملئوية للوفيات ُتعد 

منخف�صة ب�صكل ملحوظ. 

تاك�سي كور�نا 
مبادرة  �إىل  �ل�صحافية  وُت�����ص��ري 
ُيطلق  �ل���ت���ي  �لأج��������رة  ����ص���ي���ار�ت 
�ملجهزة  عليها “تاك�صي كورونا”، 
ب����الأط����ب����اء و�مل�����ع�����د�ت �ل���و�ق���ي���ة، 
����ص���و�رع مدينة  ت��ت��ج��ول يف  �ل��ت��ي 
من  للتحقق  �مل��ق��ف��رة  ه��اي��دل��ربغ 
ويجري  بيوتهم.  �ملر�صى  �لتز�م 
�لدم  ل�صغط  ف��ح��و���ص��اً  �لأط���ب���اء 
للمر�صى وعندما تظهر عالمات 
يقرتحون  �حل������اد  �لن���خ���ف���ا����س 
وحتى  �مل�صت�صفى،  دخ��ول  عليهم 
�أولئك �لذين يعانون من �أعر��س 
�أج��ل حت�صني  خفيفة، وذل��ك من 

فر�س �لنجاة من �لفريو�س. 
�صيار�ت  �أن  �ل��ت��ق��ري��ر  وي���و����ص���ح 
�لأج��رة يف هايدلربغ هي مبادرة 
و�حدة،  مدينة  يف  تطبيقها  يتم 
�للتز�م  م�صتوى  تعك�س  ولكنها 
و�����ص���ت���خ���د�م �مل��������و�رد �ل���ع���ام���ة يف 
مكافحة كورونا، وي�صاعد ذلك يف 
�لوفيات  �نخفا�س معدل  تف�صري 
�أمل��ان��ي��ا؛ ل���ص��ي��م��ا م��ع معدلت  يف 
�أل���ف   91( �مل��رت��ف��ع��ة  �لإ����ص���اب���ة 
يوم  �صباح  حتى  م��وؤك��دة(  �إ�صابة 
معدل  وه��و  �ل�صبت،  �لأول  �أم�����س 
با�صتثناء  �آخ���ر  بلد  �أي  م��ن  �أك���رب 
و�إيطاليا  �مل���ت���ح���دة  �ل�����ولي�����ات 

و�إ�صبانيا. 
�لناجمة  �ل��وف��ي��ات  بلغ ع��دد  وق��د 
عن كورونا يف �أملانيا 1275 حالة 
وفاة، �أي مبعدل %1.3، مقارنة 
و10%  �إيطاليا،  يف   12% مع 
وبريطانيا،  وفرن�صا  �إ�صبانيا  يف 
يف  و2.5%  �ل�����ص��ني  يف  و4% 

�لوليات �ملتحدة.

انخفا�س الوفيات 
وي���رى �خل����رب�ء �أن �ل��ع��دي��د من 
معدل  �ن��خ��ف��ا���س  ور�ء  �لأ���ص��ب��اب 
�إىل  ي���رج���ع  �أمل���ان���ي���ا  �ل���وف���ي���ات يف 
ناحية  م��ن  �لإح�����ص��اء�ت  حتريف 
�إىل جانب �لختالفات �حلقيقية 
�ل����دول����ة مع  ت���ع���ام���ل  يف ك��ي��ف��ي��ة 
ج���ائ���ح���ة ف����ريو�����س ك�����ورون�����ا من 

ناحية �أخرى. 

جورج  هانز  �لربوف�صور  وبح�صب 
ك��رو���ص��ل��ي��ت�����س، رئ��ي�����س ق�����ص��م علم 
بامل�صت�صفى �جلامعي  �لفريو�صات 
متو�صط  ف�������اإن  ه����اي����دل����ربغ،  يف 
ُيعد دون  �أملانيا  �مل�صابني يف  عمر 
م�صتوى عمر �مل�صابني يف �لعديد 
�صجلت  �إذ  �لأخ��رى؛  �لبلد�ن  من 
منتجعات  يف  �لإ�����ص����اب����ات  �أوىل 
و�لإيطالية  �لنم�صاوية  �ل��ت��زل��ج 
�ل�صن  يف  ����ص���غ���ار  ����ص���ب���اب  ب�����ني 

ويتمتعون ب�صحة جيدة ن�صبياً. 
ولكن مع �نت�صار �لعدوى، �أُ�صيب 
عدد �أكرب من كبار �ل�صن و�رتفع 
متو�صط  �أن  بيد  �لوفيات،  معدل 
عمر �مل�صابني بالفريو�س ليز�ل 
عاما،   49 ه��و  ن�صبيا  منخف�صاً 
�أعمار  فمتو�صط  فرن�صا  يف  �أم���ا 
و62  ع��ام��اً   62،5 ه��و  �مل�صابني 
ع��ام��اً يف �إي��ط��ال��ي��ا، وف��ق��اً لأحدث 

تقاريرهم �لوطنية. 

اختبارات 
�ا�سعة النطاق

تف�صري�ً  ثمة  �أن  �لتقرير  وي���ورد 
�ملنخف�س  �ل��وف��ي��ات  مل��ع��دل  �آخ����ر 
عدد�ً  تخترب  �أملانيا  �أن  يف  يتمثل 
�لأ�صخا�س  م����ن  ب���ك���ث���ري  �أك�������رب 
مقارنة مع معظم �لدول، ويعني 
�أكرب من  �أنها حت�صي ع��دد�ً  ذلك 
�لأ���ص��خ��ا���س �ل��ذي��ن ي��ع��ان��ون من 
يزيد عدد  �أع��ر����س خفيفة، مم��ا 
�حل�����الت �مل���ع���روف���ة ول��ي�����س عدد 
تلقائياً  ذل���ك  وي���ق���ود  �ل���وف���ي���ات، 
على  �لوفيات  معدل  خف�س  �إىل 

�لورق. 
)ك����ان����ون  ي���ن���اي���ر  م��ن��ت�����ص��ف  ويف 
�ل�����ث�����اين( �مل����ا�����ص����ي، ق���ب���ل وق���ت 
�إىل فريو�س  طويل من �للتفات 
كورونا، قام م�صت�صفى “�صاريتي” 
ون�صر  �ختبار  بتطوير  برلني  يف 

ومبجرد  �لإنرتنت.  على  �صيغته 
�إ����ص���اب���ة  ح����ال����ة  �أول  ت�������ص���ج���ي���ل 
خالل  �أملانيا  يف  كورونا  بفريو�س 
�ملا�صي،  )���ص��ب��اط(  ف��رب�ي��ر  �صهر 
�أنحاء  قامت �ملخترب�ت يف جميع 
�ل����ب����الد ب���ت���ك���وي���ن خم�������زون من 

جمموعات �لختبار. 
حو�يل  �أملانيا  جت��ري  �لآن  وحتى 
للك�صف  �خ����ت����ب����ار  �أل�������ف   350
ب��ف��ريو���س كورونا  �لإ���ص��اب��ة  ع��ن 
�أ�صبوعياً، وهو معدل �أكرب بكثري 
من �أي دولة �أوروبية �أخرى. وقد 
و�لو��صع  �مل��ب��ك��ر  �لخ��ت��ب��ار  �أت�����اح 
�نت�صار  �إبطاء  لل�صلطات  �لنطاق 
�ل��وب��اء م��ن خ��الل ع��زل �حلالت 
�مل��ع��روف��ة �ل��ن��اق��ل��ة ل��ل��ع��دوى، �إىل 
جانب �إعطاء �لعالج �ملنقذ للحياة 
يف �لوقت �ملنا�صب وو�صع �ملر�صى 
على جهاز �لتنف�س �ل�صناعي قبل 
�أمور توفر  تدهور حالتهم، وهي 

فر�صاً للنجاة. 

املتابعة 
وع����الوة ع��ل��ى ذل���ك، ي��ت��م فح�س 
خا�س  ب�صكل  �ملعر�صني  �لأط��ب��اء 
بالفريو�س،  �لإ�����ص����اب����ة  خل���ط���ر 
�ل�صحية  �ل�����ص��ل��ط��ات  وت��خ��ط��ط 
در��صة  لإج�����ر�ء  �أي�����ص��اً  �لأمل��ان��ي��ة 
�مل�صادة  �لنطاق لالأج�صام  و��صعة 
)ني�صان(  �أب��ري��ل  �صهر  ن��ه��اي��ة  يف 
�جلاري، و�ختبار عينات ع�صو�ئية 
ملائة �ألف �صخ�س يف جميع �أنحاء 
ل��ق��ي��ا���س تر�كم  �أ���ص��ب��وع��ي��اً  �أمل��ان��ي��ا 

�ملناعة. 
�ل�صحيفة  ت����ق����ري����ر  وي����ع����ت����رب 
�إج����ر�ء  �أن جم��ان��ي��ة  �لأم��ري��ك��ي��ة 
مفاتيح  �أح����د  ُت��ع��د  �لخ���ت���ب���ار�ت 
����ص���م���ان �إج����ر�ئ����ه����ا ع���ل���ى �أو����ص���ع 
�أي  �ملر�صى  يتحمل  ل  �إذ  نطاق؛ 
�لختبار،  �إج������ر�ء  م��ق��اب��ل  ك��ل��ف��ة 

�أح��د �لختالفات  وه��ذ� حت��دي��د�ً 
�ملتحدة  �ل��ولي��ات  م��ع  �مللحوظة 
من  �لأوىل  �لقليلة  �لأ�صابيع  يف 
تف�صي فريو�س كورونا، قبل �إقر�ر 
�لكونغر�س �ل�صهر �ملا�صي م�صروع 
قانون يتيح �لختبار�ت �ملجانية. 
�لختبار  �أن  �ل�صحافية  وت�صيف 
و�ملتابعة هما �أ�صا�س �ل�صرت�تيجية 
كوريا  �نتهجتها  �ل��ت��ي  �لناجحة 
�أملانيا  حاولت  ولذلك  �جلنوبية، 
�لأخ���رية  و�أدرك�����ت  م��ن��ه��ا،  �لتعلم 
�أخطاأت يف وقت مبكر  �أنها  �أي�صاً 
ت��ت��ب��ع جميع  ع���ن���دم���ا جت���اه���ل���ت 
منتجع  من  �أملانيا  �إىل  �لعائدين 
تف�صى  �ل���ذي  �لنم�صاوي  �ل��ت��زل��ج 

فيه �لفريو�س كورونا.

قوة نظام الرعاية ال�سحية 
�نت�صار  ق���ب���ل  �أن������ه  �إىل  وت���ل���ف���ت 
�أملانيا،  �أن��ح��اء  جميع  يف  �لكورونا 
�جلامعي  �مل�صت�صفى  ل���دى  ك���ان 
للعناية  �صرير�ً   173 غي�صن  يف 
ب��اأج��ه��زة للتنف�س  �مل��رك��زة م���زودة 
�لأ�صابيع  يف  ولكن  �ل�صطناعي، 
�مل�صت�صفى لإن�صاء  �صارع  �لأخرية، 
عدد  وز�د  �إ���ص��اف��ي��ا  ���ص��ري��ر�ً   40
يف  للعمل  �مل�صتعدين  �مل��وظ��ف��ني 
�إىل  ت�صل  بن�صبة  �ملركزة  �لعناية 

 .50%
و�صعت  �أمل��ان��ي��ا،  �أن��ح��اء  جميع  ويف 
�لعناية  يف  قدر�تها  �مل�صت�صفيات 
)كانون  يناير  �صهر  ويف  �مل��رك��زة، 
�أملانيا  ل��دى  ك��ان  �ملا�صي  �ل��ث��اين( 
�ص���������رير  �أل�����������������������ف   28 ح����و�يل 
باأجهزة  �ملجهزة  �مل��رك��زة  للعناية 
بن�صبة  �ل���ص��ط��ن��اع��ي،  �ل��ت��ن��ف�����س 
�ص����������خ�س  �أل��ف   100 لكل   34
�إيطالي������ا و7  12 يف  مقارنة مع 

يف هولن����د�.
 وقد تز�يدت �أعد�د �أ�صّرة �لعناية 

�ملركزة �لآن يف �أملانيا وو�صلت �إىل 
40 �ألفاً. 

وع��ل��ى �ل��رغ��م م��ن ذل���ك، يخ�صى 
بع�س �خل��رب�ء من ن��درة معد�ت 
�لإنقاذ �لطبية وتاأثري ذلك على 
�ل�صحية  �ل���رع���اي���ة  ن��ظ��ام  جن����اح 
�لأمل�������اين يف �ل��ت��غ��ل��ب ع��ل��ى وب���اء 
ك���م���ا يجب  ك������ورون������ا.  ف����ريو�����س 
لالأطباء  �لإر��������ص�������اد�ت  ت����وف����ري 
بني  �ل��ف��رز  كيفية ممار�صة  ح��ول 
لذلك.  �إىل  ��صطرو�  �إذ�  �ملر�صى 
�لوقت  �أن تباطوؤ  �لأط��ب��اء  وي��رى 
ما  �إىل  �لإ���ص��اب��ات  ع��دد  مل�صاعفة 
رمب��ا يقود  ي��وم��اً  12 و14  ب��ني 

�إىل جتنب عملية �لفرز. 

الثقة يف امل�ست�سارة االأملانية 
و�إىل جانب �لختبار�ت �جلماعية 
و��صتعد�د نظام �لرعاية �ل�صحية، 
قيادة  �أن  �أي�صاً  �لكثريون  يعتقد 
�مل�����ص��ت�����ص��ارة �أن��غ��ي��ال م��ريك��ل ُتعد 
�لوفيات  م���ع���دل  لإب����ق����اء  ���ص��ب��ب��اً 
تتو��صل  �أن��ه��ا  خا�صة  منخف�صاً، 
ومنتظم  وه�����ادئ  و�����ص���ح  ب�����ص��ك��ل 
طو�ل �لأزم��ة مع كل �لأجهزة يف 
للتباعد  تد�بري  �لبالد، وفر�صت 

�لجتماعي �أكرث �صر�مة. 
فر�صتها  �ل���ت���ي  �ل���ق���ي���ود  وك���ان���ت 
�نت�صار  �إبطاء  يف  حا�صمة  مريكل 
�إل  ت���ل���ق  ومل  ك�����ورون�����ا،  ج���ائ���ح���ة 
ويتم  قليلة،  �صيا�صية  م��ع��ار���ص��ة 
مما  و����ص��ع،  نطاق  على  متابعتها 

�أدى �إىل �رتفاع �صعبيتها. 
مبقولة  �ل����ت����ق����ري����ر  وي���خ���ت���ت���م 
“رمبا  كرو�صليت�س:  �لربوف�صور 
�أملانيا  يف  �لأك������رب  ق��وت��ن��ا  ت���ك���ون 
�أعلى  على  �لعقالين  �ل��ق��ر�ر  هي 
مقرتناً  �حل��ك��وم��ة  يف  م�����ص��ت��وى 
�حلكومة  بها  تتمتع  �لتي  بالثقة 

بني �ل�صكان«.  

يعتقد الكثري�ن اأن قيادة مريكل �سبب يف انخفا�س الوفيات 

نافذة ال�صتثناء الأملاين يف معركة كورونا...ما �صّره؟
م�سرعة

   اآراء ال تلزمنا �لكنها متنحنا فر�سة اكت�ساف كيف يفكر االآخر

•• بيري مارتن

�لأمريكي  للرئي�س  �ل�صيا�صي  �مل�صتقبل  يعد  مل     
ك���ورون���ا، �لتي  �أزم����ة ف��ريو���س  �ل��ي��وم ع��ن  ينف�صل 

�صُيحا�صب على عو�قبها.
�إىل  �أح��ي��اًن��ا  ُين�صب     و�لأم��ري��ك��ي��ون، وف��ًق��ا ل�صعار 
�ل�صيء  د�ئًما �ىل فعل  �لأمر  ت�صر�صل، ينتهي بهم 

�ل�صحيح ... بعد ��صتنفاد جميع �لبد�ئل.
   وهذ� ما يبدو �أنه يحدث يف �أزمة فريو�س كورونا، 
حيث يبدو �أن تو�صيات �خلرب�ء تفوقت يف �لنهاية 
على تقاع�س �إد�رة تر�مب ومر�وغاتها يف �لأ�صابيع 

�لأوىل.

اإنكار ماأ�سا�ي
   من خالل منح نف�صه �لف�صل يف هذ� �ملنعطف، 
بديل  و�ق��ع  ببناء  كاملعتاد،  تر�مب،  �لرئي�س  يقوم 
يوؤمن به موؤيدوه بنف�س �لقوة �لتي يوؤمن بها، كما 
�آخ��ر من  �أن��ه يبذل جهد� حتى يبتلع �لطعم عدد 

�أجل �أن يبقى يف �ل�صلطة.
   وهذ� ما دفعه، يف وقت مبكر من هذه �لأزمة، �إىل 
�ل�صعبية  وغ��ري  �ل�صعبة  �لإج���ر�ء�ت  �تخاذ  رف�س 

�لتي كانت �صرورية، ح�صب ر�أي خرب�ئه.
   و�ل��ي��وم، ه��ذ� �لجت���اه نف�صه لإن��ك��ار �ل��و�ق��ع، هو 
هذ�  ع��ن  م�صوؤولية  �أي  رف�����س  �إىل  يدفعه  �ل���ذي 

�لتقاع�س �لذي �صتكون له عو�قب ماأ�صاوية.

�سيد االأ�هام
   يف هذه �لأيام، ن�صهد �إعادة كتابة �لتاريخ من قبل 
رئي�س ي�صّر على �لقول باأن جميع �أفعاله �ل�صابقة 
ك��ان��ت خ��ال��ي��ة م��ن �ل��ع��ي��وب، وي��ج��ع��ل م��ن �خلطة 
�لت�صالية حلكومته يف �لأزمة، �أد�ة لت�صخيم �أناه 

و�لدعاية �لنتخابية.
�ل���ذي���ن يتعّدى  �مل��خ��ل�����ص��ون،  �أن�������ص���اره     وي���زع���م 
�لكاريكاتور،  �أحياًنا  �لعزيز”  “�لقائد  ل�  ولءه��م 
و�كبها، لأنهم  �لبلية وما  ور�ء  �لدميقر�طيني  �أن 

“�صرفو� �نتباه” �لرئي�س مبحاولتهم عزله.
�إىل     ويدفع دونالد تر�مب فّن �لوهم �ل�صيا�صي 

 100 توقعات  �إذ� حتققت  �أن��ه  ع��ن  �لإع���الن  ح��د 
�ألف �إىل 200 �ألف حالة وفاة، فيجب �عتبار ذلك 
دلياًل على جناحه �ل�صتثنائي، لأن �حلجر �ل�صامل 
وغياب �لعمل متاما �صيوؤدي يف �أ�صو�أ �لأحو�ل �إىل 

وفاة مليونني �أو �أكرث.
�لبع�س  -ي��ق��ول  �ل�صيا�صي  �أ�صلوبه  ن��درك  نحن     
عبقريته �ل�صيا�صية -من خالل قدرته على تركيز 
�ل�صيا�صيني  و�إج���ب���ار  �صخ�صه  ع��ل��ى  �لن��ت��ب��اه  ك��ل 
�مل�صاعدة  على  للح�صول  ومت��ج��ي��ده  م��دح��ه  على 

�لفيدر�لية �لتي يحتاجونها ب�صدة.

�مع ذلك يف �سعود!
   �مل��ح��زن �أك���رث، ه��و �أن ه��ذه �مل��ن��اورة ت��ب��دو توؤتي 
�إن �ل���زي���ادة  ث���م���اره���ا ب��ال��ن�����ص��ب��ة ل����رت�م����ب، رغ����م 
�ملتو��صعة يف معدل �صعبيته، لي�صت �صوى رد فعل 
طبيعي يف �لأزمات، وهي مرجحة باأن تتال�صى مع 

تر�كم �لعو�قب.
�صيء يف  ب�صكل  بال�صرورة،  �صيء،  كل  ي�صري  لن     
�لوليات �ملتحدة. مل يق�س دونالد تر�مب متاًما 
على قدرة �حلكومة �لفيدر�لية على �حلركة، ويف 
هذ� �لبلد �لكبري هناك �لكثري من �ملو�هب و�ملو�رد 
�أكرث  �إىل  �لأزم���ة  ه��ذه  ت��وؤدي  لن  و�لر�دة، بحيث 

�ل�صيناريوهات كارثية �لتي ميكن �أن تخّيلها.
   ومع ذلك، من �لو��صح �أن هذ� �لوباء �صي�صرب 
�لوليات �ملتحدة ب�صدة تفوق �لعديد من �لبلد�ن 
�لأخرى، و�أنه كان بالإمكان جتنب عدد ل يح�صى 

من �لوفيات لو مت �لتدّخل يف �لوقت �ملنا�صب.
ا، �أّن هذه �لأزمة �صتحمل ب�صمة     ومن �لو��صح �أي�صً
�لرئي�س �حلايل، �لذي �صي�صتمر حتى �لنهاية، يف 
منح نف�صه �لبطولة يف كل ما �صيتحقق ب�صكل جيد، 
وع��رب ل��وم �لآخ��ري��ن على ك��ل عيب و���ص��رر.    ول 

ُي�صتبعد حتى �إعادة �نتخابه يف نوفمرب.
مهرًجا،  “�نتخبو�  �لأم��ري��ك��ي��ون،  ي��ق��ول  وك��م��ا     
تر�مب،  دون��ال��د  �نتخبو�  لقد  �صريكا”.  توقعو� 
�أ�صو�أ حمنة  لذلك ل ينبغي �أن ي�صتغربو� �أن تد�ر 
و�جهوها منذ �حلرب �لعاملية �لثانية على �صاكلته 

و�صورته.              ترجمة خرية �ل�صيباين
-------------------------------------

�صتحمل الأزمة ب�صمة دونالد ترامب...!

*�أ�صتاذ �لعلوم �ل�صيا�صية / مركز �لدر��صات و�لبحوث �لدولية يف جامعة مونريال لتنمية �ملعرفة 
حول �لرهانات �لدولية

�لوطني  �لحت�����اد  رئ��ي�����ص��ة  �أي�����ص��ا 
للتعليم “يف مدر�صتي نوفر وجبة 
غ����ذ�ء م��ع��دة مي��ك��ن ل��الأط��ف��ال �أن 

ياأتو� لت�صلمها«.
لكنها �أ�صافت “يف �لأمد �لق�صري، 

ت���ز�ل توفر  �أن �حل��ك��وم��ة ل  غ��ري 
�لذين  ل���الأط���ف���ال  �ل���غ���د�ء  وج��ب��ة 
كان يتلقون ح�صة طعام مدر�صية 

جمانية.
�ماند� مارتن وهي  �ملعلمة  وقالت 

•• لندن-اأ ف ب

كورونا  ف���ريو����س  ت��ف�����ص��ي  يت�صبب 
تز�يد  يف  ب��ري��ط��ان��ي��ا  يف  �مل�����ص��ت��ج��د 
�أ�صا�صا  �ملرتفعة  �لفقر  م�صتويات 
�إج���ر�ء�ت تق�صف يف  بعد عقد من 
�أعقاب �لأزمة �ملالية �لعاملية، وفق 

ما يرى خرب�ء.
�أكرث  �أن  ر���ص��م��ي��ة  ب��ي��ان��ات  وت��ظ��ه��ر 
يف  ����ص���خ�������س  م����ل����ي����ون   14 م������ن 
�ملتحدة م�صنفون يف خانة  �ململكة 
�ل��ف��ق��ر�ء، �أي م��ا ميثل ق��ر�ب��ة ربع 

عدد �ل�صكان.
وي���ب���ل���غ ع������دد �لأط������ف������ال �ل���ذي���ن 
يعي�صون يف فقر نحو 4،2 ماليني 
م��ن جمموع  باملئة   30 ق��ر�ب��ة  �أي 
عدد �لفقر�ء ح�صبما تظهر �لأرقام 

�حلكومية.
خ�صارة  م��ع  ���ص��وء�  �لو�صع  وي���زد�د 
�لربيطانيني  م���ن  ه��ائ��ل��ة  �أع�����د�د 

يتجنب  ك���ي  �ل����و�ح����د  ل��ل�����ص��خ�����س 
“�لفقر” يف �ململكة �ملتحدة.

�مل�صتوى  على  “نعلم  �إيني�س  وقال 
ح�صول  �حتمالت  �أن  �لقت�صادي 
رك�����ود ك��ب��ري م��رت��ف��ع��ة ج����د� ومن 
�ل�صعب �خلروج ب�صرعة من ركود 
فر�ن�س  لوكالة  و�أ���ص��اف  كبري”. 
�أن �لركود �أعنف ما  “ندرك  بر�س 
ي�صرب �لأ�صخا�س �لذين يعي�صون 
خطر  ي���و�ج���ه���ون  �أو   -- ف��ق��ر  يف 

�لفقر«.
“بنوك  ف�������اإن  �لأث������ن������اء  ه������ذه  يف 
�لطعام” �لتي توزع �ملو�د �لغذ�ئية 
وتطعم �أكرث �لنا�س �صعفا ومنهم 
�مل�������ص���ردي���ن، ت�����ص��ه��د �ن��خ��ف��ا���ص��ا يف 

�لتربعات ب�صبب تد�عيات �لوباء.
ت��ر����ص��ل تر��صت  وق��ال��ت م��وؤ���ص�����ص��ة 
 1200 ت�صم  �صبكة  ت��دي��ر  �ل��ت��ي 
�إن���ه���ا تو�جه  �ل��ط��ع��ام  ب���ن���وك  م���ن 

“حتد غري م�صبوق«.

�ك�صن  بوفرتي  “ت�صايلد  �لأطفال 
�إن  م��اك��غ��ي��ه��ان  ل����وي����ز�  غروب” 
تك�صب  ك���ان���ت  �ل���ت���ي  “�لعائالت 
�لوباء �صتجد  رو�تب مقبولة قبل 
�إذ�  �لفقر  يف  تعي�س  ف��ج��اأة  نف�صها 
�لعانة(  )ب���رن���ام���ج  �إىل  �ن��ت��ق��ل��ت 

يونيفر�صال كريديت«.
�مل�صنفة  ل���ل���ع���ائ���الت  وب��ال��ن�����ص��ب��ة 
تف�صي  قبل  �لفقر  خانة  يف  �أ�صا�صا 
ي�����الزم  و�ل�����ت�����ي   -- �ل�����ف�����ريو������س 
�أط��ف��ال��ه��ا �مل���ن���ازل ب�����ص��ب��ب �إغ����الق 
�ملد�ر�س -- فاإن �ملطالب بالتعليم 
على �لنرتنت تفاقم �مل�صكلة، وفق 

ماكيغهان.
ولفتت ماكيغهان �إىل �أن “�لعديد 
م���ن �مل���د�ر����س ت��ق��دم درو����ص���ا على 
يف  �لأط���ف���ال  ليتعلمها  �لن��رتن��ت 
كان هوؤلء  “�إذ�  وتابعت  �ملنازل”. 
لديها  ل��ي�����س  �أ����ص���ر  يف  �لأط����ف����ال 
�أو جهاز كمبيوتر،  �إنرتنت  خدمة 

�لعزل  �إج���ر�ء�ت  ب�صبب  وظائفهم 
�لتي تفر�صها �ل�صلطات.

وق����ال دي���ف �إي��ن��ي�����س رئ��ي�����س ق�صم 
�لق���ت�������ص���اد يف م��وؤ���ص�����ص��ة ج����وزف 
بالتغري  �مل���خ���ت�������ص���ة  ر�ون�����������رتي 
�لفقر  “خطر  �إن  �لج���ت���م���اع���ي 
بالن�صبة  خ���ا����س  ب�����ص��ك��ل  م��رت��ف��ع 
للعمال يف قطاعات مثل �ل�صيافة 
تدين  �ح��ت��م��الت  حيث  و�لتجزئة 
�ل���رو�ت���ب �أك����رب و�ل���وظ���ائ���ف غري 

موؤمنة«.
تقدم  �ملا�صيني  �ل�صبوعني  خالل 
نحو مليون �صخ�س بالغ يف �ململكة 
�ملتحدة بطلب للح�صول على �إعانة 
ب”يونيفر�صال  ت��ع��رف  حكومية 

كريديت«.
وهذ� �لرقم �أكرب بنحو ع�صر مر�ت 

عما ي�صجل يف �أ�صبوعني عاديني.
بريطانيا  ف�����رع  م����دي����رة  ت����ق����ول 
فقر  مب��ح��ارب��ة  �مل��ع��ن��ي��ة  للمنظمة 

تلك  تلقي  يتمكنو� من  لن  فاإنهم 
�لدرو�س«.

فر�ن�س  لوكالة  ماكيغهان  وقالت 
تفاقمت  �لأزم�����ة  ه���ذه  “يف  ب��ر���س 
تد�عيات  ب�صبب  �لطفل  �أزمة فقر 

فريو�س كورونا«.
ل��ك��ن ب��خ��الف �ن��ع��ك��ا���ص��ات �لأزم����ة 
�ملالية عام 2008 عندما خف�صت 
�ل���ع���ام، ت�صبب  �حل��ك��وم��ة �لن���ف���اق 
�إط��الق حزمة  وب��اء كوفيد19 يف 
حت��ف��ي��ز ح��ك��وم��ي��ة ���ص��خ��م��ة منها 
“يونيفر�صال  ب���رن���ام���ج  ت���ع���زي���ز 

كريديت«.
وك���ل ب��ال��غ م��وؤه��ل ل��الإع��ان��ة يفوق 
عمره 25 عاما �صيتلقى مبلغ �ألف 
جنيه ��صرتليني )1239 دولر - 

1137 يورو( �إ�صايف كل عام.
غري �أن زيادة �لدفعة �ل�صهرية �إىل 
عن  بعيدة  ت���ز�ل  ل  جنيه،   400
مبلغ 600 جنيه �لذي يعد كافيا 

ه��ن��اك خم����اوف ح��ق��ي��ق��ي��ة م���ن �أن 
بع�س هوؤلء �لأ�صخا�س �ملفرت�س 
ينعمو�  و�أن  �ملد�ر�س  يكونو� يف  �أن 
ب���ال���دفء و�لآم�������ان و�ل����غ����ذ�ء، �أل 

ينعمو� بذلك«.

اأ�صرتاليا متفائلة ب�صاأن تباطوؤ انت�صار كورونا  
•• ملبورن-رويرتز

قال عدة م�صوؤويل �صحة �أ�صرت�ليني �أم�س �لأحد �إنهم 
فريو�س  �نت�صار  تباطوؤ  ب�صاأن  ح��ذر  ب��ت��ف��اوؤل  ي�صعرون 
كورونا ولكنهم حذرو� من �أن قيود �لتباعد �لجتماعي 

�صتظل مطبقة ل�صهور.
حالت  �رت���ف���اع  �إىل  �ل�����ص��ح��ة  وز�رة  ب��ي��ان��ات  و�أ�����ص����ارت 
�لإ�صابة �ملوؤكدة بكورونا 181 حالة خالل 24 �صاعة 
حتى �صاعة مبكرة من �صباح  �أم�س �لأحد يف �أ�صرت�ليا 
لي�صل جممل عدد حالت �لإ�صابة �إىل 5635 حالة. 
وهو  كوفيد-19  ب�صبب  �ل��وف��اة  ح���الت  ع��دد  و�رت��ف��ع 

�ملر�س �لناجم عن �لفريو�س �إىل 34 حالة.

وي�صري ذلك �إىل �أن معدل �لإ�صابة �ليومية �أ�صبح �أقل 
��صرت�ليا يف  ر�أت��ه  ما  ثلث  نحو  �أي  �ملئة  من خم�صة يف 
ماكانيلتي مدير  وقال جريميي  �آذ�ر.  مار�س  منت�صف 
�أمال  هناك  �إن  ويلز  ���ص��اوث  نيو  يف  �ل�صحية  �حلماية 

ببدء ثبات منحنى �لإ�صابات �جلديدة.
�أن نكون متفائلني ولكن عدم مبالغة  “ نريد  و�أ�صاف 

�لأرقام«.
�ل�صبت من  ي��وم  ولكن وزي��ر �ل�صحة جريج هنت ح��ذر 
�مل��ت��ع��ني على  م��ن  �صيظل  �لطيبة  �مل��وؤ���ص��ر�ت  رغ���م  �إن���ه 

�ل�صرت�ليني �لتباعد خالل �لأ�صهر �ل�صتة �ملقبلة.
وقال ملحطة �صكاي نيوز ��صرت�ليا �إن “هذه فرتة �صتة 

�أ�صهر �صعبة علينا �جتيازها«.

كورونا يوؤدي اإىل تفاقم يف اململكة املتحدة 
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عربي ودويل
فري��س كور�نا مّر من هنا:

بني اإيطاليا واأوروبا، الأعام حترتق...!
•• الفجر - خرية ال�شيباين

     يف الوقت الذي تنّك�س فيه جميع بلديات اإيطاليا 
من  األف   13 من  اأكرث  على  حدادا  الوطنية  االأعالم 
على  املن�سورة  ال�سور  فــاإن  كور�نا،  فري��س  �سحايا 
�سبكة االإنرتنت االإيطالية حلرق االأعالم االأ�ر�بية 

اأن  -ميكن  اللحظة  مفارقات  –من  �سدمة  ت�سّبب 
��سفها بالـ “فري��سية«.

   »يظهر االحتاد االأ�ر�بي نف�سه كما كان دائًما: �كر 
ُمرابني، تهّمهم فقط اأموالنا.

يف  فقط  بــارعــون  اإنهم  ـــي،  اأ�ر�ب ت�سامن  يوجد  ال   
نحن  الكابو�س...  هــذا  لننهي  الظهر...  يف  طعننا 

االإيطاليون، # لننقذ اأنف�سنا باأنف�سنا«.
�لكنها  معز�لني،  ملتطرفني  بالتاأكيد،  الظاهرة،     
تك�سف عن م�ساعر معادية الأ�ر�با لئن كانت منت�سرة 
بقوة  تتجلى  فاإنها  االإيطالـــي،  املجتمع  يف  دائــًمــا 
الطوارئ  من  املاأ�سا�ية  االأ�ســـابيع  هـــــذه  يف  اأكــرب 

ال�سحية.

من  املقربني  البلديات،  ر�ؤ�ــســاء  بع�س  اختار  فقد    
ايطاليا،  دي  �فراتلي  الرابطة  �سياديني،  حزبني 
االأزرق �بنجومه  االأ�ر�بي  العلم  التخلي عن عر�س 
ال�سفراء، �هي حركة طالبت بها رئي�سة فراتلي دي 
اإيطاليا )اأق�سى اليمني( جورجينا ميلوين، ال�ساعدة 

يف ا�ستطالعات الراأي.

