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العائدون من ال�صني لـ»وام«: 
مبادرة الإمارات الإن�سانية لن نن�ساها مدى الدهر

•• اأبوظبي-وام:

عرب عدد من رعايا �لد�ل �ل�صقيقة ��ل�صديقة �لذين مت �إجال�ؤهم 
مدينة  يف  حاليا  ��صت�صافتهم  �يتم  �ل�صينية  ه��وب��اي  مقاطعة  م��ن 
عن  �صخ�صا   215 عددهم  ��لبالغ  �أبوظبي  يف  �لإن�صانية  �لإم���ار�ت 
حممد  �ل�صيخ  �ل�صمو  ��صاحب  �لإم��ار�ت  لد�لة  ��متنانهم  �صكرهم 
للقو�ت  �لأع��ل��ى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  �يل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن 
�مل�صلحة على �لهتمام ��حلر�ص �لكبري من �صموه على تقدمي �صبل 
�لرعاية ��لدعم �لنف�صي ��ملعنوي لهم �لأطفالهم.. ��جمعو� على �أن 
�لإمار�ت �طن �عنو�ن �لإن�صانية لد�رها �مل�صوؤ�ل يف م�صاعدة �دعم 

�ل�صعوب ��ملجتمعات حول �لعامل.
�قالو� يف ت�صريحات لوكالة �أنباء �لإمار�ت »��م« عقب �لإعالن عن 
�أكدت �صالمتهم جميعا  �لنتائج �لنهائية للفحو�صات �ملخربية �لتي 
باإنقاذ  �لإن�صانية  �لإم���ار�ت  مبادرة  �إن  �مل�صتجد  كور�نا  فري��ص  من 
مقاطعة  م��ن  ��إج��الئ��ه��م  ��ل�صباب  �ل�صن  �ك��ب��ار  ��لن�صاء  �لأط��ف��ال 

هوباي �إىل مدينتها �لإن�صانية يف �أبوظبي.  )�لتفا�صيل �ص3(

الإمارات تبحث �سبل ت�سخري البحث العلمي يف مواجهة كورونا
•• اأبوظبي-وام:

�جمل�ص  ��ل��ك��و�رث  ��لأزم����ات  �ل��ط��و�رئ  لإد�رة  �لوطنية  �لهيئة  عقدت 
علماء �لإمار�ت �جتماعا م�صرتكا لبحث �صبل ت�صخري �لبحث �لعلمي يف 

�حتو�ء فري��ص كور�نا �مل�صتجد كوفيد – 19.
ح�صر �لجتماع .. معايل �صارة بنت يو�صف �لأمريي �زيرة د�لة �مل�صوؤ�لة 
�صيف  ��صعادة  �لإم���ار�ت  علماء  جمل�ص  رئي�ص  �ملتقدمة  �لعلوم  ملف  عن 
حممد �أرحمه �ل�صام�صي نائب مدير عام �لهيئة �لوطنية لإد�رة �لطو�رئ 
��لأزمات ��لكو�رث ��أع�صاء �ملجل�ص �جمموعة من �لعلماء � �لباحثني 

�ممثلني عن �لقطاع �ل�صحي يف �لد�لة.     )�لتفا�صيل �ص2(
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لتحقيق اال�صتدامة يف جمال الغذاء يف حال ح�صول اأزمات وطوارئ وكوارث

رئي�س الدولة يعتمد قانونا احتاديا ب�ساأن تنظيم 
املخزون ال�سرتاتيجي لل�سلع الغذائية يف الدولة

•• اأبوظبي-وام:

نهيان  �آل  ز�يد  بن  �ل�صيخ خليفة  �ل�صمو  �عتمد �صاحب 
 3 �ل��ق��ان��ون �لحت����ادي رق��م  �ل��د�ل��ة حفظه �هلل،  رئي�ص 
�ل�صرت�تيجي  �مل���خ���ز�ن  تنظيم  ب�����ص��اأن   2020 ل�صنة 
�إىل تنظيم �ملخز�ن  �لهادف  �لد�لة،  �لغذ�ئية يف  لل�صلع 
�ل�صرت�تيجي للمو�د �لغذ�ئية يف �لد�لة يف حال ح�صول 
�أزم��ات �ط��و�رئ �ك��و�رث، �حتقيق �ل�صتد�مة يف جمال 

�لغذ�ء.
�حدد �لقانون ��لذي ت�صري �أحكامه على �ملز�د ��لتاجر 
�مل�صجل، عدد� من �للتز�مات لتطبيق �إجر�ء�ت �لقانون، 

تنفيذ  لغايات  �لقت�صاد  �ز�رة  �خت�صا�صات  ح��دد  كما 
�ل�صيا�صات  �ق����رت�ح  يف  تتمثل  ��ل��ت��ي  �ل��ق��ان��ون،  �أح���ك���ام 
�ل�صرت�تيجي  ب��امل��خ��ز�ن  �ملتعلقة  ��ل��رب�م��ج  ��خل��ط��ط 
لل�صلع �لغذ�ئية بالتن�صيق مع �جلهة �ملخت�صة �عر�صها 
�للجان  مع  ��لتن�صيق  لالعتماد،  �ل���وزر�ء  جمل�ص  على 
�لقت�صادية �مل�صرتكة للد�ل �ملز�دة لل�صلع حول �لرب�مج 
�ملتعلقة باملخز�ن �ل�صرت�تيجي لل�صلع �لغذ�ئية، ���صع 
�خلطط ��لرب�مج �خلا�صة بحجم �كمية خمز�ن �لأمان 
لل�صلع  �ل�صرت�تيجي  �مل��خ��ز�ن  �صعة  ب��زي��ادة  يتعلق  �م��ا 
�لغذ�ئية يف حالة زيادة �لطلب على �ل�صلع �لغذ�ئية على 

م�صتوى �لد�لة.                     )�لتفا�صيل �ص2(
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تر�مب خالل �لإحاطة �ل�صحفية يف �لبيت �لأبي�ص عن فري��ص كور�نا   )ر�يرتز(

�ل�صني... �لفائز �لكرب

���س��رط��ة اأب��وظ��ب��ي ت��وؤك��د 
ت�سامنها مع �سرطة نيويورك

•• اأبوظبي-وام:

�أع�����رب�����ت ����ص���رط���ة �أب���وظ���ب���ي 
�صرطة  م���ع  ت�����ص��ام��ن��ه��ا  ع���ن 
عدد  �إ���ص��اب��ة  �إز�ء  ن��ي��وي��ورك 
بفري��ص  م��ن��ت�����ص��ب��ي��ه��ا  م����ن 
�هتمامها  م����وؤك����دة  ك����ور�ن����ا 
�ل�صر�كة  �أ��������ص�����ر  ب��ت��ع��زي��ز 

�لر�ئدة بينهما .
�أبوظبي  �صرطة  �أع��رب��ت  كما 
ب��ن��ج��اح كافة  ع���ن مت��ن��ي��ات��ه��ا 
للتغلب  �لح��رت�زي��ة  �جلهود 
على �لأزمة �لعاملية �لر�هنة.

خادم احلرمني ياأمر بالعالج جمانا جلميع 
واملقيمني  املواطنني  كورونا  م�سابي 

•• الريا�ض-وام:

�أمر خادم �حلرمني �ل�صريفني 
عبد�لعزيز  بن  �صلمان  �مللك 
�لعالج  ب��ت��ق��دمي  ���ص��ع��ود  �آل 
�ملو�طنني  جل��م��ي��ع  جم����اًن����ا 
��مل��ق��ي��م��ني �خم��ال��ف��ي نظام 
�ملن�صاآت  ج��م��ي��ع  يف  �لإق���ام���ة 
��خلا�صة  �ل��ع��ام��ة  �ل�صحية 
يف كل ما يتعلق بالعالج من 
ف��ري����ص ك��ور�ن��ا . ج��اء ذلك 
�ل�صحة  ل���وزي���ر  ت�����ص��ري��ح  يف 
�ل�صعودي �لدكتور توفيق بن 

فوز�ن �لربيعة �م�ص.

•• اأبوظبي-وام:

ع��ن تفا�صيل �حت��دي��ث �حلالت  �لإم�����ار�ت  �أع��ل��ن��ت ح��ك��وم��ة 
 ،19  - كوفيد  �مل�صتجد  كور�نا  بفري��ص  �ملرتبطة  �ل�صحية 
حيث مت ر�صد �ت�صجيل 41 �إ�صابة جديدة من خالل �لإبالغ 
�ملبكر ��لتق�صي �لن�صط ��مل�صتمر �تعود جلن�صيات خمتلفة، 
كما مت �لإع��الن عن ت�صجيل حالتي �ف��اة ب�صبب م�صاعفات 

�لعربية،  �جلن�صية  من  مل�صاب  تعود�ن  بالفري��ص،  �لإ�صابة 
يبلغ من �لعمر 48 عاماً، كان يعاين من �أمر��ص يف �لقلب 
��صغط �لدم ��ل�صكري، �أما حالة �لوفاة �لثانية لآ�صيوي يبلغ 
ا من �أمر��ص يف �لقلب،  من �لعمر 42 عاماً كان يعاين �أي�صً
مما يرفع �إجمايل عدد حالت �لوفاة �مل�صجلة �إىل 5 حالت.

جاء ذلك خالل �لإحاطة �لإعالمية �لد�رية ��لتي عقدتها 
حكومة �لإم��ار�ت �م�ص يف �إمارة �أبوظبي، للوقوف على �آخر 

�مل�صتجد  ك��ور�ن��ا  بفري��ص  �ملرتبطة  ��حل���الت  �مل�صتجد�ت 
ف���ري���دة �حلو�صني،  �ل���دك���ت���ورة  ف��ي��ه��ا  �ل���د�ل���ة، �حت���دث���ت  يف 
�لإم���ار�ت،  د�ل��ة  يف  �ل�صحي  �لقطاع  ع��ن  �لر�صمي  �ملتحدث 
للوقاية من  �ملتخذة  �لإج��ر�ء�ت �لحرت�زية  عن م�صتجد�ت 
�لفري��ص، �إىل جانب �لدكتورة �آمنة �ل�صحاك، متحدث عن 

�ز�رة �لرتبية ��لتعليم حول م�صتجد�ت �لعام �لدر��صي.
)�لتفا�صيل �ص3(

كورونا يقتل وي�صيب اآالف االأطباء واملمر�صني حول العامل

ترامب: اأمريكا �ست�سهد ذروة الوفيات بكورونا يف الأ�سبوعني املقبلني
التحالف العربي يبداأ عملية ع�صكرية لتدمري اأهداف حوثية

بريطانيا: �سواريخ احلوثي على ال�سعودية تهدد ال�سالم
•• عوا�صم-وكاالت:

�أك���د د�م��ي��ن��ك ر�ب، �زي���ر �خل��ارج��ي��ة �ل��ربي��ط��اين، �أم�ص 
�لثنني، �أن بالده تدين �إطالق �حلوثيني �صو�ريخ جتاه 
�لريا�ص �جاز�ن، يوم �ل�صبت �ملا�صي، �قال �إن هذ� يهدد 

�ملناطق �ملدنية �جهود �ل�صالم.
�حلوثيني  على  "يجب  ت��وي��رت  يف  ح�صابه  على  ��أ���ص��اف 
�ل��ت��ع��اط��ي ب�����ص��ك��ل ب��ن��اء م���ع ج��ه��ود �مل��ب��ع��وث �لأمم�����ي �إىل 

�ليمن.
�أم�ص  �ليمن،  يف  �ل�صرعية  دع��م  حتالف  �أع��ل��ن  ذل��ك،  �إىل 
�أهد�ف  �لثنني، عن بدء عمليه ع�صكرية نوعية لتدمري 

ع�صكرية م�صر�عة تتبع للميلي�صيات �حلوثية �لإرهابية.
�إىل  تهدف  �لع�صكرية  �لعملية  �أن  �لعربي  �لتحالف  ��أكد 
�لنوعية  ��ل��ق��در�ت  �لبال�صتي  �لتهديد  �ت��دم��ري  حتييد 

�لتي تهدد حياة �ملدنيني.
�قال حتالف دعم �ل�صرعية يف �ليمن �إنه م�صتمر باتخاذ 
�نتهاكات  �صد  ��ل�صارمة  �حلازمة  ��لو�صائل  �لإج��ر�ء�ت 
�إىل  م�����ص��ري�  �مل��دن��ي��ني،  ب��ا���ص��ت��ه��د�ف  �مل��ت��ع��م��دة  �مليلي�صيات 

�ت��خ��اذه �لإج������ر�ء�ت �ل��وق��ائ��ي��ة حل��م��اي��ة �مل��دن��ي��ني م��ن �أي 
�أ�صر�ر جانبية.

�إط���الق ميلي�صيات  م��ن  ي��وم��ني  بعد  �لتطور  ه��ذ�  �ي��اأت��ي 
حيث  �ل�صعودية،  باجتاه  بالي�صتيني  �صار�خني  �حلوثي 

متكنت �لدفاعات �لأر�صية من تدمريهما.
�ق���ال �مل��ت��ح��دث ب��ا���ص��م �ل��ت��ح��ال��ف، �ل��ع��ق��ي��د �ل��رك��ن تركي 
��صتهد�ف متعمد  �ل�صار�خني  �إطالق  �إن  �لأحد،  �ملالكي، 
د�ل  �ت�صامن  لوحدة  ���صتهد�ف  �ململكة،  يف  للمدنيني 
�ل���ع���امل خ��ا���ص��ة م���ع �ل���ظ���ر�ف �ل���ص��ت��ث��ن��ائ��ي��ة �ل��ع��امل��ي��ة يف 

مو�جهة فري��ص كور�نا.
�أر��صيها  حماية  يف  م�صتمرة  �ل�صعودية  �أن  على  ����ص��دد 
�مو�طنيها، �م�صتمرة �أي�صا يف د�رها �لريادي يف �لتكاتف 
على جائحة  �لق�صاء  �ل��د�يل يف  �ملجتمع  مع  ��لت�صامن 

كور�نا ��حلد من �نت�صارها.
�ع���ن رد �ل��ت��ح��ال��ف ع��ل��ى �مل��ي��ل��ي�����ص��ي��ات �حل��وث��ي ب��ع��د هذ� 
�لعتد�ء، �أكد �لعقيد �ملالكي �أنه �بح�صب �لقانون �لد�يل 
مو�طنيها  ح��م��اي��ة  يف  �حل���ق  للمملكة  ف����اإن  �لإن�������ص���اين، 

��ملقيمني على �أر�صها.

•• عوا�صم-وكاالت

د�نالد  �لأم����ريك����ي  �ل��رئ��ي�����ص  رّج����ح 
�لوفّيات  م���ع���ّدل  ي�����ص��ل  �أن  ت���ر�م���ب 
ج���ّر�ء فري��ص  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  يف 
كور�نا �مل�صتجّد �إىل ذر�ته يف غ�صون 

�أ�صبوعني.
��أ��������ص�������ار ت�����ر�م�����ب خ�������الل م����وؤمت����ر 
�إىل  �لأب����ي���������ص  �ل���ب���ي���ت  ����ص���ح���ايف يف 
�لإر����ص���اد�ت �حلكومّية  ���ص��ُي��م��ّدد  �أّن���ه 
حّتى  �لجتماعي  ب�التباعد  �ملتعّلقة 
بال�صتناد  �إّن����ه  �ق���ال  �أب���ري���ل.   30
معّدل  ذر�ة  ف�����اإّن  �ل��ت��ق��دي��ر�ت  �إىل 
�لوفيات ُيرّجح �أن حتدث يف غ�صون 

�أ�صبوعني.
�إر�صاد�تنا  �صنمّدد  ل��ذل��ك،  ��أ���ص��اف 
�نت�صار  لإب���ط���اء  �أب���ري���ل   30 ح���ّت���ى 
�أن  ا  �أي�صً تر�مب  �توقع  �لفري��ص. 
تكون �لبالد يف طريقها نحو �لتعايف 

بحلول �لأ�ل من يونيو.
�ق��ال �إّن��ه �صيكون هناك �إع��الن مهم 
�لثالثاء ب�صاأن خطط �حلكومة  يوم 
يف  ق��دم��اً  للم�صي  ���صرت�تيجيتها 

مكافحة �لفري��ص.
�ي��خ��و���ص �ل��ع��امل يف �ل��وق��ت �حلايل 
كور�نا  ف��ري����ص  �صد  �صر�صة  ح��رب��ا 
�أ�صاب  �مل�صتجد )كوفيد19-( �لذي 
بينهم  �م����ن  �لآلف،  م���ئ���ات  �ق���ت���ل 
�ل��ط��ب��ي��ة، �على  �مل���ه���ن  ع���ام���ل���ون يف 

ر�أ�صهم �لأطباء.

حمدوك يزور القاهرة واأدي�س اأبابا 
ل�ستئناف مفاو�سات �سد النه�سة

•• اخلرطوم-وكاالت:

�أعلن رئي�ص �لوزر�ء �ل�صود�ين عبد �هلل حمد�ك 
عن زيارة »قريبة« لكل من م�صر ��إثيوبيا حلثهما 

على ��صتئناف �ملفا��صات حول �صد �لنه�صة.
ج���اء ه���ذ� �لإع�����الن ع��رب �ت�����ص��ال ه��ات��ف��ي �أج���ر�ه 
ح����م����د�ك ب�����ص��ت��ي��ف��ن م��ن��و���ص��ني �زي������ر �خل���ز�ن���ة 
�لأمريكي، للتعبري عن تعاطف �ل�صعب �ل�صود�ين 

مع �لوليات �ملتحدة ب�صاأن تف�صي فري��ص كور�نا.
�نقل حمد�ك للجانب �لأمريكي نيته زيارة �لقاهرة ��أدي�ص �أبابا قريبا 
حلث �لطرفني على ��صتئناف �ملفا��صات حول �صد �لنه�صة، ���صتكمال 
�ملتبقي من �لق�صايا �لعالقة �ملهمة، ح�صب بيان �صادر عن رئا�صة �لوزر�ء 

�ل�صود�نية، �لثنني.
�لتفا��ص فى  �أن عملية  �لأم��ريك��ي على  �جل��ان��ب  م��ع  ��ت��ف��ق ح��م��د�ك 
���صنطن حققت �إجناز� كبري�، مما يجعل ��صتئنافها منطقيا، كما �تفق 
�جلانبان على �صر�رة مو��صلة �لتفا��ص ب�صاأن �صد �لنه�صة مبجرد تغلب 
�لعامل على جائحة �لكور�نا. �كان من �ملتوقع �أن توقع م�صر ��ل�صود�ن 
��إثيوبيا على �تفاق، يف ���صنطن، �ل�صهر �ملا�صي، لكن �إثيوبيا تخلفت عن 

�لجتماع، ��قعت م�صر فقط على �لتفاق بالأحرف �لأ�ىل.

�سجن  م���ن  دواع�������س  ه�����روب 
باحل�سكة.. ومالحقتهم باملروحيات

•• بريوت-وكاالت:

تنظيم  معتقلي  م���ن  ع���دد  ه���رب 
د�ع�������ص م���ن ���ص��ج��ن �ل���غ���وي���ر�ن يف 
�صوريا،  ���ص��رق��ي  ���ص��م��ال  �حل�����ص��ك��ة 
�ملر�حيات  م���ن  حت��ل��ي��ق  �����ص���ط   ،

�لأمريكية فوق �ل�صجن.
�أن  م���������ص����ادر حم���ل���ي���ة  �ذك����������رت 
من  حالة  ت�صهد  �حل�صكة  مدينة 
�ل���ص��ت��ن��ف��ار ب���ني م�����ص��ل��ح��ي ق���و�ت 
���ص��وري��ا �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة ق�����ص��د مع 
ع�صكرية  ت����ع����زي����ز�ت  �����ص���ت���ق���د�م 

للمدينة.
�ي���ق���ع �ل�����ص��ج��ن يف �أط�������ر�ف حي 
�جلنوبي  �مل���دخ���ل  ع��ن��د  غ���وي���ر�ن 
مل��دي��ن��ة �حل�����ص��ك��ة، ��ل����ذي حولته 
ق���و�ت ���ص��وري��ا �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة �إىل 

معتقل موؤقت مل�صلحي د�ع�ص.
�ت��ز�م��ن مت��رد ع��دد م��ن معتقلي 
�إط����الق  ���ص��م��اع د�ي  د�ع�������ص م���ع 
حميط  يف  م���ت���ق���ط���ع  ر�����ص����ا�����ص 
با�صم  متحدث  ��أ����ص��ح  �ل�صجن. 
ق����و�ت ���ص��وري��ا �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة �أن 
بع�ص من عنا�صر د�ع�ص �ملتمردة 
�لأر�صي  �لطابق  على  ي�صيطر�ن 
�لغوير�ن  �صجن  يف  ك��ام��ل  ب�صكل 

باحل�صكة.
�لتحالف  �أع����ل����ن  ج����ان����ب����ه،  م����ن 
�لد�يل يف �صوريا �أنه ي�صاعد قو�ت 
�صوريا �لدميقر�طية عرب �ملر�قبة 
�جلوية يف قمع �نتفا�صة يف �صجن 
مالحقة  خ�����الل  م����ن  �حل�������ص���ك���ة، 

�لفارين باملر�حيات.

��قعت �أ�ىل �صحايا �جلي�ص �لأبي�ص 
يف �ل�صني، حيث ظهر �لوباء ��نت�صر 
�إىل �لعامل. فقد �صجل مركز مدينة 
��هان للعالج �لطبي، يف 24 يناير 
�ملا�صي، �فاة �لطبيب ليانغ ��د�نغ، 
ملو�جهة  �ل��ت��ق��اع��د  م���ن  ع����اد  �ل�����ذي 

�لفري��ص.
�مل ي�����ص��ل��م �ل��ط��ب��ي��ب �ل�����ص��ي��ن��ي يل 
�لفري��ص  �كت�صف  �ل���ذي  �ي��ن��ل��ي��ان��غ 
�ح���ذر م��ن��ه، فقد �أ���ص��ي��ب ب��ه �توفى 
حتول  �أن  بعد  �ملا�صي،  فرب�ير  يف 7 

�إىل بطل قومي يف بالده �لتي فتحت 
حتقيقا ب�صاأن حتذير�ته �مل�صبقة من 
توؤخذ على حممل  ��لتي مل  �ملر�ص 

�جلد.
�لغارقة  �لإ�صبانية  �لعا�صمة  نك�صت 
�مل�صتجد  �ل����ف����ري������ص  ع������بء  حت����ت 
�ل�صلطات  �إع�������الن  م����ع  �أع����الم����ه����ا، 
�لوفيات  م��ع��دل  �رت���ف���اع  �ل��ر���ص��م��ي��ة 
بكور�نا، لتطيح مرة �أخرى بال�صني، 
للوفيات  �ل��ث��ال��ث  �مل��رك��ز  �ت��رتب��ع يف 
��لوليات  �إي��ط��ال��ي��ا  بعد  �ل��ع��امل،  يف 

�لإ�صابات  ع��دد  بلغ  حيث  �مل��ت��ح��دة. 
47 مليون  �لتي يقطنها  �لبالد،  يف 
بزيادة   ، �أم�������ص    85195 ن�����ص��م��ة، 

�ل�صابق. �ليوم  عن   8%
��أعلنت �ز�رة �ل�صحة ت�صجيل 812 
�لإجمايل  ليبلغ  �أم�����ص،  �ف���اة  ح��ال��ة 
يف  �ملر�ص  تف�صي  بدء  منذ   7300
�أ��ئ���ل م��ار���ص.�يف م��دري��د، حيث مت 
ت�صجيل ما يقرب من ن�صف �إجمايل 
�لوفيات، مت تنكي�ص �لأعالم ��أعلنت 

�ل�صلطات �حلد�د �لر�صمي.

االإحاطة االإعالمية .. 41 حالة اإ�صابة جديدة بفريو�س كورونا، و�صفاء 3 حاالت، وحالتا وفاة

ا�ستمرار تطبيق نظام التعليم عن بعد حتى نهاية العام الدرا�سي احلايل

عامل باك�ستاين: �ساللة الفريو�س التاجي 
يف باك�ستان تختلف عن مثيلتها يف ال�سني

•• اإ�صالم اأباد-وام:

ك�صف �زير �لعلوم ��لتكنولوجيا 
�لدكتور  �لكيمياء  �عامل  �ل�صابق 
ع���ط���اء �ل���رح���م���ن يف ح���دي���ث مع 
�لف�صائيتني  �ببلك  جيو  قناتي 
�ل����ف����ري������ص  �����ص����الل����ة  �أن  ع������ن 
عن  تختلف  باك�صتان  يف  �لتاجي 
�ل�صني  يف  ظ���ه���رت  �ل���ت���ي  ت���ل���ك 
�ل�صينية  �ل�����ص��الل��ة  �أن  مو�صحا 
عن  خمتلفة  كر�مو�صومات  لها 
�أقوى  �ه��ي  �لباك�صتاين  �ل�صكل 

من �لفري��ص يف باك�صتان.
�قال �إن هذ� �لك�صف ظهر خالل 
ج����رت يف مركز  �ل���ت���ي  �لب���ح���اث 
جميل �لرحمن لأبحاث �جلينوم 
باك�صتان  ��أن  كر�ت�صي  مدينة  يف 
للك�صف  خم����ت����رب�ت  ���ص��ت��ن�����ص��ىء 
ع��ن �ل��ف��ري����ص��ات �مل��دم��رة للب�صر 
مب�صاعدة خرب�ء �أملان ��صينيني.

ال��ق��وات  م���ن  ق��ت��ي��اًل   27
لطالبان  هجمات  يف  الأفغانية 

•• كابول-رويرتز

ق����ال����ت �ل�������ص���رط���ة �م���������ص����وؤ�ل����ون 
من  م�صلحني  �إن  �أم�ص  حكوميون 
حركة طالبان قتلو� 27 فرد� على 
�لأق��ل من ق��و�ت �لأم��ن �لأفغانية 
يف �قت تو�جه فيه جهود �ل�صالم 

بو�صاطة �أمريكية م�صاعب جمة.

حتتاجها اأكرث من غريها:
ال�سني يف جندة العوملة وانقاذها من كبوتها!

•• الفجر -بارتليمي كورمونت –ترجمة خرية ال�صيباين

كما هو �حلال عموما مع �لأ�بئة يف ع�صر �لعوملة، يتنّقل كور�نا فري��ص د�ن 
م��ر�ًر� �تكر�ًر�، �د�ن حاجة �ىل جو�ز  �أي حّد جغر�يف، يف �صيغة م�صتن�صخة 
�صفر. بعد �صرق �آ�صيا، �مقاطعة هوبي على �جه �خل�صو�ص، �أ�صبحت �أ�ر�با 
�لأرقام  �جت���ا�ز  �إيطاليا،  يف  �ل�صحايا  ع��دد  ت�صاعف  حيث  ت�����ص��رر�ً،  �لأك���ر 

�لر�صمية يف �ل�صني. �هناك �فيات �أكر يف �إ�صبانيا.   )�لتفا�صيل �ص13(
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اأخبـار الإمـارات
دائرة الق�ساء باأبوظبي تعلن عقد اأول جل�سة تقا�سي عن بعد با�ستخدام نظام املحاكمة املرئية

•• اأبوظبي-وام:

جل�صات  �أ�ىل  عقد  عن  �أبوظبي  يف  �لق�صاء  د�ئ��رة  �أعلنت 
�لتقا�صي عن بعد با�صتخد�م نظام �ملحاكمة �ملرئية، �ذلك 
يف �إطار تطبيق خطة �لعمل عن بعد ���صتمر�رية �لأعمال 
�لد�ئرة بالتو�فق مع جهود �لد�لة للحد  �لتي �عتمدتها 
 ."19  - "كوفيد  �مل�صتجد  ك��ور�ن��ا  ف��ري����ص  �نت�صار  م��ن 
 4 �م�����ص؛  �لتجارية  �مل�صتعجلة  �لأم���ور  حمكمة  �ن��ظ��رت 
عرب  �لأط���ر�ف  كافة  بح�صور  م�صتعجلة  جت��اري��ة  ق�صايا 
�مل�صت�صار يو�صف  �صعادة  ��أ��صح  �ملرئي".  "�لت�صال  تقنية 
�صعيد �لعربي �كيل د�ئرة �لق�صاء يف �أبوظبي �أن �لد�ئرة 
بد�أت بتفعيل نظام �لتقا�صي عن بعد ��صتجابًة لتوجيهات 

�صمو �ل�صيخ من�صور بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�ص جمل�ص 
�لق�صاء؛ يف  د�ئ���رة  رئي�ص  �لرئا�صة  ���ص��وؤ�ن  �زي��ر  �ل���وزر�ء 
�لريادية  �لقدرة  �تعزيز  �لأعمال،  ��صتمر�رية  نظام  دعم 
��ملتميزة للد�ئرة يف �إد�رة �لطو�رئ ��لأزمات على م�صتوى 

�لقطاع �لق�صائي يف �لعامل.
على  �ق��درت��ه��ا  �ل��د�ئ��رة  جاهزية  �ل��ع��ربي  �مل�صت�صار  ��أك���د 
�ملجتمعية  �ملتغري�ت  �فق  �لعمل  �أ�صاليب  �تنويع  تطوير 
خلق  عرب  �ذلك  �لقانونية،  �ل�صو�بط  على  �ملحافظة  مع 
��لعدلية،  �لق�صائية  �خلدمات  لتطوير  جديدة  جمالت 
مما ير�صخ �لد�ر �لريادي لإمارة �بوظبي يف حتقيق �لق�صاء 
�لعادل �لناجز �فق معايري عالية �جلودة ��لتميز. ��أ�صاد 
�لطو�رئ  مو�جهة  يف  �لق�صاء  د�ئ��رة  يف  �لعاملني  بكفاءة 

��صتمر�رية  يف  رئي�صياً  عن�صر�ً  �صكلت  ��ل��ت��ي  ��لأزم����ات، 
�أعمال �لد�ئرة �فاعليتها يف �لتعامل مع �لظر�ف �لر�هنة 
..م�صري� �إىل جودة �لبنية �لتحتية �لتقنية لد�ئرة �لق�صاء 
يف �أبوظبي �قدر�تها على تعزيز كفاءة �فاعلية �أد�ء �ملحاكم 
مع مر�عاة �ل�صو�بط �لقانونية لعملية �لتقا�صي. جدير 
�عتمدت  قد  كانت  �أبوظبي  يف  �لق�صاء  د�ئ��رة  �أن  بالذكر؛ 
يف �قت �صابق خطة متكاملة ل�صتمر�رية �لأعمال يف �إطار 
�لعدلية  �خلدمات  كافة  �صملت  بعد  عن  �لعمل  منظومة 
�خلدمات  نحو  �ل�صامل  �لتحول  �إىل  �إ�صافة  ��لق�صائية 
�ملتعاملني  على  �لإج���ر�ء�ت  تب�صيط  بهدف  �للكرت�نية، 
على  ��ملحافظة  للخدمات،  �ل�صامل  �ل��و���ص��ول  �ت�صهيل 

�صحة ��صالمة موظفي �لد�ئرة ��ملتعاملني.

تنظيم الت�سالت تتيح 5 تطبيقات جديدة 
جمانا لدعم قطاع التعليم

•• اأبوظبي-وام:

قررت �لهيئة �لعامة لتنظيم قطاع �لت�صالت، �بالتن�صيق مع م�صغلي �لت�صالت يف �لد�لة )�ت�صالت �د�(، �إتاحة 
�آخر، لقطاع  �إ�صعار  ��صتثنائي �حتى  �ل�صبكات يف �لد�لة �ذلك ب�صكل  �إ�صافية من �لتطبيقات على كافة  جمموعة 

�لتعليم لريتفع بذلك عدد �لتطبيقات �ملتاحة جمانا �ىل 9 تطبيقات حتى �لن.
��كدت �لهيئة �أن �إتاحة هذه �لتطبيقات تاأتي يف �صياق �لإجر�ء�ت �ملتبعة للتعامل مع �لظر�ف �مل�صتجدة، ��صملت 
قائمة �لتطبيقات �جلديدة جوجل هانغ �آ�ت ميت ��صي�صكو �يبك�ص ��فايا �صبي�صز �بلو جينز ��صالك. �كانت �لهيئة 
�علنت يف �قت �صابق عن �تاحة 4 تطبيقات جمانا �صملت ميكر��صوفت تيمز ��صكيب لالأعمال �ز��م �بالك بورد، 

علماً باأن �لهيئة �صتعمل على مر�جعة قائمة �لتطبيقات �ملتاحة من �قت لآخر.

رئي�س الدولة يعتمد قانونا احتاديا ب�ساأن تنظيم املخزون ال�سرتاتيجي لل�سلع الغذائية يف الدولة
•• اأبوظبــــــي-وام:

�لد�لة  رئي�ص  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�صيخ  �ل�صمو  �صاحب  �عتمد 
"حفظه �هلل"، �لقانون �لحتادي رقم 3 ل�صنة 2020 ب�صاأن تنظيم �ملخز�ن 
�ملخز�ن  تنظيم  �إىل  �ل��ه��ادف  �ل��د�ل��ة،  يف  �لغذ�ئية  لل�صلع  �ل�صرت�تيجي 
�طو�رئ  �أزم��ات  ح�صول  حال  يف  �لد�لة  يف  �لغذ�ئية  للمو�د  �ل�صرت�تيجي 

�كو�رث، �حتقيق �ل�صتد�مة يف جمال �لغذ�ء.
�حدد �لقانون ��لذي ت�صري �أحكامه على �ملز�د ��لتاجر 
�إجر�ء�ت �لقانون،  �مل�صجل، عدد� من �للتز�مات لتطبيق 
كما حدد �خت�صا�صات �ز�رة �لقت�صاد لغايات تنفيذ �أحكام 
��خلطط  �ل�صيا�صات  �ق���رت�ح  يف  تتمثل  ��ل��ت��ي  �ل��ق��ان��ون، 
��لرب�مج �ملتعلقة باملخز�ن �ل�صرت�تيجي لل�صلع �لغذ�ئية 
جمل�ص  ع��ل��ى  �ع��ر���ص��ه��ا  �ملخت�صة  �جل��ه��ة  م��ع  بالتن�صيق 
�لقت�صادية  �ل��ل��ج��ان  م��ع  ��لتن�صيق  ل��الع��ت��م��اد،  �ل����وزر�ء 
�ملتعلقة  �ل��رب�م��ج  ح��ول  لل�صلع  �مل����ز�دة  ل��ل��د�ل  �مل�صرتكة 
�لغذ�ئية، ���صع �خلطط  لل�صلع  باملخز�ن �ل�صرت�تيجي 
�لأم����ان �ما  ��ل��رب�م��ج �خل��ا���ص��ة بحجم �كمية خم���ز�ن 
يتعلق بزيادة �صعة �ملخز�ن �ل�صرت�تيجي لل�صلع �لغذ�ئية 
�لغذ�ئية على م�صتوى  �ل�صلع  زي��ادة �لطلب على  يف حالة 

�لد�لة.
��لدر��صات  �لتقارير  باإعد�د  �لقانون  ح��دده  ما  �ل��وز�رة ح�صب  تخت�ص  كما 
حجم  �تقدير  �لغذ�ئية  �ل�صلع  ب�صاأن  �لقت�صادي  ��لتقييم  ��لإح�صائيات 
�إنتاج  ع��ن  بيانات  ق��و�ع��د  ��إع����د�د  ��ل��ع��ج��ز،  �لفائ�ص  �حت��دي��د  �ل�صتهالك 
�توفر �ل�صلع �لغذ�ئية يف �لد�لة �بلد�ن �ملن�صاأ �متابعتها لدى �ملز�دين، �إىل 
جانب تن�صيق �تنفيذ �صيا�صات تاأمني ��إد�مة ��صالمة �ملخز�ن �ل�صرت�تيجي 
��لأزمات  �لطو�رئ  لإد�رة  �لوطنية  �لهيئة  مع  بالتن�صيق  �لغذ�ئية،  لل�صلع 

�آمن من �ل�صلع  ��لكو�رث، ��جلهة �ملخت�صة، لتحقيق خمز�ن ��صرت�تيجي 
�ملخت�صة  �جلهة  م��ع  �ل��د�ري��ة  �ملر�جعة  ل��ل��وز�رة  �لقانون  �ح��دد  �لغذ�ئية. 
�مل�صجلة،  �لتاجر  ل��دى  �لغذ�ئية  �ل�صلع  من  �لقائم  �لر�صيد  من  للتحقق 
�ملخازن  ب�صاأن  �لإلكرت�ين،  ��لربط  �لبيانات  �إع��د�د قو�عد  ��لإ�صر�ف على 
��ملخز�ن �ل�صرت�تيجي لل�صلع �لغذ�ئية �متطلبات تخزين �ل�صلع �لغذ�ئية، 
��لتعليمات  بالأنظمة  �مل�صجلني  ��لتجار  �مل��ز�دي��ن  �ل��ت��ز�م  على  ��ل��رق��اب��ة 

�لقانون،  ه���ذ�  �أح��ك��ام  بتنفيذ  �ملتعلقة 
�لغذ�ئية  �ل�صلع  باأ�صماء  قائمة  �حتديد 
�ملخز�ن  ح��ج��م  �حت���دي���د  �حت��دي��ث��ه��ا، 
�ن�صبة  �لغذ�ئية  لل�صلع  �ل�صرت�تيجي 
خمز�ن �لأم��ان، �إىل جانب رفع تقارير 
ب�صاأن  �ل��������وزر�ء  مل��ج��ل�����ص  د�ري  ب�����ص��ك��ل 
�لغذ�ئية  لل�صلع  �ل�صرت�تيجي  �ملخز�ن 
يف �لد�لة، كما حدد �لقانون باأنه يجوز 
�أكر  �أ�  ف��رع��ي��ة  جل��ن��ة  ت�صكيل  ل��ل��وزي��ر 
يف  �إل��ي��ه��ا  �مل�����ص��ار  �لخت�صا�صات  لتنفيذ 

هذه �ملادة.

- التزامات املزود والتاجر امل�صجل 
حدد �لقانون �صمن مو�ده �إن�صاء �لوز�رة 

بعد �لتن�صيق مع �جلهة �ملخت�صة �صجال لقيد �ملز�دين ��لتجار �ت�صنيفهم، 
�لت�صجيل، كما مت حتديد  ��إج�����ر�ء�ت  ���ص��ر�ط  �ل��وزي��ر  ب��ق��ر�ر م��ن  �ي��ح��دد 
�لتز�مات �ملز�د ��لتاجر �مل�صجل بحيث يلتزم باملحافظة على خمز�ن �لأمان 
�لغذ�ئية عند  لل�صلع  �لقانون، �توريد �ملخز�ن �ل�صرت�تيجي  �فقا لأحكام 
�لطلب، ��لربط �لإلكرت�ين مع �جلهة �ملخت�صة ��لهيئة ل�صمان ��صتمر�ر 
�لغذ�ئية،  لل�صلع  �ل�صرت�تيجي  �مل��خ��ز�ن  �ح��ال��ة  ��أ���ص��ن��اف  كميات  متابعة 

�تنفيذ �لقر�ر�ت �ل�صادرة من �جلهة �ملخت�صة.
كما ت�صم �للتز�مات توزيع �ملخز�ن �ل�صرت�تيجي �ل�صلعي يف حالة حد�ث 
�إع��د�ده��ا من  يتم  �لتي  �لتوزيع  ك��و�رث �فقا خلطط  �أ�  �أزم���ات  �أ�  ط��و�رئ 

�لهيئة بالتن�صيق مع �جلهة �ملخت�صة.
للموزعني  �لغذ�ئية  �ل�صلع  يوفر  �ل��ذي  �مل�صتورد  �أ�  �ملنتج  ب��امل��ز�د  �يق�صد 
��لتجار �صو�ء من د�خل �لد�لة �أ� خارجها، ��لتاجر �مل�صجل �ل�صخ�ص �لذي 

بال�صلع  يتعلق  جت��اري��ا  ن�����ص��اط��ا  ي��ب��ا���ص��ر 
�لغذ�ئية، �مرخ�صا له يف �لد�لة لغر�ص 

تطبيق هذ� �لقانون.

- املخازن و�صروط التخزين 
�أل����زم �ل��ق��ان��ون �ل��ت��اج��ر �مل�����ص��ج��ل ب����اإد�رة 
�لغذ�ئية  لل�صلع  �ل�صرت�تيجي  �ملخز�ن 
�م�صاحة  م���وق���ع  ب��ت��ح��دي��د  ��مل����خ����زن، 
للمخز�ن  �مل��خ�����ص�����ص  �مل���خ���زن  �ح���ج���م 
على  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة،  لل�صلع  �ل���ص��رت�ت��ي��ج��ي 
�جلهة  ��إخطار  �لد�لة،  د�خ��ل  يكون  �أن 
جانب  �إىل  �مل���خ���زن،  مب��وق��ع  �مل��خ��ت�����ص��ة 
�ل�صرت�تيجي  �مل���خ���ز�ن  ��إد�رة  ح��ف��ظ 
للمو��صفات  �ف���ق���ا  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة  ل��ل�����ص��ل��ع 

��ملقايي�ص �ملعتمدة يف �لد�لة.

- احلوافز والت�صهيالت 
��لتاجر  للمز�د  �ت�صهيالت  حو�فز  منح  ج��و�ز  م��و�د  �صمن  �لقانون  ح��دد 
�مل�صجل �فقا لل�صر�ط ��ل�صو�بط �لتي ي�صدر بها قر�ر من جمل�ص �لوزر�ء، 

بناء على �قرت�ح �لوزير، �بعد �لتن�صيق مع �جلهة �ملخت�صة.

- عقوبات ملخالفي االأحكام واملواد
ت�صم  ��ل��ت��ي  �لعقوبات  م��ن  ع��دد�  �لعقوبات،  م��ادة  �صمن  �لقانون  ح��دد 
�لغر�مة �لتي ل تقل عن 500.000 خم�صمائة �ألف درهم �ل تزيد على 
يخالف �للتز�مات �ملو�صحة يف  من  كل  درهم،  2.000.000مليوين 

�لقانون ��خلا�صة باملورد ��لتاجر �مل�صجل.
درهم  �أل��ف  مائة  تقل عن /100.000/  �لتي ل  بالغر�مة  يعاقب  كما 
من  ك��ل  دره���م  مليون   1.000.000 على  ت��زي��د  �ل 
يخالف �لربط �لإلكرت�ين مع �جلهة �ملخت�صة ��لهيئة 
ل�����ص��م��ان ����ص��ت��م��ر�ر م��ت��اب��ع��ة ك��م��ي��ات ��أ����ص���ن���اف �حالة 
�ملخز�ن �ل�صرت�تيجي لل�صلع �لغذ�ئية، �خمالفة حفظ 
�فقا  �لغذ�ئية  لل�صلع  �ل�صرت�تيجي  �مل��خ��ز�ن  ��إد�رة 
�يعاقب  �ل��د�ل��ة.  يف  �ملعتمدة  ��ملقايي�ص  للمو��صفات 
 1.000.000 ع��ن  تقل  ل  �ل��ت��ي  ��ل��غ��ر�م��ة  باحلب�ص 
خم�صة   5.000.000 ع��ل��ى  ت��زي��د  �ل  دره���م  م��ل��ي��ون 
م��الي��ني دره���م ك��ل م��ن ي��خ��ال��ف ح��ك��م ت��وزي��ع �ملخز�ن 
�ل�صرت�تيجي �ل�صلعي يف حالة حد�ث طو�رئ �أ� �أزمات 
�إعد�دها من  �لتي يتم  �لتوزيع  ك��و�رث �فقا خلطط  �أ� 
ت�صاعف  فيما  �ملخت�صة،  �جلهة  م��ع  بالتن�صيق  �لهيئة 
هذ�  يف  عليها  �ملن�صو�ص  للجر�ئم  �مل��ق��ررة  �ل��ع��ق��وب��ات 

�لقانون يف حالة �لتكر�ر.

- ال�صبطية الق�صائية
من  ق��ر�ر  بتحديدهم  ي�صدر  �لذين  للموظفني  �إمكانية  �لقانون  ح��دد 
�زير �لعدل بالتفاق مع �لوزير �أ� رئي�ص �جلهة �ملخت�صة �صفة ماأموري 
�ل�صبط �لق�صائي يف �إثبات ما يقع باملخالفة لأحكام هذ� �لقانون ��للو�ئح 

��لقر�ر�ت �ل�صادرة تنفيذ� له يف د�ئرة �خت�صا�صهم.

تــنــظــيــم املــــخــــزون 
للمواد  اال�صرتاتيجي 
الدولة  يف  الغذائية 
يف حال ح�صول اأزمات 
وطــــــوارئ وكــــــوارث، 
اال�صتدامة  وحتقيق 
الــــغــــذاء جمـــــال  يف 

التزامات  حتديد 
والتجار  املوردين 
املــــ�ــــصــــجــــلــــني 
وتـــ�ـــصـــنـــيـــفـــهـــم 
�ــصــمــن �ــصــجــل يف 
االقت�صاد  وزارة 

ـــد �ـــصـــروط  ـــدي حت
املخازن وا�صرتاطات 
ــا  ــق الـــتـــخـــزيـــن وف
لــــلــــمــــوا�ــــصــــفــــات 
واملـــــقـــــايـــــيـــــ�ـــــس 
الدولة يف  املعتمدة 

االإمارات تبحث �صبل ت�صخري البحث العلمي يف مواجهة كورونا

الطوارئ والأزمات وعلماء الإمارات يعقدان اجتماعا ل�ستعرا�س احللول العلمية لحتواء الفريو�س
الواحد وقادرون على مواجهة حتدي كورونا الفريق  بروح  نعمل  االأمريي:  • �صارة 

حري�صون على تكامل اجلهود الوطنية والعمل وفق منهجية البيت متوحد ال�صام�صي:  اأرحمه  حممد  • �صيف 
�مل�صتوى  ع��ل��ى  �لأح������د�ث  م��ر�ق��ب��ة 
�لوطني عن طريق مركز �لعمليات 
�لوطني ��تخاذ �لإجر�ء�ت �لالزمة 
�ل�صتجابة  خطط  �تنفيذ  لتفعيل 
بيانات  ق���اع���دة  ��إن�������ص���اء  �ل��وط��ن��ي��ة 
م�صتوى  ع��ل��ى  �ل��وط��ن��ي��ة  ل���ل���م���و�رد 
�لد�لة ��إد�متها �تن�صيق �إد�رة هذه 
�مل����و�رد �أث��ن��اء �ل���ط���و�رئ ��لأزم����ات 
��ل�����ك�����و�رث �دع������م ت��ن��ف��ي��ذ خطط 
�ل�صتجابة �لوطنية �مليد�نية د�خل 
بني  ��لتن�صيق  خ��ارج��ه��ا   � �ل��د�ل��ة 
كل  يف  ��ملحلي  �لوطني  �مل�صتويني 
�إد�رة �لطو�رئ  ما يتعلق مبنظومة 
��لأزم����������ات �مل��ت��ك��ام��ل��ة م����ن خالل 
�ملر�كز �ملحلية �ملوجودة يف كل �إمارة 

من �إمار�ت �لد�لة.
� �أ�صاف �أن د�لة �لإم��ار�ت ل تز�ل 
تو��صل جهودها �حلثيثة يف جمال 
ت��ط��وي��ر �مل��ع��رف��ة ��ل����ص���ت���ف���ادة من 
�لتطور �لعلمي �ملت�صارع يف خمتلف 
�ملجالت يف م�صرية �لتنمية �ل�صاملة 
ت��ك��ون يف  �أن  ر�ؤي��ت��ه��ا يف  � حت��ق��ي��ق 
�أف�صلها   � �ملتقدمة  �ل��د�ل  م�صاف 
يف خمتلف �ملجالت منها �لريادة يف 
�إد�رة �لطو�رئ ��لأزمات ��لكو�رث.
� �أ�صار �صعادته �إىل �أن تقدم �لعلوم 
ركيزة  �ل��ع��ل��م��ي  �ل���ب���ح���ث  �ت����ط����ور 
�أ�صا�صية �مهمة يف �صياغة م�صتقبل 
د�لة �لإمار�ت �ذلك حتقيقا لر�ؤى 
��صتد�مة  يف  �ل���ر����ص���ي���دة  ق��ي��ادت��ن��ا 
�أف�صل  م�صتقبل  ��صناعة  �لتنمية 
�لعلوم  ���صفا  �لقادمة..  لالأجيال 
لتقدم  �ل��رئ��ي�����ص��ي  �مل���ح���رك  ب���اأن���ه���ا 
�مل��ج��ت��م��ع �ت���ط���وره �حت��ق��ي��ق ر�ؤي���ة 
�لإمار�ت 2021 �مئوية �لإمار�ت 

�لعلمي يف هذ� �ملجال يغطي ثالثة 
جو�نب هي مرحلة مكافحة �نت�صار 
�ل���ف���ري�����ص ��ل�����ص��ي��ط��رة ع��ل��ي��ه عن 
طريق بحوث ق�صرية �ملدى ت�صاهم 
يف ��صع �آليات �حلول علمية تخ�ص 
�لإم���ار�ت �دعم  �نت�صاره يف  من��وذج 
�لعد�ى  لنت�صار  �حل��ايل  �لتحليل 
ل��ل��ح��د م��ن��ه��ا �حتويل  ��ل��ت��وق��ع��ات 
خمترب�ت  �إىل  �لبحثية  �ملخترب�ت 
جينية  خريطة  �تكوين  ت�صخي�ص 
كاملة للفري��ص ��صاللته �ملختلفة 
مناعة  م�صتوى  �ختبار  �مو��صلة 
�ل��ه��ي��ئ��ة بتحليل  �ت���ز�ي���د  �مل��ج��ت��م��ع 

لالأبحاث لدعم �صناعة �لقر�ر.
يتمثل  �لثاين  �جلانب  �أن  ��أ�صافت 
على  �ل�صيطرة  بعد  م��ا  مرحلة  يف 
�صيتم  �ل��ت��ي  ��لإج���������ر�ء�ت  �ل���وب���اء 
�لعامة  �لأم����اك����ن  ل��ف��ت��ح  �ت��ب��اع��ه��ا 
�ملجتمع  ���ص��ي�����ص��اه��م  �إذ  ��لأ�����ص����و�ق 
بتقدمي  �لإم���ار�ت  د�ل��ة  �لعلمي يف 
�ملر�فق  ه��ذه  فتح  لكيفية  تو�صيات 
بطريقة علمية متنع �نت�صار �لوباء 

مرة �أخرى.
�لثالث  �جل���ان���ب  �أن  �إىل  ��أ�����ص����ارت 
مل�صاهمة �ملجتمع �لعلمي يركز على 
�لهيئة �لوطنية لإد�رة  �لتعا�ن مع 
�ل�����ط�����و�رئ ��لأزم����������ات ��ل����ك����و�رث 
�ل�صرت�تيجية  �ل�����ص��ر�ك��ة  �ت��ع��زي��ز 
علمية  ق���در�ت  �تهيئة  لبناء  معها 
�ط���ن���ي���ة ل���ل���ت�������ص���دي ل����الأ�ب����ئ����ة يف 
تد�عياتها  �����ص��ت�����ص��ر�ف  �مل�صتقبل 
ت��ط��وي��ر من����وذج على  �إىل  �إ����ص���اف���ة 
�ملدى �لبعيد للوقاية من حتول �أي 

�باء �إىل جائحة.
��صكرت �زيرة �لد�لة �مل�صوؤ�لة عن 

علمي  جم��ت��م��ع  ب���ن���اء  يف   2071
تناف�صي �م�صتد�م.