�ل�صيار�ت  �أزم�����ة  م���ن  م��رت��ع��ب��ون 
وع��الم��ات �ل��رك��ود يف �أو�خ���ر عام 
2019...    وماذ� �صنقول �ليوم 
�أن ت�صع  ؟وق���د ق���ررت �حل��ك��وم��ة 
�مليز�نية  ت�����و�زن  ط��وط��م  ج��ان��ب��اً 
ح����ت����ى ت���ت���م���ك���ن م�����ن م�������ص���اع���دة 
�لعائالت و�ل�صناعات! �إن �أجنيال 
م��ريك��ل يف ن��ه��اي��ة ولي��ت��ه��ا، ولن 
ت�����ص��ع��ى ل��ل��ح�����ص��ول ع���ل���ى ولي����ة 
�أخرى، و�أملنا �أن تبقى يف �لتاريخ 
�أنقذت  �ل��ت��ي  �ل�صيدة  باعتبارها 
توما�س  ���ص��ع��ار  وت��ب��ّن��ت  �أوروب��������ا، 
ولي�س  �أوروبية  �أملانيا  )�أري��د  مان 
�أوروبا �لأملانية( ول �صيما �لقائدة 
�لتي �صاهمت يف دف��ن��ه.    ولكن، 
�للحظة؟  “�لّنني”  �إذن  مل�����اذ� 
ين�صى �لكثريون �ل�صرية �لذ�تية، 
و�لثقايف  �ل�����ص��ي��ا���ص��ي  و�ل��ت��ك��وي��ن 
ل���ل�������ص���رق �ل�������ص���ي���وع���ي، و�حل����ال����ة 
�لكبرية،  “موتي”  ل���  �ل��ذه��ن��ي��ة 
�لدولة  تدير  �لتي  �خلائفة  �لأم 
مثل “ربة منزل �صو�بية” بحكمة 
�إن��ه ح��ذر تعّود  )قالت �أجن��ي��ال( ، 
�تخاذ  قبل  �خليار�ت  تقييم  على 
�ملبادرة، وبناء حلول و�صط �صاقة، 
و�ت���خ���اذ �ل���ق���ر�ر يف �ل��ن��ه��اي��ة، ويف 
بع�س �لأحيان مناق�صة ومفاجئة 
لي�صت  �نها  للجميع. ف�صال على 
�ملرة �لأوىل: لهذ� يثق �صعبها بها 
... لقد �أظهرت ذلك يف �لأ�صابيع 
�لأخ������رية، ب��ان��ت��ظ��اره��ا �أك����رث من 
�ل��الزم، قبل �أن تقتنع باأن �لوباء 

�صيوؤثر فعال على �أملانيا.
   �لأم�����ل يف �إط���ف���اء �حل���ري���ق... 
�لنفخ  م��ن  �أف�����ص��ل  ذل���ك  �صيكون 
�أك��رث من  و�ليوم،  على �جلمر... 
�أوروبا  �أ�صبحت  م�صى،  وق��ت  �أي 

بني يديها.     عن �سالت اف ار

   وم��ا يف�صر ه��ذه �ل��ظ��اه��رة، هو 
وللتاآزر  لأوروب��ا،  �لقوية  �حلاجة 
و�لت�صامن بني �لدول �ل�صديقة، 
��صتجابة  ب��ع��د  تتبعه  مل  و�ل����ذي 
�أزمة  �أع��ظ��م  حجم  يف  متما�صكة 
و�صحية  و�جتماعية  �قت�صادية 
�لعاملية  �حل�������رب  ن���ه���اي���ة  م���ن���ذ 

�لثانية... 
 ب��ل ه��ي �أزم���ة �أك��رب بكثري، حيث 
متاًما،  ���ص��يء  �أي  يتوقف  مل  �إن���ه 
يتم  ومل  �حل�������رب،  �أث����ن����اء  ح���ت���ى 
3.9 مليار  �أك��رث من  �أب���ًد� حجز 
�لتح�صر  �نفجار  �إن��ه  �صخ�س... 
�لإيطاليون،  ي�صعر  مل  و�لعوملة. 
م��و�ط��ن��و دول���ة م��وؤ���ّص�����ص��ة، وكانو� 
�نتماء لأوروبا  �أك��رث  �ل��دو�م  على 
م������ن �ل���������ص����ع����وب �لأخ��������������رى، مل 
يف  و�مل�صاعدة  باحلماية  ي�صعرو� 
�أن  هذه �لأوقات �ل�صعبة، خا�صًة 
���ص��ه��اد�ت �ل��ت�����ص��ام��ن و���ص��ل��ت من 

�ل�صني ورو�صيا وحتى �ألبانيا.

اأعمال معز�لة �لكنها رمزية
   �أفعال معزولة ل ميكن خلطها 
للحكومة  �ل�صيا�صية  �ملو�قف  مع 
و�أغ����ل����ب����ي����ة �مل������و�ط������ن������ني. وه����ي 
�ملتطرفني  ب���ني  ���ص��ائ��ع��ة  ري��ا���ص��ة 
عامة  جم���م���وع���ات  ل����ص���ت���ه���د�ف 
ب����ع����ب����ار�ت ق����وي����ة. ف���ف���ي ل���ن���دن، 
�لربيك�صيت  �أن���������ص����ار  �أ������ص�����رم 
�ل��ن��ار يف �ل��ر�ي��ة �لأوروب����ي����ة، ويف 
�ملظاهر�ت �لباري�صية، “�ل�صرت�ت 
وجميعها  ���ا.  �أي�������صً �ل�صفر�ء” 
�ف��ع��ال ت��ذّك��رن��ا ب���الإه���ان���ات �لتي 
تلحق �لعلم �لأمريكي يف ظروف 
�ل�صر�ع: �أحد�ث متفرقة، ولكنها 
لالنت�صار  مثايل  ب�صكل  منا�صبة 

�لإعالمي.
�و  �لتقليل  �ملقابل، ل يجب     يف 
�ل�صامتة  �مل���ع���اد�ة  ت��ق��دي��ر  ���ص��وء 
لالأوربة، ذ�ك �لعد�ء �لذي �نت�صر 
�لجتماعية،  �لفئات  خمتلف  يف 
ع����������د�ء ع������ززت������ه �ل�����ع�����دي�����د من 
�لتي  �لز�ئفة  و�لأخبار  �ل�صعار�ت 
ي�صتخدمها �لقادة �ل�صعبويون يف 

�لوقت �ملنا�صب لتعزيز دعايتهم.
   �إىل �لهدف �لعام )�أوروبا، زوجة 
�لأب �لأنانية يف �ملخيال �جلمعي( 
�ن�����ص��اف��ت وق��ائ��ع حم��رج��ة، حتى 
�ملوؤيدين  �مل��ت��ح��م�����ص��ني  �أع����ني  يف 
من  �لأويل  �حل�������ذر  لأوروب�����������ا: 
�لبنك �ملركزي �لأوروب��ي، �خلطاأ 
كري�صتني  ل��ل��رئ��ي�����ص��ة  �ل��������دويل 
لغارد �لتي بدت وكاأنها تتحدث 
�آخر،  ك��وك��ب  م��ن  “�نت�صار”  ع��ن 
�لأوروبية �لأخرية،  �لقمة  وف�صل 
وم������ق������اوم������ة �أجن������ي������ال م���ريك���ل 
�لكورونية”  “�ل�صند�ت  لفر�صية 
�لأوروبية”،  “�ل�صند�ت  �أو 
وتدخل موؤ�صف من قبل �أور�صول 
�ليورو  )“�صند�ت  ل��ني  دي��ر  ف��ون 

ل  ت�صريح  �صعار”(  �صوى  لي�صت 
يليق من جانب رئي�صة مفو�صية 
فوق  �لوقوف  منها  �ملطلوب  ك��ان 

�لأحز�ب.
للرئي�س  �ل��و����ص��ح  �لغ�صب  �إن     
م�������اك�������رون ورئ�����ي�����������س �ل������������وزر�ء 
�لإي���ط���ايل ك��ون��ت��ي، ل��ه يف �لوقت 
ت���اأث���ري م��ع��اك�����س يعزز  �حل������ايل، 
يف  و�ملت�صككة  �ل�صيادية  �مل��و�ق��ف 
�أوروب��ا، �أي مبعنى: كنا على حق، 
�أوروب��ا هذه،  نحن ل نتعامل مع 

من �لأف�صل �لت�صرف مبفردنا.
   يجب �أن ن�صيف ب��اأّن رمز هذه 
�لأع���الم �لأوروب��ي��ة �ملحرتقة قد 
ا موجة من �لنتقاد�ت  �أظهر �أي�صً
حمررون  فيها  �صارك  �أملانيا  �صد 
�لقناعات  ذوي  م��ن  و�صيا�صيون 

�لأوروبية.
�مل�صاعر  �لت�صادم بني     ويف ه��ذ� 
نحلل  �أن  ي����ج����ب  و�ل������دع������اي������ة، 
و�لنتيجة،  �ل�صبب  ب��ني  �لعالقة 
�ل�صيادية  �حل��رك��ات  خمتلف  بني 

خطر تو�سيع اجلبهة 
املعادية الأ�ر�با

�أن  �ذن، هناك خطر كبري من     
لأوروب����ا  �مل��ع��ادي��ة  �جل��ب��ه��ة  تت�صع 
معينة  ج���و�ن���ب  ويف  �أمل���ان���ي���ا،  يف 
�ل�صعبوية  من  خطورة  �أك��رث  هي 
�ل�صعور  ���ص��ب��ق  وق���د  �لإي��ط��ال��ي��ة. 
عندما   ،2015 ع��ام  بالتهديد، 
م����ريك����ل ذ�ك  �أجن�����ي�����ال  ق��������ررت 
يقرب  مل����ا  �مل��������دوي  �ل����ص���ت���ق���ب���ال 
م��ن م��ل��ي��ون لج���ئ ����ص���وري، وهي 
��صتعادة  �لرغبة يف  �ملتها  حركة 
�صورة دولة منفتحة ومت�صاحمة 
ومت�صامنة، بعد �لإد�رة �لكارثية 
�صغري  )�صيء  �ليونانية  لالأزمة 
م��ق��ارن��ة ب���ط���و�رئ ك��وف��ي��د 19، 
و�لتي مل ن�صتخل�س منها بعد �أي 

عربة �و در�س.(
�لأمل������ان،  �أن  ن��ع��ت��رب  �أن  ي��ج��ب     
بحكم طبيعتهم، وب�صبب �لتاريخ 
ترّنح  لأق���ل  ح�صا�صون  �حل��دي��ث، 
لق����ت���������ص����اده����م... �ن����ه����م �أ����ص���ال 

�لتي  �ملتطرفة  �ليمينية  �حلركة 
خ��ل��ق��ت دع������اة يف �جل���ام���ع���ة بني 

�لأكادمييني و�لقت�صاديني.

�لعد�ء  يحركها  �لتي  �لأوروب��ي��ة، 
ل  ولكنها  بروك�صل،  جتاه  نف�صه  
�صكل  ب���اأي  بينها  فيما  تت�صامن 

�أجنيال  ح���ذر  �إن  �لأ����ص���ك���ال.  م��ن 
مريكل –”مد�م نني”، كما لّقبها 
ا نتيجة للقوة  �صاركوزي -هو �أي�صً

�ملتز�يدة للتيار �ل�صيادي �لأملاين، 
لأوروب���ا  �ملناه�س  �لتكييف  ع��رب 
من حزب �لبديل من �أجل �ملانيا، 

�لت�صامن �لوروبي يف ��صو� حلظاته�ليمني �ملتطرف ي�صتثمر يف �لفاجعة

هناك خطر كبري من اأن تت�سع اجلبهة املعادية الأ�ر�با يف اأملانيا، �هي اأخطر من ال�سعبوية االإيطالية
مل ي�سعر االإيطاليون بامل�ساعدة، خا�سًة اأن �سهادات الت�سامن ��سلت من ال�سني �ر��سيا �حتى األبانيا

حرق �لعلم �لوروبي يف �يطالياتنكي�س �لعالم يف �يطاليا

�صر�مة مريكل و�ملحنة �ليطالية

اأ�����ص����ع����ل 
الإيطاليون، 
امل���ق���رب���ون 
م��ن اأق�����ص��ى 
ال���ي���م���ني،

يف  ال����ن����ار   
الأع���������ام 
الأوروب���ي���ة 

ل يجب اإ�صاءة تقدير املعاداة ال�صامتة لاأوربة، التي انت�صرت يف خمتلف الفئات الجتماعية
تك�سف الظاهرة عن م�ساعر معادية الأ�ر�با تتجلى بقوة اأكرب يف هذه االأ�سابيع املاأ�سا�ية 

اعتبار اثنني من اأفراد عائلة كينيدي يف عداد الأموات بعد فقدانهما  •• وا�شنطن-اأ ف ب

�أع��ل��ن��ت ع��ائ��ل��ة ك��ي��ن��ي��دي �أن �ث��ن��ني من 
�لرئي�س  �صقيق  �بنة  �أحدهما  �أف��ر�ده��ا 

�لر�حل جون كينيدي باتا يعترب�ن يف عد�د �لأمو�ت بعد فقد�نهما خالل 
رحلة بقارب جتذيف. وهذه ماأ�صاة جديدة على ما يبدو تطال �لعائلة �لتي 
فجعت مبوت �لعديد من �أفر�دها بدء� باغتيال بالرئي�س كينيدي يف د�ل�س 

عام 1963.
�صنو�ت(   8( ج��دع��ون  و�بنها  ع��ام��ا(   40( ماكني  كينيدي  مايف  وف��ق��دت 

�خلمي�س خالل رحلة جتذيف بقارب يف نهر �صاوث ريفر بولية ماريالند، 
على مقرب من خليج ت�صي�صابيك، وفق ما �أعلن حاكم �لولية لري هوغان 
�لفور  على  و�لإط��ف��اء  و�ل�صرطة  �ل�صو�حل  خفر  ق��و�ت  و�أطلقت  �لأرب��ع��اء. 

عملية بحث دون �أن تتمكن من �لعثور عليهما.
�لأول  �أم�����س  مبكرة   �صاعة  يف  في�صبوك  على  ماكني  ديفيد  زوج��ه��ا  وكتب 
�ل�صبت “م�صت �أكرث من 24 �صاعة، وفر�س جناتهما �صئيلة جد�. و��صح 

عن  بحث  عملية  �إىل  �لنقاذ  جهود  وحتولت  ق�صيا«.  وجدعون  مايف  �أن 
جثتيهما، بح�صب كاثلني كينيدي تاون�صند، و�لدة وجدة �ملفقودين.

ماريالند  حلاكم  �صابقة  نائبة  هي  عاما،   68 �لبالغة  تاون�صند  وكينيدي 
�لرئي�س  �صقيق  �لأ�صبق  �لعدل  وزي��ر  كينيدي  فيتزجري�لد  روب��رت  و�بنة 

كينيدي.
وروبرت كينيدي �غتيل عام 1968 �أثناء حملة لالنتخابات �لرئا�صية بعد 

خم�س �صنو�ت على �غتيال �صقيقه. يف 
كينيدي  ج���ون  جن��ل  ق�صى   1999
و�صقيقتها يف حادث حتطم  وزوجته 
ط��ائ��رة ���ص��غ��رية ك���ان ي��ق��وده��ا قبالة 
روبرت  حفيدة  هيل  كينيدي  �صور�صا  وتوفيت  ما�صات�صو�صت�س.  �صو�حل 
 22 �ملا�صي عن  �لعام  �مل��خ��در�ت على ما يبدو  ز�ئ��دة من  كينيدي بجرعة 
28 عاما جر�ء جرعة  �أبناء روب��رت كينيدي عن  �أحد  عاما. وتويف ديفيد 
وتويف مايكل   .1984 �لعام  �أحد فنادق فلوريد�  �لكوكايني يف  ز�ئ��دة من 

�أحد �أبناء روبرت كينيدي يف حادث تزلج يف كولور�دو عام 1997.
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�إ�صابة  ح���الت  خم�س  ت�صجيل  �ل�صبت  ي��وم  �أي�����ص��ا  ومت 
�إق��ل��ي��م قو�نغدونغ  وك��ل��ه��ا يف  م��ن��ق��ول��ة حم��ل��ي��ا  ج��دي��دة 
يوم  و�ح��دة  حالة  عن  ب��زي��ادة  �لبالد  بجنوب  �ل�صاحلي 

�جلمعة.
ويوجد �لآن 81669 حالة �إ�صابة جديدة يف بر �ل�صني 
�لرئي�صي يف حني �رتفع عدد حالت �لوفاة ثالث حالت 

�إىل 3329 حالة.
وعلى �لرغم من تر�جع حالت �لإ�صابة �ليومية ب�صكل 
كبري عن ذروة �لوباء يف فرب�ير �صباط عندما كانت يتم 
�لإع���الن ع��ن مئات �حل���الت �جل��دي��دة يوميا م��ا ز�لت 
بكني ع��اج��زة ع��ن وق��ف �لإ���ص��اب��ات �جل��دي��دة ب�صكل تام 

 •• بكني-رويرتز

جديدة  �إ���ص��اب��ة  ح��ال��ة   30 �لرئي�صي  �ل�صني  ب��ر  �أع��ل��ن 
موؤكدة بفريو�س كورونا �رتفاعا من 19 حالة يف �ليوم 
�ل�صابق مع تز�يد حالت �لإ�صابة مل�صافرين من �خلارج 
بالإ�صافة �إىل حالت عدوى حملية مما ي�صلط �ل�صوء 

على �صعوبة وقف تف�صي �لفريو�س.
�أم�س  ب��ي��ان  يف  �لوطني������ة  �ل�صح�����ة  جلن�������ة  وق��ال��ت 
�لأحد �إن من بني �حلالت �جلدي������دة 25 لأ�ص������خا�س 
ق�����ادمني من �خل��������ارج مقابل 18 من هذه �حلالت يوم 

�جلمعة.

للحد  �لتد�بري  �أ�صد  من  بع�س  فر�س  من  �لرغم  على 
من �نت�صار �لفريو�س.

و�أ�صبح ما ي�صمى باحلالت �لو�ردة من �خلارج و�ملر�صي 
ل  لكن  لآخ��ري��ن  نقله  وميكنهم  بالفريو�س  �مل�صابون 
�ل�صني يف  يقلق  �أك��رث ما  �أعر��س هو  �أي  تظهر عليهم 
�أم���ام كل  ح��دوده��ا  �ل��ب��الد  و�أغلقت  �لأخ���رية.  �لأ�صابيع 
�لأجانب تقريبا مع �نت�صار �لفريو�س عامليا على �لرغم 
م��ن �أن معظم �حل���الت �ل���و�ردة م��ن �خل���ارج ل�صينيني 

عائدين من �خلارج.
ودف��ع��ت �حل��ك��وم��ة �مل��رك��زي��ة �أي�����ص��ا �ل�����ص��ل��ط��ات �ملحلية 
لتحديد وعزل �ملر�صى �لذين ل تظهر عليهم �أعر��س.

اجلزائر تعيد عددا من مواطنيها العالقني يف تركيا 
•• اجلزائر-اأ ف ب

�إىل  �مل�صتجد،  كورونا  �نت�صار فريو�س  �إلغاء رحالت جوية مع  ب�صبب  تركيا  كانو� عالقني يف  740 جز�ئريا  �أعيد 
بلدهم على منت ثالث رحالت للخطوط �جلوية �جلز�ئرية، ح�صبما �أعلن �ملدير �لعام لل�صركة بخو�س عال�س.

وي�صكل هوؤلء جزء� من 1788 جز�ئريا عالقني يف ��صطنبول منذ نهاية �آذ�ر/مار�س.
وكانت وكالة �لأنباء �جلز�ئرية �أعلنت عودة دفعة �أوىل من هوؤلء ت�صم 269 جز�ئريا. وحطت طائرتان �أخريان 

�أقلتا 471 �صخ�صا، ما يرفع عدد �لذين متت �إعادتهم من تركيا �ل�صبت �إىل 740، ح�صب �مل�صدر نف�صه.
�إىل �جلز�ئر بحلول  �أن يعودو�  وكانت وكالة �لأنباء �جلز�ئرية ذكرت �ل�صبت �ن بقية �لعالقني يف تركيا يفرت�س 

�لأحد يف �إطار ج�صر جوي حمدود تديره �خلطوط �جلوية �جلز�ئرية و�خلطوط �جلوية �لرتكية.
وكانت �ل�صلطات �لرتكية فر�صت حجر� على هوؤلء �جلز�ئريني �لذين كانو� عالقني مع تون�صيني و�أردنيني يف مطار 
��صطنبول. و��صتقبلهم عدد من �أع�صاء �حلكومة، بينهم وزير �ل�صوؤون �خلارجية �صربي بوقادوم، قبل �أن يو�صعو� 

يف �حلجر بفندق �صرق �لعا�صمة.

بر ال�صني الرئي�صي ي�صهد زيادة يف حالت كورونا

يف  ت�صعيد  تخفيف  على  �لتفاق 
�حل����روب �ل��دع��ائ��ي��ة. وم���ن جهة 
�أنه  حقيقة  �إدر�ك  يجب  ث��ان��ي��ة، 
�إن كان عام 1918 ميثل �صابقة، 
ف�صوف ي�صهد �لعامل موجات من 
�ملوجة  ه��ذه  بعد   ،  19 ك��وف��ي��د- 
�لتح�صري  ينبغي  ول���ذ�  �لأوىل، 

لتعاون �أمثل.
 و�أما �لنقطة �لثالثة فت�صري �إىل 
�أن م��وج��ات ج��دي��دة م��ن كوفيد- 
�أفقر  دول  على  ت��وؤث��ر  �صوف   19
لها،  �لت�صدي  على  ق��درة  و�أق���ل 
�لعامل  يف  �لب�صري  �خل���ز�ن  و�أن 
بالعامل  ي�����ص��ر  ����ص���وف  �ل���ث���ال���ث 

�لغني. 
لدو�عي  ب���اأن���ه  �ل���ك���ات���ب  وي��خ��ت��م 
و�لإن�صانية،  �ل�صخ�صية  �مل�صالح 
و�ل�صني  �مل��ت��ح��دة  �ل��ولي��ات  على 
�صخية  م�صاهمات  ع��ن  �لإع����الن 
�جلديد  �ملتحدة  �لأمم  ل�صندوق 
و�ملفتوح   19 ك��وف��ي��د-  مل��ح��ارب��ة 

�أمام جميع �لدول. 
�ل�صتفادة  يجب  �لكاتب،  وح�صب 
من �صبكة غنية من �لتو��صل بني 
�أن�صئت  �لطبية  و�لكو�در  �لعلماء 

قبل ع�صر �صنو�ت. 
جلنة  ت�صكيل  �لأف�����ص��ل  ول��رمب��ا 
�مل�����ص��ت��وى خا�صة  ث��ن��ائ��ي��ة ع��ال��ي��ة 
نائب  ي���ر�أ����ص���ه���ا  بكوفيد-19 
بن�س  م��اي��ك  �لأم��ري��ك��ي  �لرئي�س 
ورئ���ي�������س �ل��������وزر�ء �ل�����ص��ي��ن��ي يل 
�صيا�صي  غ��ط��اء  لتوفري  كيبيانغ 
بريوقر�طية،  خ��ط��وط  وتخطي 
 19 ك��وف��ي��د-  در����س  �صيكون  و�إل 
دل����ي����اًل ع���ل���ى �ف���ت���ق���ار �ل����ولي����ات 
�أمنية  ��صرت�تيجية  �إىل  �ملتحدة 

وطنية حقيقية.

وك�����ان م���دي���ر م��ع��ه��د �لأم����ر������س 
�أنطوين فاوت�صي �خلبري  �ملعدية 
�لأمريكي �لع�صو يف خلية �لأزمة 
يف �لبيت �لأبي�س، ذكر �أنه مل يعد 
هناك �صك يف �أن �لفريو�س ينتقل 
�لنا�س  “عندما يتبادل  �لهو�ء  يف 
�أو  �ل�صعال  عند  ولي�س  �حل��دي��ث، 

�لعط�س فح�صب«.
م�صت�صاره  لت�صريحات  ونتيجة 
�لأمريكيني  ت��ر�م��ب  ن�����ص��ح  ه���ذ� 

بتغطية وجوههم يف �خلارج.
�لعاملية  �ل�����ص��ح��ة  م��ن��ظ��م��ة  ل��ك��ن 
مبر�جعة  ت����ق����وم  �أن�����ه�����ا  �أك���������دت 
توجيهاتها، لكنها ر�أت �أن �لأقنعة 
“�صعور  متنح  �أن  ميكن  �ل��و�ق��ي��ة 
قد يدفع �لنا�س  كاذب بالأمان”، 
غ�صل  م�����ص��األ��ة  يف  �ل��ت�����ص��اه��ل  �إىل 

�لأيدي و�لتباعد �لجتماعي.
ليبرييا  �أعلنت  �إفريقيا،  يف غرب 
و�ل�صبعني  �لثانية  يف  رج��ل  م��وت 
وفاة  �أول  بالفريو�س،  �لعمر  من 
�أر����ص��ي��ه��ا. وك���ان ه��ذ� �لبلد  على 
�لعامل  دول  �أفقر  من  يعد  �ل��ذي 
���ص��ه��د وب������اء ح���م���ى �إي�����ب�����ول بني 

2014 و2016.
وي��ع��زز ه��ذ� �لإع���الن �لقلق على 
ز�لت  م��ا  �لتي  �لإفريقية  �ل��ق��ارة 
وقد  ب��ال��وب��اء.  ت��اأث��ر�  �أق���ل  ن�صبيا 
�إ�صابة   7600 ف��ي��ه��ا  ���ص��ج��ل��ت 

و�أكرث من 300 وفاة معلنة.
بلغ عدد  �إفريقيا حيث  يف جنوب 
و�لوفيات   1585 �لإ����ص���اب���ات 
�صرييل  �ل��رئ��ي�����س  �أط���ل���ق  ت�����ص��ع، 
�مل�صابني  لك�صف  حملة  ر�م��اب��وز� 
طبيب  �آلف  ع�����ص��رة  مب�����ص��ارك��ة 

وممر�س ومتطوع.
ب���د�أ ه���وؤلء عملهم يف مدن  وق��د 

�ل�صفيح �لأكرث تعر�صا للخطر.

•• وا�شنطن-وكاالت

كورونا  ف���ريو����س  ت��ف�����ص��ي  ف���اق���م 
�لأمريكية  �ل��ع��الق��ات  يف  �ل��ت��وت��ر 
�ل��ذي ميثل  �لأم���ر  �ل�صينية،   –

ف�صاًل ذريعاً للقيادتي �لبلدين. 
 19 – ك��وف��ي��د  ج��ائ��ح��ة  وتك�صف 
و�صعفها،  �ل�����ص��ني  ق����وة  ن���ق���اط 
ب���ر�أي ج��وزي��ف ن���اي، �أ���ص��ت��اذ لدى 
ج��ام��ع��ة ه���ارف���ارد وم���وؤل���ف كتاب 
روؤ�صاء  �أه��م��ي��ة؟  ل��الأخ��الق  “هل 
و�ل�����ص��ي��ا���ص��ة �خل��ارج��ي��ة م��ن عهد 
معترب�ً  تر�مب”،  حتى  روزف��ل��ت 
�أن تف�صي �لوباء هو نتيجة فر�س 
ردود  وقمع  �أول��ي��ة  رق��اب��ة  �ل�صني 
�ملعلومات  تبادل  و�حتو�ء  �أفعال، 

على نطاق دويل.
ح���ج���ر �صحي  ف���ر����س  وع���ن���دم���ا 
����ص���ارم ع��ل��ى م��ن��ط��ق��ة ووه�����ان مت 
�ح�����ت�����و�ء �ل����ف����ريو�����س، وم�����ن ثم 
�ل�صينية حملة  �أطلقت �حلكومة 
دعاية للرتويج �إىل �أن معاجلتها 

لالأزمة كانت حا�صمة.
�دع�����اء  ب���ل���ة،  �ل��ط��ي��ن��ة  ز�د  وم�����ا   
�خلارجية  وز�رة  با�صم  �ملتحدث 
يف  �لفريو�س  من�صاأ  باأن  �ل�صينية 
�لأمريكي،  �جل��ي�����س  ه��و  ووه����ان 
وه��و م��ا ي�صدقه �ل��ي��وم ع��دد من 

�ل�صينيني. 

ا�ستجابة خطاأ
ووفق ما عر�صه ناي، �صمن موقع 
��صتفادت  �إنرت�صت”،  “نا�صونال 
لدعايتها  �ل���رتوي���ج  يف  �ل�����ص��ني 
�خلطاأ  ت��ر�م��ب  ��صتجابة  ب�صبب 
وحدة  تفكيك  ب��ع��د  �إذ  ل���الأزم���ة. 
�أمريكية معنية بالأوبئة، وخف�س 

•• وا�شنطن-اأ ف ب

لالأ�صو�أ  �لأم����ريك����ي����ون  ي�����ص��ت��ع��د 
م����ع �ن���ت�������ص���ار ف����ريو�����س ك����ورون����ا 
�أكرث  بحياة  �أودى  �لذي  �مل�صتجد 
�لعامل،  يف  �صخ�س  �أل���ف  من63 
�إليز�بيث  �مل��ل��ك��ة  ت��ت��وج��ه  ب��ي��ن��م��ا 
�ل��ث��ان��ي��ة ب��ك��ل��م��ة ن�����ادرة ج����د� �إىل 

�لربيطانيني يف هذ� �ل�صاأن.
يف �لوليات �ملتحدة حيث ينت�صر 
�لرئي�س  ب�صرعة، حذر  �لفريو�س 
دون�����ال�����د ت����ر�م����ب �لأم���ريك���ي���ني 
“مرحلة  تدخل  ب��الده��م  �أن  م��ن 

مروعة«.
�صخ�صا  و437  �أل��ف��ا   63 وت���ويف 
على �لأقل يف �لعامل بينهم �أكرث 
�أوروب�����ا، ح�صب  �أل��ف��ا يف   46 م��ن 
فر�ن�س  وك��ال��ة  �أع��دت��ه��ا  ح�صيلة 
بر�س ��صتناد� �إىل م�صادر ر�صمية 
بتوقيت   19،00 �ل�صاعة  حتى 

غرينت�س من �ل�صبت.
وبني �لوفيات �لأخرية يف �ململكة 
�مل��ت��ح��دة ط��ف��ل يف �خل��ام�����ص��ة من 
�لعمر م��ا ي��ذّك��ر ب��اأن ه��ذ� �ملر�س 
�ل�صعفاء  �أو  بامل�صنني  يفتك  ل 

فقط.
�لثانية  �إل��ي��ز�ب��ي��ث  �مللكة  وت�صيد 
بت�صدي  ر�����ص����م����ي����ة  ك����ل����م����ة  يف 
�ل�صحية.  لالأزمة  �لربيطانيني 
و����ص���ت���وؤك���د ح�����ص��ب م���ق���اط���ع من 
“�آمل  مكتبها  ن�����ص��ره��ا  خ��ط��اب��ه��ا 
يكون  �أن  م��ن  �ل��ع��امل  يتمكن  �أن 
�ملقبلة  �ل���������ص����ن����و�ت  يف  ف�����خ�����ور� 
بالطريقة �لتي و�جهنا فيها هذ� 

�لتحدي«.
وه��ذ� �خلطاب �ل��ذي �صيبث عرب 
فقط  �لر�بع  �صيكون  �لتلفزيون، 
��صتثنائية منذ  �أو�صاع  للملكة يف 

ميز�نية  يف  �أم���ري���ك���ا  م�����ص��اه��م��ة 
وتبادل  �لعاملية،  �ل�صحة  منظمة 
بني  لالإعجاب  مثري  للمعلومات 
�صار�س  وب�����اءي  خ���الل  �ل��ب��ل��دي��ن 
�لإد�رة  و�إنفلونز� �لطيور، م�صت 
�أب��ع��د م��ن ن��ف��ي وج���ود �لفريو�س 
�ل�صيني”.  “�لفريو�س  و�صمته 
فريو�س  �أي  يهتم  ل  وب��ال��ط��ب��ع، 

بجن�صية من يهاجمه. 
تكمن  �مل�����ق�����ال،  ك����ات����ب  وح�������ص���ب 
– 19 ق�صية  �أزم��ة كوفيد  ور�ء 
�صياغة  ب��ك��ي��ف��ي��ة  ت��ت��ع��ل��ق  �أو�����ص����ع 
جتاه  �لأمريكية  �ل�صرت�تيجية 
�ل�صني. وكان تركيز تر�مب على 
حروب جتارية وتناف�س بني قوى 
عظمى مبثابة دعوة لال�صتيقاظ 

يف كال �لبلدين. 
كانت  ت���ر�م���ب  �إد�رة  �أن  ورغ�����م 

مو�ق�������ف  تطوير  على  ق��ادرت��ني 
بتطوي�����ر  ل��ك��ل��ي��ه��م�����ا  ت�����ص�����������������م��ح 
ل��ل��ت��ع��ام��ل م�����������ع خماطر  خ��ط��ط 
كالأوبئ�������ة  للح���������دود  ع��اب��رة 
�لتناف�س  مب����و�ز�ة  �ملن�����اخ  وتغري 
للق�������وى  تقليدية  جم����الت  يف 

�لدولية. 
�لكاتب:  ي�صاأل  �ل�صياق،  ه��ذ�  ويف 
تناف�س  �إد�رة  ن�����ص��ت��ط��ي��ع  “هل 
لفتاً �إىل �أن خماوف  تعاوين؟”، 
�أ�صو�أ �لتحليالت  مبالغاً فيها مع 
�ل�صيا�صة  ت��ل��ك  م��ث��ل  جت��ع��ل  ق���د 

�ملتو�زنة �أمر�ً ممكناً. 

اختبار
وب��������ر�أي �ل���ك���ات���ب، ت�����ص��ك��ل �أزم�����ة 
�ختبار�ً.  �حل��ال��ي��ة   19 ك��وف��ي��د- 
�جلانبني  ع��ل��ى  ينبغي  وك��ب��د�ي��ة 

وت����ت����و�زن �ل���ق���وة �ل�����ص��ي��ن��ي��ة مع 
�ل���ي���اب���ان و�ل���ه���ن���د و�أو����ص���رت�ل���ي���ا 

و�صو�ها.
 ومت�������ص���ك و�����ص���ن���ط���ن ب��������الأور�ق 
�لتقليدي  �لتناف�س  يف  �ل��ر�ب��ح��ة 
بني �لقوى �لعظمى. ولكن يبقى 
�ل�صوؤ�ل �لأهم ما �إذ� ��صتطاعت �أن 

تلعب جيد�ً بتلك �لأور�ق. 

تناف�س تعا�ين
�إىل ذلك، يعتقد �لكاتب �أن �ل�صوؤ�ل 
�لأ�صعب ب�صاأن ��صرت�تيجية فعالة 
�إذ�  مب��ا  يتعلق  �ل��ق��وم��ي  ل��الأم��ن 
و�ل�صني  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  كانت 

حمقة يف معاقبتها �ل�صني ب�صبب 
فكرية،  م��ل��ك��ي��������ة  ح���ق���وق  ���ص��رق��ة 
بالإكر�ه،  �لفكرية  �مللكية  ونقل 
ومم��ار���ص��ات جت��اري��ة غ��ري نزيهة، 
وتقدمي قرو�س ل�صركات مملوكة 
�لإد�رة مل حت�صن  �أن  �إل  للدولة، 
�لق�صايا.  تلك  ح��ي��ال  �لت�صرف 
باملثل.  للمعاملة  �حلاجة  وب��رزت 
ف�����اإن ك���ان���ت �ل�����ص��ني ق�����ادرة على 
ح���ج���ب غ���وغ���ل وف��ي�����ص��ب��وك من 
ت�صتطيع  �أمنية،  ل��دو�ع  �أ�صو�قها 
�لوليات �ملتح������دة �تخاذ خطو�ت 
�أو  ه���و�وي  �صركتي  �صد  مماثلة 

.ZTE

ا�سرتاتيجية قا�سرة
ولكن �لكاتب يرى �أن ��صرت�تيجية 
ث������ورة  لأن  ق�����ا������ص�����رة  ت������ر�م������ب 
�ملعلومات و�لعوملة �أحدثت حتوًل 
لو  �لدولية. وحتى  �ل�صيا�صات  يف 
ت��ف��وق��ت �ل���ولي���ات �مل��ت��ح��دة على 
ل  فهي  ع�صكرية،  ك��ق��وة  �ل�صني 
ت�صتطيع حماية �أمنها مبفردها. 

�ملناخ  وب���ات���ت �لأوب���ئ���ة وت���غ���ري�ت 
ولي�س  �لأمريكيني،  جميع  تهدد 
�مل�صاكل  ت��ل��ك  م��ع��اجل��ة  بو�صعهم 

لوحدهم.
�أ�صبحت  عامل  يف  للكاتب،  ووفقاً 
�حل������دود ف��ي��ه ���ص��ه��ل��ة �لخ�����رت�ق 

�أم�������ام ك����ل ����ص���يء م����ن �مل����خ����در�ت 
و�صوًل  �مل��ع��دي��ة  �لأم���ر�����س  �إىل 
ب����د من  �ل��������دويل، ل  ل�����الإره�����اب 
�لناعمة  �جل���ذب  ق���وة  ����ص��ت��خ��د�م 
لتطوير �صبكات وموؤ�ص�صات تعالج 

تلك �لتهديد�ت. 
و�لوليات  �ل�صني  �أن  �إىل  وي�صار 
ت����ع����اون����ت����ا، م���ن���ذ عهد  �مل����ت����ح����دة 
خالفاتهما  رغ������م  ن���ي���ك�������ص���ون، 
�لنمو  و���ص��ج��ع  �لإي��دي��ول��وج��ي��ة. 
�لقت�صادي �ل�صريع يف قارة �آ�صيا 
على �إحد�ث حتول �أفقي يف �لقوة، 
�لد�خلي  ت��و�زن��ه��ا  لآ���ص��ي��ا  ول��ك��ن 

للقوة يف منطقتها. 

قبل  بريطانيا  ع��ر���س  �ع��ت��الئ��ه��ا 
68 عاما. تت�صدر �إيطاليا لئحة 
�ملت�صررة يف عدد �لوفيات  �لدول 
�لذي بلغ 15 �ألفا و362 لديها، 
تليها ��صبانيا )11 �ألفا و744( 
 )8098( �مل��ت��ح��دة  و�ل����ولي����ات 
وبريطانيا   )7560( ففرن�صا 

.)4313(
لكن بارقة �أمل جاءت �ل�صبت من 
�إيطاليا حيث تر�جع عدد �لذين 
يتم �إدخالهم �إىل وحد�ت �لعناية 
للمرة  �مل�����ص��ت�����ص��ف��ي��ات  يف  �مل���رك���زة 
�لأوىل منذ �أن �نفجر �لوباء قبل 

�آلف �لأ�صرة �لإ�صافية �ملخ�ص�صة 
�إىل جانب ر�صو �صفينة  لالإنعا�س 

طبية عمالقة يف نيويورك.
�ملوؤكدة  �لإ�صابات  ع��دد  ويتجاوز 
ب����ال����ف����ريو�����س ع����ل����ى �لأر��������ص������ي 
وقد  �أل����ف.  �ل300  �لأم��ريك��ي��ة 
ح����ذر �ل��رئ��ي�����س ت���ر�م���ب م���ن �أن 
�لوليات �ملتحدة تدخل “مرحلة 
�صتكون مروعة فعال” مع “�أرقام 

�صيئة جد�«.
وقال �لرئي�س �لأمريكي يف �لبيت 
��صبوع  �أق�صى  “�صيكون  �لأبي�س 

على �لأرجح و�صيموت كثريون«.

بالذين قامو� مبعاجلته “بحنان 
وبجرعة كبرية من �لإن�صانية«.

�ل�صني  �ح���ت���و�وؤه يف  وب��ع��دم��ا مت 
ر�صميا، �أ�صبحت �لوليات �ملتحدة 
خط  ت�����ص��ب��ح  لأن  ط���ري���ق���ه���ا  يف 
�جل��ب��ه��ة �جل���دي���د ل���ل���وب���اء. ففي 
م��دي��ن��ة ن��ي��وي��ورك ���ص��ج��ل��ت وفاة 
�صخ�صا،   2624 جم��م��وع��ه  م���ا 
ل���رتت���ف���ع ح�����ص��ي��ل��ة �ل���وف���ي���ات يف 

�لولية �إىل 3565 وفاة.
لذلك ي�صتعد �لأمريكيون لالأ�صو�أ 
ويبنون م�صت�صفيات ميد�نية من 
لو�س �جنلي�س �إىل ميامي، ت�صم 

�أكرث من �صهر.
�ملدنية  �حل���م���اي���ة  م���دي���ر  وق�����ال 
�أجنيلو بوريلو “�إنه نباأ مهم لأنه 
يخفف �لعبء عن م�صت�صفياتنا”. 
�لتي  �لأوىل  �مل��رة  “�إنها  و����ص��اف 
ينخف�س فيها �لعدد منذ �أن بد�أنا 

�إد�رة هذ� �لو�صع �لطارئ«.
كوفيد-19،  وب���اء  ب��د�ي��ة  وم��ن��ذ 
�أعلن عن �إ�صابة �أكرث من مليون 
�أك������رث من  �ل����ع����امل،  ���ص��خ�����س يف 

ن�صفهم يف �أوروبا.
 708 ����ص���ج���ل���ت  ب���ري���ط���ان���ي���ا  يف 
ي��وم و�ح��د، يف  �إ�صافية يف  وفيات 

ق��ي��ا���ص��ي ج��دي��د م���ع ت�صارع  رق���م 
�ملغنية  ون��ق��ل��ت  �مل���ر����س.  �ن��ت�����ص��ار 
فيثفول  م����اري����ان  �ل��ربي��ط��ان��ي��ة 
جنمة �صتينات �لقرن �ملا�صي، �إىل 
�إ�صابتها  ثبتت  بعدما  �مل�صت�صفى 

بفريو�س كورونا �مل�صتجد.
 809 وف���اة  �صجلت  ��صبانيا  ويف 
�ل24  �ل�������ص���اع���ات  يف  �أ����ص���خ���ا����س 
ع���دد  يف  ت����ر�ج����ع  يف  �لأخ�����������رية، 
�ل����ث����اين على  ل���ل���ي���وم  �ل����وف����ي����ات 
ر�صمية  �أرق������ام  ح�����ص��ب  �ل����ت����و�يل، 
ن�صرت �ل�صبت. وقد �أعلنت مدريد 
متديد �إجر�ء�ت �لعزل لأ�صبوعني 

حتى 25 ني�صان/�بريل.
وي�صكل هذ� �لرت�جع �لن�صبي جد� 
يف عدد �لوفيات و�لإ�صابات بارقة 
�لفريو�س  �نت�صار  تباطوؤ  يف  �أم��ل 
بعد عزل لأ�صابيع فر�صته �لدول 

�لأكرث ت�صرر�.
خم�ص�س  م��رك��ز  ويف  م��دري��د  يف 
�إىل  حت����وي����ل����ه  مت  ل���ل���م���ع���ار����س 
�ملمر�صون  ي��ق��ط��ع  م�����ص��ت�����ص��ف��ى، 
عملهم �ل�صاق لي�صفقو� للمر�صى 
�ل���ذي���ن ي��ت��ع��اف��ون. وم����ن ه����وؤلء 
�لذي  عاما(  لوبيز )59  �دو�ردو 
بات يتنف�س ب�صكل طبيعي وي�صيد 

كورونا يزيد التوتر بني اأمريكا وال�صني

يبنون م�ست�سفيات ميدانية من لو�س اجنلي�س اإىل ميامي 

الأمريكيون ي�صتعدون لاأ�صواأ مع انت�صار وباء كورونا 

اإيران قد ت�صهد »ت�صونامي كورونا« مع اإعادة فتح الأعمال
�ل�صحة  وزي��ر  �نتقد  وب���دوره،  ه��ذ� مل يح�صل.  لكن  �أ�صبوعني،  �إىل  �لأق��ل 
�لدكتور �صعيد منكي ب�صدة �أول  �أول �أم�س �جلمعة، قر�ر �للجنة �لوطنية 
بع�س  �أم��ام  �ملجال  بفتح  روح��اين،  �لرئي�س ح�صن  برئا�صة  كورونا  ملكافحة 

�لأ�صغال و�لدو�ئر �حلكومية للعودة �إىل �لعمل ب�صروط خا�صة.
“�للجنة  �إن  ��صمه،  ذك��ر  ع��دم  ل  ف�صّ �ل�صحة،  وزي��ر  م�صت�صاري  �أح��د  وق��ال 
�ملر�فق  �إقفال جميع  �ملا�صي حول  �لأربعاء  منذ  نقا�صات حممومة  �صهدت 
�أو�صت به وز�رة �ل�صحة، على عك�س  �لقت�صادية للبالد، وهو �لأمر �لذي 
�لتي  �لذكي،  �لتباعد  نظرية  تبّنو�  �لذين  وم�صت�صاريه  روح��اين  �لرئي�س 
�أو �أزمة معي�صية  ت�صمح بعودة �لأعمال تدريجياً؛ لتجنب �نهيار �قت�صادي 

قد تكون �أخطر من �لوباء نف�صه«.
ورف�صت �حلكومة تو�صية �ل�صحة بتوزيع �ملال و�لب�صائع على �لنا�س على 
�إج��از�ت مدفوعة  �أخ��رى، و�إعطاء جميع �ملوظفني  غ��ر�ر ما قامت به دول 
�لأعلى علي  �ملر�صد  ب�صماح  وربطت هذه �خلطو�ت  �لأق��ل،  �صهر على  مدة 

•• عوا�شم-وكاالت:

)�ل��ن��وروز(، خرج ماليني  �لإير�نية  �ل�صنة  ر�أ���س  �أعياد  �نتهاء عطلة  عقب 
�لإير�نيني، من منازلهم ليلتحقو� باأعمالهم كال�صابق، يف خطوة �عتربها 
�أحد م�صت�صاري وزير �ل�صحة �لإير�نية ن�صفاً جلميع جهود وز�رة �ل�صحة 

و�لطاقم �لطبي ملو�جهة �نت�صار فريو�س كورونا يف �لبالد.
وذكر �مل�صوؤول وفقاً ل�صحيفة �جلريدة �لكويتية، �أن هذه �خلطوة باإمكانها 
يوم  حتى  و�صلت  �لتي  بالوباء،  �لإ�صابات  من  “ت�صونامي”  �إىل  ت��وؤدي  �أن 

�أم�س �لأول �إىل 55 �ألفاً و743 �إ�صابة، و�لوفيات �إىل 3452.
ت �ل�صو�رع بال�صيار�ت، و��صتقل �ملاليني قطار �ملرتو و�حلافالت �لعامة  وغ�صّ
�أي �حرت�م لقو�عد �لتباعد �لجتماعي،  �أماكن عملهم، دون  للو�صول �إىل 
حول  ق���ر�ر�ت  �حلكومة  و�أ���ص��درت  عملياً،  طويلة  عطلة  يف  �إي���ر�ن  وك��ان��ت 
�أن يتم متديدها على  �لإغ��الق كانت عملياً تقع يف �لإج��ازة، وكان متوقعاً 

خامنئي لها باأن ت�صتخدم �لحتياطي �ل�صرت�تيجي للبالد. وذكر �مل�صدر 
�لحتياطي  ��صتخد�م  على  �ل��ن��و�ب  جمل�س  ت�صويت  على  �أ�صر  �ملر�صد  �أن 
�ل�صرت�تيجي، لكن هناك �أزمة د�صتورية، �إذ �أن �ملجل�س �ملنتخب مل يت�صلم 
لت  مهامه بعد، و�ملجل�س �حلايل معطل ب�صبب ت�صلل كورونا �إليه، لذلك ف�صّ
�حلكومة �إعادة فتح �لأعمال و�ملخاطرة مبزيد من �لإ�صابات، خ�صو�صاً �أن 
�لوباء �أ�صبح عاملياً و�لدول �ملتطورة ف�صلت يف مو�جهته، بدًل من �أن تكون 
مبا�صرة  �صتكون  ذلك  عن  م�صوؤوليتها  لأن  �قت�صادي،  �نهيار  عن  م�صوؤولة 

�أكرث.
�إع��ادة فتح �لأعمال  �أن قر�ر  �أبلغ روح��اين  “وزير �ل�صحة  �إن  وقال �مل�صدر 
�صيوؤدي �إىل زيادة عدد �لإ�صابات و�لوفيات بكورونا �إىل �أكرث من �ل�صعف، 
و�أنه بعث بر�صالة �إىل �ملر�صد �لأعلى و�ملجل�س �لأعلى لالأمن �لقومي ترب�أ 
�إىل  �أن جتاهل دعوته  �إع��ادة فتح �لأعمال، وذك��ر  ق��ر�ر  فيها من م�صوؤولية 

حجر مدينة قم يف بد�ية �لأزمة قاد �إىل م�صاكل �أكرب«. 

توقيف زعيم الفرع الأفغاين لتنظيم داع�ص الإرهابي
•• كابول-وكاالت

د�ع�س   لتنظيم  �لأفغاين  �لفرع  �أوقفت زعيم  �أنها  �لأفغانية  �لقو�ت  �أعلنت 
�لإرهابي بالإ�صافة �إىل 19 �إرهابياً �آخر.

و�أكد �ملجل�س �لوطني لالأمن �لأفغاين يف بيان �أن ��صالم فاروقي �ملعروف 
“عملية  �أثناء  �آخرين  رج��ال  برفقة  �أُوق��ف  �أور�ك���ز�ي،  با�صم عبد�هلل  �أي�صاً 
معقدة«. وقال م�صوؤول يف �ملجل�س �لوطني لالأمن �لأفغاين من دون �لك�صف 
عن ��صمه، �إن فاروقي كان خمطط �لهجوم على معبد للهندو�س و�ل�صيخ يف 

كابول �أ�صفر عن 25 قتياًل على �لأقّل يف 25 مار�س )�آذ�ر(.
وكّثف �لفرع �لأفغاين لتنظيم د�ع�س �ملعروف �أي�صاً با�صم تنظيم د�ع�س يف 
�لأقليات  ي�صتهدف  ما  وغالباً  �لأفغانية،  �لعا�صمة  يف  �عتد�ء�ته  خر�صان، 
�لدينية. �إل �أنه يو�جه منذ ب�صعة �أ�صهر عمليات ت�صّنها �لقو�ت �لأمريكية 

من جهة وحركة طالبان من جهة �أخرى.
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املال والأعمال

خالل االجتماع التفاعلي للوقوف على تداعيات فري��س كور�نا امل�ستجد

اللجنة التمثيلية لقطاع العقارات بغرفة ال�صارقة تدعو
 املاك اإىل تبني النهج احلكومي والتي�صري على امل�صتاأجرين

ال�سويدي: التعا�ن �التعا�سد بني اأفراد املجتمع هو ال�سبيل ال�ستمرارية االأعمال �ا�ستعادة عافية االقت�ساد

تعزيزًا لقدرة �سبكات نقل الكهرباء �بتكلفة اإجمالية ت�سل اىل 850 مليون درهم

هيئة كهرباء ومياه دبي تد�ّصن ثمانية حمطات حتويل رئي�صية جديدة جهد 11/132 ك.ف.

الكويت ت�صدر اأول �صحنة من نفط اخلفجي يف 5 �صنوات 
ي������وم   �صرح  �لفا�ص�ل  خال����د  �لنف������ط  وزي����ر  ك�����ان 
�ص������لوى  د�ر  �لناقل������ة  �أن  �جلمع������ة  �أم�����س  �أول  �أول 
برمي�����ل  ملي�����ون  بنح�و  حممل���ة  �آ�ص�����يا  �إىل  �ص�����تتجه 

من �خلام.
�لتجريبي من  �لإن���ت���اج  و�ل��ك��وي��ت  �ل�����ص��ع��ودي��ة  ب����د�أت 
فرب�ير  يف  �إد�رت��ه��ا  يف  ي�صرتكان  �لتي  �لنفط  حقول 
�صباط بعد �لتفاق يف �لعام �ملا�صي على �إنهاء خالف 
د�م خم�س �صنو�ت ب�صاأن �ملنطقة �لتي ت�صخ 0.5 باملئة 

من �إمد�د�ت �خلام �لعاملية.

•• دبي-رويرتز

�إنه جرى  �لأح��د  �أم�س   �لكويتية  �لنفط  قالت وز�رة 
�لعمليات  م��ن  �خلفجي  لنفط  �صحنة  �أول  ت�صدير 
�مل�صرتكة يف �ملنطقة �ملحايدة �ملق�صومة مع �ل�صعودية 

بعد �نقطاع لنحو خم�س �صنو�ت.
و�أفادت �لوز�رة يف تغريدة �أنه جرى حتميل �ل�صحنة 
د�ر  �لكويتية  �لناقلة  “عري  و�لأح���د  �ل�صبت  ي��وم��ي 

�صلوى«.
•• ال�شارقة-الفجر:

ملجموعة  �لتمثيلية  �للجنة  دعت 
�لتابعة  �ل���ع���ق���ار�ت  ق���ط���اع  ع��م��ل 
�ل�صارقة،  و�صناعة  جت��ارة  لغرفة 
�لنهج  ل��ت��ب��ن��ي  �ل���ع���ق���ار�ت  ُم����الك 
�ل�صارقة،  �إم�������ارة  يف  �حل���ك���وم���ي 
و�ل����ع����م����ل ع����ل����ى �ل���ت���ي�������ص���ري عن 
�مل�����ص��ت��اأج��ري��ن �مل��ت�����ص��رري��ن من 
�لإيجار،  دف��ع��ات  ت��اأج��ي��ل  خ���الل 
بالعقار�ت  يتعلق  ف��ي��م��ا  خ��ا���ص��ة 
�ل���ت���ج���اري���ة ح���ي���ث ت�����ص��ه��م ه���ذه 
�مل�صتاأجر  مت��ك��ني  يف  �لإج������ر�ء�ت 
��صتمر�رية  ع��ل��ى  �حل���ف���اظ  م���ن 
عمله �لتجاري، يف ظل �لتد�عيات 
�لقت�صادية �لتي ي�صهدها �لعامل 
كورونا  ف��ريو���س  لنت�صار  نتيجة 

�مل�صتجد )كوفيد 19(.
�لجتماعي  خ�����الل  ذل�����ك  ج�����اء 

••اأبوظبي- وام:

�ل�صناعية  خليفة  مدينة  �أع��ل��ن��ت 
�لتابعة ملو�نئ �أبوظبي و”�صريناث 
�لتي  �ل�����ص��رك��ة   - باك”  ف��ل��ك�����ص��ي 
ت��ع��م��ل يف جم�����ال ت�����ص��ن��ي��ع م����و�د 
�لهند  يف  �لبال�صتيكية  �لتغليف 
م�صنع  لإن�صاء  �تفاق  �إب���ر�م  عن   -
�للد�ئن  جممع  يف  �لتغليف  مل���و�د 
خليفة  مب���دي���ن���ة  �ل��ب��ال���ص��ت��ي��ك��ي��ة 
�ل�صناعية با�صتثمار�ت 55 مليون 
�مل�صانع ل�صركة  �أول  درهم لي�صبح 
“�صريناث فلك�صي باك” يف منطقة 

�ل�صرق �لأو�صط.
�جلديد  �مل�صنع  �إن�صاء  و�صي�صاهم 
يف تعزيز خدمات �صركة “�صريناث 
يف  مل��ت��ع��ام��ل��ي��ه��ا  باك”  ف��ل��ك�����ص��ي 
�أ�صا�صية  م��ي��زة  ي�صكل  م��ا  �ملنطقة 
�إد�رة  �إىل  ت��ه��دف  �ل��ت��ي  لل�صركات 
و�لت�صدير  �ل����ص���ت���ري�د  ع��م��ل��ي��ات 
�أب��وظ��ب��ي يف ظ��ل دور مدينة  ع��رب 
مثايل  كموقع  �ل�صناعية  خليفة 
�لأع��م��ال ف�صال عن  لنمو وجن���اح 
�صرعة  تتيح  �لتي  �لفريدة  �مل��ز�ي��ا 

�لأعمال  ل���ص��ت��م��ر�ري��ة  �ل�����ص��ب��ي��ل 
و��صتعادة عافية �لقت�صاد وجتاوز 

هذه �ملرحلة باأ�صرع وقت ممكن.

اإيجاد حلول
�لجتماع  خم���رج���ات  وت�����ص��م��ن��ت 
�لدعوة �إىل �لتو��صل مع �لإد�ر�ت 
�ملعنية و�لبنوك لتاأجيل �لأق�صاط 
على �ملالك و�مل�صتاأجرين و�إيجاد 
تق�صيطية  �أو  مت��وي��ل��ي��ة  ح���ل���ول 
�إيجاد  جانب  �إىل  للم�صتاأجرين، 
تعرث  م�صاألة  حلل  مبتكرة  �آليات 
ف�صال  �ل�صد�د،  عن  �مل�صتاأجرين 
ع���ن در�����ص���ة �ل�����دور �ل�����ذي يجب 
�أن ي��ق��وم ب��ه ق��ط��اع �ل��ع��ق��ار�ت يف 
تاأمني �لدعم للجهات �حلكومية 
�ل����ظ����روف  و�خل�����ا������ص�����ة يف ظ�����ل 
�لر�هنة وحت�صبا لأية م�صتجد�ت 

قد تطر�أ.

�للوج�صتية  و�خل���دم���ات  �ل��ت��وري��د 
و�لتخزين و�لتي تعمل يف جمالت 
�ملرنة،  و�ل��ت��غ��ل��ي��ف  �ل��ت��ع��ب��ئ��ة  م����و�د 
�لبال�صتيكية،  و�لأكيا�س  و�ل�صبغ، 
�ملمتدة  �لبال�صتيكية  و�لأ���ص��رط��ة 

�لتغليف،  و�أك��ي��ا���س  و�ملتخ�ص�صة، 
و�مل��ن��ت��ج��ات �ل��دو�ئ��ي��ة، وي��ع��م��ل بها 
�أكرث من 1،200 موظف، وت�صل 
 150 �إىل  �ل�����ص��ن��وي��ة  م��ب��ي��ع��ات��ه��ا 

مليون دولر.

الرئي�ص الإيراين: ا�صتئناف الأن�صطة 
القت�صادية منخف�صة املخاطر 11 اأبريل 

•• دبي-رويرتز

�صت�صتاأنف  ب��الده  �إن  �لأح���د  �أم�����س  �لإي���ر�ين ح�صن روح���اين  �لرئي�س  ق��ال 
�لأن�صطة �لقت�صادية “منخف�صة �ملخاطر” يف 11 �أبريل ني�صان رغم �أن 
�إير�ن ت�صهد �أكرب عدد �إ�صابات ووفيات بفريو�س كورونا �مل�صتجد يف �ل�صرق 

�لأو�صط.
وتبذل �إير�ن جهود� م�صنية للحد من تف�صي فريو�س كورونا، لكن �ل�صلطات 
�لعامة لحتو�ء  �حلياة  تقييد  �إىل  �لر�مية  �لإج���ر�ء�ت  �أن  �أي�صا من  قلقة 

�لفريو�س قد تدمر �قت�صاد� يرزح حتت وطاأة �لعقوبات بالفعل.
�ل�صحة،  وز�رة  �إ���ص��ر�ف  “حتت  �لتلفزيون  بثه  �جتماع  يف  روح���اين  وق��ال 
�عتبار� من  ��صتئنافها  �صيتم  �ملخاطر  �لقت�صادية منخف�صة  �لأن�صطة  كل 
�عتبار�  ��صتئنافها يف طهر�ن  �صيتم  �لأن�صطة  “تلك  قائال  وتابع  �ل�صبت” 

من 18 �أبريل«.
خارج  من  �صيعمل  �حلكوميني  للموظفني  �لإجمايل  �لعدد  “ثلثا  و�أ�صاف 
�ملنزل  يف  �لبقاء  ن�صيحة  �لقر�ر  يناق�س  ل  �ل�صبت...  من  �عتبار�  �ملكاتب 

�لتي �أ�صدرتها �ل�صلطات �ل�صحية«.
قال  لكنه  �مل��خ��اط��ر.  منخف�س  بالن�صاط  يعنيه  م��ا  روح����اين  ي��ح��دد  ومل 
و�جلامعات  �مل��د�ر���س  ي�صمل  مب��ا  �ملخاطر”  “عالية  �لأن�صطة  تعليق  �إن 
 18 �صيمدد حتى  و�لدينية  و�لريا�صية  و�لثقافية  �لجتماعية  و�لأح��د�ث 
�لإير�نيون مر�ر� من جتاهل كثري من  �مل�صوؤولون  و��صتكى  ني�صان.  �أبريل 
�لإير�نيني ملنا�صد�ت �لبقاء يف منازلهم و�إلغاء خطط �ل�صفر لق�صاء عطلة 

�لعام �جلديد �لتي بد�أت يف 20 مار�س �آذ�ر.
وح����ذرت �ل�����ص��ل��ط��ات �ل�صحية م��ن��ذ ذل���ك �حل���ني م��ن م��وج��ة ج��دي��دة من 
�لإ�صابات. و�أحجمت حكومة روحاين عن فر�س �إجر�ء�ت عزل عامة على 
مدن يف �لبالد لكنها منعت �لتنقل بني �ملدن حتى �لثامن من �أبريل ني�صان. 

وقال روحاين �إن هذ� �حلظر �صيمدد �أي�صا حتى 18 �أبريل ني�صان.
 

�ل�صيخ  �ل�����ص��م��و  ���ص��اح��ب  ب��ق��ي��ادة 
ب����ن حممد  ����ص���ل���ط���ان  �ل����دك����ت����ور 
�لأعلى  �ملجل�س  ع�صو  �لقا�صمي 
حاكم �ل�صارقة، من خالل �إطالق 
�لقت�صادية  �ملحفز�ت  حزمة من 
تعزيز  يف  �إيجابا  �صتنعك�س  �لتي 
قدر�ت �ل�صركات وتخفيف �لأعباء 

�ملالية عنها مبا يدعمها للحفاظ 
�أي�صا  مثمنا  �أعمالها،  �صري  على 
�لتي  و�ل����ت����د�ب����ري  �لإج�������������ر�ء�ت 
�ت��خ��ذت��ه��ا غ��رف��ة �ل�����ص��ارق��ة للحد 
كورونا  ف���ريو����س  ت���د�ع���ي���ات  م���ن 
بالعديد  تكللت  و�ل��ت��ي  �مل�صتجد 
من �لقر�ر�ت �لتي ت�صنتها حزمة 

�ملحفز�ت.
م���الك  �أن  �ل���������ص����وي����دي،  و�أك���������د 
رئي�صيا  ج���زء�  ميثلون  �ل��ع��ق��ار�ت 
فيه  يعملون  �ل���ذي  �ملجتمع  م��ن 
�لعتبار  بعني  ياأخذو�  �أن  ويجب 
�لعاملية  �لقت�صادية  �لتحديات 
�ل����وب����اء  �ل����ر�ه����ن����ة يف م���و�ج���ه���ة 
�لعاملي “كوفيد19” و�أن تتناغم 
جهودهم مع �ملبادر�ت �حلكومية 
�لقت�صاد،  حتفيز  �إىل  �ل��ه��ادف��ة 
م�صري� �إىل �أن �لتعاون و�لتعا�صد 
ب����ني �أف��������ر�د �مل��ج��ت��م��ع ك���اف���ة هو 

عقدته  �ل���ذي  �ملبا�صر  �لتفاعلي 
عمل  ملجموعة  �لتمثيلية  �للجنة 
�لت�صال  ع��رب  �ل��ع��ق��ار�ت،  ق��ط��اع 
�صعيد  ب��رئ��ا���ص��ة  م���وؤخ���ر�  �مل���رئ���ي 
�ل�����ص��وي��دي رئ��ي�����س �للجنة  غ���امن 
يف  �ل��ع��ق��ار�ت  ل��ق��ط��اع  �لتمثيلية 
�ل�صارقة،  و�صناعة  جت��ارة  غرفة 
من  ع��دد  �لج��ت��م��اع  ناق�س  حيث 
باإعادة  �لنظر  يف  متثلت  �مل��ح��اور 
ج���دول���ة �ل���دف���ع���ات �لإي���ج���اري���ة، 
بع�س  يف  �لإع�����ف�����اء�ت  وت��ط��ب��ي��ق 
�إدخال  �إمكانية  وم��دى  �حل���الت، 
�لتقنيات �لإلكرتونية يف حت�صيل 

�لدفعات.

تخفيف االأعباء 
�ل�صويدي،  غ��امن  �صعيد  و�أع����رب 
�صكره  ع�����ن  �لج����ت����م����اع  خ������الل 
�حلكومية  ل��ل��ج��ه��ود  وت��ث��م��ي��ن��ه 

فلك�صي  “�صريناث  �صركة  وتعترب 
�لتغليف  مل���و�د  منتج  �أك���رب  باك”، 
وهي  �ل���ه���ن���د،  يف  �ل��ب��ال���ص��ت��ي��ك��ي��ة 
�إح�����دى ���ص��رك��ات جم��م��وع��ة �صري 
�صال�صل  ق��ط��اع  ر�ئ���دة  �ل�صناعية، 

�ملنتجات �إىل �لأ�صو�ق.. م�صري� �إىل 
تتيح  �ل�صناعية  خليفة  مدينة  �أن 
�لتجارة  مب��ر�ك��ز  ��صتثنائياً  رب��ط��اً 
ميناء  ����ص���م���ن���ه���ا  م�����ن  �حل����ي����وي����ة 

خليفة.
�لرئي�س  م���الين،  �أ�صي�س  و�أع����رب 
“�صريناث  ل�����ص��رك��ة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي، 
عن �صكره و�متنانه  فلك�صي باك”، 
�ل�صناعية  خليفة  م��دي��ن��ة  ل��دع��م 
�لذي  �مل�صنع  ه��ذ�  �إن�صاء  �أج��ل  من 
�ملتطورة  م��ر�ف��ق��ه��ا  م��ع  �صيتكامل 
�لبال�صتيكية  �ل��ل��د�ئ��ن  جم��م��ع  يف 
حتقيق  يف  �لكبرية  ثقته  ..مبديا 
جن����اح����ات ك����ب����رية �ن����ط����الق����اً من 

�أبوظبي.
وقال: �إن هذ� �لتعاون يعك�س عزمنا 
على تو�صيع �أعمالنا لدخول �أ�صو�ق 
جديدة حيث �صن�صتفيد من �لبنى 
و�صرعة  �مل�صتوى  عاملية  �لتحتية 
توفري �ملو�د �خلام �لالزمة، و�لتي 
�صركتنا  تكت�صبها  كبرية  ميزة  تعد 
�إن�����ص��اء ه���ذ� �مل�صنع يف  م��ن خ���الل 
يف  �لبال�صتيكية  �ل��ل��د�ئ��ن  جم��م��ع 

مدينة خليفة �ل�صناعية.

باخلدمات  م���ق���رون���ة  �ل��ت��اأ���ص��ي�����س 
�لأقل تكلفة يف �ملنطقة.

وتقّدر �لإنتاجية �ل�صنوية للم�صنع 
 30،000 �إىل  ي�صل  مبا  �جلديد 
طن مرتي من �ملو�د �لبال�صتيكية 
�مل�صنع  ي�صتخدم  �أن  �ملتوقع  وم��ن 
�لإنتاج  خ��ط��وط  �أح����دث  �جل��دي��د 
بتقنية  ت��ع��م��ل  �ل���ت���ي  �لأوروب�����ي�����ة 
مو�د  لإنتاج  �لبال�صتيك،  ط��ارد�ت 
�لتغليف �لبال�صتيكية مما يتيح له 
فر�س تو�صيع �لن�صاط يف �لأ�صو�ق 

�لأفريقية و�لأوروبية.
�ملدير  �مل������رزوق������ي،  خ����ال����د  وق�������ال 
خليفة  م����دي����ن����ة   - �ل�����ت�����ج�����اري 
�صركة  ي����ربز وج�����ود  �ل�����ص��ن��اع��ي��ة: 
“�صريناث فلك�صي باك” يف جممع 
�للد�ئن �لبال�صتيكية �لقيمة �لتي 
�ملتخ�ص�صة  �مل��ج��م��ع��ات  ت�����ص��ي��ف��ه��ا 
م���ن ح��ي��ث مت��ك��ني �ل�����ص��رك��ات من 
�ل���ص��ت��ف��ادة م���ن ت��و�ج��ده��ا �صمن 
نطاق و�حد وبالقرب من كافة ما 
حتتاجه من خدمات، ما يرفع من 
ويخف�س  �أع��م��ال��ه��ا  ت�صيري  ك��ف��اءة 
و�صول  من  وي�صرع  �لإن��ت��اج  تكلفة 

مليار درهم اإجمايل ناجت اأبوظبي بالأ�صعار   620
الثابتة خال الأ�صهر الت�صعة الأوىل من 2019

•• اأبوظبي - وام:

مليار   620 نحو  �إىل  �أبوظبي  لإم���ارة  �لإج��م��ايل  �ملحلي  �لناجت  �رتفع 
 2019 درهم بالأ�صعار �لثابتة خالل �لأ�صهر �لت�صعة �لأوىل من �لعام 
بنمو ن�صبته 4.6 % مقارنة مع 592.9 مليار درهم تقريبا يف �لفرتة 

ذ�تها من �لعام 2018.
و�أظهرت �لإح�صائيات �ملجمعة - �لتي ي�صدرها مركز �أبوظبي لالإح�صاء 
ج��اء مدعوما  ل��الإم��ارة  �لإج��م��ايل  �ملحلي  �لناجت  �مل�صجل يف  �لنمو  �أن   -

بالن�صاط �لذي �أبدته جميع �لقطاعات خالل فرتة �لر�صد.
�لثابتة  بالأ�صعار  �لإج��م��ايل  �ملحلي  �ل��ن��اجت  ت��ق��دي��ر�ت  تعك�س  م��ا  وع���ادة 
�لأ�ص���عار  تغي���ر�ت  �أث�����ر  �إلغ�������اء  يتم  حيث  �لقت�صاد،  يف  �لفعلي  �لتغري 
بالأ�ص����عار  �لإجمال����ي  �ملحلي  �لنات����ج  تقدي����ر�ت  بخ����الف  وذلك  عليها 

�جلارية.
وعلى �مل�صتوى �لربعي فقد �رتفع �لناجت �ملحلي �لإجمايل لإمارة �أبوظبي 
بالأ�صعار �لثابة خالل �لربع �لأول من 2019 �إىل 207.2 مليار درهم 
�ملقابل  �لربع  درهم يف  196 مليار  %5.7 مقارنة مع  ن�صبتها  بزيادة 

من 2018.
�لعام  من  �لثاين  �لربع  خالل  �لقت�صادية  �لقطاعات  ن�صاط  وتو��صل 
�ملا�صي ما رفع من �إجمايل �لناجت �ملحلي بالأ�صعار �لثابتة �إىل 207.7 
دره��م يف  197.4 مليار  %5.2 مقارنة مع  ن�صبته  بنمو  دره��م  مليار 

�لربع �لثاين من 2018.
وخالل �لربع �لثالث من �لعام �ملا�صي �رتفع �لناجت �ملحلي �لإجمايل �إىل 
199.5 مليار  %2.7 مقارنة مع  بنمو ن�صبته  درهم  مليار�ت   205

درهم يف �لربع �ملقابل من �لعام 2018.

بتكلفة  �حل��ايل،  �لعام  من  �لثاين 
مليار   1.5 �إىل  ت�صل  ت��ق��دي��ري��ة 
درهم. ومع تد�صني هذه �ملحطات 
�مل����ح����ط����ات جهد  ���ص��ي�����ص��ل ع������دد 
 305 �إىل  �ل�صبكة  11/132 يف 
�لطلب  ل���ت���اأم���ني  وذل�����ك  حم��ط��ة 
�لكهربائية  �لطاقة  على  �ملتنامي 
وي�صمن  �ل���ص��ت��خ��د�م��ات  ملختلف 
����ص��ت��م��ر�ر و����ص��ت��ق��ر�ر �لم�����د�د�ت 
كافة  يف  �مل�صتهلكني  خمتلف  �إىل 

�لأوقات .