� قال �إن هذ� �لجتماع �لذي ي�صهد 
ح�صور نخبة من �خلرب�ء يف جمال 
�بحوث  ��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  �ل���ع���ل���وم 
��لهند�صة  ��لكيمياء  �لأحياء  علم 
�لف�صاء  �ع��ل��وم  �حل��ي��وي��ة  �لطبية 
�لعمل  �أه���م���ي���ة  ع���ل���ى  دل���ي���ل  خ����ري 
�جل��م��اع��ي �مل�����ص��رتك �ف��ق منهجية 
�لبيت متوحد �ر�ح �لفريق �لو�حد 

�تكامل �جلهود �لوطنية.
�لعمل جنبا  �إىل  نتطلع    : ��أ�صاف 
علماء  جم���ل�������ص  م������ع   ج���ن���ب  �إىل 
�لعلماء  د�ر  ل��ت��ع��زي��ز  �لإم����������ار�ت 
��خل��رب�ء يف �صياغة حلول علمية 
للتحديات �حلالية خا�صة فري��ص 
نرتجم  ��أن  �مل�������ص���ت���ج���د  ك�����ور�ن�����ا 
خمرجات هذ� �لإجتماع �إىل تطبيق 
يالم�ص حياتنا �ليومية �جمتمعنا 
�توفري بيئة حمفزة للبحث �لعلمي 
�تهيئة جيل من �لعلماء ��لباحثني 
�طنية  قاعدة  لإع��د�د  �لإمار�تيني 
متخ�ص�صني  �خ����رب�ء  ع��ل��م��اء  م��ن 
�لعلمي  �ل����ب����ح����ث  ن�������ص���خ���ر  ��أن 
��لتطوير مبجالته �حليوية كافة 
�تكاملها  �لوطنية  �جلهود  لتعزيز 
مل��و�ج��ه��ة ف��ري����ص كور�نا  �رب��ط��ه��ا 
�خلطو�ت  على  �لتفاق   � �مل�صتجد 
�مل�صتقبلية للنهو�ص مبجتمع د�لة 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �حمايته 
باأنو�عها  ��لتهديد�ت  �ملخاطر  من 

�ملختلفة .
م����ن ج��ه��ت��ه ق�����ال �ل���دك���ت���ور �صيف 
�لظاهري �ملتحدث �لر�صمي للهيئة 
�لوطنية لإد�رة �لطو�رئ ��لأزمات 

�لدفاع  خط  �ملتقدمة  �لعلوم  ملف 
�لطبية  ب���ال���ك���و�در  �مل��ت��م��ث��ل  �لأ�ل 
�لقطاع  يف  ��ل��ع��ام��ل��ني  ��لإد�ري�������ة 
لت�صحياتهم  ب���ال���د�ل���ة  �ل�����ص��ح��ي 
�جهودهم يف حماية ��قاية ��إنقاذ 
مبادر�ت  ..م��ث��م��ن��ة  �ل��ن��ا���ص  �أر��ح 
��ملوؤ�ص�صات  �ل��ق��ط��اع��ات  خم��ت��ل��ف 
�جهود فريق عمل �لهيئة �لوطنية 
لإد�رة �لطو�رئ ��لأزمات ��لكو�رث 
��مل��ج��ت��م��ع �ل��ع��ل��م��ي مل���و�ج���ه���ة هذ� 

�لتحدي �لعاملي.
�����ص����ع����ادة �صيف  �أك�������د  م�����ن ج���ان���ب���ه 
حم���م���د �أرح����م����ه �ل�����ص��ام�����ص��ي - يف 
هذ�  �أن   - �لج��ت��م��اع  خ���الل  كلمته 
�مل�������ص���رتك م���ع جمل�ص  �لج���ت���م���اع 
ياأتي �نطالقا من  �لإم��ار�ت  علماء 
�حلر�ص على �لعمل معا ��لتكاتف 
�جلهود  �ب��ذل  ��لتن�صيق  ��لتعا�ن 

�لوطنية كل يف �خت�صا�صه.
�لهيئة  تبذله  ما  �إن  �صعادته  �ق��ال 
من جهود �طنية كبرية منذ بد�ية 
�مل�صتجد   ك���ور�ن���ا  ف���ري�����ص  ظ��ه��ور 
مدى  �م���ر�ق���ب���ة   19 – ك���وف���ي���د 
�نت�صاره جاء �فق توجيهات �لقيادة 
تو��صل  �ذل��ك من خالل  �لر�صيدة 
�لهيئة �تن�صيقها مع �جلهات �ملعنية 
��ملر�قبة  ��لإ�صر�ف  كافة  بالد�لة 
�لوطنية  �ل���ق���در�ت  ج��م��ي��ع  ��إد�رة 
ملو�جهة  �خلا�ص  ��لقطاع  ��ملحلية 
�لوطنية  بالإمكانيات  �ل��وب��اء  ه��ذ� 
��ملمتلكات  �لأر��ح  للمحافظة على 
�ل�صرت�تيجي  ل��ل��ه��دف  �حت��ق��ي��ق��ا 
�ملتمثل يف  د�لة �آمنة .. قادرة على 

�ل�صمود .
على  تعمل  �لهيئة  �أن  �إىل  ��أ����ص���ار 

•• اأبوظبي-وام:

�ل��وط��ن��ي��ة لإد�رة  �ل��ه��ي��ئ��ة  ع���ق���دت  
�ل���ط���و�رئ ��لأزم������ات ��ل���ك���و�رث � 
�جتماعا  �لإم�����ار�ت  علماء  جمل�ص 
ت�صخري  ����ص���ب���ل  ل���ب���ح���ث  م�������ص���رتك���ا 
فري��ص  �حتو�ء  يف  �لعلمي  �لبحث 

كور�نا �مل�صتجد  كوفيد – 19 .
�صارة  م��ع��ايل   .. �لج��ت��م��اع  ح�����ص��ر 
د�لة  �زي���رة  �لأم���ريي  يو�صف  بنت 
�مل�صوؤ�لة عن ملف �لعلوم �ملتقدمة 
رئ��ي�����ص جم��ل�����ص ع��ل��م��اء �لإم�������ار�ت 
������ص����ع����ادة ����ص���ي���ف حم���م���د �أرح����م����ه 
�لهيئة  ع��ام  مدير  نائب  �ل�صام�صي 
�لوطنية لإد�رة �لطو�رئ ��لأزمات 
�ملجل�ص  ��أع�����������ص�����اء  ��ل�������ك�������و�رث 
�جمموعة من �لعلماء � �لباحثني 

�أنباء  لوكالة  ت�صريح  ��ل��ك��و�رث يف 
�إن �لج��ت��م��اع عك�ص  �لإم�����ار�ت  ��م 
�أهمية �ل�صر�كة �ل�صرت�تيجية بني 
�جلهات �ملختلفة خالل �لتعامل مع  
م�صري�   ..  19 – كوفيد  ف��ري����ص 
�إىل �أن �لإجتماع �صهد طرح �لعديد 
�لرية  ��مل���ق���رتح���ات  �لآر�ء  م���ن 
�للجان  ب��ع�����ص  ت�����ص��ك��ي��ل  ��ع���ت���م���اد 

�لبحثية ��لعلمية.
�أن �جلانب �لعلمي ��لبحثي  �أكد   �
هام للغاية يف �لتعامل مع فري��ص 
�أنه  �إىل  لف��ت��ا   .. �مل�صتجد  ك��ور�ن��ا 
�لجتماعات  من  �ملزيد  عقد  �صيتم 
�جلهات  خم��ت��ل��ف  ب����ني  �مل�������ص���رتك���ة 
�أكدت  جانبها  م��ن  �ملقبلة.  �ل��ف��رتة 
�لدكتور فريدة �حلو�صني �ملتحدث 
د�لة  يف  �ل�صحي  للقطاع  �لر�صمي 

يف  �ل�صحي  �ل��ق��ط��اع  ع��ن  �ممثلني 
�لد�لة.

��أك�����دت م��ع��ايل ���ص��ارة ب��ن��ت يو�صف 
�لأم���ريي �أن د�ل��ة �لإم����ار�ت قادرة 
ع���ل���ى م����و�ج����ه����ة حت������دي ف���ري�����ص 
ك���ور�ن���ا �جل���دي���د  ك��وف��ي��د – 19 
�لر�صيدة  �ل����ق����ي����ادة  ب���ت���وج���ي���ه���ات 
�ب��ت�����ص��اف��ر ج��ه��ود ج��م��ي��ع �جلهات 
يعملون  �جلميع  �أن  على  ..م�صددة 
�لو�حد لتحقيق هذ�  �لفريق  بر�ح 

�لهدف.
�قالت �إن �ملجتمع �لعلمي �لإمار�تي 
ميثل ج��زء�ً من فريق عمل �لهيئة 
�لوطنية لإد�رة �لطو�رئ ��لأزمات 
�لتي  �ل���ع���م���ل  �ف�������رق  ��ل������ك������و�رث 
لفري��ص  ل��ل��ت�����ص��دي  ت�صكيلها  مت 
�ملجتمع  عمل  ��أن  �مل�صتجد  كور�نا 

�أهمية  ��م  ل���  ت�صريح  يف  �لإم����ار�ت 
هذ� �لجتماع �مل�صرتك بني �لهيئة 
�ممثلي  �لإم���ار�ت  علماء  �جمل�ص 
��لذي  �لد�لة  يف  �ل�صحي  �لقطاع 
مت خ���الل���ه م��ن��اق�����ص��ة �لأ�ل�����وي�����ات 
�مل�صتجد   كور�نا  لفري��ص  �لبحثية 

كوفيد – 19  .
بع�ص  ��صتعر��ص  مت  �أن��ه  ��أ�صافت 
�أج��ري��ت يف �لفرتة  �ل��ت��ي  �ل��ب��ح��وث 
�ل�����ص��اب��ق��ة �م��ن��اق�����ص��ة �لأ�ل�����وي�����ات 
�مل�صرتك  �ل��ع��م��ل  ��آل���ي���ات  �لبحثية 
�لبحثية  �ل���ع���ل���م���ي���ة  �ل����ف����رق  ب����ني 
��ل��ق��ط��اع �ل�����ص��ح��ي.. م�����ص��ددة على 
19- عرب  كوفيد  �أهمية مو�جهة  
��ل���ل���ذي���ن يعد�ن  ��مل���ع���رف���ة  �ل��ع��ل��م 
نت�صارك فيه مع د�ل  �أ�صا�صا علميا 

�لعامل.
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اأخبـار الإمـارات
للم�صاركة يف مكافحة انت�صار جائحة كورونا

اأكرث من 560 متطوعًا ي�سجلون يف من�سة التطوع ب�اجتماعية ال�سارقة خالل يومني
•• ال�صارقة-الفجر:

�أعلن مركز �لتطوع بد�ئرة �خلدمات �لجتماعية 
يف �ل�صارقة؛ عن �فتتاحه باب ت�صجيل �ملتطوعني 
�لر�غبني للم�صاركة يف �لفر�ص �لتطوعية �صمن 
�نت�صار  مكافحة  يف  �مل�صاهمني  �أح��د  )ك��ن  �صعار 
�باء كور�نا(، حيث يتم ت�صجيل �ملتطوعني عرب 
من�صة �لتطوع �لإلكرت�نية �لتابعة للد�ئرة. �يف 
�إد�رة  مد�خلة لها؛ قالت ح�صة �حلمادي؛ مدير 
�لتالحم �ملجتمعي بالد�ئرة؛ تاأتي �أهمية �إطالق 
ه���ذه �مل���ب���ادرة يف ظ��ل م��ا ن��و�ج��ه��ه م��ن حتديات 

غ���ري م�����ص��ب��وق��ة، ت��ق��ع ع��ل��ى ع��ات��ق ك���ل م��ن��ا �صو�ء 
��جبنا  �أد�ء  م�صوؤ�لية  �أف���ر�د؛  �أ�  موؤ�ص�صات  كنا 
�لوطني جتاه �أزمة تف�صي جائحة فري��ص كور�نا 
�مل�صتجد، ��لعمل معاً على تعزيز �جلهود �لر�مية 

�إىل حماربة هذ� �لوباء �لعاملي.
�إىل  �ملجتمعي؛  �ل��ت��الح��م  �إد�رة  م��دي��ر  �ك�صفت 
�لآن مت ��صتقطاب ما يقارب نحو 560 متطوعاً 
�صجلو� عرب من�صة �لد�ئرة �لإلكرت�نية للتطوع؛ 
حيث يتم �إتاحة �لفر�ص ملختلف �لفئات �لعمرية 
�ل��ت��ط��وع��ي��ة، يف خدمة  �مل���ب���ادر�ت  ل��ل��م�����ص��ارك��ة يف 
�تخ�ص�صاتهم  م��ه��ار�ت��ه��م  توظيف  �أ�  �ملجتمع، 

��صتبعاد  يتم  فيما  �ملتاحة؛  �مل��ج��الت  خمتلف  يف 
�له�صة  �ملناعة  �ل�صن �ذ�ي  فئات �حلو�مل �كبار 

�أ� �لأمر��ص �ملزمنة.
�لكبري  �لإق����ب����ال  ب��ح��ج��م  ��أ������ص�����ادت �حل����م����ادي، 
منهم  �إمي���ان���اً  �ل��ت��ف��اع��ل؛  ����ص��رع��ة  للم�صجيلني 
باأهمية �لعمل �لتطوعي يف هذ� �لتوقيت �حلرج؛ 
�لتطوعي  بالعمل  �ملجتمعي  �لهتمام  يوؤّكد  مما 
�لأ�ق����ات �ل  �ل��وط��ن يف جميع  �صبيل خ��دم��ة  يف 
�صيما ممن يتطوعون بوقتهم �خرب�تهم خلدمة 
�لئهم،  عن  تعبرًي�  �لأزم���ات،  �أ�ق���ات  يف  �لوطن 
مب�صاعدة  ��ل���ت���ز�م���ه���م  �لج���ت���م���اع���ي  ��ع���ي���ه���م 

�لآخرين. 
�ن��ح��ن يف د�ئ����رة �خل��دم��ات �لج��ت��م��اع��ي��ة كجهة 
حكومية؛ ينبثق د�رنا يف م�صاندة �جلهات �ملعنية 
م���ن خ���الل ح�����ص��د �مل��ت��ط��وع��ني �ل���ر�غ���ب���ني، ب���دء�ً 
�لتي  �لتطوعية  �لفر�ص  ��إط��الق  �لت�صجيل  من 
�لد�ئرة  من�صة  على  �ملخت�صة  �جل��ه��ات  تطلقها 
�فق  �لتنفيذ  �إج���ر�ء  يتم  �أن  على  �لل��ك��رت�ن��ي��ة، 
للزمان ��ملكان �بالتن�صيق �لتكاملي مع �جلهات، 
�إىل جانب د�رنا يف متكني �أفر�د �ملجتمع �فرقه 
�لتطوعية ��إ�صر�كهم يف كل ما من �صاأنه حماية 

جمتمعنا ��صالمته.

عرب الأجهزة الذكية .. 353 م�ساركا يف 
ور�سة الهند�سة الإ�سالمية واخل�ط العرب��ي 

•• راأ�ض اخليمة – الفجر 

نظمت جمعية �لإمار�ت للتنمية �لجتماعية ، �ر�صة عمل �لهند�صة �لإ�صالمية ��خل�ط �لعرب��ي 
��لتي  م�صارك   353 �لور�صة  يف  ��صارك  �ملجتمع  فئات  جلميع  �لذكية  �لأجهزة  عرب  بعد  عن 
تهدف �ىل تنمية �لوعي �جلمايل ��كت�صاب �ملعارف ��خلرب�ت �لتقنية � تعزيز �جلهود للحفاظ 

على قيم ��أ�صالة �خلط �لعربي �لإ�صالم
�تاأتي هذه �لور�صة �لتدريبية �لتي نظمت بالتعا�ن مع هيئة تنظيم �لت�صالت فر�صة للتعرف 
على تاريخ �خلط �لإ�صالم�ي ��لهند�صة �لإ�صالمية � �أنو�ع �خلطوط �لإ�صالمية � كيف ميكن 
�أمن��اط ��أفكار خمتلفة للح�صول على مزيج من �لفنون كما مت تطبيق منط ��ح��د من  دمج 

�لهند�صة �لإ�صالمية، �منط �آخر من  �خلط �لعربي.

العائدون من ال�سني ل� »وام«: مبادرة الإمارات الإن�سانية لن نن�ساها مدى الدهر
•• اأبوظبي-وام:

عرب عدد من رعايا �لد�ل �ل�صقيقة 
��ل�����ص��دي��ق��ة �ل���ذي���ن مت �إج����ال�ؤه����م 
�ل�صينية  ه����وب����اي  م���ق���اط���ع���ة  م����ن 
مدينة  يف   حاليا  ��صت�صافتهم  �يتم 
�أبوظبي  يف  �لإن�����ص��ان��ي��ة  �لإم��������ار�ت 
�صخ�صا عن   215 ع��دده��م  ��ل��ب��ال��غ 
�لإمار�ت  لد�لة  ��متنانهم  �صكرهم 
بن  حممد  �ل�صيخ  �ل�صمو  ��صاحب 
�أبوظبي  ع��ه��د  �يل  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د 
نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�صلحة 
�لكبري من  �لهتمام ��حلر�ص  على 
�لرعاية  ���ص��ب��ل  ت��ق��دمي  ع��ل��ى  ���ص��م��وه 
��ل����دع����م �ل��ن��ف�����ص��ي ��مل���ع���ن���وي لهم 
�لأط���ف���ال���ه���م.. ��ج���م���ع���و� ع��ل��ى �أن 
�لإن�صانية  �ع��ن��و�ن  �ط��ن  �لإم�����ار�ت 
�دعم  م�صاعدة  �مل�����ص��وؤ�ل يف  ل��د�ره��ا 

�ل�صعوب ��ملجتمعات حول �لعامل.
�أنباء  لوكالة  ت�صريحات  يف  �ق��ال��و� 
�لإم��������ار�ت  ��م ع��ق��ب �لإع������الن عن 
للفحو�صات  �ل���ن���ه���ائ���ي���ة  �ل���ن���ت���ائ���ج 
�صالمتهم  �أك������دت  �ل���ت���ي  �مل���خ���ربي���ة 
جميعا من فري��ص كور�نا �مل�صتجد 
�إن مبادرة �لإمار�ت �لإن�صانية باإنقاذ 
�ل�صن  �ك����ب����ار  ��ل���ن�������ص���اء  �لأط�����ف�����ال 

ب��ن ز�ي��د �آل نهيان ��أب��ن��اء �لإم���ار�ت 
باأر��حهم  خاطر��  �ل��ذي  �ملخل�صني 
يف �صبيل جندة �أ�صقائهم ��أ�صدقائهم 

يف �قت �صاقت بهم �ل�صبل.
�ب������د�ره������ا ع������ربت �ل���ط���ف���ل���ة لآل�����ئ 
�إح���دى  �ب��ن��ة �ل�6 ���ص��ن��و�ت  �ل��ق��ن��ا�ي 
�لإم�����������ار�ت  م����دي����ن����ة  �مل����ق����ي����م����ات يف 
ب����ر�ءة ع��ن �صكرها  ب��ك��ل  �لإن�����ص��ان��ي��ة 
ل����الإم����ار�ت �ق��ي��ادت��ه��ا �ل��ر���ص��ي��دة يف 
�ملبادرة  عظمة  ت��وؤك��د  عفوية  ر�صالة 
�لإم����ار�ت  قدمتها  �ل��ت��ي  �لإن�����ص��ان��ي��ة 
لالأ�صقاء ��لأ�صدقاء �مد يد �لعون 

��مل�صاعدة لهم يف حمنتهم.
�من جانبه عرب �لطفل عمار يا�صر 
12 عاما عن  �لذي يبلغ من �لعمر 
�صعادته بتو�جده يف مدينة �لإمار�ت 
�لإن�����ص��ان��ي��ة �ل��ت��ي لق���ى فيها ك��ل ما 
��لر�حة  �لرعاية  ��صائل  يحتاج من 
��لطماأنينة معربا عن �صكره لد�لة 
�ل�صيخ  �ل�����ص��م��و  �لإم������ار�ت ����ص��اح��ب 
حممد بن ز�يد �آل نهيان على �لدعم 
لتخطي  م�صاعدهم  على  ��حل��ر���ص 

ظر�فهم �ل�صعبة �لتي مر�� بها.
�قال فهد �لطويلي ..نتقدم بخال�ص 
�لإم����ار�ت  ل��د�ل��ة  �ل�صكر ��لم��ت��ن��ان 
ق���ي���ادة �ح��ك��وم��ة ����ص��ع��ب��ا ع��ل��ى هذه 

�أ���ص��ه��م��ت يف حت��ق��ي��ق ر�حة  �ل�����ص��اع��ة 
على  �لأط��ف��ال��ه��ا  لها  ك��ب��رية  نف�صية 

حد قولها.
�أحمد  �ل���دك���ت���ور  �م����ن ج��ان��ب��ه ق����ال 
�أح���د �ملقيمني يف  �إ���ص��م��اع��ي��ل حم��م��د 
مدينة �لإمار�ت �لإن�صانية �إنه ي�صعر 
�لإمار�ت  بجهود  ��ل�صعادة  بالفخر 
�لعامل  م�����ص��ت��وى  ع��ل��ى  �لإن�������ص���ان���ي���ة 
كونها د�لة عربية قادرة على تنفيذ 
�ملبادر�ت �خلالقة ��إنقاذ حياة �لب�صر 

يف �لظر�ف �لطارئة.
��أ�صاف �أنه منذ �لو�صول �إىل مدينة 
�لإم������ار�ت �لإن�����ص��ان��ي��ة �ن��ح��ن ن�صعر 
�أي  ينق�صنا  �ل  �ط��ن��ن��ا  يف  �ك��اأن��ن��ا 
د�لة  �إىل  �صكره  ع��ن  م��ع��رب�  ���ص��يء.. 
�ل�صيخ  �ل�����ص��م��و  �لإم������ار�ت ����ص��اح��ب 
على  ن���ه���ي���ان  �آل  ز�ي������د  ب����ن  حم���م���د 
�لقر�ر �ل�صجاع �لذي �صدر من قائد 
��صتثنائي �أ�صهم يف جندتهم من بوؤرة 
تف�صي فري��ص  كور�نا �بث �لأمل يف 

�حلياة يف نفو�صهم.
�بد�ره قال عبد�هلل ��دي �إن مبادرة 
فتح  يف  �أ�صهمت  �لإن�صانية  �لإم���ار�ت 
�أب������و�ب �لأم������ل يف �حل���ي���اة �أم������ام كل 
�ل��رع��اي��ا �ل���ذي���ن مت �إج����ال�ؤه����م من 
�ل�صني حيث كنا قد فقدنا �لأمل يف 

��ل�����ص��ب��اب ��إج��الئ��ه��م م��ن مقاطعة 
يف  �لإن�����ص��ان��ي��ة  مدينتها  �إىل  ه��وب��اي 
�لدهر  م���دى  ين�صوها  ل��ن  �أب��وظ��ب��ي 
�لإن�����ص��اين يف  �مل��وق��ف  ��صيخلد ه��ذ� 
قلب �عقل كل حمب لد�لة �لإمار�ت 
�طن �لإن�صانية ��أن هذ� لي�ص بغريب 
ع��ل��ى د�ر ز�ي���د �خل���ري �ل��ت��ي مت��د يد 

�لعون للجميع د�ن تفرقة.
�أطفال  ل�4  �أم  مهدي  تو�صل  �قالت 
��إحدى �ملقيمات يف مدينة �لإمار�ت 
بعملية  �لإم��ار�ت  قيام  �إن  �لإن�صانية 
�لإج������الء ل��ه��م م���ن �ل�����ص��ني خففت 
يعي�صون  ك��ان��و�  حيث  �لكثري  عنهم 
ح��ال��ة م��ن �ل��رع��ب ��خل����وف نتيجة 
ع��دم �خل���ر�ج م��ن �مل��ن��زل لأك���ر من 
���ص��ه��ر ج������ر�ء ت��ف�����ص��ي �ب������اء ك���ور�ن���ا 

�مل�صتجد.
��أ�����ص����اف����ت �أن����ه����ا ك���ان���ت حت���م���ل هم 
جر�ء  كثري�  تاأثر��  كونهم  �أطفالها 
ع����دم خ��ر�ج��ه��م م���ن �مل���ن���زل لفرتة 
�ق��ال��ت مب�����ص��اع��ر متلوؤها  ط��وي��ل��ة.. 
�لإم���ار�ت  �صكر�  ��ل�����ص��ع��ادة   �لفرحة 
حممد  �ل�صيخ  �ل�صمو  �صاحب  �صكر� 
بن ز�يد �آل نهيان ملا مل�صته ��أطفالها 
�لو�صف  ي���ف���وق  ���ص��ي��اف��ة  ك�����رم  م����ن 
مد�ر  ع��ل��ى  �خ���دم���ات  ر�ق  �ت��ع��ام��ل 

يف  ���صت�صافتنا  �لإن�����ص��ان��ي��ة  �للفتة 
مدينتها �لإن�صانية بعد �إجالئنا من 
�إليه  �ل�صني �توفري كافة ما نحتاج 
م��ن غ��ذ�ء �خ��دم��ات �رع��اي��ة �صحية 
يف  نعي�ص  كاأننا  �ل�صاعة   م��د�ر  على 

فندق 7 جنوم �فقا للطويلي.
فيتاجانا  ماتيا  ق��ال��ت  جانبها  �م��ن 
�ل�صديقة  �ل�������د�ل  رع����اي����ا  �إح�������دى 
�لإم�����������ار�ت  م����دي����ن����ة  �مل����ق����ي����م����ات يف 
�حلجر  فرتة  �أكملت  �إنها  �لإن�صانية 
يوما  ل�14  �م���ت���دت  �ل��ت��ي  �ل�����ص��ح��ي 
��ل���ت���ق���ت خ���الل���ه���ا ب���اأ����ص���دق���اء من 
�أجلتهم  �ل��ذي��ن  �جلن�صيات  خمتلف 
�لإم�������ار�ت م���ن �ل�����ص��ني م��ع��ربة عن 
�لإم���ار�ت  ل��د�ل��ة  ��صكرها  �متنانها 
ع��ل��ى ت���وف���ري �ل���رع���اي���ة ��خل���دم���ات 
�ل�������ص���ح���ي���ة ��ل����ط����ع����ام ع���ل���ى م�����د�ر 

�ل�صاعة.
�أن د�ل��ة �لإم����ار�ت �ب��ن��اء على  يذكر 
قامت  �لر�صيدة  قيادتها  توجيهات 
ب�����اإج�����الء رع����اي����ا ع�����دد م����ن �ل�����د�ل 
مقاطعة  م��ن  ��ل�صديقة  �ل�صقيقة 
�باء  تف�صي  ب���وؤرة  �ل�صينية  ه��وب��اي 
كور�نا �مل�صتجد  كوفيد – 19 �ذلك 
�نقلهم  حكوماتهم  طلب  على  ب��ن��اًء 
�أبوظبي،  يف  �لإن�صانية  �ملدينة  �إىل  

�لفري��ص  بهذ�  �لإ�صابة  من  �لنجاة 
�لعون  ي����د  �لإم�����������ار�ت  م�����دت  ح���ت���ى 
�ملدينة  �أن  ..م�صيفا  لنا  ��مل�صاعدة 
�لرتفيه  ب�صبل  جم��ه��زة  �لإن�����ص��ان��ي��ة 
�أجهزة  ت��وف��ري  ح��ي��ث مت  ��ل���رع���اي���ة 
موبايل ل�صتكمال �لدر��صة عن بعد.

�أجرى  �أن���ه  ��دي  ع��ب��د�هلل  ��أ����ص���اف 
فرتة  خالل  خمربية  فحو�صات   4
�حل��ج��ر �ل�����ص��ح��ي �ل��ت��ي �م��ت��دت ملدة 
�صلبية  نتيجتها  �ج���اءت  يوما   14
بفري��ص   �لإ�����ص����اب����ة  ع�����دم  �ت����وؤك����د 
لقى  �أن�����ه  �إىل  م�����ص��ري�   .. ك����ور�ن����ا 
من  ك��ب��ري�  �ترحيبا  ج��ي��دة  معاملة 
�ل��ق��ائ��م��ني ع��ل��ى م��دي��ن��ة �لإم�������ار�ت 
�لإن�صانية �إ�صافة �إىل توفري �لطعام 
��ل�����ص��ر�ب ��خل��دم��ات �لأخ���رى على 
�لإمار�ت  �صكر�  �ق��ال   �ل�صاعة  م��د�ر 

�صكر� حممد بن ز�يد .
�لعطا�ص  ع��ب��د�هلل  ع��رب  �م��ن جانبه 
�لإمار�ت  لد�لة  ��صكره  �متنانه  عن 
ح�صن  ع��ل��ى  ��صعبا  �ح��ك��وم��ة  ق��ي��ادة 
��صفه  �ل��ذي  ��ل��رتح��اب  �ل�صتقبال 
ب���غ���ري���ب ع����ن جمتمع  ل��ي�����ص  ب����اأن����ه 
�لإم����������ار�ت �ل������ذي ت���رب���ى ع���ل���ى قيم 
�إننا  �ق��ال  للجميع  ��ملحبة  �لعطاء 
حممد  �ل�صيخ  �ل�صمو  �صاحب  ن�صكر 

�أفر�د  تعا�ن  ���ص��ر�رة  على  ��أك���دت 
�ملجتمع بعدم �لتوجه لهذه �ملر�كز 
د�ن �حلاجة �لطبية لذلك �أ� �أخذ 

موعد �صابق.
������ص����رت�ط����ات م���ه���م���ة لرت�������د�ء   -
�لدكتورة  ��أ����ص��ح��ت   - �لكمامات 
�إرت��������د�ء  �أن  �حل���و����ص���ن���ي  ف����ري����دة 
لالأ�صخا�ص  فقط  ملزم  �لكمامات 
�لذين يعانون من �أعر��ص تنف�صية 
��حلر�رة،   ، ��لزكام  �ل�صعال،  مثل 
�يف �لأماكن �ملزدحمة �ملغلقة، �هي 
لي�صت لال�صتخد�م ب�صكل عام لكل 

�أفر�د �ملجتمع �يف �أي �قت.
ب��ك��اف��ة منافذ  ��أه���اب���ت �ل��دك��ت��ورة 
�ل��ب��ي��ع ب���ع���دم �إل�������ز�م ج��م��ي��ع فئات 
�لكمامات،  ب�����اإرت�����د�ء  �جل���م���ه���ور 

�ل�����دك�����ت�����ورة م����ث����ال ع���ل���ى �إح������دى 
�لتي مت  �ل�صابقة  �مل�صابة  �حل��الت 
�لتحري عنها �متابعة خمالطتها 
�إىل  �لعد�ى  نقلت  حيث  لآخرين، 

�أخرى. حالة   36
�لفح�ص  �إج����ر�ء  م��ر�ك��ز  تعميم   -
من �ملركبة على م�صتوى �لد�لة - 
��أفادت �لدكتورة فريدة �حلو�صني 
�أنه �بتوجيهات من �صاحب �ل�صمو 
نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�صيخ 
�لقائد  ن��ائ��ب  �أب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  �يل 
�مل�����ص��ل��ح��ة، �صيتم  ل��ل��ق��و�ت  �لأع���ل���ى 
�لفح�ص  �إج�������ر�ء  م���ر�ك���ز  ت��ع��م��ي��م 
�لد�لة  �ملركبات على م�صتوى  من 
بالإ�صافة  �ل��ق��ادم��ة  �لأي����ام  خ���الل 
�إىل مدينة �لعني ��لظفرة، �بنف�ص 

حتديدها،  مت  �لتي  �لفئات  ماعد� 
ك��م��ا �أك����دت ع��ل��ى �أن����ه مي��ن��ع تبادل 
�لكمامات بني �لأ�صخا�ص، باعتباره 
نقل  �ي�������ص���اه���م يف  ����ص���ح���ي،  غ����ري 
�ل��ع��د�ى ��جل��ر�ث��ي��م م��ن �صخ�ص 
لآخر، ��أهمية �لتخل�ص منه ب�صكل 
�ملغلقة  �آم��ن ��صحي يف �حل��ا�ي��ات 

بعد �ل�صتخد�م.
�لتعلم  ن��ظ��ام  تطبيق  ����ص��ت��م��ر�ر   -
عن بعد حتى نهاية �لعام �لدر��صي 
�آمنة  �لدكتورة  ��أعلنت   - �حل��ايل 
�ز�رة  ع���ن  �مل���ت���ح���دث  �ل�������ص���ح���اك، 
�لإحاطة  خالل  ��لتعليم  �لرتبية 
جمل�ص  م����ن  �ب���ت���وج���ي���ه���ات  �أن�������ه 
�لوزر�ء، تقرر �ل�صتمر�ر يف تطبيق 
نظام �لتعليم عن بعد، حتى نهاية 

يف  تطبيقها  مت  �ل��ت��ي  �مل��و����ص��ف��ات 
�أبوظبي ��ل��ذي مت �فتتاحه  مركز 

موؤخر�ً من قبل �صموه .
هذه  �أن  �حل���و����ص���ن���ي  ��أ������ص����ح����ت 
�آمنة  �ملر�كز تتميز بتوفريها بيئة 
��صريعة  �لخ����ت����الط،  م���ن  ت��ق��ل��ل 
يف �ل��ت��ن��ف��ي��ذ، ح���ي���ث ي���ت���م �إج������ر�ء 
�لفحو�صات خالل 5 دقائق تقريباً 
يومياً،  ���ص��خ�����ص   600 حل�����و�يل 
للفح�ص يف  �لأ�لوية  باأن  م�صيفًة 
تعاين  �ل��ت��ي  للفئات  �مل��ر�ك��ز  ه��ذي 
خا�صًة  م���ر����ص���ي���ة  �أع�����ر�������ص  م����ن 
�كبار  �ملو�طنني،  �كبار  �لتنف�صية، 
��حلو�مل  �مل��ق��ي��م��ني،  م���ن  �ل�����ص��ن 
�أمر��ص مزمنة،  من  يعانون  �من 
مع �صر�رة حجز مو�عيد م�صبقة، 

�ذلك يف �إطار �لنهج �لإن�صاين �لذي 
ت��ن��ت��ه��ج��ه �ل����د�ل����ة يف �ل����وق����وف مع 

�لعون  يد  �مد  ��لأ�صدقاء  �لأ�صقاء 
��مل�صاعدة لهم يف �لظر�ف �ل�صعبة.

•• اأبوظبي-وام:

�أع���ل���ن���ت ح���ك���وم���ة �لإم�����������ار�ت عن 
ت���ف���ا����ص���ي���ل �حت������دي������ث �حل�������الت 
بفري��ص  �مل���رت���ب���ط���ة  �ل�������ص���ح���ي���ة 
ك���ور�ن���ا �مل�����ص��ت��ج��د ك��وف��ي��د - 19، 
 41 ح���ي���ث مت ر�����ص����د �ت�����ص��ج��ي��ل 
�لإبالغ  خ��الل  من  جديدة  �إ�صابة 
��مل�صتمر  �لن�صط  ��لتق�صي  �ملبكر 
�ت���ع���ود جل��ن�����ص��ي��ات خم��ت��ل��ف��ة، كما 
حالتي  ت�صجيل  ع��ن  �لإع�����الن  مت 
�لإ�صابة  م�صاعفات  ب�صبب  �ف���اة 
ب��ال��ف��ري����ص، ت���ع���ود�ن مل�����ص��اب من 
�جلن�صية �لعربية، يبلغ من �لعمر 
48 عاماً، كان يعاين من �أمر��ص 
��ل�صكري،  �لدم  ��صغط  �لقلب  يف 
لآ�صيوي  �لثانية  �ل��وف��اة  حالة  �أم��ا 
42 ع���ام���اً كان  �ل��ع��م��ر  ي��ب��ل��غ م���ن 
ا من �أمر��ص يف �لقلب،  يعاين �أي�صً
مم���ا ي��رف��ع �إج���م���ايل ع����دد حالت 

�لوفاة �مل�صجلة �إىل 5 حالت.
ج���������اء ذل���������ك خ���������الل �لإح�������اط�������ة 
�لإعالمية �لد�رية ��لتي عقدتها 
�إم���ارة  �م�����ص يف  �لإم�����ار�ت  حكومة 
�أب����وظ����ب����ي، ل���ل���وق���وف ع���ل���ى �آخ����ر 
�ملرتبطة  ��حل������الت  �مل�����ص��ت��ج��د�ت 
ب���ف���ري�����ص ك�����ور�ن�����ا �مل�����ص��ت��ج��د يف 
�لدكتورة  فيها  �حت��دث��ت  �ل��د�ل��ة، 
ف�����ري�����دة �حل����و�����ص����ن����ي، �مل���ت���ح���دث 
يف  �ل�صحي  �لقطاع  ع��ن  �لر�صمي 
م�صتجد�ت  ع���ن  �لإم�������ار�ت،  د�ل����ة 
�ملتخذة  �لح���رت�زي���ة  �لإج�������ر�ء�ت 
للوقاية من �لفري��ص، �إىل جانب 
�لدكتورة �آمنة �ل�صحاك، متحدث 
حول  ��لتعليم  �لرتبية  �ز�رة  عن 

م�صتجد�ت �لعام �لدر��صي.
�إ���ص��اب��ة م�صجلة يف  ح��ال��ة   611  -
�لدكتورة  ��أ����ص��ح��ت   - �لإم�����ار�ت 
فريدة �حلو�صني، �ملتحدث �لر�صمي 
ع����ن �ل���ق���ط���اع �ل�����ص��ح��ي يف د�ل����ة 
�أن���ه مت ر���ص��د �ت�صجيل  �لإم�����ار�ت 
41 حالة �إ�صابة جديدة بفري��ص 
19” ترجع جلن�صيات   - “كوفيد 

للرعاية  ك��ل��ه��ا  ت��خ�����ص��ع  خم��ت��ل��ف��ة، 
م�صت�صفيات  يف  �ل��الزم��ة  �ل�صحية 
ما عد� حالتني تخ�صعان  �لد�لة، 
�لعدد  �أن  �ذك��رت  �ملكثفة،  للعناية 
يف  �مل�صجلة  لالإ�صابات  �لإج��م��ايل 
611 حالة  �لد�لة حتى �لآن بلغ 

حتى �لآن.
�قالت �إن �ل�صابات �جلديدة تعود 
�صخ�ص  �صملت  خمتلفة  جلن�صيات 
��صوريا،  �ل�������ص���ني،  م����ن  ك����ل  م����ن 
��لإمار�ت،  ��أ�صرت�ليا،  ��لفلبني، 
�ماليزيا،  �ب��ول��ن��د�،  ��ل�������ص���ود�ن، 
�لرب�زيل،  من  كل  من  ��صخ�صني 
�م�صر،  ��إي��رل��ن��د�،  �ب��ن��غ��الدي�����ص، 
من  �أ�صخا�ص  �ث��الث��ة  �بريطانيا 

�إيطاليا �20 �صخ�صا من �لهند.
- 61 حالة �صفاء يف �لد�لة - كما 
مت خ���الل �لإح���اط���ة �لإع����الن عن 
مل�صابني  ج��دي��دة  ح���الت   3 �صفاء 
بفري��ص كور�نا �مل�صتجد “كوفيد 
- 19” �تعافيها �لتام من �أعر��ص 
�مل�����ر������ص ب���ع���د ت��ل��ق��ي��ه��ا �ل���رع���اي���ة 
م��ن��ذ دخولها  �ل���الزم���ة  �ل�����ص��ح��ي��ة 
�ملتحدثة  ��أ����ص��ح��ت  �مل�صت�صفى، 
�حلالت  �أن  �ل�صحي  �لقطاع  ع��ن 
�ل��ت��ي ���ص��ف��ي��ت ت��ع��ود ل�����ص��خ�����ص من 
�لهند،  من  ��صخ�صني  �صرييالنكا 
�ب����ذل����ك ي����ك����ون جم����م����وع ح����الت 
حتى  م�صجلة  ح��ال��ة   61 �ل�����ص��ف��اء 

�لآن.
من جانب �آخر �أ��صحت �لدكتورة 
زي����ادة عدد  �أن  ف��ري��دة �حل��و���ص��ن��ي 
�حل���الت خ��الل �لأي���ام �ملا�صية يف 
م���ا ت�صوره  ع��ك�����ص  ع��ل��ى  �ل����د�ل����ة، 
بال�صفر  بع�صها  مرتبط  �لبع�ص 
��لختالط �ملبا�صر بالقادمني من 
�خلارج، �لكن هناك حالت �صجلت، 
تعود لختالط ��نتقال �ملر�ص من 
�ل��د�ل��ة هذ�  د�خ���ل  �صخ�ص لآخ���ر 
متوقع  للمر�ص،  �ملحلي  �لنتقال 
�لعامل،  د�ل  جميع  يف  �صائع  �ه��و 
مرتبطا  �مل����ر�����ص  ي���ع���د  مل  ح���ي���ث 
��صربت  ��ح�����د،  ج���غ���ر�يف  ب��ن��ط��اق 

 -  2019 �حل��ايل  �لدر��صي  �لعام 
�ملد�ر�ص  جلميع  �ذل���ك   ،2020
موؤ�ص�صات   � ��خلا�صة،  �حلكومية 
م�صتوى  ع���ل���ى  �ل����ع����ايل  �ل��ت��ع��ل��ي��م 

�لد�لة.
��أك������دت �ل���دك���ت���ورة �ل�����ص��ح��اك �أن 
يعترب  �لإم����ار�ت  د�ل���ة  يف  �لتعليم 
�متابعة  ب��دع��م  �يحظى  �أ�ل���وي���ة، 
م���ن �ل���ق���ي���ادة، ��ل���ت���ي ت��ت��اب��ع �صري 
�لعملية �لتعليمية ب�صكل متو��صل 
ل�صمان م�صتقبل �لطلبة، �ل�صمان 
��صتمر�رية �لتعليم يف ظل �لظر�ف 
نف�ص  يف  ��حل��ف��اظ  �ل�صتثنائية، 
طلبتنا  ��صالمة  �أم��ن  على  �لوقت 
��ملجتمع �ملدر�صي، فقد مت �عتماد 
�لتعليم  بنظام  �لعمل  ��صتمر�رية 

عن بعد.
ك��م��ا ذك�����رت �ل���دك���ت���ورة �آم���ن���ة �أن 
جت���رب���ة �ل��ت��ع��ل��ي��م ع���ن ب��ع��د خالل 
ك����ان����ت مهمة  �مل���ا����ص���ي���ة  �مل���رح���ل���ة 
�م��ري��ة، �ن��ث��م��ن ك��اف��ة �لأط����ر�ف 
من  �لتعليم  م��ن��ظ��وم��ة  يف  �مل��ع��ن��ي��ة 
��لطلبة  �معلمني،  �أم���ور  �أ�ل��ي��اء 
معنا  لتفاعلهم  �لإع���الم  �����ص��ائ��ل 
خالل �ملرحلة �لأ�ىل ��ل�صتثنائية 
�نعك�ص  ��ل�������ذي  �ل���ت���ج���رب���ة،  م����ن 
على  �لطلبة  م�صاركة  خ��الل  م��ن 
���صتفادتهم  �ل����د�ل����ة،  م�����ص��ت��وى 
تفاعل  ج��ان��ب  �إىل  �ل��ت��ج��رب��ة،  م��ن 
�لتعليم �لعايل مبختلف موؤ�ص�صاته 
�ملثمر  �تعا�نه  �لتعليمية  �ك��و�دره 
�ألف   185  - ب��ع��د.  ع��ن  �لتعلم  يف 
ي�������ص���ارك���ون يف  �أم�����ر  ط���ال���ب ��يل 
�لتعليم  جت��رب��ة  �حت�����ص��ني  تقييم 
�لدكتورة  ��أ�����ص���ح���ت   - ب��ع��د  ع���ن 
قامت  �ل���وز�رة  �أن  �ل�صحاك  �آم��ن��ة 
�ملا�صية  �ل��ق��ل��ي��ل��ة  �ل���ف���رتة  خ����الل 
باإجر�ء ��صتطالع ر�أي، تفاعل معه 
�أل��ف طالب ��يل   185 �أك��ر من 
�أمر بهدف حت�صني جتربة �لتعليم 
عن بعد، �قامت �لوز�رة �بناء على 
�خلطة  جد�لة  ب��اإع��ادة  خمرجاته 
��صتد�مة  ي�صمن  مب��ا  �ل��در����ص��ي��ة، 

تفعيلها  ��صيتم  ��لتعلم،  �لتعليم 
�بتد�ًء، من يوم غد� �لأربعاء ، كما 
�لتقومي  �آليات  حتديث  حالياً  يتم 
لكافة   ، �تطويرها  ��لم��ت��ح��ان��ات 
�لد�لة،  يف  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  �لأن��ظ��م��ة 
للعام  ��لعايل  �لعام  �لتعليم  �صو�ء 

�لدر��صي �حلايل.
- توظيف من�صات تفاعلية ملد�ر�ص 
�ل���ت���ع���ل���ي���م �حل����ك����وم����ي ��خل����ا�����ص 
�لرتبية  �ز�رة  �أن  ��أ�����ص���ح���ت   -
��لتعليم تعمل با�صتمر�ر لتح�صني 
ه����ذه �ل��ت��ج��رب��ة ، �ت���ط���وي���ره���ا يف 
�إ�صافة  خالل  من  �ملقبلة،  �ملرحلة 
تفاعلية،  �تطبيقات  ذك��ي��ة  ح��ل��ول 
ت�صب يف حتقيق خمرجات �لعملية 
�ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، مب��خ��ت��ل��ف �مل���ر�ح���ل 
�لوز�رة  �أ���ص��اف��ت  حيث  �ل��در����ص��ي��ة، 
تطبيقات �حلول ذكية للمنظومة 
توظيفها  ����ص���ي���ت���م  �ل���ت���ع���ل���ي���م���ي���ة، 
������ص���ت���خ���د�م���ه���ا خ������الل �ل���ف���رتة 
�لقادمة، مثل من�صة �ألف، �من�صة 
�لريا�صيات  يف  �ملتخ�ص�صة  �أليك�ص 
ماتفك  �من�صة  �لعليا،  للمر�حل 
�من�صة  �ملبكرة،  �لطفولة  ملر�حل 
رفع  يف  �ملتخ�ص�صة  �ن��اه��ل  ن��ه��ل��ة 
��ل��ت��ي �صتكون  �ل���ق���ر�ءة،  م���ه���ار�ت 
�لدر��صية،  �ملر�حل  جلميع  متاحة 
�حلكومي  �لتعليم  منظومة  �يف 

��خلا�ص.
�آم��ن��ة يف نهاية  �ل��دك��ت��ورة  �ح��ث��ت 
�لإح��اط��ة، �أ�ل��ي��اء �لأم����ور لتوفري 
للطلبة  �ملنا�صبة  �لتعليمية  �لبيئة 
يف �ملنازل، �ت�صجيعهم على �للتز�م 
�ل��ت��ع��ل��ي��م عن  ��ل����ص���ت���م���ر�ري���ة يف 
ُب��ع��د، كما ذك��رت �أن �ل���وز�رة تنظم 
�إر�صادية  جل�صات  م�صتمر  ب�صكل 
�لتطبيقات  �لأم���ور ح��ول  لأ�ل��ي��اء 
عن  �لتعليم  ن��ظ��ام  يف  �مل�صتخدمة 
�أبنائهم  دع��م  م��ن  لتمكينهم  بعد 
�متابعتهم خالل �لفرتة �لقادمة، 
�لتو��صل  �لأم���ور  لأ�ل��ي��اء  �ميكن 
م����ع �ل���������وز�رة ع����رب �ل���ه���ات���ف رقم 
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  31  مار�س  2020 العدد 12897 

االحاطة االإعالمية .. 41 حالة اإ�صابة جديدة بفريو�س كورونا، و�صفاء 3 حاالت، وحالتا وفاة

ا�ستمرار تطبيق نظام التعليم عن بعد حتى نهاية العام الدرا�سي احلايل

حالة اإ�سابة، و 61 حالة �سفاء يف الإمارات  611 امل�سجلة  احلالت  عدد  •  اإجمايل 
اإجراء الفح�س من املركبة على م�ستوى الدولة للك�سف عن فريو�س كورونا مراكز  •  تعميم 

الدولة للعام الدرا�سي احلايل يف  التعليمية  الأنظمة  لكافة  وتطويرها  والمتحانات  التقومي  اآليات  •  حتديث 
ا�ستدامة التعليم والتعلم وتفعيلها ابتداًء من يوم غد  ي�سمن  مبا  الدرا�سية  اخلطة  جدولة  •  اإعادة 



الثالثاء   31   مارس   2020  م  -   العـدد  12897  
Tuesday   31  March   2020  -  Issue No   12897

04

اأخبـار الإمـارات
�سرطة راأ�س اخليمة تكثف التوعية ملحاربة فايرو�س كورونا 

•• راأ�ض اخليمة- الفجر  

�أ��صح �للو�ء علي عبد�هلل بن علو�ن �لنعيمي قائد عام �صرطة ر�أ�ص 
�خليمة، باأن �لقيادة �لعامة ل�صرطة ر�أ�ص �خليمة تو��صل �إجر�ء�تها 
�نت�صار  �ح���ت���و�ء  يف  للم�صاهمة  �ل��ت��وع��وي��ة  �ج��ه��وده��ا  �لح���رت�زي���ة 
حزمة  �إط��الق  خالل  من   ،"19 "كوفيد  �مل�صتجد  كور�نا  فاير��ص 
�ملجتمع،  �أف��ر�د  كافة  تخاطب  �لتي  �لهادفة  �لتوعوية  �ملبادر�ت  من 
�لتوعوية �لق�صرية  �إع��د�د جمموعة من �لأف��الم  �ذل��ك من خالل 
�ملنزل ��أفر�ده،  �لتي تو�صح للجمهور كيفية �ملحافظة على �صالمة 
بنف�صك  بيتك  )عقم  بعنو�ن  فيلم  عرب  للمنازل،  �لتعقيم  �كيفية 
للتعقيم،  �ملتبعة  ��ل��ط��رق  �لتعقيم  �إج����ر�ء�ت  خالله  م��ن  يو�صح   )

�كذلك  م��ن��زل،  ك��ل  يف  �ملتاحة  ��ملنظفات  �لتعقيم  م��و�د  با�صتخد�م 
�لتعامل  كيفية  يبني   ) بيتك  �حمي   ( بعنو�ن  توعوي  فيلم  �إع���د�د 
�لت�صوق  �أ� عرب مو�قع  �لتي يتم �صر��ؤها من �خل��ارج،  �لطلبات  مع 
�للكرت�نية، �� حتى عرب طلبات �لتو�صيل �ملعتادة من قبل �لبقالت 

� �ملطاعم �غريها.
��أ�صاف �صعادة قائد عام �صرطة ر�أ�ص �خليمة، باأن جميع هذه �ملو�د 
�جلمهور،  �أف���ر�د  ل��دى  �ل�صحي  �لوعي  زي��ادة  �إىل  تهدف  �لتوعوية 
�رفع م�صتوى �ل�صحة ��ل�صالمة يف كل منزل، حفاظاً على �صحتهم 
د�عياً  �مل�صتجد،  كور�نا  فاير��ص  �نت�صار  ملخاطر  �درء�ً  ��صالمتهم، 
جميع �أفر�د �ملجتمع ل�صر�رة �لتقيد بكافة �لتعليمات � �لإجر�ء�ت 

�لوقائية �لتي �أقرتها �لد�لة ملا فيه �صالمة ��أمن هذ� �لوطن.