•• دبي-الفجر:

دبي  ومياه  كهرباء  هيئة  تو��صل   
�ل�صري قدماً مب�صاريعها �لتنموية 
ث��م��ان��ي��ة حمطات  د����ص���ن���ت  ح���ي���ث 
حت���وي���ل رئ��ي�����ص��ي��ة ج����دي����دة منذ 
بد�ية هذ� �لعام جهد 11/132 
 150 حتويلية  بقدرة  كيلوفولت 
م��ي��ج��اف��ول��ت �أم���ب���ري ل��ك��ل حمطة 
 132 �أر����ص���ي���ة ج��ه��د  ك���اب���الت  و 
كيلومرت   16 ب��ط��ول  كيلوفولت 
ل����رب����ط����ه����ا مب����خ����ت����ل����ف م���ن���اط���ق 
و�عتمادية  ك���ف���اءة  ل�����ص��م��ان  دب���ي 
وتو�فرية �صبكة نقل �لكهرباء ذ�ت 
كيلوفولت   132 �ل��ع��ايل  �جل��ه��د 

فيها.
����ص���ع���ي���د حممد  م�����ع�����ايل:  وق��������ال 
�لرئي�س  �ملنتدب  �لع�صو  �لطاير، 
“ياأتي تد�صني  للهيئة:  �لتنفيذي 
مع  �ن�صجاماً  �جل��دي��دة  �ملحطات 
روؤية �صيدي �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ 
نائب  �آل مكتوم،  ر��صد  حممد بن 
�ل����دول����ة، رئ��ي�����س جمل�س  رئ��ي�����س 

�ل�����وزر�ء، ح��اك��م دب���ي- رع���اه �هلل- 
�لقت�صادية  �ل��ت��ن��م��ي��ة  ت��ع��زي��ز  يف 
�لإم��ارة، وتو�فقا  و�لجتماعية يف 
م�����ع ح����رك����ة �ل���ن���م���و �حل�������ص���اري 
ومبا  فيها،  �مل�صتمرة  و�ل��ع��م��ر�ين 
�ل�صرت�تيجية  �لأه�����د�ف  يحقق 
2021 وخطة  �لإم����ار�ت  ل��روؤي��ة 
�لإم����ار�ت  2021، وم��ئ��وي��ة  دب���ي 
�لإم�������ار�ت  دول�����ة  جل��ع��ل   2071
�لعربية �ملتحدة من �أف�صل �لدول 
يف �ل��ع��امل. و�ن��ط��الق��اً م��ن روؤيتنا 
عاملياً  ر�ئ��دة  موؤ�ص�صة  نكون  �أن  يف 
م�����ص��ت��د�م��ة وم��ب��ت��ك��رة، ن�����ص��اه��م يف 
و�ملر�فق  �لتحتية  �لبنية  ت��ع��زي��ز 
�خلدمية يف �إم��ارة دبي وفق �أعلى 
ين�صجم  مب���ا  �ل���ع���امل���ي���ة،  �مل���ع���اي���ري 
م����ع دف�����ع ع��ج��ل��ة �ق���ت�������ص���اد دول����ة 
�لإم�������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة �إىل 
كمركز  مكانتها  وتر�صيخ  �لأم���ام 

�قت�صادي عاملي ر�ئد«.
بناء  :”يجري  م��ع��ال��ي��ه  و�أ����ص���اف 
�أعلى  وف��ق  �لطاقة  نقل  حمطات 
معايري �جلودة و�ل�صالمة وحتتوي 

�لطموحة«.
لهذه  �لإجمالية  �لتكلفة  وبلغت 
مليون    850 ح����و�يل  �مل�����ص��اري��ع 
درهم ، وبذلك �رتفع عدد �ملحطات 
يف   11/132 ج��ه��د  �ل��رئ��ي�����ص��ي��ة 

�لرقمية  �ل��ت��ق��ن��ي��ات  �أح����دث  ع��ل��ى 
مبا  �لتحويل  مبحطات  �خلا�صة 
وكفاءة  �عتمادية  دع��م  يف  ي�صاهم 
عمل هذه �ملحطات لتخدم خطط 
و�لقت�صادية  �ل��ع��م��ر�ن��ي��ة  دب����ي 

 293 �إىل  �ل��ك��ه��رب��اء  ن��ق��ل  �صبكة 
حمطة.  كما تقوم �لهيئة بتنفيذ 
�لختبار�ت �لنهائية ملا يقارب 12 
 11/132 ج���ه���د  ن���ق���ل  حم���ط���ة 
كيلوفولت لتد�صينها خالل �لربع 

بقيمة ا�ستثمارات 55 مليون درهم

»خليفة ال�صناعية« ت�صم اأول امل�صانع ل� »�صريناث فلك�صي باك« الهندية يف ال�صرق الأو�صط

»جلفار« تعنّي رئي�ًصا تنفيذًيا جديًدا لدفع التحّول الت�صغيلي ودعم النمو
�إمتام  �لعمل على  �ملنطقة، عرب  ر�ئ��دة يف جمال �لأدوي��ة يف  ك�صركة 
�لنا�س على  مهمتها يف توفري �حللول عالية �جل��ودة وتعزيز �صحة 
�صقر  �ل�صيخ  �صمو  ق��ال  جهته،  م��ن  و�ل��ع��امل��ي.  �لإقليمي  �مل�صتويني 
�ل�صجل  “�إن  “جلفار”:  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �لقا�صمي  حميد  ب��ن 
�إىل  ب��الإ���ص��اف��ة  �لأدوي����ة  �صناعة  جم��ال  يف  ع�صام  للدكتور  �حل��اف��ل 
خ��ربت��ه �ل��و����ص��ع��ة يف جم���ال ���ص��ن��اع��ة �لأدوي�����ة يف ك��ل م��ن �لأ�صو�ق 
�لر��صخة و�لنا�صئة، خرب دليل على قيادته عمليات �لتحّول �لر�ئدة 
يف �لأعمال، بالإ�صافة �إىل تخطيطه �ل�صرت�تيجي و�صمان مر�حل 
تنفيذ �ل�صرت�تيجيات. كما من �صاأن قدرته يف �إد�رة منظمة متنوعة 
ي�صمن  �ن  �صعبة  بيئات  و�صط  �أعمالها  وتعزيز  �لنجاح  �إىل  ودفعها 
�لتاأثري �ل�صخم ل�”جلفار” يف �لأ�صو�ق �ل� 50 حيث نعمل يف جميع 
د. ع�صام من�صب  ت��ب��ّو�أ  “جلفار”،  تعيينه يف  وقبل  �ل��ع��امل«.  �أن��ح��اء 

••راأ�س اخليمة-الفجر:

�أكرب  �إح��دى  “جلفار”،  �لدو�ئية  لل�صناعات  �خلليج  �صركة  �أعلنت   
عن  و�أفريقيا،  �لأو�صط  �ل�صرق  منطقة  يف  �لأدوي��ة  ت�صنيع  �صركات 
تعيني �لدكتور ع�صام فاروق رئي�ًصا تنفيذًيا، يف ظل برنامج �لتحّول 
�لريادي �لذي تقوده �ل�صركة يف منطقة �ل�صرق �لأو�صط وغريها من 

�ملناطق.
و�صوف يقود د. ع�صام، �لذي يتمّتع باأكرث من 27 عاًما من �خلربة، 
برفع  �مل�صتمر  �لتز�مها  خالل  من  وتطّورها  “جلفار”  �صركة  منّو 
ب�صكل  �لتحتية  وبنيتها  وممار�صاتها  وعملياتها  من�صاآتها  م�صتوى 
و�ل�صنو�ت   2020 ع��ام  خ��الل  مبتانة  �ل�صركة  ��صتمر�رية  ي�صمن 
�ملقبلة. و�صوف ي�صاهم د.ع�صام يف تر�صيخ موقع “جلفار” يف �ل�صوق 

فخور بالن�صمام �إىل منظمة تقع يف �صلب دولة �لإمار�ت، ول تز�ل 
و�أتطلع  وخ��ارج��ه��ا.  �خليمة  ر�أ����س  يف  �لقت�صادي  �لنمو  يف  ت�صاهم 
للعمل مع فريق ذ�ت مهارة عالية يف �لأ�صهر �ملقبلة، حيث نهدف �إىل 
مو��صلة �صمان �إنتاج �لأدوية ذ�ت �جلودة �لعالية، �إىل جانب �بتكار 
تغرّي  �لتي  �ل�صحية  �لرعاية  وحلول  �مل�صافة  �لقيمة  ذ�ت  �ملنتجات 
�أنا ملتزم ب�صكل  �إليها.  حياة �لأ�صخا�س �لذين هم يف �أم�س �حلاجة 
كامل جتاه ��صتعادة مكانة “جلفار” ك�صركة �صناعات دو�ئية ر�ئدة 

�إقليمًيا خالل ثالث �صنو�ت«. 
من  �ل�صيدلة  يف  بكالوريو�س  �صهادة  على  ع�صام  �لدكتور  حاز  وقد 
ماج�صتري  درجة  على  ح�صوله  �إىل  بالإ�صافة  “�لزقازيق”،  جامعة 
حول �إد�رة �جلودة �ل�صاملة و�إد�رة �لعمليات من �جلامعة �لأمريكية 

يف �لقاهرة و�جلمعية �لأمريكية للجودة.

�ل�صيدلنية،  للمنتجات  “�لكندي”  ل�صركة  �لتنفيذي  �لرئي�س 
قيادته  وعرب   .2006 عام  �إن�صائها  منذ  �ل�صركة  �إد�رة  ت�صّلم  حيث 
�ل�صتثنائية، �صهدت �ل�صركة منًو� ��صتثنائًيا حيث �أ�صبحت ثاين �أكرب 
�صركة �أدوية يف �جلز�ئر و�صمال �إفريقيا. ومن بعدها، �صغل من�صب 
�لرئي�س �لتنفيذي ملجموعة �صركة “�م ��س فارما” ملدة �صبع �صنو�ت، 
�أكرب  �إح��دى  �إىل جعلها  �أحدثه يف �ل�صركة  �أدى �لتحّول �لذي  حيث 
خم�س �صركات �أدوية ر�ئدة يف �ل�صرق �لأو�صط و�صمال �إفريقيا. كما 
توىّل د. ع�صام منا�صب عليا يف �لعديد من �ل�صركات، ومنها �صركة 
“تي  وجمموعة  �أفينتي�س”  و”�صانويف  كالين”  �صميث  “غالك�صو 
ثري �يه فارما” و”جلفار �أملانيا”، مر�كًما بذلك ثروة من �خلرب�ت 

�لقّيمة عرب بيئات �لأعمال �لعامة ومتعددة �جلن�صيات.
“�أنا  “جلفار”:  �إىل  �ن�صمامه  على  تعليقاً  ف��اروق  ع�صام  د.  وق��ال 
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املال والأعمال
رئي�ص برملان الكويت ين�صح �صركة طريان يونايتد تقل�ص رحاتها ملنطقة نيويورك  

احلكومة ب�صحب قانون الدين  
•• الكويت-رويرتز

قال رئي�س جمل�س �لأمة �لكويتي مرزوق �لغامن �أم�س �إن �حلكومة �أر�صلت 
للربملان يوم �خلمي�س قانون �لدين �لعام لل�صماح لها باقرت��س 20 مليار 
وقال  دي��ن��ار.  مليار   25 مببلغ  ي�صمح  ك��ان  �صابق  م�صروع  م��ن  ب��دل  دي��ن��ار 
�لغامن يف ت�صريحات �صحفية بالربملان �إن �لقانون �جلديد �نتهى �إعد�ده يف 
فرب�ير �صباط، �أي قبل ظهور تد�عيات �أزمة كورونا وو�صف توقيت تقدميه 
باأنه “�صيء”. وقال �إن فر�س مو�فقة �لربملان عليه “تكاد تكون معدومة”. 
و�أ�صاف �أنه لن يحيله �إىل �للجنة �ملالية ليعطي فر�صة للحكومة ل�صحبه 

وتقدمي قانون ير�عي �لظروف �حلالية يف ظل �أزمة كورونا.

تلك  �أ�صا�صية خالل  تقدمي خدمة  �أيرلينز  يونايتد  ��صتمر�ر 
�لأوقات �ل�صعبة. �ملجال �جلوي يف نيو�رك ولجو�رديا من بني 
�لأكرث �زدحاما يف �لعامل وعلينا م�صوؤولية م�صتمرة يف تو�صيل 
�أنه  �ل�صركة  و�أ�صافت  يحتاجون«.  حيث  �إىل  و�لب�صائع  لنا�س 
ب�صرف �لنظر عما �إذ� كان �ملوظفون يبا�صرون �لعمل �صتو��صل 
�ملحليني يف هذين  للموظفني  و�مل��ز�ي��ا  �ل��رو�ت��ب  دف��ع  �ل�صركة 
�ملوقعني. و�صي�صتمر هذ� �لتخفي�س ثالثة �أ�صابيع على �لأقل. 
ت�صرر� من جائحة  �لأمريكية  �لوليات  �أكرث  نيويورك  وتعد 
يف  �صخ�صا   3565 بحياة  حاليا  �ل��ف��ريو���س  و�أودى  ك��ورون��ا. 
�ل��ولي��ة �أو �أك���رث م��ن 40 يف �مل��ئ��ة م��ن ك��ل ح���الت �ل��وف��اة من 

كورونا بالوليات �ملتحدة.

•• نيوورك-رويرتز

ب�صكل  �صتخف�س  �إنها  �أيرلينز  يونايتد  ط��ري�ن  �صركة  قالت 

نيويورك  مب��دي��ن��ة  م��ط��اري��ن  �إىل  �جل���وي���ة  رح��الت��ه��ا  ك��ب��ري 
نيو�رك  و�صيخف�س  كورونا.  فريو�س  تف�صي  و�صط  �لأمريكية 
�لتي  �ليومية  نيويورك،�لرحالت  منطقة  يف  �ل�صركة  ،مركز 
تبلغ 139 رحلة �إىل 62 وجهة لت�صبح 15 رحلة يوميا �إىل 
ت�صع وجهات. يف حني قال لجو�رديا �إنه �صيخف�س رحالته من 
18 �إىل رحلتني . وقال جريج هارت كبري م�صوؤويل �لعمليات 
نر�عي   “ للموظفني  م��ذك��رة  يف  �أي��رلي��ن��ز  ي��ون��اي��ت��د  ب�صركة 

�ل�صاعة عرب �خلدمة �لهاتفية �أو 
�ملحادثة �لفورية.

�لوقائية  �لإج���ر�ء�ت  ومن �صمن 
للمز�د�ت  �لإم��ار�ت  �لتي طبقتها 
وثائق  ج��م��ي��ع  ت�����ص��ل��ي��م  م����وؤخ����ر� 
عن  بالعمالء  �خلا�صة  �ملركبات 
ط��ري��ق �ل��ربي��د ح�����ص��ر�، وكذلك 
ت��و���ص��ي��ل ج��م��ي��ع �مل���رك���ب���ات �إىل 
�لعمالء عن طريق �صاحنات �لنقل 
للمز�د�ت،  ب����الإم����ار�ت  �خل��ا���ص��ة 
ف�������ص���ال ع����ن ع�����دم �����ص���ت���الم �أي 
مبالغ مالية نقدية �إل من خالل 
�لإيد�ع �لبنكي وذلك حر�صا على 

�ل�صالمة �لعامة للمجتمع. 

•• دبي-الفجر:

للمز�د�ت  �لإم���ار�ت  �صركة  ب��د�أت 
ع��ل��ى م�صتوى  �ل���ر�ئ���دة  �ل�����ص��رك��ة 
�ل�صرق �لأو�صط يف تنظيم  و�إد�رة 
و�لإلكرتونية،  �لعلنية  �مل����ز�د�ت 
ب��ت��ط��ب��ي��ق ن��ظ��ام �ل��ع��م��ل ع���ن بعد 
وكاف����ة  �ل��رئ��ي�����ص��ي  مقره�����ا  يف 
ف���روع���ه���ا، وذل�����ك ����ص��ت��ج��اب��ة �إىل 
للوقاية  �حل��ك��وم��ي��ة  �لإج������ر�ء�ت 
�مل�صتجد  ك���ورون���ا  ف���ريو����س  م���ن 
�لتد�بري  و�صمن   ”19 “كوفيد 
�تخذتها  �ل����ت����ي  �لح�������رت�زي�������ة 
�ملوظفني  ���ص��الم��ة  ع��ل��ى  ح��ف��اظ��ا 

و�ملتعاملني.
ومت تطبيق نظام �لعمل �جلديد 
طبيعة  م�����ع  ي���ت���ن���ا����ص���ب  ب�������ص���ك���ل 
وذلك  و�لإد�ر�ت،  �لأق�����ص��ام  عمل 
و�لتطبيقات  �لتقنيات  با�صتخد�م 
�ملوظفني  متكن  �لتي  و�لأن��ظ��م��ة 

ت���وف���ر �أق�������ص���ى درج�������ات �مل���رون���ة 
للمتعاملني  �ل�صتخد�م  و�صهولة 
�لتي  �ل���ذك���ي���ة  م��ن�����ص��ات��ه��ا  ع����رب 
�ملتخ�ص�صة  ن�صاطاتها  تت�صمن 
�مل����������ز�د�ت  و�إد�رة  ت���ن���ظ���ي���م  يف 
�لتي  و�لإل����ك����رتون����ي����ة،  �ل��ع��ل��ن��ي��ة 
�ملركبات  بيع  م����ز�د�ت  ت�صتهدف 
و�أرق��������������ام �ل�����������ص�����ي�����ار�ت �مل���م���ي���زة 
ت�صفية  وم�����ص��اري��ع  و�ل���ع���ق���ار�ت 
�لأ��������ص�������ول و�لأرق���������������ام �مل���م���ي���زة 
و�ملجوهر�ت  �ملتحركة  للهو�تف 
و�لقدمية  �ل��رت�ث��ي��ة  و�مل��ن��ت��ج��ات 
�لبناء  وم��ع��د�ت  �لثقيلة  و�لآلت 
كما  �لكثري،  وغريها  و�لت�صنيع، 
�لإلكرتونية  خ��دم��ات��ه��ا  ت�صتمل 
�لذكية  �لتطبيقات  على  �ملتاحة 
و�ملوقع �لإلكرتوين خدمات دفع 

وخدمات  �مل������ز�د،  دخ����ول  ت���اأم���ني 
ب��ع��د �ملبيع  �إج��������ر�ء�ت م���ا  �إن���ه���اء 
وت��ت�����ص��م��ن �ل���دف���ع �لإل����ك����رتوين 
و�إر���ص��ال �إي�����ص��الت �لإي����د�ع لدى 
خدمات  �إىل  بالإ�صافة  �لبنوك، 
�ملركبات  �أور�ق  ت�����ص��ل��ي��م  ط��ل��ب 
وت�صليم �ملركبات �إىل �ملوقع �لذي 
ي����ح����دده �مل���ت���ع���ام���ل، ف�����ص��ال عن 
وخدمات  مركبة  ت�صدير  خدمة 
ل��ل��وح��ات يف ر�أ�س  �مل��ب��ا���ص��ر  �ل��ب��ي��ع 
�مللكية  �إد�ر  وخ���دم���ة  �خل���ي���م���ة، 
وبدل �لفاقد و�لتنازل، �إىل جانب 
�إجناز  للمتعاملني  فيمكن  ذل��ك 
من�صات  ع��رب  معامالتهم  ك��اف��ة 
�لتو��صل  �أو  �ل��ذك��ي��ة،  �ل�����ص��رك��ة 
لإنهاء  �لعمالء  مع مركز خدمة 
جميع عمليات �ل�صر�ء على مد�ر 

�لوظيفية  م��ه��ام��ه��م  �إجن����از  م��ن 
وكفاءة  وب����ج����ودة  ���ص��ل�����س  ب�����ص��ك��ل 
عالية، ودون حدوث �أي تاأثري يف 
�صري �لعمل، ومبا يدعم ��صتمر�ر 

�ن�صيابية �لعمل وكفاءته.

% خدمات اإلكرت�نية 100 
و�أكد �صعادة عبد �هلل مطر �ملناعي 
و�لع�صو  �لإد�رة  جمل�س  رئي�س 
�أن  ل��ل��م��ز�د�ت،  ل��الإم��ار�ت  �ملنتدب 
�أنهو�  �ل�����ص��رك��ة  م��وظ��ف��ي  ج��م��ي��ع 
وتقنية  ف��ن��ي��ة  ت��دري��ب��ي��ة  ب���ر�م���ج 
مكثفة على نظام �لعمل عن بعد، 
�لجتماعات  ع��ق��د  �آل���ي���ة  ���ص��م��ل��ت 
وت�صيري  م��ت��ط��ورة،  تقنيات  ع��رب 
�لو�صائل  ع��رب  �ليومية  �لأع��م��ال 
�ل��رق��م��ي��ة �مل���ت���و�ف���رة، ف�����ص��ال عن 

وعناية  �أه��م��ي��ة  ت��اأ���ص��ي�����ص��ه��ا  م��ن��ذ 
�مل�صتد�م  �لتطوير  مل�صاألة  خا�صة 
على  ل��ت��ك��ون  �لتقنية  لأن��ظ��م��ت��ه��ا 
�أعلى م�صتوى من �لدقة و�لأمان 
و�ل�صهولة، مبا ي�صمن لها ك�صب 
ر�صا متعامليها و�لرتقاء �لد�ئم 
�إىل  لف��ت��ا  وم��ك��ان��ت��ه��ا،  ب�صمعتها 
حتقيق  يف  جن��ح��ت  �ل�����ص��رك��ة  �أن 
�ل��ع��دي��د م��ن �لإجن������از�ت �ملحلية 
ل���ه���ا على  �مل�������ص���ه���ود  و�ل����ع����امل����ي����ة 
�ل�صعيد �ملوؤ�ص�صي، وكذلك ل�صالح 
�صركائها �ل�صرت�تيجيني، يف �إطار 
ع��ل��ى مو�كبة  �ل������دوؤوب  ح��ر���ص��ه��ا 
م�����ص��رية �ل��ت��ح��ول �ل���ذك���ي �ل���ذي 
�لروؤية  ظ��ل  يف  �ل���دول���ة  ت�����ص��ه��ده 
�لر�صيدة،  ل��ق��ي��ادت��ه��ا  �حل��ك��ي��م��ة 
�له��ت��م��ام جعل  ه���ذ�  �أن  م���وؤك���د� 

وج�����ود ف���ري���ق دع����م ت��ق��ن��ي يقوم 
مب�����ص��اع��دة �مل��وظ��ف��ني ع��ل��ى مد�ر 
�ل�����ص��اع��ة لإمت������ام م��ه��ام��ه��م بكل 
ي�����ص��م��ن تقدمي  ���ص��ال���ص��ة، ومب����ا 
�خلدمات بفعالية وكفاءة عالية.

متعاملي  ك���اف���ة  �مل���ن���اع���ي  ودع������ا 
من  �ل����ص���ت���ف���ادة  �إىل  �ل�������ص���رك���ة 
�لتي  �لرقمية  �ل�صركة  منظومة 
�أدخلتها على عملياتها �لت�صغيلية 
�إد�رة  يف   100% بن�صبة  �ملغطاة 
و�لإلكرتونية  �لعلنية  �مل�����ز�د�ت 
ُت��ع��د �لأح������دث م���ن نوعها  �ل��ت��ي 
�ملوقع  ع��رب  و�ملتاحة  �ملنطقة،  يف 
�لذكي  �لتطبيق  �أو  �لإل��ك��رتوين 
باللغتني  �ملحمولة  �لهو�تف  على 
م�صري�  و�لإن��ك��ل��ي��زي��ة،  �ل��ع��رب��ي��ة 
�أولت  للمز�د�ت  �لإم���ار�ت  �أن  �إىل 

بعد  ع��ن  للعمل  �ل��ت��ح��ول  عملية 
تتم ب�صال�صة وتوؤدي نتائج �أف�صل 
ف�صال  �لتقليدي،  �لأ���ص��ل��وب  م��ن 
للمز�د�ت  �لإم���������ار�ت  ك����ون  ع���ن 
ت��ت��م��ت��ع ب���خ���ربة ت���زي���د ع��ل��ى 10 
�لإلكرتونية،  �مل���ز�د�ت  يف  �صنو�ت 
وهو ما وفر لها زخما قويا جلهة 
�مل��ز�ي��دي��ن وتر�صيد  �أع���د�د  زي���ادة 
وتعزيز  �ملوؤ�ص�صات  عن  �لتكاليف 
و�حلوكمة،  �ل�صفافية  م�صتوى 
�ل�صريك  �أي�����ص��ا  جعلها  م��ا  وه���و 
�جلهات  م����ن  ل���ل���ع���دي���د  �ل�����ر�ئ�����د 

بالدولة يف هذ� �ملجال.

�سهولة اال�ستخدام
وت���ت���ي���ح �لإم��������������ار�ت ل����ل����م����ز�د�ت 
�لتي  �لإل���ك���رتون���ي���ة  خ���دم���ات���ه���ا 

يف اإطار التدابري االحرتازية التي اتخذتها حفاظا على �سالمة املوظفني �املتعاملني

»الإمارات للمزادات« تبداأ بتطبيق نظام العمل عن بعد يف مقرها الرئي�صي وكافة فروعها 
املناعي: اأ�لينا اأهمية �عناية خا�سة مل�ساألة التطوير امل�ستدام الأنظمتنا التقنية 

جمارك دبي تطلق االإ�سدار اجلديد من ميثاق �سعادة العمالء

اأحمد حمبوب م�صبح: »ال�صعادة« حمور رئي�صي يف ا�صرتاتيجية 2022

دعمًا لعمالئها يف كافة اإمارات الد�لة:

اأدنوك للتوزيع توّفر احتياجات البيت الأ�صا�صية باأ�صعار خمف�صة

ا�ستجابة للتدابري املتخذة للت�سّدي لتف�سي فري��س كور�نا امل�ستجد )كوفيد-19(

بنك اأبوظبي الأول يبادر بت�صهيل عقد اجتماعات افرتا�صية للجمعيات العمومية ولأول مرة

تاأجيل اأ�صعار خام مايو
 ملا بعد اجتماع اأوبك+ 

•• دبي-رويرتز

�صرتجئ  �ل�صعودية  �أر�مكو  �إن  �لأح��د  �أم�س  مطلع  �صعودي  م�صدر  قال 
�لعا�صر  حتى  �أي��ار  مايو  ل�صهر  خلاماتها  �لر�صمية  �لبيع  �أ�صعار  �إع��الن 
وحلفائها  �أوب��ك  بني  �جتماع  عنه  �صي�صفر  ملا  �نتظار�  ني�صان  �أبريل  من 

بخ�صو�س تخفي�صات �إنتاج حمتملة.
�أر�مكو من  �إج��ر�ء غري م�صبوق مل تاأخذه  “�إنه  وقال �مل�صدر �ل�صعودي 
قبل. �أ�صعار �لبيع �لر�صمية ل�صهر مايو �أيار �صتعتمد على ما �صي�صفر عنه 
�جتماع �أوبك+. نبذل ما بو�صعنا لإجناحه، مبا يف ذلك �أخذ هذه �خلطوة 

غري �لعادية لتاأجيل �أ�صعار �لبيع �لر�صمية.«
كل  م��ن  �خل��ام�����س  بحلول  �لر�صمية  �لبيع  �أ���ص��ع��ار  ع���ادة  �أر�م��ك��و  ت�صدر 
و�لكويتية  �لإير�نية  �خلامات  �أ�صعار  �أ�صا�صها  على  يتحدد  و�لتي  �صهر، 
�لنفط  من  يوميا  برميل  مليون   12 من  �أك��رث  على  وتوؤثر  و�لعر�قية 

�ملتجه �إىل �آ�صيا.
تقلي�س حمتمل ملعرو�س  يوم �خلمي�س لبحث  �أوبك وحلفاوؤها  جتتمع 
ورو�صيا حدت  �ل�صعودية  �أ�صعار بني  �إنهاء حرب  �أج��ل  �لعاملي من  �خل��ام 

�لرئي�س �لأمريكي دونالد تر�مب �إىل �لتدخل.
�آذ�ر  مار�س  �جتماع  نتائج  تكر�ر  تريد جتنب  �لريا�س  �إن  �مل�صدر  وق��ال 
“ب�صبب عدم  �أوب��ك و�حللفاء  �لنفط بني  �ن��ه��ارت فيه حم��ادث��ات  �ل��ذي 

تعاون رو�صيا مع بقية �مل�صاركني من �أوبك+«.
�نتهت �لتخفي�صات �ملن�صقة بني �أع�صاء �أوبك وغريهم بقيادة رو�صيا يف 
31 مار�س �آذ�ر بعد �أن �صاعدت يف دعم �أ�صعار �لنفط �خلام منذ �أن بد�أت 

يف يناير كانون �لثاين 2017.
وقال �مل�صدر �إن �جتماع �أوبك+ كان مقرر� يف �لبد�ية يوم �لثنني لكنه 
تاأجل �إىل �لتا�صع من �أبريل ني�صان “لإتاحة مزيد من �لوقت للتو��صل 

مع جميع �ملنتجني مبن فيهم �أوبك+ وغريهم«.

م�صبح  حم���ب���وب  �أح����م����د  وق������ال 
�مل���دي���ر �ل���ع���ام جل���م���ارك دب����ي يف 
�جلديد:”  �لإ����ص���د�ر  �ف��ت��ت��اح��ي��ة 
دب����ي  ج��م��������������������ارك  يف  �ل�������ص���ع���ادة 
ل��ي�����ص��ت ����ص���������������ع���ار�ً و�إمن�������ا حمور 
�لد�ئرة  ��صرت�تيجية  يف  �أ���ص��ي��ل 

�مليثاق  حت��دي��ث  �إىل  ب��ا���ص��ت��م��ر�ر 
�ملتعلقة  توقعاتهم  يعك�س  ب�صكل 
فاإننا  �ملقدمة،  �خلدمة  مب�صتوى 
باآر�ئهم من خالل جميع  نرحب 

قنو�ت �لتو��صل �ملتاحة.
دبي  ج��م��ارك  :” تعمل  و�أ����ص���اف 
�ملتميزة  �خل���دم���ة  ت���ق���دمي  ع��ل��ى 

وتعمل �لد�ئرة على دمج �لتقنية 
�حل���دي���ث���ة ب��اأن��ظ��م��ة و�إج��������ر�ء�ت 
متميزة  خدمات  لتقدمي  �لعمل، 
م�صاركتهم  وتعزيز  للمتعاملني، 
و�مل����ب����ادر�ت منذ  �مل�����ص��روع��ات  يف 
م������روًر� مبر�حل  �ل��ف��ك��رة  ب���د�ي���ة 
وذلك  �ملختلف�����ة،  تطويره�����ا 
ل����دع��������������م �ل����ت����ط����ب����ي����ق �لأم�����ث�����ل 
لالبتكار�ت و�لقرت�حات، وتلبية 
�ح���ت���ي���اج���ات �ل���ع���م���الء، وجت�����اوز 

توقعاتهم.
وم���ن ج��ان��ب��ه �أك���د �إدري�������س بهز�د 
�لعمالء  �إ����ص���ع���اد  �إد�رة  م���دي���ر 
ميثاق  �أن  دب�������ي  ج������م������ارك  يف 
�إىل  ي����ه����دف  �ل����ع����م����الء  �����ص����ع����ادة 
معرفة  م�����ن  �ل����ع����م����الء  مت���ك���ني 
ل���ه���م عند  �خل�����دم�����ات �مل���ق���دم���ة 
�لد�ئرة  م��ع  ب��ال��ت��ع��ام��ل  ق��ي��ام��ه��م 
ن�صعى  ولأن����ن����ا  م���ر�ج���ع���ت���ه���ا،  �أو 

�لفئات  ج��م��ي��ع  م����ن  ل��ع��م��الئ��ه��ا 
وتوفري �حتياجاتهم، مع �لرتكيز 
على �لفئات �لتي حتتاج ملتطلبات 
خا�صة، مثل �أ�صحاب �لهمم، كبار 
�لذين  و�لعمالء  �ملر�صى،  �ل�صن، 
ل ي��ت��ق��ن��ون �ل��ل��غ��ت��ني �ل��ع��رب��ي��ة �أو 
تلتزم  ذلك،  لتحقيق  �لإجنليزية 
ب��ت��وف��ري موظفني  ج��م��ارك دب���ي 
�ل�صتف�صار�ت  م����ع  ل���ل���ت���ع���ام���ل 
و�لقرت�حات  و�ل�صكاوى �لو�ردة 
و�لذهاب  �ل��ه��م��م،  �أ���ص��ح��اب  م��ن 
لأماكن تو�جدهم عند �ل�صرورة 
بريل  ب���ل���غ���ة  �مل����ي����ث����اق  وت�����وف�����ري 
عمالء  ب��اإم��ك��ان  كما  للمكفوفني 
جمارك دبي تقدمي �ل�صتف�صار�ت 
بلغتهم  و�ل�صكاوى  و�لقرت�حات 
دبي  ج����م����ارك  �ل����ت����ز�م  م����ع  �لأم 
باللغة  عليها  و�ل����رد  برتجمتها 

نف�صها .

�ل����دول����ة رئ��ي�����س جمل�س  رئ��ي�����س 
�لوزر�ء حاكم دبي -رعاه �هلل. 

دب���ي عمالءها  وت��ع��ت��رب ج��م��ارك 
وتوؤمن  مكان،  كل  يف  لها  �صفر�ء 
�لفعال  و�لتو��صل  �ل�صر�كة  ب��اأن 
م�����ع �ل����ع����م����الء �أح��������د �ل���ع���و�م���ل 
�لأ����ص���ا����ص���ي���ة ل���ن���ج���اح �ل�����د�ئ�����رة، 

�إىل  ق��ي��م��ن��ا  �أح�����د  وه����ي   2022
ج��ان��ب �ل��ري�����ادة، �ل����ولء، �لإب���د�ع 
كثب  ع��ن  نعمل  نحن  و�لتمكني، 
�إطار  �ل��د�ئ��رة يف  لإ���ص��ع��اد عمالء 
�ل�صيخ  �ل�����ص��م��و  ���ص��اح��ب  روؤي��������������������ة 
نائب  �آل مكتوم  ر��صد  حممد بن 

اأطلقت جمارك دبي اإ�سدارها اجلديد من ميثاق “�سعادة 
�التعليمات  املــبــادئ  اإىل  ا�ستند  �الــذي  املتعاملني” 
اجلـــودة  مــوا�ــســفــة  يف  عليها  املن�سو�س  ــقــواعــد  �ال
“االيز� 10001: 2007” اإ�سافة اإىل تطبيق اأف�سل 
املمار�سات العاملية يف هذا املجال، كما مت احلر�س على 
العليا �املوظفني �العمالء  املعنيني من االإدارة  اإ�سراك 
�ال�سركاء يف عملية ت�سميم امليثاق �مراجعته �تقييمه 
�تعديله، مبا ي�سمن تطوير اخلدمات املقدمة للعمالء 

ب�سكل م�ستمر �فًقا الحتياجاتهم. 

•• اأبوظبي-الفجر: 

�لتجزئة،  ومتاجر  �ل��وق��ود  بيع  يف  �ل��ر�ئ��دة  للتوزيع،  �أدن���وك  �صركة  ب���د�أت 
تخ�صي�س رفوف خم�ص�صة ت�صّم �لحتياجات �لأ�صا�صية للبيوت يف متاجر 
�ليومية  �ل�صتهالكية  �ل�صلع  �صر�ء  �لعمالء  باإمكان  و�أ�صبح  �أدن��وك.  و�ح��ة 
كاحلليب، و�لأرز، و�مللح، و�لطحني وغريها باأ�صعار خمّف�صة لدى جمموعة 

خمتارة من متاجر و�حة �أدنوك. وق���ال �أحمد �ل�صام�صي، �لرئي�س �لتنفيذي 
�لظروف  هذه  �لزبائن يف  “ندرك حاجة  للتوزيع:  �أدن��وك  ل�صركة  بالإنابة 
�ل�صتثنائية �إىل �حل�صول على �لحتياجات �لأ�صا�صية ب�صكل يومي وب�صورة 
�آمنة و�صهلة.  فعملنا على توفري جتربة ت�صّوق مالئمة تتيح للزبائن �لتقاط 
�ل�صرورية،  م�صتلزماتهم  جللب  خروجهم  �أثناء  ب�صرعة  �حتياجاتهم  كل 

ونحن بدورنا �صوف نعزز خمزون كافة متاجرنا يومياً.«

اأ�صعار »الإيبور« ترتفع اإىل 160 
نقطة اأ�صا�ص على الأجل ملدة 6 اأ�صهر

•• اأبوظبي-وام:

�صجل موؤ�صر �أ�صعار �لفائدة على �لتعامالت بالدرهم بني �لبنوك “ �لإيبور” 
�رتفاعا كبري� على �لأجل ملدة 6 �أ�صهر �لذي بلغ م�صتوى 160 نقطة �أ�صا�س 
، متفوقا بذلك على �أ�صعار �لفائدة على بقية �لآجال ويف مقدمتها �لأجل 

ملدة عام �لذي و�صل �إىل نحو 136 نقطة بتاريخ 5 �أبريل .
على  �أ�صهر   6 مل��دة  �لأج��ل  على  �لفائدة  �أ�صعار  يف  �لكبري  �لرت��ف��اع  و�صجع 
ور�ء  �مل�صتثمرين  من  �صعيا  �ملهمة  �ل�صتثمارية  �لإد�رة  هذه  يف  �ل�صتثمار 

حتقيق �أكرب قدر من �ملكا�صب يف �أقل وقت ممكن .
وكانت �أ�صعار �لفائدة على �لتعامالت بالدرهم بني �لبنوك ب�صكل عام �صجلت 
حت�صنا خالل �لأيام �لقليلة �ملا�صية مما جعلها وجهة لال�صتثمار خا�صة يف 
ظل حالة عدم �ل�صتقر�ر �لتي ت�صهدها بقية �لقنو�ت �ل�صتثمارية �لأخرى 

.
“�لإيبور”  وتظهر �لأرق��ام �ل�صادرة عن م�صرف �لإم��ار�ت �ملركزي �رتفاع 
�أ�صا�س يف �خلام�س من مار�س �ملا�صي  139 نقاط  �أ�صهر من   6 �أجل  على 
تقل�س  فيما   .. �جل���اري  �أب��ري��ل  م��ن  �خلام�س  �أ���ص��ا���س يف  نقطة   160 �إىل 
على �لأجل ملدة 12 �صهر� من 160 نقطة �أ�صا�س �إىل 136 نقطة �أ�صا�س 
خالل فرتة �لر�صد ذ�تها. و�صهدت �أ�صعار �لفائدة على �لأجل ملدة 3 �أ�صهر 
�رتفاعا من 164 نقطة �إىل 167 نقطة و�صجلت بقية �لآجال �رتفاعات 
بن�صب متفاوتة وذلك وفقا ملا تظهره �لأرقام �ل�صادرة عن م�صرف �لإمار�ت 

�ملركزي.

•• اأبوظبي-الفجر: 

�أك��رب بنك  �لأول،  �أبوظبي  قام بنك 
�ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  يف 
�ملالية  �ملوؤ�ص�صات  و�أم��ن  �أك��رب  و�أح��د 
ب��اإط��الق خدمة جديدة  �ل��ع��امل،  يف 
�لفرت��صية  �لج��ت��م��اع��ات  لإد�رة 

للجمعيات �لعمومية؛ حيث عقد �لبنك �أول �جتماع �فرت��صي بالكامل 
يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

يف  �لعمومية  للجمعيات  �لفرت��صية  �لجتماعات  عقد  خدمة  وت��اأت��ي 
دولة  حكومة  �عتمدتها  �لتي  و�لح��رت�زي��ة  �لوقائية  �لإج���ر�ء�ت  �صياق 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة للحّد من �ملخاطر �ل�صحية �ملرتبطة بتف�صي 
�لأور�ق  هيئة  و�أن  خا�صة  )كوفيد–19(،  �مل�صتجد  ك��ورون��ا  ف��ريو���س 

ُبعد عرب من�صة �آمنة، و�مل�صاركة يف �لنقا�صات و�لت�صويت على بنود جدول 
�حلوكمة  معايري  تعزيز  يف  م�صاهمتها  �إىل  بالإ�صافة  �لجتماع،  �أعمال 
�لتي توفرها �خلدمة  �لتفاعلية  �لأدو�ت  �مل�صاهمني من خالل  وتفاعل 

للت�صويت �ملبا�صر و�إمكانية طرح �لأ�صئلة خالل �لجتماعات. 
�مل�صاهمة  �لعمومية  للجمعيات  �لفرت��صية  لالجتماعات  ميكن  كما 
بعقدها؛  �ملرتبطة  و�للوج�صتية  �لت�صغيلية  �لتكاليف  توفري  يف  كذلك 
مبا يف ذلك تكاليف �لطباعة و�لربيد وحجز �ملكان، �إىل جانب خدمَتي 

�ملالية و�ل�صلع ووز�رة �لقت�صاد �أ�صدرتا توجيهات مبنع عقد �جتماعات 
مبا�صر،  ب�صكل  �لأ���ص��خ��ا���س  فيها  يجتمع  �ل��ت��ي  �لعمومية  �جل��م��ع��ي��ات 
و�أو�صت با�صتبد�لها بالجتماعات �لفرت��صية. و��صتجابة لذلك؛ يقوم 
�أبوظبي �لأول بتقدمي �أحدث �حللول �لفرت��صية عرب �لإنرتنت  بنك 
مبا ميّكن �ل�صركات من عقد هذه �لجتماعات عن ُبعد، وجنح حتى �لآن 

بعقد �صتة منها ل�صركات خمتلفة يف �أنحاء �لدولة.
وميكن للم�صاهمني عرب هذه �خلدمة ت�صجيل �حل�صور �إلكرتونياً عن 

�ل�����ص��ي��اف��ة و�ل��ن��ق��ل. وت��ع��ل��ي��ق��اً على 
�إط����الق ه���ذه �خل���دم���ة، ق���ال �آن���دي 
كرينز، رئي�س ق�صم متويل �ل�صركات 
�لأول:  �أبوظبي  بنك  ل��دى  �لعاملية 
�لجتماعات  عقد  خ��دم��ة  “تعك�س 
�لعمومية  للجمعيات  �لفرت��صية 
�مل��ك��ان��ة �ل����ر�ئ����دة �ل��ت��ي ي��ت��م��ت��ع بها 
�لإمار�ت  دول��ة  �ملالية يف  �لأور�ق  �لأول يف جمال خدمات  �أبوظبي  بنك 
توؤك�د  �لتي  �ملبتكرة  �لعديدة  �لو�ص����ائل  �إح��دى  وت����عّد  �ملتحدة،  �لعربية 
و�لهيئات  �ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت  دول��ة  حكوم���ة  بدعم  �لبنك  �لتز�م 
�لأعمال  ��صتمر�رية  ي�صمن  مب��ا  و�ل��ع��م��الء،  و�لت�صريعية  �لتنظيمية 
�مل�صتجد  كورونا  فريو�س  تف�صي  يف  �ملتمثل  �ل�صتثنائي  �لظرف  هذ�  يف 

)كوفيد – 19(«. 
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املال والأعمال

•• اأبوظبي -وام:

تقع  �لتي  �صم�س  حمطة  تو��صل 
يف منطقة �لظفرة باإمارة �أبوظبي 
حمطات  �أك�������رب  �إح���������دى  وت����ع����د 
على  �مل��رك��زة  �ل�صم�صية  �ل��ط��اق��ة 
�مل�صاهمة بدور   - �لعامل  م�صتوى 
�لتي  �ل���ت���ح���ول  ع��م��ل��ي��ة  ك��ب��ري يف 
ت�����ص��ه��ده��ا دول�����ة �لإم��������ار�ت نحو 
�لنظيفة  �لطاقة  على  �لع��ت��م��اد 
�لدولة  ����ص��ت��ع��د�د�ت  ي��دع��م  مب���ا 

للخم�صني عاما �ملقبلة.
وت�صع �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة 
�صرق  دول�����ة  �أول  ك���ان���ت  �ل���ت���ي   -
�تفاقية  ع��ل��ى  ت�����ص��ادق  �أو���ص��ط��ي��ة 
- �حل������د من  ل���ل���م���ن���اخ  ب����اري���������س 
على  �ملرتتبة  و�ملخاطر  �لتبعات 
ر�أ�س  �ملناخي على  �لتغري  ظاهرة 
�أولويات ��صرت�تيجيتها �لتنموية 
طويلة �لأمد وقد حققت قفز�ت 
�لطاقة  جم��ال  يف  ك��ب��رية  نوعية 
�مل����ت����ج����ددة م�����ن خ������الل �إط������الق 
م�����ص��اري��ع ط��م��وح��ة م��ث��ل حمطة 
�صم�س ما �صاهم يف ت�صريع عملية 
�لتحول يف �لدولة نحو �لعتماد 
نظيفة  ط����اق����ة  م���������ص����ادر  ع���ل���ى 
وذل����ك حت��ق��ي��ق��ا ل���الأه���د�ف �لتي 
 2021 �لإم���ار�ت  روؤي��ة  حددتها 
للطاقة  �لإم���ار�ت  و��صرت�تيجية 

.2050
�لإمار�ت  �أنباء  وت�صتعر�س وكالة 
“و�م” يف �لتقرير �لتايل م�صرية 
حمطة �صم�س �لتي حتتفي حاليا 

مبرور 7 �أعو�م على تد�صينها.

�لهدف  �أن  �لعو�صي  ماجد  وب��ني 
توفري  �مل�صروع هو  ور�ء هذ�  من 
�ملنطقة  بارز على م�صتوى  مركز 
ي��ت��خ�����ص�����س يف ت���وف���ري �مل���ع���ارف 
�ملتعلقة مبجال �لطاقة �ملتجددة، 
حتفيز  يف  �مل�����ص��اه��م��ة  ع��ن  ف�صال 
�مل�صاركة  ع��ل��ى  �ل�����ص��اب��ة  �لأج���ي���ال 
�لتحول  ع��م��ل��ي��ة  يف  ف��اع��ل  ب����دور 
�أكرث  م�صتقبل  بناء  �إىل  �لر�مية 

��صتد�مة.
وع�������رب �ل����ع����و�����ص����ي ع������ن ف���خ���ره 
ل�صتعر��س  �مل����رك����ز  ب��ت�����ص��خ��ري 
لتحقيق  �لإم�������������ار�ت  ج���ه�������������������ود 
�لأه����������د�ف �ل��ب��ي��ئ��ي��ة ع����رب طرح 
و�مل�صاريع  �مل��ب��ادر�ت  م��ن  �لعديد 

�لنظيفة.
كري�صتوف  ق�������ال  ج���ه���ت���ه  م�����ن 
�����ص����ا�����ص����ول�����س رئ����ي���������س ت����وت����ال 
ورئي�س  و�لإن���ت���اج  لال�صتك�صاف 
�فتتاح  �إن  �لإم��������ار�ت  يف  ت���وت���ال 
 2013 ع��ام  يف  �صم�س1  حمطة 
���ص��ك��ل خ��ط��وة ���ص��ب��اق��ة م���ن حيث 
لدعم  �ل�صم�س  ط��اق��ة  ����ص��ت��غ��الل 
�أبوظبي  يف  �ل���ك���ه���رب���اء  ���ص��ب��ك��ة 
�صر�كة  يف  جمعنا  لكونه  وكذلك 

مهمة مع �صركة “م�صدر«.
�مل�صروع  “لقد كان هذ�  و�أ�صاف: 
�لأول مبثابة خطوة هائلة باجتاه 
�ل�صم�صية  �لطاقة  م�صتقبل  بناء 
�لتز�ما  ت��وت��ال  ت��ل��ت��زم  وب���دوره���ا 

�لعقود  بالعمل على مدى  كامال 
�ل����ق����ادم����ة م����ن �أج������ل ب���ل���وغ هذ� 

�مل�صتقبل �ملن�صود«.
�آل علي �ملدير  �أكد يو�صف  ب��دوره 
�لتنفيذي لإد�رة �لطاقة �لنظيفة 
يف “م�صدر” �أن ما ن�صهده �ليوم 
م�����ص��اري��ع حمطات  ت��ن��ام��ي  م���ن 
م�صتوى  على  �ل�صم�صية  �لطاقة 
منطقة  يف  �خل���دم���ي���ة  �مل����ر�ف����ق 
�ل�صرق �لأو�صط يعود �إىل �إطالق 
م�صاريع ر�ئدة مثل حمطة �صم�س 
يف  يحتذى  من��وذج��ا  �صكلت  �لتي 

قطاع �لطاقة �ملتجددة.
�إىل  ب��ال��ت��ه��ن��ئ��ة  ع��ل��ي  �آل  وت���وج���ه 
و�ملوظفني  �لإد�رة  ط��و�ق��م  كافة 
وجميع  للطاقة  �صم�س  �صركة  يف 
�ل�صركاء مبنا�صبة مرور 7 �أعو�م 
�لتي  �صم�س  تد�صني حمطة  على 
�لطاقة  م�صاريع  �أه��م  من  تعترب 
ونقطة  �ل�����ع�����امل  يف  �مل����ت����ج����ددة 
�ن���ط���الق ن��ح��و ف�����ص��ل ج���دي���د يف 
�أبوظبي  يف  �ل���ص��ت��د�م��ة  م�����ص��رية 

و�لإمار�ت عموما.
للطاقة”  “�صم�س  �صركة  وت�صع 
�صميم  يف  �ملجتمعية  �مل�صوؤولية 
بامل�صاهمة  تلتزم  �أنها  كما  روؤيتها 
يف ت��ط��وي��ر �مل����ع����ارف و�خل�����رب�ت 
�لعمل  خ������الل  م�����ن  و�مل�������ه�������ار�ت 
على دع��م ت��وف��ري ف��ر���س عمل يف 

منطقة �لظفرة.

�أك���رث من  وت����زود حم��ط��ة �صم�س 
�أب���وظ���ب���ي  يف  م����ن����زل  �أل�������ف   20
على  �لكهرباء  م��ن  باحتياجاتها 
�لعام كما ت�صاهم يف تفادي  مد�ر 
�إط���الق 175 �أل��ف ط��ن م��ن غاز 

ثاين �أك�صيد �لكربون �صنويا.
ومتتد �ملحطة على م�صاحة 2.5 
كيلومرت مربع �أي ما يعادل 285 
وت�صتخدم  �ل���ق���دم  ل���ك���رة  م��ل��ع��ب��ا 
من  م����ر�آة   258.048 �مل��ح��ط��ة 

عاك�صات �لقطع �ملكافئ.
ت�صغيلها  م��ن��ذ  �مل��ح��ط��ة  و�أن��ت��ج��ت 
 1500 ن���ح���و   2013 ع�����ام  يف 
جيجاو�ت من �لكهرباء و�صاهمت 
يف �حليلولة دون �إطالق 1225 
�أل���ف ط��ن م��ن غ���از ث���اين �أك�صيد 

�لكربون.
�صم�س  حم��ط��ة  ت�صغيل  وت���ت���وىل 
�صركة “�صم�س للطاقة” �ململوكة 
لطاقة  �أب��وظ��ب��ي  �صركة  قبل  م��ن 
�إح�����دى  “م�صدر”  �مل�����ص��ت��ق��ب��ل 
جمال  يف  �ل�����ر�ئ�����دة  �ل�������ص���رك���ات 
م�صتوى  ع��ل��ى  �لنظيفة  �ل��ط��اق��ة 
“توتال”  و������ص�����رك�����ة  �ل������ع������امل 
ومكافاآت  �مل��ع��ا���ص��ات  و”�صندوق 

�لتقاعد لإمارة �أبوظبي«.
�لر�ئدة  �مل��ح��ط��ة  ه���ذه  و���ص��اه��م��ت 
�لإنتاجية  ق��درت��ه��ا  ت��ب��ل��غ  و�ل��ت��ي 
مهم  ب�������دور  م����ي����ج����او�ط   100
�لطاقة  ق��ط��اع  م��الم��ح  ر���ص��م  يف 

ومنطقة  �لإم�����ار�ت  يف  �مل��ت��ج��ددة 
�ل�����������ص�����رق �لأو���������ص��������ط و�����ص����م����ال 
�مل�صروع  ه����ذ�  ل��ي�����ص��ك��ل  �أف��ري��ق��ي��ا 
�جلهود  لتكاتف  ناجحا  منوذجا 

و�ل�صر�كات �ملثمرة.
وجت�صد حمطة �صم�س مثال جليا 
على �جلهود �لر�ئدة �لتي تبذلها 
تقنيات  لتطوير  �لإم����ار�ت  دول��ة 
�لطاقة  ق���ط���اع  ���ص��م��ن  م��ب��ت��ك��رة 
�مل�صروع  ه��ذ�  مهد  كما  �لنظيفة 
�ل��ف��ري��د �ل��ط��ري��ق ن��ح��و �إط����الق 
م�صاريع �أخرى طموحة يف جمال 
�ل��ط��اق��ة �ل��ن��ظ��ي��ف��ة م��ث��ل حمطة 
حمطة  �أك�����رب  �أبوظبي”  “نور 
يف  �ل�صم�صية  ل��ل��ط��اق��ة  م�صتقلة 
ر��صد  بن  حممد  وجممع  �لعامل 
يف  �ل�صم�صية  للطاقة  مكتوم  �آل 
�لدولة  خ��ط��ط  ي���دع���م  م���ا  دب����ي 
لال�صتعد�د للخم�صني �صنة �ملقبلة 

من م�صريتها �لتنموية.
وت��ع��ت��رب ع��م��ل��ي��ة مت���وي���ل حمطة 
�صم�س �أكرب عملية مالية مل�صروع 
عام  �ل��ع��امل يف  �صم�صية يف  ط��اق��ة 
�ل�صركة  �أع��ل��ن��ت  ح��ي��ث   2011
حينها عن �إمتام ترتيبات متويل 

بقيمة 600 مليون دولر.
�مل�صروع  ه���ذ�  ���ص��اه��م جن���اح  وق���د 
تقنيات  على  �لعتماد  حيث  م��ن 
ت�صغيل  �أ���ص��ال��ي��ب  و�ت��ب��اع  مبتكرة 
عالية �لكفاءة يف �ل�صتحو�ذ على 

�هتمام �مل�صتثمرين من �لقطاعني 
�ل���ع���ام و�خل���ا����س ل��ال���ص��ت��ث��م��ار يف 
�ل��ن��ظ��ي��ف��ة، �صو�ء  �ل��ط��اق��ة  ق��ط��اع 
على  �أو  �لإم��������ار�ت  دول�����ة  ���ص��م��ن 
�ل�صرق  منطقة  ���ص��ائ��ر  م�����ص��ت��وى 

�لأو�صط و�صمال �أفريقيا.
خ��ل��ف عبد�هلل  ����ص���ع���ادة  و�أو�����ص����ح 
رح����م����ه �حل������م������ادي م����دي����ر ع���ام 
����ص���ن���دوق م���ع���ا����ص���ات وم���ك���اف���اآت 
�ل���ت���ق���اع���د لإم��������ارة �أب���وظ���ب���ي �أن 
�مل�صروع  ه���ذ�  تنفيذ  يف  �ل��ن��ج��اح 
بناء  نتيجة  ج��اء  و�ملتميز  �لكبري 
ج�صور �لتعاون وتاأ�صي�س �صر�كات 
ناجحة مع جهات مرموقة وذ�ت 

خرب�ت كبرية يف هذ� �ملجال.
����ص��ت��ط��ع��ن��ا حتقيق  �إن����ن����ا  وق������ال 
ه���ذ� �لإجن����از �ل��ر�ئ��د م��ن خالل 
يف  و��صتثمارنا  �ملثمرة  �صر�كاتنا 
�لتي  للطاقة”  “�صم�س  ���ص��رك��ة 
ر�ئ���دة عاميا يف  حققت �جن���از�ت 

قطاع �لطاقة �ملتجددة«.
من جانبه �أعرب ماجد �لعو�صي 
“�صم�س  �����ص����رك����ة  ع�������ام  م�����دي�����ر 
و�صعادته  ف��خ��ره  ع��ن  للطاقة” 
�لطموح  �مل�������ص���روع  ه����ذ�  ب��ن��ج��اح 
على  �أع�����و�م  �صبعة  م�����ص��ى  �ل����ذي 
�أع����و�م  ع�����ص��رة  وح�����و�يل  ت�صغيله 

على �إطالقه.
بف�صل  �لإم��������������ار�ت  �أن  و�أك����������د 
�لر�صيدة  �ل����ق����ي����ادة  ت���وج���ي���ه���ات 

�مل�������ص���روع  ل���ال����ص���ت���ث���م���ار يف ه�����ذ� 
�ل�صرت�تيجي تعترب �لأوىل على 
م�صتوى �ملنطقة ومن �لأو�ئ��ل يف 
لتعزيز  �أهمية  �أول��ت  �لتي  �لعامل 
�لنظيفة  �لطاقة  على  �لع��ت��م��اد 
وتنويع  �ل����ص���ت���د�م���ة  وت��ر���ص��ي��خ 

جمالت �لتنمية.
و�أ�صاف: “تو��صل �أ�صعار �لطاقة 
م�صتويات  حت���ق���ي���ق  �ل���ن���ظ���ي���ف���ة 
تناف�صية قيا�صية ما يجعل تز�يد 
�لعتماد على هذه �لتقنيات يبدو 
�أك�����رث م��ن��ط��ق��ي��ة وم����ا ك����ان ذلك 
�ل�صركات  ج��ه��ود  ب���دون  ليتحقق 
�لر�ئدة �لتي �صاهمت با�صتثمار�ت 
ج��ري��ئ��ة ع��ن��دم��ا ك����ان ي��ع��ت��ق��د �أن 
�لطاقة �لنظيفة هي طاقة بديلة 
وتنطوي  �لثمن  باهظة  وتعترب 
بالن�صبة  ك���ب���رية  خم���اط���ر  ع��ل��ى 

للكثريين«.
�إط��ار �لتز�مها  �أن��ه يف  و�أ���ص��ار �إىل 
تطلق  �����ص����وف  �مل���ج���ت���م���ع  جت������اه 
قريبا  للطاقة”  “�صم�س  �صركة 
�أول  مركز �لظفرة لالبتكار وهو 
ميكن  �ملنطقة  يف  تفاعلي  مركز 
�صركة  �لط���الع على  م��ن خالله 
و�لتعرف  للطاقة”  “�صم�س 
�ملتجددة  �ل��ط��اق��ة  ع��ل��ى جم���الت 
وكذلك  �مل�����ص��ت��د�م��ة  و�ل��ت��ن��م��ي��ة 
م�����ص��اري��ع �ل���ط���اق���ة �ل��ن��ظ��ي��ف��ة يف 

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وي�����ص��غ��ل �مل���و�ط���ن���ون ح��ال��ي��ا 75 
�لإد�ري���ة يف  �ملنا�صب  �ملئة من  يف 
�لعن�صر  ميثل  ح��ني  يف  �ل�صركة، 
من  �مل�����ئ�����ة  يف   70 �ل����ن���������ص����ائ����ي 

موظفيها.
�ملجتمع  �لتز�مها جتاه  �إط��ار  ويف 
“�صم�س  ����ص���رك���ة  ت��ط��ل��ق  ����ص���وف 
�لظفرة  م��رك��ز  قريبا  للطاقة” 
تفاعلي  �أول مركز  وهو  لالبتكار 
خالله  م����ن  مي���ك���ن  �مل��ن��ط��ق��ة  يف 
“�صم�س  ���ص��رك��ة  ع��ل��ى  �لط������الع 
للطاقة” و�لتعرف على جمالت 
و�لتنمية  �مل����ت����ج����ددة  �ل���ط���اق���ة 
م�صاريع  وك����ذل����ك  �مل�������ص���ت���د�م���ة 
�ل��ط��اق��ة �ل��ن��ظ��ي��ف��ة يف �لإم������ار�ت 

�لعربية �ملتحدة.
�ملهريي  ع���ب���د�ل���ع���زي���ز  و�أع���������رب 
“�صم�س  �صركة  يف  حمطة  مدير 
وفخره  ���ص��ع��ادت��ه  ع��ن  للطاقة” 
“�صم�س  �����ص����رك����ة  يف  ب���ال���ع���م���ل 
عمل  بيئة  توفر  �لتي  للطاقة” 

ديناميكية وملهمة.
وقال: “نحن ملتزمون بامل�صاهمة 
يف �صمان م�صتقبل �آمن وم�صتد�م 
بتوليد  ن����ق����وم  ح���ي���ث  ل����ب����الدن����ا 
�مل���ت���ج���ددة وف��ق��ا لأعلى  �ل��ط��اق��ة 
معايري �لأمن و�ل�صالمة ون�صهم 
�لكربونية  �لنبعاثات  خف�س  يف 

و�حلد من �لتلوث«.
و�أ�صاف: “باتت حمطات �لطاقة 
�ل�صم�صية �ليوم تلعب دور� بارز� يف 
تعزيز مزيج �لطاقة يف �لمار�ت 
بكوننا  �صم�س فخورون  ونحن يف 

�أول �مل�صاهمني يف هذ� �لقطاع«.

»حمطة �صم�ص« .. 7 اأعوام من امل�صاهمة الفاعلة يف دعم قطاع الطاقة

متعاملون: هيئة ال�صلع امل�صرية قدجت الأردنية تتوقع خ�صارة ن�صف مليون دينار �صهريا 
 تطلب عرو�ص القمح �صاملة تكلفة ال�صحن 

 •• دبي- القاهرة-رويرتز

قال متعاملون �أم�س �لأحد �إن م�صر، �أكرب م�صتورد للقمح يف �لعامل، تدر�س 
من  تطلب  لكي  تطرحها  �لتي  �لعاملية  �لقمح  مناق�صات  يف  �ل�صروط  تغيري 

�ملرودين تقدمي �لأ�صعار �صاملة تكاليف �ل�صحن.
ويف �لوقت �حلايل، يطلب م�صرتي �حلبوب �حلكومي، �لهيئة �لعامة لل�صلع 
)ف��وب( مع عر�س  �ل�صفينة  ت�صليم ظهر  �لأ�صعار  �لتموينية، تقدمي عرو�س 
منف�صل لتكلفة �ل�صحن. تدر�س �لهيئة �أي�صا دفع مقابل �لقمح يف مناق�صتها 
�لقادمة عن طريق خطابات �عتماد “بالطالع” ت�صمن �ل�صد�د �لفوري لدى 

��صتالم م�صتند�ت �ل�صحن، بدل من �لدفع يف موعد لحق.

عمان-رويرتز
قال �ملدير �لعام ل�صركة �لنقليات �ل�صياحية )جت(، 
���ص��ي��اح��ي وع��م��وم��ي يف �لأردن،  ن��ق��ل  ���ص��رك��ة  �أك����رب 
لحتو�ء  �ل��ت��ج��ول  حظر  ف��ر���س  نتيجة  توقفا  �إن 
دينار  مليون  ن�صف  نحو  يكبدها  كورونا  فريو�س 

)705 �آلف دولر( يف �ل�صهر.
و�أ�صاف مالك حد�د يف �ت�صال هاتفي مع رويرتز 
“كنا نتوقع منو �أرباح �ل�صركة �لعام �حلايل بنحو 
ول��ك��ن مع  دي��ن��ار  ث��الث��ة م��الي��ني  �إىل  باملئة  �صبعة 

على عمليات نقل �لب�صائع.
مل��ا بعد يونيو  �إذ� ط��ال��ت �لأزم����ة  �أن���ه  وب��ني ح���د�د 
حزير�ن �ملقبل، فاإن �ل�صركة “�صتبد�أ بتكبد خ�صائر 
ف���ادح���ة ن��ت��ي��ج��ة ت��وق��ف ح��رك��ة �ل�����ص��ي��اح��ة و�لنقل 

و�صيكون �لو�صع خطري�”.
متلك جت �أكرث من 100 خط نقل د�خلي ودويل، 
�ل�صعودية وم�صر و�لعر�ق ومعابر �حلدود  ت�صمل 

مع �لأر��صي �لفل�صطينية.
وقال حد�د “نتاأمل �أن يكون للحكومة دور �يجابي 
م��ن ح��ي��ث �لإج������ر�ء�ت وحت��دي��د� ت��ق��دمي �لبنوك 

ت�صهيالت لل�صركات �ملتو�صطة و�ل�صغرية”.

على  ي��ع��ولن  و�لنقل  �ل�صياحة  قطاع  �أن  و�أ���ص��اف 
مطالبا  �ملالية،  ووز�رة  �مل��رك��زي  �لبنك  �إج����ر�ء�ت 

بخف�س �صريبتي �لدخل و�ملبيعات.
وللتخفيف من �لتبعات �ل�صلبية لفريو�س كورونا 
�صمح  ب��ال��دي��ون،  �مل��ث��ق��ل  �لأردين  �لق��ت�����ص��اد  ع��ل��ى 
بفائدة  لل�صركات  مي�صرة  بقرو�س  �ملركزي  �لبنك 
ل تتجاوز �ثنني باملئة وطلب من �لبنوك �لتجارية 
تاأجيل مدفوعات �لأق�صاط �مل�صتحقة على قرو�س 
دون  �لفردية  �لقرو�س  جدولة  و�إع���ادة  �ل�صركات 
بالقطاع  حلقت  �لتي  �خل�صائر  لتخفيف  غر�مات 

�خلا�س.

�أزمة كورونا نتوقع �أن نحقق ��صتقر�ر� يف �لنتائج 
�أيار  �صهر )مايو(  لنهاية  �لعمل  توقف  ��صتمر  �إذ� 

�ملقبل”.
وقال حد�د �إن تاأثري وباء كورونا مبا�صر على قطاع 
�لركاب  �ل�صياح ونقل  و�لنقل لأن حركة  �ل�صياحة 
توقفت متاما مع �إغالق �ملطار و�ملعابر �حلدودية 

وفر�س حظر �لتجول.
حظرت �حلكومة �لأردنية جميع رحالت �لطري�ن 
مكافحة  ج��ه��وج  �إط�����ار  يف  �آذ�ر  م���ار����س   17 م���ن 
�جلائحة، و�أغلقت �ململكة نقاط �لعبور �حلدودية 
�لإبقاء  مع  و�لعر�ق  و�إ�صر�ئيل  وم�صر  �صوريا  مع 

•• باري�س-اأ ف ب

�أكد وزير �لقت�صاد �لفرن�صي برونو 
دو  “جورنال  ل�����ص��ح��ي��ف��ة  ل���وم���ري 
�لدولة  �أن  �لأح���د  �أم�����س  دميان�س” 
�صتقدم “�لو�صائل �ملالية �ل�صرورية 
جتنب  �أج�����ل  م���ن  �لأزمة”  ط�����و�ل 
وب���اء  ب�����ص��ب��ب  �لق���ت�������ص���اد  “غرق” 

فريو�س كورونا �مل�صتجد.
وقال لومري يف مقابلة مع �ل�صحيفة 
لتجنب  �لآن  ن�صتدين  �ن  “�أف�صل 
ت���دم���ري قطاعات  م���ن  ب����دل  غ�����رق، 

كاملة من �قت�صادنا«.
�أيام قدمت  “خالل ثمانية  و�أ�صاف 
�أك���رث م��ن م��ئ��ة �أل���ف ���ص��رك��ة طلبات 
م�صمونة  قرو�س”  على  للح�صول 
ع�صرين  “بقيمة  �ل��دول��ة  قبل  م��ن 

مليار يورو«.
�أعلنت  �ل��ف��رن�����ص��ي��ة  �ل���دول���ة  وك��ان��ت 
�أنها ت�صمن قرو�صا م�صرفية ت�صل 
قيمتها �إىل 300 مليار يورو،�أي ما 
يعادل 15 باملئة من �إجمايل �لناجت 
�ل�صركات  مل�صاعدة  للبالد،  �لد�خلي 
على جتاوز �صدمة �إجر�ء�ت �لعزل.

م���ن ج��ه��ة �أخ������رى، ق����ال ل��وم��ري �إن 
ي�صتفيدون  موظف  ماليني  خم�صة 
�جلزئية،  �ل��ب��ط��ال��ة  ت��ع��وي�����س  م���ن 
�صركة  �أل�����ف   450“ �ن  م��و���ص��ح��ا 
�صغرية جلاأت خالل ثالثة �أيام �إىل 

�ل�صندوق �لت�صامني«.
و�أن�صاأت �لدولة هذ� �ل�صندوق �لذي 
يقدم 1500 يورو كتعوي�س �أق�صى 
لل�صركات �ل�صغرية �لتي تر�جع رقم 
على  باملئة  خم�صني  بن�صبة  �أعمالها 
ك��ان عليه يف  �لأق��ل باملقارنة مع ما 
�آذ�ر/مار�س وني�صان/�بريل 2019، 

ر�أ�س  عرب �صمان قرو�س وزي��ادة يف 
�ملال و�إع��ادة ر�صملة وغريها، وكحل 

�أخري عرب تاأميمها«.
يكون  ل  ق���د  “�لتاأميم  �أن  وت���اب���ع 
تطرح  ب��ي��ن��م��ا  موقتا”،  ح����ال  �إل 
�صركة  ت��اأم��ي��م  م�����ص��األ��ة  ب��ا���ص��ت��م��ر�ر 
جمد  �لتي  “�يرفر�ن�س”  �لطري�ن 

كل �أ�صطولها تقريبا.
وذكر باأن “�أيا من �ل�صركات �لكبرية 
�لتي تلجاأ للدولة من �أجل ماليتها 
د�عيا  �صيرتتب عليها توزيع �أرباح”، 
�ل�������ص���رك���ات �ل���ك���ب���رية �لأخ�������رى �إىل 
�مل��وزع��ة يف  �ل��رب��اح  دفعات  “تقلي�س 

2020 مبقد�ر �لثلث تقريبا«.
رو�تب  خف�س  عن  ���ص��وؤ�ل  على  ورد� 
�أرب��اب �لعمل و�ل��ك��و�در، عرب لومري 

�إىل جانب م�صاعدة قدرها �ألفا يورو 
متنح بعد در��صة كل حالة على حدة 
لتلك �ملهددة بالإفال�س. وقال لومري 
“ل نو�جه �صعوبة يف جمع �لأمو�ل 
للفائدة  ومعدلتنا  �مل��ال  �أ���ص��و�ق  يف 
وعرب  تبقى يف م�صتويات معقولة”. 
عن �أمله يف �أن ت�صمح “خطة �إنعا�س 
و�لأوروبي  �لوطني  �مل�صتويني  على 
�أ�صرع  يف  �لقت�صاد  عجلة  ب��اإط��الق 

وقت ممكن«.
�لفرن�صي  �لق��ت�����ص��اد  وزي����ر  و�����ص���ار 
�لتي  �ل���ك���ب���رية  �ل�������ص���رك���ات  �أن  �إىل 
للرئي�س  “قدمت  �صعوبات  ت��و�ج��ه 
باأ�صماء  لئ��ح��ة  �ل������وزر�ء  ول��رئ��ي�����س 
��صرت�تيجية  �صركة  ع�صرين  نحو 
مل�صاعدتها  حلول  وو�صعت  �أُ�صعفت، 

�مل�صوؤولون  “يبذل  �أن  يف  �أم��ل��ه  ع��ن 
يح�صل  “�أل  �أج�����ل  م���ن  جهود�” 
م���وظ���ف���و �ل���ق���ط���اع �خل����ا�����س �ل����ذي 
ميار�س ن�صاطا جزئيا على �أكرث من 

84 باملئة من �أجورهم �ل�صافية«.
وقال �إنه وجه ر�صائل يف هذ� �لجتاه 
ت�صاهم  �ل���ت���ي  �ل�������ص���رك���ات  ك���ل  �إىل 
�إيجابية  ردود�  وتلقى  �ل��دول��ة  فيها 
)بنجامني  �إي��رف��ر�ن�����س  رئي�صي  م��ن 

�صميث( و�صافر�ن«.
وبني �لقطاعات �لأكرث ت�صرر�، ذكر 
وزير �لقت�صاد “�ل�صناعات �جلوية 
و�ل�صياحة” مو�صحا �أنهما “بحاجة 
يف  �هتمام خا�س وخطة دعم”  �إىل 
“بتن�صيق  لالقت�صاد  �إن��ع��ا���س  �إط���ار 

�أوروبي وثيق.
 

اجلزائر ت�صمح بعودة ن�صاطات جتارية 
•• اجلزائر-وكاالت:

قررت �حلكومة �جلز�ئرية رفع �لقيود عن ممار�صة بع�س 
�لن�صاطات �لتجارية �لتي كانت �أقرتها يف وقت �صابق للحد 
ي�صل  ق��د  ل�”�أي خ��ط��ر  درء�ً  ك���ورون���ا،  ج��ائ��ح��ة  �ن��ت�����ص��ار  م��ن 

�لن�صاط �لقت�صادي يف �لبالد«.
�لأنباء  وك��ال��ة  ن�صرته  لها  ب��ي��ان  يف  �ل����وزر�ء  رئا�صة  وق��ال��ت 
�جلز�ئرية، �إن رئي�س �لوزر�ء عبد �لعزيز جر�د، قرر متديد 
�لرتخي�س بالن�صاط لفئات معينة من �لأن�صطة �ل�صرورية 
للمو�طنني، مع �لمتثال �ل�صارم لقو�عد �لنظافة و�لتباعد 

�لجتماعي �لتي متليها �ل�صلطة �ل�صحية.
و�أو�صح ذ�ت �مل�صدر �أن �إخطار رئي�س �لوزر�ء �ملوجه للدو�ئر 
�لوز�رية مع �لتبليغ �إىل ولة �جلمهورية )�ملحافظني( �لذين 
ي�صمنون �لإ�صر�ف على �لتاأطري خالل فرتة �حلجر �لتي 
�لتي  �لعر�قيل  “رفع  ت�صتهدف  �ل�صحية،  �لأزم��ة  فر�صتها 
بالن�صبة  �ملو�طنني  �حتياجات  وتلبية  �لتموين  يف  لوحظت 

لعدد من �لن�صاطات �لتجارية لل�منتجات و�خلدمات«.
كما نوه، �أنه يرتك للولة �صلطة تقدير متديد �لرت�خي�س 
لتلبية  �صرورية  يرونها  �أخ��رى  جتارية  ن�صاطات  ملمار�صة 
خطر  �أي  جتنب  وبالتايل  لل�صكان،  �لأ�صا�صية  �لحتياجات 

قد ي�صل �لن�صاط �لقت�صادي للبالد.