امل�سرف املركزي يحذر العمالء من اأن�سطة احتيالية حتمل ا�سمه
•• اأبوظبي-وام:

حذر م�صرف �لإمار�ت �ملركزي �لعمالء من عمليات �حتيال حتمل ��صمه 
قد يتعر�صون لها من �أ�صخا�ص يحا�لون ��صتغالل �لظر�ف �لر�هنة .

��أكد �مل�صرف �ملركزي - يف بيان �أ�صدره �م�ص- �أنه ل يطلب من �لعمالء 
�معلومات  �ل�صخ�صية  �ملعلومات  مثل  �خلا�صة  �ملعلومات  عن  �لإف�صاح 
�ملكاملات  �لتنبه م��ن  �ل��ع��م��الء �ح��اث��ه��م على  �مل�����ص��ريف، حم���ذر�  �حل�����ص��اب 
�لهاتفية ��لر�صائل �لتي قد ت�صلهم عرب تطبيق �لو�ت�صاب تدعي �أنها من 

�مل�صرف �ملركزي، �هي ذ�ت طبيعة �حتيالية.
�ي�����ص��دد �مل�����ص��رف ع��ل��ى �ل��ع��م��الء ع���دم �لإج���اب���ة ع��ل��ى م��ث��ل ه���ذه �ملكاملات 

�لبيانات  تعر�ص  لتجنب  بها  م��رف��ق  ر�ب���ط  �أي  فتح  �ع���دم  ��ل��ر���ص��ائ��ل، 
للمو�قع �لإلكرت�نية �لحتيالية، بالإ�صافة �إىل �صر�رة �إبالغ �ل�ُصلطات 

�ملعنية.
معهم  يتو��صل  ل  �مل��رك��زي  �مل�����ص��رف  �أن  �ل��ع��م��الء  �إدر�ك  ���ص��ر�رة  ��أك���د 
�لقنو�ت  �مل�صتهلك عرب  عرب مكاملات هاتفية  ما مل يتم ت�صجيل �صكوى 
�لتو��صل  ����ص��ائ��ل  ي�����ص��ت��خ��دم  �ل  م��رج��ع��ي  رق���م  �ج����ود  م��ع  �ل�صحيحة 

�لجتماعي �إطالقاً لالت�صال بالأفر�د �أ� �ل�صركات.
باأي  �ملعنية  �ل�ُصلطات  �إب��الغ  بوجوب  �لعمالء  �ملركزي  �مل�صرف  �طالب 
�جلهات  مع  بالتن�صيق  يعمل  �أن��ه  موؤكد�  �حتيالية..  باأنها  ُي�صتبه  مكاملة 

�ملخت�صة يف �لد�لة للحّد من هذه �لعمليات �لحتيالية.

يف وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع لدعم املنظومة الطبية يف مواجهة كورونا متطوعا   535
•• ابوظبي -وام:

تعمل �ز�رة �ل�صحة ��قاية �ملجتمع حالياً على تدريب نحو 535 متطوعا 
�لتوعوية  �صل�صلة �جلهود  �لم��ار�ت �صمن  د�ل��ة  �لطبية يف  �ملنظومة  لدعم 
��لتدريبية ��لإج��ر�ء�ت �لحرت�زية �لتي تتخذها �لد�لة للحد من �نت�صار 

فري��ص كور�نا  كوفيد 19.
للتعريف  �لم����ار�ت  �ل�صابعة حلكومة  �ل��د�ري��ة  �لإح��اط��ة  ذل��ك خ��الل  ج��اء 
باآخر �مل�صتجد�ت �ملتعلقة بفري��ص كور�نا �مل�صتجد كوفيد 19 حيث ��صارت 
�ملتحدثة �لر�صمية عن �لقطاع �ل�صحي يف �لد�لة �لدكتورة فريدة �حلو�صني 
�ىل �ن �ز�رة �ل�صحة ��قاية �ملجتمع تعمل حاليا على تقدمي بر�مج تدريبية 
للمتطوعني يف خمتلف �مار�ت �لد�لة �ت�صمل عدد� من �لقطاعات �لد�عمة 
��مل�صت�صفيات  �ل�صحي  ��حل��ج��ر  �لت�صال  م��ر�ك��ز  مثل  �لطبية  للمنظومة 
قوياً  جمتمعيا  ��ل��ت��ز�م��ا  ح�صاً  يعك�ص  ��ل���ذي  �ملختلفة،  �لتعقيم  ��ن�صطة 
من قبل �ملتطوعني لالإ�صهام بد�رهم يف جهود �لد�لة يف �حلد من �نت�صار 

�لفري��ص.
�يكت�صب مفهوم �لتطوع يف د�لة �لمار�ت �هتماماً ر�صمياً كبري�ً على م�صتوى 
�توؤكد  �ل��د�ل��ة،  يف  ��لأه��ل��ي��ة  �حلكومية  �مل�صتويات  خمتلف  �على  �ل��ق��ي��ادة 
�لد�لة على ثقافة �لعمل �لتطوعي باعتبارها متثل �صورة من �صور �مل�صاركة 
�ل�صعبية يف حتمل �مل�صوؤ�لية، يف خدمة �لوطن ��ملجتمع ��مل�صاهمة يف �صناعة 
�مل�صتقبل، �إ�صافة �إىل �لفو�ئد �جلمة �لتي تعود على �ملتطوع ذ�ته، ��لتي ل 
�لر�ح  فيه  تنمي  حيث  �ملجتمع،  على  تعود  �لتي  �ل��ف��و�ئ��د  ع��ن  �أهمية  تقل 
تعزيز  يف  �ت�صاهم  �لعامة،  �ل�صحة  من  �حت�صن  �لعطاء،  �حب  �لإيجابية، 
يف  �لتطوعي  �لعمل  �بر�مج  موؤ�ص�صات  �تتنوع  �أي�صاً.  �لجتماعية  �لر��بط 
�لوطني  �لربنامج  �منها  ��لتنموية  �ملجتمعية  �حل��اج��ات  بتنوع  �لإم���ار�ت 
 ، �لتطوعي حلالت �لطو�رئ ��لأزم��ات ��لكو�رث �مبادرتا  تكاتف � �صاند 
�لإمار�ت  ��أكادميية  �صرطة  كلنا  �مبادرة  �لإمار�تي  �لأحمر  �لهالل  �هيئة 
للتطوع يف �أبوظبي �برنامج دبي للتطوع �مبادرة  �صند�ق �لوطن ، �إ�صافة 

�إىل نظام حا�صنات �لتطوع.
�من �برز مبادر�ت �لتطوع �لتي جاءت �صمن �لإجر�ء�ت �لتي �تخذتها د�لة 
�إط��الق  �ملوؤ�ص�صة   ،-19 �لم��ار�ت ملو�جهة فري��ص »كور�نا �مل�صتجد كوفيد 
رفع  9 مبادر�ت �طنية بهدف  �ملا�صيني  �ليومني  لل�صباب خالل  �لحتادية 
جاهزية �ل�صباب �لإمار�تي �تعزيز د�ره �لفعال يف �لتعامل مع �لأ�بئة ��حلد 
..�ذلك  �لإم���ار�ت  د�ل��ة  يف  �حلياة  مناحي  �كافة  �ملجتمعية  تاأثري�تها  من 
بال�صر�كة مع �ز�رة �ل�صحة ��قاية �ملجتمع ��ز�رة �لرتبية ��لتعليم، ��زر�ة 
لل�صوؤ�ن  �لعامة  ��لهيئة  �ملجتمع  تنمية  ��ز�رة  �ملعرفة  �تنمية  �لثقافة 
�لوطني لالإعالم ��لهيئة �لحتادية للمو�رد  �لإ�صالمية ��لأق��اف ��ملجل�ص 

�لب�صرية �حلكومية.
متغري�ت  من  �لعامل  ي�صهده  ما  ظل  يف  �لت�صع،  �حلكومية  �مل��ب��ادر�ت  �تاأتي 
حلماية  �لوقاية  يف  لل�صباب  �ملجتمعي  للد�ر  �لكربى  �لأهمية  توؤكد  كربى 
�لأ�ط��ان ��ل�صتثمار يف قدر�تهم �طاقاتهم من خالل تدريبهم �تثقيفهم 
�مل�صاهمة  �أج��ل  من  ��مل��ه��ار�ت  �ملعارف  خمتلف  ��إك�صابهم  متخ�ص�ص  ب�صكل 
�لأزم�����ات �معاجلة  �إد�رة  �لأ�ب���ئ���ة، ��مل�����ص��ارك��ة يف  �ل��وق��اي��ة م��ن  �ل��ف��اع��ل��ة يف 
�ملجتمع  �قاية  حتقيق  يف  ي�صهم  مبا  ��لبعيد  �لق�صري  �ملديني  على  �آث��اره��ا 
�لإمار�تي، ��لبدء بتنفيذ خطط ��صرت�تيجية للتعامل مع خمتلف �لأزمات 

يف �مل�صتقبل.
�حتتفي �ملبادر�ت بالكو�در �لإمار�تية �ل�صابة يف �ل�صفوف �لأ�ىل يف مو�جهة 
�لأزمات يف عدد من �جلهات د�خل �لد�لة، كما �صتعمل على تدريب �ل�صباب 
على طرق �لوقاية من �لأ�بئة ��مل�صاركة يف �لعتناء بكبار �ملو�طنني، �كذلك 
تدريبهم حول كيفية �صناعة �ملحتوى �لتوعوي �ل�صحيح ��صياغة �لر�صائل 
�ملوؤثرة للمجتمع خالل �نت�صار �لأ�بئة، بالإ�صافة �إىل تر�صيخ �لعاد�ت ��لقيم 
�لإمار�تية يف �لتعامل مع �لأ�بئة يف خميلة �ثقافة �ل�صباب، ���صتثمار ر�ح 
�مل�صاركة للحد من �آثار تلك �لأ�بئة، ��إطالعهم على كيفية �ل�صتثمار �لأمثل 

للوقت �أثناء �لعمل من �ملنزل �غريها.
�عرب ��صائل �لتو��صل �لجتماعي  تويرت �لن�صر ثقافة �لتطوع جاء �طالق 
رئي�ص  دب��ي  عهد  �يل  مكتوم،  �آل  ر��صد  بن  حممد  بن  حمد�ن  �ل�صيخ  �صمو 
�لتنفيذي حملة  مدينتك تناديك للتطوع عرب تطبيق  يوم لدبي  �ملجل�ص 
�لأن�صطة  م��ن  ع��دد  للم�صاركة يف  �ملجتمع  �أف���ر�د  كافة  �أم���ام  �مل��ج��ال  لإت��اح��ة 

�لتطوعية كٌل يف جمال خرب�ته �معارفه.
�طني  �موؤ�ص�صة  بدبي  �ل�صحة  هيئة  ب��ني  بالتعا�ن  �مل��ب��ادرة،  ه��ذه  �ج���اءت 
�لإمار�ت لتعريف �أفر�د �ملجتمع بالفر�ص �لتطوعية �ملتاحة ��لطالع على 
يتمتعون  ملا  �فقاً  للتطّوع  ينا�صبهم من جمالت  ما  ��ختيار  �ملبادر�ت  كافة 
�خلدمات  دعم  يف  �مهار�تهم  خرب�تهم  ل�صتثمار  ��إمكانات  مهار�ت  من  به 
�ل�صحية حيث تتاح تلك �لفر�ص لالأطباء ��ل�صيادلة ��مل�صعفني ��ملمر�صني، 

ممن لديهم �خلربة �لعملية ��مليد�نية للتميز يف خدمة جمتمعهم.
�خلدمات  دع��م  حم��ور  خ��الل  م��ن  �مل�صاركة  �ملتخ�ص�صني  لغري  �أي�صا  �ي��ت��اح 
�ملجتمعية ��ملعني برعاية كبار �ل�صن، �تقدمي �خلدمات �ملجتمعية مبختلف 
�أ�صكالها، �إ�صافة �إىل حمور �ل�صتجابة للحالت �لطارئة، �هي فر�صة كبرية 
لك�صب �خلربة �للم�صاهمة يف م�صاعدة �ملجتمع ملو�جهة �نت�صار هذه �جلائحة 
�لتي ترتفع يوميا �تنت�صر حول �لعامل، مما يحتاج �إجر�ء�ٍت �حرت�زية �د�ر 
فعال من كافة �أفر�د �ملجتمع ملو�جهتها �توعية �جلمهور حول �لتهديد �لذي 
�ملتطوعني لتعزيز  �أع��د�د فريق  ميثله �لفري��ص �يحتاجه �لأمر من زيادة 

مو�جهته �تاأكيد �حلد من فر�ص �نت�صاره.

�قد لقت �حلملة �إقباًل منقطع �لنظري، حيث ��صتقطبت �أكر من 8300 
مما  باملبادرة  �هتمامها  �خا�صة  حكومية  موؤ�ص�صة   55 �أب��دت  كما  متطوع، 
عك�ص مدى �حرت�م �ل�صعب �لإمار�تي �كل مقيم يف د�لة �لإمار�ت ��إدر�كهم 
ب�صمة  لهم  تكون  �أن  لأهمية  �جلميع  من  �جل��اد  ��ل�صعي  �لتطوع  لأهمية 
���صحة يف ظل �لأزمات �لعاملية �حتدياتها ��أهميتها يف �مل�صرية �حل�صارية 
�لوطن  بناء  ت��ويل  ��لتي  �حلكيمة،  قيادتها  ظل  يف  �ل��د�ل��ة،  ت�صهدها  �لتي 

�تعزيز �حل�صور �حل�صاري له �أ�ىل �أ�لوياتها.
�تفاعل  #جاهزين_خلدمة_�لإمار�ت،  ��صم  �جتاح  ذلك  �ىل  بالإ�صافة 
للتعبري  �ل��وط��ن  �أر����ص  على  �مقيمني  مو�طنني  م��ن  �ملتابعني  م��ئ��ات  معه 
عن جاهزيتهم للتطوع يف خدمة �لإم��ار�ت بكل ما ي�صتطيعون عليه، يف �أي 
عن  للد�لة  �جلميل  لرد  �ملنا�صبة  �لفر�صة  �أنها  �إىل  م�صريين  �مكان،  �قت 
كل ما قدمته، �موؤكدين �قوفهم جنبا �إىل جنب ��تباعهم جميع �لر�صاد�ت 

��لتعليمات �ل�صادرة للم�صاعدة باحلد من �نت�صار فري��ص كور�نا �مل�صتجد.
�من �صمن مبادر�ت �لتطوع �لبارزة ��لو��صحة م�صاركة فريق  �ل�صتجابة 
م��ن مقاطعة هوباي  �ل�صقيقة  �ل���د�ل  م��ن  ع��دد  رع��اي��ا  ب��اإج��الء  �لإن�����ص��اين 
��مل�صيفني  �لطيارين  �صمل  �ملتطوعني  من  ت�صمن فريقاً  ��لذي  �ل�صينية، 
�لد�ر  ��إب����ر�ز  لتعزيز  م�صاركتهم  ك��ان��ت  �ل��ت��ي  ��لإد�ري،  �لطبي  ��ل��ف��ري��ق 
�أبناء �لمار�ت يف جتهيز  مدينة �لإمار�ت  �لإن�صاين ��لتطوعي، كما �صارك 
�لإن�����ص��ان��ي��ة يف �ب��وظ��ب��ي ��ل��ت��ي �أن�����ص��ئ��ت ل�صتقبال رع��اي��ا �ل����د�ل �ل��ذي��ن مت 
�جال�ؤهم، لري�صمو� لوحة �إن�صانية فريدة م�صمونها �أن �أبناء ز�يد �خلري هم 
نرب��ص للعطاء، �رموز ملهمون للت�صامن مع �لأ�صقاء ��لعمل �لإن�صاين من 

د�ن �نتظار مرد�د �أ� مقابل.
�لعطاء عن فتح باب  �م���ار�ت  �ع��الن   �لتطوع كذلك  �ج��اء �صمن م��ب��ادر�ت 
مبادرة  �صمن  بعد  عن  »�لتطبيب  برنامج  يف  للم�صاركة  لالأطباء  �لتطوع 
�إمار�تية بعنو�ن »برنامج �أبطال �ل�صحة �لتطوعي«، ��لتي تت�صمن �مل�صاركة 
�لإمار�ت؛  لأطباء  ��لوقائية  ��لعالجية  �لت�صخي�صية  �لتطوعية  �ملهام  يف 
�تعزيز  �لإم����ار�ت  يف  �ملعنية  �جل��ه��ات  �تبني  �لتكافل  تعزيز  ب��ه��دف  �ذل���ك 

�جلهود �ملتو��صلة ملكافحة فري��ص كور�نا �مل�صتجد.
�لتفاهم  مذكرة  بتفعيل  �لإم���ار�ت  كلنا  جمعية   قامت  ذل��ك  �ىل  بالإ�صافة 
�لهادفة  ��ل��ك��و�رث،  ��لأزم���ات  �لطو�رئ  لإد�رة  �لوطنية  �لهيئة  مع  �ملوقعة 
�إىل توفري �ملتطوعني �تاأهيل �لكو�در �لتطوعية يف جمالت �إد�رة �لطو�رئ 
��لأزمات ��لكو�رث، ��جهت �إد�رة �جلمعية جميع متطوعيها يف كافة �أنحاء 
�لإمار�ت للتو��صل ��لتن�صيق مع �لهيئة �لوطنية لإد�رة �لطو�رئ ��لأزمات 
يف  �لوطني  �د�ره���م  ��جبهم  لأد�ء  �ملعنية،  �لر�صمية  ��جل��ه��ات  ��ل��ك��و�رث 
�تطبيق  �لوعي  ن�صر  يف  �لقيادة  جهود  تعزيز  يف  ��مل�صاهمة  �ل��ظ��ر�ف  ه��ذه 
�لإجر�ء�ت �ل�صحية ��لجتماعية �لوقائية لوقف �نت�صار �لفري��ص �حماية 

�ملجتمع ��لأفر�د من خطورته. ��أطلقت �جلمعية حملة توعوية حتت عنو�ن 
بن  حممد  �ل�صيخ  �ل�صمو  �صاحب  تو�صية  مع  متا�صيا  م�صوؤ�ليتنا«  »�صيابنا 
/ �مل�صلحة،  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  �يل  نهيان  �آل  ز�ي��د 

باآبائكم ��أمهاتكم ��أهلكم/، ��صاهمت �جلمعية عرب مو�قعها على  �أ��صيكم 
من�صات �لتو��صل �لجتماعي يف ن�صر �لوعي ��لتنبيه خلطورة �نتقال عد�ى 
فري��ص »كور�نا« �طرق �لوقاية من �لعد�ى ��أكدت د�ئما �صر�رة �للتز�م 
لل�صائعات،  �للتفات  �ع��دم  �لر�صمية  �ملوؤ�ص�صات  عن  �ل�صادرة  بالتوجيهات 

��صر�رة �لتز�م �جلمهور بالبقاء يف �ملنزل.
بالإ�صافة �ىل ذلك ��صمن مبادر�ت �لتطوع �صارك فريق من برنامج  تكاتف 
�لتطوعي �لتابع ملوؤ�ص�صة �لإمار�ت بالتعا�ن مع مركز �لتطوع �لتابع لد�ئرة 
فاير��ص   لت�صدي  لال�صتجابة  �مل�صاعدة  تقدمي  يف  �لجتماعية  �خل��دم��ات 
كور�ن � �مل�صتجد يف �إمارة �ل�صارقة، من خالل �لتو�جد يف م�صت�صفى �لقا�صمي 
– ق�صم �لن�صاء ��ل��ولدة، حيث ي�صارك �ملتطوعني يف تعقيم ز��ر  بال�صارقة 
�جلهاز  ع��رب  �ل���ز��ر  �فح�ص  ��لن�صاء  �ل���ولدة  ق�صم  منافذ  عند  �مل�صت�صفى 

�حلر�ري �تقدمي �مل�صاعدة �لالزمة عند �حلاجة.
بالإعالن  �طنية  مبادرة  ��لتناف�صية  لالإح�صاء  عجمان  مركز   �أطلق  كما 
باملركز  �لعاملني  �مل��ي��د�ن��ي��ة  �لعمل  �ف���رق  �مل��وظ��ف��ني  م��ن   120 ت��ط��وع  ع��ن 
دعماً  �مل��ب��ادرة  ه��ذه  �تاأتي  �لعاملي،  �لوباء  ه��ذ�  مو�جهة  جهود  يف  للم�صاركة 
�لإم��ار�ت يف �صوء �لإر�صاد�ت  �ملبذ�لة على م�صتوى د�لة  للجهود �ل�صخمة 
�ل�صادرة عن منظمة �ل�صحة �لعاملية ملو�جهة فري��ص كور�نا �مل�صتجد ��حلد 
من فر�ص �نت�صاره، ��نطالقا من �حل�ص �لوطني �لذي يتمتع به كافة �أبناء 

�لإمار�ت ��ملقيمني بها.
ما  ب��ل��غ  �إم�����ار�ت  »م��ت��ط��وع��ني.  �مل�صجلني مبن�صة  ع���دد  �أن  ب��ال��ذك��ر  �جل��دي��ر 
يقرب 500 �ألف متطوع يقدمون خدمات حملية يف كافة �ملجالت �د�لية 
�لإح�صائيات �خلا�صة مبن�صة  �آخر  ��ملعوزين ح�صب  للمحتاجني  مب�صاعدة 
يقارب  ما  �ي  �ملجتمع  تنمية  �ز�رة  عليها  ت�صرف  �لتي  �إم��ار�ت  »متطوعني. 
باملن�صة  �مل�صاركة  �ملوؤ�ص�صات  عدد  بلغ  فيما  �لإمار�ت؛  د�لة  �صكان  من   5%

��حتادية. حملية  موؤ�ص�صة   649
�تتطلب �ملرحلة �لر�هنة من �جلميع خا�صة �ل�صباب �لإمار�تي �لوعي �لكامل 
ملو�جهة �لتحديات، �حتمل م�صوؤ�لياتهم �رفع م�صتوى جاهزيتهم من �أجل 
كبري�ً يف  د�ر�ً  لل�صباب  ��أن  �ل�صحية،  �لأخطار  �ملجتمع ��قايته من  حماية 
�لتعامل مع مثل هذه �لأ��صاع ��لت�صدي لفري��ص »كور�نا« �مل�صتجد، ��أن 
�لتطوع يف خدمة �لوطن فر�صة كبرية تعك�ص ثقة �لقيادة يف قدر�ت �ل�صباب 
�أنها فر�صة كبرية لتعزيز د�رهم جمتمعياً �حمايته  �لإمار�تي، ف�صاًل عن 
�ملرحلة  �ملبتكرة خالل  �أفكارهم  �لعتماد على  �أ�بئة عرب  �أ�  �أخطار  �أي  من 

�ملقبلة ��إيجاد حلول لأي حتديات.

جامعة عجمان تطرح برنامج املاج�ستري يف العالقات العامة والت�سال املوؤ�س�سي
•• عجمان- الفجر 

ح�����ص��ل��ت ج���ام���ع���ة ع���ج���م���ان على 
م����و�ف����ق����ة م���ف���و����ص���ي���ة �لع���ت���م���اد 
�لرتبية  �ز�رة  يف  �لأك�����ادمي�����ي 
برنامج  ط�����رح  ع���ل���ى  ��ل���ت���ع���ل���ي���م 
�لعامة  �ل��ع��الق��ات  يف  �ملاج�صتري 
بر�مج  �ملوؤ�ص�صي �صمن  ��لت�صال 
كلية �لإعالم، لي�صاف �إىل برنامج 
�لإع���الم،  يف  �لآد�ب  ب��ك��ال��وري��و���ص 
��لذي يت�صمن )�لعالقات �لعامة 
��لتلفزيون،  �لإذ�ع���ة  ��لإع����الن، 

��لت�صميم �جلر�فيكي(.
�ق������د �أ��������ص������ح �ل����دك����ت����ور ك���رمي 
�ل�����ص��غ��ري، م���دي���ر �جل���ام���ع���ة، �أن 
ع��ج��م��ان لربنامج  ج��ام��ع��ة  ط���رح 
�لعامة  �ل��ع��الق��ات  يف  �ملاج�صتري 

�لأكادميي  �مل��ج��ال  يف  �ل��ب��اح��ث��ني 
تنظيم  جم��ال  يف  ��ل�صت�صاريني 
جمال  يف  ��لتخطيط  �لفعاليات 

�لإعالن.
�أن  �إىل  ���ص��الم��ة  �ل��دك��ت��ور  ��أ����ص���ار 
در�����ص���ة  �إىل  ي�����ص��ع��ى  �ل����ربن����ام����ج 
يف  �ملمار�صات  لأف�صل  �لنظريات 
��لت�صالت  �ل��ع��ام��ة  �ل��ع��الق��ات 
�ملحلية  �ل�����ص��ي��اق��ات  يف  �ملوؤ�ص�صية 
��لإق��ل��ي��م��ي��ة  ��ل��د�ل��ي��ة، �تعزيز 
�ل�����ف�����ه�����م �ل�����������ص�����ام�����ل ل���ل���ح���ل���ول 
�لعالقات  لق�صايا  �ل�صرت�تيجية 
�ل����ع����ام����ة �حت������دي������ات �لت�������ص���ال 
�تقييم  دم�����ج  �إىل  ب���ال����ص���اف���ة 
نقدي  ب�صكل  ��لبيانات  �ملعلومات 
لتقييم  خم��ت��ل��ف��ة  م�������ص���ادر  م����ن 

متطلبات �لت�صال لأي موؤ�ص�صة.

طرح  م����ن  �ل����ه����دف  �أن  م�����وؤك�����د� 
�ل�صتثمار يف  ه��و  �ل��ربن��ام��ج  ه��ذ� 
�إن��ت��اج �مل��ع��رف��ة ��لإب�����د�ع لتحقيق 
�ل����ت����ح����ولت �ل�������ص���ري���ع���ة �زي�������ادة 
�لبحثية  ��ل�������ص���ر�ك���ات  �ل���ت���ع���ا�ن 
د�خل  ��جل��ام��ع��ات  �ملوؤ�ص�صات  م��ع 

��لت�����������ص�����ال �مل����وؤ�����ص���������ص����ي ي����اأت����ي 
�صاحب  توجيهات  م��ن  �ن��ط��الق��ا 
ر��صد  ب��ن  حميد  �ل�����ص��ي��خ  �ل�����ص��م��و 
�لأعلى  �ملجل�ص  ع�صو  �لنعيمي 
ح��اك��م ع��ج��م��ان �رئ��ي�����ص جمل�ص 
تو�كب  �أن  ع��ل��ى  �جل��ام��ع��ة  �أم���ن���اء 
تطرحها  �لتي  �جلديدة  �لرب�مج 
�لعمل  ���ص��وق  متطلبات  �جلامعة 
�مل��ح��ل��ي ��لإق��ل��ي��م��ي ��ل���ع���امل���ي يف 
جمال �لإعالم ��لعالقات �لعامة 
يتم  ��أن  �مل��وؤ���ص�����ص��ي،  ��لت�������ص���ال 
�إثر�ئه مبتخ�ص�صني �أكّفاء يف هذ� 
�ملجال، �ذلك تعزيز� لد�ر �لبحث 
�لعلمي يف خدمة ق�صايا �ملجتمع 
�إىل  بالإ�صافة  �حتياجاته  �تلبية 
رفد �ملوؤ�ص�صات بخرب�ء ��صت�صاريني 

متخ�ص�صني.

�لعربية  �لإم������ار�ت  د�ل���ة  �خ����ارج 
�لدر��صة  �أن  ُم��ب��ّي��ن��ا  �مل���ت���ح���دة،  
بد�ية  م���ع  �ل��ربن��ام��ج  ���ص��ت��ب��د�أ يف 
�لف�صل �لدر��صي �لأ�ل من �لعام 

�لأكادميي 2021-2020.
من جانبه، �أ��صح �لدكتور ح�صام 
�أن  �لإع���الم،  كلية  عميد  �صالمة، 
برنامج �ملاج�صتري يتاألف من 33 
يف  �لت�صجيل  ��أن  معتمدة  �صاعة 
�لربنامج �صيبد�أ مع بدء �لت�صجيل 
بجامعة عجمان �ذلك يوم �لأحد 
 .2020 �إب�����ري�����ل   12 �مل�����و�ف�����ق 
�لدرجة  ه����ذه  �أن  ع��ل��ى  م����وؤك����د� 
عليها  للحا�صلني  ت�صمح  �لعلمية 
تنفيذيني  ك���م���دي���ري���ن  ب��ال��ع��م��ل 
�ل����ع����الق����ات  يف  �������ص����ت���������ص����اري����ني 
�يدعم  �ملر��صم  �أنظمة   � �لعامة 

�لتقنيات �جلديدة يف هذ� �ملجال. 
كما �صريكز �لربنامج على تطبيق 
�مل�صكالت  �لتفكري �لإبد�عي حلل 
�لأخالقية  ��للو�ئح  يتما�صى  مبا 

�صيعزز  �ل���ربن���ام���ج  �أن  ��أ�����ص����اف 
�ل���ت���و�����ص���ل ب��ف��ع��ال��ي��ة �ك����ف����اءة يف 
��ل�صفوية  �مل��ك��ت��وب��ة  �لتن�صيقات 
�تطبيق  �غ���ريه���ا،  ��ل��ب�����ص��ري��ة 

مع  �لتنظيمية  �لأه�����د�ف  �دم���ج 
يف  �ملجتمعية  �مل�����ص��وؤ�ل��ي��ة  ب��ر�م��ج 
جمل�ص  �د�ل  �لإم���������ار�ت  د�ل�����ة 

�لتعا�ن �خلليجي.

�سرطة عجمان تنفذ مبادرة مترن عن بعد
•• عجمان- الفجر

�صمن �صل�صلة �جلهود ��لإجر�ء�ت 
���ص��رط��ة عجمان  �ت��خ��ذت��ه��ا  �ل��ت��ي 
ل���ل���وق���اي���ة م�����ن ف�����ري�������ص ك���ورن���ا 
��حلد   )19 )ك��وف��ي��د  �مل�����ص��ت��ج��د 
من �نت�صاره، �حفاظاً على �للياقة 
للموظفني،  ��ل�صحية  �ل��ب��دن��ي��ة 
�لريا�صية  �لأن�����ص��ط��ة  ف���رع  ن��ظ��م 
ق�������ص���م �لإع�������الم  ��ل���ث���ق���اف���ي���ة يف 
"مترن  �لعامة مبادرة  ��لعالقات 
تطبيق  خ������الل  م����ن  بعد"  ع����ن 
�ملنزل  يف  ريا�صي  تدريبي  ج��د�ل 
ل���ل���م���وظ���ف���ني ب�����اإ������ص�����ر�ف م�����درب 

متخ�ص�ص عن بعد.
�قال �لنقيب خمي�ص ثاين فري�ز 
�لريا�صية  �لأن�����ص��ط��ة  ف��رع  م��دي��ر 
ج����اءت  �مل�����ب�����ادرة  �أن  ��ل���ث���ق���اف���ي���ة 
بالتز�م  �ل��ق��ي��ادة  ل��ت��وج��ه��ات  دع��م��ا 
�مل��ن��زل، ح��ي��ث ي��ت��م ����ص��ت��غ��الل هذ� 
�لريا�صية  �لتمارين  ب��اأد�ء  �لوقت 
م��ن خ��الل �إر���ص��ال ر�ب���ط يحتوي 
متنوعة،  ري��ا���ص��ي��ة  ع��ل��ى مت��اري��ن 
مدرب  خ��الل  من  متابعتها  �يتم 

متخ�ص�ص �عن بعد.

�دع��������ا م����دي����ر ف�������رع �لأن�������ص���ط���ة 
ب�صرطة  ��ل��ث��ق��اف��ي��ة  �ل��ري��ا���ص��ي��ة 
�ل�صتفادة  �إىل  �ملوظفني  عجمان 
م����ن �أ�ق����ات����ه����م ������ص���ت���غ���الل���ه���ا يف 

على  للحفاظ  �لريا�صة  ممار�صة 
لياقتهم �لبدنية يف ظل �لظر�ف 
�حل��ال��ي��ة حل��ني ع���ودة �لأم����ور �إىل 

طبيعتها.

لبناء �صبكة بيانات دقيقة وموثوقة ملدينة مرتابطة 

دبي الذكية تطلق مبادرة �سجالت دبي
•• دبي –الفجر: 

ب��ه��دف ب��ن��اء ���ص��ب��ك��ة م���ن �صجالت 
�ل���ب���ي���ان���ات �ل���دق���ي���ق���ة ��مل���وث���وق���ة 
�مل�صافة  �لقيمة  �ذ�ت  ��ملرت�بطة 
�أطلقت  ��صعيدة،  ملدينة م�صتد�مة 
"�صجالت  م����ب����ادرة  �ل���ذك���ي���ة  دب����ي 
م�صاريع  �صمن  ت��اأت��ي  �لتي  دبي"، 
م���������ص����ار �ل����ت����ط����وي����ر �حل����ك����وم����ي 
�لتي  �ل�صت  �لتنموية  للم�صار�ت 
مطلع  دبي"  "جمل�ص  عنها  �أعلن 

�لعام �جلاري. 
�ت�صعى �ملبادرة �إىل �إن�صاء �تنظيم 
�لرقمية  �ل�صجالت  جمموعة من 
م�صدر�ً  م��ن��ه��ا  ك���ل  ي�����ص��ّك��ل  �ل���ت���ي 
�لدقيقة  ل��ل��م��ع��ل��وم��ات  م����وح����د�ً 
��ملوثوقة ��ملرت�بطة، عرب جتميع 
�أح������دث �ل��ب��ي��ان��ات ��أك����ره����ا دقة 
�صمن �صجالت رقمية مبتكرة، مبا 
��لفّعال  �ملُي�صر  �لتعامل  ي�صمن 
�ملو�طنني  �ب����ني  �حل���ك���وم���ة  ب���ني 
�ت�صمل  ��ل�������������ز��ر.  ��مل���ق���ي���م���ني 
يف  معلومات  �لرقمية  �ل�صجالت 
�لأف����ر�د،  تت�صمن:  ع��دة جم���الت 

��خل����دم����ات �مل�����ص��م��م��ة ب���ن���اًء على 
ت�صخري قوة �لبيانات ".

��أ�صافت �صعادتها: " ن�صيف �ليوم 
مبادر�تنا  ل�صل�صلة  جديد�ً  �إجن��از�ً 
يف هذ� �لإطار، حيث متثل مبادرة 
فارقة  ع���الم���ة  دبي"  "�صجالت 
لنا  ت�����ص��م��ح  ج���دي���دة يف رح��ل��ت��ن��ا، 
بالبدء يف ��صتخد�م �حلجم �لهائل 
من  جمعناها  �ل��ت��ي  �لبيانات  م��ن 
خالل مبادر�ت �أخرى، �ت�صنيفها 
�ت���ق���دمي���ه���ا ب���ال���ط���ري���ق���ة �لأك�����ر 
�صركائنا،  ملختلف  ��إف����ادة  �صهولة 
كذلك �صتمكننا �ملبادرة من تعزيز 
����ص��ت��خ��د�م �جل��ه��ات �حل��ك��وم��ي��ة ل� 
ي�صب  م��ا  �ه���و  دبي"،  "�صجالت 
�أهد�ف  حتقيق  �ت���رية  ت�صريع  يف 
للمعامالت  دب���ي  "��صرت�تيجية 
رقمنة  �إىل  �لر�مية  �لال�رقية"، 
�حلكومية  �مل����ع����ام����الت  ج���م���ي���ع 
�ل�����د�خ�����ل�����ي�����ة ��خل������ارج������ي������ة مع 
جميع  �أن  ي�صمن  �مبا  �ملتعاملني 
�ملعامالت ل حتتوي على �أي �رق. 

بحلول دي�صمرب 2021".
بد�ره �أكد �صعادة يون�ص �آل نا�صر، 

��أ�صول  ��لأر�����ص���ي،  ��لق��ت�����ص��اد، 
�ملدينة. 

�ت�صكل �ملبادرة �أد�ة فاعلة لتحديد 
م��ن��ه��ج��ي��ة �إع������د�د �ل�����ص��ج��الت، مع 
�حتديد  ��أ�ل��وي��ات  معايري  ��صع 
��صت�صم  للتنفيذ.  طريق  خارطة 
�ملبادرة، �لبيانات �ملوثوقة �ملتوفرة 
على من�صة "دبي بال�ص" لتحديد 
خطة  ���صع  �ملحتملة،  �ل�صجالت 
 2020 �لعامني  لإعد�دها خالل 
– 2021 ��إعد�د حوكمة خا�صة 

بها. 
�ل��دك��ت��ورة عائ�صة  ���ص��ع��ادة  �ق��ال��ت 
بنت بطي بن ب�صر، مدير عام دبي 
رحلة  دب���ي  ق����ادت  "لقد  �ل��ذك��ي��ة: 
قوة  ت�صخري  نحو  �مم��ي��زة  ثابتة 
قوية  حتتية  بنية  �بناء  �لبيانات 
�صميم  يف  �ل��ب��ي��ان��ات  ت�����ص��ع  ل���ه���ا، 
�ملدينة.  خلطط  �لذكي  �مل�صتقبل 
�توجيهات  ر�ؤي����ة  م��ن  ��ن��ط��الق��اً 
قيادتنا �حلكيمة، �ب�صفتنا �جلهة 
�لتحول  ع��م��ل��ي��ة  ب��ق��ي��ادة  �مل��ك��ل��ف��ة 
�لذكي يف دبي، �أطلقت دبي �لذكية 
جم��م��وع��ة ك��ام��ل��ة م���ن �مل����ب����ادر�ت 

�لذكية،  دب���ي  ع���ام  م��دي��ر  م�صاعد 
بيانات  ملوؤ�ص�صة  �لتنفيذي  �مل��دي��ر 
�صتكون  �لبيانات  �أن �صجالت  دبي، 
�إىل  للو�صول  �مل��وح��د  �مل�صدر  ه��ي 
�حلقائق حول �أهم جو�نب �حلياة 
�إم��ارة دب��ي، لذ� ت�صكل �لو�صيلة  يف 
ع��م��ل��ي��ات تطوير  ل���دع���م  �لأم���ث���ل 
�حت�صني  �حل��ك��وم��ي��ة  �خل����دم����ات 
�جلو�نب  جميع  يف  �ل��ن��ا���ص  ح��ي��اة 
�رف�����ع م�����ص��ت��وى ���ص��ع��ادت��ه��م. كما 
تر�بط  عملية  �ل�����ص��ج��الت  ت��دع��م 
�ل��ب��ي��ان��ات ف��ي��م��ا ب��ي��ن��ه��ا م���ن جهة، 
�ربط جو�نب �حلياة يف دبي عند 
�متالك بيانات قابلة للتحديث يف 

�إطار منظم. 
دبي  "تطمح  ���ص��ع��ادت��ه:  ��أ����ص���اف 
�لذكية من خالل مبادرة "�صجالت 
دبي" �إىل رفع جودة �لبيانات، مع 
كفوؤة  ح��ك��وم��ي��ة  خ���دم���ات  مت��ك��ني 
تتطلع  ك��م��ا  �مل��ج��ت��م��ع.  يف  ��صل�صة 
��صتخد�م  ح���الت  ع��دد  زي���ادة  �إىل 
ع��ل��وم �حت��ل��ي��الت �ل��ب��ي��ان��ات �لتي 
دبي"  "�صجالت  ع���ل���ى  ت���ع���ت���م���د 
�لقر�ر  �تخاذ  عملية  لدعم  �ذل��ك 

�موثوقة  دقيقة  ببيانات  �ل��ذك��ي 
�مرت�بطة".

خالل  "من  ���ص��ع��ادت��ه:  ��أ������ص����ح   
"�صجالت دبي" �صنتمكن �أي�صاً من 
���صتخد�م  ج��م��ع  عمليات  تقنني 
ب�����ص��ك��ل يحقق  �ت���ب���ادل �ل��ب��ي��ان��ات 
�ل���ص��ت��ف��ادة �ل��ق�����ص��وى م��ن��ه��ا، �قد 
"�صجالت  م���ب���ادرة  م��ق��ارن��ة  مت���ت 
طبقت  �أخ��������رى  د�ل  م����ع  دبي" 
ه��ذ� �ل��ن��ظ��ام، �مت �ل���ص��ت��ف��ادة من 
جت���ارب���ه���م ل��ت��ط��وي��ر �مل����ب����ادرة مبا 
��حتياجات  متطلبات  مع  يتالءم 

مدينة دبي". 
بيانات  "قانون  يف  ج��اء  مل��ا  ��ف��ًق��ا 
هذه  حت��دي��د  ���ص��ي��ت��م  ف���اإن���ه  دبي"، 
�ت�صنيفها،  �تنظيمها  �ل�صجالت 
�مل�صوؤ�لة  �جلهات  حتديد  �كذلك 
�صيتم  كما  �لذكية،  دب��ي  من  عنها 
�ل���ص��ت��ن��اد �إل��ي��ه��ا ك��م�����ص��در موحد 
�م�����وث�����وق يف ت���ق���دمي �خل���دم���ات 
للغري، �كذلك معرتف به ر�صمًيا 
ك�صجل  �ل���ذك���ي���ة  دب�����ي  ق���ب���ل  م����ن 
بيانات  ق��ان��ون  م��رج��ع��ي مب��وج��ب 

دبي. 
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اأخبـار الإمـارات
دار الرب حتقق اإجنازين يف 

اجلودة ونظم املعلومات
••  دبي-الفجر: 

�ملعلومات  �أم������ن  ن���ظ���ام  ����ص���ه���ادة  جت���دي���د  يف  �ل�����رب  د�ر  ج��م��ع��ي��ة  جن���ح���ت 
با�صتمر�رها  �ملانحة  "27001:2013"، ��حل�صول على تو�صية �جلهة 
يف نظام �إد�رة �جلودة "�لآيز�  9001:2015"، بعد تلبية �جلمعية لكافة 

�ملتطلبات ���صتيفائها �ملعايري �ملن�صودة يف �لنظامني �حليويني.
��أكد �لدكتور عبد�لعظيم م�صطفى مدير �إد�رة �جلودة ��لتطوير �لإد�ري 
يف "د�ر �لرب"، �أهمية �لإجنازين، �للذين حققتهما �جلمعية موؤخًر�، ممثلة 
باإد�رة �جلودة ��لتطوير �لإد�ري، �هما يعك�صان �صورة �إيجابية م�صرقة عن 
�جلمعية بني �ملتعاملني، �يعزز�ن موقعها على خارطة �جلمعيات �خلريية 

��ملوؤ�ص�صات �لإن�صانية يف د�لة �لإمار�ت ��ملنطقة ��لعامل �إجمال.

عبدالعزيز بن حميد النعيمي يعلن عن حزمة حوافز اقت�سادية يف مدينة عجمان الإعالمية احلرة
•• عجمان-وام:

�أعلن �ل�صيخ عبد�لعزيز بن حميد �لنعيمي رئي�ص جمل�ص �إد�رة مدينة 
عجمان �لإعالمية �حلرة عن �إطالق حزمة حو�فز �قت�صادية لتعزيز 
�دع���م ق��ط��اع �لأع��م��ال يف �مل��دي��ن��ة ب��وج��ه خ��ا���ص ��لإم�����ارة ب�صكل عام 
�لقت�صادي  �لو�صع  تاأثري�ت  حدة  من  �مل�صتثمرين  على  ��لتخفيف 

�حلايل ب�صبب �أزمة فري��ص "كور�نا".
��أ�صدر �ل�صيخ عبد�لعزيز بن حميد �لنعيمي �ليوم قر�ر� ت�صمن �إلغاء 
�لغر�مات �ملرتتبة علي �مل�صتثمرين نتيجة عدم جتديد عقود �لإيجار 
للوحد�ت �مل�صتاأجرة من قبل �ملن�صاآت �ملرخ�صة يف �ملدينة �لإعالمية 
�ملدينة  د�خ��ل  خاللها  م��ن  للعمل  كمقر�ت  قبلها  م��ن  ��مل�صتخدمة 

�لإعالمية �ذلك حتى نهاية �أبريل �لقادم.

كما ت�صمن �لقر�ر رد جميع �ملبالغ �مل�صتلمة من قبل �ملدينة �لإعالمية 
�ملن�صاآت  قبل  م��ن  �مل�صتاأجرة  ل��ل��وح��د�ت  م��و�ق��ع  ك�صمانات  ��مل��ق��ررة 
�ملرخ�صة لدى �ملدينة �لإعالمية �إ�صافة �إىل �إ�صد�ر عدم �ملمانعة من 
�ملدينة  لدى  �ملرخ�صة  �ملن�صاآت  �عمال  �م�صتخدمي  موظفي  �إنتقال 
�لإعالمية من من�صاأة �إىل �أخرى د�خل �ملدينة �لإعالمية �بحرية من 
خالل عقود عمل د�ئمة �أ� حمددة �ملدة، � بد�ن غر�مات حتى نهاية 

�لعام �حلايل.
��صيتم تطبيق �لقر�ر على �مل�صتثمرين �موظفي �م�صتخدمي �عمال 
فرتة  �ط���و�ل  �حلاليني  �لإع��الم��ي��ة  �ملدينة  ل��دى  �ملرخ�صة  �ملن�صاآت 

�صريانه.
خا�ص  ت�صريح  يف   - �لنعيمي  حميد  ب��ن  ع��ب��د�ل��ع��زي��ز  �ل�صيخ  ��أك����د 
لوكالة �أنباء �لمار�ت - �أن مدينة عجمان �لإعالمية �حلرة ��صعت 

��صتقطاب �ل�صتثمار�ت  �إىل  ��صرت�تيجيات هادفة ت�صعى  ن�صاأتها  منذ 
�لأجنبية �تعزيز منو �ل�صتثمار�ت يف د�لة �لإمار�ت مما يوؤدي بد�ره 
��مل�صتد�مة  �ل�صاملة  ��لجتماعية  �لقت�صادية  �لتنمية  حتقيق  �إىل 

لي�ص يف �إمارة عجمان فقط بل �يف جميع �أنحاء �لد�لة .
�قال �صموه �إنه �نظر�ً للظر�ف �حلالية ب�صبب �أزمة فري��ص كور�نا 
�تاأثري�ته على �أعمال �مل�صتثمرين فقد تقرر �إطالق هذه �حلزمة حتى 

ت�صاهم يف �حتو�ء �أية �آثار �صلبية قد تو�جه �مل�صتثمرين يف �ملدينة .
�لإعالمية  عجمان  مدينة  حر�ص  �لنعيمي  عبد�لعزيز  �ل�صيخ  ��أك��د 
درجات  باأق�صى   � حرفية  بكل  فيها  �لعمل  ��صتمر�رية  على  �حل��رة 
لأية  ح��زم   � ج��دي��ة  بكل  �لت�صدي  على  �ل�صديد  ��إ���ص��ر�ره��ا  �ملهنية 
�مل�صتثمرين  �أزم��ة فري��ص كور�نا على  تنتج عن  �صلبية قد  تاأثري�ت 

يف �ملدينة.