خمزون الأرز امل�صري
 يكفي حتى اأكتوبر 2021 

  •• القاهرة-رويرتز
�ل�صناعات  لحت���اد  �حل��ب��وب  بغرفة  �لأرز  �صعبة  رئي�س  ق��ال 
�مل�صري �أم�س �لأحد �إن خمزون �لأرز لدى م�صر يكفي حتى 

�أكتوبر ت�صرين �لأول 2021.
“مت �إ�صافة  �أنه  �أنباء �ل�صرق �لأو�صط،  و�أو�صح، بح�صب وكالة 
500 �ألف طن كانت خمزونة من �ملو�صم �ل�صابق �إىل �إنتاجية 
�أن هناك  �خلم�صة ماليني طن )للمو�صم �جلديد(، ما يعني 

�مل�صرية. �لأ�صو�ق  يف  متاحة  �لأرز  طن” من  مليون   5.5
ونقلت �لوكالة �لر�صمية عن رجب �صحاتة رئي�س �ل�صعبة قوله 
2.5 مليون طن من �لأرز �صنويا، وهو ما  �إن م�صر ت�صتهلك 

يقل كثري� عن �ملتو�فر يف �ل�صوق حاليا.

فرن�صا تقدم الو�صائل الازمة لتجنب »غرق« القت�صاد 
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تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:   02 مار�س 2020 �ملودعة حتت رقم:  326756 
تاريخ �إيد�ع �لأولوية  

با�ص��م: جممع فييد��س للتعامل �للكرتوين �س.ذ.م.م 
وعنو�نه:�س.ب 28696، مكتب رقم 16-701 ، ملك عمر�ن عابد كرمي،  �خلليج �لتجاري، دبي، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة

وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
�لإعالن  خدمات  �لإن��رتن��ت؛  عرب  و�لت�صويق  �لت�صويق  خدمات  �ملكتبي؛  �لن�صاط  وتفعيل  �لأعمال  وتوجيه  و�إد�رة  و�لإع��الن  �لدعاية  خدمات 
عرب �لإنرتنت مل�صلحة �لغري؛ خدمات �لإعالن عن �ملطاعم مل�صلحة �لغري عرب �لإنرتنت؛ �ملعاجلة �لإد�رية لطلبات �ل�صر�ء؛ �ملعاجلة �لإد�رية 
للطلبيات مل�صلحة �لغري؛ �ملعاجلة �لإد�رية للطلبيات مل�صلحة �لغري، يف جمال �لأغذية و�مل�صروبات؛ �ملعاجلة �لإد�رية لطلبيات �ملطاعم ومنافذ 
تو�صيل �لأغذية؛ معاجلة �لطلبيات �لإلكرتونية؛ خدمات �لطلب عرب �لإنرتنت؛ خدمات �لطلب عرب �لإنرتنت يف جمال �ملطاعم �خلارجية 
و�لتو�صيل؛ خدمات �لطلب �ملحو�صبة عرب �لإنرتنت؛ خدمات �لطلب مل�صلحة �لغري؛ خدمات طلب �مل�صرتيات؛ خدمات �لطلب عرب �لإنرتنت 
و�لوجبات  و�مل�صروبات  �لأغذية  بتو�صيل  يتعلق  فيما  �لتجارية  �لو�صاطة  خدمات  �جلاهزة؛  و�لوجبات  و�مل�صروبات  �لأغذية  بتو�صيل  �ملتعلقة 
�ملنتجات  معلومات  توفري  �جلاهزة؛  و�لوجبات  و�مل�صروبات  �لأغذية  ببيع  �ملتعلقة  �لإنرتنت  عرب  �لتجزئة  وجت��ارة  �لتجزئة  خدمات  �جلاهزة؛ 
�ل�صتهالكية �ملتعلقة بالأغذية و�مل�صروبات و�لوجبات �جلاهزة؛ خدمات ��صت�صار�ت �إد�رة �لأعمال يف جمال �لنقل وتو�صيل �لأغذية و�مل�صروبات 
�لتجارية  �لإد�رة  م�صاعدة  تقدمي  و�مل�صورة؛  و�ملعلومات  �لأعمال  ��صت�صار�ت  تقدمي  �لغري؛  مل�صلحة  �لتكلفة  �صعر  حتليل  �جلاهزة؛  و�لوجبات 
مل�صلحة �لغري؛ جتميع �ملعلومات �لإح�صائية مل�صلحة �لغري؛ جتميع �ملعلومات على قو�عد بيانات حا�صوبية؛ �لتنبوؤ�ت �لقت�صادية مل�صلحة �لغري؛ 
��صتطالعات �لر�أي مل�صلحة �لغري؛ �لرتويج لل�صلع و�خلدمات مل�صلحة �لغري؛ �إد�رة خدمات بر�مج �لولء و�حلو�فز و�ملكافاآت و�لإ�صر�ف عليها؛ 
�لتجارة بني  �إلكرتونية يف جمال  �لويب وبو�بة  �صبكة  يتم توفريها عرب نظام متاح على  �لتي  �لتجارية،  �ملعلومات  �لأعمال وخدمات  خدمات 
�مل�صتهلكني �لأفر�د و�ل�صركات و�لتجارة بني �ل�صركات فيما بينها؛ حتليالت �لأعمال مل�صلحة �لغري؛ توفري �ملعلومات و�لتحليالت �ملتعلقة ببيع 
�ملطاعم لالآخرين؛  �إد�رة  �لآخرين؛  �لتي تخ�س  �ملنتجات و�خلدمات  ببيع  �ملتعلقة  �لتقارير  �إع��د�د  �لآخرين؛  �لتي تخ�س  �ملنتجات و�خلدمات 
تقدمي �مل�صورة �إىل �لغري فيما يتعلق باإد�رة �ملطاعم وت�صغيل وتو�صيل �لأغذية و�مل�صروبات و�لوجبات �جلاهزة؛ �مل�صاعدة يف �إد�رة �لأعمال وتقدمي 
�خلدمات �ل�صت�صارية فيما يتعلق بت�صغيل �ملطاعم و�ملطاعم �ل�صريعة وتو�صيل �لوجبات �جلاهزة؛ �مل�صاعدة يف �إد�رة �لأعمال فيما يتعلق بتقدمي 
�لأغذية و�مل�صروبات و�لوجبات �جلاهزة؛ توفري �ملعلومات و�خلدمات �ل�صت�صارية و�مل�صورة فيما يتعلق باخلدمات �ملذكورة �أعاله؛ توفري حتليالت 
�لكرتونية عرب  �صوق  توفري  و�لربجميات؛  �لكمبيوتر  �أجهزة  لبيع  �لإنرتنت  �لتجزئة على  �لتجزئة وجت��ارة  �لغري؛ خدمات  مل�صلحة  �لأعمال 
جتارة  من�صة  توفري  �لغري؛  خدمات  على  �حل�صول  من  �مل�صتهلكني  لتمكني  �لإنرتنت  عرب  �لكرتونية  �صوق  توفري  �لغري؛  مل�صلحة  �لإنرتنت 

�إلكرتونية؛ حت�صني نتائج حمرك �لبحث.
35 �لو�ق�عة بالفئة:  

كتبت كلمة »FEEDUS«  باأحرف لتينيه. و�صف �لعالمة:  
�ل�ص��رت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�صم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد �أو �إر�صاله بالربيد �مل�صجل للق�صم �مل�صار �إليه، 
وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.
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اإدارة العالمات التجارية
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فقد �ملدعو / ح�صناء جمهور ، �ملغرب   �جلن�صية 

 )DW0850753( رق��م  �صفره  ج��و�ز   -

من يجده عليه ت�صليمه �ىل �ل�صفارة �ملغربية 

�و �أقرب مركز �صرطة

فقدان جواز �صفر
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-وام:

�ل�صلة  �لإم����ار�ت لكرة  جن��ح �حت��اد 
يف ��صتغالل فرتة توقف �لأن�صطة 
�لعمل  م���ن���ظ���وم���ة  ك����ف����اءة  ل����رف����ع 
بالعتماد  بالكامل  �لتكنولوجية 
�لكامل،  �ل����ذك����ي  �ل���ت���ح���ول  ع���ل���ى 
عن  “�لعمل  نظام  من  و�ل�صتفادة 
باأعلى درجة  �ملهام  �إجن��از  بعد” يف 
�مل�صتوى  على  ���ص��و�ء  �جل����ودة،  م��ن 
�لعربي،  �أو  �خل��ل��ي��ج��ي  �أو  �مل��ح��ل��ي 
ي�صت�صيف  �لحت����اد  �أن  �صيما  ول 
مقر �للجنة �لتنظيمية �خلليجية 
و�أم��ان��ت��ه��ا �ل��ع��ام��ة، وب��ه �أع�����ص��اء يف 
�لعربي  لالحتاد  �لتنفيذي  �ملكتب 
فقد  ه��ن��ا  وم���ن  �ملختلفة.  وجل��ان��ه 

عدة  و�جتماعات  �ت�صالت  حدثت 
يف �لأيام �لأخرية، و�صدرت �لكثري 
�مل�صتويات  �لقر�ر�ت على كافة  من 
و�لتن�صيق  �مل�������ص���اور�ت  ���ص��وء  ع��ل��ى 

و�لتعاون مع كافة �ملعنيني.
�أم�����ني �ل�صر  �مل���ط���وع  ����ص���امل  و�أك�����د 
�لعام لالحتاد �لإمار�تي �أمني عام 
�للجنة �لتنظيمية �خلليجية ع�صو 
�ل�صندوق  و�أمني  �لتنفيذي  �ملكتب 
�ل��ع��م��ل قائم  �أن  �ل��ع��رب��ي  ل��الحت��اد 
على قدم و�صاق يف كافة �لجتاهات، 
باإلغاء  �خلا�صة  �ل��ق��ر�ر�ت  كل  و�أن 
�خلليجية  �لنا�صئني  بطولة  �إقامة 
�ملقرر  م��ن  ك���ان  �ل��ت��ي  �مل�صتحدثة 
 ، �ملقبل  �ل�صهر  بالبحرين  �إقامتها 
�خلليجية  لأندية  بطولة  وتاأجيل 

�ل��ت��ي كان  �مل��وؤه��ل��ة لآ�صيا  �لأب��ط��ال 
من �ملقرر لها �أن تقام يف 29 مايو 
ح��ت��ى 16 ���ص��ب��ت��م��رب �مل��ق��ب��ل��ني مت 

�تخاذها بعد �لت�صالت عن بعد.
وقال: بالن�صبة للم�صاركات �لعربية 
�إجر�ء  ع��دم  على  �لت��ف��اق  مت  فقد 
�أي تغيري�ت على بطولة منتخبات 
نوفمرب  يف  �إقامتها  �ملقرر  �لرجال 
�لفرتة  �ن  خا�صة  بتون�س،  �ملقبل 
�لزمنية �لتي تف�صلنا عن نوفمرب 
ت�صهد  �أن  �مل��ت��وق��ع  وم���ن  ط��وي��ل��ة، 
بطولة  �أن  ك��م��ا  �ل��ن�����ص��اط،  ع�����ودة 
�لبحرين يف  �لأندية �خلليجية يف 
نوفمرب �أي�صا مل يتم �لتطرق لها 
�ل�صبب وكل ذلك  بالتاأجيل لنف�س 
مت من خ��الل �لت�صالت عن بعد 

�أي�صا.
وق����ال �مل���ط���وع: م���ن ح�����ص��ن �حلظ 
�لإم����ار�ت����ي كان  �ل�����ص��ل��ة  �أن �حت����اد 
�ملمار�صات  �إىل  �لتحول  �عتمد  قد 
كافة  يف  و”�لرقمنة”  �ل���ذك���ي���ة 
�أن�صطته يف �ل�صهور �ملا�صية �عتبار� 

م�����ن ب�����د�ي�����ة �مل����و�����ص����م �حل�������ايل يف 
�لذي  �لأم��ر  �ملا�صي، وهو  �صبتمرب 
جعلنا موؤهلني للدخول ب�صهولة يف 
�ملرحلة �لأخ��رية، حيث �ن �لأندية 
تقوم بت�صجيل قو�ئمها �إليكرتونيا، 
�لحتاد  وب���ني  بينها  و�مل��خ��اط��ب��ات 
�أي�صا متار�س  و�للجان  �إليكرتونيا 
�أعمالها �ليكرتونيا. وتابع �ملطوع: 
�إد�رة  جم��ل�����س  لج��ت��م��اع  بالن�صبة 
�حتاد �ل�صلة �ملقبل �صوف نعقده عن 
حيث  �ملرئي،  �لت�صال  بنظام  بعد 
برنامج” تيمز”  ��صتفدنا من  �ننا 
�لأوملبية  �للجنة  �ع��ت��م��دت��ه  �ل���ذي 
معترب�  �لأخ��������ري  �ج���ت���م���اع���ه���ا  يف 
�جلديد،  �مل���و����ص���م  م���ق���رتح���ات  �أن 
و�لالئحة  �لأج���ان���ب  و�ل��الع��ب��ني 

�لأ�صا�صي  للنظام  �لإ���ص��رت���ص��ادي��ة 
���ص��وف ت��ك��ون ع��ل��ى م��ائ��دة �لنقا�س 
�لجتماع  �ع���م���ال  ج�����دول  ���ص��م��ن 
�ملقبل �لذي مل نحدد موعده بعد. 
و�ملكت�صبات  �لإجن�����از�ت  �أه���م  وع��ن 
�لتي حققها جمل�س �إد�ر�ة �لحتاد 
 –  2016 �حل���ال���ي���ة  دورت��������ه  يف 
�لنهاية  على  قاربت  �لتي   2020
عودة  �ملكت�صبات  �أب��رز  �ملطوع:  قال 
�أندية �أبوظبي للعبة و�مل�صاركة على 
�لأول،  �لفريق  م�صابقات  م�صتوى 
فبعد �أن كان لدينا نادي بني يا�س 
وحده �ن�صمت لنا �لظفرة و�لعني 
و�لوحدة و�جلزيرة، وهذ� �لإجناز 
لكنه  ل يح�صب لالحتاد وحدهن، 
وجمل�س  نف�صها  لالأندية  يح�صب 

�أبوظبي �لريا�صي، كما �أنه يح�صب 
باأف�صل  �ل�صتفادة  �أي�صا  لالحتاد 
�صاحب  ق���ر�ر  تطبيق  م��ن  ���ص��ورة 
بال�صماح  �ل���دول���ة  رئ��ي�����س  �ل�����ص��م��و 
�ملو�طنات  �أب���ن���اء  �لأرب������ع  ل��ل��ف��ئ��ات 
�ملر��صيم  وحملة  �لدولة  ومو�ليد 
�مل�صابقات  يف  بامل�صاركة  و�ملقيمني 
�����ص����اه����م يف رف����ع  �مل����ح����ل����ي����ة، مم�����ا 
�ل��ب��ط��ولت، ورف���ع م�صتوى  ك��ف��اءة 
يف  ج��دي��دة  دم��اء  و�صخ  �ملناف�صات، 

�مل�صابقات.
وك������ان �حت������اد �ل�����ص��ل��ة م����ن �أو�ئ������ل 
�لحتاد�ت �لتي طبقت هذ� �لقر�ر، 
�أي�صا  �حل��ال��ي��ة  �مل��رح��ل��ة  �أن  ك��م��ا 
�أندية  ���ص��ه��دت �ن�����ص��م��ام ع���دد م��ن 
�ل�صارقة وق��ام �لحت��اد بتوفري كل 

و�أ�صبح  �لأندية،  لتلك  �لتي�صري�ت 
بقوة  م����وج����ود  �ل���ب���ط���ائ���ح  ن�������ادي 
ع��ل��ى م�����ص��ت��وى �مل���رب���ع �ل��ذه��ب��ي يف 

م�صابقاتنا حاليا.
و�ك��د �ن �لإم��ار�ت �أ�صبحت مركز� 
�ملدربني  وت��اأه��ي��ل  لإع���د�د  �إقليميا 
فقط  �ل��د�خ��ل  م�صتوى  على  لي�س 
�مل�����ص��ت��وي��ني �خلليجي  ع��ل��ى  ول��ك��ن 
و�ل��ع��رب��ي، وننظم ك��ل ع��ام دورتني 
�ل�صياق بخالف  تاأهيليتني يف هذ� 
ت���ق���ام يف جمل�س  �ل���ت���ي  �ل��������دور�ت 
دبي  �ل��ري��ا���ص��ي وجمل�س  �أب��وظ��ب��ي 
�ل�صارقة،  وجم���ل�������س  �ل���ري���ا����ص���ي 
من  ع��دد  لدينا  للحكام  وبالن�صبة 
�حل���ك���ام �مل��ت��م��ي��زي��ن، ول��ك��ن��ن��ا كنا 

نطمح يف �لأكرث.

احتاد ال�سلة يعتمد التحول الرقمي الكامل يف كافة املمار�سات �االأن�سطة

�صامل املطوع: الإمارات اأ�صبحت مركزا اإقليميا لتاأهيل املدربني 

ك�صف تقرير �صحايف، �أن نادي ريال مدريد م�صمم على �لتعاقد مع مهاجم توتنهام 
هاري كني، خالل فرتة �لنتقالت �ل�صيفية �ملقبلة.

يبدو �أن هاري كني على ��صتعد�د ملغادرة توتنهام يف �ملريكاتو �ل�صيفي �ملقبل، حيث 
يتمتع �ملهاجم �لإجنليزي ب�صجل حافل ويريد �أن يجد ناد�ً ميكنه منحه �لفر�صة 

للفوز بالألقاب. 
�صيتي، ومان�ص�صرت يونايتد، ويوفنتو�س، م�صتعدين للح�صول  و�صيكون مان�ص�صرت 
ري��ال مدريد.  ل�صم كني هو  �لأك��رث ت�صميماً  �لنادي  �أن  يبدو  على خدماته، لكن 

�أولوية  بالفعل  كني  ه��اري  ف��اإن  �لإ�صباين،  دي��اري��و  �أوك  موقع  معلومات  وبح�صب 
ق�صوى لريال مدريد يف �ملريكاتو �ل�صيفي �ملقبل. و�أ�صاف: “رئي�س ريال مدريد 
�أن يوجه �صربة ريا�صية كبرية ب�صم كني، مما ي�صمح له  فلورنتينو برييز، يريد 
من  هاز�رد  �إيدين  و�صول  من  عام  بخطف جنم جديد من “�لربميريليغ” بعد 

ت�صيل�صي«
من  �لعديد  �صيجذب  برنابيو  �صانتياغو  ملعب  �إىل  كني  و�صول  �أن  برييز  وي��رى 

�لرعاة، و�صينع�س خز�ئن �لنادي يف �مل�صتقبل.

ريال مدريد م�صمم على التعاقد
 مع هاري كني

•• اأبوظبي -وام:

�أعلن جمعة �لظاهري �أمني عام �حتاد �لريا�صات �جلليدية �أنه مت �عتماد 
مب�صاركة   ،2021 عام  من  مار�س   26 كال�صيك” يف  “�أبوظبي  بطولة 

�أكرث من 13 دولة.
و�أ�صاف �أن تطبيق نظام �لعمل عن بعد يف �لحتاد مل يعو�س فقط ح�صور 
�ملنظومة �لإد�رية و�لفنية يف مقر �لحتاد، ولكنه �صاهم يف زيادة �إنتاجية 
�جلميع م�صري� �إىل �أن �لعمل عن بعد ل يقت�صر بوقت حمدد يف �لدو�م، 
ولكن �لت�صالت �خلا�صة بالعمل يف �ملجل�س وجلانه، و�لتدريبات بالن�صبة 
لالعبني متو��صلة على مد�ر �ليوم، مبا �صاهم يف رفع معدل �لإنتاجية، 
وهو �لأمر �لذي جعل �لحتاد ي�صتفيد من �لظروف �حلالية �لتي لي�س 
بها بطولت حملية �أو دولية، ول �أي جتمعات، يف �حلفاظ على عطائه بل 

وم�صاعفة �لإجناز يف �ملهام.
وقال �لظاهري: “ جمل�س �إد�رة �لحتاد �جتمع م�صاء �أم�س �لأول �ل�صبت 
بنظام �لت�صال �ملرئي بح�صور هامل �لقبي�صي، وجمعة �لظاهري، وعلي 

لالحتاد  �لفني  �ملدير  ح�صر  كما  �لهرمودي،  وم��رو�ن  �لرميثي،  كد��س 
�لأجندة  على  �لتي طر�أت  �لتعديالت  مناق�صة  �لفني، ومتت  و�ل�صكرتري 
�لدولية حيث مت تاأجيل بطولة كاأ�س �لعامل لهوكي �جلليد “ �لت�صنيف 
�لثالث” �لتي كان مقرر لها 17 �أبريل �جلاري يف لوك�صمبورج و�لتي كان 
�لبطولت  ب��اق  على  �لط��الع  وكذلك  �لإم���ار�ت،  منتخب  فيها  �صي�صارك 
و�لجتماعات �لدولية �لتي كانت مقررة يف �لفرتة �ملقبلة وتاأجلت حيث 
�أن كافة �لأن�صطة و�لتجمعات مت تعليقها من قبل �لحتاد �لدويل حتى 
�إ�صعار �أخر، ومت �لطالع على �آخر �مل�صتجد�ت �خلا�صة بتاأجيل �مل�صابقات 

�ملحلية، و�لت�صور�ت �ملحتملة ل�صتئنافها«.
بعد ت�صري على قدم و�صاق منذ توقف  �ملنتخب عن  �أن تدريبات  و�أ�صاف 
�لبيالرو�صي  �لفني  �ملدير  �صينكفيت�س  �أرك��ي��وم  يتو��صل  حيث  �لن�صاط، 
يومي  ب�صكل  �ملرئي  �لت�صال  �ملنتخب يف جمموعة عمل عرب  مع لعبي 
يتابع  ثم  �ليومية،  �لتدريبية  �لوحد�ت  �لالعبني  ومينح  منازلهم،  من 
�أول باأول، وهذ� بالن�صبة  �إجنازها عرب �لفيديو، ويبدي مالحظاته لهم 
�حلركية  للتدريبات  بالن�صبة  �أم��ا  فقط،  و�لذهنية  �لبدنية  للتدريبات 

�للحاق  �صيتم  و�لتي  لل�صالة،  �لعودة  بعد  ملا  مرتوكة  فهي  �جلليد  على 
�لبدنية  لياقته  على  يحافظ  �ل��الع��ب  د�م  م��ا  ب�صهولة  و��صتدر�كها  بها 

و�لذهنية مع �ملدرب.
وعن �لعمل �لإد�ري يف �لحتاد وكيفية �إجناز �ملهام .. �أو�صح �ن �آلية �لعمل 
ت�صري بطريقة مرنة و�صهلة عن بعد، ولي�س لدينا �أي حتديات، و�لإنتاجية 
بالإ�صافة  ناحية،  من  �لتنقل  مو�عيد  �خت�صار  مت  لأن��ه  �أك��رث  �أ�صبحت 
�لتقيد مبو�عيد حمددة،  �ل�صاعة، دون  �لتو��صل قائم على مد�ر  �أن  �إىل 
و�صاهم يف ذلك �أن كل موظفي �لحتاد كانو� جمهزين ملثل هذه �لظروف، 
�أ�صبح  �لعمل عن بعد  �لتي تعتمد على  �ملعطيات �جلديدة  ويف ظل تلك 
هناك �صرعة يف �إ�صد�ر �لقر�ر�ت �ملنا�صبة يف �لوقت �ملنا�صب، دون �لنتظار 

لالجتماع �أو �لعتماد«.
وعن جدول �أعمال وقر�ر�ت �جتماع �لأم�س .. يقول �لظاهري: “ بالن�صبة 
لريا�صة هوكي �جلليد مت �لطالع على قر�ر�ت �لحتاد �لدويل بخ�صو�س 
بطولة �لعامل يف لوك�صمبورج ، وكاأ�س �لتحدي حتت 20 �صنة يف بانكوك 
�لتي تاأجلت �أي�صا لأجل غري م�صمى، وبطولة �لتحدي �لآ�صيوي لل�صيد�ت 

بتاأجيل  �حل�صور  �إح��اط��ة  ومت  �آخ���ر،  �إ�صعار  حتى  تاأجلت  �لتي  بالفلبني 
له  مقرر�  ك��ان  �ل��ذي  ب�صوي�صر�  �جلليد  لهوكي  �ل��دويل  �لحت��اد  �جتماع 
�صهر مايو و�لذي مت تر�صيح �صعادة هامل �لقبي�صي نائب رئي�س �لحتاد 
�لإم��ار�ت لهوكي  �آخر م�صتجد�ت دوري  حل�صوره، و�ط��الع �جلميع على 
�جلليد �لذي كان قد و�صل للنهائيات، قبل توقف �لن�صاط، وتقرر �أن يتم 
�آخر، حيث �صتت�صح �لأمور يف �صهر يونيه،  �إ�صعار  تاأجيل �لنهائيات حتى 

ورمبا تقام يف بد�ية �لأ�صبوع �ملقبل«.
وذك����ر �أن����ه مت �لط�����الع ع��ل��ى ت��اأج��ي��ل �ج��ت��م��اع �لحت�����اد �ل�����دويل للتزلج 
��صتحد�ث ريا�صة جديدة  �ملقبل ومت �لتفاق على  �ل�صتعر��صي يف مايو 
وتقدمي �أور�ق �لعتماد يف �لحتاد �لدويل لريا�صة �لتزلج �ملدولب، لفتا 
تلك  �لهمم يف  لأ�صحاب  �لإم���ار�ت  �أ���ص��رف على منتخب  �لحت��اد  �أن  �إىل 
�للعبة �لتي �صاركت يف دورة �لألعاب �لعاملية لالأوملبياد �خلا�س، ولديهم 
فريق من �أ�صحاب �لهمم و�صيتم �لعمل على تطوير فرق لالأ�صوياء لنكون 
من �أو�ئل �لحتاد�ت يف منطقة �ل�صرق �لأو�صط �لتي تعتمد تلك �لريا�صة 

وتقيم لها م�صابقات وت�صارك يف بطولتها.

بطولة اأبوظبي كال�سيك للتزلج اال�ستعرا�سي يف مار�س 2021 مب�ساركة 13 د�لة

جمعة الظاهري: اإنتاجية احتاد الألعاب اجلليدية زادت يف ظل تطبيق نظام »العمل عن بعد«
تقدمنا باأ�راق اعتماد »التزلج املد�لب« لتحقيق الريادة يف منطقة ال�سرق االأ��سط 
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�إىل  للو�صول  �ل�صاعني  باملت�صلقني  كوجمنغ  تعج  �ل�صنة،  م��ن  �ل��وق��ت  ه��ذ�  يف 
�إيفر�صت... لكن مع �إغالق �جلبل ب�صبب فريو�س كورونا، �أ�صبحت هذه �لبلدة يف 

هماليا مقفرة وخ�صر �ملر�صدون �لنيباليون م�صدر رزقهم.
فعلى غر�ر غالبية دول �لعامل عزلت نيبال نف�صها للجم �نت�صار �لفريو�س ومنعت 

�لو�صول �إىل قممها �ل�صهرية �ملغطاة بالثلوج يف خ�صم �ملو�صم.
مر�صدو  “�ل�صريبا” وه��م  موطن  تعترب  �لتي  �لبلدة  يف  �إ�صابة  �أي  ت�صجل  ومل 

�جلبال �لذين بر�فقون �ملت�صلقني.
�لأخرى  �إيفر�صت و�جلبال  يت�صلق جبل  كان  �لذي  �صريبا  نيامغال  ي�صعر فوربا 
منذ كان يف �ل�صابعة ع�صرة من �لعمر، بالقلق �لآن ب�صاأن م�صتقبله مثل �ملئات من 

�لنيبال  �ل�صناعة. وقد علقت  �لعاملني يف هذه  �إىل  �إ�صافة  �لآخرين  �ملر�صدين 
�لت�صاريح لكل �لرحالت �جلبلية يف 12 �آذ�ر مار�س.

و�صتبلغ �لعائد�ت �لفائتة جر�ء وقف �لت�صاريح �أربعة ماليني دولر على �لأقل،�إذ 
يكلف كل ت�صريح لت�صلق قمة �إيفر�صت وحدها 11 �ألف دولر.

لكن �صرييا و�ملر�صدين �لآخرين �لذين غالبا ما يكونون �ملعيل �لوحيد لعائالتهم 
يقولون �إنهم يو�جهون م�صكلة �أكرب من ذلك.

فمو�صم �إيفر�صت �لذي ميتد من �أو�ئل ني�صان �أبريل �إىل نهاية �أيار مايو ي�صمح 
له باإطعام عائلته طو�ل �لعام. ويك�صب هوؤلء بني خم�صة �آلف و10 �آلف دولر 
خالل �ملو�صم. وقال �صريبا من منزله يف كوجمنغ حيث يعي�س مع زوجته و�بنه 

نريد  لأننا  �إىل �جلبال  “نحن ل نذهب  بر�س  لوكالة فر�ن�س  �صنو�ت   6 �لبالغ 
ذلك بل لأنه �لعمل �لوحيد �ملتو�فر �أمامنا”. وقد و�صل �صريبا �لبالغ من �لعمر 
�إيفر�صت ثماين مر�ت و�صاعد ع�صر�ت �ملت�صلقني يف �لو�صول  31 عاما �إىل قمة 
�إليها. وقال “�أظن �أن �لكل يعاين من �مل�صكلة نف�صها”. ويف هذ� �لوقت من كل 
عام، يكون �صريبا يف �ملخيم �لأ�صا�س يف �إيفر�صت حيث يقيم مئات �ل�صاعني �إىل 
ت�صلق قمم �أعلى �جلبال يف �لعامل، يف �نتظار حلول طق�س جيد لبدء رحلتهم �إىل 
�لقمة. �صهد مو�صم �لربيع من �لعام �ملا�صي رقما قيا�صيا من مت�صلقي �جلبال 

بلغ 885 �صخ�صا، 644 من بينهم من �جلانب �لنيبايل لإيفر�صت.
لكن فريو�س كورونا ترك خميم �لقاعدة هذ� �ملو�صم مقفر�. كذلك يبدو باز�ر 

نامت�صي، وهي �ملدينة �لأخرية قبل �لو�صول �إليه، مهجورة �أي�صا. وقال د�ميان 
بينيغا�س �لذي يقود فرق مت�صلقني �إىل �إيفر�صت منذ ما يقرب من عقدين، �إن 
�ملر�صدين و�حلمالني وعمال �ملطبخ �لذين ي�صاهمون يف تلك �لرحالت �صيكونون 
�لأكرث ت�صرر�. و�أو�صح “هوؤلء �لأ�صخا�س لي�س لديهم �أي مدخر�ت �حتياطية 
ت�صاهم  �لتي  �ل�صياحة  قطاع  �لإغ��الق  عن  �لناجت  �ل�صرر  و�صيطال  عقود”.  �أو 
�أك��رث من مليون  �لنيبال وتوفر  �ملحلي �لإجمايل يف  �لناجت  % من   8 بحو�ىل 
تز�ل  ل  �لتي  نيبال  وكانت  و�ل�صياحة.  لل�صفر  �لعاملي  للمجل�س  وفقا  وظيفة، 
تتعافى من زلز�ل كبري �صربها يف �لعام 2015، تاأمل يف جذب رقم قيا�صي ي�صل 

�إىل مليوين �صائح يف 2020. وقد تال�صت هذه �خلطط �لطموحة �لآن.

�ن�����ص��م ق��ائ��د �إن��ك��ل��رت� �ل�����ص��اب��ق و�ين 
روين �ىل �جلدل ب�صاأن رو�تب لعبي 
نحو  و�لتوجه  �إنكلرت�  يف  �ل��ق��دم  ك��رة 
ظل  يف  باملئة   30 بن�صبة  تخفي�صها 
تف�صي فريو�س  ع��ن  �ل��ن��اج��م  �ل��ت��وق��ف 
موقف  �أن  معترب�  �مل�صتجد،  ك��ورون��ا 
كل من ر�بطة �لدوري و�حلكومة عار 
لأنه وجه �لأ�صهم جتاه �لالعبني دون 
�لأندية  م��ن  �لعديد  ���ص��و�ه��م.وجل��اأت 
ع���ل���ى �م����ت����د�د �ل����ق����ارة �ل���ع���ج���وز �ىل 
خف�س رو�تب لعبيها يف ظل �لتوقف 
�ملفرو�س حاليا ب�صبب وباء “كوفيد-

مل  و�إن  �خل��ط��وة،  ه��ذه  لكن   .”19
ب��ع��د يف  ر���ص��م��ي��ا  �لتنفيذ  ت��دخ��ل ح��ي��ز 
باإثارة جدل و��صع بني  ب��د�أت  �إنكلرت�، 
�لأندية و�ل�صلطات من جهة، وممثلي 

�لالعبني من جهة �أخرى.
ملنتخب  �ل��ت��اري��خ��ي  �ل���ه���د�ف  وخ�����رج 
�ل�صابق  و�ملهاجم  �لثالثة”  “�لأ�صود 
يف  ح���اد  مب��وق��ف  ي��ون��اي��ت��د،  ملان�ص�صرت 
“�صند�ي  ���ص��ح��ي��ف��ة  ن�����ص��رت��ه  م���ق���ال 
كانو�  �ل��الع��ب��ني  �أن  معترب�  تاميز”، 
�أزم����ة  ت��ب��ع��ات  يف  �صهلة”  “�أهد�فا 

“كوفيد19-”.
�ملهاجم  ع����ام����ا(   34( روين  و�أك�������د 

لديه  �أن  ك���اون���ت���ي،  ل���درب���ي  �حل�����ايل 
�لمكانات و�لرغبة لتقدمي م�صاهمات 
مالية كبرية، �إما عرب خف�س �لرو�تب 
�خلدمة  ل�صالح  مبا�صرة  بتربعات  �أو 
�أ�س”،  �إيت�س  “�أن  �لوطنية  �ل�صحية 
لكنه �نتقد �ل�صغط �لعام على جممل 
�لدوري  ر�بطة  و�قرتحت  �لالعبني. 
�ملمتاز خف�س رو�تب �لالعبني بن�صبة 
لهذه  �مل��وق��ت  �حل�صم  �أو  باملئة   30
ي��ع��اد دف��ع��ه��ا لحقا  �أن  �ل��ن�����ص��ب��ة ع��ل��ى 
وذل��ك يف مكاملة  �ملناف�صات،  ع��ودة  بعد 
ه��ات��ف��ي��ة �أج��رت��ه��ا �ل�����ص��ب��ت م��ع ممثلي 

�لالعبني �ملحرتفني و�ملدربني.
وك�����ان�����ت �لأط������������ر�ف �مل���ع���ن���ي���ة ب������د�أت 
�أن تدعو  ق��ب��ل  �لأول���ي���ة  م��ف��او���ص��ات��ه��ا 
مثل  �ل�صيا�صية،  �ل�صخ�صيات  بع�س 
وزير �ل�صحة مات هانكوك، �ىل �تخاذ 
يف  �لطبي  �لهيكل  مل�صاعدة  �ج����ر�ء�ت 
�لأن���دي���ة �ىل  ت�صعى  �ل���ب���الد، يف ح��ني 
�لناجمة عن  �ملالية  تخفيف �خل�صائر 

تعليق �ملو�صم �ىل �أجل غري م�صمى.
ر�صاه عن مقاربة  ع��دم  و�أب���دى روين 
و�حلكومة  “�لربميرليغ”  ر�ب���ط���ة 
مقاله  يف  وك���ت���ب  �مل�������ص���األ���ة،  ه�����ذه  يف 
�حلكومة  معي  تو��صلت  “�إذ�  �لأح���د 

ماليا  �ملمر�صني  دع��م  يف  للم�صاعدة 
��صطناعي،  تنف�س  �أج��ه��زة  ���ص��ر�ء  �أو 
�أفعل  �أن  فخري  دو�ع��ي  من  ف�صيكون 
ذلك، طاملا �أين على در�ية �أين تذهب 

�لأمو�ل”.
�لتخلي  ميكنني  مكان  يف  “�أنا  ور�أى 
عن �صيء ما. لي�س كل لعب كرة قدم 
ذ�ت��ه. لكن فجاأة، مت و�صع  �لو�صع  يف 
�ملهنة باأكملها يف و�صع ل حت�صد عليه 
�لرو�تب  بخف�س  �ملطالبة  خالل  من 

�أ�صبح لعبو  ملاذ�  باملئة...   30 بن�صبة 
كرة �لقدم فجاأة كب�س فد�ء؟”.