»اجلندي« الع�سكرية تواكب اآخر امل�ستجدات وتوزع اإلكرتونيًا يف اإبريل
•• ابوظبي-الفجر:

�ن�صجاماً مع قر�ر�ت د�لة �لإمار�ت 
�لعربية �ملتحدة �تعليمات خمتلف 
�جلهات �ملخت�صة يف �صاأن مو�جهة 
قررت  �مل�صتجد،  ك��ور�ن��ا  ف��ري����ص 
�لع�صكرية  »�جل������ن������دي  جم����ل����ة 
�لدفاع  ل����وز�رة  �لتابعة  �ل�صهرية 
ل�صهر   555 رق���م  ع��دده��ا  ت��وزي��ع 
�إلكرت�ين  ب�صكل   2020 �إب��ري��ل 
��مل�صتفيدين  �مل�����ص��رتك��ني  جلميع 
�ذل�������ك م�����ر�ع�����اة ل���ال����ص���رت�ط���ات 
�ل�صالمة  �ع�����و�م�����ل  �ل�������ص���ح���ي���ة 

��لوقاية �ملتبعة يف هذ� �لإطار.
�ق���د ت��ن��ا�ل �ل��ع��دد �جل��دي��د ملجلة 
��لتحليل عدد�ً  بالبحث  »�جلندي 
من �لق�صايا ��ملو�صوعات �حليوية 
�لتي تهم �ملتابع يف �ملنطقة �لعربية 
��لعامل، بالإ�صافة �إىل ��صتعر��صها 
�ملتعلقة  ��لأخبار  �لفعاليات  لأهم 
�مل�صلحة  ��ل��ق��و�ت  �ل��دف��اع  ب����وز�رة 

�لإمار�تية.
�ق�����د ج������اءت »ك���ل���م���ة �جل����ن����دي يف 
 2020 �إب����ري����ل  ل�����ص��ه��ر  ع����دده����ا 
حت��ت ع���ن���و�ن: »ر���ص��ائ��ل �لإم�����ار�ت 
�لع�صرين«،  ق��م��ة  يف  �حل�����ص��اري��ة 
�أك����������دت م�����ن خ����الل����ه����ا �أن  ح����ي����ث 
�لإم����������ار�ت �ل���ع���رب���ي���ة �مل���ت���ح���دة مل 
كور�نا  فري��ص  ظهور  منذ  تثبت 
�مل�����ص��ت��ج��د �أن���ه���ا د�ل����ة ق�����ادرة على 
��حدة  بر�ؤية  للمخاطر  �لت�صدي 
فح�صب،  �ف��اع��ل��ة  ���ص��دي��دة  ��إد�رة 
��إمن�����ا ه���ي د�ل����ة ���ص��اح��ب��ة ر�صالة 
ح�صارية-�إن�صانية، �طرف مهم يف 
�لتعامل مع �لتحديات �لتي تو�جه 
�إليها  ينظر  �لعامل  ��أن  �لب�صرية، 

باهتمام كبري يف �أ�قات �لأزمات.
�حت��ت ع��ن��و�ن »�ل��ربن��ام��ج �لنو�ي 
�ل�صلمية  ل���الأغ���ر�����ص  �لإم����ار�ت����ي 
�ألقت �ملجلة يف ملفها  ��لتنموية«، 

�لرئي�صي �ل�صوء على �أهد�ف د�لة 
�لنو�ي  برناجمها  م��ن  �لإم�����ار�ت 
�لفريد �لذي يهدف �إىل �إنتاج طاقة 
خما�ف  �إث���ارة  د�ن  �صلمية  ن��و�ي��ة 
�لعامل من �لنت�صار �لنو�ي، حيث 
�إن �لطاقة �لنو�ية ميكن �أن تكون 
��ل��ت��ن��م��ي��ة �خدمة  ل��ل��ب��ن��اء  ع���ون���اً 
لل�صر�ع  م�صدر�ً  �لي�صت  �لب�صرية 
�ملجلة  �توؤكد  ��لتهديد،  ��خلطر 
�لإمار�ت  د�ل��ة  �أن  �ل�صياق  ه��ذ�  يف 
�لتي  �لأ�ىل  �لعربية  �ل��د�ل��ة  ه��ي 
لالأغر��ص  �لنو�ية  �لطاقة  تنتج 
�لتنموية، ما ميثل �إجناز�ً ح�صارياً 
ج��دي��د�ً ل��ل��د�ل��ة ي��وؤك��د ري��ادت��ه��ا يف 
�لعمل على تطوير �لطاقة  جمال 
��لطاقة  ع�����ام  ب�����ص��ك��ل  �مل���ت���ج���ددة 

�لنو�ية على �جه �خل�صو�ص.
كما حر�ص عدد »�جلندي �جلديد 
�أبرز �لأحد�ث  على ر�صد �مو�كبة 
��لأمنية  ��لع�صكرية  �ل�صيا�صية 
��لتطور�ت �لعلمية ��لتكنولوجية 
�لتقنيات  �إل���ي���ه���ا  �����ص���ل���ت  �ل���ت���ي 
يف  �ل�صطناعي  ��لذكاء  �حلديثة 
�ل�صالح  �جديد  �لع�صكري  �ملجال 

مبختلف د�ل �لعامل.
�قامت �ملجلة عرب باب �أزمة كور�نا 
ب��ا���ص��ت��ع��ر����ص ب��ع�����ص �لإج��������ر�ء�ت 
�ل��ت��ي �تخذتها  �مل��ب��ك��رة  ��ل��ت��د�ب��ري 
�لإمار�ت  بد�لة  �حلكيمة  �لقيادة 
�نت�صار  من  للحد  �ملتحدة  �لعربية 
ف��ري����ص ك��ور�ن��ا �ت��د�ع��ي��ات��ه على 
�ع���ل���ى خمتلف  �مل��ج��ت��م��ع  �أف��������ر�د 
�ل��ق��ط��اع��ات �ل���ت���ي ق���د ت��ت��اأث��ر من 

�نت�صاره على جميع �مل�صتويات.
�يف باب »لقاء �لعدد«، �لتقت جملة 
�جل���ن���دي م���ع ���ص��ع��ادة �ل���ل���و�ء )م( 
�لقو�ت  ق��ائ��د  �ل��ب��وع��ي��ن��ني،  خ��ال��د 
�ل�صابق  ��ل��دف��اع �جل���وي  �جل��وي��ة 
�ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت  ب��د�ل��ة 
من  �لعديد  �صعادته  م��ع  �ناق�صت 

�ل���در�����ص���ات ��ل���ب���ح���وث ��مل���ق���الت 
��لثقافية  �ل��ع�����ص��ك��ري��ة  ��لأخ����ب����ار 
�حتر�ص  ��لطبية،  ��لقت�صادية 
ع����ل����ى ت���غ���ط���ي���ة �أه���������م �لأح����������د�ث 
�أهم  �لريا�صة �لع�صكرية، �ترجمة 
�ملو�صوعات ��لتحقيقات �ل�صحفية 
�ل�صخ�صيات  ك��ب��ار  م��ع  ��ل��ل��ق��اء�ت 
�لعدد  ��صدر  ��ملدنية.  �لع�صكرية 
من  �لأ�ل  يف  �مل��ج��ل��ة  م���ن  �لأ�ل 
�أكتوبر عام 1973 بهدف تغطية 
�مل�صلحة  �ل��ق��و�ت  �ن�صاطات  �أخ��ب��ار 
�لإم�����ار�ت  ب��د�ل��ة  �ل���دف���اع  ��ز�رة 
جملة  �ت�صارك  �ملتحدة.  �لعربية 
»�جلندي يف �أهم �ملعار�ص �لع�صكرية 
�قد  ��ل��د�ل��ي��ة،  ��لعربية  �ملحلية 
��صتطاعت �أن تبني عالقات متينة 
ع����دد م���ن م�����ص��ن��ع��ي �منتجي  م���ع 
خمتلف  يف  �لع�صكرية  �ل�صناعات 

�أنحاء �لعامل.

�لأمور ��لق�صايا �لتي تهم �ملتابع، 
كالتغري�ت �لتي طر�أت على م�صهد 
�م�صتجد�تها  �جل����وي����ة  �حل������رب 
��لتهديد�ت  ���صائلها  ��أد��ت���ه���ا 
�ملحتملة  ��مل�����ص��ت��ق��ب��ل��ي��ة  �ل��ن��ا���ص��ئ��ة 
�كيفية مو�جهتها، �عدد�ً �آخر من 

�لق�صايا ذ�ت �ل�صلة.
»در��صات  ب��اب  يف  �ملجلة  �ت��ن��ا�ل��ت 
�حتليالت«، مو�صوعاً بعنو�ن: »يف 
�صوء �لتفاق بني �لوليات �ملتحدة 
�إىل  �أفغان�صتان  طالبان..  �حركة 
�أين؟«، كما تنا�لت �ملجلة يف �لباب 
نف�صه، مو�صوع »�لطائر�ت �مل�صرية 
�لرتكية.. ر�ؤية تقييمية من ��قع 

�ملعارك �لليبية ��ل�صورية«.
�ل�صتد�مة..  »جناح  عنو�ن  �حتت 
�لأر������ص«،  ك��وك��ب  من�صة حل��م��اي��ة 
هذ�  �أهمية  »�جل��ن��دي  ��صتعر�صت 
دبي،   2020 �إك�����ص��ب��و  يف  �جل���ن���اح 

�جلناح  ه�����ذ�  �إن  �مل���ج���ل���ة  �ق����ال����ت 
����ص���ي���ك���ون �����ص����اه����د�ً  م����اث����اًل على 
جمال  يف  �ملنجز  ��لتقدم  �لرتكيز 
�ل����ص���ت���د�م���ة يف د�ل�����ة �لإم��������ار�ت، 
�لد�لة  يف  للتغيري  ح��اف��ز�ً  ليمثل 
ع���رب نهجها  ��ل����ع����امل،  ��مل��ن��ط��ق��ة 
ي�صتهدف  �ل��ذي  للتو��صل  �لفريد 
�ل��ن��ا���ص م���ن ج��م��ي��ع �لأع����م����ار، من 
خالل ��صتعر��ص �أف�صل �ملمار�صات 
م�صتوى  على  �ملجال  بهذ�  �ملتعلقة 

�لعامل.
م�صاحات  �مل���ج���ل���ة  �أف���������ردت  �ق�����د 
�آر�ء  ل���ص��ت��ع��ر����ص  �صفحاتها  م��ن 
�لكتاب  م����ن  ن���خ���ب���ة  �حت����ل����ي����الت 
عن  للحديث  ��لعرب  �لإمار�تيني 
خم��ت��ل��ف �ل��ق�����ص��اي��ا ��لأم�����ور �لتي 

تهم �لقر�ء.
ع�صكرية  جم��ل��ة  »�جل���ن���دي  �ت��ع��د 
بن�صر  ت���ه���ت���م  ����ص���ه���ري���ة  ث���ق���اف���ي���ة 

دعوة حل�صور اجتماع اجلمعية العمومية ال�صنوية
 ل�صركة يونيكاي لالأغذية )�صركة م�صاهمة عامة(

يت�صرف جمل�ص �إد�رة �صركة يونيكاي لالأغذية )�ص.م.ع( بدعوة �ل�صادة �مل�صاهمني لجتماع �جلمعية �لعمومية �ل�صنوية عن بعد/ 
�لكرت�نياً �ذلك يف متام �ل�صاعة �لثانية ع�صرة م�صاء�ً من يوم �خلمي�ص �ملو�فق 2020/04/23 للنظر يف جد�ل �لأعمال �لتايل:

1- �صماع تقرير جمل�ص �لإد�رة عن ن�صاط �ل�صركة �عن مركزها �ملايل عن �ل�صنة �ملالية �ملنتهية يف 2019/12/31 ��لت�صديق عليه.
2- �صماع تقرير مدقق �حل�صابات عن �ل�صنة �ملالية �ملنتهية يف 2019/12/31 ��لت�صديق عليه.

3- مناق�صة ميز�نية �ل�صركة �ح�صاب �لأرباح ��خل�صائر عن �ل�صنة �ملالية �ملنتهية يف 2019/12/31 ��لت�صديق عليها.
4- �إبر�ء ذمة �أع�صاء جمل�ص �لإد�رة عن �ل�صنة �ملالية �ملنتهية يف 2019/12/31.

5- �إبر�ء ذمة مدققي �حل�صابات عن �ل�صنة �ملالية �ملنتهية يف 2019/12/31.
6- تعيني مدققي �حل�صابات لعام 2020 �حتديد �أتعابهم.

7- �نتخاب �أع�صاء جمل�ص �لإد�رة.
8- قرار خا�س:

1- �لنظر يف �تخاذ قر�ر خا�ص لإ�صتمر�ر �ل�صركة يف ن�صاطها �أ� بحل �ل�صركة بعد �أن جتا�زت �خل�صائر �ملرت�كمة ن�صف ر�أ�ص �ملال �مل�صدر.
2- مر�جعة ��عتماد �لتقدير�ت �لأ�لية للتعامالت مع �لأطر�ف ذ�ت �لعالقة لعام 2020.

750.000 درهم  بقيمة  تقديرية  �صنوية  مب�صرتيات   للمارجرين  �ل�صركة  موردي  �أحد  هي  �ص.م.ع  �ملتحدة  �لأغذية  • �صركة 
)قيمة �مل�صرتيات �لفعلية لعام 2019: 641.802 درهم(

700.000 درهم )قيمة �ملبيعات �لفعلية لعام 2019:  بقيمة  تقديرية  �صنوية  �ل�صركة مببيعات  �أحد عمالء  للفنادق هو  • �أبجار 
575.530 درهم(

3.500.000 درهم  قدرها  تقريبية  �صنوية  بخدمات  �لعمالة  توريد  �صركات  �إحدى  هي  �لتوظيف  خلدمات  �أنوفي�صن  • �صركة 
)قيمة �خلدمات �لفعلية لعام 2019: 3.897.490 درهم(.

مالحظات:
.https://esrv.dfm.ae 1- ميكن للم�صاهمني �لت�صويت على �لقر�ر�ت من خالل ر�بط �لكرت�ين �مل�صجل لدى

2- تعقد �جتماعات �جلمعية مبقر �ل�صركة يف �ليوم ��ل�صاعة �ملحددة بدعوة �مل�صاهمني �ذلك بح�صور جمل�ص �لإد�رة �مدقق �حل�صابات 
��مل�صجل �مقرر �لجتماع �جامع �ل�صو�ت �يكون ح�صور �مل�صاهمني من خالل �مل�صاركة �للكرت�نية �بد�ن ح�صور �صخ�صي.

3- يحوز ملن له حق ح�صور �جلمعية �ن ينيب عنه من يختاره من غري �أع�صاء جمل�ص �لإد�رة مبقت�صى توكيل خا�ص ثابت بالكتابة 
%( خم�صة باملئة من ر�أ�ص مال �ل�صركة �ميثل  �يجب �أل يكون �لوكيل لعدد من �مل�صاهمني حائز�ً بهذه �ل�صفة على �أكر من )5 

ناق�صي �لأهلية �فاقديها �لنائبون عنهم قانوناً.
4- لل�صخ�ص �لعتباري �أن يفو�ص �أحد ممثليه �أ� �لقائمني على �إد�رته مبوجب قر�ر من جمل�ص �إد�رته �أ� من يقوم مقامة ليمثله 

يف �جلمعية �لعمومية لل�صركة �يكون لل�صخ�ص �ملفو�ص �ل�صالحيات �ملقررة مبوجب قر�ر �لتفوي�ص.
5- يكون مالك �ل�صهم �مل�صجل يف يوم �لأربعاء �ملو�فق 2020/4/22 هو �صاحب �حلق يف �لت�صويت يف �جلمعية �لعمومية ��لت�صجيل 

على �لنظام �للكرت�ين.
www. 6- ميكن للم�صاهمني �لطالع على �لبيانات �ملالية لل�صركة �تقرير حوكمة �ل�صركة من خالل �ملوقع �للكرت�ين لل�صركة

.www.dfm.ae ملوقع �للكرت�ين ل�صوق دبي �ملايل�� unikai.com
�لتايل:  ��ل�صلع  �ملالية  �لأ�ر�ق  لهيئة  �للكرت�ين  �ملوقع  �مل�صتثمرين من خالل  دليل حقوق  �لط��الع على  للم�صاهمني  7- ميكن 

.https://www.sca.gov.ae/Arabic/Pages/Home.aspx
8- ل يكون �نعقاد �جلمعية �لعمومية �صحيحاً �إل �إذ� مت ت�صجيل �إلكرت�نياً مل�صاهمون ميلكون �أ� ميثلون بالوكالة ما ل يقل عن 
%( من  ر�أ�صمال �ل�صركة فاإذ� مل يتو�فر هذ� �لن�صاب يف �لجتماع �لأ�ل فاإنه �صيتم عقد �لجتماع �لثاين يوم �خلمي�ص �ملو�فق   50(
30 �إبريل 2020 يف نف�ص �لزمان )�لجتماع �لثاين يعقد بعد م�صي مدة ل تقل عن )5( خم�صة �أيام �ل جتا�ز )15( خم�صة ع�صر 

يوماً من تاريخ �لجتماع �لأ�ل �يعترب �لجتماع �ملوؤجل �صحيحاً �أيا كان عدد �مل�صاهمني �مل�صجلني(.
9- �لقر�ر �خلا�ص هو �لقر�ر �ل�صادر باأغلبية �أ�صو�ت �مل�صاهمني �للذين ميلكون ما ل يقل عن ثالثة �أرباع �لأ�صهم �ملمثلة يف �جتماع 

�جلمعية �لعمومية لل�صركات �مل�صاهمة.

 �صركة يونيكاي لالأغذية )�صركة م�صاهمة عامة(
االإعالن عن فتح باب الرت�صيح لع�صوية جمل�س االإدارة

يت�صرف جمل�ص �إد�رة �ل�صركة باإعالم �ل�صادة �مل�صاهمني عن فتح باب �لرت�صيح لع�صوية جمل�ص �إد�رة �ل�صركة 

9/�إبريل/2020  �ملو�فق  �إىل يوم �خلمي�ص  31/مار�ص/2020  �ملو�فق  �لثالثاء  �ذلك خالل �لفرتة من يوم 

�لكل �صخ�ص/ م�صاهم تو�فرت فيه �صر�ط �لرت�صيح لع�صوية جمل�ص �لإد�رة �ن ير�صح نف�صه لع�صوية �ملجل�ص 

�مليد�ن  �صارع   1 �لقوز  �لرئي�صي مبنطقة  �ل�صركة  �ل�صركة يف مقر  �إد�رة  �إىل  به  يتقدم  تر�صيح  مبوجب طلب 

.samah.zaab@unikai.com :ص.ب: 6424 �أ� من خالل �لربيد �للكرت�ين �لتايل�

�على �أن يرفق بالطلب نبذة تعريفية عن مقدمة ��صفة �لع�صوية �لتي يرغب يف تر�صيح نف�صه على �أ�صا�صها 

)ع�صو تنفيذي- ع�صو غري تنفيذي- ع�صو م�صتقل(.

�صروط عامة:

1- عدد �لأع�صاء �ملطلوب �نتخابهم لع�صوية جمل�ص �لإد�رة �صبعة )7( �أع�صاء.

�فقاً  �ذل��ك  �لإع��الن  تاريخ  من  يوماً   )10( ملدة  مفتوحاً  �لإد�رة  جمل�ص  لع�صوية  �لرت�صيح  باب  �صيظل   -2

ملتطلبات �ملادة )40( من قر�ر جمل�ص �إد�رة �لهيئة رقم )7/ر.م( ل�صنة 2016 ب�صاأن معايري �لإن�صباط �ملوؤ�ص�صي 

�حوكمة �ل�صركات �مل�صاهمة �لعامة.

3- ي�صرتط فيمن ير�صح نف�صه لع�صوية جمل�ص �لإد�رة �أن تنطبق عليه �ل�صر�ط �لو�ردة يف �لقانون �لإحتادي 

رقم )2( ل�صنة 2015 يف �صاأن �ل�صركات �لتجارية �قر�ر جمل�ص �إد�رة �لهيئة رقم )7/ر.م( ل�صنة 2016 ب�صاأن 

معايري �لن�صباط �ملوؤ�ص�صي �حوكمة �ل�صركات �مل�صاهمة �لعامة ��لنظام �لأ�صا�صي لل�صركة.

4- �أن يرفق بطلب �لرت�صح �مل�صتند�ت �مل�صار �إليها يف �ملادة )41( من قر�ر جمل�ص �إد�رة �لهيئة رقم )7/ر.م( 

ل�صنة 2016.

5- ل يجوز للمر�صح بعد غلق باب �لرت�صح �لتنازل عن تر�صحه ل�صخ�ص �آخر.

�ملوجودة  �لإع��الن��ات  ل��وح��ة  يف  بالرت�صيح  �خلا�صة  �بياناتهم  �ملر�صحني  �أ���ص��م��اء  بن�صر  �ل�صركة  �صتقوم   -6

بتاريخ   )www.unikai.com( �لد�لية  �ملعلومات  ب�صبكة  �ل�صركة  موقع  �على  لل�صركة  �لرئي�صي  باملقر 

.2020/4/12

7- �صيتم مو�فاة هيئة �لأ�ر�ق �ملالية ��ل�صلع ��ل�صوق بقائمة �أ�صماء �ملر�صحني بعد غلق باب �لرت�صيح.

دعوة امل�صاهمني حل�صور اجتماع اجلمعية العمومية
ل�صركة خمازن لال�صتثمار )�س.م.خ( عن العام 2019

عن طريق )التمرير(
بامارة  مقرها  ��لكائن  )����ص.م.خ.(  لال�صتثمار  خم��ازن  �صركة  تعلن 

 2015 ل�صنه   2 رق��م  �لحت���ادى  �لقانون  �ىل  ��صتناد�  �ن��ه   �ب��و ظبي 

 � �لتاأ�صي�ص  �حكام عقد  �لتجارية  �عطفا على  �ل�صركات  بخ�صو�ص 

جمل�ص  ي�صر   ، ���ص.م.خ  لال�صتثمار  خم��ازن  ل�صركة  �ل�صا�صى  �لنظام 

�جتماع  حل�صور  دعوتكم  ����ص.م.خ  لال�صتثمار  خم���ازن  �صركة  �د�رة 

31-12-2019  �ذلك  �ملالية �ملنتهية يف  �جلمعية �لعمومية لل�صنة 

للنظر فى جد�ل �لعمال �لتايل:

1-مناق�صة تقرير جمل�ص �لإد�رة عن ن�صاط �ل�صركة عن �ل�صنة �ملالية 

�ملنتهية 2019-12-31

2-مناق�صة تقرير مدقق �حل�صابات عن �ل�صنة �ملالية �ملنتهية 2019-12-31 

3-مناق�صة �مليز�نية �لعمومية �ح�صاب �لرباح ��خل�صائر لل�صركة عن 

�ل�صنة �ملالية �ملنتهية بتاريخ 31 دي�صمرب 2019 � �لت�صديق عليها  .

4-�بر�ء ذمة �ع�صاء جمل�ص �لد�رة �مدقق �حل�صابات من �مل�صئولية 

حتى تاريخ �ل�صنه �ملالية �ملنتهية بتاريخ 31 دي�صمرب 2019 .

5-��ملو�فقة على مقرتح جمل�ص �لد�رة بتوزيع �رباح على �مل�صاهمني 

6-�لنظر ��ملو�فقة على توزيع مكافئات على �ع�صاء جمل�ص �لد�رة.

 2020 دي�صمرب   31 يف  �ملنتهية  لل�صنة  �حل�صابات  مدقق  7-تعيني 

�حتديد �تعابه.

�ذلك فى �ملو�عيد �لتالية :

)1(   متام �ل�صاعة �لو�حدة ظهر يوم �خلمي�ص �ملو�فق 2020/04/16 

�ذلك بطريق )) �لتمرير(( 

يف  �لعمومية  �جلمعية  �صتنعقد  �لن�صاب  �إكتمال  ع��دم  ح��ال  يف   )2(

متام �ل�صاعة �لو�حدة ظهر يوم �لأحد �ملو�فق 2020/04/26 �ذلك 

بطريق ))�لتمرير(( ��صيكون �لجتماع �صحيحا مبن ح�صر

�صركة خمازن لال�صتثمار �س م خ
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العدد 12897 بتاريخ 2020/3/31 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�صادية بان �ل�ص�����ادة/مطعم �ل�صرق �ل��صط

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�صة رقم:1105220 
تعديل �ل�صركاء تنازل �بيع/��صافة �صيف �صامل حممد �صعيد �لفار�صي %100

تعديل �ل�صركاء تنازل �بيع/حذف غدير حممد �صعيد �لورع �لعفاري
تعديل ��صم جتاري من/مطعم �ل�صرق �ل��صط

AL SHARQ AL OUSAT RESTAURANT
�ىل/بقالة �لو�صع

ALWADA GROCERY
تعديل ن�صاط/��صافة بقالة )4711003(
تعديل ن�صاط/حذف مطعم )5610001(

فعلى كل من له حق �� �عرت��ص على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�صادية خالل �أربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن ��ل فان 
�لد�ئرة غري م�صوؤ�لة عن �ي حق �� دعوى بعد �نق�صاء هذه �ملدة حيث 

�صت�صتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12897 بتاريخ 2020/3/31 

اإعــــــــــالن
لتجميل  �لذهبية  �ل�ص�����ادة/�ملهره  بان  �لقت�صادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �ل�صيد�ت رخ�صة رقم:2021471 
تعديل �كيل خدمات

��صافة �صليمان ر��صد �صالم �لنعيمي
تعديل �ل�صركاء تنازل �بيع
��صافة نعيمه بوزد�غ %100
تعديل �ل�صركاء تنازل �بيع

حذف مبارك مهري مبارك �صلطان �حلمريي
د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��ص   �� حق  له  من  كل  فعلى   
�لتنمية �لقت�صادية خالل �أربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن 
��ل فان �لد�ئرة غري م�صوؤ�لة عن �ي حق �� دعوى بعد �نق�صاء هذه 

�ملدة حيث �صت�صتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12897 بتاريخ 2020/3/31 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�صادية بان �ل�ص�����ادة/برميا لال�صت�صار�ت �لهند�صية 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب ذ.م.م رخ�صة رقم:1255087 
تعديل �ل�صركاء تنازل �بيع

��صافة �صامل خمي�ص عبد�لرحمن �لربيكي %51
تعديل �ل�صركاء تنازل �بيع

��صافة فرحه �صامل خمي�ص عبد�لرحمن �لربيكي %49
تعديل �ل�صركاء تنازل �بيع

حذف خالد �حمد عبد�هلل فقي�ص �مل�صعبي
تعديل �ل�صركاء تنازل �بيع

حذف خالد حممد حمد �لنيل �حمد
 فعلى كل من له حق �� �عرت��ص على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�أربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن ��ل فان  �لقت�صادية خالل 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�صاء  بعد  دعوى   �� حق  �ي  عن  م�صوؤ�لة  غري  �لد�ئرة 

�صت�صتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12897 بتاريخ 2020/3/31 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�صادية بان �ل�ص�����ادة/مطعم �كافترييا نينار ذ.م.م

CN قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�صة رقم:1056075 
تعديل �ل�صركاء تنازل �بيع

��صافة ��صياد لد�رة �ل�صركات- �صركة �ل�صخ�ص �لو�حد ذ.م.م
ASYAD COMPANIES MANAGEMENT- SOLE PROPRIETORSHIP LLC 

تعديل �ل�صركاء تنازل �بيع
First Clique Cafe & Restaurant صافة فري�صت كليك كافيه �مطعم��

تعديل �ل�صركاء تنازل �بيع
حذف �� �ت�ص �يه �نف�صتمنت ��ص بي يف ري�صرت كتد ليمتد

OHA INVESTMENT SPV RSC LTD
تعديل �ل�صركاء تنازل �بيع

حذف �ر �ف كي �نف�صتمنت ��ص بي يف ري�صرتكتد ليمتد
RFK INVESTMENT SPV RSC LTD

 فعلى كل من له حق �� �عرت��ص على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية 
خالل �أربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن ��ل فان �لد�ئرة غري م�صوؤ�لة عن 

�ي حق �� دعوى بعد �نق�صاء هذه �ملدة حيث �صت�صتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12897 بتاريخ 2020/3/31 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�صادية بان �ل�ص�����ادة/�صالون دي بابيون

CN قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�صة رقم:1398040 

تعديل �ل�صركاء تنازل �بيع

��صافة عي�صى عبد�هلل عي�صى عبد�هلل �حلو�صني %100

تعديل �ل�صركاء تنازل �بيع

حذف �صعيد ر��صد عبد�لرحمن �ل�صعيد

د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��ص   �� حق  له  من  كل  فعلى   

�لتنمية �لقت�صادية خالل �أربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن 

��ل فان �لد�ئرة غري م�صوؤ�لة عن �ي حق �� دعوى بعد �نق�صاء هذه 

�ملدة حيث �صت�صتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12897 بتاريخ 2020/3/31 

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

�مل�صتقبل لرتكيب �لتمديد�ت �ل�صحية
رخ�صة رقم:CN 2098946  تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 12897 بتاريخ 2020/3/31 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�صادية بان �ل�ص�����ادة/فور�صن 
  CN 1856043:لد�لية لتجارة �ملكيفات رخ�صة رقم�

تقدمو� �لينا بطلب
�لغاء رخ�صة

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

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  31  مار�س  2020 العدد 12897 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  31  مار�س  2020 العدد 12897 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  31  مار�س  2020 العدد 12897 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  31  مار�س  2020 العدد 12897 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  31  مار�س  2020 العدد 12897 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  31  مار�س  2020 العدد 12897 

العدد 12897 بتاريخ 2020/3/31   
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2020/1640
اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (

تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات االإيجارية يف دبي باأنه �صينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  االمــارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2020/04/08 االربعاء  يوم  م�صاء   6:00 ال�صاعة 

�صده جيبني للتجارة �س.ذ.م.م و او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
�صعر التقييم   الو�صف       

 6،900 مكائن خياطه و اأقم�صه          
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�صيك �صمان وللمزيد من املعلومات التف�صل 
بزيارة املوقع االلكرتوين www.emiratesauction.ae وعلى كل من له اعرتا�س التقدم 

باعرتا�صه معززا اإياه مبا يربره من م�صنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على االأقل .
االمارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12897 بتاريخ 2020/3/31   
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2019/8585
اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (

تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات االإيجارية يف دبي باأنه �صينعقد 
متام  يف  وذلــك   www.emiratesauction.ae للمزادات  االمــارات  موقع  على  علني  مــزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2020/04/08 االربعاء  يوم  م�صاءا   6:00 ال�صاعة 

�صده حممد اآ�صف ويل زاده للتجاره العامة �س.ذ.م.م و او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
�صعر التقييم   الو�صف       

 300 اأغرا�س مكتبيه        
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�صيك �صمان وللمزيد من املعلومات التف�صل 
بزيارة املوقع االلكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�س التقدم 

باعرتا�صه معززا اإياه مبا يربره من م�صنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على االأقل .
االمارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12897 بتاريخ 2020/3/31   
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2019/11731
اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (

تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات االإيجارية يف دبي باأنه �صينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  االمــارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2020/04/08 االربعاء  يوم  م�صاء   6:00 ال�صاعة 

�صده مرت�صى ر�صوى �صيد حممد كاظم و او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
�صعر التقييم   الو�صف       

 7،170 اأثاث �صقه            
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�صيك �صمان وللمزيد من املعلومات التف�صل 
بزيارة املوقع االلكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�س التقدم 

باعرتا�صه معززا اإياه مبا يربره من م�صنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على االأقل .
االمارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12897 بتاريخ 2020/3/31   
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2020/1151
اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (

مزاد  �صينعقد  باأنه  دبي  يف  االإيجارية  املنازعات  ف�س  مركز  تكليف  على  وبناء  للمزادات  االمــارات  تعلن 
 6:00 ال�صاعة  متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  االمــارات  موقع  على  علني 
�صبا  نيل  اإي يف واي  للمنفذ �صده  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2020/04/08 يوم االربعاء  م�صاءا 

�س.ذ.م.م )فرع( + كارميلو الكاال مارانان + ايبى كويزا بافول و او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
�صعر التقييم   الو�صف       

 4،750 معدات �صالون         
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�صيك �صمان وللمزيد من املعلومات التف�صل 
بزيارة املوقع االلكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�س التقدم 

باعرتا�صه معززا اإياه مبا يربره من م�صنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على االأقل .
االمارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات اليجارية

منوذج اإعالن الن�صر عن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم �كيل �لت�صجيل /      

�ملالك: �لتميمي �م�صاركوه 
بن�صر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 140524
 باإ�صم : كاتربيلر موتورين جي �م بي  �إت�ص & كو. كي جي
 �عنو�نه: فالكين�صتايرن �صرت��صي  2، 24159 كييل، �أملانيا.

بتاريخ: 2011/09/25 ��مل�صجلة حتت �لرقم: 140524 
�صورة العالمة

�ذلك لتمييز �ل�صلع �أ� �خلدمات �لو�قعة بالفئة :7
�نتهاء حلماية يف:  تاريخ  �عتبار�ً من  �أخ��رى  �صنو�ت  �ملفعول ملدة ع�صر  نافذة  �حلماية 

2020/03/25 �حتى تاريخ: 2030/03/25

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  31  مار�س  2020 العدد 12897 

EAT 147604

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم �كيل �لت�صجيل / �ملالك: �لتميمي �م�صاركوه

طلب لت�صجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 
بتاريخ: 2020/02/19 �ملودعة بالرقم  326042 

بيانات �لأ�لوية:
�ل�صم: �صتاي �يل هولدينغز بي تي ��ي ليمتد

�عنو�نه: ليفل 10 ، 80 كالرن�ص �صرتيت ، �صيدين ، نيو �صا�ث �يلز، 2000، ��صرت�ليا.   
�صورة العالمة

�ذلك لتمييز �ل�صلع �أ� �خلدمات �لو�قعة بالفئة:35 
�خلدمات �لإعالنية ��لت�صويقية ��لرت�يجية ��لدعائية للفنادق ��ل�صقق �ملخد�مة ، توفري �لأن�صطة �ملكتبية ، توفري مر�فق �ملكاتب 
للمعد�ت ��لآلت �ملكتبية ، خدمات توجيه �صوؤ�ن �لأعمال �حمالت �لبيع بالتجزئة ��مل�صورة ��ملعلومات ��ل�صت�صار�ت �ملتعلقة مبا ذكر 
�أ� من خالل �صبكات �لت�صالت �لعاملية ،  �آنفاً ميكن تقدميه كذلك من قو�عد بيانات كمبيوتر عرب �لنرتنت  ، جميع ما ذكر  �آنفاً 
خدمات جتميع ت�صكيلة من �ل�صلع )ما عد� نقلها( حتديد�ً م�صتح�صر�ت �لتجميل �منتجات �جلمال ��لورق ��ملطبوعات ��لقرطا�صية 
��حلقائب ��لأ��ين �لزجاجية ��أ��ين �خلزف �ل�صيني ��لأ��ين �خلزفية ��ملن�صوجات �منتجات �لن�صيج )�لي�صت مالب�ص �لبا�ص قدم 
�لكحولية  ��مل�صر�بات غري  �لغذ�ئية  ��ملو�د  ��لأطعمة  �لريا�صية  ��ملعد�ت  ��لأد��ت  �للعب  ��أد��ت  ��لألعاب  ��لدمى  ر�أ�ص(  ��أغطية 
 ، بالتجزئة  �لبيع  خدمات   ، �حلاجة  عند  ��صر�ئها  معاينتها  من  �لزبائن  عامة  لتمكني  �ملدخنني  ��أد��ت  �لزهور  �تن�صيق  ��لزهور 
خدمات حمالت �لبيع بالتجزئة �للكرت�نية عرب �لنرتنت حتديد�ً م�صتح�صر�ت �لتجميل �منتجات �جلمال ��لورق ��ملطبوعات 
�لي�صت   ( �لن�صيج  �منتجات  ��ملن�صوجات  �خلزفية  ��لأ��ين  �ل�صيني  �خل��زف  ��أ��ين  �لزجاجية  ��لأ��ين  ��حلقائب  ��لقرطا�صية 
مالب�ص �لبا�ص قدم ��أغطية ر�أ�ص( ��لدمى ��لألعاب ��أد��ت �للعب ��لأد��ت ��ملعد�ت �لريا�صية ��لأطعمة ��ملو�د �لغذ�ئية ��مل�صر�بات 
غري �لكحولية ��لزهور �تن�صيق �لزهور ��أد��ت �ملدخنني ، �خلدمات �لرت�يجية للفنادق ��ملطاعم ��مل�صارب ��ملنتجعات ، �إد�رة �لأعمال 

للفنادق ��ل�صقق �ملخد�مة. 
��صف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمات PARK REGIS حتتهما  BY PRINCEبخط �صغري �جميع �لكلمات باللغة 

�لإجنليزية على ي�صارهم ر�صم مميز لنبتة.  
  �ل�صرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف �ز�رة �لإقت�صاد �أ� �إر�صاله بالربيد �مل�صجل، �ذلك 
خالل 30 يوما من تاريخ ��صد�ر هذ� �لإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  31  مار�س  2020 العدد 12897 

EAT 149091

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم �كيل �لت�صجيل / �ملالك: �لتميمي �م�صاركوه

طلب لت�صجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 
�ملودعة بالرقم  326047  بتاريخ: 2020/02/19

بيانات �لأ�لوية: 
�ل�صم: �صتاي �يل هولدينغز بي تي ��ي ليمتد

�عنو�نه: ليفل 10 ، 80 كالرن�ص �صرتيت ، �صيدين ، نيو �صا�ث �يلز، 2000، ��صرت�ليا.
�صورة العالمة

�ذلك لتمييز �ل�صلع �أ� �خلدمات �لو�قعة بالفئة:43 
توفري �أماكن �لإقامة �ملوؤقتة ، خدمات توفري �لأطعمة ��مل�صر�بات ، خدمات �لفنادق ، خدمات فنادق �ملنتجعات 
، خدمات �لإقامة �لفندقية ، خدمات �لتز�يد بالطعام ��ل�صر�ب للفنادق ، خدمات �حلجز يف �لفنادق ، خدمات 
مطاعم �لفنادق ، توفري �أماكن فندقية ملعار�ص �لأعمال ��ملعار�ص �لتجارية ��ملوؤمتر�ت ��للقاء�ت ��ملحا�صر�ت 
 ، ��لعطالت  �لتجارية  ��ملعار�ص  ��ملعار�ص  ��لتفاقيات  �ملوؤمتر�ت  لإد�رة  �لت�صهيالت  توفري   ، ��لجتماعات 
تاأجري غرف �لجتماعات ، خدمات �ل�صيافة ، توفري �ملعلومات يف جمال �لإقامة �ملوؤقتة للم�صافرين بغر�ص 
��ملعلومات ��ل�صت�صار�ت  �مل�صورة  ، خدمات  ��ل�صر�ب  بالطعام  �لتز�يد   ، �ملقاهي   ، �ملطاعم   ، �لعطالت  ق�صاء 

�ملتعلقة بجميع ما ذكر �آنفاً ، توفري �ملعلومات عرب �لإنرتنت �ملتعلقة بحجوز�ت �لفنادق.
��صف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمات PARK REGIS حتتهما  BY PRINCEبخط �صغري 

�جميع �لكلمات باللغة �لإجنليزية على ي�صارهم ر�صم مميز لنبتة.  
  �ل�صرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف �ز�رة �لإقت�صاد �أ� �إر�صاله 
بالربيد �مل�صجل، �ذلك خالل 30 يوما من تاريخ ��صد�ر هذ� �لإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  31  مار�س  2020 العدد 12897 

EAT 149092
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اأخبـار الإمـارات

•• حتقيق...رم�صان عطا

»�أكدت �ز�رة �لقت�صاد �أن �لأ�صو�ق 
�ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت  يف د�لة 
تتمتع بحالة جيدة من حيث تو�فر 
�ل�صلع �تنوعها مبختلف �أ�صنافها، 
�لأ�صا�صية  �ل�����ص��ل��ع  م��ق��دم��ت��ه��ا  �يف 
��أ��صحت  ��ل��ط��ب��ي��ة.  ��ل��غ��ذ�ئ��ي��ة 
�ل�صلع  ��صتري�د  حركة  �أن  �ل���وز�رة 
�ل�����د�ل�����ة جت���ري  ��ل���ب�������ص���ائ���ع يف 
لها  ��ملخطط  �ملطلوبة  بال�صورة 
�لأ�صو�ق  متطلبات  ك��اف��ة  لتوفري 
��حتياجات �مل�صتهلكني يف خمتلف 
�إم�����ار�ت �ل���د�ل���ة، م�����ص��ددة ع��ل��ى �أن 
م���ن���اخ �ل��ت�����ص��وق ��ل����ص���ت���ه���الك يف 
�ل����ب����الد ه����و مناخ  �أن����ح����اء  ج��م��ي��ع 
توفري  على  �ق���ادر  �م�صتقر  �آم���ن 
�ل�����ص��ل��ع ��مل��ن��ت��ج��ات ��ل���ل���و�زم �لتي 
حتتاج �إليها خمتلف فئات �ملجتمع 
�لظر�ف،  خم��ت��ل��ف  يف  �لإم����ار�ت����ي 
عالية  �صيا�صات  �ج��ود  ع��ن  ف�صاًل 
�لكفاءة فيما يخ�ص �جود خمز�ن 
ل���ل���د�ل���ة م���ن كافة  ����ص��رت�ت��ي��ج��ي 
�كتفاءها  ي�صمن  �لأ�صا�صية  �ل�صلع 
�حتياجات  �ت���ل���ب���ي���ة  �ح���ي���وي���ت���ه���ا 
�مل�صتهلكني لفرتة طويلة �كافية«.

�ل�صرفاء  علي  حممد  م��ع��ايل  �أك���د 
�لقت�صادية  �لتنمية  د�ئ��رة  رئي�ص 
ياأتي  �لتعميم  ه���ذ�  �إن  �أب��وظ��ب��ي  
�ملنظمة  ل��ل��ت��ع��ام��ي��م  ������ص����ت����م����ر�ر� 
لالإجر�ء�ت �لوقائية �لتي تتخذها 
ح��ك��وم��ة �إم�������ارة �أب���وظ���ب���ي �د�ل����ة 
�لإم��������ار�ت ب�����ص��ك��ل ع����ام ل��ل��ح��د من 
كور�نا  “فري��ص  ع���د�ى  �نت�صار 
كوفيد 19” ��حلد من �لختالط 
لنتقال  منها  �ملجتمع  �أف���ر�د  ب��ني 

�لعد�ى.
�لتعاميم  باأن هذه  ��أ��صح معاليه 
موؤقتة  �صتكون  ��لوقائية  �ملنظمة 
�إىل حني �لنظر يف مدى �ل�صيطرة 
�لوبائي  �ل��ف��ري����ص  �ن��ت�����ص��ار  ع��ل��ى 
موؤكد�  ن��ه��ائ��ي��ا  ع��ل��ي��ه  ��ل���ق�������ص���اء 
�أه��م��ي��ة �ل���ت���ز�م �جل��م��ي��ع مب���ا جاء 
يف �ل��ت��ع��ام��ي��م ���ص��و�ء م��ن �أف�����ر�د يف 
مقيمني  �أ�  مو�طنني  م��ن  �ملجمع 
تقع  حيث  �موؤ�ص�صات  ���ص��رك��ات  �أ� 
ع��ل��ي��ه��م م�����ص��وؤ�ل��ي��ة جم��ت��م��ع��ي��ة يف 

ذلك.
�أكد هاين �ي�ص، �لرئي�ص �لتنفيذي 
للتجزئة  �لفطيم  م��اج��د  ل�صركة 
�ل�صرق  يف  ك����ارف����ور  ت���دي���ر  �ل���ت���ي 
��آ�صيا،  �إف��ري��ق��ي��ا  ����ص��رق  �لأ�����ص���ط 
�أنه �بالرغم من �لزيادة يف �لطلب 
�أن  �إل  �حل���ال���ي���ة،  �ل���ف���رتة  خ����الل 
�صل�صلة �لتوريد ��لإم��د�د �خلا�صة 
ب�صكل  ك���ارف���ور جم���ه���زة  مب��ت��اج��ر 
�ملنتجات  ت���و�ف���ر  ل�����ص��م��ان  ك���ام���ل 
للم�صتهلكني.�يف ر�صالة �لكرت�نية 
نّوه  ك��ارف��ور،  لعمالء  توجيهها  مت 
�لعمل  ت��و����ص��ل  ك���ارف���ور  �أن  �ي�����ص 
م��ع م��وردي��ه��ا ����ص��رك��ائ��ه��ا ل�صمان 
فر�عها  ج��م��ي��ع  �أرف�������ف  �م����ت����الء 

��إي�������ص���ال �ل��ط��ل��ب��ات �ل������و�ردة عرب 
�لأن���رتن���ت ب��اأ���ص��رع �ق���ت مم��ك��ن يف 
ظل هذه �لتحديات. م�صري�ً �إىل �أن 
�ل�صركة �تخذت �إجر�ء�ت �حرت�زية 
�صو�ء  ��ل�صالمة  لل�صحة  �إ�صافية 
حد  ع��ل��ى  للعمالء  �أ�  للموظفني 

�صو�ء.
�حث �ي�ص جميع �مل�صتهلكني على 
�يف�صل  مب�����ص��وؤ�ل��ي��ة  �ل���ص��ت��ه��الك 
جماعياً،  �ل��ي�����ص  م��ن��ف��رد  ب�����ص��ك��ل 
ب��الب��ت��ع��اد عن  ك��م��ا ن�صح �لأف�����ر�د 
�لآخ����ري����ن، ��أع�������اد �ل��ت��اأك��ي��د على 
كفاية �ملخز�ن للجميع �ليوم �غد�ً 

�خالل �لأ�صابيع ��لأ�صهر �ملقبلة.
ر���ص��ال��ت��ه فيما  �ي�������ص يف  ��أ�����ص����اف 
ت�����ص��ت��م��ر �آث�����ار ف���ري�����ص »ك���ور�ن���ا« 
نتفهم  �ل����ع����امل،  ح����ول  ب��ال��ظ��ه��ور 
من  �مل�صتهلك  ي��ر��د  قد  ما  متاماً 
منتجاتنا  ح���ول  �ت�������ص���ا�ؤلت  ق��ل��ق 
�هنا  �ع���م���ل���ي���ات���ن���ا.  �خ����دم����ات����ن����ا 
ي�صعدين �لتاأكيد �أن �صل�صلة متاجر 
ل�صمان  �ل��ع��م��ل  ت��و����ص��ل  ك���ارف���ور 
�����ص���ت���م���ر�ري���ة �ل��ت�����ص��غ��ي��ل �ت���و�ف���ر 
�مل��ن��ت��ج��ات ب�����ص��ك��ل ك���ام���ل ����ص���و�ء يف 
متاجرنا �لتقليدية �أ� عرب �لت�صوق 
�لإل����ك����رت�ين �ذل����ك ح��ر���ص��اً على 
يف  �مل�صتهلك  يطلبه  ما  كل  توفري 

�أي �قت كان.
�لب�صتكي  ���ص��ه��ي��ل  �ل��دك��ت��ور  �ق����ال 
��لت�صويق  �ل�����ص��ع��ادة  �إد�رة  م��دي��ر 

 24 �لتعا�نية تعمل  ف��ر�ع  �إن   :“
ب��الأ���ص��ب��وع ل�صمان  �أي����ام   7 ���ص��اع��ة 
�ملجتمع  لأف��������ر�د  �ل�����ص��ل��ع  ت���وف���ري 
لتوجيهات  ���صتجابة  �صل�ص  ب�صكل 
�جلهات �ملعنية لالإ�صهام يف تخطى 
موؤكد�ً  �ل��ك��ور�ن��ا،  م��ر���ص  جائحة 
على �أن كافة �ل�صلع متوفرة طو�ل 
على  للتهافت  ح��اج��ة  �ل  �ل��وق��ت 
�ل�صلعي  �مل��خ��ز�ن  �أن  كما  �صر�ئها، 
متوفر  للتعا�نية  �ل���ص��رت�ت��ي��ج��ي 
�حتياجات  ت��ل��ب��ي  ك��ب��رية  ب��ك��م��ي��ات 

�أفر�د �ملجتمع كافة«. 
“ �أن خم���ز�ن  �ل��ب�����ص��ت��ك��ي  ��أك������د   
تعا�نية �لحت��اد يكفي ملدة طويلة 
يف  م�صتمرة  �لتعا�نية  �أن  عن  عد� 
توريد �ل�صلع ��إد�متها ب�صكل يومي، 
�لتعا�نية  ت��ع��اق��د�ت  ب��ل��غ��ت  ح��ي��ث 

ل�صهر رم�صان  400 مليون درهم، 
�متلك تعا�نية �لحتاد م�صتودع “ 
فاكتوري كوب” �لذي ُيعد من �أكرب 
�غري  �لغذ�ئية  �ل�صلع  م�صتودعات 
�ل�صرق  م�����ص��ت��وى  ع��ل��ى  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة 
�لأ��صط، موؤكد�ً على �أن �لتعا�نية 
د�لة  تتعامل مع ما يزيد عن 50 
ل���ص��ت��ري�د �ل�����ص��ل��ع �ت��وف��ريه��ا �إىل 
�ملحلية  ��مل�����ص��ان��ع  �مل������ز�رع  ج��ان��ب 
�لتي توفر كميات كبرية من �ل�صلع 

�لغذ�ئية �غري �لغذ�ئية »
“باملو�طنني  �ل��ب�����ص��ت��ك��ي  ��أه�������اب 
�لتز�حم يف منافذ  ��ملقيمني بعدم 
�ل��ب��ي��ع �����ص���ر�ء ك��م��ي��ات ك��ب��رية من 
�ل�صلع لكونها متوفر بكميات تكفي 
�أف��ر�د �ملجتمع، م�صدد�ً على  جميع 
����ص���ر�رة �ت���ب���اع من���ط ت�����ص��وق فوق 

لتجنب  �ذل���ك  بقليل  �لع��ت��ي��ادي 
تعليمات  �تنفيذ  �ل��د�ئ��م  �خل���ر�ج 
�للتز�م باملنزل يف �لفرتة �حلالية، 
�ل��الإ���ص��ه��ام م��ع �جل��ه��ات �ملعنية يف 
�ل�صلعي  ��ملخز�ن  �مل��و�رد  ��صتد�مة 

�توفري �لغذ�ء للجميع«. 
مدير  ب��ج��ي��ي��ون،  فيليب  ��أ����ص���اف 
ل�����دى ماجد  �لإم����������ار�ت  ك����ارف����ور 

�لفطيم للتجزئة قائال:
نحو  �ل��ت�����ص��وق  م��ر�ك��ز  تتجه  فيما 
�لعربية  �لإم���������ار�ت  يف  �لإغ�������الق 
متاجرنا  ك��اف��ة  �صتبقى  �مل��ت��ح��دة، 
م��ف��ت��وح��ة �ك���ام���ل���ة �مل����خ����ز�ن من 
عملنا  �أ�ق�������ات  يف  �ل���ع���م���الء  �أج�����ل 
�لعتيادية. نحث عمالئنا �لأعز�ء 
�مر�عاة  مب�صوؤ�لية  �لت�صوق  على 
�لآخ����ري����ن. ن��ح��ن ع��ل��ى ث��ق��ة تامة 

�لتوريد  ��صل�صلة  �مل��خ��ز�ن  بكفاءة 
م�صتويات  مر�قبة  �نو��صل  لدينا، 
ع��ل��ى توفري  ل��ن��ح��ر���ص  �مل����خ����ز�ن 
�ح��ت��ي��اج��ات ع��م��الئ��ن��ا. ك��م��ا نعمل 
�مل���وردي���ن للحر�ص  ع���ن ك��ث��ب م���ع 
�ملنتجات  �أ�صعار  على �حلفاظ على 
عمال�ؤنا  ي�صهد  ل  كي  �لأ�صا�صية، 
�رتفاعاً يف فو�تري ت�صوقهم �إ�صافة 
تقوم  �مل���ت���اج���ر،  ك��اف��ة  ت��ع��ق��ي��م  �إىل 
�إ�صافية  �إج��ر�ء�ت  بتطبيق  كارفور 
�مل�صافات  ع��ل��ى  �حل���ف���اظ  ل�����ص��م��ان 
عمالئنا  ���ص��ح��ة  ��ق���اي���ة  �لآم���ن���ة 
��صع  يت�صمن  �ه���ذ�  �موظفينا. 
�لأكريليك  زج�����اج  م���ن  ��ج����ه����ات 
لتخفيف  �ل���دف���ع  ���ص��ن��ادي��ق  ع��ن��د 
�لحتكاك بني �لزبائن ��ملوظفني، 
�لعمالء  تر�صد  ت��وع��وي��ة  �لف��ت��ات 
لأف�����ص��ل مم��ار���ص��ات �حل��ف��اظ على 
تو��صل  �لآم����ن����ة.ك����م����ا  �مل�������ص���اف���ة 
عمالئنا  بتز�يد  �لتز�مها  كارفور 
باأف�صل خيار�ت �ملاأكولت �لطازجة 
باأف�صل �لأ�صعار خالل هذه �لفرتة 
�لع�صيبة. من جانبه، قال �ملتحدث 
ب��ا���ص��م جم��م��وع��ة »�ل���ل���ول���و هايرب 
م��ارك��ت« يف �ل��د�ل��ة، ن��ان��د� كومار 
عامة  ب�صفة  قيود  توجد  ل  �إن��ه   :
�ل�����ص��ر�ء يف متاجر  ع��م��ل��ي��ات  ع��ل��ى 
�ل�صلع  م��ن  خ�����ص��و���ص��اً  )�ل���ل���ول���و(، 
للم�صتهلكني  بالن�صبة  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة 
منافذ  �إد�ر�ت  �أن  �لعاديني،��أ��صح 

ت��اب��ع��ة ل���»�ل��ل��ول��و«، ت��دخ��ل��ت خالل 
ل���وق���ف بع�ص  �لأخ��������رية،  �ل���ف���رتة 
�لو�صول  ع���ن���د  �ل�������ص���ر�ء  ح������الت 
�إىل ���ص��ن��ادي��ق �ل���دف���ع، ح��ي��ث متت 
�لبقالت  مالحظة بع�ص موظفي 
ك��م��ي��ات �صخمة  ي�����ص��رت�ن  �ل��ذي��ن 
لإعادة بيعها، �صو�ء �إلكرت�نياً �أ� يف 
�لبع�ص  �أن  لحظنا  كما  �لبقالت، 
���ص��خ��م��ة تكفي  ك���م���ي���ات  ي�������ص���رتي 
�صهور�ً، �تتعدى حد�د �ل�صتهالك 

�لطبيعي �إىل �لتخزين.
�لتنفيذي  �مل��دي��ر  ق��ال  جهته،  م��ن 
مل��ر�ك��ز »�أ����ص���و�ق ل��ل��ت��ج��زئ��ة«، عفان 
�إن��ه من �ل�صعب تطبيق  �خل��وري: 
لعمليات  ح��ال��ي��اً  حت��دي��د  ع��م��ل��ي��ات 
����ص���ر�ء �مل�����ص��ت��ه��ل��ك��ني ل��ل�����ص��ل��ع، لكن 
مكثفة  م��ت��اب��ع��ة  ع��م��ل��ي��ات  ه���ن���اك 
�أي  لإي��ق��اف  �مل��ح��ا���ص��ب��ة،  ل�صناديق 
عمليات �صر�ء لكميات كبرية مبالغ 
فيها، �صو�ء من م�صتهلكني، �أ� ملنع 
بقالت  لأ����ص���ح���اب  حم�����ا�لت  �أي 
ل�صر�ء �ل�صلع بكميات كبرية بهدف 
�ملر�كز  �أن  ب���ه���ا،��أ����ص���اف  �لجت�����ار 
ر���ص��دت ع��م��ل��ي��ات �لإق���ب���ال �لأك���رب 
على مو�د �لتعقيم �ل�صائلة لالأيدي 
��ملنظفات، �هو ما يعّد طبيعياً يف 
�لظر�ف �لر�هنة، مبيناً �أن �ملر�كز 
ل��دي��ه��ا خم����ز�ن ك��ب��ري م���ن �ل�صلع 
�إىل  �إ�صافة  بامل�صتودعات،  �لغذ�ئية 
مع  �لأم��د  طويلة  ��تفاقات  عقود 

�أ�صو�ق  متيز  مع  �لتوريد،  �صركات 
�ل��د�ل��ة ب��وف��رة ك��ب��رية يف خمز�ن 

�ل�صلع �لغذ�ئية.
�أه��م��ي��ة جتنب  �إىل  �دع���ا �خل����وري 
�ل�صلبية  �ل�صتهالكية  �ملمار�صات 
لتخزين �ل�صلع، �ذلك مع �حتمالية 
تعر�ص تلك �ل�صلع للتلف �ل�صريع، 

�عدم ��صتفادة �مل�صتهلكني منها.
�بد�ره، قال �ملدير �لعام يف جمعية 
»�أ����ص���و�ق ع��ج��م��ان«، ���ص��ام��ي حممد 
�صعبان: �إن �جلمعية لديها متابعة 
ل�صناديق �ملحا�صبة، لر�صد ��إيقاف 
كبرية  لكميات  ���ص��ر�ء  عمليات  �أي 

�مبالغ فيها من �أي م�صتهلك، 
�ل�صر�ء  بقالة يحا�ل  تاجر  �أ� من 
�أعلى،  ب��اأ���ص��ع��ار  �ل�صلع  بيع  لإع����ادة 
حالياً  �ل�����ص��ع��ب  م���ن  �أن�����ه  م��ب��ي��ن��اً 
�ل�صلع  م����ن  م���ع���ني  ع�����دد  حت���دي���د 
ل���ك���ل م�����ص��ت��ه��ل��ك، �ذل�������ك يف ظل 
�أن  �إىل  �ل��ر�ه��ن��ة،��أ���ص��ار  �ل��ظ��ر�ف 
خمز�ن منافذ �جلمعية من �ل�صلع 
كبرية  ك��م��ي��ات  يت�صمن  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة 
كافية لفرتة تتجا�ز �لأربعة �أ�صهر، 
�إ�صافة �إىل تو�فر خمز�ن من �صلع 

�خل�صر���ت ��لفاكهة.
تخزين  �أن  ����ص���ع���ب���ان  ��أ�������ص������اف 
�ت���ك���دي�������ص �ل�����ص��ل��ع ب����امل����ن����ازل من 
�ل�صلبية،  �ل���ص��ت��ه��الك��ي��ة  �ل���ع���اد�ت 
خل�صائر  �مل�صتهلكني  تعر�ص  �لتي 
�ل�صلع  تلك  تعر�ص  نتيجة  مالية، 
�أ�صناف  م���ن  خ�����ص��و���ص��اً  ل��ل��ت��ل��ف، 
�لتي حتتاج  �خل�صر���ت ��لفاكهة 

لظر�ف تخزين معينة.
تاجر  �ل�������ص���ع���ي���د   ��أك���������د حم���م���د 
�صمان  ه���ن���اك   �أن  جت���زئ���ة:ع���ل���ى 
��صتمر�رية ��صال�صة عملية �لتز�د 
�مبا  �مل��ط��ل��وب��ة  ب��ال�����ص��ورة  بال�صلع 
ي�صمن �حلفاظ على حالة �لوفرة 

��لتنوع ���صتقر�ر �لأ�صعار.
�لن�صياق  ب��ع��دم  �ل�����ص��ع��ي��د   ��أ����ص���ار 
�ل�صدد،  ه���ذ�  يف  �ل�����ص��ائ��ع��ات  �ر�ء 
��صتهالكي  ���ص��ل��وك  مم���ار����ص���ة  �أ� 
غ���ري ���ص��ح��ي، �ع��ل��ى ج��م��ي��ع فئات 
�ملوثوقة  �لأخ��ب��ار  ��صتقاء  �ملجتمع 
�ل�صليمة  ��لإر���ص��اد�ت  ��ل�صحيحة 
��لر�صمية  �حلكومية  �جلهات  من 
��مل���خ���ت�������ص���ة جت���ن���ب���اً ل����ل����وق����وع يف 
ممار�صات  ت�����ص��ب��ب  مم���ار����ص���ات  �أي 

ع�صو�ئية بالأ�صو�ق.
م�صتهلك:  ���ص��ام��ي،  �أح���م���د  �ق����ال 
�إن �لإم���ار�ت بها �أم��ن ��أم��ان ، ��إن 
�ل�صبيل  لنا  �أعطت  �ملعنية  �جلهات 
ل��ت��ق��دمي �ل�����ص��ك��ا�ي ب���الإب���الغ عن 
حماية  ق��ان��ون  تخالف  ح���الت  �أي 
�مل�صتهلك يف �لد�لة، �صو�ء بالرفع 
�ملمار�صات  �أ�  لالأ�صعار  �مل��ربر  غري 
يخ�ص  ف��ي��م��ا  �ل�صليمة  �ل��ت��ج��اري��ة 
ع��ر���ص ��إت���اح���ة �مل��ن��ت��ج��ات، �ذلك 
م���ن خ����الل �ل��ت��و����ص��ل م���ع مركز 
�لت�صال �ملبا�صر حلماية �مل�صتهلك 
�لرقم  ع��ل��ى  �لق��ت�����ص��اد  �ز�رة  يف 
باجلهات  �أ�   ،600522225

�حلكومية �ملحلية �ملخت�صة.

»كورونا« وتاأثريها على اأ�صواق االإمارات

اجلميع ي�سهد بتوافر ال�سلع الأ�سا�سية والغذائية والطبية يف مناخ اآمن و م�ستقر

• حممد ال�صرفاء: اأهمية التزام اجلميع مبا جاء يف التعاميم �صواء من اأفراد اأو موؤ�ص�صات 
ويف�صل ب�صكل منفرد ولي�س جماعيًا مب�صوؤولية  اال�صتهالك  اجلميع  :على  وي�س  • هاين 

ل�صهر رم�صان  400 مليون درهم التعاونية  تعاقدات  بلغت  الب�صتكي:  • �صهيل 
املخزون لنحر�س على توفري احتياجات عمالئنا م�صتويات  مراقبة  نوا�صل  بجييون:  • فيليب 

بع�س موظفي البقاالت الذين ي�صرتون كميات �صخمة الإعادة بيعها مالحظة  متت  كومار:  • ناندا 
اخلوري: اأهمية جتنب املمار�صات اال�صتهالكية ال�صلبية لتخزين ال�صلع لتجنب التلف • عفان 

م�صتهلك، وذلك يف ظل الظروف الراهنة لكل  ال�صلع  من  عدد  حتديد  حاليًا  ال�صعب  من  �صعبان:  • �صامي 
فئات املجتمع ا�صتقاء االأخبار املوثوقة من اجلهات احلكومية جميع  على  ال�صعيد:  • حممد 

• اأحمد �صامي :اجلهات املعنية اأعطت لنا ال�صبيل لتقدمي ال�صكاوي باالإبالغ عن اأي حاالت تخالف قانون حماية امل�صتهلك

جامعة ال�سوربون اأبوظبي تعلن عن جناحها يف تطبيق مبادرة التعلم عن بعد
•• اأبوظبي-الفجر:

�أبوظبي  �ل�صوربون  جامعة  �أعلنت 
مبادرة   ت��ط��ب��ي��ق  يف  جن��اح��ه��ا  ع���ن 
ل��ط��ل��ب��ة �ملرحلة  ب��ع��د  �ل��ت��ع��ل��م ع���ن 
�جلامعية �مرحلة �لدر��صات �لعليا 
�لعلمية،  �ل��ت��خ�����ص�����ص��ات  ك��اف��ة  يف 
على  حر�صها  من  �نطالقاً  �ذل��ك 
يف  �لر�صيدة  �حلكومة  جهود  دع��م 
�لتغّلب على معوقات �لتعليم خالل 
�حلالية،  �لعاملية  �ل�صحية  �لأزم��ة 
��لإج�����ر�ء�ت  �لتعليمات  �تطبيق 
من  للحّد  �ل��د�ل��ة  �تخذتها  �ل��ت��ي 
)كوفيد- ك��ور�ن��ا  فري��ص  �نت�صار 
�لرب�في�صورة  ��أك�������دت    .)19
جامعة  م��دي��رة  ���ص��ري�ن��و،  �صيلفيا 
جاهزية  على  �أبوظبي،  �ل�صوربون 

�لرقمي  �لتحّول  ��إد�رة  �جلامعة 
��لب�����ت�����ك�����ار مل����و�ج����ه����ة �لأزم����������ات 
��لكو�رث �لطبيعية، ُم�صيدة بر�ح 
جهود  �ت�صافر  �جل��م��اع��ي  �لعمل 
هيئة  ��أع�����ص��اء  �جلامعة  موظفي 
فريد  من���وذج  لتطبيق  �ل��ت��دري�����ص 
�خلدمات  ت���ق���دمي  يف  ن���وع���ه  م���ن 
��أ�صافت:   �ل��رق��م��ي��ة.   �لتعليمية 
�لبيئة  توفري  يف  �أ�لوياتنا  تتمّثل 
خارج  للطلبة  �ملنا�صبة  �لتعليمية 
�حتقيق  �مل����ح����ا�����ص����ر�ت  ق�����اع�����ات 
من  �لتعليمية  �مل�����ص��رية  ����ص��ت��د�م��ة 
�أجل م�صاعدة �لطلبة على حتقيق 
�أق�صى ��صتفادة ممكنة خالل هذه 

�لفرتة �حلرجة. 
�إد�رة  ب��اأن  �لقول  ُي�صعدنا  �م�صت  
��لبتكار جنحت  �لرقمي  �لتحول 

لعملية  �لنتقال  عرب  �ذلك   )19
��صمن  ب�صهولة  بعد  ع��ن  �لتعلم 
�ل�صدد،  ه����ذ�  �يف  �ج����ي����ز.   زم����ن 
�إد�رة  �لكلباين، مدير  قال حمد�ن 
�ل���ت���ح���ول �ل���رق���م���ي ��لب����ت����ك����ار يف 
�أب��وظ��ب��ي  لقد  �ل�����ص��ورب��ون  جامعة 
�ل�صتباقية  �خل���ط���و�ت  ���ص��اه��م��ت 
�لتي قمنا باتخاذها عرب �ل�صنو�ت 
تطبيق  يف  كبري،  �ب�صكل  �ل�صابقة، 
ب���ع���د يف زمن  �ل��ت��ع��ل��م ع����ن  ن���ظ���ام 
قيا�صي ن�صبياً. �نفتخر باأن جامعة 
�أ�ل  ُت����ع����ّد  �أب���وظ���ب���ي  �ل�������ص���ورب���ون 
بيئتها  تنقل  �لإم����ار�ت  يف  جامعة 
نظام  �إىل  �لفرت��صية  �لتعليمية 
من   )SaaS( ك��خ��دم��ة  �ل��رب�م��ج 
�إىل  ب���ورد ��لن��ت��ق��ال  �صركة ب��الك 

�ل�صحابة. 

تدريبية  د�ر�ت  ع������ّدة  ب����اإق����ام����ة 
�إر�صادية  فيديو  مقاطع  ��إط���الق 
�لفرت��صية  �مل���ح���ا����ص���ر�ت  ع����ن 
�لطلبة  ج��م��ي��ع  �ت���دري���ب  لإع�����د�د 
�ل�صتفادة  كيفية  على  ��ملدر�صني 
من �لإمكانيات �لتقنية للتعّلم عن 

بعد . 
�أن جامعة  ب��ال��ذك��ر  �م��ن �جل��دي��ر 
�ليوم  تقطف  �أبوظبي  �ل�صوربون 
�ملدى  طويلة  ��صرت�تيجيتها  ثمار 
�لتي �أعدتها لتوفري �لدعم �لتقني 
�ملطلوب جلميع �لطلبة ��ملوظفني 
لعدد  بالإ�صافة  �لتدري�ص،  �هيئة 
م��ن �خل���ط���و�ت �ل���ص��ت��ب��اق��ي��ة �لتي 
م��ّك��ن��ت��ه��ا م���ن �ت���خ���اذ �لإج��������ر�ء�ت 
�ل���وق���ائ���ي���ة �ل���ف���ع���ال���ة ل���ل���ح���د من 
)كوفيد- ك��ور�ن��ا  فري��ص  �نت�صار 

�ملخترب�ت  �أن  كما  ق��ائ��ال  �م�صى 
�لطلبة  �أم����ام  ت��ت��ي��ح  �لف��رت����ص��ي��ة 
خمترب�تهم  �إىل  �لو�صول  فر�صة 
عن ُبعد، جنباً �إىل جنب مع تعزيز 
�ملكتبة  م��ن  �ل�صتفادة  يف  قدرتهم 
�لإلكرت�نية. كما مّت �إطالق من�صة 
جلميع  �ل�����ص��ام��ل��ة   E-Space
للموظفني  ��ل���رب�م���ج  �خل���دم���ات 
بهدف  �ذل��ك  ��ملعلمني،  ��لطلبة 
بعد  ع��ن  �جلميع  متطّلبات  تلبية 
تعقيد�ت.  �أي������ة  �د�ن  ب�����ص��ه��ول��ة 
ب��الإ���ص��اف��ة �إىل ت��و�ف��ر ف��ري��ق فني 
ت��ق��ن��ي ع��ل��ى م����د�ر �ل�����ص��اع��ة لدعم 
�هيئة  ��مل��وظ��ف��ني  �لطلبة  جميع 
�ل���ت���دري�������ص. �ن���ح���ن ����ص���ع���د�ء ب���اأن 
�ل�صتباقية  �خل��ط��و�ت  ه��ذه  ك��اف��ة 
نظام  �إىل  ل�ن��ت��ق��ال  يف  ���ص��اع��دت��ن��ا 

�صعوبات ناجتة عن تز�يد �ل�صغط 
�لعنكبوتية  �ل�صبكة  على  ��ل��ع��بء 
خالل  �ل��ط��ل��ب��ة  ����ص��ت��خ��د�م  نتيجة 
بالإ�صافة  بعد،  عن  �لتعّلم  عملية 
�أع�صاء  كافة  تز�يد  مّت  ذل��ك،  �إىل 

�لتعلم عن بعد ب�صال�صة .
�خ��ت��م ت�����ص��ري��ح��ه ب���ال���ق���ول:  لقد 
�تخذت جامعة �ل�صوربون �أبوظبي 
عدد�ً من �إجر�ء�ت �لبنية �لتحتية 
�أية  ملو�جهة  لال�صتعد�د  �لوقائية 

�لهيئة �لتدري�صية بجميع �لأد��ت 
�إد�رة  يف  ت�صاعدهم  �أن  ميكن  �لتي 
�حتقيق  �ل���رق���م���ي���ة  ����ص���ف���وف���ه���م 
�أكمل  ع��ل��ى  �لتعليمية  �أه���د�ف���ه���م 

�جه .
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�صارقة-الفجر:

�لإم�����ار�ت من  م��و����ص��الت  متكنت 
�إبر�م 35 عقد�ً جديد�ً �جمدد�ً مع 
�لقطاعني  يف  �ملتعاملني  من  ع��دد 
دبي  باإمارتي  ��خل��ا���ص  �حلكومي 
تتجا�ز  بقيمة  �ذل���ك  ��ل�����ص��ارق��ة، 
105 مليون درهم �ملدد متفا�تة 

متتد بني 2 �إىل 5 �صنو�ت.
�ك�����ص��ف ط���ارق �ل�����ص��ي��د��ي رئي�ص 
�رتفاع يف  �ملنطقة، عن  �ملبيعات يف 
�لإير�د�ت �ملحققة بن�صبة منو بلغت 
%10 خالل �لعام �حلايل مقارنة 
�ملا�صي،  �ل��ع��ام  م��ن  �ل��ف��رتة  بنف�ص 
بلغتها  �لتي  �لإجن���از�ت  �أن  م��وؤك��د�ً 
قطاع  يف  �لإم����������ار�ت  م���و�����ص���الت 
�لنقل ��لتاأجري توؤكد قدرتها على 
خ�صم  يف  متميزة  خدمات  تقدمي 
عرب  �ذل���ك  �لتناف�صية،  �لأ����ص���و�ق 
�ملتطلبات  ملو�كبة  �ملتو��صل  �صعيها 
خالل  م��ن  �لتنموية  ��ل��ت��وج��ه��ات 
تقدمي خدمات متكاملة على قدٍر 
ع���اٍل م��ن �حل��د�ث��ة ��ل��ت��ط��ور �فق 
�أف�صل �ملمار�صات �لعاملية ��ملعتمدة، 
متعامليها  ����ص���ع���ادة  ي�����ص��م��ن  مب���ا 

�ين�صجم مع �أهد�فهم.
ر�صيد  �أن  �إىل  �ل�����ص��ي��د��ي  ��أ���ص��ار 
مو��صالت  متتلكها  �ل��ت��ي  �خل���ربة 
38 عاماً  تتجا�ز  ��لتي  �لإم��ار�ت 
مّهد  ��مل��و����ص��الت  �لنقل  قطاع  يف 
ل��ه��ا �ل��ط��ري��ق ل��ت��ح��ق��ي��ق �إجن�����از�ت 
ر�ئدة يف هذ� �لقطاع �حليوي، عرب 
��أ�صعار  ج��ودة  ذ�ت  تقدمي خدمات 

تناف�صية، ��نعك�ص ذلك يف �لنت�صار 
�جلغر�يف �لو��صع لها، �لأمر �لذي 
�أّه��ل��ه��ا م��ن حتقيق من��و قيا�صي يف 
عدد �حجم �لعقود �ملربمة، موؤكد�ً 
�ل���ت���ز�م���ه���ا يف �ل���وق���ت ن��ف�����ص��ه من 
تقدمي خدماتها بجودة عالية �فق 
�لت�صريعات ��لقو�نني �ملعتمدة من 

�جلهات �ملعنية يف �لد�لة.
على  بناء  �أن��ه  �ل�صيد��ي،  ��أ��صح 
يبلغ عددها  ��لتي  �ملربمة  �لعقود 
�إىل   2 م��ن  �ت�صتمر  ع��ق��د�ً   35
خدمات  تقدمي  �صيتم  �صنو�ت،   5
ت�����اأج�����ري �مل����رك����ب����ات ��حل�����اف�����الت 
��ل���������ص����اح����ن����ات، �ن����ق����ل �ل����رك����اب 
��ملوظفني ، لتلبية متطلبات هذه 
�جلهات من خالل ما يقارب 518 
�173�صائق  �م���رك���ب���ة،  ح���اف���ل���ة 
�أن �جلهود  موؤهل �م��درب، موؤكد�ً 
خدمة  ل�صمان  �م�صتمرة  قائمة 

�ملتعاملني مبا يفوق توقعاتهم.
��أّك���������������د �ل�������������ص������ي������د��ي ح����ر�����ص 

�إخ�صاع  على  �لإم���ار�ت  مو��صالت 
�لرب�مج  م���ن  حل���زم���ة  ���ص��ائ��ق��ي��ه��ا 
�لنظرية  �لتخ�ص�صية  �لتدريبية 
�أق�صى  حتقيق  �صبيل  يف  ��لعملية 
��لأم���ان جلميع  �ل�صالمة  درج��ات 
فئاتهم،  ب���اخ���ت���الف  �مل��ت��ع��ام��ل��ني 
كفاءة  م�صتوى  رف��ع  يف  ي�صهم  مب��ا 
�ملتو�فقة  �ملمار�صات  �فق  �لت�صغيل 
�ل��د�ل��ي��ة ��ملحلية يف  �مل��ع��اي��ري  م��ع 

�ل�صالمة.
مو��صالت  �أن  ذك�������ره،  �جل����دي����ر 
�لإم��ار�ت تقّدم باقة من �خلدمات 
يف �إم����ارت����ي دب����ي ��ل�������ص���ارق���ة من 
م���ن خ���الل �أ���ص��ط��ول ���ص��خ��م يبلغ 
17000 مركبة متنوعة، يقودها 
�ت�صمل  م���وؤه���ل،  ���ص��ائ��ق   7000
��لتي  ��ل��ت��اأج��ري،  �لنقل  خ��دم��ات 
تنبثق منها خدمات �لنقل �ملدر�صي 
�لنقل  �خدمات  �جلامعي،  ��لنقل 
��خلا�صة،  �حلكومية  للموؤ�ص�صات 
�إ�صافة �إىل خدمة �إد�رة �لأ�صاطيل، 
�خدمة تاأجري �ل�صائقني، �تاأجري 
�ل���در�ج���ات �ل��ن��اري��ة، ح��ي��ث متتلك 
ق���اع���دة ث���ري���ة ت�����ص��م��ل ن��خ��ب��ة من 
�ل���ر�ئ���دي���ن م���ن بينها  �مل��ت��ع��ام��ل��ني 
�صوق  �لم�����ار�ت،  ط���ري�ن   ،G4S
لتموين  �لإم���������ار�ت  �حل������رة،  دب����ي 
�لهند�صي،  �مل���ك���ت���ب  �ل����ط����ائ����ر�ت، 
�لوطنية  �ل�������ص���رك���ة  �ت���������ص����الت، 
�لنقل،  حللول  �ل�صارقة  لالأغذية، 
�إجادة، �صريفيو، هيئة �صحة بدبي، 
�صرطة دبي، �إينوك، بيئة، �غريها 

من �جلهات �حلكومية ��خلا�صة.

•• اأبوظبي-وام:

للمعا�صات  �ل���ع���ام���ة  �ل��ه��ي��ئ��ة  ق���ال���ت 
توزيع  �إن  �لج��ت��م��اع��ي��ة  ��ل��ت��اأم��ي��ن��ات 
�فق  �مل�صتحقني  على  �ملعا�ص  ح�ص�ص 
مبد�أ �لإعالة ير�صخ قيم �لتكافل �لتي 
حيث  �لإم������ار�ت،  جمتمع  ب��ه��ا  يتمتع 
ك��ان يعيلهم  ت��وزع ه��ذه �حل�ص�ص ملن 
�أثناء  �ملعا�ص  �صاحب  �أ�  عليه  �مل��وؤم��ن 

حياته.
للتوعية  حملتها  خ��ت��ام  يف  ذل���ك  ج���اء 
تعزيز  �لتكافل �لجتماعي يف  باأهمية 
��لتي  �لج��ت��م��اع��ي��ة  �ل���رع���اي���ة  ���ص��ب��ل 
حا�صرنا  ي�صنع  تكافلنا  �صعار   حملت 
حنان  ��أ��صحت   . م�صتقبلنا  �ي��وؤم��ن 
لقطاع  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  �ل�����ص��ه��ال�ي 

�ملعا�صات بالهيئة �أن �ملعا�ص �لتقاعدي 
ح��ي��ث يخ�صع  ���ص��رع��ي��اً  �إرث������اً  ي��ع��د  ل 
�ملعا�صات  ق��ان��ون  لأح���ك���ام  ت��وزي��ع��ه  يف 
ت��و���ص��ع يف م��د م��ظ��ل��ة �حلماية  �ل����ذي 
�لتاأمينية لت�صمل كل من كان يعيلهم 
���ص��اح��ب �مل��ع��ا���ص ح���ال ح��ي��ات��ه، �ميتد 
توزيع �حل�ص�ص �إىل �لأبناء ��لأر�مل 
��لأخوة ��لأخو�ت ��لو�لدين حتى لو 
�أ�  �لد�لة  بجن�صية  يتمتعون  ل  كانو� 

مقيمني خارجها.
�أخ����رى من  �ق��ال��ت �إن ه��ن��اك ����ص���ور�ً 
�لقانون  يف  �لجتماعي  �لتكافل  �صور 
يقرها  �ل���ت���ي  �ل���ت���ع���وي�������ص���ات  �م���ن���ه���ا 
�ل��ق��ان��ون ك��اأح��د �مل���ز�ي���ا �مل��ه��م��ة، حيث 
يعادل  مبلغ  ب�����ص��رف  �ل��ق��ان��ون  ق�صى 
عن  �ملعا�ص  ل�صاحب  �مل�صتحق  �ملعا�ص 

�لتالية  �لثالثة  ��لأ�صهر  �لوفاة  �صهر 
حال  �ملعا�ص  �صاحب  يعليهم  ك��ان  مل��ن 
�ل�صرف مرة ��حدة  حياته �يتم هذ� 
منحة  �ملبلغ  هذ�  �يعترب  �لوفاة،  عند 

�فاًء  عليها  �حلجز  يجوز  �ل  ت��رد  ل 
لأي دين كما �أنها معفاة من �ل�صر�ئب 

��لر�صوم بجميع �أنو�عها.
ي�������ص���رف لورثة  �أخ�������رى  �م�����ن ج���ه���ة 
�مل���وؤم���ن ع��ل��ي��ه �ل����ذي �ن��ت��ه��ت خدمته 
ملرة  تعوي�صاً  �لطبيعية  �لوفاة  ب�صبب 
��ح���دة ق���دره /60/ �أل���ف دره���م �يف 
عمل  �إ�صابة  ب�صبب  �لوفاة  كانت  حال 
��حدة  مل��رة  تعوي�صاً  لورثته  ي�صرف 
�أل��ف دره���م، �ت�صرف هذه   75 ق��دره 
�مل��ب��ال��غ ع���ال�ة ع��ل��ى �مل��ع��ا���ص �ل�صهري 
�مل�����ص��ت��ح��ق ل���ه م���ن �ل��ه��ي��ئ��ة، �ت�����وزع يف 
كال �حلالتني �فقاً لأحكام �ملري�ث يف 

�ل�صريعة.
للموؤمن  ي�صرف  �ل�����ص��ه��ال�ي  �ق��ال��ت 
له تعوي�صاً ملرة ��حدة قدره 75 �ألف 

درهم �إذ� نتج عن �إ�صابته �لتي تعر�ص 
ل��ه��ا �أث��ن��اء �ل��ع��م��ل ع��ج��ز�ً ك��ل��ي��اً، بينما 
�لعجز  ن�صبة  ي�صا�ي  تعوي�صاً  ي�صرف 
�إ�صابته  مل��ن نتج ع��ن  �أل��ف دره��م   75

�أثناء �لعمل عجز�ً جزئياً.
��أ�صارت �ل�صهال�ي �إىل �أن �إح�صائيات 
تو�صح   2019 ع����ام  خ����الل  �ل��ه��ي��ئ��ة 
بلغت  تعوي�صات  ب�صرف  �لهيئة  قيام 
درهم  �أل���ف   370� مليونني  قيمتها 
�ذلك مقارنة ب� 3  ماليني � 30 �ألف 
�لتعوي�صات  �هذه   ،2018 يف  درهم 
خ���دم���ة موؤمن  �إم������ا لن���ت���ه���اء  ك���ان���ت 
�أ�  �لطبيعية  �ل���وف���اة  ب�صبب  عليهم 
�إ�صابة عمل �أدت للوفاة �أ� ب�صبب عجز 

كلي �أ� جزئي نتج عن �إ�صابة عمل.
بتحقيق  �ل���ه���ي���ئ���ة  �ل�����ت�����ز�م  ��أك����������دت 

�لتكافلية للموؤمن عليهم ��ملتقاعدين 
لأ�صباب �إن�صانية تتعلق باملحافظة على 
ت��اأث��ر منافعهم  �لأ����ص���رة �ع����دم  ك��ي��ان 
�لتاأمينية باأي خطاأ خارج عن �لقانون 
�ملتقاعد،  �أ�  عليه  �مل��وؤم��ن  يرتكبه  قد 
م�صرية �إىل �أن �ملوؤمن عليه �أ� �صاحب 
تاأديبياً  ع��ل��ي��ه  ي��ح��ك��م  �ل����ذي  �مل��ع��ا���ص 
يوؤدى  معا�صه  بحرمانه من جزء من 
كامل  �ف��ات��ه  ع��ن��د  ع��ن��ه  للم�صتحقني 
�أن�صبتهم من كامل �ملعا�ص �ملن�صو�ص 
�أن���ه يف  �إىل  �لفتت  �ل��ق��ان��ون.  عليه يف 
ح����ال ���ص��ق��ط��ت ج��ن�����ص��ي��ة �ل����د�ل����ة عن 
�أ�  �مل��ع��ا���ص  �أ� ���ص��اح��ب  �مل���وؤم���ن ع��ل��ي��ه 
�ُصحبت منه يحرم من �ملعا�ص �مل�صتحق 
ل����ه، ل��ك��ن ي������وؤدي ل��ل��م�����ص��ت��ح��ق��ني عنه 
كانو�  �إذ�  �أن�صبتهم  كامل  �فاته  عند 

�إذ�  �أم���ا  �ل���د�ل���ة،  بجن�صية  متمتعني 
�صحبت من �مل�صتحقني جن�صية �لد�لة 
بها  �أ�صاًل  بها  متمتعني  يكونو�  �أ� مل 

�أن�����ص��ب��ت��ه��م، �هو  ل��ه��م ن�صف  ف���ي���وؤدى 
قانون  �أي مدى يج�صد  �إىل  ما يظهر 

�ملعا�صات �لتكافلية يف �أبهى �صورها.

املعا�سات: توزيع ح�س�س امل�ستحقني وفق مبداأ الإعالة ير�سخ 
قيم التكافل التي يتمتع بها جمتمع الإمارات

•• الفجرية-الفجر:

�أحمد بن غامن  �ل��ل��و�ء حممد  ت��ر�أ���ص 
�لكعبي قائد عام �صرطة �لفجرية �صباح 
�لد�ئمة  �لعليا  �جلنة  �جتماع  �ل��ي��وم 
�لفجرية  ل�����ص��رط��ة  �ل��ع��ام��ة  ل��ل��ق��ي��ادة 
�لذي عقد �صباح �أم�ص بالت�صال عن 
�للجنة،  ��أع�����ص��اء  �لرئي�ص  ب��ني  ُب��ع��د 
�لر�صيدة  �لقيادة  لتوجيهات  تنفيذ�ً 
�أف�����ص��ل �لإج�����ر�ء�ت بتعزيز  �ت��خ��اذ  يف 
���صتمر�رية  ��جل��اه��زي��ة  �ل�صتجابة 
�لأعمال �حليوية ��أهمية �تخاذ كافة 
��لحتياطات  �ل��وق��ائ��ي��ة  �لإج������ر�ء�ت 
بالوقاية من عد�ى فري��ص  �لكفيلة 

كور�نا “كوفيد19-” �مل�صتجد.
�لنتائج  �أه�����م  ����ص��ت��ع��ر����ص  مت  ح��ي��ث 
�لتد�بري  ب�صاأن  �ملتخذة  ��لإج����ر�ء�ت 
�لحرت�زية للحد من �نت�صار فري��ص 
�مل�صتجد  “كوفيد19-”  ك����ور�ن����ا 
�لتعقيم  ب��رن��ام��ج  �إج������ر�ء�ت  �ت��ن��ف��ي��ذ 

�لوطني.
�ثّمن بن غامن �لكعبي جهود �لقيادة 
مو�جهة  �إىل  �ل���ر�م���ي���ة  �خ��ط��و�ت��ه��ا 
�ن��ت�����ص��ار �ل���ف���ري�����ص �ح��ر���ص��ه��ا على 

�لإم��ار�ت من مو�طنني  �أبناء  �صالمة 
ر�أ�ص  على  ت�صعهم  �لذين  �مقيمني، 
�صعادته  �أ���ص��اف  كما  �أ�ل��وي��ات��ه��ا،  �صلم 
�أثناء  ب���ال���ت���ف���ا�ؤل  �ل��ت��ح��ل��ي  ب�������ص���ر�رة 

بالإيجابية  �لر�هنة ��لنظر  �لظر�ف 
�لتي تنتج عن �لتحديات �حلالية.

�لعميد  م���ن  ك����اًل  �لج���ت���م���اع  ح�����ص��ر 
�ل��ط��ن��ي��ج��ي نائب  ن���اي���ع  ب����ن  حم���م���د 

حميد  ��ل����ع����م����ي����د  �ل�����ع�����ام  �ل����ق����ائ����د 
حم��م��د ح��م��ي��د �ل��ي��م��اح��ي م��دي��ر عام 
�ل��ع��م��ل��ي��ات �ل�����ص��رط��ي��ة ��ل��ع��م��ي��د علي 
�لدفاع  �إد�رة  م��دي��ر  �لطنيجي  عبيد 
بن  ر��صد  علي  دكتور  ��لعميد  �مل��دين 
�ملر�ر  �إد�رة  م��دي��ر  �ل��ي��م��اح��ي  ع��و����ص 
�صليمان  دك��ت��ور  ��لعميد  ��ل���د�ري���ات 
���ص��ع��ي��د �مل���ر����ص���دي م��دي��ر ع����ام �مل����و�رد 
حممد  ��لعميد  �مل�صاندة  ��خل��دم��ات 
�لتحريات  �إد�رة  مدير  �ل�صاعر  �أحمد 
��مل��ب��اح��ث �جل��ن��ائ��ي��ة ��ل��ع��م��ي��د �أحمد 
�إد�رة �ملوؤ�ص�صة  حمد�ن �لزيودي مدير 
��لعميد  ��لإ����ص���الح���ي���ة  �ل��ع��ق��اب��ي��ة 
عبد�لرحمن حممد �لظنحاين مدير 
�إد�رة �لعمليات ��لعقيد عبد�هلل عبيد 
�لإ�صرت�تيجية  �إد�رة  مدير  �ليماحي 
ر��صد  �صيف  ��لعقيد  ��لأد�ء  �تطوير 
دبا  ����ص���رط���ة  �إد�رة  م���دي���ر  �ل���زح���م���ي 
مدير  �ليماحي  حمد  ر��صد  ��لعقيد 

�إد�رة مر�كز �ل�صرطة �ل�صاملة.

با�صتخدام تقنية االت�صال املرئي »عن ُبعد«

قائد عام �سرطة الفجرية يرتاأ�س اجتماع اللجنة العليا الدائمة

•• عجمان -وام: 

�لبلدية  د�ئ���رة  رئي�ص  �لنعيمي  حميد  ب��ن  ر����ص��د  �ل�صيخ  �صهد 
��ل��ت��خ��ط��ي��ط ب��ع��ج��م��ان، ي��ر�ف��ق��ه ���ص��ع��ادة ع��ب��د�ل��رح��م��ن حممد 
�لأق�صام  �ر�ؤ�صاء  �لإد�ر�ت  �م��در�ء  �لد�ئرة،  عام  مدير  �لنعيمي 
بالد�ئرة، ��ل�صركاء �ل�صرت�تيجيون �أم�ص �لأ�ل عملية �لتعقيم 
�لتي تنفذها �لد�ئرة على م�صتوى �لإم��ارة ��لتي تاأتي تطبيقاً 
��ملتكاملة  �ل�صاملة  �لد�ئرة  �خطة  �لوطني  �لتعقيم  لربنامج  
�ل��ر�م��ي��ة ل��ت��ط��ه��ري ك��اف��ة م��ن��اط��ق �لإم������ارة �م��ر�ف��ق��ه��ا �لعامة 
��صو�رعها �لرئي�صية. ��أ�صاد �ل�صيخ ر��صد بن حميد �لنعيمي يف 
ت�صريحات �صحفية بالإجر�ء�ت �لتي تتخذها �لقيادة �لر�صيدة 
�ن  ..�ق��ال  �لد�لة  يف  �مل�صتجد  كور�نا  فري��ص  �نت�صار  ملكافحة 

�ملتحدة  �لعربية  �لم���ار�ت  د�ل��ة  �تخذتها  �لتي  �لتد�بري  جملة 
�أنظار  �لفتت  �لعامل  �هتمام  جذبت  ك��ور�ن��ا  فاير��ص  ملو�جهة 
�لد�لة  تبذلها  �لتي  �حلثيثة  �جل��ه��ود  �ىل  ��حل��ك��وم��ات  �ل���د�ل 
�لمار�ت  د�ل��ة  �ن  ��أ���ص��اف  �ل��ف��ري����ص.  علي  �لق�صاء  �صبيل  يف 
بتوجيهات قيادتها �لر�صيدة تدير �أزمة كور�نا بحرفية �مهنية 
نحو  �صعيا  تطور�  �لعامل  د�ل  �ك��ر  على  بهما  تتفوق  بالغتني 
�لأر�ص  ه��ذه  على  �مقيم  م��و�ط��ن  ك��ل  ��صالمة  �صحة  حتقيق 
�لطيبة. �ثمن �ل�صيخ ر��صد بن حميد �لنعيمي �عي �ملو�طنني 
��حلر�ص  �ل��د�ل��ة  تتخذها  �ل��ت��ي  �لج����ر�ء�ت  بكافة  ��ملقيمني 
..د�عيا  �ل��وب��اء  ه��ذ�  على  �لق�صاء  �ج��ل  م��ن  بها  �لل��ت��ز�م  على 
�أفر�د �ملجتمع �ىل �ل�صتمر�ر يف �لتز�م بالإجر�ء�ت خا�صة عدم 
�خلر�ج من �ملنزل �عدم �لختالط فيما بينهم ��حلفاظ على 

�لتباعد �لجتماعي حتى تنتهي هذه �ملحنة باإذن �هلل تعايل.
��نطلقت �لعملية من �أمام مبنى �إد�رة �ل�صحة �لعامة ��لبيئة، 
�إ���ص��ر�ف ك���ادر م��وؤه��ل مت ت��ز�ي��ده بجميع ����ص��ائ��ل ��أد��ت  حت��ت 
�لقيادة  بالتعا�ن مع  بنجاح  �لعلمية  ��ل�صالمة، �متت  �لوقاية 
�لعامة ل�صرطة عجمان ��لإد�رة �لعامة للدفاع �ملدين بعجمان، 
��صركة  �مي��ز  جمموعة  مثل  �لنظافة  �صركات  م��ع  �بالتن�صيق 

�ألفاميد، ���صتمرت �لعملية حتى �صاعات �ل�صباح �لباكر.
�لأجهزة  �أح���دث  �لتعقيم  عملية  يف  عجمان  بلدية  �ت�صتخدم 
بكيما�يات  �ملحملة  �ملياه  �صهاريج  �ت�صخر  �ملتطورة،  ��لتقنيات 
��أجهزة  �لغ�صيل  للبيئة، �مركبات  �ملعتمدة ��ل�صديقة  �لتعقيم 
�لتعقيم  جهاز  بالإ�صافة  �لعالية،  �لكفاءة  ذ�ت  �ملحمولة  �لر�ص 

�لأ�توماتيكي �لذي يخت�ص بتعقيم �ملناطق �ل�صكنية.

بلدية عجمان تنفذ عملية تعقيم يف خمتلف مناطق الإمارة

•• عجمان -وام:

�لأعلى  �ملجل�ص  ع�صو  �لنعيمي  ر��صد  بن  حميد  �ل�صيخ  �ل�صمو  �صاحب  �أ���ص��در 
�مل�صاريع ��ملن�صاآت  2020?ب�صاأن  �لقانون رقم ��حد ل�صنة  �أم�ص  حاكم عجمان 

�ل�صغرية ��ملتو�صطة يف �إمارة عجمان.
�يهدف �لقانون �إىل حتفيز �لنمو �لقت�صادي �دعم �مل�صاريع �ل�صغرية ��ملتو�صطة 
�لقت�صادي  �لن�صاط  يف  �لن��خ��ر�ط  على  �ل��د�ل��ة  مو�طني  �ت�صجيع  �لإم���ارة  يف 

�خلق �ملزيد من فر�ص �لعمل يف �لإمارة.
تعترب  ��ل��ت��ي  ��ملن�صاآت  �مل�صاريع  ت�صنيف  على  �لتعريفات  بعد  �لقانون  �ن�ص 
�صمن  م��ن  كانت  �إذ�  متو�صطة  �أ�  �ل�صغر  متناهية  ي�صمل  �مب��ا  كانت  �صغرية 
�أي ت�صريع  �أ�   2016 22 ل�صنة  �ل��وزر�ء رقم  �ملن�صاآت �مل�صنفة يف قر�ر جمل�ص 

�حتادي �آخر يحل حمله.
�لتنمية  د�ئرة  ين�صاأ يف  �أن  �مل�صاريع ��ملن�صاآت على  �لقانون كذلك برنامج  �حدد 
��ملتو�صطة   �ل�صغرية  ��ملن�صاآت  �مل�صاريع  برنامج  ي�صمى   برنامج  �لقت�صادية 
�يعرف با�صم  تعزيز �حتدد بقر�ر من رئي�ص �لد�ئرة معايري ��صو�بط �لت�صجيل 
�لالزمة  ��ل��ق��و�ع��د  ��ل�����ص��و�ب��ط  ��إج�����ر�ء�ت عمله  �آل��ي��ة  �تنظيم  �ل��ربن��ام��ج  يف 
للتن�صيق بينه �بني �لرب�مج �أ� �ملوؤ�ص�صات �أ� �ل�صناديق �لوطنية �ملماثلة �أ� ذ�ت 
�ل�صلة على �أن ت�صجل �مل�صاريع ��ملن�صاآت �لر�غبة يف �لن�صمام للربنامج بناء على 
طلب يقدم منها �فق �لإج��ر�ء�ت �لتي حتددها �لد�ئرة �لها يف �أي �قت للتاأكد 
من ��صتمر�رية تو�فر �مل�صاريع ��ملن�صاآت لل�صر�ط ��ملعايري �تكون مدة �لت�صجيل 

يف �لربنامج �صنة ��حدة جتدد ملدد مماثلة يف حال ��صتمر�ر �ل�صر�ط ��ملعايري 
�ملن�صو�ص عليها يف هذ� �لقانون ��لقر�ر�ت �ل�صادرة مبوجبه.