�لأيام  “ما ح�صل يف  م�صتهجنا  وتابع 
�لقليلة �ملا�صية عار”.

�لدوري  ر�بطة  بحكمة  روين  و�صكك 
�مل��م��ت��از و���ص��ريه��ا مب��ف��او���ص��ات خلف 
�ل���ك���و�ل���ي�������س ت��ت��ع��ل��ق ب���الع���ب���ني، مع 
مقرتحات من جهتها للقيام بخف�س 
�صامل يف �لرو�تب، م�صيفا “يف ر�أيي، 
نحن �لآن يف حالة ل ربح فيها. كيفما 

نظرت �ىل �ملو�صوع، فاإننا )�لالعبني( 
�أهد�ف �صهلة”.

وخالفا للبطولت �لوطنية �لأوروبية 
فيها  تو�صلت  �لتي  �لأخ���رى  �ل��ك��ربى 
�أن����دي����ة م���ث���ل ي��وف��ن��ت��و���س �لإي����ط����ايل 
وبر�صلونة �لإ�صباين �أو بايرن ميونيخ 
�لأمل������اين، لت���ف���اق م���ع �ل��الع��ب��ني من 
�لتوقف  �لرو�تب يف ظل  �أج��ل خف�س 
“كوفيد19-”  فر�صه فريو�س  �لذي 
على غالبية �لأحد�ث �لريا�صية حول 

�لإنكليزية  �ل���ك���رة  ت����ز�ل  ل  �ل���ع���امل، 
تتخبط من �أجل �لتو�صل �ىل ت�صوية.

�لربملانيني  ب����اأح����د  �لأم�������ر  وو�����ص����ل 
�لربيطانيني �ىل �تهام �أندية �لدوري 
نتيجة  �لأخالقي”  ب�”�لفر�غ  �ملمتاز 
����ص��ت��خ��د�م��ه��ا �لأم�����و�ل �ل��ع��ام��ة لدفع 

رو�تب �ملوظفني من غري �لالعبني.
وو�ج��ه كل من توتنهام، و�صيف بطل 
�ملا�صي،  للمو�صم  �أوروب��ا  �أبطال  دوري 
ون��ي��وك��ا���ص��ل ون���وري���ت�������س وب���ورمن���وث 
�لقر�ر  ل���ص��ت��غ��الل  ح�����ادة  �ن���ت���ق���اد�ت 
باملئة   80 ب��دف��ع  �لقا�صي  �حل��ك��وم��ي 
م����ن رو�ت�������ب �مل���وظ���ف���ني �ل����ذي����ن يتم 
ت�صريحهم موقتا من وظائفهم ب�صبب 
�أل  ���ص��رط  “كوفيد19-”،  ف��ريو���س 
جنيه   2500 �ل��ر�ت��ب  �صقف  يتجاوز 
��صرتليني )3 �آلف دولر( يف �ل�صهر.

ث����م حل����ق ب����ه����ذه �لأن������دي������ة �لأرب����ع����ة 
و�ملت�صدر  �أوروب��������ا  ب��ط��ل  ل��ي��ف��رب��ول، 
�حل��ايل لرتتيب �ل��دوري بفارق كبري 
�أن يتخذ  �أق����رب م��الح��ق��ي��ه ق��ب��ل  ع��ن 
�أعلن  ب��ع��دم��ا  �مل���و����ص���م،  ت��ع��ل��ي��ق  ق�����ر�ر 
�ل�صبت باأنه �صي�صع جزء� من موظفيه 
غري �لالعبني يف بطالة جزئية بهدف 

�ل�صتفادة من قر�ر �حلكومة.

ول���ق���ي �ع������الن ل���ي���ف���رب���ول �ن���ت���ق���اد�ت 
�صفوفه.  يف  �صابقني  جن��وم  قبل  م��ن 
وق����ال �مل���د�ف���ع ج��ي��م��ي ك���ار�غ���ر �لذي 
“�صكاي  ل�صبكة  كمعلق  حاليا  يعمل 
“�أظهر  �ل���ربي���ط���ان���ي���ة  �صبورت�س” 
ليفربول(  )م������درب  ك���ل���وب  ي���ورغ���ن 
تعاطفا جتاه �جلميع يف بد�ية �لوباء، 
�ملحادثات  يف  �لفريق  جن��وم  وي�صارك 
ح���ول خف�س رو�ت����ب لع��ب��ي �ل���دوري 
�لنو�يا  كل  وفجاأة  �ملمتاز.  �لنكليزي 
يا  �حل�صي�س  �ن���ه  ت��ال���ص��ت.  �ل��ط��ي��ب��ة 
�لفريق  مهاجم  رد  وك��ان  ليفربول”. 
بقوله  �أعنف  كوليمور  �صتان  �ل�صابق 
�أن�صار ليفربول ل  �أي من  �أعرف  “ل 
ي�صعر بال�صمئز�ز من �لنادي لو�صعه 
�لبطالة  يف  م���وظ���ف���ي���ه  م����ن  ب��ع�����ص��ا 
�خلمي�س،  �صادر  بيان  ويف  �جلزئية”. 
�ملحرتفني  �ل��الع��ب��ني  ر�ب��ط��ة  �تهمت 
م�����������ص�����وؤويل �لأن��������دي��������ة ب���ا����ص���ت���غ���الل 
على  للحفاظ  �حلكومية  �مل�����ص��اع��د�ت 
�أم�����و�ل �مل�����ص��اه��م��ني، م�����ص��ددة “يجب 
ع��ل��ى �لأن����دي����ة �ل���ت���ي ت�����ص��ت��ط��ي��ع دفع 
رو�تب لعبيها وموظفيها، باعتبارها 
��صتخد�م  �أي  ذل��ك.  تفعل  �أن  �صركات، 
�حلاجة  دون  �حلكومية  للم�صاعد�ت 

ح�صاب  على  �صيكون  �حلقيقية  �ملالية 
�لالعبني  م�صاهمة  )و(  ككل  �ملجتمع 
يف دف����ع رو�ت������ب �مل���وظ���ف���ني م���ن غري 
�ل��الع��ب��ني ل��ن ي��خ��دم ���ص��وى م�صالح 

�مل�صاهمني فقط”.
وتابعت “ندرك جيد� �ل�صعور �ل�صائد 
يف �ل����ر�أي �ل��ع��ام ب���اأن �ل��الع��ب��ني يجب 
من  �مل���وظ���ف���ني  رو�ت�������ب  ي���دف���ع���و�  �أن 
متاما  ن��ق��ب��ل   )...( �ل���الع���ب���ني  غ���ري 
يكونو�  �أن  يجب  �ل��الع��ب��ني  �أن  ف��ك��رة 
م��رن��ني وي��ت��ق��ا���ص��م��ون �ل��ت��اأث��ري �ملايل 
تاأمني  �أج����ل  م���ن   19 ك��وف��ي��د  ل���وب���اء 
لناديهم  �لطويل  �ملدى  �مل�صتقبل على 
�أل  يجب  لكن  ع��ام،  ب�صكل  و�لريا�صة 

يكون �لالعبون كب�س فد�ء”.
موقف  يف  �لالعبني  ر�بطة  و�عتربت 
جمموع  �أن  �ل�صبت،  عنها  ���ص��در  �آخ���ر 
�ل�������ص���ر�ئ���ب �مل���ف���رو����ص���ة ع��ل��ى رو�ت����ب 
م�صاهمة  ت�����ص��ك��ل  ك���ان���ت  �ل���الع���ب���ني 
كبرية يف متويل �خلدمات �لأ�صا�صية، 
من  باملئة   30 “�قتطاع  �ن  معتربة 
�لر�تب �صيكلف �خلزينة مبلغا كبري�. 
�صيكون ذلك م�صر� للخدمة �ل�صحية 
�لوطنية “�أن �أيت�س �أ�س+ وغريها من 

�خلدمات �ملمولة من �حلكومة”.

كورونا يلقي بظاله على �صناعة ت�صلق اجلبال يف نيبال 

روين ين�صم اىل اجلدل ب�صاأن »عار« تخفي�ص الرواتب يف اإنكلرتا

دونالد  �لأم��ريك��ي  �لرئي�س  �أب���دى 
�ملناف�صات  ب���ع���ودة  ث��ق��ت��ه  ت���ر�م���ب 
ت��وق��ف��ت جميعها  �ل��ت��ي  �ل��ري��ا���ص��ي��ة 
ب�����ص��ب��ب ت��ف�����ص��ي ف����ريو�����س ك���ورون���ا 
�آجال”،  ولي�س  “عاجال  �مل�صتجد، 
ل��ك��ن��ه �م��ت��ن��ع ع���ن حت���دي���د ج���دول 

زمني لهذه �لعودة.
�ت�����ص��ال ه��ات��ف��ي ج��م��اع��ي مع  ويف 
�لريا�صية  �ل�����دوري�����ات  م��ف��و���ص��ي 
تر�مب  �أعلم  �لبالد،  يف  �لرئي�صية 
مفو�س دوري كرة �لقدم �لأمريكية 
رودجر غودل باأنه متفائل باإمكانية 
كان  كما  �جل��دي��د  �ملو�صم  �ن��ط��الق 

مقرر� يف �أيلول/�صبتمرب.
“كوفيد19-”  ف��ريو���س  وت�صبب 
�لوطنية  �ل��ب��ط��ولت  ك��اف��ة  بتعليق 
يف �ل���ولي���ات �مل��ت��ح��دة، م��ث��ل دوري 
ل��ل��م��ح��رتف��ني، دوري  �ل�����ص��ل��ة  ك����رة 
�لقدم  ك�����رة  دوري  �ل���ب���ي�������ص���ب���ول، 

و�لدوري �لوطني للهوكي.
وعلى �لرغم من �أن عدد �لإ�صابات 

يف  “كوفيد19-”  ب����ف����ريو�����س 
�ل���ولي���ات �مل��ت��ح��دة �أ���ص��ب��ح �لأك���رب 
�ألف   311 م��ن  )�أك����رث  �ل��ع��امل  يف 
�إ�صابة وق��ر�ب 8500 وف��اة(، كان 
�لرئي�س �لأمريكي متفائال �ل�صبت 
�ليومي  �ل�������ص���ح���ايف  م����وؤمت����ره  يف 
“�أريد  قائال  �لأبي�س،  �لبيت  من 
ع����ودة �مل�����ص��ج��ع��ني �ىل �مل���الع���ب... 
�أن  مبجرد  جاهزين.  نكون  عندما 
ق��ادري��ن، بطبيعة �حل���ال. ل  نكون 
�أ�صتطيع �أن �أخربكم بالتاريخ لكني 
ولي�س  ع��اج��ال  �صيكون  �أن���ه  �أع��ت��ق��د 

�آجال«.
ويدر�س م�صوؤولون دوري �لبي�صبول 
ودوري كرة �ل�صلة �إمكانية ��صتئناف 
�أب�����و�ب مو�صدة  خ��ل��ف  �مل��ن��اف�����ص��ات 
مالعب  وع��ل��ى  ج��م��ه��ور  دون  م���ن 
خماطر  لتقليل  وذل����ك  حم���اي���دة، 
تنجم عن  �أن  �لتي ميكن  �ل��ع��دوى 

�حل�صور �جلماهريي.
بتفاوؤل  ذل��ك، حت��دث تر�مب  وم��ع 

بح�صور  �مل���ن���اف�������ص���ات  ع������دة  ع�����ن 
يكون  “لن  م��و���ص��ح��ا  �جل���م���ه���ور، 

�جتماعي(  )ت��ب��اع��د  ف�����ص��ل  ه��ن��اك 
�لكوكب.  ه��ذ�  على  حياتنا  لبقية 

نحن بحاجة لذلك يف هذه �لفرتة 
�ملطاف  نهاية  لكن يف  �ل��زم��ن،  من 

�صغل  على  ق��ادري��ن  �لنا�س  �صيكون 
تلك �ملقاعد )يف �ملدرجات( بجانب 

�ألتزم  ل  �أن�����ا  �ل��ب��ع�����س.  ب��ع�����ص��ه��م 
�إذ�  �لر�ئع  �صيكون من  بذلك، لكن 

��صتطعنا«.
�ل���ق���دم  ك������رة  دوري  ي���ت���خ���ذ  ومل 
�لآن  ح��ت��ى  ق�����ر�ر  �أي  �لأم���ريك���ي���ة 
-2020 م��و���ص��م  �إرج�������اء  ب�������ص���اأن 

2021 �ملقرر �أن ينطلق يف �لعا�صر 
�أن تكون  �أيلول/�صبتمرب، على  من 
�آب/ يف  �ل��ت��ح�����ص��ريي��ة  �مل���ب���اري���ات 
كاليفورنيا  حاكم  لكن  �أغ�صط�س. 
باإمكانية  ���ص��ك��ك  ن��ي��و���ص��وم  غ��اف��ني 
يف  �لريا�صية  �ملناف�صات  ��صتئناف 
�أيلول/�صبتمرب،  �أو  �آب/�أغ�صط�س 
�ل�صحايف  م�����وؤمت�����ره  يف  حم�������ذر� 
�ليومي �ملخ�ص�س لتطور�ت تف�صي 
�حتمال  م����ن  “كوفيد19-”، 
بالفريو�س يف حال  �ل��ع��دوى  ع��ودة 

��صتئناف �لبطولت �لريا�صية.
�مكانية  ح����ول  ����ص���وؤ�ل  ع��ل��ى  ورد� 
ع����ودة �جل��م��اه��ري �ىل �مل���الع���ب يف 
نيو�صوم  ق����ال  �أي���ل���ول/����ص���ب���ت���م���رب، 

هذه  يف  ذل���ك  ح���دوث  �ت��وق��ع  “ل 
�لولية )كاليفورنيا(. ر�أينا جميعا 
خالل �ليومني �ملا�صيني �لعناوين 
كانو�  ح��ي��ث  �آ���ص��ي��ا،  �ل��رئ��ي�����ص��ي��ة يف 
و�لآن  �ل�����ص��رك��ات،  بع�س  يفتحون 
ب����د�أو� ب��ال��رت�ج��ع ع��ن ذل��ك ب�صبب 

ح�صول �نت�صار )للفريو�س(«.
يكون  �أن  �مل��رء  على  “يجب  و���ص��دد 
ح������ذر� ل��ل��غ��اي��ة ب���ع���دم �مل���ب���ال���غ���ة يف 
وعوده. لدي �لكثري من �لأ�صدقاء 
�لذين يعملون يف دوري �لبي�صبول 
�لأمريكية  �ل����ق����دم  ك�����رة  ودوري 
ودوري كرة �ل�صلة �لذين ي�صاألونني 
�ملناف�صات(. يجب  ذلك )عودة  عن 
ل�صت  ���ص��دي��د.  ب��ح��ذر  �أت�����ص��رف  �أن 
لكني  �صخ�س،  ب��اأي  للت�صكيك  هنا 
�لأم������ر: قر�رنا  ه����ذ�  ه��ن��ا لأق������ول 
ب��ه��ذ� �ل�������ص���اأن، �أق���ل���ه ه��ن��ا يف ولية 
�ىل  ��صتناد�  �صيحدد  كاليفورنيا، 
�ل�صحة،  �حلقائق من قبل خ��رب�ء 

وقدرتنا على �حتو�ء �لتف�صي«.

ترامب متفائل بعودة املناف�صات الريا�صية 

قبل ثالثة عقود فقط، هيمن نادي لياونينغ على كرة �لقدم 
�ل�صينية و�لآ�صيوية، لكن تاريخه �ملمتد على مد�ر 67 عاماً 
بات مهدد�ً بالختفاء متاماً، بعد �أن �أ�صبح على �أبو�ب �لإغالق 

ب�صبب م�صكالت مالية.
ح�صد �لنادي �صتة �ألقاب يف �لدوري �ل�صيني خالل 7 �أعو�م، 
�إىل جانب ظهوره يف نهائي بطولة �لأندية �لآ�صيوية مرتني، 

�أن  قبل  �ملنطقة،  �أن��دي��ة  �أف�صل  م��ن  ك��و�ح��د  �صورته  ع��زز  م��ا 
يرت�جع هذ� �مل�صتوى كثري�ً يف �ل�صنو�ت �لأخرية.

وهبط لياونينغ �إىل دوري �لدرجة �لثانية �ل�صيني، وهو �لآن 
�أن ز�د تاأثري �مل�صاعب �لقت�صادية  �أب��و�ب �لإغ��الق، بعد  على 
�ل��دوري �ل�صيني �ملمتاز، وهو �لدرجة �لأعلى يف  خارج نطاق 
�لبالد. وتعاقدت �لكثري من �أندية �لدوري �لأول مع عدد من 

�لأ�صماء �لكبرية يف �صفقات مالية هائلة، رغم �صعي �لقائمني 
من  �حل��د  على  �لعمالقة  �لبالد  يف  �للعبة  ���ص��وؤون  �إد�رة  على 
�ل�صتثمار  �لأن��دي��ة على  ه��ذ� �جلانب، وت�صجيع  �لإ���ص��ر�ف يف 
يف بر�مج �لتطوير بدًل من �لتعاقد مع جنوم كبار يقرتبون 
من نهاية م�صريتهم. ورغم ذلك يبدو �أن بع�س �لأندية ومنها 

لياونينغ �صتكون �صحايا هذه �لتطور�ت.

نادي لياونينغ بطل ال�صني واآ�صيا 
ال�صابق مهدد بالإغاق

�صوبري واأبو ريدة.. و�صراع على رئا�صة احتاد الكرة امل�صري

�ل�صابق  �ل��ك��رة  �حت���اد  �إد�رة  جمل�س  �إع����الن  م��ن��ذ 
�أبو ريدة �ل�صتقالة يف �صهر يوليو  برئا�صة هاين 
�مل��ا���ص��ي ع��ق��ب �إق�����ص��اء م��ن��ت��خ��ب م�����ص��ر م���ن �أمم 
�لكرة  �صيدير  َم��ن  تنتظر  و�جلماهري   ، �إفريقيا 

�مل�صرية م�صتقبال بعد �لنتخابات �ملقبلة.

�لقدم  لكرة  �مل�صري  �لحت��اد  �نتخابات  و�صُتعقد 
هذ� �لعام من �أجل تعيني جمل�س جديد بدًل من 
�للجنة �خلما�صية �ملوؤقتة برئا�صة عمرو �جلنايني، 
و�لتي �عتمدها �لحتاد �لدويل لكرة �لقدم فيفا 

يف �صهر �أغ�صط�س �ملا�صي.
ورغم عدم �إعالن �ملوعد �لنهائي لنتخابات �حتاد 
تت�صح  ب��د�أت  �ل�صورة  �أن  �إل  ر�صمي،  ب�صكل  �لكرة 
رئي�س  ن��ائ��ب  �صوبري،  �أح��م��د  ويت�صدرها  مبكر�، 
�جلبالية �ل�صابق، �لذي �أعلن �أكرث من مرة نيته 

�لرت�صح على من�صب �لرئي�س.
ووف��ق��ا مل��وق��ع ي��ال ك���ورة مل يعلن ه��اين �أب���و ريدة 
م��وق��ف��ه ر���ص��م��ي��ا م��ن �لن��ت��خ��اب��ات �مل��ق��ب��ل��ة لحتاد 
�لكرة، �إل �أن عدة تقارير ك�صفت �عتز�مه �لرت�صح 
�لرئي�س،  �لعودة من جديد على مقعد  �أج��ل  من 
لتقدمي  �لرت�صح لالنتخابات  باب  فتح  ينتظر  �إذ 

�أور�قه.
عودة �أبو ريدة لنتخابات �حتاد �لكرة تنذر ب�صر�ع 
مع �أحمد �صوبري على من�صب �لرئي�س، خا�صًة �أن 
لكرة  �ل��دويل  ب��الحت��اد  �لتنفيذية  �للجنة  ع�صو 
رئا�صة  مقعد  على  يرت�صح  لن  و�لأفريقي  �لقدم 

�ملقبلة. �لنتخابات  "كاف" يف 
م��ن مرت�صى من�صور،  �ل��دع��م  ري���دة  �أب���و  وي��ج��د 
�ل��رج��ل �لأول  ق��ال  �ل��زم��ال��ك، حيث  ن���ادي  رئي�س 
يف �لقلعة �لبي�صاء خالل ت�صريحات تلفزيونية: 
"ن�صاند ه��اين �أب��و ري��دة لأن��ه �صبق و�أن وق��ف �إىل 

جانبنا كثرًي� يف عدد من �لأزمات".
�ل��ذي عمل  �ملجل�س  على  �لنار  فتح  �صوبري  وك��ان 
�أ�صهر يف حياته،   7 �أ���ص��و�أ  ع��ا���س  �أن���ه  م��وؤك��د�  معه 
موؤكد� �أن عهد �أبو ريدة �فتقد �لنظام: "عالقتي 
�صوى  �أح��د  يتو��صل مع  �صيئة معه، كان ل  كانت 

�أحمد جماهد ع�صو �ملجل�س".
�أجد �لحرت�فية يف �لإد�رة  "مل  و�أ�صاف �صوبري: 
�ل�صابقة، ومل �أجد �لح��رت�م من هاين �أبو ريدة، 
جتاهلني يف بع�س �لقر�ر�ت رغم �أنني كنت نائبا، 
مقر  يف  ي��ت��و�ج��دو�  مل  �ل�صابق  �ملجل�س  و�أع�����ص��اء 

�لحتاد بالأوقات �ملحددة لهم".
و�أك����د ح��ار���س �لأه��ل��ي �ل�����ص��اب��ق �أن���ه ي��ري��د �لعودة 
�لكرة  �لعمل يف �حت��اد  �لإد�رة لأن��ه يع�صق  ملجل�س 
ولقوة عالقته مع �جلمعية �لعمومية، موؤكد� �أنه 
�صي�صتعني باثنني من �ملجل�س �ل�صابق و�صيف ز�هر 

كنائب رئي�س، �إذ� �صمح بذلك.
ل��ك��ن �لإع���الم���ي ���ص��ي��ف ز�ه����ر، �ل����ذي ك���ان ي�صغل 
�أعلنها  �لكرة،  �حت��اد  �إد�رة  جمل�س  ع�صو  من�صب 
�ملقبلة،  �لنتخابات  يف  يرت�صح  لن  باأنه  �صر�حًة 
�ل�صابق  للمجل�س  �لح��رت�م  يكن  �أن��ه  �إىل  م�صري� 

و�أنه تقدم با�صتقالته دون تدخالت.
و�أكمل: "لن �أخو�س �نتخابات �حتاد �لكرة �ملقبلة 
بند  تطبيق  عن  �لنظر  وبغ�س  ظ��روف  �أي  حتت 
�لإعالمي  بعملي  و�صاأكتفي  ل،  �أو  ���ص��ن��و�ت  �ل�8 
�صاأعلن  �آخر  �إد�ري  مع تركيز جهودي يف من�صب 
�أنه  �إم��ام  �أك��د ح��ازم  عنه يف �لوقت �ملنا�صب". كما 
لن يخو�س �نتخابات �حتاد �لكرة: "قر�ري نهائي 
بعدم �لرت�صح على �لأقل يف �لدورة �ملقبلة، قررت 
�لعام،  �ل��ع��م��ل  يف  �ل��ت��و�ج��د  ع���دم  ��صتقالتي  ق��ب��ل 
�لبع�س  وط��ع��ن  �ل�صباب  توجيه  �أغ�صبني  حيث 
�لبع�س من خو�س  ي��ز�ل موقف  يف �لذمم". ول 
ع�صام  مثل  در����ص��ة،  حمل  �لكرة  �حت��اد  �نتخابات 
عامر  �ل�صابق،  �حل��ك��ام  جلنة  رئي�س  عبد�لفتاح، 
و�لنجم  �ل�صابق،  �مل�صابقات  جلنة  رئي�س  ح�صني 

�أحمد ح�صن، قائد منتخب م�صر �ل�صابق.

�إد�رة �حتاد �لكرة �صيتكون وفقا  ُيذكر �أن جمل�س 
لالئحة �جلديدة من ت�صعة �أع�صاء، هم �لرئي�س 
�أع�����ص��اء من  �إىل خم�صة  ب��الإ���ص��اف��ة  ل���ه،  ون��ائ��ب 
�لثماين  بند  وج��ود  مع  ن�صائي،  وثنائي  �ل��رج��ال 

�صنو�ت يف من�صب رئي�س �لحتاد فقط.
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الفجر الريا�ضي

�أوقفت �ل�صرطة �ملحلية لعبي ركبي يف فيجي ب�صبب جتاهلهما قو�عد 
�حلجر �ل�صحي �لذ�تي �لذي تطبقه �لبالد على خلفية تف�صي فريو�س 

كورونا �مل�صتجد.
و�أ�صارت �ل�صلطات �ملحلية �ىل �أنها �صتبلغ عن “�صلوكهما غري �مل�صوؤول” 
�حتاد  ل��ك��ن  ه��وي��ت��ه��م��ا،  �أن حت���دد  دون  م��ن  للعبة  �ل����دويل  �لحت����اد  �ىل 
�أنهما حمرتفان، يف وقت ك�صفت و�صائل �لإعالم باأنهما من  �أكد  فيجي 

لعبي �لركبي �ل�صباعية ودوليان.
وحتمل فيجي �للقب �لأوملبي يف �لركبي �ل�صباعية، وكانت حتتل �ملركز 
باإرجائها ب�صبب  �لعاملية �حلالية، قبل يتخذ �لقر�ر  �ل�صل�صلة  �لثالث يف 

جائحة فريو�س “كوفيد19-«.
“فيجي  بتعري�س  �لالعبني  باينيمار�ما  فر�نك  �ل���وزر�ء  رئي�س  و�تهم 
�صنغافورة  من  قادما  كان  �لالعبني  �أحد  �أن  مو�صحا  للخطر”،  كلها 
و”هناك خطر كبري باإمكانية حمله للفريو�س �أثناء �صفره �ىل �خلارج” 

بعد �أن هرب من �حلجر �ل�صحي �لذي و�صع فيه د�خل �أحد م�صت�صفيات 
فيجي.

وتابع “مل يحالفه �حلظ لأنه مل يتمكن من تخطي قو�ت �صرطة فيجي. 
�ألقي �لقب�س عليه وو�صع باحلجر �ل�صحي يف م�صت�صفى نادي«.

�أن��ه �صتتخذ  �أوك��ون��ور  �لتنفيذي لحت��اد فيجي للعبة ج��ون  �ملدير  و�أك��د 
�لركبي �ملحرتفني، مبا يف ذلك  تاأديبية منا�صبة بحق لعبي  “�إجر�ء�ت 
و�لحتاد  نادييهما  �ىل  للغاية  �مل�صوؤول  غري  �ل�صلوك  ه��ذ�  عن  �لإب���الغ 

�لدويل للركبي«.
ك��ب��رية من  �أم���ل  ت��ع��رب ع��ن خيبة  �ل��رك��ب��ي يف فيجي  “�إن عائلة  وت��اب��ع 
�أ�صرتهما  �للذين يعر�صان  �مل�صوؤول لهذين �لالعبني  �ل�صلوك غري  هذ� 
غري  �مل�����ص��وؤول  غ��ري  �ل�صلوك  ه��ذ�  مثل  للخطر.  �لآخ��ري��ن  و�لفيجيني 
�ل�صرطة  ب��ه  �ل��ذي قامت  �لإج���ر�ء  ن��وؤي��د  �لإط���الق، ونحن  مقبول على 

بالقب�س على هذين �لالعبني، و�أي �إجر�ء�ت �أخرى بحقهما«.

�لدوري  م�صابقة  �أن  كيكوله،  �ألك�صندر  �لأمل���اين،  �لفريو�صات  ع��امل  ي��رى 
�صناعة  مت  �إذ�  �ملقبل،  )�أي���ار(  مايو  يف  ت�صتاأنف  �أن  �ملمكن  م��ن  �لأمل���اين، 

خا�صة” لالعبني.  “فقاعة 
“�ملعاملة  �إذ� كانت مثل هذه  �أنه مل يت�صح بعد ما  �أكد �لك�صندر كيكوله 
�لإجر�ء�ت  من  �صل�صلة  و�صط  �ملجتمع،  يف  مقبولة  �لتف�صيلية” �صتكون 

�لحرت�زية �ملطبقة يف �لبالد بفعل �أزمة فريو�س كورونا �مل�صتجد.
�ملا�صي،  )�آذ�ر(  مار�س  منت�صف  منذ  �أملانيا  يف  �لكروي  �لن�صاط  وتوقف 
وحتى 30 �أبريل )ني�صان( �جلاري، حيث تتبقى ت�صع جولت على نهاية 

�ملو�صم �حلايل.
خ�صائر  لتجنب  �حل��ايل  �ملو�صم  مناف�صات  ��صتكمال  يف  �لأن��دي��ة  وت��اأم��ل 

مالية كبرية قد ت�صل �إىل 750 مليون يورو، �أغلبها يتعلق بعائد�ت �لبث 
�لتليفزيوين.

“�لبوند�صليغا” فقط  ��صتئناف  باإمكانية  ل��الأر�ء  �أن هناك تو�فق  ويبدو 
ويرى  لالعبني،  م�صددة  �صحية  �إج���ر�ء�ت  وو�صط  �جلماهري،  غياب  يف 

كيكوله �أن هذ� �لأمر من �ملمكن حدوثه.
وقال يف ت�صريحات ملحطة زد دي �ف �لتليفزيونية: “�مل�صكلة من �ملمكن 
حلها من خالل علم �لفريو�صات، لكن فقط �إذ� مت �صناعة فقاعة خا�صة 

لالعبي كرة �لقدم«.
و�أ�صار �إىل �صرورة بقاء �لالعبني يف حجر �صحي متخ�ص�س، مع �إجر�ء 

نحو 20 �لف فح�س من �أجل �لتاأكد با�صتمر�ر من �صالمة �لالعبني.

�أعلن نادي ليفربول مت�صدر �لدوري �لنكليزي لكرة �لقدم �أنه �صي�صع جزء� من موظفيه غري �لالعبني يف بطالة 
جزئية، ب�صبب �لعو�قب �لقت�صادية �ملرتبطة بتف�صي فريو�س كورونا �مل�صتجد.

�لول يف  لقبه  �ي��ام من ح�صد  بعد  كان على  و�ل��ذي  �وروب��ا  �بطال  بلقب دوري  �ملا�صي  �ملو�صم  �ملتوج  �لنادي  �أو�صح 
�لدوري منذ ثالثة عقود لبتعاده بفارق 25 نقطة عن مطارده مان�ص�صرت �صيتي، قبل تعليق �ملناف�صات ب�صبب كورونا 

من رو�تبهم ل�صمان عدم تاأثر �أي �صخ�س منهم ماليا«.  100% على  �ملوظفون  “�صيح�صل 
وميكن لأ�صحاب �لعمل �أن يطلبو� من �حلكومة دفع 80 % من �أجور �ملوّظفني �لتي ت�صل �إىل 2500 ��صرتليني 
تف�ّصي  �أثناء  طردهم  وعدم  مبوّظفيهم  �لحتفاظ  من  ليتمّكنو�  وذلك  �أق�صى،  كحّد  �صهرياً  دولر(  �آلف   3 )نحو 

�لوباء، فيما �صيتكفل ليفربول بالع�صرين يف �ملئة �ملتبقية.
وكانت ثالثة �ندية من �لربميري ليغ، توتنهام ونيوكا�صل ونوريت�س �صيتي، قد �أعلنت �تخاذ تد�بري مماثلة.

“�ملفاو�صات  �ن  ليفربول  �أ�صاف  لرو�تبهم،  وتخفي�س حمتمل  �لالعبني  يخ�س  ما  وبالتايل ويف  م��ع��ق��دة 
�لعملية جارية«.

و�أ�صاف بيان ليفربول “حتى قبل �لقر�ر ب�صاأن �لت�صريح �ملوقت للموظفني، 
وخارج  د�خ��ل  �ل��ن��ادي،  يف  �لعليا  �مل�صتويات  على  جماعي  �ل��ت��ز�م  ح�صل 

�أر�س �مللعب، حيث يعمل �جلميع من �جل حل ي�صمن وظائف �أع�صاء 
�لنادي يف هذه �لزمة غري �مل�صبوقة«.

دع������وة �حلكومة  ب���ع���د  ل���ي���ف���رب���ول  �ع������الن  وي�����اأت�����ي 
�لنكليزي،  �ل���دوري  لع��ب��ي  �خلمي�س  �لربيطانية 
�ملتهمني بال�صتفادة من تد�بري �لدعم �لقت�صادي، 

بالتخلي عن جزء من �ير�د�تهم.
ولقي �عالن ليفربول �نتقاد�ت من قبل جنوم �صابقني 

�ملعلقني على  �ملد�فع جيمي كار�غر �حد  وق��ال  يف �صفوفه 
يورغن  “�ظهر  �لربيطانية  �صبورت�س”  “�صكاي  �صبكة 
بد�ية  يف  �جلميع  جت��اه  تعاطفا  ليفربول(  )م���درب  كلوب 
�لوباء، وي�صارك جنوم �لفريق يف �ملحادثات حول تخفي�س 
رو�تب لعبي �لدوري �لنكليزي �ملمتاز. وفجاأة كل �لنو�يا 

�لطيبة تال�صت. �نه �حل�صي�س يا ليفربول«.
وكان رد مهاجم �لفريق �ل�صابق �صتان كوليمور �عنف بقوله 

بال�صمئز�ز  ي�صعر  ل  ليفربول  �ن�صار  م��ن  �ي  �ع��رف  “ل 
�لبطالة  يف  فيه  �لعاملني  م��ن  بع�صا  لو�صعه  �ل��ن��ادي  م��ن 

�جلزئية«.
�صت�صت�صري  �ملقبل،  �أي��ار/م��اي��و  يف  �ل���دوري  ُي�صتاأنف  لن  وفيما 

�إىل ن�صبة  �لأندية لعبيها ب�صاأن تخفي�س رو�تب قد ي�صل 
�جلمعة. �لدوري  ر�بطة  �أ�صارت  ما  بح�صب   ،30%

وو�ف��ق��ت �لن��دي��ة �ل��ع�����ص��رون م��ن �ل��درج��ة �مل��م��ت��ازة على 
متديد تعليق �لدوري �ىل �أجل غري م�صمى، حتى ت�صبح 

عودة كرة �لقدم “�آمنة ومنا�صبة«.
�ندية  “قررت  �جل��م��ع��ة  ب���ي���ان  يف  �ل���ر�ب���ط���ة  وك��ت��ب��ت 
ب�صاأن  �ل��الع��ب��ني  ����ص��ت�����ص��ارة  ب���الج���م���اع  �ل��ربمي��ريل��ي��غ 

جمموعة من �لجر�ء�ت جتمع بني �لتخفي�س و�لتاأجيل �مل�صروط للرو�تب مبا جمموعه 30%«.
و�لإعالم  للثقافة  �لعموم  جلنة  رئي�س  و�صفه  قد  رو�تبهم،  تخفي�س  ب�صاأن  �لإنكليزي  �ل��دوري  لعبي  ت��ردد  وك��ان 

و�لريا�صة جوليان نايت ب�”غري �ملقبول �أخالقيا”، يف ترجمة لل�صعور �ملتز�يد يف �إنكلرت�.
وطالب نايت يف ر�صالة �ىل �حلكومة بفر�س �صريبة حمددة على �لندية �لتي ت�صع “موظفيها من غري �لالعبني 

على �لبطالة �جلزئية مع �ل�صتمر�ر يف دفع �أجور لعبيها” ب�صكل طبيعي.
�لنكليزي  �ل��دوري  د�عيا لعبي  �لربيطاين مات هانكوك يف موؤمتر �صحايف م�صاء �خلمي�س  �ل�صحة  وزي��ر  وخ��رج 
كورونا  فريو�س  تف�صي  ب�صبب  تبنيها  مت  �لتي  �لقت�صادي  �لدعم  تد�بري  من  بال�صتفادة  �نديتهم  و�ملتهمة  �ملمتاز 

�مل�صتجد، �إىل تخفي�س رو�تبهم.
ود�فعت ر�بطة �لالعبني �ملحرتفني عن موقفها بالدفاع عن �لالعبني يف بيان �خلمي�س، متهمة 

م�صوؤويل �لندية با�صتغالل �مل�صاعد�ت �لعمومية من �أجل �حلفاظ على �أمو�ل �مل�صاهمني.
لعبيها  رو�ت���ب  دف��ع  ت�صتطيع  �ل��ت��ي  ���ص��رك��ات،  باعتبارها  �لأن���دي���ة،  على  “يجب  وق��ال��ت 
دون  �حلكومية  للم�صاعد�ت  ��صتخد�م  “�أي  م�صيفة  ذلك”،  تفعل  �أن  وموظفيها 
�حلاجة �ملالية �حلقيقية �صيكون على ح�صاب �ملجتمع ككل )و( م�صاهمة �لالعبني 
يف دفع رو�تب �ملوظفني من غري �لالعبني لن يخدم �صوى م�صالح �مل�صاهمني 

فقط«.
وت��اب��ع��ت “ندرك ج��ي��د� �ل�����ص��ع��ور �ل�����ص��ائ��د يف �ل���ر�أي 
يدفعو�  �أن  ي��ج��ب  �ل��الع��ب��ني  ب����اأن  �ل���ع���ام 
رو�تب �ملوظفني من غري �لالعبني 
�أن  ف����ك����رة  مت����ام����ا  ن���ق���ب���ل   )...(
يكونو�  �أن  ي���ج���ب  �ل���الع���ب���ني 
�لتاأثري  ويتقا�صمون  مرنني 
19 من  ل��وب��اء كوفيد  �مل��ايل 
�ملدى  على  �مل�صتقبل  تاأمني  �أج��ل 
ب�صكل  و�لريا�صة  لناديهم  �لطويل 

عام«.
وختمت “لكن يجب �أل يكون �لالعبون 

كب�س فد�ء«.
و�ع��ت��رب �خل��ب��ري �مل���ايل يف ك���رة �لقدم 
لوكالة  ح���دي���ث  يف  م���اغ���و�ي���ر  ك�����ري�ن 
فر�ن�س بر�س �أن �ل�صيا�صيني ي�صتغلون 
توجه  “ل  م���و����ص���ح���ا  �ل�����ق�����دم،  ك�����رة 
�ل�صناعة  �ىل  ن��ف�����ص��ه��ا  �لن���ت���ق���اد�ت 
�ملحامني  �صد  توجه  ل  �مل�صرفية... 
جنيه  �آلف   10 ي��ت��ق��ا���ص��ون  �ل��ذي��ن 
�أو  �ملحا�صبني،  �ىل  �لو�حد،  �ليوم  يف 
�لأم��و�ل �لتي تذهب �ىل ح�صابات 
خ���ارج���ي���ة م����ن �أج������ل جت���ن���ب دفع 

�ل�صر�ئب«.