من  �ل�صر�ط  من  جمموعة  �لربنامج  يف  �مل�صاريع  لت�صجيل  �لقانون  ���صرتط 
�أن يكون �مل�صر�ع مقدما من مو�طني �لد�لة �ينفذ حل�صابهم ��أن يكون  بينها 
�مل�صرف على تنفيذ �مل�صر�ع �متابعته من مو�طني �لد�لة �يتم تاأ�صي�ص �مل�صر�ع 

يف �لإمارة �تتو�فر فيه �أي معايري �أخرى حتددها �لد�ئرة.
كما ي�صرتط �أن تكون �ملن�صاأة مرخ�صة يف �لإمارة ��أن تكون �ملن�صاأة مملوكة ملكية 
كاملة من مو�طني �لد�لة ��أل يكون قد م�صى على �صد�ر رخ�صة �ملن�صاأة �أكر 
من ثالث �صنو�ت ��أل يكون مالك �ملن�صاأة ميلك �أكر من خم�ص رخ�ص جتارية 
�صند�ق  يف  للم�صرتكني  �ملمنوحة  �لإع��ف��اء�ت  من  م�صتفيدة  �ملن�صاأة  تكون  ��أل 
خليفة لتطوير �مل�صاريع �أ� �أي �صناديق �أخرى م�صابهه يف �لإمارة ��أن تتو�فر يف 

�ملن�صاأة �أي معايري �أخرى حتددها �لد�ئرة.
عن  ر�صما  �ل��ربن��ام��ج  يف  �لت�صجيل  نظري  �ل��ق��ان��ون  مب��وج��ب  �ل��د�ئ��رة  �ت�صتويف 
�ألف درهم �صنويا يف �ل�صنو�ت  �خلم�ص �صنو�ت �لأ�ىل فقط من �لت�صجيل قدره 
�أن يعفى  �ألفي درهم �صنويا يف �ل�صنتني �لر�بعة ��خلام�صة على  �لثالث �لأ�ىل 
�لأع�صاء من �لر�صوم �ملحلية كافة �لتي تتقا�صاها �جلهات �حلكومية �من ر�صوم 
غرفة �صناعة �جتارة عجمان �ي�صتثنى من ذلك ر�صوم خدمات �لنظافة �لعامة 
2017 ب�صاأن ر�صوم خدمات  5 ل�صنة  �ملن�صو�ص عليها يف �لقر�ر �لأمريي رقم 
�تكون  �تعديالته  بها  �ملتعلقة  �ملخالفات  �غر�مات  عجمان  يف  �لعامة  �لنظافة 
مدة �لإعفاء من �لر�صوم بحد �أق�صى ملدة خم�ص �صنو�ت من تاريخ �لت�صجيل يف 

�لربنامج.
تخ�صي�ص  منها  لالأع�صاء  ��حلو�فز  �لت�صهيالت  من  جمموعة  �لقانون  �حدد 
ن�صبه %10 من �إجمايل �لعقود �لتي تربمها �جلهات �حلكومية �صنويا لتلبية 
�ملناق�صات  تر�صية  يف  ��لأ�لوية  ��ل�صت�صارية  ��خلدمية  �ل�صر�ئية  �حتياجاتها 
��ملز�يد�ت للعطاء�ت �ملقدمة من �لأع�صاء يف حال مل يتجا�ز �لزيادة �أ� �لنق�ص 
�تخفي�ص  �ملقبولة  �لعر��ص  �أف�صل  من   5% ن�صبة  �ملالية  �لعر��ص  قيمة  يف 
بن�صبة ل  للجهات �حلكومية  �ململوكة  �لعقار�ت  �لإيجارية لالأع�صاء يف  �لقيمة 
%10 من �لقيمة �لإيجارية �ملقدرة من �جلهة �ملوؤجرة �ذلك خالل  تقل عن 
�لثالث �صنو�ت �لأ�ىل من �لت�صجيل يف �لربنامج ��ل�صرت�ك جمانا يف �لرب�مج 
��أ�لوية  �حلكومية  �جل��ه��ات  تنظمها  �ل��ت��ي  �ل�صلة  ذ�ت  ��لبحثية  �لتدريبية 
�مل�صاركة يف �ملعار�ص �لتي تنظمها �جلهات �حلكومية �تي�صري ح�صول �لأع�صاء 
�أ� �ل�صناديق  �أ� �ملوؤ�ص�صات  على �لت�صهيالت �لإ�صافية �ملمنوحة لهم يف �لرب�مج 
�لحتادية ذ�ت �ل�صلة �أ� �أي ت�صهيالت �أ� حو�فز �أ� مز�يا �إ�صافية تقررها �لد�ئرة 

�أ� بالتن�صيق بينها �بني �جلهات ذ�ت �ل�صلة.
حقيقية  ملكية  للمن�صاأة  �ملو�طنني  ملكية  تكون  ب��اأن  �لأع�صاء  �لقانون  ��أل���زم 
��إخطار �لد�ئرة خالل 30 يوما يف حال تغيري �مل�صر�ع �أ� �ملن�صاأة �أ� نقل �مللكية 
�ملعتمدة من  ��ملعايري  �ل�صر�ط  �أي من  ��نتفاء  �آخ��ر  �صخ�ص  �إىل  �أ� جزء منها 
�ل��د�ئ��رة �����ص��ت��خ��د�م �لت�صهيالت ��حل��و�ف��ز ��مل��ز�ي��ا يف �لأغ��ر����ص �مل��ح��ددة لها 
�تباع  د�ن  تغيريه  �ع���دم  �أج��ل��ه  م��ن  �ملن�صاأة  رخ�صت  �ل���ذي  �لن�صاط  �مم��ار���ص��ة 

�لإجر�ء�ت �ملعمول بها لدى �لد�ئرة.

�����ص��ع �ل��ق��ان��ون جمموعة م��ن �جل����ز�ء�ت م��ع ع��دم �لإخ����الل ب���اأي عقوبة �أ�صد 
�أحكام  �أي من  �لع�صو يف حال خمالفة  �آخ��ر حيث يغرم  �أي ت�صريع  ين�ص عليها 
هذ� �لقانون بغر�مة قدرها ع�صرة �آلف درهم �ت�صاعف قيمة �لغر�مة يف حال 
تكر�ر �ملخالفة ذ�تها خالل �صنة على �أل تزيد قيمة �لغر�مة يف حال �لتكر�ر عن 
�صعف �لغر�مة �ملقررة بالإ�صافة �إىل �لغر�مة �ملقررة �يجوز للد�ئرة �تخاذ ��حد 
�إعفاء �لع�صو منها ��إلغاء  �أ� �أكر من �لتد�بري منها ��صرتد�د �لر�صوم �لتي مت 

�لت�صجيل يف �لربنامج ��إلغاء �لرخ�صة �لتجارية للمن�صاأة.
�يجوز للع�صو �أن يتظلم خطيا لدى �لد�ئرة من �جلز�ء�ت ��لقر�ر�ت ��لتد�بري 
�ل�صادرة بحقه �فقا لأحكام هذ� �لقانون �ذلك خالل مدة 30 يوما من تاريخ 
�لتظلم  ه��ذ�  يف  �لبت  �يتم  منه  �ملتظلم  �لتدبري  �أ�  �لقر�ر  �أ�  باجلز�ء  �إخ��ط��اره 
�لتظلم من قبل  تاريخ تقدميه �ينظر  30 يوما من  خالل مدة ل تزيد على 
جلنة �لتظلمات يف �لد�ئرة �ترفع تو�صياتها �إىل �لرئي�ص �يكون �لقر�ر �ل�صادر 

عن �لرئي�ص ب�صاأن �لتظلم نهائيا.
�خول �لقانون رئي�ص د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية �تخاذ �لقر�ر�ت �لالزمة لتنفيذ 
�لر�صوم �تطبيق �جلز�ء�ت  �لد�ئرة حت�صيل  �أن تتوىل  �لقانون على  �أحكام هذ� 
�لعامة حلكومة  �ت��وؤ�ل جميعها حل�صاب �خلز�نة  �لإع��ف��اء�ت  �����ص��رتد�د مقابل 

�لإمارة.
��ألغى �لقانون �أي ن�ص �أ� حكم �رد يف �أي ت�صريع حملي �آخر يتعار�ص مع �أحكام 
هذ� �لقانون على �أن يعمل بهذ� �لقانون بعد 30 يوما من تاريخ �صد�ره �ين�صر 

يف �جلريدة �لر�صمية.

حميد النعيمي ي�سدر قانونا ب�ساأن امل�ساريع واملن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة يف اإمارة عجمان

% ن�صبة منو االإيرادات  10

موا�سالت الإمارات تربم 35 عقدًا خلدمات النقل 
والتاأجري يف دبي وال�سارقة منذ بداية العام 
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•• اأبوظبي -وام:

تنفيذ عمليات  �إىل  �لإم���ار�ت  د�ل��ة  �أب��رزه��ا  �لعامل �م��ن  �لعديد من د�ل  تلجاأ 
�ل�صحب من خالل  تلقيح  �لأمطار عن طريق  زي��ادة كميات  �ل�صتمطار بهدف 
من  �ل�صنوي  �حل�صاد  رفع  يف  �لعمليات  هذه  ت�صهم  حيث  �لطائر�ت،  ��صتخد�م 
�ل�صطحي  �زي��ادة معدلت �جلريان  للد�لة  �ملائي  �لو�صع  �دعم  �لأمطار  مياه 

لالأ�دية �دعم �ملخز�ن �ل�صرت�تيجي من �ملياه �جلوفية.
ناحية  من  �ل����ص��ط  �ل�صرق  منطقة  يف  �ملتطورة  �ل��د�ل  من  �لإم���ار�ت  �تعترب 
با�صتخد�م  تقوم  حيث  �ملجال  هذ�  يف  ���صعة  خربة  �لديها  ��لتقدم  �جلاهزية 
�أحدث �لإمكانات �ملتوفرة على �مل�صتوى �لد�يل ��أحدث �لأجهزة �ملتطورة عامليا 
يف دعم عمليات �ل�صتمطار ��لتي تعتمد على �صبكة ر�د�ر�ت جوية متطورة تقوم 

بر�صد �أجو�ء �لد�لة �مر�قبة �ل�صحب على مدى 24 �صاعة .
لالأر�صاد  �لوطني  �ملركز  مدير  �ملند��ص  �أحمد  �هلل  عبد  �لدكتور  �صعادة  �ق��ال 
�لإمار�ت  �أن��ب��اء  لوكالة  ت�صريح  يف  �جلوية  لالأر�صاد  �لآ�صيوي  �لحت��اد  رئي�ص 
توجيهات  بف�صل  �لإم�����ار�ت  د�ل���ة  �صهدت  �ملا�صية  �ل��ع��ق��ود  م���د�ر  على  “��م” 
�متابعة �لقيادة �لر�صيدة �نطالقة م�صرية تنموية مميزة �صملت كافة �ملجالت 
�لقت�صادية ��لجتماعية ��لبيئية �مل يكن لهذه �مل�صرية من �أن تكتمل �توؤتي 
ثمارها د�ن �لنظر �إىل جو�نب �لأمن �ملائي باعتبارها مرتكز� �أ�صا�صيا يف �صمان 

��صتد�مة �لتنمية �تر�صيخ نتائجها”.
�لوطني لالأر�صاد من خالل م�صر�عاتنا  �ملركز  د�ر  “ من هنا جاء   : ��أ�صاف 
�لبحثية  �مل�صاريع  �أبحاث  نتائج  �إىل  �مل�صتندة  �ل�صتمطار  جمال  يف  �لتطبيقية 
�حلا�صلة على منحة برنامج �لإمار�ت لال�صتمطار لت�صكل ر�فد� مهما ملنظومة 

�لأمن �ملائي لي�ص فقط على �مل�صتوى �ملحلي بل كذلك على �مل�صتوى �لد�يل عرب 
دعم �لأبحاث �ملتعلقة بال�صتمطار �حت�صني �لطق�ص”.

��أ�صار �إىل �أن م�صرية �ملركز �لوطني لالأر�صاد تو��صلت يف دعم �جلهود �حلكومية 
لتح�صني  �لإم���ار�ت  م�صنع  تاأ�صي�ص  عرب  كذلك  �ملائي  �لأم��ن  ل�صمان  �لر�مية 
�لطق�ص �لذي بد�أت عملياته �لت�صغيلية يف �لعام 2018 ��ملتخ�ص�ص يف �صناعة 
باإنتاج  حاليا  �يقوم  �ل�صتمطار،  بعمليات  �خلا�صة  �مللحية”  “�ل�صعالت  �إنتاج 
��لأر�صية  �ل�صحب �جلوية  تلقيح  �مل�صتخدمة يف عمليات  �ل�صعالت  نوعني من 

�ت�صل قدرته �لإنتاجية �إىل 250 �صعلة �أ�صبوعيا.
�قال �ملند��ص “ �إن كل هذه �ملحطات �ملميزة يف م�صرية �ملركز �لوطني لالأر�صاد 
�ملائي  �لأم��ن  �أعلى م�صتويات  �لإم���ار�ت لتحقيق  �إط��ار توجهات د�ل��ة  ج��اءت يف 
يف  �ملائية  �لتحديات  ملو�جهة  كحل  �ل�صتمطار  بعلوم  للنهو�ص  ��ل�صعي  حمليا 
من  للمزيد  كذلك  توؤ�ص�ص  �ه��ي  �ل��ع��امل؛  ح��ول  �جلافة  ��صبه  �جلافة  �ملناطق 
�لبنية  �تهيئة  عليها،  �لعمل  �صنو��صل  �لتي  �ل��ه��ام،  �ملجال  ه��ذ�  يف  �لإجن���از�ت 
�رفاهية  خري  فيه  ملا  ملو��صلتها  ��لأبحاث  ��ملعد�ت  �لتقنيات  لناحية  �لتحتية 

�أجيالنا �مل�صتقبلية “ .
باملركز  �ل�صتمطار  تطبيقات  ق�صم  رئي�ص  �لعبيديل  خالد  �أ����ص��ح  جهته  م��ن 
�لوطني لالأر�صاد يف ت�صريح ل� “ ��م “ �أن تلقيح �ل�صحب عبارة عن عملية نر 
مو�د ملحية �صديقة للبيئة يف �ل�صحب حيث تعمل هذه �لأمالح �ملايكر��صكوبية 
�حلجم على جتميع �لقطر�ت �ملائية �لدقيقة لت�صبح كبرية �حلجم مما يعطيها 
عمليات  ت��زد�د  �بالتايل  �ل�صحابة  د�خ��ل  �لفيزيائية  �لعمليات  لتطوير  فر�صة 
نتيجة  �ت�صقط  �حلجم  كبرية  لت�صبح  �لقطر�ت  هذه  بني  ��لتالحم  �لت�صادم 

ثقل �زنها من قاعدة �ل�صحابة لت�صل �إىل �لأر�ص على �صكل �أمطار.

�أن عملية تلقيح �ل�صحاب تعتمد على ��صتخد�م �صبكة ر�د�ر�ت جوية  �لفت �إىل 
�أجو�ء �لد�لة على مد�ر �ل�صاعة لتتم مر�قبة بدء تكون  متطورة تقوم بر�صد 
عملية  تتم  حيث  �لتلقيح  عملية  يف  �لأ�صا�صية  �خلطوة  تعترب  ��لتي  �ل�صحب 
�لطائرة  �ملحملة على جناحي  �مللحية  �ل�صعالت  �إطالق  �ل�صتمطار عن طريق 
�هي عبارة عن عبو�ت من �لأمالح يتم �صخها يف �ل�صحب �ملحملة بن�صب عالية 
من �لرطوبة لزيادة �لتكثف �ملائي �ت�صكيل �ملطر، �يتم ت�صنيع تلك �ل�صعالت يف 

�لطق�ص” . لتح�صني  �لإمار�ت  “م�صنع 
�تعترب عمليات ��صتمطار �ل�صحب من �لعمليات �لتي تتطلب �لدقة يف طريقة 
تلقيح �ل�صحابة ��لتي عادة تكون قابلة لال�صتمطار / �ل�صحب �لركامية / حيث 
من  ف��اإن  �بالتايل  لال�صتمطار  قابلة  غري  تكون  �ل�صحب  من  �أن��و�ع��ا  هناك  �أن 
�أهم �لتحديات �لتي يو�جهها فريق �لعمل هو �لدقة يف تو�جد �لطائرة باملكان 
�ملنا�صب عند قاعدة �ل�صحابة لتنفيذ نر �لأمالح يف ذلك �ملكان �لذي ي�صاحبه 
عادة رياح عامودية تعمل على حمل هذه �لأمالح �ل�صرتطابية د�خل �ل�صحابة.
�تتم عملية �ل�صتمطار �صمن �صل�صلة من �لإج��ر�ء�ت �لدقيقة يقوم بتنفيذها 
خرب�ء �ملركز �لوطني لالأر�صاد �ت�صتغرق عملية �حرت�ق كامل �ل�صعلة �مللحية 
�أ�صا�صي حو�يل  ب�صكل  �ل�صوديوم  �لبوتا�صيوم �كلوريد  تتكون من كلوريد  �لتي 
�ثم تبد�أ عملية تفاعل هذه �لأمالح من خالل �لعمليات �لفيزيائية  دقائق   4
�لقطر�ت  �ذل��ك ح�صب تركيز  15 دقيقة  �إىل   10 ت�صتمر من  ��لتي  �لدقيقة 
�ملائية د�خل �ل�صحاب يف �ملرت �ملكعب، حيث تبد�أ هذه �ملو�د �ل�صرتطابية بتجميع 
قادر  �لهو�ء غري  �ذ�ت ثقل بحيث ي�صبح  لت�صبح كبرية �حلجم  �ملاء  قطري�ت 

على حملها لت�صقط على �صكل �أمطار.
عن  ع��ب��ارة  كانت  حيث   1990 للعام  �لإم����ار�ت  يف  �ل�صتمطار  عمليات  �ت��ع��ود 

��لدر��صات  �لعلمية  �مل��ب��ادئ  يعتمد  جم��رى  ت��اأخ��ذ  ب���د�أت  ث��م  ب�صيطة  جت���ارب 
منها  �لعريقة  �ملنظمات  من  عدد  مع  بالتعا�ن  �ذل��ك  ��لكيميائية  �لفيزيائية 
�ملركز �لوطني لأبحاث �لغالف �جلوي يف كولور�د� �لوليات �ملتحدة �لأمريكية 
ر�ند” من  ��ت��رز  “�ت  �إىل جامعة  بالإ�صافة  نا�صا  �لأمريكية  �لف�صاء  ��كالة 

جنوب �إفريقيا.
عددها  متطورة  �صطحية  ر�صد  �صبكة  �ليوم  لالأر�صاد  �لوطني  �ملركز  �ميتلك 
91 حمطة تنت�صر على كامل م�صاحة �لد�لة �تغطي مناطق خمتلفة ذ�ت طابع 
مناخي متنوع حيث تعمل على ر�صد كافة �لعو�مل �جلوية �منها كميات �لأمطار 
�درجات �حلر�رة ��صرعة ��جتاه �لرياح ��لرطوبة �غريها من �ملوؤ�صر�ت �لتي 
ت�صهم قر�ءتها �حتليلها يف �إعد�د ن�صر�ت �لطق�ص �ملتكاملة عن �لأحو�ل �جلوية 
يف �لد�لة. �نظر� لأهمية ر�صد �تتبع �لأمطار �ل�صاقطة على �لد�لة مت تعزيز 
�لأمطار  لر�صد  �صبكة خمت�صة  باإ�صافة  للمركز  �لتابعة  �جلوي  �لر�صد  �صبكة 
�لأمطار  بتوزيع  �ملتعلقة  �لدر��صة  �أجل حت�صني  �ذلك من  17 حمطة  عددها 

بالإ�صافة �إىل �جود 7 حمطات يد�ية للر�صد �ل�صطحي يف مطار�ت �لد�لة.
من  يتم  �لتي  �لتقنيات  باأحدث  �ملجهزة  �لطائر�ت  من  ع��دد�  �ملركز  �ي�صتخدم 
�أنه يتبادل �ملعلومات مع  خاللها تلقيح �ل�صحب ��إج��ر�ء �لبحوث �جلوية، كما 
�ملنظمات �لد�لية ��لقليمية لالطالع على �أحدث �لتطور�ت �جلديدة �خلا�صة 

بالأبحاث �لعلمية �ملعنية بال�صتمطار.
جمع  عن  �مل�صوؤ�ل  ��لوحيد  �لر�صمي  �مل�صدر  لالأر�صاد  �لوطني  �ملركز  �يعد 
يف  حتدث  �لتي  �لتغري�ت  �حتليل  �مر�قبة  �لطق�ص  باأحو�ل  �ملتعلقة  �لبيانات 
مبجالتها  �جلوية  �لتنبوؤ�ت  خدمات  �تقدمي  �ل��د�ل��ة،  د�خ��ل  �جل��وي  �لغالف 

�لرئي�صة �لعامة ��لبحرية ��لطري�ن.

•• دبي-الفجر:

خلفان  �صاحي  �لفريق  معايل  تر�أ�ص 
��لأمن  �ل�صرطة  رئي�ص  نائب  متيم، 
قياد�ت  جمل�ص  رئ��ي�����ص  ب��دب��ي،  �ل��ع��ام 
�جتماع  �لد�خلية،  �ز�رة  يف  �ل�صرطة 
�أم�����ص ع��ن بعد،  �ل���ذي ج��رى  �ملجل�ص 
�لر�صيدة  �لقيادة  لتوجيهات  تنفيذ�ً 
�لوقائية  �لإج���ر�ء�ت  �أف�صل  �تخاذ  يف 

للحد من �نت�صار فري��ص كور�نا.
������ص���ت���ع���ر����ص �مل���ج���ل�������ص �لإج����������ر�ء�ت 
للقطاعات  �لت�صغيلية  ��ل�����ص��ي��ا���ص��ات 
�مل��خ��ت��ل��ف��ة ب�����وز�رة �ل��د�خ��ل��ي��ة، يف ظل 
�آلية  �������ص����ع  �حل����ال����ي����ة،  �ل�����ظ�����ر�ف 
لتطبيق نظام �لعمل عن بعد �توزيع 
متطلبات  ح�صب  ب��ال��وز�رة  �لعاملني 
ي���ك���ون ه���ن���اك ن�صبة  ب��ح��ي��ث  �ل���ع���م���ل، 
م��ع��ي��ن��ة ت��ع��م��ل ب�����ص��ك��ل ك��ل��ي ع���ن بعد 

�ل��ت��ي مت حتديدها  �ل��ف��ئ��ات  �ت�����ص��م��ل 
�لعمرية  �ل��ف��ئ��ة  م���ن  �مل��وظ��ف��ني  م���ن 

�لهمم،  ��أ����ص���ح���اب  ع���ام���ا،   60 ف���وق 
برعاية  ي��ق��م��ن  �ل���الت���ي  ��مل���وظ���ف���ات 

�لتا�صع فما د�ن،  �أبنائهن من �ل�صف 
باأمر��ص  ��مل�������ص���اب���ون  ��حل�����و�م�����ل، 

م���زم���ن���ة، �أم�����ا �ل���ف���ئ���ات �لأخ�������رى من 
يعملون  �ل���ذي���ن  ف��ت�����ص��م��ل  �ل��ع��ام��ل��ني 
عملهم  �ي���ك���ون  �مل��ك��ت��ب��ي،  �مل���ج���ال  يف 
�مر�عاة  م��ع��ي��ن��ة،  ب��ن�����ص��ب  ب��ال��ت��ن��ا�ب 
�لالزمة  �لح��ت��ي��اط��ات  ك��اف��ة  �ت���خ���اذ 
�صد  حلمايتهم  �لوقائية،  ��لتد�بري 
�لأم���ر�����ص ��ل��ف��ري����ص��ات �ذل���ك من 
خالل عمليات تعقيم �ملباين ��ملكاتب 
يتو�جد�ن فيها خالل  �لتي  �ملختلفة 
فرتة عملهم ��أثناء عمليات �لتنا�ب، 

حر�صا على �صالمتهم.
�لتمارين  توحيد  �ملجل�ص  ناق�ص  كما 
ب���ني قياد�ت  �ل��ت��ي جت���ري  �مل�����ص��رتك��ة 
��جلهات  �لد�خلية،  ب��وز�رة  �ل�صرطة 
ب����ال����د�ل����ة، �إىل  �لأم����ن����ي����ة �لأخ���������رى 
�ل�صحي  تطبيق �حلجر  �آليات  جانب 
��ل�����ص��ي��ط��رة ع��ل��ى م��ن��ط��ق��ة حم����ددة، 
ب�صالمة  �ل���ك���ف���ي���ل���ة  ��لإج����������������ر�ء�ت 

�ملو�طنني ��ملقيمني يف د�لة �لإمار�ت 
�لإجر�ء�ت  ��صمن  �ملتحدة،  �لعربية 
�حلكومة  ت��ت��خ��ذه��ا  �ل���ت���ي  �ل��وق��ائ��ي��ة 
للحد من �نت�صار �لأمر��ص ��لأ�بئة.

ك����م����ا ن����اق���������ص �مل���ج���ل�������ص ع����������دد�ً من 
�ملو�صوعات ��ل�صيا�صات �لعامة لوز�رة 
با�صرت�تيجية  تتعلق  �لتي  �لد�خلية 
�ل����وز�رة  ق��ط��اع��ات  يف  �لأد�ء  ت��ط��وي��ر 

كافة.
�لفريق  م���ع���ايل  �لج����ت����م����اع  ح�����ص��ر 
�لعام  �لقائد  �مل���ري،  خليفة  �هلل  عبد 
ل�����ص��رط��ة دب����ي، ��ل���ل���و�ء ع��ب��د �لعزيز 
مكتوم �ل�صريفي، �ملدير �لعام لالأمن 

��للو�ء  �ل��د�خ��ل��ي��ة،  ب����وز�رة  �ل��وق��ائ��ي 
�ل���دك���ت���ور ج��ا���ص��م حم��م��د �مل���رز�ق���ي، 
��للو�ء  �مل��دين،  للدفاع  �لعام  �لقائد 
�لعام  �لقائد  �ل�صام�صي،  �ل��زري  �صيف 
�ل�صيخ  ��ل���ل���و�ء  �ل�����ص��ارق��ة،  ل�����ص��رط��ة 
�لعام  �ل���ق���ائ���د  �ل���ن���ع���ي���م���ي،  ���ص��ل��ط��ان 
عبد  علي  ��ل��ل��و�ء  ع��ج��م��ان،  ل�صرطة 
�لعام  �لقائد  �لنعيمي،  بن علو�ن  �هلل 
�ل�صيخ  ر�أ�ص �خليمة، ��للو�ء  ل�صرطة 
�أح��م��د �مل��ع��ال، �لقائد �لعام  ر����ص��د ب��ن 
حممد  ��ل��ل��و�ء  �لقيوين،  �أم  ل�صرطة 
�أحمد بن غامن �لكعبي، �لقائد �لعام 
�ل�صيخ  ��ل���ل���و�ء  �ل��ف��ج��رية،  ل�����ص��رط��ة 

مدير  نهيان  �آل  طحنون  ب��ن  حممد 
قطاع �صوؤ�ن �لأمن ��ملنافذ، ��لعميد 
�لعام  �ملدير  �لعميمي،  عجالن  حمد 
لل�صرطة �جلنائية �لحتادية، ��لعميد 
�ل�صويدي،  توير  ب��ن  �هلل  عبد  �صعيد 
�مل����دي����ر �ل����ع����ام مل���ك���اف���ح���ة �مل����خ����در�ت 
��لعميد  �لد�خلية،  ب��وز�رة  �لحتادية 
�لعمليات  ع��ام  مدير  �لطنيجي  علي 
�لعزيز  ع���ب���د  ��ل���ع���م���ي���د  �مل����رك����زي����ة، 
لل�صرطة  �لعام  �ملدير  نائب  �لأح��م��د، 
�جلنائية، �لأمني �لعام ملجل�ص قياد�ت 
�لد�خلية، �عدد من  ب��وز�رة  �ل�صرطة 

كبار �ل�صباط بالوز�رة.

•• اأبوظبي-وام:

�ملبادر�ت  من  حزمة  تنفيذها  عن  – �أبوظبي  �حلكومي  �لإ�صناد  د�ئ��رة  �أعلنت 
ي��ت��و�ف��ق م��ع �لتد�بري  �ل��ع��م��ل �حل��ك��وم��ي �مب���ا  �ل��د�ع��م��ة ملنظومة  �حل��ك��وم��ي��ة 
��لإج������ر�ء�ت �لح���رت�زي���ة ��ل��وق��ائ��ي��ة �مل��ت��خ��ذة يف �ل��د�ل��ة خ��الل ه��ذه �لفرتة 
�حل��رج��ة مل��ن��ع �ن��ت�����ص��ار ف��ري����ص ك��ور�ن��ا م��ن منطلق �حل��ر���ص ع��ل��ى �ل�صالمة 

��ل�صحة �لعامة.
�لطو�رئ  لإد�رة  �لوطنية  �لهيئة  ع��ن  �ل�����ص��ادرة  �ل��ق��ر�ر�ت  ظ��ل  يف  ذل��ك  ي��اأت��ي 
��لأزمات ��لكو�رث، ��ز�رة �ل�صحة ��قاية �ملجتمع، ��ز�رة �لد�خلية، ��جلهود 
من  �ملجتمع  حلماية  �ملتقدمة  �ل�صحية  �لتد�بري  لتطبيق  �ملبذ�لة  �حلكومية 

خماطر فاير��ص كور�نا �مل�صتجد �أ� ما يعرف با�صم  كوفيد 19 .
بالإنابة:   �حلكومي  �لإ�صناد  د�ئ��رة  �كيل  �لهاملي،  حمد  حممد  �صعادة  �ق��ال 
�لبنى  لتوفري  فيه �جلهود جميعاً  تت�صافر  �مل��ب��ادر�ت يف �قت  تنفيذ هذه  جاء 
�لد�عمة للحفاظ على �لأر��ح �لب�صرية ��لأعمال ���صتمر�رية تقدمي �خلدمات 
�حلكومية �فق �أعلى معايري �جلودة ��لكفاءة ��لأم��ان، �مبا يعزز من مر�نة 
ملو�كبة  �لأد�ء ��لإجن�����از  �أب��وظ��ب��ي يف  �إم�����ارة  �ق�����در�ت �جل��ه��ات �حل��ك��وم��ي��ة يف 
مدر��صة  ��صتباقية  خطط  �ف��ق  �مل�صتقبلية،  ��ملتطلبات  �ملرحلية  �مل�صتجد�ت 
لتخطي �لأزمات �مو�جهة �لتحديات ��خلر�ج منها بنتائج قوية. ��أكد �أهمية 
مو�جهة  يف  �لقائمة  �حلكومية  ��لإج���ر�ء�ت  للمبادر�ت  ��ل�صتجابة  �لمتثال 
�باء فري��ص كور�نا �دعم تلك �جلهود �ملبذ�لة كفريق ��حد للم�صاعدة على 
��لإر�صاد�ت  ��لقو�نني  ��للو�ئح  بالأنظمة  �للتز�م  خالل  من  �لأزم��ة  تخطي 
�ل�صادرة من د�ئرة �لإ�صناد �حلكومي ��جلهات �لر�صمية �لأخرى يف �لد�لة يف 

مثل هذه �لظر�ف من �أجل توفري بيئة �آمنة.
على  �ملختلفة  �ل��ظ��ر�ف  مو�جهة  يف  �حلكومي  �لرقمي  �لتحول  �أث���ر  �ب�����ص��اأن 
�لر�صيدة  �لقيادة  ��صعت  �لهاملي:   �صعادة  قال  ��لعاملي..  �ملحلي  �ل�صعيدين 
��ل�صرت�تيجيات  �خل��ط��ط  �ر���ص��م��ت  �أ�ل��وي��ات��ه��ا  ر�أ����ص  �ل��رق��م��ي على  �ل��ت��ح��ول 
�لدقيقة، �با�صرت يف تنفيذها لتحقيق �لريادة يف جمال �لقيادة �لرقمية على 
م�صتوى �لعامل يف �لظر�ف كافة ، �ن�صهد �ليوم نتائج هذه �لر�ؤى �حلكومية 
جلاهزية  كنتيجة  ع��اٍل  ��أد�ء  �ج���ودة  مب��ر�ن��ة  تنفيذها  يتم  �لتي  ��لعمليات 

�ملنظومة �حلكومية يف مو�جهة �لأزمات ��لطو�رئ يف �أ�صكالها كافة  .
�ملو�رد  هيئة  من  كل  �حلكومي  �لإ�صناد  د�ئ��رة  مع  �مل��ب��ادر�ت  تنفيذ  يف  ����ص��ارك 
�ل��ب�����ص��ري��ة لإم����ارة �أب��وظ��ب��ي، �ه��ي��ئ��ة �أب��وظ��ب��ي �ل��رق��م��ي��ة، ��أك��ادمي��ي��ة �أبوظبي 
��ز�رة  �لتنفيذي  �أبوظبي  مكتب  مع  �لوثيق  ��لتعا�ن  بالتن�صيق  �حلكومية 

�أبوظبي  �م��رك��ز  ��ملعرفة  �لتعليم  �د�ئ���رة  �ل�صحة  �د�ئ���رة  ��لتعليم  �لرتبية 
لل�صحة �لعامة.

�لتد�بري  حول  تعميماً  مبادر�تها  �ل�صناد �حلكومي �صمن  د�ئرة  �أ�صدرت  �قد 
تنا�لت فيه عدد�ً من  ��لوقائية للجهات �حلكومية،  ��لإج��ر�ء�ت �لحرت�زية 
�صحة  على  �حت��اف��ظ  �لعامة  �مل�صلحة  تتنا�ل  �ل��ت��ي  ��لإر����ص���اد�ت  �لتو�صيات 
��صالمة كافة �ملوظفني يف �لد��ئر ��جلهات �حلكومية يف �إمارة �أبوظبي �فقاً 
للتوجيهات �ل�صادرة من �جلهات �حلكومية، �منها تطبيق �لقر�ر�ت ��لتعليمات 
عن  �ل�صادرة  �لوقائية  ��لإج���ر�ء�ت  �لحرت�زية  بالتد�بري  �ملتعلقة  ��ل�صر�ط 
�لوطنية  ��لهيئة  �مل��دين  للطري�ن  �لعامة  كالهيئة  بالد�لة  �ملخت�صة  �جلهات 
��قاية  �ل�صحة  ��ز�رة  �لد�خلية  ��ز�رة  ��لكو�رث  ��لأزم��ات  �لطو�رئ  لإد�رة 
�لد�لة  �أر���ص  �إىل  ��ل��ع��ودة  �ل�صفر  ح��ال  �ل�صحي يف  فيها �حلجر  �ملجتمع مبا 
�لوقائية ��ملحافظة  �تباع �لطرق  �ملوظفني على  �ملنافذ �حلد�دية، �حث  عرب 
على �لنظافة �ل�صخ�صية �عدم �حل�صور �إىل �أماكن �لعمل يف حال �ل�صعور باأية 
�أعر��ص مر�صية معدية كالزكام ��ل�صعال، ��تخاذ �لإجر�ء�ت �لعالجية �لالزمة 
يف �ملر�كز �ل�صحية، ��إيقاف ��صتخد�م �لب�صمة يف �حل�صور ��لن�صر�ف �ليومي، 
��لت�صجيع على ��صتخد�م �ملن�صات ��لو�صائل �لتكنولوجية لإجر�ء �لجتماعات 
��إجناز �ملهام، ��إلغاء جميع �لفعاليات �لد�خلية �لتي تركز على جتمع �ملوظفني 
يف مكان ��حد د�خل جهات �لعمل، ��للتز�م بتعقيم �ملر�فق ��لأماكن �لعامة 
��ل�صحة  ��لتعقيم  �لنظافة  �إر���ص��اد�ت  �ف��ق  �ذل��ك  �لعمل  جهات  يف  ��مل�صرتكة 

�لعامة �ل�صادرة عن �جلهات �ملخت�صة يف �لد�لة.
�حر�صاً على تنفيذ م�صمون �لتعميم �ل�صادر، �أ�صدرت د�ئرة �ل�صناد �حلكومي 
تنفيذ  على  �لعمل  �آلية  ب�صاأن  �حلكومية  �جلهات  لكل  �لتو�صيحية  �لإر���ص��اد�ت 
�تطبيق تلك �لإجر�ء�ت �لوقائية �ت�صمنت هذه �لإر�صاد�ت �لتوجيهات �لعامة 
كور�نا  بفري��ص  يتعلق  فيما  �لعامة  لل�صحة  �أبوظبي  مركز  ع��ن  ��ل�����ص��ادرة 

�مل�صتجد.
��صددت �لد�ئرة على �صر�رة ح�صور موظفي �ل�صحة ��ل�صالمة لدى �جلهات 
�حلكومية �لور�ص ��ملحا�صر�ت �لتثقيفية �لتي ينظمها �ملركز، ��صر�رة �تخاذ 
متر  �لتي  �ملرحلية  للمتطلبات  �فقا  �تطبيقها  �لالزمة  �لحرت�زية  �لتد�بري 
بها �لد�لة كتوفري �لكامري�ت �حلر�رية لدى جهات �لعمل لر�صد درجة حر�رة 
�ملوظفني ��ملتعاملني كاإجر�ء �حرت�زي، ��إمكانية �لتنا�ب يف �صاعات �لعمل بني 
�لإد�ر�ت لتقليل عدد �ملوظفني يف فرتة �لعمل �لو�حدة يف نف�ص �ملبنى، ��إلغاء كل 
�ر�ص �لعمل ��مللتقيات ��لأن�صطة حتى �إ�صعار �آخر ، ��عتماد ��صتخد�م �لتقنيات 
�خلدمات  �م��ز�دي  �ل�صت�صارية  ��ل�صركات  �ملوظفني  مع  للتو��صل  �حلديثة 

�توزيع  �لعمل،  جلهة  �لد�خلية  �ملعلومات  �أم��ن  �صيا�صات  مع  يتعار�ص  ل  �مبا 
ذ�ت  �لورقية  �لأك���و�ب  ��صتخد�م  �تطبيق  �ملوظفني  بني  ��ملعقمات  �لكمامات 
�ل�صتخد�م �لو�حد، �كافة �لو�صائل �لتي من �صاأنها تقلي�ص �حتمالت �فر�ص 
�لتوعية  �ن�صر  تثقيف  �أهمية  م��ر�ع��اة   � لآخ��ر  �صخ�ص  من  �لفري��ص  �نتقال 
�غريهم  �لنظافة  كعمال  �لعامة  �خلدمات  بتقدمي  �ملخت�صني  �ملوظفني  بني 
بالإجر�ء�ت �لوقائية للحد من �نت�صار فري��ص كور�نا �مل�صتجد /كوفيد 19/، 
�ن�صر �لر�صاد�ت �لتوعوية �ملرفقة بعّدة لغات ل�صمان تثقيف جميع �ملحيطني 

��ملتعاملني.
كما �صددت د�ئرة �لإ�صناد �حلكومي على �صر�رة �لعتماد على �حللول �لتقنية 
�أبوظبي  هيئة  مع  ��لتن�صيق  ��خلارجية،  �لد�خلية  ��ملخاطبات  �ملر��صالت  يف 
�تفعيل  ط��رف��ه��ا،  م��ن  �مل��ق��دم��ة  �لرقمية  �خل��دم��ات  م��ن  لال�صتفادة  �لرقمية 
�حلكومية  للجهات  تعميما  �ل��د�ئ��رة  �أ���ص��درت  حيث  بعد،  عن  �لعمل  منظومة 
با�صتخد�م تقنيات �لعمل عن بعد �توفري منظومة �لتو��صل ��لتفاعل �لرقمي 

جلميع �جلهات �حلكومية حفاظاً على �ملو�رد �لب�صرية �حلكومية.
�يف ه��ذ� �ل�����ص��ي��اق، �ب��ع��د �لإع����الن ع��ن �إط���الق م��ب��ادرة �ل�صهر �ل��رق��م��ي، �هي 
لتوظيف  للقيادة �حلكيمة  �لطموحة  �لر�ؤية  تعك�ص  نوعها  مبادرة فريدة من 
تكنولوجيا �ملعلومات يف خدمة �ملجتمع ��لرتقاء مبنظومة �لعمل �حلكومي، 
��صعت  �ملبتكرة،  �لرقمية  ��حللول  �خلدمات  من  �ملتعاملني  ��صتفادة  �تعزيز 
حلكومة  �لرقمية  �ملنظومة  لتعزيز  توعوية  خطة  �حلكومي  �لإ���ص��ن��اد  د�ئ���رة 
�أبوظبي باعتبارها عا�صمة �لريادة ��لبتكار ��إظهار فو�ئد �خلدمات �لرقمية 
للجمهور من خالل �لعالن عن �ملبادر�ت �ملتوفرة من خالل �لقنو�ت �لرقمية 
ملختلف �جلهات �حلكومية يف �لإمارة ، ��ملتمثلة يف توظيف �لنرتنت �تقنيات 
�لذكاء �ل�صطناعي ��لبلوك ت�صني بهدف متكني �ل�صتفادة �لق�صوى من �لبينة 
�لرقمية يف �لإم��ارة، �توفري �خلدمات عن بعد جلمهور �ملتعاملني با�صتخد�م 
�لقنو�ت �لرقمية ت�صهيال لعملية �حل�صول على �خلدمات. �عرب مبادر�تها يف 
16 مليون  �أبوظبي على �ملتعاملني �أكر من  �لتحول �لرقمي، �ّفرت حكومة 
زيارة ملر�كز �خلدمات �حلكومية، ��أجنزت 8 ماليني معاملة رقمية خالل �لربع 
�لر�بع من �لعام 2019، �أي مبا يعادل �أكر من 300 �ألف يوم عمل ملوظفي 
�حلكومة يف ظل �لتطور�ت �لرقمية �لتي ت�صهدها �أبوظبي، �قد مت حتقيق ذلك 
من خالل توفري �أكر من 1000 خدمة حكومية يتم تقدميها عرب �لقنو�ت 
�لرقمية، �ما ز�ل �لعمل م�صتمر�ً يف تطوير �رفع موؤ�صر�ت �لتحول �لرقمي يف 

منظومة �لعمل �حلكومي يف �لمارة.
�أبوظبي  �أكادميية  �أخ��رى، �ّف��رت د�ئ��رة �ل�صناد �حلكومي من خالل  من جهة 

تدريبية  د�ر�ت  لتوفري  �ذل��ك  بعد  عن  للتدريب  متكاملة  من�صة  �حلكومية 
يف  �حليوية  �لقطاعات  خمتلف  يف  �حلكومية  �ل��ك��ف��اء�ت  ب��ن��اء  ت��دع��م  متنوعة 

�لمارة.
��أ�صدرت �لد�ئرة بالتن�صيق مع هيئة �ملو�رد �لب�صرية دليل �إجر�ء�ت ��صو�بط 
�ل��ع��م��ل ع��ن ب��ع��د يف �جل��ه��ات �حل��ك��وم��ي��ة يف �إم�����ارة �أب��وظ��ب��ي خ���الل �لظر�ف 
يف  ��لإنتاجية  �ل�صفافية  م�صتوى  رف��ع  على  حر�صها  �إط��ار  يف  �ذل��ك  �حلالية 
�لعمل �توحيد �لإج��ر�ء�ت �فق معايري ��صو�بط حمددة، �تو�صيح �لو�جبات 
��لإج��ر�ء�ت ��جلز�ء�ت  ��ملوظف �حلكومي  �لعمل  ��للتز�مات لكل من جهة 
�ملرتتبة يف حال �ملخالفة ل�صمان ��صتمر�رية تدفق �لأعمال مبا يدعم تقدمي 
�خلدمة.  م�صتوى  على  �لتاأثري  د�ن  �ملعايري  �أعلى  �فق  للمتعاملني  �خلدمات 
�لبدء يف  ب�صاأن  �لد�ئرة تعميماً  �لب�صرية �باإيعاز من  �ملو�رد  �أ�صدرت هيئة  كما 
تنفيذ �إجر�ء�ت �حلجر �ل�صحي بهدف �حلفاظ على �ل�صالمة ��ل�صحة �لعامة 

ملوظفي �حلكومة ��حلد من �نت�صار �لوباء.
حكومة  ملوظفي  �لتوعوية  �ملن�صور�ت  �ن�صر  تطوير  على  �ل��د�ئ��رة  �حر�صت 
�لوقائية للحفاظ على  �لتد�بري �لحرت�زية ��لإج��ر�ء�ت  �تباع  ب�صاأن  �أبوظبي 
�أبوظبي  �ل�صحة �مركز  د�ئرة  بالتن�صيق مع  �لعامة �ذلك  ��ل�صحة  �ل�صالمة 
باإر�صال  �هتمت  كما  ��ملتعاملني.  �حلكومة  موظفي  لتوعية  �لعامة  لل�صحة 
�إمارة  ملجتمع  �لن�صية  ��لر�صائل  �لإلكرت�ين  �لربيد  �لالزمة عرب  �ملخاطبات 
�أبوظبي لطماأنتهم باجلهود �لتي تبذلها حكومة �أبوظبي للت�صدي لهذ� �لوباء 

مع �حلفاظ على م�صتوى �خلدمات �ملقدمة من قبل �جلهات �حلكومية.
�تابعت د�ئرة �ل�صناد �حلكومي خطط تنفيذ رفع �لقدرة �ل�صتيعابية للبنية 
�لنمو �حلا�صل يف  ملو�كبة  �لرقمية �ذلك  �أبوظبي  �لرقمية مع هيئة  �لتحتية 
��صتخد�م �لأنظمة �لرقمية عن بعد، �متكني موظفي �حلكومة من �ل�صتمر�ر 

بالقيام بالأعمال ��ملهام لتقدمي �خلدمات �حلكومية بذ�ت �جلودة �ملطلوبة.
�صدر  �أم��ريي  مبر�صوم  تاأ�ص�صت  – �أبوظبي  �حلكومي  �لإ�صناد  د�ئ��رة  �أن  يذكر 
عن �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�ص �لد�لة  حفظه �هلل 
ب�صفته حاكماً لإمارة �أبوظبي يف �أكتوبر 2019، �يتبعها كال من هيئة �أبوظبي 
�أبوظبي،  �لب�صرية لإمارة  �ملو�رد  �أبوظبي، �هيئة  �لرقمية، �مركز �لإح�صاء - 
��أكادميية �أبوظبي �حلكومية. �قد جاء �إن�صاء د�ئرة �لإ�صناد �حلكومي يف �إطار 
�لتوجهات �مل�صتقبلية حلكومة �أبوظبي، حيث تت�صم �لد�ئرة بالتعا�ن ��لندماج، 
تلبية متطلبات  �إىل  ت��ه��دف  كما  ب��اخل��دم��ات  ��له��ت��م��ام  ��ل��ت��ن��وع،  ��ل��ت��م��ك��ني، 
��حتياجات �لد��ئر �حلكومية �لأخرى، �تقدمي �خلدمات للمتعاملني ب�صكل 

يفوق توقعاتهم، �ذلك �فقاً لأرقى �ملمار�صات ��ملعايري �لعاملية.

ال�ستمطار .. رافد مهم ملنظومة الأمن املائي

برئا�صة الفريق �صاحي خلفان متيم

جمل�س قيادات ال�سرطة يناق�س تطبيق اآلية العمل عن بعد للعاملني 
بالوزارة والإجراءات الوقائية للحد من انت�سار فريو�س كورونا

دائرة الإ�سناد احلكومي تنفذ 12 مبادرة لدعم منظومة العمل احلكومي

��صتمر�ر� للجهود �لتي تبذلها هيئة �لنقل يف عجمان 
��قاية  حلماية  �لحرت�زية  لإجر�ء�تها  ���صتكمال 
�إ�صتمر�رية  �ل�صمان  �ل�ب��ئ��ة  تف�صي  م��ن  �ملجتمع 
��ل�صالمة  �لأم���ن  معايري  �أع��ل��ى  �حتقيق  �لأع��م��ال 
�لأج��ه��زة �حلر�رية  �أح��دث  تركيب  �لهيئة يف  ب��د�أت 
حر�رة   درج��ة  قيا�ص  بهدف  ذكية  بكيمر�ت  متمثلة 
�ملركبات  �ت�صجيل  لفح�ص  �صبيد  مركز  يف  �لف��ر�د 

�لتابع لها.

�������ص���ح  ���ص��ع��ادة �مل��ه��ن��د���ص ع��م��ر ب���ن ع��م��ري �ملدير 
�صملت  �حل��ر�ري��ه  �لكامري�ت  ه��ذه  �أن  للهيئة  �لعام 
مو��صفات متطورة متكنها من �لتقاط �صورة �لفرد 
دخوله  ف��ور  �دق��ي��ق  �صريع  ب�صكل  ح��ر�رت��ه  �درج���ة 
جهاز  تركيب  مت  حيث  �ملتعاملني  �إ�صعاد  �صالة  �إىل 

�لكامري� �حلر�رية عند �ملدخل ملركز �صبيد
��أك�����د ع��ل��ى �أن ه���ذ� �لإج������ر�ء ي���اأت���ي ���ص��م��ن حزمة 
�لج��ر�ء�ت �لوقائية �لتي تنتهجها �لهيئة  ملو�جهة 

�باء )كوفيد19(  للمحافظة على �ل�صحة �لعامة 
من  �لهيئة  ماتعتربه  �ه��و  ��ملتعاملني  للموظفني 

��لوياتها
بال�صافة �ىل عمليات �لتعقيم لكافة مر�فق مركز 
�صبيد ��لتي ت�صمل مد�خل �خمارج �ملبنى � �ملكاتب 
تتم  ��لتي   � باملوظفني  �خلا�صة  ��ملكاتب  �لإد�ري���ة 
�ملو�صى  �لتعقيم  م��و�د  با�صتخد�م  �إ�صبوعياً  مرتني 

بها

كامريات حرارية متطورة يف مركز �سبيد
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�يتز�من هذ� مع  �ملا�صي.  �لعام  �لفرتة  بنف�ص  �آذ�ر مقارنة 
�لإغ��الق يف �لكثري من �ل��د�ل �لأ�ر�بية �لتي قيدت �لنقل 
على �لطرق، �لذي يعد �أكرب م�صدر لأكا�صيد �لنيرت�جني، 

��أبطاأت �نبعاثات غاز�ت �مل�صانع.
�ت��ظ��ه��ر �ل�����ص��ور �جل���دي���دة �ل��ت��ي ن�����ص��رت��ه��ا �ك��ال��ة �لف�صاء 
�لعامة، �هو  �لأ�ر�ب��ي لل�صحة  �لتحالف  �لأ�ر�بية �حللها 
�أك�صيد  ث���اين  ك��ث��اف��ة  ت��غ��ري يف  رب��ح��ي��ة، �ج���ود  منظمة غ��ري 
�جلهاز  يف  م�����ص��اك��ل  ي�صبب  �أن  مي��ك��ن  �ل����ذي  �ل��ن��ي��رت�ج��ني 

�لتنف�صي ��ل�صرطان.
��أظهرت بيانات �صادرة عن �كالة �لبيئة �لأ�ر�بية �جتاها 
�آذ�ر. فقد  22 م��ار���ص  �إىل   16 �ل��ف��رتة م��ن  مماثال خ��الل 

يف  �ل��ن��ي��رت�ج��ني  �أك�صيد  ث��اين  م�صتويات  متو�صط  ت��ر�ج��ع 
مدريد بن�صبة 56 باملئة على �أ�صا�ص �أ�صبوعي بعدما حظرت 
مار�ص   14 يف  �ل�صر�ري  غري  �ل�صفر  �لإ�صبانية  �حلكومة 

�آذ�ر.
�لأ�صخا�ص  �إن  �لعامة  لل�صحة  �لأ�ر�ب����ي  �لتحالف  �ق���ال 
�أك��ر عر�صة  يكونون  م��دن ملوثة رمب��ا  يعي�صون يف  �لذين 
خلطر �لإ�صابة بفري��ص كور�نا )كوفيد-19( لأن �لتعر�ص 
لفرتة طويلة لهو�ء ملوث ميكن �أن ي�صعف �جلهاز �ملناعي 

مما يزيد �صعوبة مكافحة �لعد�ى.
�لإ�صابة  ت��ف��اق��م  �أ�  ح���د�ث  يف  يت�صبب  ق��د  �ل��ه��و�ء  �ت��ل��وث 

ب�صرطان �لرئة ��لأمر��ص �لرئوية ��ل�صكتات �لدماغية.

 •• بروك�صل-رويرتز

تلوث  ت��ر�ج��ع  �أم�����ص  �صناعي  قمر  �لتقطها  ���ص��ور  �أظ��ه��رت 
�أن����ح����اء �أ�ر�ب�������ا خالل  �ل����ه����و�ء يف �مل���ن���اط���ق �حل�����ص��ري��ة يف 
لكن  �نت�صار فري��ص كور�نا،  ملكافحة  �ملفر��صة  �لإغالقات 
�لن�صطاء حذر�� من �أن قاطني �ملدن ماز�لو� �لأكر عر�صة 

ملخاطر �جلائحة.
��أظهرت �صور �لقمر �ل�صناعي �صنتينل-5 تر�جع متو�صط 
من  م��دن  يف  �ل�����ص��ار  �لنيرت�جني  �أك�صيد  ث��اين  م�صتويات 
يف  �فر�نكفورت  �ميالنو  �مدريد  �باري�ص  بر�ك�صل  بينها 
مار�ص  من  ��لع�صرين  ��خلام�ص  �خلام�ص  بني  ما  �لفرتة 

املدن الأوروبية تتنف�س هواء اأنظف بعد الإغالق   

•• عوا�صم-وكاالت:

����ص��ل �ب���اء ف��ري����ص ك��ور�ن��ا �إىل 
منت�صف  يف  �لأ�������ص�����ط  �ل�������ص���رق 
ف���رب�ي���ر) ���ص��ب��اط( �مل���ا����ص���ي، مع 
ت��ق��اري��ر ع��ن �ن��ت�����ص��اره يف �إي����ر�ن. 
�مع بد�ية مار�ص) �آذ�ر( �جلاري، 
�أع���ل���ن �ج����ود �ل��ف��ري����ص يف عدة 
منخف�صة  مب�صتويات  لكن  د�ل، 

ن�صبياً لعدة �أ�صابيع. 
��ل����ي����وم، ت�����ص��ج��ل �مل��ن��ط��ق��ة، مثل 
�آلف  �ل�����ع�����امل،  �أرج���������اء  م���ع���ظ���م 
�لكن،  يومياً.  �جلديدة  �حل��الت 
�لوباء  ���ص��د  �لإج������ر�ء�ت  تباينت 
بني �لإغالق على طريقة �ململكة 

�ملتحدة ��أ�صاليب �أكر مر�نة. 
على  �لق�صاء  حم���ا�لت  �ت��و�ج��ه 
حر�ب  ب�صبب  عر�قيل  �لفري��ص 
�أه���ل���ي���ة، �ت����ه����دي����د�ت �إره���اب���ي���ة، 
ل  �د�ل �صعيفة  �حركات مت��رد، 
�أر��صيها،  على  بالكامل  ت�صيطر 
�لكاتب  ف��ر�ن��ت��زم��ان،  �صيث  �ف���ق 
لدى “منتدى �ل�صرق �لأ��صط”، 
د�ع�ص:  بعد  م��ا  كتاب”  �م��وؤل��ف 
�أم��ري��ك��ا ��إي������ر�ن ��ل�����ص��ر�ع على 

�ل�صرق �لأ��صط”.
26 مار�ص)  �إي����ر�ن يف  �ف��ر���ص��ت 
�ل�صفر  ح��رك��ة  على  ح��ظ��ر�ً  �آذ�ر( 
�لد�خلي بني مناطقها يف حما�لة 
�لذي  �ل��ف��ري����ص،  تف�صي  لإب��ط��اء 
�أ�صاب �أكر من 30 �ألف �صخ�ص. 
يف  لإخفاقها  �ن��ت��ق��اد�ت  ���ج��ه��ت 
�لإع����الن ع��ن �لإ���ص��اب��ات يف �قت 
قيود�ً  تفر�ص  مل  لأنها  �أ�  مبكر، 

يف فرب�ير) �صباط( �ملا�صي.
�لعقوبات  برفع  �إي���ر�ن  �طالبت   
م�صاعد�ت  رف�صت  �لكنها  عليها، 
بال  “�أطباء  مثل  من جمموعات 

حد�د”.

تراٍخ 
���ص��وء تعامل  �أدى  ت��ق��اري��ر،  ��ف���ق 
�إي�����������ر�ن م�����ع �ل������وب������اء ل���و����ص���ول 
�أفغان�صتان،  �إىل  �لإ������ص�����اب�����ات 
�لبنان،  ��ل��ب��ح��ري��ن،  ��ل��ك��وي��ت، 

�د�ل �أخرى. 
�تهامها  ع����ل����ى  �إي�����������ر�ن  �ردت 

�لتباعد  �إر�������ص������اد�ت  مت���دي���د  ع����ن 
ن��ي�����ص��ان/  30 �لج��ت��م��اع��ي ح��ت��ى 

�أبريل.
ما  ه���ن���اك  ي���ك���ون  “لن  ��أ������ص�����اف 
�إع���الن �لن�صر قبل  �أ���ص��و�أ م��ن  ه��و 

حتقيقه”.
بعدما  تر�مب  ت�صريحات  �ج��اءت 
فا�ت�صي،  �أن���ت���وين  �ل��ط��ب��ي��ب  ح����ّذر 
م�����ص��ت�����ص��ار �ل���رئ���ي�������ص �لأم����ريك����ي 
�لأمر��ص  �خبري  �لأ�بئة  ل�صوؤ�ن 
يح�صد  �أن  �إم���ك���ان  م���ن  �مل���ع���دي���ة، 
�لفري��ص �أر��ح ما بني مئة �مئتي 
�ملتحدة  �ل��ولي��ات  �صخ�ص يف  �أل��ف 

�من �حتمال �إ�صابة �ملاليني.
على  �جلديدة  �لإ�صابات  �ت�صغط 
نظام �لرعاية �ل�صحية يف �لوليات 

�ملتحدة.
ب������د�أت ج��م��ع��ي��ة خريية  ��لأح��������د، 
ب���اإق���ام���ة م�����ص��ت�����ص��ف��ى م����ي����د�ين يف 
حديقة �صنرت�ل بارك يف نيويورك 
عن  �لعبء  تخفيف  يف  للم�صاعدة 

موؤ�ص�صات �ملدينة.
فريق  �ق�����ائ�����د  �ل���ط���ب���ي���ب  �ق��������ال 
يف  لكوفيد-19  �ل�����ص����ت����ج����اب����ة 
بور�ص”  “�صاماريتانز  ج��م��ع��ي��ة 
�لعديد  “هناك  تينبيني  �إل���ي���وت 
نيويورك  يف  ه��ن��ا  �لإ����ص���اب���ات  م��ن 
�لأ�صخا�ص ممن هم  ��لعديد من 

بحاجة �إىل �مل�صاعدة”.
يف  �مل�صت�صفيات  “متتلئ  ��أ����ص���اف 
للم�صاعدة  �حت��ت��اج  �ملدينة  �أن��ح��اء 

بقدر �لإمكان. لذ� نحن هنا”.
�لإن�صانية  �ل��ت��د�ع��ي��ات  ��نعك�صت 
جّمد  �ل��������ذي  �ل�����ع�����ام  ل������الإغ������الق 
�لقت�صاد  م��ن  �صخمة  ق��ط��اع��ات 

�لفري��ص  مكن  �ل��ذي  بالرت�خي 
�لوليات  ب��ات��ه��ام  �لن��ت�����ص��ار،  م��ن 
�ملتحدة ب�صن “حرب بيولوجية” 
�ملوؤ�مرة  نظريات  �ن�صر  �صدها، 
�أنتجت  ���صنطن  �إن  تقول  �لتي 

�لفري��ص. 
��صط  �ل������ر��ي������ة  ت���ل���ك  �������ص�����رت 
ح��ل��ف��اء �إي�����ر�ن يف �مل��ن��ط��ق��ة، مثل 
�ليمن،  يف  �حل��وث��ي��ني  �ملتمردين 
�لفري��ص  �إىل  ي��ن��ظ��ر�ن  �ل��ذي��ن 
باعتباره مكيدة. �هذ� ما ي�صعب 
حما�لت �لق�صاء على �لفري��ص 
�لتعا�ن  قلة  ب�صبب  �صامل  ب�صكل 

�لإقليمي �صده.
�ك��ت��ب ف��ر�ن��ت��زم��ان يف م��وق��ع “ذ� 
فجوة  ثمة  �أن  �لأم��ري��ك��ي  هيل” 
بني  �ملنطقة  يف  �أخ����رى  رئي�صية 

�لد�ل �لغنية ��لفقرية. 
�ل����ت����ع����ا�ن  جم���ل�������ص  د�ل  ف����ف����ي 
�لناجت  ف��ي��ه��ا  ي�����رت��ح  �خل��ل��ي��ج��ي 
�مل���ح���ل���ي �لإج�����م�����ايل ل���ل���ف���رد بني 
ما  د�لر،  �أل����ف   70  �  2000
ي���ج���ع���ل ت���ل���ك �ل���������د�ل م�����ن بني 
يف  تطور�ً  ��أكرها  �ل��د�ل  �أغنى 

�لعامل. 

�يف �ملقابل، تفتقر د�ل �أخرى يف 
�ملنطقة تاأثرت بحر�ب �أهلية �إىل 
�لفري��ص،  ملحاربة  تكفي  م���و�رد 
��صوريا،  �ليبيا،  �ل��ي��م��ن،  �منها 

��لعر�ق، �قطاع غزة. 

اإغالقات
�حذت د�ل �ل�صرق �لأ��صط حذ� 
�أ�ر�ب���ا ب��اإغ��الق ح��د�ده��ا �فر�ص 

حظر جتول. 
�ك����ان����ت م��ن��ط��ق��ة ك���رد����ص���ت���ان يف 
�ل��ع��ر�ق ب��ني �أ�ل م��ن ط��ب��ق تلك 
مار�ص  ب��د�ي�����������������ة  يف  �لإج���������ر�ء�ت 
�لأردن  ق���ب���ل  �جل��������اري،  )�آذ�ر( 
مار�ص  منت�صف  يف  ��إ���ص��ر�ئ��ي��ل، 

)�أذ�ر( �جلاري. 
�حل�����ص��ود يف  ��صتمر جتمع  �ل��ك��ن 
�صيا�صية،  �أح���د�ث  ب��د�ف��ع  �ل��ع��ر�ق 
رغ������م �لإر���������ص��������اد�ت ع����ن �ج����وب 

�لتباعد �لجتماعي. 
�����ص����ر�ح �صجني  �أط����ل����ق  �ع���ن���دم���ا 
مار�ص)�آذ�ر(   24 يف  فل�صطيني 
م��ئ��ات ل�صتقباله  خ��رج  �جل����اري، 
�ل�صلطة  ح��ظ��ر  رغ����م  ج���ن���ني،  يف 

�لفل�صطينية �لتجمعات �لعامة. 

�ت���ف���ر����ص م�����ص��ر ظ���اه���ري���اً منع 
ي���ع���رف بعد  �ل���ت���ج���ول، �ل���ك���ن ل 
مدى قدرة �ل�صلطات على فر�ص 
ت���ل���ك �لإج������������ر�ء�ت د�خ������ل �مل����دن 

�ملزدحمة. 
�ل�صكان  بع�ص  يقول  �صوريا،  �يف 
�إنه ل تتوفر لهم ��صيلة لختبار 

�لفري��ص.
 �ق����د ف��ر���ص��ت �ل�����ص��ل��ط��ات حظر 
جت���ول يف ب��ع�����ص �مل��ن��اط��ق، �لكن 

�ملنطقة مق�صمة. 
�يف �جود ماليني من �لنازحني 
د�خ���ل���ي���اً �خم��ي��م��ات لج���ئ���ني، ل 
�إد�رة  ل�صوريا  ميكن  كيف  يعرف 

�لوباء. 
ب�صع  �صجلت  �إنها  دم�صق  �تقول 
�إ���ص��اب��ات ب��ال��ف��ري����ص، ل��ك��ن د�ن 
كانت  �إذ�  ُي���ع���رف  ل  �خ���ت���ب���ار�ت، 
�إ�صابات يف مناطق خارجة  هناك 

عن �صيطرة �حلكومة.

�صورة مقلقة
�تبد� �ل�صورة يف �ملنطقة مقلقة. 
فقد �ثق جمل�ص �ل�صرق �لأ��صط 
 25 يف  ��ل��ت��ح��ل��ي��الت،  للتحرير 

 36389 �ج���ود  �آذ�ر(  م��ار���ص) 
�إ�صابة   8 ب��زي��ادة ق��ر�ب��ة  �إ���ص��اب��ة، 
نف�صه  �ل��و���ص��ع  �ه���و  ي���وم���ني،  يف 
�أخ��رى، �لكن  �لذي تو�جهه د�ل 
�لأ��صط فريد  �ل�صرق  �لو�صع يف 
�صببتها  �لتي  �نق�صاماته  ب�صبب  

�صر�عات �حركات مترد. 
�مل�صتوى  ع��ل��ى  �مل��ن��ط��ق��ة،  �ت�صكل 
ما  د�ل  ب����ني  ج�������ص���ر�ً  �ل���������د�يل، 
�لتي  �لأفريقية  �ل�صحر�ء  �ر�ء 
�لختبار  مل���ع���د�ت  �أي�������ص���اً  ت��ف��ت��ق��ر 
�لفري��ص،  مل��و�ج��ه��ة  ��إج�������ر�ء�ت 
�أ�ر�ب��ا تكافح  �أغنى يف  �بني د�ل 
�أي�صاً كور�نا، �لن ت�صتطيع، على 

�لأرجح تقدمي �مل�صاعدة.
�جلانب  يبقى  �ل��ك��ات��ب،  �ح�����ص��ب 
�ملنطقة هو  �لوحيد يف  �لإيجابي 
ما يقال عن تخ�صي�ص جمموعات 
م��ت��ط��رف��ة، م��ث��ل ح��م��ا���ص �حزب 
�لفري��ص  مل��ح��ارب��ة  م�����و�رد  �هلل، 

عو�ص مهاجمة �لآخرين.
 �لكن، �إذ� �أ�صعف �لوباء د�ًل �ز�د 
�أن �لأم��ر لن  معدل �لفقر، يبد� 
�أن  قبل  �قت  م�صاألة  �صوى  يكون 

تندلع �صر�عات جديدة.

بها  ت�صببت  �ل��ت��ي  �ل�����ص��غ��وط  ل��ك��ن 
�ملجتمع  على  �ملفر��صة  �لتد�بري 
�لإي����ط����ايل ��ل���ت���ي ك���ان���ت �أم������ر� ل 
مي��ك��ن ت��خ��ّي��ل��ه ق��ب��ل �أ���ص��اب��ي��ع فقط 

بد�أت تظهر تدريجيا.
�لعل �ملثال �لأبرز كان بدء عنا�صر 
بال�صالح  مدججني  �ل�صرطة  م��ن 
ب���ح���ر�����ص���ة م����د�خ����ل م���ت���اج���ر بيع 
�ردت  بعدما  �صقلية  يف  �لأغ��ذي��ة 
�نهب  �صلب  عمليات  ع��ن  ت��ق��اري��ر 
قام بها �أ�صخا�ص مل يعود�� قادرين 

على �صر�ء �لأطعمة.
�كانت مو�صكو �آخر �ملدن �لأ�ر�بية 
�ل����ت����ي ت�����اأم�����ر ����ص���ك���ان���ه���ا ب���ال���ت���ز�م 
لل�صكان  ي�����ص��م��ح  �ل����ن  م��ن��ازل��ه��م. 
مبغادرة منازلهم �إل يف حال �جود 
�صبب �صحي طارئ �أ� للذهاب �إىل 
�أنه  �ل�صلطات  ر�أت  ح��ال  يف  عملهم 
�أ�  �لأط��ع��م��ة  ل�����ص��ر�ء  �أ�  ����ص���ر�ري 

�لأد�ية.
با�صطحاب  ل��ه��م  ���ص��ي�����ص��م��ح  ل��ك��ن 
قطر  �صمن  �خل����ارج  �إىل  ك��الب��ه��م 

مئة مرت يف حميط منازلهم.
يتوقع  �ل�صمر�ء،  �لقاّرة  يف  �بعيد� 
�إفريقيا  م���دن  ك���ربى  ت��ن�����ص��م  �أن 
حول  �مل�����دن  ج��م��ل��ة  �إىل  لغ���و����ص 
بالتز�م  �صكانها  �أم���ر  �ل��ت��ي  �ل��ع��امل 
�لرئي�ص  �أع���ل���ن  ب��ع��دم��ا  م��ن��ازل��ه��م 
�ل��ن��ي��ج��ريي حم��م��د ب��خ��اري بعزل 

تام ي�صتمر لأ�صبوعني. 
يف  �لإج�������������ر�ء�ت  ذ�ت  �����ص���ت���ط���ّب���ق 

�لعا�صمة �أبوجا.
�لأكر  �لبلد  نيجرييا،  ��صّجلت 
�ك��ت��ظ��اظ��ا يف �إف��ري��ق��ي��ا ��ل��ت��ي تعد 
 97 ن�����ص��م��ة،  م��ل��ي��ون   190 ن��ح��و 

�لأم��ريك��ي يف خم���ازن �لأغ��ذي��ة يف 
نيويورك، حيث يقول �ملنظمون �إن 

�لطلب بلغ ذر�ته.
�ق����ال �إري�����ك ري����ربت م���ن منظمة 
هارف�صت”  “فود  �لغذ�ئي  �لإنقاذ 
 1،2 �ل�صابق  يف  ه��ن��اك  “كان  �إن���ه 
مليون �صخ�ص يف نيويورك بحاجة 
على  ل��ل��ح�����ص��ول  �مل�������ص���اع���دة  �إىل 
�لغذ�ء.�لآن، ت�صاعف �لعدد ثالث 

مر�ت”.
تر�مب  ت��ق��ي��ي��م  �إع�������ادة  �ت���ز�م���ن���ت 
�إىل  لالإطار �لزمني لعودة �لأم��ور 
ت��ده��ور �لأ�����ص���اع يف  طبيعتها م��ع 

�أ�ر�ب������ا. ����ص��ّج��ل��ت �إ���ص��ب��ان��ي��ا 838 
���ص��اع��ة، لريتفع   24 خ���الل  �ف����اة 
لليوم  قيا�صي  ب�صكل  �لوفيات  عدد 

�لثالث على �لتو�يل.
م�صت�صفى  يف  �مل����م����ر�����ص  �ق��������ال 
مدريد  يف  �صوفيا”  “�إنفانتا 
ق�صم  “�متالأ  فرينانديز  �إد��رد� 
ب�صكل  ل������دي  �مل���������ص����ددة  �ل���ع���ن���اي���ة 
�ل�صلطات  �أن  �ي���ذك���ر  كامل”. 
ي�صم  م��ي��د�ين  م�صت�صفى  �أق��ام��ت 
�حّولت  مدريد  يف  �صرير   5500

حلبة تزلج �إىل م�صرحة.
على  “نحن  ف��رين��ان��دي��ز  ��أ����ص���اف 

�صفري �نهيار كامل �إن مل يكن ذلك 
قد ح�صل بالفعل”.

�إىل  بريطانيني  م�صوؤ�لون  ��أف���اد 
�أن �حلياة قد ل تعود ملا كانت عليه 

قبل �صتة �أ�صهر.
�مل�صت�صارين  ك��ب��ري  ن��ائ��ب��ة  ��أف�����ادت 
�لطبيني يف بريطانيا جيني هاريز 
�أن�����ه ل���ن ي���ك���ون ب���اإم���ك���ان �لأط���ب���اء 
حتديد �إن كان �لعزل �لتام �حلايل 
�إب��ط��اء تف�صي �ل��وب��اء قبل  جن��ح يف 

عدة �أ�صابيع.
�ح����ت����و�ء  �إج������������ر�ء�ت  �أن  �ذك��������رت 
كل  مل��ر�ج��ع��ة  �صتخ�صع  �ل��ف��ري����ص 

�لأرج��ح على  “على  �أ�صابيع  ثالثة 
مدى �ل�صهور �ل�صتة �ملقبلة” على 

�أقل تقدير.
��أما يف �إيطاليا، حيث �صّجلت ثلث 
�لوفيات �لعاملية، فحذرت �حلكومة 
عليهم  �صيكون  �أن��ه  م��ن  �ملو�طنني 
�ل�صتعد�د لفرتة عزل تام “طويلة 
رغم  تدريجيا،  رفعها  يتم  جد�” 

تد�عياتها �لقت�صادية.
�قال م�صت�صار �حلكومة يف جمال 
�ل�صحة لوكا ريت�صيلدي “نخو�ص 
ننقذ حياة  ج���د�.  م��ع��رك��ة ط��وي��ل��ة 

�لنا�ص عرب �صلوكنا”.

�لآن بكوفيد- �إ�صابة موؤكدة حتى 
عمليات  لكن  ��ح����دة.  ��ف���اة   19

�لفح�ص كانت حمد�دة.
�لبلد  �أن  م���ن  م�����ص��وؤ�ل��ون  �ح�����ّذر 
ي�����و�ج�����ه خ���ط���ر ح��������د�ث �رت����ف����اع 
�إذ� مت  �إل  �حل��الت  يف  “مت�صارع” 
ت��ع��ّق��ب �لأ���ص��خ��ا���ص �ل��ذي��ن �حتك 
باأنهم  ي�صتبه  �ل��ذي��ن  �أ�ل��ئ��ك  بهم 

يحملون �لفري��ص ب�صكل �أ�صرع.
لغو�ص،  يف  �ل�����ص��ل��ط��ات  ��أغ���ل���ق���ت 
يقطنها  �ل��ت��ي  �ل�����ص��ا���ص��ع��ة  �مل��دي��ن��ة 
�صخ�ص،  م����ل����ي����ون   20 ح��������و�ىل 
تلك  با�صتثناء  ��مل��ت��اج��ر  �مل���د�ر����ص 
�لتي تبيع �ملو�د �لغذ�ئية �فر�صت 
من  للحد  �لتجمعات  على  ق��ي��ود� 

�لتنقل.
لكن م��ن ���ص��اأن فر�ص ع��زل ت��ام �أن 
يف  لل�صلطات  هائال  حتديا  ي�صكل 
�ملاليني  ع�صر�ت  يعي�ص  حيث  بلد 
يف ف��ق��ر م��دق��ع �ي��ك�����ص��ب��ون قوتهم 

يوما بيوم.
�أج���ز�ء  ع��ل��ى  ذ�ت���ه  �لأم����ر  �ينطبق 

���صعة من �إفريقيا.
باتري�ص  �لرئي�ص  ق��ال  ب��ن��ني،  �يف 
ل��ن تفر�ص عزل  ب��الده  �إن  ت��ال��ون 
“�لإمكانيات  تفتقد  ك��ون��ه��ا  ت��ام��ا 
�لتي متلكها �لد�ل �لغنية” للقيام 

بذلك.
�أن  �إغاثية من  �حذرت جمموعات 
�مل�صتجد  كور�نا  فري��ص  تد�عيات 
على د�ل �لعامل �ملتقدمة قد تبد� 
�أم��ام �لآث��ار �ملدمرة  �صئيلة للغاية 
�لتي قد يرتكها على �صكان �لد�ل 
على  �حل���ر�ب  مناطق  �أ�  �لفقرية 

غر�ر �صوريا ��ليمن.
�إىل  �ملتحدة  �لأمم  خ��رب�ء  �ي�صري 
حول  �صخ�ص  م��ل��ي��ار�ت  ث��الث��ة  �أن 
�ل���ق���درة على  �ل���ع���امل ل مي��ل��ك��ون 
��ل�صابون،  �مل���ي���اه  �إىل  �ل��و���ص��ول 
من  للحماية  �لأ�صا�صية  �لأ�صلحة 

�لفري��ص.

خماوف من اندالع �صراعات جديدة 

نافذة كورونا يو�ّسع الفجوة بني دول ال�سرق الأو�سط
م�صرعة

   اآراء ال تلزمنا ولكنها متنحنا فر�صة اكت�صاف كيف يفكر االآخر

•• لويك تا�صيه
�للحظات يف  �أ�صو�أ  �إح��دى  �ملتحدة  �لوليات  دخلت 
بها  ي�صطدم  �ل��ت��ي  �لوطنية  ��ل��ك��ارث��ة  ت��اري��خ��ه��ا، 

�لأمريكان لي�صت �صوى يف بد�يتها.
ل �أحد يعرف �أين �صتنتهي، ��صيكون خر�ب كور�نا 
فري��ص �أ�صو�أ يف �لوليات �ملتحدة منه يف �لبلد�ن 
�ل�صناعية �لأخرى ب�صبب �صوء �لنظام �ل�صحي يف 
يف  عاملية  تد�عيات  �ل��وب��اء  لهذ�  ��صيكون  �ل��ب��الد، 

خمتلف �ملجالت.

ما هي حالة الوباء يف الواليات املتحدة؟
�ألف   100 م��ن  �أك��ر  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  يوجد يف 
�أكر  19. �ي�����ص��اب  ك��وف��ي��د  ب����  ���ص��خ�����ص م�����ص��اب 
�هذ�  �صخ�ص.  مليون  كل  عن  �صخ�ص   300 من 
��إيطاليا، حيث  �إ�صبانيا  بعيًد� عن  يز�ل  �لرقم ل 
1400 لكل مليون  �أكر من  يبلغ عدد �مل�صابني 
ن�����ص��م��ة. �م���ع ذل����ك، ف��ه��و رق���م ي��ف��وق ك��ن��د�، حيث 
من  �ق��ري��ب  مليون،  لكل  �أ�صخا�ص   107 ب�صاب 
فرن�صا، حيث ي�صاب 500 �صخ�ص عن كل مليون. 
لكن عدد �ملت�صررين ينمو ب�صكل �أ�صرع يف �لوليات 
�ملتحدة منه يف �لبلد�ن �ل�صناعية �لأخ��رى، �هذ� 

�أمر مثري للقلق.

الواليات  اأ�صرع يف  املر�س ب�صكل  ملاذا يتقدم 
املتحدة؟

�أ�ًل،  �ل�صريع.  �لنت�صار  لهذ�  �أ�صباب  ع��دة  هناك 
قللت حكومة د�نالد تر�مب من خطورة �لو�صع. 
�ل�صكان على  �صريحة كبرية من  �بذلك، حّر�صت 
�عتمدتها  �لتي  �ل�صحي  �حلجر  تد�بري  ع�صيان 
�لعمال  غالبية  ي�صتطيع  ل  ث��ان��ًي��ا،  معينة.  د�ل 
�أ� �خل�صوع  �أي�����ام  ل��ب�����ص��ع��ة  �ل��ع��م��ل  ع���ن  �ل��ت��وق��ف 

للفح�ص.
�إىل جتنب  �ل�صرعيني  �مل��ه��اج��ر�ن غ��ري      �مييل 
�خ��ت��ب��اره��م خ���وًف���ا م���ن �ل��رتح��ي��ل. �أخ������رًي�، متيل 
�ب�صكل  �ملختلفة،  �لأ���ص��ول��ي��ة  �لدينية  �حل��رك��ات 
باملائة   25 ي�صكلون  �ل��ذي��ن  �لإجن��ي��ل��ي��ون،  خ��ا���ص 
�أنهم  �يعتقد�ن  �لعلم،  رف�����ص  �إىل  �ل�صكان،  م��ن 

يتمتعون باحلماية �لإلهية.

اال�صابة  خلطر  االأمريكيون  يتعر�س  ملــاذا 
اأكرث من الدول االأخرى؟

يف  �لأ���ص��و�أ  هو  �لأمريكي  �ل�صحية  �لرعاية  نظام 
�جلميع،  ي�صمل  ل  �إن��ه  �ل�صناعية.  �لبلد�ن  جميع 
�يف حالة حد�ث  ك��ل مري�ص.  ث��ر�ة  على  �ي��ق��وم 
فجاأة  يتحول  �أن  ميكن  ل  �لآن،  هو  كما  جائحة، 
�أك���رب ع���دد من  ت��ك��ون مهمته م��ع��اجل��ة  ن��ظ��ام  �إىل 
�أكرب  ب�صرعة  تف�صل  �أن  �ملتوقع  لذلك من  �لنا�ص. 
من �لبلد�ن �لأخرى. �هناك �لعديد من �لدلئل 

على �أن هذ� ب�صدد �حلد�ث.

االأخــرى  ــدول  ال مع  املقارنات  �صتكون  ملــاذا 
كارثية؟

يب�ّصر  ��ل��وف��ي��ات،  �ل���ع���د�ى  منحنيات  ت��ط��ور  �إن 
بال�صوء �ل�صديد للوليات �ملتحدة، مقارنة بالد�ل 
��رتفاع  �ل�صمنة  ف��اإن  �خ��رى،  �لأخ���رى. من جهة 
�ملتحدة  �لوليات  �أعلى يف  ��ل�صكري،  �ل��دم  �صغط 
من �أي مكان �آخر. �ي�صيب �لكور�نا فري��ص �أكر 
�لأ���ص��خ��ا���ص �ل��ذي��ن ي��ع��ان��ون م��ن ه��ذه �لأمر��ص. 
�يبد� �أن �لتطور �ل�صريع للعالج �أ� �للقاح فقط، 

قادر على كبح جائحة �لوباء يف �لوليات �ملتحدة.

االأزمـــة  مــن  �صتخرج  الــتــي  الـــدول  هــي  مــا 
بامتياز؟

�ل��ب��ل��د�ن �ل��ت��ي ���ص��ت��خ��رج م��ن ه���ذ� �ل���وب���اء ب�صرعة 
�أكرب �صيكون لها ��صبقية ��ف�صلية �قت�صادية على 
�إىل ذل���ك، �صيتم �حل��ك��م على  ب��الإ���ص��اف��ة  غ��ريه��ا. 
�صرعة خر�ج  ��صيا�صاتهم مبدى  �لقادة �حلاليني 
بالدهم من هذ� �لوباء، �لن تفلت حكومة د�نالد 

تر�مب من �ملقارنة.
�إن �لعديد من �لعقائد �لأمريكية حول �لفرد�نية 
ت�صقط  �أن  ميكن  �لبلد  ه��ذ�  يف  �ل�صائدة  �ل�صر�صة 
�ل��وق��ت نف�صه، يجب  �ل��ك��ن يف  �مل��ن��ا���ص��ب��ة.  يف ه���ذه 
بحار  يبحر يف  �ل���د�يل  �لقت�صاد  ب��اأن  �لع���رت�ف 
جمهولة. �مل يحدث من قبل �أن �صربت �أزمة من 
هذ� �لنوع ��حلجم �لعامل، �تتم حالًيا كتابة كتب 

در��صية م�صتقبلية عن �لقت�صاد �لد�يل.
ترجمة خرية �ل�صيباين

الكارثة الأمريكية...!

* �أ�صتاذ �لعلوم �ل�صيا�صية متخ�ص�ص يف �ل�صني ��آ�صيا -جامعة مونريال كند�

تدابري العزل تطال اإفريقيا اأي�صا 

متديد مرتقب لقيود احتواء كوفيد-19 يف اأوروبا واأمريكا 
 •• وا�صنطن-اأ ف ب

�لأم���ريك���ي د�نالد  �ل��رئ��ي�����ص  م���دد 
�ملفر��صة  �لطارئة  �لقيود  تر�مب 
�مل�صتجد  كور�نا  تف�صي  من  للحد 
بينما حّذر كبري �لعلماء لديه من 
�صخ�ص  �أل��ف   200 �ف��اة  �حتمال 
بكوفيد-19  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  يف 
�لعزل  �إج������ر�ء�ت  يف ح��ني ����ص��ل��ت 
مو�صكو  من  كل  �إىل  �لثنني  �لتام 

�لغو�ص.
م��ن قبل  �جل��دي��د  �لتقييم  �ي��اأت��ي 
ت����ر�م����ب، �ل�����ذي ���ص��ب��ق �ق�����ال �إن���ه 
�لبالد  �حل���ي���اة يف  ل���ع���ودة  ي��ت��ط��ل��ع 
ني�صان  منت�صف  بحلول  لطبيعتها 
�أب��ري��ل، يف �ق��ت ح���ّذرت بريطانيا 
�لإج����������ر�ء�ت  �أن  م����ن  ��إي���ط���ال���ي���ا 
�ملفر��صة لحتو�ء �لوباء �صت�صتمر 

لأ�صهر.
��أ�صفر كوفيد-19 عن �فاة �أكر 
�ألف �صخ�ص حول �لعامل   35 من 
بينما جتا�ز عدد �لإ�صابات �ملوؤكدة 

700 �ألف حالة.
��عتبار� من �لأحد، طلب من �أكر 
من ثالثة مليار�ت �380 مليون 
�لمتثال  �ل���ع���امل  ح����ول  ���ص��خ�����ص 
قاعدة  �ف����ق  �ل����ع����زل،  لإج���������ر�ء�ت 
ب��ي��ان��ات �أع��ّدت��ه��ا ف��ر�ن�����ص ب��ر���ص، يف 
جميع  على  �لفري��ص  ي��وؤّث��ر  �ق��ت 
باإلغاء  ل��ي��ت�����ص��ب��ب  �حل���ي���اة  ن���و�ح���ي 
��ملنا�صبات  �ل���وظ���ائ���ف  م���الي���ني 

�لريا�صية �تاأجيل �نتخابات.
�ح����ّذر ت��ر�م��ب م��ن �أن �لأزم�����ة يف 
�ل��ت��ي �صهدت  �مل��ت��ح��دة،  �ل���ولي���ات 
�لإ����ص���اب���ات لديها  ت�����ص��اع��ف ع���دد 
خ��الل ي��وم��ني ف��ق��ط، ق��د تتدهور 

لبع�ص �لوقت.
على  ب��ن��اء  “�لتقدير�ت  �أن  ��أف����اد 
�أن  �إىل  ت�صري  )�حل����ايل(  �ل��ن��م��وذج 
ذر�ت��ه على  �صيبلغ  �لوفيات  معّدل 
معلنا  �أ�صبوعني”،  خ��الل  �لأرج��ح 
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�رتفع عدد �لوفيات بفري��ص كور�نا �جلديد يف �لرب�زيل �إىل 136، 
�جمايل  �رتفع  بينما  �لأخ��رية،  �ل�24  �ل�صاعات  �ف��اة يف   22 بزيادة 

�لإ�صابات �ملوؤكدة ب� %9، �إىل 4256. 
��أ��صحت �ز�رة �ل�صحة �لرب�زيلية ت�صجيل 353 �إ�صابة بالفري��ص 
�صجل  �ل��ذي  �ل�صابق  �ليوم  من  �أق��ل  �أي  �ملا�صية،  �ل�24  �ل�صاعات  يف 
502 ��إ�صابتني. �تعد �لية �صا� با�لو، �لأكر �كتظاظاً بال�صكان يف 
�لبالد ��لأكر ثر�ء ��لتي يقطنها 46 مليون ن�صمة، �لأكر ت�صرر� 
 1451 ��أ�صيب  م�صرعم  �صخ�صا   98 فيها  لقي   � �لفري��ص،  من 
�آخرين. �رغم �رتفاع �لإ�صابات ��لوفيات، �إل �أن �لرئي�ص �لرب�زيلي 
�ملنزيل  ��ل��ع��زل  �مل��د�ر���ص،  �إغ���الق  ينتقد  �ل���ذي  بول�صونار�،  ج��اي��ري 
بر�زيليا  �صو�رع  يف  �لتنزه  �لأح��د  قرر  �جلديد،  كور�نا  من  للوقاية 
�تنا�ل �أطر�ف �حلديث مع بع�ص �ل�صكان، ليعار�ص تو�صيات �ز�رة 
�لفري��ص،  م�صكلة  “لدينا  �حلاكم  �قال  �لتجمهر.  بتجنب  �ل�صحة 
�أمر  �لعمل  �لبطالة،  م�صكلة  عندما  �أي�صاً  لكن  ذل��ك،  ينكر  �أح��د  ل 

�أ�صا�صي”.
نتحلى  �أن  �ل��رج��ال،  مثل  �لفري��ص،  ه��ذ�  مو�جهة  “علينا  ��أ���ص��اف 
بال�صجاعة، �لي�ص مثل �لأطفال، �صنو�جهه باحلقيقة، �هي �حلياة. 
�ل�صلطات  قل�صت  �ل��ف��ري����ص،  �ب�صبب  ما”.  ي��وم��اً  �صيموت  جميعنا 

توقعاتها �لنمو يف 2020 من %2.10 �إىل 0.02%.

�أعلن �زير �ل�صحة �لكويتي �ل�صيخ �لدكتور با�صل �ل�صباح �م�ص �صفاء 
خم�ص حالت جديدة من �مل�صابني بفري��ص كور�نا �مل�صتجد لريتفع 
بذلك عدد �حلالت �لتي تعافت �متاثلت لل�صفاء يف �لبالد �إىل 72 
حالة. �نقلت �كالة �لأنباء �لكويتية كونا عن �ل�صيخ با�صل �ل�صباح 
قوله �إن �لتحاليل ��لفحو�ص �ملخربية ��لإ�صعاعية �أثبتت �صفاء هذه 
�حلالت من �لفري��ص. �ذكر �أنه �صيتم نقل هذه �حلالت �إىل �جلناح 
بالفري��ص  �مل�صابني  ل�صتقبال  �ملخ�ص�ص  �مل�صت�صفى  يف  �لتاأهيلي 

متهيد� خلر�جها من �مل�صت�صفى خالل �ليومني �ملقبلني.

�أحدث  �أج��رت  �ل�صمالية  كوريا  �إن  �أم�ص  ر�صمية  �إع��الم  ��صائل  قالت 
جتربة لقاذفات �صو�ريخ �صخمة متعددة �لفوهات �أم�ص ��إن �لتجربة 

كانت ناجحة.
��أطلقت كوريا �ل�صمالية �أم�ص �صار�خني بالي�صتيني ق�صريي �ملدى 
على ما يبد� يف �ملحيط قبالة �صاحلها �ل�صرقي يف �أحدث جتربة يف 
�صل�صلة غري م�صبوقة من عمليات �لإطالق نددت بها كوريا �جلنوبية 
ك���ور�ن���ا يف  ف��ري����ص  �ب����اء  تف�صي  ظ��ل  يف  “غري لئقة”  ب��و���ص��ف��ه��ا 

�لعامل.
�ل�صمالية  كوريا  �لر�صمية يف  �لكورية  �ملركزية  �لأنباء  �كالة  �قالت 
�ل�صرت�تيجية  �خل�صائ�ص  �ختبار  �إىل  ت��ه��دف  ك��ان��ت  �لتجربة  �إن 
�لتي  �لفوهات”  �ملتعددة  �لعمالقة  �ل�صو�ريخ  “لقاذفات  ��لفنية 
متت جتربتها عدة مر�ت منذ �أغ�صط�ص �آب حتت �إ�صر�ف �لزعيم كيم 

جوجن �أ�ن متهيد� لن�صرها.
ر�بع  تلك  �كانت  بنجاح”.  “�أجريت  �لتجربة  �أن  �لوكالة  ��أ�صافت 
�ل�صمالية  ك��وري��ا  �أج���رت  �أن  منذ  �ل�صهر  ه��ذ�  �ل��ت��ج��ارب  م��ن  ج��ول��ة 
تدريبات ع�صكرية ���صتاأنفت �لتجارب �ل�صار�خية بعد توقفها ثالثة 
لالأ�صلحة يف  بيوجنياجن  �لتقدم يف تطوير  �إىل  ذلك  �ي�صري  �أ�صهر. 
�لوقت �لذي تعرت فيه �ملفا��صات مع �لوليات �ملتحدة ب�صاأن نزع 

�صالح كوريا �ل�صمالية �لنو�ي.

 
قالت �كالة �لإعالم �لر��صية �إن رئي�ص �لوزر�ء ميخائيل مي�صو�صتني 
طلب من حكام �ملناطق بحث فر�ص �لقيود �لتي تفر�صها �لعا�صمة 

مو�صكو على �لتنقالت لكبح �نت�صار فري��ص كور�نا.
��أمرت  �لأح��د،  �أم�ص  جزئيا  �إغالقا  �أعلنت  مو�صكو،  �صلطات  �كانت 
�لأكر  هي  خطوة  ،يف  �ليوم  من  �عتبار�ً  بيوتهم  مبالزمة  �ل�صكان 
بعدما تخطى عدد  �ملر�ص  �نت�صار  �لآن لإبطاء �ترية  �صر�مة حتى 

�حلالت �ملعلنة ر�صميا يف �لعا�صمة، �لألف �إ�صابة. 

عوا�صم

برازيليا

الكويت

�سول

مو�سكو

وفاة حاكم حملي يف ال�سومال بهجوم انتحاري 
 •• مقدي�صو-اأ ف ب

يف  �نتحاري  هجوم  يف  بجر�ح  �إ�صابته  �ثر  �صومالية  مقاطعة  حاكم  تويف 
غار�ي يف منطقة بونتالند ذ�ت �حلكم �صبه �لذ�تي يف �صمال �ل�صومال، كما 

�أعلنت �أم�ص م�صادر يف �ل�صرطة ��ل�صحة.
�نقل عبد �ل�صالم ح�صن حاكم نوغال �هي �إحدى �ملناطق �لإد�رية �لتابعة 
قرب  نف�صه  �ن��ت��ح��اري  فجر  بعدما  غ���ار�ي  يف  �مل�صت�صفى  �إىل  لبونتالند 

�صيارته.
�قال �ل�صرطي من �ملنطقة حممد �يل لفر�ن�ص بر�ص عرب �لهاتف “حا�ل 
بجر�حه”،  م��ت��اأث��ر�ً  ت��ويف  �إن��ق��اذ ح��ي��اة �حل��اك��م لكن لالأ�صف فقد  �لأط��ب��اء 

م�صيفاً “كان يف حال حرجة عندما �أدخل �مل�صت�صفى”.
�أن �حلاكم  �لك�صف عن هويته  �مل�صت�صفى رف�ص  �أك��د م�صدر يف  من جهته، 

تويف بعد �أقل من �صاعة من �إدخاله �حدة �لعناية �ملركزة.
��أ�صاف “كانت جر�حه خطرية �مل يكن لديه �أي فر�صة يف �لنجاة ب�صبب 

خطورة �لإ�صابة”.
��أ�صيب م�صوؤ�ل �صابق يف �ل�صرطة �أي�صاً بجر�ح �مدين كان مير يف �ملكان.

��أكد �صاهد عيان �أن �لنتحاري هرع باجتاه �صيارة �حلاكم �لذي كان يقوم 
بركنها �أمام مركز لل�صرطة قبل �أن يفجر نف�صه.

�تبنت حركة �ل�صباب �ملتطرفة �لهجوم. �تريد هذه �حلركة �لتابعة لتنظيم 
�لقاعدة �إ�صقاط �حلكومة �ل�صومالية �ملدعومة من �ملجتمع �لد�يل �من 

20 �ألف ع�صكري من قو�ت بعثة �لحتاد �لإفريقي يف �ل�صومال.
�ل�صومالية  �لعا�صمة  م��ن  ط��رده��م  م��ع  معاقلهم  �أب����رز  �ل�����ص��ب��اب  �خ�����ص��ر 
�صا�صعة  ريفية  مناطق  على  ي�صيطر�ن  لكنهم   ،2011 ع��ام  يف  مقدي�صو 

يقود�ن عملياتهم �نطالقاً منها.
 

مع ت�صارع تف�صي فريو�س كورونا

اأمريكا ت�ستعد لالأ�سواأ واإ�سبانيا ت�سجل ح�سيلة وفيات قيا�سية

مطلوب دعم مايل اإ�صايف اإىل وكاالت متعددة االأطراف 

هل يكون فريو�س كورونا حمفزًا جلهد دويل م�سرتك؟
•• عوا�صم-وكاالت

يجتاح كوفيد- 19 �لعامل، �تتحرك د�ل عدة لحتو�ئه 
بد�أت  �أن��ه��ا  �ي��ب��د�  ملو�جهته،  طاقاتها  �ل�صني  �حت�صد 
جما�رة  د�ل  ��صتفادت  ك��ذل��ك،  معه.  معركتها  تك�صب 
ل��ل�����ص��ني- ه��ون��غ ك��ون��غ ����ص��ن��غ��اف��ورة �ت���اي���و�ن �كوريا 

�جلنوبية، من �أنظمة �أن�صئت ملحاربة �أ�بئة �صابقة.
�يف �مل��ق��اب��ل، ت��ب��اط��اأت �إي��ط��ال��ي��ا �د�ل �أ�ر�ب���ي���ة �أخ���رى، 
ف�صاًل عن �إير�ن، �حتى �أن �لوليات �ملتحدة كانت �أكر 
تقاع�صاً، ما يجعل كل تلك �لد�ل معر�صة لتف�صي هائل 

للفري��ص.
تركز  �ملفتوح  �ملجتمع  زميلة  كا�نت�ص،  �إمي��اين  �كتبت 
ع��ل��ى ع���دم �مل�����ص��ا�ة �لق��ت�����ص��ادي��ة ل���دى م��وق��ع “فورين 
بولي�صي �إن فوك�ص” �زميلها �يليام مينرت، حمرر ن�صرة 
�أن د�ًل �أفريقية ��صتجابت ب�صرعة،  “�أفريكان فوك�ص”، 
�ر���ص��دت حالت  �ل��ع��امل��ي��ة،  �ل�صحة  م��ن منظمة  ب��دع��م 
�لكن  �أ�ر�ب����ا.  م��ن  �آت���ني  ب��ني م�صافرين  ك��ان معظمها 
منو�ً �صريعاً للفري��ص يبد� �صبه حتمي يف �أفريقيا، قد 
يطغى على �أنظمة �صحية �صعيفة �ملو�رد. كما ي�صتحيل 
ملعظم  بالن�صبة  �لجتماعي  �لتباعد  �إج����ر�ء�ت  تطبيق 

�صكان �لقارة �لأفريقية.
�أمريكا  �إىل ��صع م�صابه ي�صود د�ل  �يلفت كاتبا �ملقال 
�كما  �أخ��رى.  د�ل  عن  ف�صاًل  �آ�صيا،  �جنوب  �لالتينية 
��صتثمار�ت يف  تاآكلت  �مل��ت��ح��دة،  �ل��ولي��ات  �حل��ال يف  ه��و 
موؤ�ص�صات �صحية عامة نتيجة �صيا�صات تق�صف يف عدد 

من �لد�ل.