ليفربول يفر�ص بطالة جزئية على بع�ص موظفيه 

ال�صرطة توقف لعبي ركبي يف فيجي 

عودة »البوند�صليغا« مرتبط 
ب�صناعة »فقاعة« لاعبني

�أفادت �صحيفة موندو ديبورتيفو، �أن بر�صلونة �لإ�صباين مهتم 
ب�صم ثالثة مهاجمني ين�صطون يف �لدوري �لهولندي. 

لتعزيز  �لبار�صا  و�صعها  �لتي  �ملُخت�صرة  �لقائمة  هذه  ت�صم 
ه��ج��وم��ه، جن��م ب��ي �إ�����س يف �إي��ن��ده��وف��ن �ل��ه��ول��ن��دي، دونيل 
مالني، و�لذي يحظى �أي�صاً باهتمام عدد من �أندية �لدوري 

�لإجنليزي �ملمتاز مثل �آر�صنال.

بر�صلونة  لأه��د�ف  ��صتعر��صها  يف  موندو  ��صتمرت  حني  يف 
على  عينه  �لكاتالوين  �لنادي  ي�صع  حيث  �لإيرديفيزي،  يف 

مهاجم �إي زد �آلكمار �لهولندي �لغاين مايرون بو�دو.
قيمة  ُي��ق��در  �آل��ك��م��ار  �أن  �إىل  �لإ�صبانية  �ل�صحيفة  و�أ���ص��ارت 
�صاحب 19 عاماً ب�25 مليون يورو، كما �أن بر�صلونة يعمل 
�لهولندي  وه��و  �آل��ك��م��ار،  م��ن  �آخ���ر  على �صم مهاجم  �أي�����ص��اً 

كالفني �صتينغز.
وميلك �صتينغز عقد�ً مع �لنادي �لهولندي حتى عام 2023، 
يف  بر�صلونة  �أول��وي��ة  �أن  �إل  ي���ورو،  مليون   20 �صعره  ويبلغ 
جنم  م��ع  �لتعاقد  تظل  �ملقبلة  �ل�صيفية  �لن��ت��ق��الت  ن��اف��ذة 
ومهاجم  �صيلفا،  د�  نيمار  �لرب�زيلي  جريمان،  �صان  باري�س 

�إنرت ميالن، �لأرجنتيني لأوتارو مارتينيز.

بر�صلونة عينه على مواهب
 الدوري الهولندي

كا�صيا�ص يقدم اقرتاحًا لإنهاء 
امل�صابقات الأوروبية

قدم لعب ريال مدريد �ل�صابق، و�ملر�صح لرئا�صة �لحتاد �لإ�صباين لكرة 
�لقدم، �إيكر كا�صيا�س، �قرت�حاً لإنهاء �مل�صابقات �ملحلية و�لأوروبية.

فريو�س  تف�صي  ب�صبب  �لكربى  و�لأوروب��ي��ة  �ملحلية  �مل�صابقات  تعليق  مت 
�أ�صهر، و�إنهاءها   4 �أو   3 ��صتئنافها يف غ�صون  كورونا، ويقرتح كا�صيا�س 

يف دي�صمرب )كانون �لأول(.
يف حني قال ب�صاأن هذ� �ل�صدد على ح�صابه �ل�صخ�صي يف تويرت: “كيف 
ميكن حل م�صكلة موعد تو�ريخ عودة كرة �لقدم �لأوروب��ي��ة؟، هل تلغي 
�صنلعب  �أ�صهر،   4-3 ي��ر�م يف غ�صون  �صار كل �صيء على ما  �إذ�  �ملو�صم؟، 

�لباقي من بطولت �لدوري و�لكاأ�س”.
وو��صل: “ويتم لعب مباريات دوري �أبطال �أوروبا، و�لدوري �لأوروبي يف 

دي�صمرب )كانون �لأول(”.



مطعم راق يقدم وجبات للمحتاجني 
 حت��ول مطعم �ل��ف��ني م��ادي�����ص��ون ب���ارك �ل��ر�ق��ي يف ن��ي��وي��ورك �إىل 
ب�صبب  للمحتاجني  طعام  وجبات  وتقدمي  �حل�صاء  لطهي  مطبخ 
�ل�صيف  قال  ح�صبما  )كوفيد-19(،  �مل�صتجد  كورونا  فريو�س  �أزم��ة 

�ل�صوي�صري �ل�صهري )د�نييل هم( مالك �ملطعم.
يعتزم  م��ي�����ص��الن  ع��ل��ى جن��م��ة  �حل��ا���ص��ل  �إن مطعمه  وق����ال )ه����م( 
�إىل  ي�صل  م��ا  طهى  �خل��ريي��ة  "ريثينك"  جمعية  م��ع  بالتعاون 

3000 وجبة يومًيا مل�صاعدة �ملحتاجني.
وقال )هم( على موقع �ن�صتجر�م �إن "�لوجبات �لتي نقوم بطهيها 
بالفخر  فيها  �صعرت  �لتي  �للحظات  �أك��رث  م��ن  بع�س  ه��ي  �ل��ي��وم 
�صحيفة  مع  هاتفية  مقابلة  يف  �ل�صيف  وق��ال  �ملهنية".  حياتي  يف 
نيويورك تاميز: "لقد �أعطتني هذه �ملدينة كل �صيء، لذلك �أردت 

حًقا معرفة ما �لذي ميكنني فعله لأرد �جلميل".
وقد مت �إغالق �ملطعم موؤقتا بعدما حظرت ولية نيويورك تناول 

�لطعام يف �ملطاعم و�حلانات و�ملقاهي يف 17 �آذ�ر/مار�س.
"ريثينك" �إن  جمعية  موؤ�ص�س  ي��وزوي��اك،  م��ات  ق��ال  ج��ان��ب��ه،  م��ن 
"تتعلق  �حل�صاء  ل�صنع  مطبخ  �إىل  �لر�قي  �ملطعم  حتويل  خطوة 

بالإن�صاف".
وقال يوزوياك: "�لكر�مة �صيء �أخ�صى �أن ي�صيع يف هذ� �لندفاع 
من �أجل �حل�صول على طعام.. �أردنا �لتاأكد من �أنه عندما ن�صنع 

�لطعام، يكون ذلك جميال."
يف  �أم��ل��ه  ع��ن  و�أع���رب  �لعملية  تو�صيع  تعتزم  جمعيته  �أن  و�أ���ص��اف 
تقدمي 10 �آلف وجبة يف �ليوم، خم�صة �أيام يف �لأ�صبوع يف نيويورك 

بحلول نهاية ني�صان/�أبريل.

البيتزا من املطعم اإىل باب بيتك بالطائرة
يف حماولة لرفع معنويات �ل�صكان �لذين يعي�صون يف عزلة �صديدة 
�إىل  �صعبي  مطعم  جل��اأ  �مل�صتجد،  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  تف�صي  ب�صبب 

طريقة غري عادية لت�صليم �لبيتز� �إىل �أولئك �ل�صكان.
�لأ�صرت�يل  �إن"  و�ي�����ص��اي��د  "د�منار�  ون���زل  مطعم  ��صتخدم  فقد 
طائرة �صغرية لتنظيم عمليات ت�صليم �لبيتز� و�جلعة �إىل �ملز�رع 

يف مناطق �أ�صرت�ليا �لنائية.
�ل�صمايل  �لإقليم  �لطريق يف  على  يوجد  �لذي  "د�منار�"،  وياأمل 
�أن تتحول هذه �لتجربة �إىل خدمة تو�صيل وجبات  �أ�صرت�ليا،  يف 

�صريعة �أ�صبوعية �إىل تلك �ملناطق �لنائية.
فر�ن�س  لوكالة  �ندر�صون  بن  �لبيتز�،  ومعد  �ملطعم  مدير  وق��ال 
�أحبوها جد� لدرجة  �لبيتز�  �ملر�صلة لهم  "�ل�صكان  بر�س، �جلمعة 

�أنهم تناولوها على �لفطور يف �صباح �ليوم �لتايل".
ويف �لبد�ية، حاول �ملطعم �إبقاء �خلدمة طي �لكتمان حتى يتاأكد 

من �أن عمليات ت�صليم �لطعام بالطائر�ت �صتعمل.
ب�صكل  �صخما  بيتز�  ف��رن  و�صعنا  "لقد  قائال  �أن��در���ص��ون  و�أو���ص��ح 

�صري"، بح�صب فر�ن�س بر�س
من  مكاملات  لل�صركة  ورد  وق��د  ب�صرعة،  �نت�صرت  �لأخ��ب��ار  �أن  غري 
�صحفيني يف �إحدى �ملحطات �لإذ�عية ي�صاألون عما �إذ� كان باإمكانه 
�إىل �ل�صتوديو �خلا�س بهم يف بريث على م�صافة  تو�صيل طلبية 

�أكرث من 3000 كيلومرت.
غري �أن �أندر�صون �أ�صار �إىل �أن هذه �مل�صافة خارج نطاق قدرته قليال، 
كما �أنه وفريقه يخطط، يف �لوقت �حلايل، لتو�صيل طلبيات �إىل 
�لقيود  مبوجب  �أن��ه  �إىل  ي�صار  فقط.  كيلومرت   100 تبعد  �أماكن 
و�لتد�بري �لحرت�زية �لتي �تخذتها �ل�صلطات �لأ�صرت�لية، يجب 

ترك �لطلبات عند �لباب حتى يتمكن �ل�صكان من ��صتالمها.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

ح�صرة كريهة تهدد اإمدادات العامل من البندق
نبه علماء �إىل �حتمال ت�صرر �إمد�د�ت مادة �لبندق يف �لعامل، من جر�ء ح�صر�ت موؤذية �جتاحت حما�صيل تركيا، 
�لر�ئحة  ذي  بالبق  تعرف  �لتي  �حل�صرة  ف��اإن  "غارديان" �لربيطانية،  �صحيفة  وبح�صب  �لأخ���رية.  �لآون��ة  خ��الل 

�لكريهة، �أثرت ب�صكل "كارثي" على حما�صيل �لبندق يف تركيا.
ويعود �ملوطن �لأ�صلي لهذه �حل�صرة �إىل �صمال �صرقي �آ�صيا، و�نت�صرت �إىل دول �لعامل عن طريق حاويات �ل�صحن، 

وتنتع�س ب�صكل كبري يف درجات �حلر�رة �ملرتفعة، كما �أنها تتكاثر ب�صكل كبري نظر� لغياب حيو�نات تقتات عليها. 
وجرى ر�صد هذه �حل�صرة يف تركيا لأول مرة �صنة 2017، ويقول �خلرب�ء �إنها تعمل على �إنتاج مادة كيميائية حني 

ترغب يف �لدفاع عن نف�صها.
�لبحر  �صاحل  �لرتكية على  �مل��دن  �إىل عدد من  �متدت  �ملنطقة من جورجيا، ثم  ن�صاطها يف هذه  وب��د�أت �حل�صرة 

�لأ�صود �لذي يوؤّمن ما يقارب 70 يف �ملئة من �إمد�د�ت �لبندق يف �لعامل.
ويف حال مل يجر �حتو�ء �صرر هذه �حل�صرة، فاإن �لبق �صياأتي على 30 يف �ملئة من حما�صيل �لبندق، بح�صب �لباحث 

يف جامعة �أوندوكوز ماي�ص�س، جالل تون�صري.
ويف يناير �ملا�صي، ناق�صت ندوة علمية طريقة و�صفت بال�صديقة للبيئة لأجل �لق�صاء على �لبق، وذلك من خالل 
ن�صر "ح�صرة معادية". وهذه �حل�صرة �ملعادية هي "دبور �ل�صامور�ي"، �لذي يقوم بتدمري بي�س �لبق، ومينع بذلك 

تكاثر "�حل�صرة �ملوؤذية" يف حما�صيل �لبندق.
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احليوانات وكورونا.. درا�صة حديثة تو�صح العاقة
�لأوبئة  بر�صد  �ملعني  لوفلر"،  "فريدري�س  معهد  �أج��ر�ه��ا  در��صة  �صلطت 
�إمكانية �نتقال �لعدوى بفريو�س كورونا  �أملانيا، �ل�صوء على  �حليو�نية يف 
�لباحثون يف �ملعهد  �إىل �لإن�صان وبالعك�س. وتو�صل  �مل�صتجد من �حليو�ن 
بعد �صل�صلة �ختبار�ت �إىل نتيجة مفادها �أن حيو�نات مثل �لقطط و�لكالب 
�أنه "ل يوجد حتى �لآن دلئل على  ل تن�صر فريو�س كورونا. وذكر �ملعهد 

ن�صر �حليو�نات �ملنزلية للعدوى"، ح�صبما نقل موقع "دويت�صه فيله".
هو  ي��ز�ل  ل  بالفريو�س  للعدوى  �لرئي�صي  �مل�صدر  �أن  �ملعهد  علماء  و�أك��د 
�لكالب  �إج���ر�ء�ت مع  باتباع  �ملعهد  �آخ��ر. ومل يو�س  �إىل  ف��رد  �نتقاله من 
بوجه  �أو�صى  �أنه  �إل  �ل�صحي،  �أو �حلجر  �لف�صل  �أو  �لعزل  و�لقطط، مثل 
عام �أ�صحاب �حليو�نات، خا�صة �مل�صابني بفريو�س كورونا �مل�صتجد، باتباع 
قو�عد �لنظافة يف �لتعامل مع حيو�ناتهم، و�لتي من بينها على �صبيل �ملثال 
بلعق  للحيو�نات  �ل�صماح  وعدم  �ل�صعال،  �أو  �لعط�س  �ليدين وجتنب  غ�صل 
�أن منظمة �ل�صحة �لعاملية كانت قد ن�صرت على  وجوههم. جدير بالذكر 
�أي  �أو  �لقط  �أو  �لكلب  �أن  �أن��ه ل يوجد ما يدل على  �لإل��ك��رتوين،  موقعها 
فال  وبالتايل  �لإن�صان،  حيو�ن �أليف �آخر ميكن �أن ينقل "كوفيد 19" �إىل 

توجد هناك حاجة للتخلي عن هذه �حليو�نات.

حالة نادرة بحديقة احليوان.. والر�ص مبعقم مرتني
يف حديقة حيو�نات �جليزة �ملغلقة مع �أماكن �أخرى يف م�صر منذ 18 مار�س، 

ب�صبب فريو�س كورونا، يوؤ�ن�س �حلر��س و�حليو�نات بع�صهم �لبع�س.
�ل�صمبانزي  قطيع  على  و�ل��ه��دوء  �ل�صكينة  م��ن  ن���ادرة  ح��ال��ة  خيمت  فقد 
�أن خلت  بعد  �أ�صهر حديقة حيو�نات يف م�صر،  �لنهر يف  و�أفر��س  و�لأ�صود 
هي  �جل��ي��زة  يف  �حل��ي��و�ن  حديقة  با�صم  �ملعروفة  و�حلديقة  حر��صها.  م��ع 
و�حدة من �مل�صاحات �خل�صر�ء �لقليلة يف �ملدينة �ل�صاخبة �لتي يبلغ عدد 
�صكانها 23 مليون ن�صمة، وغالبا ما تكون مكتظة بالعائالت �لتي تبحث عن 

متنف�س من �حلياة �ليومية.
ويجول �حلر��س �لآن يف �حلديقة على طول �ملمر�ت �ملهجورة، ويطعمون 
�إىل  �لطازج  �لق�س  �أقفا�صها، ويجلبون  �لتفاح و�ملوز من خالل  �حليو�نات 

حظائرها.
ويتم ر�س �حلديقة مبعقم مرتني يف �لأ�صبوع، وهي تقع على �جلهة �ملقابلة 

لو�صط �لقاهرة من �لنيل.
�ل�صمبانزي جوليا )12 عاما(  بيد  �ملخ�صرم حممد علي  مي�صك �حلار�س 
بني  �ليدين  غ�صل  على  يحر�صون  �حل��ر����س  �إن  ق��ائ��ال  ���ص��د�ق��ة،  ب���ادرة  يف 

�جلولت.
ونقلت رويرتز عن �حلار�س قوله "�أعمل هنا منذ نحو 25 عاما...)�أم�صيت( 
كلها  وبالطبع  �صيء،  بكل  ت�صعر  لكنها  تتحدث  ل  معها، رمبا  كلها  حياتي 

تبحث عن �أ�صخا�س تد�عبها".

كورونا مل يحد من اجلرمية 
يف الدولة الأكرث دموية 

�ندري�س  �ملك�صيكي  �ل��رئ��ي�����س  ق���ال 
مانويل لوبيز �أوبر�دور �إن �إجر�ء�ت 
�ل���ت���ب���اع���د �لج���ت���م���اع���ي �ل���ت���ي مت 
فريو�س  �نت�صار  ملكافحة  تنفيذها 
)كوفيد-19(  �مل�����ص��ت��ج��د  ك���ورون���ا 
�جلرمية  م���ع���دلت  م���ن  حت���د  مل 
�أمريكا  يف  �ل���و�ق���ع���ة  �ل����دول����ة  يف 
�آذ�ر/م����ار�����س ، على  �ل��الت��ي��ن��ي��ة يف 

عك�س �لتوقعات.
�أوب������ر�دور يف موؤمتر  وق���ال ل��وب��ي��ز 
يف  �مل���ت���وق���ع  م����ن  "كان  ���ص��ح��ف��ي 
�آذ�ر/م������������ار�������������س... ع����ن����دم����ا ك����ان 
�أنه  �نت�صار�،  �أكرث  كورونا  فريو�س 
�صيحدث لدينا �نخفا�س كبري /يف 
�جلر�ئم/، لالأ�صف مل يكن هذ� هو 

�حلال".
و�صجلت �ملك�صيك رقما قيا�صيا من 
جرمية   2585 بلغ  �لقتل  ج��ر�ئ��م 
�أع��ل��ى رقم  �آذ�ر/ م��ار���س - وه��و  يف 
���ص��ه��ري م��ن��ذ ب����دء �ل�����ص��ج��الت يف 
�لإعالم  لو�صائل  وفقا   1997 عام 
�مل��ح��ل��ي��ة- مم��ا ي��ج��ع��ل ع���ام 2020 
على طريق حتطيم �لرقم �لقيا�صي 
35588 جرمية قتل يف  �لذي بلغ 

�لعام �ملا�صي.
�أغلبية  �إن  �أوب�����ر�دور  لوبيز  وق���ال 
ع�صابات  بها  قامت  �لقتل  جر�ئم 
على  �ل��ق��ت��ال  "تو��صل  �إج��ر�م��ي��ة 
�لأر��صي وتقاتل بع�صها �لبع�س".

�أوب���ر�دور  لوبيز  حكومة  وفر�صت 
ملكافحة  ن�صبياً  مت�صاهلة  �إج��ر�ء�ت 

�نت�صار �لفريو�س.

الغابون حتظر اأكل البنغول 
واخلفافي�ص 

حّظرت �لغابون بيع �أو �أكل حيو�نات �لبنغول )�آكل �لنمل 
ظهور  ور�ء  �أّنها  يف  لال�صتباه  و�خلفافي�س،  �حلر�صفي( 
فريو�س كورونا �مل�صتجّد يف �ل�صني، حيث يحظى هذ�ن 

�لنوعان �لثدييان باأهّمية كبرية يف �لطب �لتقليدي.
ا �أّن  و�أعلن �لرئي�س �لغابوين علي بونغو �أوندميبا �أي�صً
كا�صًفا  ليربفيل،  �لعا�صمة  لإغ��الق  تخطط  �حلكومة 

حزمة م�صاعد�ت طارئة للمت�صررين من �لوباء.
وي�صود �عتقاد باأّن فريو�س كورونا جاء من �خلفافي�س، 
لكّن �لعلماء يرّجحون �أّنه �نتقل �إىل �لب�صر عرب حيو�ن 

�آخر.
�حليو�نات  م��ن  �حلر�صفي  �لنمل  �آك���ل  ح��ي��و�ن  وُيعترب 
زمن،  منذ  بحماية  يحظى  وه��و  لالنقر��س،  �ملعّر�صة 
وحلمهما  �خلّفا�س،  مثل  ليربفيل  �أ�صو�ق  يف  ُيباع  لكّنه 

معروف بني �ل�صكان.
وتغّطي �لغابات 88 باملئة من هذ� �لبلد �لو�قع يف و�صط 
�أفريقيا، كما �أّن �ل�صيد وحلوم �حليو�نات �لرّبية لطاملا 

كانا جزء� من �أ�صلوب �حلياة هناك.

يهاجم ال�صرطة عاريا.. اأنا م�صاب بكورونا
���ص��ه��دت �ل��ع��ا���ص��م��ة �لإ���ص��ب��ان��ي��ة م��دري��د ح��ادث��ا غ��ري��ب��ا، ، 
طريقة  على  ب�صيفني  م�صلح  ع��ار  �صبه  رج��ل  �أق���دم  حيث 
م�صاب  �أن��ه  �صارخا  �ل�صرطة،  مهاجمة  على  �ل�صامور�ي 
بفريو�س كورونا �مل�صتجد "كوفيد19-". وذكرت �صحيفة 
�ل�صدر  عاري  خرج  �لرجل  �أن  ميل" �لربيطانية  "ديلي 
�إىل �صارع يف منطقة مور�تال�س مبدريد ، وهو يحمل يف 
"كاتانا"، �لذي ي�صتخدمه مقاتلو  يديه �صيفني من نوع 
بال�صيفني  يلوح  ك��ان  �لرجل  �أن  و�أو�صحت  �ل�صامور�ي. 
�مل�صتجد،  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  ب��ع��دوى  م�صاب  �أن���ه  وي�صرخ 
�أثار حالة من �لذعر بني �ملتو�جدين يف �ملكان، ومت  مما 
يتوقف  مل  �مل�صلح  لكن  �مل��وق��ع،  �إىل  �ل�صرطة  ����ص��ت��دع��اء 
�صبابيكها  وك�صر  �ل�صرطة  �صيارة  مهاجمة  على  �أق��دم  بل 
حتى  �ل�صالح  و�إلقاء  �ل�صت�صالم  رف�صه  وبعد  وغطائها. 
�ل�صرطة  �لهو�ء، جلاأت  �إط��الق طلقات حتذيرية يف  بعد 
و�ألقت  �أر�صا  و�أوقعته  �ملهاجم  �صد  �لقوة  ��صتخد�م  �إىل 
�لقب�س عليه، ليتم لحقا نقله �إىل �أحد مر�كز �لحتجاز، 
�أن  حملية  تقارير  وذك��رت  �لربيطانية.  لل�صحيفة  وفقا 
�أن  بعد  �أحد م�صت�صفيات مدريد  �أن فر من  �صبق  �لرجل 

مت ر�صد �إ�صابته بعدوى فريو�س كورونا.
لحق  وق��ت  يف  �لإ���ص��ب��ان��ي��ة  �ل�صرطة  �أك���دت  جانبها،  م��ن 
�أنه  �إىل  م�صرية  ب�صيفني،  �صرطيني  ه��دد  رج��ل  �ع��ت��ق��ال 
�صيتم معاقبته بغر�مة على خرق قو�عد �لعزل �ل�صحي 

و�لإقد�م على مقاومة قو�ت �لأمن بال�صالح.

ال�صرطة تطلب امل�صاعدة بعد عثورها على رفات 
من  معلومات  لديه  ممن  �لنيوزيلندية  �ل�صرطة  طلبت 
�ل�صكان �لإدلء بها ، وذلك بعد �لعثور على رفات ب�صرية يف 
قرب على �صطح �لأر�س بالقرب من حديقة وطنية �صعبية 
�ل�صرطة  . وقالت  �لبالد  بو�صط  �أيالند  نورث  يف جزيرة 
يف بيان لها  �أول �أول �أم�س �جلمعة، �إنه يعتقد �أن �لرفات 
ع��م��ره مفقود  م��ن  �ل��ث��الث��ي��ن��ات  ل��رج��ل �صيني يف  ت��ع��ود 
م��ن��ذ ع���دة ���ص��ن��و�ت. وع���رث رج���ال �ل�����ص��رط��ة ع��ل��ى �لرفات 
�لب�صرية يف �لأ�صبوع �ملا�صي بعد بحث بالقرب من مدينة 
توجناريرو على م�صافة 340 كيلومرت� جنوب �أوكالند. 
باو  �ملفقود  �لرجل  �إن  �صاتون  �ملباحث جون  وقال مفت�س 
ت�صاجن و�جن ، �ملعروف �أي�صا با�صم ريكي و�جن ، هو مو�طن 

�صيني وكان مقيما يف نيوزيلند� ب�صورة د�ئمة .

تلتقط العدوى بكورونا ومتوت بعد الولدة
ت��وف��ي��ت ���ص��ي��دة �أوك���ر�ن���ي���ة ب��ع��د ���ص��اع��ات ف��ق��ط م��ن ولدة 
يف  ك��ورون��ا  لفريو�س  �لتقاطها  �إث��ر  على  وذل��ك  طفلتها، 
�مل�صت�صفى. ويعتقد �أقارب �ملر�أة �ملدعوة غالينا )36 عاماً( 
�أنها �أ�صيبت بفريو�س كوفيد 19- يف �مل�صت�صفى، حيث كان 
عدد من �ملر�صى �لآخرين و�لأطباء يعانون من �أعر��س 
م�صابة  غالينا  ب��اأن  �لختبار  نتائج  و�أظهرت  �لفريو�س. 
�ملر�س،  �أعر��س  عليها  ظهرت  �أن  بعد  كورونا،  بفريو�س 
وبعد ذلك ب�صاعات فقط �أجنبت طفلة �صليمة كانت نتائج 

�ختبارها �صلبية للفريو�س.
وتوفيت غالينا �لتي كانت تعاين من �أعر��س كامنة، بعد 
رئوي،  و�لتهاب  �لتنف�س  يف  �صعوبة  من  تعاين  ب��د�أت  �أن 
وفقاً ملتحدث با�صم �ملركز �لطبي يف �إيفانو فر�نكيف�صك، 

�أوكر�نيا.

ترامب يوبخ �صحفية.. 
�صوؤالك بغي�ص

دونالد  �لأم��ريك��ي،  �لرئي�س  وج��ه 
تر�مب، توبيخا لإحدى �ملر��صالت 
خالل طرحها �صوؤ�ل �أثناء �ملوؤمتر 
�لأزمة  خللية  �ل��ي��وم��ي  �ل�صحفي 
ك���ورون���ا يف �لبيت  ب�����ص��اأن ف��ريو���س 

�لأبي�س.
و�أظهر مقطع فيديو ملر��صلة �صبكة 
�لأمريكية،  نيوز"  �إ���س  ب��ي  "�صي 
وي��ج��ي��ا ج��ي��ان��غ، وه���ي ت��ط��رح على 
"جاريد كو�صر حتدث  �أن  تر�مب 
�أن فكرة �ملخزون �لفيدر�يل كان من 
�ملفرت�س �أن يكون خمزوننا. لي�س 
خمزونات  تكون  �أن  �ملفرت�س  من 
بعد  ت�صتخدمها  �ل��ت��ي  �ل���ولي���ات 
يعني  "ماذ�  ���ص��األ��ت��ه:  ث���م  ذلك"، 

كو�صر بال�صبط بذلك؟"
"�صي  مر��صلة  على  ت��ر�م��ب  ل��ريد 
م�صكتك.   " ب���ال���ق���ول:  �إ�س"  ب���ي 
تعني  )ل����دي����ن����ا(  ك���و����ص���ر  ك���ل���م���ة 
�لوليات �ملتحدة"، لتوجه �ملر��صلة 
"ماذ�  تر�مب جمدد�  �إىل  حديثها 
ت���ف���ع���ل �حل����ك����وم����ة م�����ع �مل����خ����زون 

�لفيدر�يل؟"
ب�صيط.  �صوؤ�ل  "�إنه  تر�مب:  وقال 
وحتاولني جعله يبدو �صيئا للغاية. 
من  ت���خ���ج���ل���ي  �أن  ع���ل���ي���ك  ي���ج���ب 
يجب  ذل��ك.  تعرفني  �أن��ت  نف�صك. 
ب�صيط.  ����ص���وؤ�ل  �إن����ه  ت��خ��ج��ل��ي.  �أن 
�لفيدر�يل  �مل���خ���زون  "لنا"  ق����ال 

و�حتياجات �لوليات"
"لنا"  ثم عاد تر�مب ورد جمدد�: 
تعني  و)ل����دي����ن����ا(  ل��ل��ب��ل��د.  ي��ع��ن��ي 
�ل��ولي��ات لأن��ه��ا ج��زء م��ن �لبالد. 
�صيئا"،  ي���ب���دو  �لأم������ر  جت��ع��ل��ي  ل 
"بنربة  ���ص��وؤ�ل  ب��ط��رح  �تهمها  كما 
�صيئة" و�أ�صر على �أنه قدم "�إجابة 

مثالية".

مغ�صو�صة مب�صروبات  وفاة   16
و�لإ�صاعات  �ل�����ص��ائ��ع��ة  �لأخ���ط���اء  ز�ل����ت  م���ا 
و�ملمار�صات �خلطاأ �ملتعلقة بفريو�س كورونا 
�ملزيد من �ل�صحايا وتقتل  �جلديد حت�صد 
�لب�صر يف �أنحاء �لعامل، و�آخرها ما حدث يف 
بريو. ولقي 16 �صخ�صا على �لأقل حتفهم 
تناولهم  ع��ق��ب  ب���ريو  يف  ن��ائ��ي��ة  منطقة  يف 
�أنها  �عتقدو�  مغ�صو�صة  كحولية  م�صروبات 
"متنع" �لإ�صابة بفريو�س كورونا �جلديد.

"�أندينا"،  �لبريوفية  �لأن��ب��اء  وكالة  وقالت 
�إن �لو�قعة حدثت يف �لثامن و�لع�صرين من 

مار�س �ملا�صي.
�ل�صحية  �ل�صلطات  ع��ن  "�أندينا"  ون��ق��ل��ت 
 400 ب��ع��د  ع��ل��ى  هو�نكافيليكا،  منطقة  يف 
كيلومرت جنوب �صرقي �لعا�صمة ليما قولها 
"�أدخل هوؤلء �ملر�صى م�صت�صفى لريكاي يف 
�أجل  من  �لكحول  �صربو�  بعدما  مار�س   28

منع �لإ�صابة بفريو�س كورونا، �لأمر �لذي 
�أدى �إىل وفاة 16 �صخ�صا".

حتفهم  �لأق�������ل  ع���ل���ى  ���ص��خ�����ص��ا   16 ول���ق���ي 
تناولهم  ع��ق��ب  ب���ريو  يف  ن��ائ��ي��ة  منطقة  يف 
�أنها  �عتقدو�  مغ�صو�صة  كحولية  م�صروبات 
"متنع" �لإ�صابة بفريو�س كورونا �جلديد.

"�أندينا"،  �لبريوفية  �لأن��ب��اء  وكالة  وقالت 
�لثامن  يف  ح��دث��ت  �ل���و�ق���ع���ة  �إن  �جل��م��ع��ة، 

و�لع�صرين من مار�س �ملا�صي.
�ل�صحية  �ل�صلطات  ع��ن  "�أندينا"  ون��ق��ل��ت 
 400 ب��ع��د  ع��ل��ى  هو�نكافيليكا،  منطقة  يف 
كيلومرت جنوب �صرقي �لعا�صمة ليما قولها 
"�أدخل هوؤلء �ملر�صى م�صت�صفى لريكاي يف 
�أجل  من  �لكحول  �صربو�  بعدما  مار�س   28
منع �لإ�صابة بفريو�س كورونا، �لأمر �لذي 

�أدى �إىل وفاة 16 �صخ�صا".

�صارون �صتون توجه ر�صالة اإىل 
ال�صليب الأحمر الإيطايل 

وجهت �ملمثلة �لأمريكية �صارون �صتون ر�صالة دعم �إىل �ل�صليب �لأحمر �لإيطايل 
و�لعاملني فيه م�صيدة فيها ب�" فعاليتهم" و"تفانيهم" يف مكافحة فريو�س كورونا 
�مل�صتجد. وقالت �ملمثلة يف مقطع م�صور بث عرب ح�صاب �ل�صليب �لأحمر �لإيطايل 
يف خدمة تويرت، "�أرى فيديوهات تدخلون فيها �إىل منازل �لنا�س لنقل �صحايا 
�أنكم تعر�صون حياتكم للخطر  �أع��رف  تفانيكم يف عملكم،  �أرى  فريو�س كورونا. 
�إعجابي  �أع��رب لكم عن مدى  �أن  "�أريد  بتاأثر و��صح  و�أ�صافت  لمتام مهمتكم". 
و�أهمية ما تقومون به بنظري )..( �أر�كم تقومون بعملكم ب�صمت وفعالية وبكثري 
لل�صليب  �لقطني  �لقمي�س  و�لتفاين". وم�صت تقول وهي ترتدي  �لكر�مة  من 
�أدعمكم وممتنة لكم من كل قلبي و�أ�صلي لكم  �أنا  "�أنا معكم،  �لأحمر �لإيطايل 
على �لدو�م". يف �لعام 2018، قلدت �ملمثلة �لأمريكية يف روما ميد�لية �لتقدير 

�لذهبية لل�صليب �لأحمر مكافاأة على "�لتز�مها �لق�صايا �لإن�صانية".

رجل يرتدي قناع �جه يطعم احلمام اأثناء االإغالق الذي تفر�سه احلكومة الهندية كاإجراء �قائي �سد انت�سار فري��س كور�نا.  ا ف ب