م�صبب ال �صبب 
�ح�صب �لكاتبني، ت�صبب �لوباء فعلياً بنتائج �قت�صادية 
كارثية يف كافة �أنحاء �لعامل، بالن�صبة لأ�صو�ق �لبور�صة 
��لقت�صاد �حلقيقي. �لكن �ملر�ص م�صّبب �لي�ص �ل�صبب 
�ملارك�صي  �لق��ت�����ص��ادي  ر�أي  يف  �مل�صاكل،  لتلك  �لوحيد 

�يف  طفيفا،  )�ل��ت��و�ف��د(  يكون  بع�صها،  �يف  �ملر�صى(. 
عزل  �يطاليا  تعي�ص  �ق��ت  �يف  بكثري”.  �أعلى  �أخ��رى 
لالأ�صبوع �لثالث، �صتوّزع �حلكومة ق�صائم غذ�ئية على 
�لد�رة  �هتز�ز  من  �ملت�صررين  خ�صو�صاً  فقر�ً  �لأ�صّد 

�لقت�صادية.
�مت ن�صر ع��ن��ا���ص��ر ���ص��رط��ة �أم����ام �مل��ت��اج��ر �ل��ك��ربى يف 
بع�ص  ح��ا�ل  بعدما  نهب،  �أعمال  ملنع ح�صول  �صقلية 
�ل��زب��ائ��ن �خل�����ر�ج م���ن ���ص��وب��رم��ارك��ت ح��ام��ل��ني مو�د 
غ��ذ�ئ��ي��ة مل ي��دف��ع��و� ث��م��ن��ه��ا، م��و���ص��ح��ني �أن����ه مل تعد 

لديهم نقود ل�صر�ء حاجاتهم.
يف �أمل��ان��ي��ا ح��ي��ث �ن��ت��ح��ر �زي����ر م���ال م��ق��اط��ع��ة هي�صن 
�لتد�عيات  من  �لبالغ”  “قلقه  ب�صبب  �صيفر  توما�ص 
جمموعتا  �أث�����ارت  �ل��ف��ري����ص،  لتف�صي  �لق��ت�����ص��ادي��ة 
باإعالن  ��صتنكار  موجة  �أم”  �أن��د  �”�إت�ص  “�أديد��ص” 

نيتهما �لتوقف عن دفع �إيجار�ت متاجرهما.
يت�صارع  �لأطل�صي،  �ملحيط  من  �لأخ��رى  �ل�صفة  على 
عدد  ت�صاعف  فقد  ك��ب��ري.  ح��د  �ىل  �ل��ف��ري����ص  تف�صي 

�لوفيات يف �لوليات �ملتحدة منذ �لأربعاء.
�ل�صّحية  �لهيئة  �لأمر��ص،  ��أ�صدرت مر�كز مكافحة 
�لوطنّية، بيانا قالت فيه �إنها “تنا�صد �صكان نيويورك 
�نيوجرزي �كونيتيكت تفادي �أي تنقالت غري �أ�صا�صية 
خالل �لأيام �ل�14 �ملقبلة مع دخول هذ� �لإجر�ء حيز 

�لتنفيذ فور�”.
�ف���اة طفل عمره  �ل�صبت  �مل��ت��ح��دة  �ل��ولي��ات  ��أع��ل��ن��ت 
�أقل من �صنة يف �لية �إيلينوي، هو �أ�صغر �صحايا هذ� 

�لوباء �صنا.
ينظر  �ل��ع��امل،  �أم��اك��ن كثرية من  كما يف  نيويورك  يف 
�أب��ط��ال يف  �أّن��ه��م  �لطبية على  ��لطو�قم  �لأط��ب��اء  �إىل 

 •• مدريد-اأ ف ب

يت�صارع تف�ّصي كور�نا يف �لوليات �ملتحدة حيث تخّلى 
�لرئي�ص �لأمريكي د�نالد تر�مب عن فكرة عزل �لية 
نيويورك، يف �قت ُيو��صل �لفري��ص �مل�صتجّد �نت�صاره 
�لعامل.  �لوفيات يف  ثلثي عدد  ت�صّجل  �لتي  �أ�ر�ب��ا  يف 
�يف �إ�صبانيا، �أُعِلنت �لأحد �فاة �أكر من 800 �صخ�ص 

خالل 24 �صاعة، يف عدد قيا�صي جديد.
ل  كوفيد-19،  لوباء  مثبت  عالج  �أ�  لقاح  غياب  �يف 
د�خل  ن�صمة معز�لني  �أكر من ثالثة مليار�ت  يز�ل 

منازلهم يف جميع �لقاّر�ت.
عن  ي��ق��ل  ل  م���ا  ب��ح��ي��اة  كوفيد-19  �ب�����اء  ��أ�دى 
كانون  يف  ظ��ه��وره  منذ  �ل��ع��امل  يف  �صخ�صا   33،244
�أعدتها  ح�صيلة  ح�صب  �ل�����ص��ني،  يف  �لأ�ل/دي�����ص��م��رب 
19،00بتوقيت  �ل�صاعة  �لأح��د  بر�ص  فر�ن�ص  �كالة 

غرينت�ص ��صتناد� �إىل م�صادر ر�صمية.
�ل��وف��ّي��ات يف �لوليات  �أن ي�صل م��ع��ّدل  �رّج���ح ت��ر�م��ب 
غ�صون  يف  ذر�ت������ه  �إىل  �ل���ف���ري�����ص  ج������ّر�ء  �مل���ت���ح���دة 
�أ���ص��ب��وع��ني. �ق����ال خ���الل م��وؤمت��ر ���ص��ح��ايف يف �لبيت 
�لأبي�ص “لذلك، �صنمّدد �إر�صاد�تنا حّتى 30 ني�صان/
�إىل  منه  �إ�صارة  يف  �لفري��ص،  �نت�صار”  لإبطاء  �أبريل 

�لإر�صاد�ت �حلكومّية �ملعطاة للمو�طنني.
“مهّم”  �إع����الن  ه��ن��اك  �صيكون  �أّن����ه  ت��ر�م��ب  ��أ����ص���اف 
���صرت�تيجّيتها  �حلكومة  خطط  ب�صاأن  �لثالثاء  يوم 

للم�صّي قدماً يف مكافحة �لفري��ص.
م�صت�صار  فا�ت�صي،  �أنتوين  �لطبيب  ح��ّذر  جهته،  من 
�لأمر��ص  �خبري  �لأ�بئة  ل�صوؤ�ن  �لأمريكي  �لرئي�ص 
�أن يح�صد فري��ص كور�نا  �إمكان  �ملعدية، �لأح��د من 

�لوليات  يف  �صخ�ص  �أل���ف  �مئتي  مئة  ب��ني  م��ا  �أر��ح 
�ملتحدة.

�ُت��ع��ت��رب �ل��ولي��ات �مل��ت��ح��دة، م��ن حيث ع��دد �حلالت، 
�ُصّجلت فيها  �إذ  �لد�لة �لأكر ت�صّرر� من �لفري��ص، 

نحو 140 �ألف �إ�صابة.
يف �إ�صبانيا، �ُصّجلت 6،528 �فاة من �أ�صل 78،747 
�إ�صابة. �يف �صوء هذه �لأعد�د، ثّمة �أمل لدى �ل�صلطات 

�لإ�صبانّية يف �أن تكون ذر�ة �لعد�ى �قرتبت.
�لإ�صبانية  �ل�صحية  �ل���ط���و�رئ  م��رك��ز  م��دي��ر  �ي��ق��ول 
هذ�  يف  �لأ���ص��ا���ص��ي��ة  “م�صكلتنا  �إن  �صيمون  ف��رين��ان��د� 

�لوقت هو �صمان �أل متتلئ �أق�صام �لعناية �لفائقة”.
 )17 ب��ني  )م��ن  مناطق  “�صت  �أن  �ىل  �صيمون  �ن��ب��ه 
بلغت �صقف قدرة ��صتيعابها �تقرتب ثالث �أخرى من 
كوفيد- ملكافحة  �ملتخذة  �لتد�بري  ��صملت  بلوغه”. 

19 يف �إ�صبانيا �إيقاف “�لأن�صطة غري �ل�صر�رية”.
��صت�صدد �إ�صبانيا تد�بري �لعزل �ل�صارية منذ منت�صف 
�آذ�ر/مار�ص، �هي يف �لأ�صل من بني �لأ�صّد يف �لعامل.

جميع  “على  �صان�صيز  ب��ي��در�  �حلكومة  رئي�ص  �ق��ال 
�لعاملني يف �لأن�صطة غري �ل�صر�رية �لتز�م منازلهم 
 19 �خل��م��ي�����ص  ح��ت��ى  �ملقبلني”  �لأ���ص��ب��وع��ني  خ���الل 

ني�صان-�بريل، بد�ية عطلة عيد �لف�صح.
نتائجه  �أ�ىل  ي��ع��ط��ي  �مل���ن���زيل  �حل���ج���ر  ب�����د�أ  ت��ز�م��ن��ا 
�لد�لة  �إيطاليا،  يف  �لعد�ى  �نت�صار  تباطوؤ  �يتو��صل 
�لأكر ت�صرر�ً من �لوباء يف �لعامل، حيث �ُصّجلت �أكر 

من 10 �آلف �فاة.
�لأكر  �ملنطقة  لومبارديا،  يف  �ل�صحة  م�صوؤ�ل  �ق��ال 
“ن�صجل  غ��اي��ري�  جوليو  �ي��ط��ال��ي��ا،  �صمال  يف  ت�����ص��رر� 
تو�فد  )يف  �ن��خ��ف��ا���ص��ا  �ل����ط����و�رئ  �أق�������ص���ام  ج��م��ي��ع  يف 

ي�صري  �لأم��ري��ك��ي،  �مل�صتوى  �ع��ل��ى  �صخ�صية.   ملخاطر 
كاتبا �ملقال �إىل �أن �لوباء ك�صف عن ق�صور يف �ملوؤ�ص�صات 
�أن رف�ص  �ل�صحية، ��خترب قدرتها على �لتكيف، علماً 
تر�مب  �إد�رة  ل��دى  م��ت��ج��ذرة  ح��ال��ة  �ل��ع��رب  ��صتخال�ص 
��حل��زب �جلمهوري.  ��أم��ا على �مل�صتوى �ل��د�يل، فقد 
ح���ان �ل��وق��ت ل��ت��ب��ادل �مل��ع��ل��وم��ات ��ل��ت�����ص��ام��ن. �يف كال 

�حلالتني، تقف �لوليات �ملتحدة �ر�ء هذ� �ملنعطف. 

تعلم دويل
�ي�صري �لكاتبان لتو��صل جمموعات علمية متخ�ص�صة، 
ع��ل��م��اء م��ن �ل�����ص��ني ��ل���ولي���ات �مل��ت��ح��دة �د�ل �أخ���رى، 
�لفري��ص.  �لأبحاث حول  نتائج  لتقا�صم  ب�صكل منتظم 
�مل��و���ص��وع ي��وم��ي��اً يف مو�قع  �تظهر م��ق��الت ح��ول ه��ذ� 

مايكل ر�برت�ص �لذي قال: “يعود �ل�صبب �إىل �أن ربحية 
ر�أ�ص �ملال كانت �صعيفة، كما كانت �لأرباح �لعاملية ثابتة 
يف �أف�صل �لأحو�ل، حتى قبل ظهور كوفيد- 19. �كانت 
�لتجارة ��ل�صتثمار�ت �لعاملية يف تر�جع، ل يف �رتفاع”. 

حتديات
من  حكومية  �موؤ�ص�صات  �أ�صر  تو�جه  �لكاتبني،  ��ف��ق 
لز�ماً  �ي�صبح  مت�صارعة،  حت��دي��ات  �مل�صتويات  جميع 
تعلم كيفية مو�جهتها �إذ� �أردنا �لبقاء على قيد �حلياة. 
�صر�رة  تعلم  يف  �ل��ن��ا���ص  ب���د�أ  �ل��ف��ردي،  �مل�صتوى  �ع��ل��ى 
�لتباعد �لجتماعي، �تقدمي �لدعم للعاملني يف �حلقل 
يتطلب  ممن  ��صو�هم  �لبقالة  حمال  �عمال  �ل�صحي، 
عملهم �أن يكونو� يف �خلطوط �لأمامية، رغم تعر�صهم 

�لوباء،  ع��ل��ى  “�حلرب”  ل��ه��ذه  �لأم��ام��ي��ة  �خل��ط��وط 
�ملمر�صة  �قالت  �لتجهيز�ت.  يف  نق�صا  يعانون  لكنهم 
�لعا�صمة  م�صت�صفيات  �حد  �لتاأهيل يف  �إع��ادة  ق�صم  يف 
 33( توري�ص  دي��ان��ا  �مل��ت��ح��دة،  ل��ل��ولي��ات  �لقت�صادية 
عاما( لفر�ن�ص بر�ص، “هناك �صعور بالياأ�ص ��لت�صامن 

بيننا يف �آن ��حد. �لكل خائف، نحا�ل �أن نتكاتف”.
يت�صارع �نت�صار �لوباء يف �ململكة �ملتحدة حيث تخطت 
 260 ت�صجيل  مع  �ل�صبت  �ف��اة  �أل��ف  عتبة  �حل�صيلة 

�فاة جديدة يف يوم ��حد.
�حذر رئي�ص �لوزر�ء �لربيطاين بوري�ص جون�صون يف 
�صّتتجه  �أّن �لأم��ور  “نحن نعلم  �ملو�طنني،  �إىل  ر�صالة 
د�عيا �ملو�طنني  �إىل �لأ�صو�أ، قبل �أن تبد�أ بالتح�ّصن”، 
�أعِلن م�صاء  �لذي  �ملنزيل  تعليمات �حلجر  �لتز�م  �إىل 

�لإثنني لثالثة �أ�صابيع.
من جهته، قال �لوزير مايكل غوف �إنه �صينبغي على 
�لربيطانيني “�ل�صتعد�د لفرتة طويلة” من �لعزل.

يف  �لبقاء  �ملو�طنني  من  �لإير�نية  �ل�صلطات  �طلبت 
�صُتمدد،  �لتنقل  على  �لقيود  �أن  م��ن  �ح���ّذرت  �ل��ع��زل 
�صاعات يف   4 �إ�صافية يف  �ف��اة   123 �ّصجلت  �ق��ت  يف 
�لبالد، �هي �إحدى �لد�ل �لأكر تاأثر�ً يف �لعامل مع 

�أكر من 2600 �فاة.
�أنها متكنت من  �لتي يبد�  �لوباء،  �ل�صني، من�صاأ  �أما 
�أغلقت موقتاً  �أر��صيها، فقد  �قف تف�صي �ملر�ص على 
�حّدت  �لأج��ان��ب  معظم  �أم���ام  ح��د�ده��ا  �ل�صبت  منذ 
ب�صكل كبري من رحالتها �لد�لية ملنع عودة �لفري��ص 
“من �خلارج”. �بعدما كانت �آخر بلد كبري مل يتخذ 
�أي تد�بري حجر منزيل معمم بعد، �أعلنت ر��صيا �أنها 

�صتقّيد �حلركة على حد�دها �عتبار� من �لإثنني.

يتم  مل  �مل��ق��الت  ت��ل��ك  �أن  �رغ���م   .medRxiv م��ث��ل 
ر�صمياً مر�جعتها �أ� ن�صرها، �لكنها تعترب ��صائل هامة 
للك�صف عن �أفكار جديدة �تلقي تقييمات علمية. �على 
�أثار مقال، ن�صر يف بد�ية فرب�ير)  �صبيل �ملثال، عندما 
�صباط( لغط ���صع حول نظرية �ملوؤ�مرة على تويرت، مت 
�لت�صدي له فور�ً، ��صحبت �ملادة �خلاطئة بعد �أيام من 

ن�صرها.
�ح�����ص��ب ك��ات��ب��ي �مل���ق���ال، �ن��ت��ق��د ك��ت��اب خم�����ص��رم��ون يف 
�لوليات  ف�صل  ر����ص،  دني�ص  مثل  �خلارجية،  �ل�صيا�صة 
ب��د�ر ري��ادي عاملي. �لكن ركز هوؤلء  �لقيام  �ملتحدة يف 
لالأر�صية  �مل��ت��ح��دة  �ل���ولي���ات  “فقد�ن”  كيفية  ح���ول 
�جليو�صيا�صية ل�صالح �ل�صني عو�صاً عن �لرتكيز على 
�إهد�ر فر�ص للتعلم من جتارب د�ل �أخرى، منها كوريا 
�جلنوبية ف�صاًل عن �ل�صني. �يجري حالياً ذلك �ل�صكل 

من �لتعلم، �لكن بوترية ما ز�لت حمد�دة.

ت�صامن دويل
�ف��ي��م��ا ت��ك��اف��ح �ل���ولي���ات �مل��ت��ح��دة يف م��و�ج��ه��ة فري��ص 
د�ل  م��ع  �لت�صامن  على  قدرتها  تظل  د�خ��ل��ي��اً،  ك��ور�ن��ا 
�مل�صاعدة من  تاأتي  �أن  للغاية. �ينبغي  �أخ��رى حم��د�دة 
مكان ما عندما ي�صل �لوباء �لعاملي ��أث��ره �لقت�صادي 
�أر�دت  ��إذ�  �أخ��رى.  �صعيفة  �منطقة  �أفريقيا  �إىل  بقوة 
�أن  ت�صتطيع  ب��ف��ع��ال��ي��ة،  ت�����ص��اع��د  �أن  �مل��ت��ح��دة  �ل���ولي���ات 
�إىل �كالت متعددة �لأطر�ف  �إ�صافياً  تقدم دعماً مالياً 
عن  ف�����ص��اًل  ��ليوني�صيف،  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل�صحة  كمنظمة 

�صند�ق �لأمم �ملتحدة �خلا�ص �لذي يجري �إطالقه. 
�دعا �لأمني �لعام لالأمم �ملتحدة، يف 19 مار�ص) �آذ�ر(، 
�إىل ت�صامن د�يل، قائاًل: “نو�جه �أزمة �صحية عاملية مل 
تو�جه �لأمم �ملتحدة مثلها طيلة 75 عاماً من تاريخها 
�لقت�صاد  �ت�صيب  �لإن�صانية  �مل��ع��ان��اة  تن�صر  �أزم���ة   –
�لعاملي، �قلبت حياة �لنا�ص ر�أ�صاً على عقب. �بات ركود 

عاملي – �لرمبا باأبعاد قيا�صية، �صبه موؤكد”.   

اإيداع �سحايف منا�سر للحراك يف اجلزائر احلب�س 
•• اجلزائر -اأ ف ب

�حلب�ص  ��دع  در�رين  خالد  �ل�صحايف  �جلز�ئر  يف  مر��صلها  �ن  ح��د�د  بال  مر��صلون  منظمة  �أعلنت 
�لتوقيف  ملذكرة  تطبيقا  تويرت  على  دي��ل��و�ر  كري�صتوف  للمنظمة  �لعام  �لأم��ني  �ق��ال  �لحتياطي. 
�لظامل  �ل��ق��ر�ر  ه��ذ�  �صد  �صننا�صل  ��أ���ص��اف  در�رين.  �جل��ز�ئ��ر خالد  مر��صلنا يف  �صجن  يف حقه، مت 
��لتع�صفي. �قال مدير مكتب �ملنظمة يف �صمال �فريقيا �صهيب خياطي لوكالة فر�ن�ص بر�ص “تاأكد 

حب�ص خالد در�رين. لقد ��صع يف �حلب�ص �لحتياطي حتى حتديد موعد ملحاكمته”.
من جهتها، قالت �للجنة �لوطنية لإطالق �صر�ح �ملوقوفني على �صفحتها على في�صبوك �إن در�رين 
مثل �لأحد �أمام مدعي حمكمة �صيدي �حممد يف �لعا�صمة �جلز�ئرية، بح�صور عدد من حماميه. 
��أ�صافت �أنه “يف �صحة جيدة �معنوياته مرتفعة”. ��أ�قفت �ل�صرطة م�صاء �جلمعة �ل�صحايف �ملقرب 
من �حلر�ك �لحتجاجي �ملتو��صل منذ �أكر من عام. �جاء ذلك تنفيذ� ملذكرة توقيف �صدرت �لأربعاء 

بعد �إلغاء حمكمة �لعا�صمة �إجر�ء �ملر�قبة �لق�صائية �لذي فر�صته عليه يف حماكمة �صابقة.

�إع����الم  ����ص��ائ��ل  �����ص��ف��ت  �ل�صحة”.  �ز�رة 
باأنها  �ل�صحية  �مل�صت�صارة  ح��ال��ة  �إ�صر�ئيلية 

جيدة.
ب�صكل عام من كل من  �ل�صحة  �ز�رة  �تطلب 
ع��ن قرب  �إ���ص��اب��ت��ه  ت���اأك���دت  �صخ�صا  خ��ال��ط��و� 
�لعزل �لذ�تي ملدة 14 يوما ��حتمال �خل�صوع 

لفح�ص كور�نا.
�ذك��������������رت ����ص��������������ائ��ل �إع��������������������الم �إ���ص��ر�ئ��ي��ل��ي��ة �أن 
�لأ�صبوع  برملانية  جل�صة  يف  ك��ان��ت  �مل�صت�صارة 
�ملعار�صة  نتنياهو �نو�ب من  �ملا�صي ح�صرها 
�أن ي�����ص��ك��ل م��ع��ه��م ح��ك��وم��ة ط����و�رئ  ي���ح���ا�ل 

•• القد�ض-رويرتز

�لختبار�ت  �إن  �لثنني  �أم�ص  م�صوؤ�لون  ق��ال 
�أك�����دت �إ����ص���اب���ة م�����ص��ت�����ص��ارة ل��رئ��ي�����ص �ل�����وزر�ء 
بفري��ص  ن��ت��ن��ي��اه��و  ب��ن��ي��ام��ني  �لإ���ص��������������ر�ئ��ي��ل��ي 
كان  �إن  بعد  ي��ع��رف  لكن مل  �جل��دي��د  ك��ور�ن��ا 
نتنياهو �لبالغ من �لعمر 70 عاما قد تعر�ص 
تاأثر  ق��د  عمله  ك��ان  �إن  �أ�  �لإ���ص��اب��ة  لحتمال 

بذلك.
�مل�صت�صارة  �إ���ص��اب��ة  يعلن  �ه��و  م�����ص��وؤ�ل  �ق���ال 
لإر�صاد�ت  �فقا  �إج��ر�ء�ت  “�صنتخذ  �لربملانية 

�ئ��ت��الف��ي�����������������ة ل��ل��م�����ص��اع��دة يف م���و�ج���ه���ة �أزم����ة 
كور�نا.

 15� �إ�صابة  حالة   4247 �إ�صر�ئيل  ��صجلت 
�أن  من  �ل�صحة  �ز�رة  �ح��ذرت  باملر�ص.  �ف��اة 
لالآلف.  �لنهاية  يف  ي�صل  ق��د  �ل��وف��ي��ات  ع��دد 
�كان من �ملقرر �أن يجتمع نتنياهو  بامل�صوؤ�لني 
ملناق�صة مقرتح بفر�ص تقييد �حلركة يف بع�ص 

مناطق �لبالد.
ن��ت��ن��ي��اه��و ق���د خ�����ص��ع ل��ف��ح�����ص كور�نا  �ك����ان 
�آذ�ر �جاءت  15 مار�ص  ك��اإج��ر�ء �ح��رت�زي يف 

نتيجته �صلبية �فقا ملا ذكره مكتبه.

اإ�سابة م�ست�سارة لنتنياهو بكورونا  
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عربي ودويل

��أ�صاف �لع�صو �لبارز يف فريق عمل �إد�رة �لرئي�ص د�نالد تر�مب 
 )...( �لأرق��ام عني  �لنا�ص  ينقل  �أن  �أري��د  “ل  �لفري��ص،  ملكافحة 
فهذ� �أمر �صريع �لتغري بحيث من �ل�صهل ت�صليل �لنا�ص ��أن تكون 

على خطاأ”.
�بدى فا�ت�صي متفائال �إز�ء م�صاألة نق�ص �أجهزة �لفح�ص �إذ قال 
�أ�صابيع،  قبل  ك��ان  �ل��ذي  ذ�ك  م��ع  �لآن  �لو�صع  قارنتم  ح��ال  “يف 

فلدينا عمليات فح�ص �أكرب من �ل�صابق”.
لقيود  قريب  برفع  ذل��ك  �صي�صمح  ك��ان  �إذ�  فيما  ���ص��وؤ�ل  على  �رد�ً 

�ل�صفر ��لعمل، �أجاب فا�ت�صي “�صي�صتغرق �لأمر �أ�صابيع.
�أب��ع��د م��ن ذل��ك �إىل حد  �أ� �لأ���ص��ب��وع �ملقبل، ب��ل   ل��ن يتحقق غ��د� 

قليل”.

•• وا�صنطن-اأ ف ب

كور�نا  �أن يح�صد فري��ص  �إمكانية  ب��ارز من  �أمريكي  حذر عامل 
�ألف �صخ�ص يف �لوليات   200 �إىل   100 �أر��ح ما بني  �مل�صتجد 

�ملتحدة.
�ملعدية يف  �لأمر��ص  �أنتوين فا�ت�صي كبري خرب�ء  �لطبيب  �قال 
�ملعهد �لوطني لل�صحة ل�صبكة )�صي �إن �إن(، �إّن �لتوقعات باأن يلقى 
نحو مليون �أمريكي �أ� �أكر حتفهم بالوباء “خارج �لنقا�ص تقريبا، 

رغم �أنها غري م�صتحيلة، لكنها تبقى م�صتبعدة جد� جد�”.
�قدم فا�ت�صي تقدير�ت باأن يتوفى ما بني 100 �إىل 200 �ألف 

�صخ�ص يف �لوليات �ملتحدة مع “�إ�صابة �ملاليني”.

انتحار وزير مالية ولية اأملانية ب�سبب كورونا 
 •• برلني-اأ ف ب

�نتحر �زير مالية �لية هي�صن �لأملانية توما�ص �صيفر ب�صبب قلقه �لبالغ من �لتد�عيات �لقت�صادية لتف�صي فري��ص 
كور�نا، �فق ما �أعلن رئي�ص حكومة �لولية فولكر بوفيري. ��ل�صبت عر على جثة �لوزير )54 عاما( �هو متز�ج 
��أب لولدين قرب خط ل�صكك �حلديد. �رّجحت �لنيابة �لعامة يف في�صبادن فر�صية �أن يكون �صيفر قد �أقدم على 

�لنتحار.
�في�صر يتوىل منذ ع�صر �صنو�ت �ز�رة مالية �لولية �لتي ت�صم فر�نكفورت، �لعا�صمة �ملالية لأملانيا �مقر �مل�صرف 

�ملركزي �لأ�ر�بي ��مل�صارف �لأملانية �لكربى.
مع  �لتكيف  على  ��ملوظفني  �ل�صركات  مل�صاعدة  نهار”  “ليل  يعمل  ك��ان  في�صر  �إن  بوفيري  ق��ال  م�صّجل،  بيان  �يف 
�لتد�عيات �لقت�صادية لفري��ص كور�نا �مل�صتجد �لذي �أعلنته منظمة �ل�صحة �لعاملية “جائحة”، مبديا “�صدمته” 
�لحتاد  �إىل حزب  ��ملنتمي  �أنغيال مريكل  �لأملانية  �مل�صت�صارة  �ملقّرب من  �لولية  رئي�ص حكومة  �قال  �إز�ء جرى. 

�لدميوقر�طي �مل�صيحي �لذي كان �صيفر ع�صو� فيه، “�ليوم ميكننا �أن نعترب �أنه كان لديه قلق بالغ”.

عامل اأمريكي يتوقع وفاة 200 األف بكورونا يف الوليات املتحدة 

حلم العراقيني يف زمن كورونا: دفن املوتى

املدافن الر�سمية العراقية ترف�س ا�ستقبال ال�سحايا
�ملتخ�ص�ص  �ل����زب����ي����دي  ي����ق����ول 
“هذ�  �إن  �ل��ط��ب��ي��ة  �ل��ت��ق��ن��ي��ة  يف 
“�لأمن  يبعث  �إن�صاين”  �خ��رت�ع 

��لطماأنينة”.
�رغ�����م �أن ه����ذ� �جل���ه���از ك��ل��ف 4 
ر�أي  �أي  ي��وج��د  ف��ال  د�لر،  �آلف 
للخرب�ء �أ� �لأطباء باأن له منفعة 

�أ� ي�صاعد يف مو�جهة �لوباء.
�لعر�قية  �ل�������ص���ل���ط���ات  �ت�������ص���دد 
�ل�������ص���دد،  �إج�����ر�ء�ت�����ه�����ا يف ه������ذ� 
�فر�صت حظر�ً للتجول يف عموم 
�أبريل)ني�صان(   11 حتى  �لبالد 

�ملقبل.
�لتجمعات،  م��ن��ع��ت  ��إن  ل��ك��ن��ه��ا 
�ملثال،  �صبيل  على  ع���ز�ء  لإق��ام��ة 
�لأكرب  �مل�صكلة  فاإن ذلك ل يلغي 

�لتي قد تنذر بكارثة.
يقول �ملتحدث با�صم �ز�رة �ل�صحة 
�صيف �لبدر يف فيديو ن�صره على 
�إن  �لجتماعي،  �لتو��صل  ��صائل 
تن�صجم  ل  “ق�صية  �ل��دف��ن  منع 
��لن�صانية  �لدينية  �لأعر�ف  مع 
�مليت  �إك���ر�م  �أن  على  ت�صدد  �ل��ت��ي 

دفنه”.
�مل���ر����ص من  �ن��ت�����ص��ار  �أن  ��ع���ت���رب 
�إىل  م�����ص��ت��ن��دة  “غري  �لأم���������و�ت 
هناك  ��أن  علمية”،  ح���ق���ائ���ق 
للحد  �ل��د�ل��ة  تتخذها  �إج���ر�ء�ت 
من �ملخاطر “مثل �لتعقيم، �لف 

�جلثة باأكيا�ص، �تابوت خا�ص”.
�لدينية  �مل��رج��ع��ي��ة  �أف���ت���ت  �ق����د 
تكفني  ب��وج��وب  �لعليا  �ل�صيعية 
�مل���ي���ت ب���وب���اء ك����ور�ن����ا ب����الأث����و�ب 
�ملعنية  �ل�صلطات  �على  �لثالثة 
�لعامة،  �مل��ق��اب��ر  يف  دف��ن��ه  ت�صهيل 

�ل يجوز حرق جثمانه.
يقول  �مل��ع�����ص��ل��ة،  ه�����ذه  �������ص����ط 
يعد  “مل  ب���ح�������ص���رة:  �ل�������ص���م���ري 
يفجعنا �ملوت، بل بات حلمنا دفن 

موتانا”.

ل�����ص��م��ان ح��ي��ات��ه��م �����ص���ط هذه 
�لكارثة �ل�صحية.

�لزبيدي  مرت�صى  ي�صعى  فمثاًل، 
بفري��ص  �مل�����ص��اب��ني  ي�����ص��اع��د  �أن 
ب�”�صرير  �ل����ع����ر�ق،  يف  ك����ور�ن����ا 
�حلياة” �لذي �بتكره �هو عبارة 
ب�صرير  ���ص��ف��اف��ة  ك��ب�����ص��ول��ة  ع����ن 
هو�ء  �مكيف  �أ�ك�صيجني  �عبوة 

�تلفزيون، تكون مكاناً للحجر.
�صنع �لزبيدي �لكب�صولة يف فناء 
باأق�صى  �لزبري  مدينة  يف  منزله 
بالنفط  �ل��غ��ن��ي  �ل���ع���ر�ق  ج���ن���وب 
��مل���ه���م���ل م����ن ح���ي���ث �خل���دم���ات 
�ل����ع����ام����ة، ب����دع����م م�����ن �مل���وظ���ف 

�حلكومي عقيل �لتميمي.

فمنذ �لغز� �لأمريكي يف 2003، 
�ختطف ع�صر�ت �لأطباء من قبل 
بفدية،  تطالب  م�صلحة  ف�صائل 
م���ن زمالئهم  �ل��ع��دي��د  دف����ع  م���ا 
من  �أم������ا  �مل���ن���ف���ى.  ت��ف�����ص��ي��ل  �إىل 
معد�ت  مع  �لتعامل  فعليه  بقي، 

�من�صاآت متد�عية.
�لعاملية،  �ل�صحة  منظمة  �ح�صب 
ف����اإن يف �ل���ع���ر�ق 14 ���ص��ري��ر�ً يف 
ن�صمة.  �آلف   10 لكل  �مل�صت�صفى 
�م���ن ب���اب �مل��ق��ارن��ة، ف���اإن فرن�صا 
نظامها  �ل���ف���ري�����ص  غ��ل��ب  �ل���ت���ي 
 60 لكل  �صرير�ً  متلك  �ل�صحي، 

�صخ�صاً.
لذ� ي�صعى �لعر�قيون �إىل بد�ئل، 

�صاأدفنها  ��أن���ا  �جل��ث��ة  “�صلموين 
يف بيتي”.

هي  “هذه  �أن  �لطبيب  �ي��و���ص��ح 
�حل�����ال �ن���ح���ن ل��دي��ن��ا ن��ح��و 40 
�فاة. ماذ� لو تفاقم �لو�صع؟ �أين 

�صن�صع �جلثث؟”.
ك��ب��ري م���ن فقد�ن  ق��ل��ق  �ه���ن���اك 
خا�صًة  �ل����ع����ر�ق،  يف  �ل�����ص��ي��ط��رة 
��أنه جما�ر لإي��ر�ن �لتي �صربها 
�لفري��ص ب�صدة ��أ�دى حتى �لآن 

باأكر من 2500 �صخ�ص.
�ي������و�ج������ه �ل������ع������ر�ق �ل����ف����ري������ص 
�لأطباء  م��ن  قليل  ب��ع��دد  �ل��ي��وم، 
�أنهكتها  �ل���ت���ي  ��مل�����ص��ت�����ص��ف��ي��ات 

�حلر�ب �ملتتالية.

�لأكرب يف �لعامل. �ح�صب عائالت 
ف�صلت  �ل�صلطات  ف���اإن  م��ت��وف��ني، 
�أي�����ص��اً يف �حل�����ص��ول على �أذ�ن���ات 
ب�صبب  للدفن يف مدينة كربالء، 
خا�صًة  �ملحلية،  �صلطاتها  رف�ص 
�أنها تعترب قبلة ملاليني �لز�ئرين 

�ل�صيعة.
يقول �أح��د �لأط��ب��اء، �ل��ذي طلب 
�ل�صلطات  �إن  ه���وي���ت���ه،  ح���ج���ب 
ل�صتقبال  �لنجف  �صلطة  فاحتت 
كور�نا،  ب��ف��ري����ص  م��ت��وف  ج��ث��ة 
فباتت  ب��ال��رف�����ص،  ق��وب��ل��ت  لكنها 

�لوز�رة عاجزة عن �إيجاد حلول.
�صيدة  ز�ج  ع���ن  �ل��ط��ب��ي��ب  ي��ن��ق��ل 
ياأ�صه  ب��ع��د  ب��ال��ف��ري����ص،  ت��وف��ي��ت 

�أحد  ي��ق��ول  برفقتنا”.  �ل�صرطة 
يف  �لدفن  رف�صو�  �لذين  �ل�صكان 
“�صعرنا  م��ن��ه��م:  ق��ري��ب��ة  م��ق��ربة 
��أ�صرنا  �أط��ف��ال��ن��ا  ع��ل��ى  ب��ال��ذع��ر 
...ل������ذ� ق���ررن���ا م��ن��ع �أي دف����ن يف 

مناطقنا”.
�ل�صحة  �زي����ر  ت���اأك���ي���د�ت  �رغ����م 
�أن �لأمور �صت�صري  جعفر عال�ي 
على ما ير�م، �أجربت �عرت��صات 
�ملرجعيات  منا�صدة  على  �لوزير، 
�لدينية للتدخل لت�صهيل �لدفن.

�ط����ال����ت �مل�����ص��ك��ل��ة �ل����وف����ي����ات يف 
�لنجف  بينها  ع����دة،  حم��اف��ظ��ات 
�مل��ق��د���ص��ة ل����دى �ل�����ص��ي��ع��ة، حيث 
مقربة �ل�صالم، �لتي تعد من بني 

يف �صمال �صرق بغد�د مثاًل، فريقاً 
 4 ينقل  ك��ان  �ل�صحة  �ز�رة  م��ن 
خ�ص�صتها  مقابر  يف  دفنها  جثث 

�لد�لة ل�صحايا كور�نا.
نف�صه  �ل��ف��ري��ق  ح�����ا�ل  �ع��ن��دم��ا 
دفن �جلثث يف منطقة �لنهر��ن 
ب�����غ�����د�د، خرج  ����ص���رق  ج���ن���وب  يف 
�لع�صر�ت من �ل�صكان يف تظاهرة، 
ما دفع �لفريق لإعادة �جلثث �إىل 

ثالجات �مل�صت�صفى.
“�صيار�ت  �أن  �إىل  �ل�صمري  يلفت 
�أنهم  �دع������و�  �ل���ذي���ن  �مل�����ص��ل��ح��ني 
هدد�نا  ع�������ص���رية،  �إىل  ي��ن��ت��م��ون 
�ق��ال��و� ل��ن��ا ن��ح��رق ���ص��ي��ارت��ك��م �إذ� 
�صيار�ت  تدفنون هنا، رغم �جود 

كور�نا يف بلد �صجلت فيه �إىل �لآن 
�إ�صابة  ثالث ح��الت �ف��اة �259 

�صفيت 18 منها.
�لتجول  حظر  �ل�صلطات  �فر�صت 
�ل�صهر �حل��ايل �حتى  21 من  يف 
�إ����ص���ع���ار �آخ�����ر يف �ط�����ار �ج������ر�ء�ت 
كور�نا  فري��ص  ملو�جهة  �تخذتها 
�مل���������ص����ت����ج����د. �دع���������ت �حل���ك���وم���ة 
�مل��و�ط��ن��ني �إىل ع���دم �خل����ر�ج من 
�لق�صوى،  ل��ل�����ص��ر�رة  �إل  �مل���ن���ازل 

�م��ن��ع��ت �ل��ت��ج��م��ع لأك���ر م��ن 10 
بني  �لتنقل  منعت  كما  �أ�صخا�ص. 

�ملحافظات.
�ل��رح��الت �جلوية  ��أ�ق��ف��ت عمان 
د��م  �ع��ل��ق��ت  �مل��م��ل��ك��ة  ��ىل  م���ن 
�لريا�صية  ��ل��ف��ع��ال��ي��ات  �مل���د�ر����ص 
��لكنائ�ص  �مل�صاجد  يف  ��ل�����ص��الة 
��ل���ت���ج���م���ع���ات �جم���ال�������ص �ل���ع���ز�ء 
�ل�صينما  �������ص������الت  ��غ�����ل�����ق�����ت 

��ملطاعم.

�حلجر �ملنزيل”، ��صتتم متابعتهم 
��أعلنت  �ل�������ص���ل���ط���ات.  ق���ب���ل  م����ن 
�حلكومة يف 17 �آذ�ر مار�ص �حلايل 
حلالت  �لدفاع”  “قانون  تفعيل 
�حلّد  �إج������ر�ء�ت  �صمن  �ل���ط���و�رئ 
م���ن �ن��ت�����ص��ار �ل���ف���ري�����ص. �ق���ررت 
تعطيل �لقطاعني �لعام ��خلا�ص 
�ل�صحية  �خل����دم����ات  ب��ا���ص��ت��ث��ن��اء 
بينما  متديدهما،  مت  ل�صبوعني 
فري��ص  ملكافحة  �جلي�ص  �نت�صر 

يف ت�صريحات لتلفزيون “�ململكة” 
�ملنزيل  “�حلجر  �إن  �ل���ر����ص���م���ي 
�لتالم�ص  �ع��دم  �لتباعد  يتطلب 
�ليدين  �غ�������ص���ل  �لآخ�����ري�����ن  م����ع 
��لتقيد بالتعليمات عرب توقيعهم 

تعهد �صخ�صي”.
�ب�����ح�����������ص�����ب ع������ب������ي������د�ت �أع�����ط�����ي 
��إر����ص���اد�ت  ن�����ص��ر�ت  “�لأ�صخا�ص 
بت�صرفاتهم  يتعلق  فيما  ���صحة 
�أثناء  منهم  يطلب  �ما  ��صلوكهم 

•• عمان-اأ ف ب

�إخالء  �لردن��ي��ة  �ل�صلطات  ب���د�أت 
من  ���ص��خ�����ص  �آلف  خ��م�����ص��ة  ن��ح��و 
ف�����ن�����ادق ب���ع���دم���ا خ�������ص���ع���و� ل���دى 
�مل��م��ل��ك��ة حل��ج��ر �صحي  دخ��ول��ه��م 
للتاأكد  �أ���ص��ب��وع��ني  م���دة  �إل���ز�م���ي 
كور�نا  ف��ري����ص  م��ن  م��ن خلوهم 
�مل�����ص��ت��ج��د، ع��ل��ى م��ا �ف����اد م�صور� 

فر�ن�ص بر�ص.
�ل�����ص��ل��ط��ات م��ن��ذ �صاعات  ����ص��رع��ت 
�ملحجور  ب��اإخ��الء  �لباكر  �ل�صباح 
عمان  يف  ف�����ن�����ادق  م�����ن  ع���ل���ي���ه���م 
�مل��ي��ت، خ�صعو�  �ل��ب��ح��ر  �م��ن��ط��ق��ة 
�إج��ب��اري لدى  فيها حلجر �صحي 
�أ�صبوعني،  قبل  �لردن  ��صولهم 

��صط �إجر�ء�ت م�صددة.
�ي��ت��م ن��ق��ل ه����وؤلء �ع��ل��ى مر�حل 
�لتطبيقات  �صيار�ت تتبع  بو��صطة 
�حلكومة  ن��ف��ق��ة  �ع���ل���ى  �ل���ذك���ي���ة 
يخ�صعو�  �أن  ع��ل��ى  م��ن��ازل��ه��م  �ىل 
حل��ج��ر م��ن��زيل �آخ���ر �ق��ائ��ي ميتد 

لأ�صبوعني.
من  ع��ل��ى  �ل������ور�د  �جل��ي�����ص  ��زع 
ك���ان���و� يف �حل��ج��ر �ل�����ص��ح��ي لدى 
�أفاد  م��ا  �ف��ق  �ل��ف��ن��ادق،  مغادرتهم 

م�صور� فر�ن�ص بر�ص.
�للجنة  ب���ا����ص���م  �ل����ن����اط����ق  �ق�������ال 
عبيد�ت  ن��ذي��ر  ل��الأ�ب��ئ��ة  �لوطنية 

•• بغداد-وكاالت:

بالن�صبة  قرب  على  �حل�صول  بات 
��ل���ده  ف��ق��د  �ل����ذي  ل�صعد م��ال��ك 
كور�نا  ب���ف���ري�����ص  �أ����ص���ب���وع  ق��ب��ل 
ح���ل���م���اً،  �ل�������ع�������ر�ق  �جل������دي������د يف 
�لر�صمية  �مل��د�ف��ن  رف�����ص  ب�صبب 
�صحايا  �����ص���ت���ق���ب���ال  ��ل�������ص���ك���ان 
م�صدر  باأنهم  لعتقادهم  �لوباء، 
مكد�صة  �جلثث  فباتت  للعد�ى، 

يف ثالجات �ملوتى.
�صامل  �ق����ري����ب����ه  م����ال����ك  غ��������ادر 
�ل�����ص��م��ري �حل��ج��ر �ل�����ص��ح��ي قبل 
�ملتوفى،  خ��ال��ط��ا  لأن���ه���م���ا  �أي�������ام، 
بالف�صل  حم���ا�لت���ه���م���ا  �ب�������اءت 
�صعد،  ��ل��د  لدفن  حفرة  لتاأمني 
ثالجة  �إىل  جثته  �أع��ي��دت  �ل���ذي 

�أحد م�صت�صفيات بغد�د.
يقول مالك بنربة ملوؤها �حلزن 
ُنقم ماأمتاً  “مل  �أب��ي��ه:  �ف��اة  على 
جثته،  دف��ن  ن�صتطيع  �ل  لأب���ي، 
رغم م��ر�ر �أك��ر من �أ�صبوع على 

�فاته”.
هذ�  �أن  ي��ع��ق��ل  “هل  �ي�����ص��ي��ف 
�ل���ع���ر�ق �ل��ك��ب��ري ل��ي�����ص ف��ي��ه عدة 
�أم���ت���ار ل��دف��ن جم��م��وع��ة �صغرية 

من �جلثث؟”.
��أ�دى �لفري��ص حتى �لآن ب�42 
 ،500 �أك��ر من  ��أ�صاب  عر�قياً 

بح�صب �ز�رة �ل�صحة �لعر�قية. 
�أقل  ق��د تكون  �لأرق����ام  لكن ه��ذه 
�أن  �إذ  �ل��ف��ع��ل��ي��ة،  �لإ����ص���اب���ات  م���ن 
من  فقط  �صخ�ص   2000 نحو 
خ�صعو�  ن�صمة  مليون   40 �أ�صل 

للفح�ص يف �أنحاء �لعر�ق.
ي�����اأت�����ي �ل����رف���������ص �ل����ك����ب����ري من 
�لع�صائر �لعر�قية �صاحبة �لكلمة 
�لف�صل يف بلد تغلب فيه �لعاد�ت 

��لتقاليد �صلطة �لقانون.
فقد منعت �إحدى كربى �لع�صائر 

الأردن يبداأ اإخالء 5 اآلف �سخ�س من فنادق بعد خلوهم من فريو�س كورونا  

انخفا�س م�ستمر يف عدد حالت كورونا بال�سني 

رئي�س بلدية مو�سكو: الأرقام الر�سمية ب�ساأن كورونا ل تعك�س الواقع 
مو�صكو”  “�صدى  �إذ�ع������ة  ع���رب  ري���زك���وف  ف���الدمي���ري 
�يظهر  �صوبيانني”.  م��وق��ف  ب��وت��ني  “�أّيد  �ل�����ص��ه��رية 
�صوبيانني، رئي�ص بلدية �لعا�صمة �لتي تعد 12 مليون 
�إىل  تفتقد  ���ص��ارم��ة  ك�صخ�صية   ،2010 م��ن��ذ  ن�صمة 
�لكاريزما. لكن �أزمة كور�نا �مل�صتجد دفعت بال�صيا�صي 
61 عاما  �ل��ع��م��ر  م��ن  ��ل��ب��ال��غ  �صيبرييا  م��ن  �مل��ت��ح��در 
�إذ بات رئي�ص فريق عمل مكلف مو�جهة  �لو�جهة  �إىل 
�لإجر�ء�ت  ت�صديد  ��أعلن  �لبالد.  �لوباء على م�صتوى 
يف مو�صكو بينما جتّنب بوتني فر�ص عزل تام يف �أنحاء 
�لبالد. ��أعلن بوتني �إجازة عمل للموظفني يف ر��صيا 
�لإر�صاد�ت  م��ن  �لكثري  يعط  مل  لكنه  �ملقبل  �لأ���ص��ب��وع 

ب�صاأن كيفية ت�صرف �لنا�ص.

•• مو�صكو-اأ ف ب

�ل��ر����ص��ي فالدميري  �ل��رئ��ي�����ص  ل��ق��اء متلفز م��ع  خ���الل 
�صوبيانني  �صريغي  مو�صكو  بلدية  رئي�ص  ق��ال  ب��وت��ني، 
ب�صكل قاطع ل�صيد �لكرملني �أن �لأرقام �لر�صمية ب�صاأن 

عدد �لإ�صابات بكوفيد-19 ل تعك�ص �لو�قع.
يالزمون  �ملر�صى  �أن  هو  �ل�صبب  �أن  �لثالثاء  ��أ����ص��ح 
منازلهم �مل جتر عمليات فح�ص كافية لذ� “فال �أحد 
يعرف �ل�صورة �حلقيقية” للو�صع. ��صرعان ما تبّدلت 
�لر��ية �لر�صمية عقب ت�صريحاته، ليلقي بوتني، �لذي 
�صبق �ن �أ�صر على �أن �لو�صع “حتت �ل�صيطرة”، خطابا 
بوجه متجّهم لالأمة �لأربعاء. �قال �ل�صيا�صي �ملعار�ص 

•• ووهان-رويرتز

�أع��ل��ن��ت �ل�����ص��ني �ن��خ��ف��ا���ص ع���دد �لإ����ص���اب���ات �جلديدة 
بفري��ص كور�نا لليوم �لر�بع على �لتو�يل مع تر�جع 
ع���دد �حل����الت �ل��ق��ادم��ة م��ن �خل����ارج ب�صبب �إج����ر�ء�ت 
�صناع  رك��ز  بينما  �ل��د�ل��ي��ني  �مل�صافرين  على  ���ص��ارم��ة 
�ل�صيا�صات جهودهم على معاجلة �أثر �لتف�صي على ثاين 

�أكرب �قت�صاد يف �لعامل.
�ملر�ص  فيها  ظ��ه��ر  �ل��ت��ي  ��ه����ان،  م��دي��ن��ة  ت�صجل  �مل 
��أ�صبحت بوؤرة �أ�صا�صية لتف�صيه، �أي حالة �إ�صابة جديدة 
لليوم �ل�صاد�ص على �لتو�يل بينما عادت �صركات للعمل 
�لطبيعية  حياتهم  من  �لكثري  ��صتعادة  يف  �صكان  �ب��د�أ 

�ليومية بعد �إغالق د�م نحو �صهرين.
 31 �صجلت  �ل�صني  �إن  �لوطنية  �ل�صحة  جلنة  �قالت 
�إ���ص��اب��ة ج��دي��دة ب��ال��ف��ري����ص يف �ل���رب �ل��رئ��ي�����ص��ي �أم�ص 

�لأحد، بينها حالة عد�ى حملية ��حدة، �نخفا�صا من 
45 يف �ليوم �ل�صابق.

�م���ع ت��ر�ج��ع ع���دد �لإ���ص��اب��ات ي�����ص��ارع ���ص��ن��اع �ل�صيا�صة 
لإنعا�ص �لقت�صاد �لذي كاد ي�صيبه �ل�صلل ب�صبب قيود 
�نت�صار  ع��ل��ى  �ل�صيطرة  ب��ه��دف  ���ص��ه��ور  م��ن��ذ  م��ف��ر����ص��ة 

�لفري��ص.
�خف�ص �لبنك �ملركزي على نحو مفاجئ �ليوم �لثنني 
 20 �لعك�صي  �ل�صر�ء  �إع��ادة  �تفاقات  �لفائدة على  �صعر 

نقطة �أ�صا�ص هي �لأكرب منذ نحو خم�ص �صنو�ت.
�تطالب �حلكومة �ل�صركات ��مل�صانع با�صتئناف �لعمل 
يف �لوقت �لذي تطرح فيه �إجر�ء�ت حتفيز مايل �نقدي 
من �أجل �لتعايف مما يخ�صى �أن يكون �نكما�صا �قت�صاديا 

يف �لربع �لذي ينتهي بنهاية مار�ص �آذ�ر.
�ذكرت ��صائل �إعالم ر�صمية �أن �لرئي�ص �صي جني بينغ 
��صتمر�ر  مع  �لعمل حتى  ��صتئناف  على  �ل�صركات  حث 

�ملعركة مع فري��ص كور�نا.
لالإ�صابة  �حل��الت �جلديدة  عدد  �أن  من  �لرغم  �على 
باملر�ص �نخف�ص ب�صكل كبري من �لذر�ة �لتي كان عليها 
يف فرب�ير �صباط �إل �أن �ل�صلطات قلقة من موجة تف�ص 
ثانية ب�صبب �ل�صينيني �لعائدين من �خلارج ��أغلبهم 

من �لطلبة.
بدرجة  �ل��د�ل��ي��ة  �جل��وي��ة  �ل��رح��الت  �ل�صني  �خف�صت 
�أن  �آخر بعد  �إ�صعار  �أم�ص �لأح��د �حتى  كبرية بدء� من 
�ل��دخ��ول يف �ليوم  ب��د�أت منع كل �لأج��ان��ب تقريبا من 

�ل�صابق.
��أثارت �لعودة �إىل �لعمل �أي�صا خما�ف ب�صاأن �لعد�ى 
�ملفر��صة  �ل�صفر  قيود  تخفيف  م��ع  �ملحتملة  �ملحلية 
�لذين  �لفري��ص  حاملي  ب�صاأن  �ل�صيما  �ملناطق،  على 
�أعر��ص  عليهم  تظهر  �أ�  �لأع��ر����ص  عليهم  تظهر  ل 

طفيفة.
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عربي ودويل
حتتاجها اأكرث من غريها:

ال�سني يف جندة العوملة واإنقاذها من كبوتها...!
•• الفجر -بارتليمي كورمونت –ترجمة خرية ال�صيباين

العوملة،  ع�صر  يف  االأوبــئــة  مع  عموما  احلــال  هو  كما 
�صيغة  يف  جغرايف،  حّد  اأي  دون  فريو�س  كورونا  يتنّقل 
جواز  اىل  حاجة  و”دون  وتكراًرا،  مــراًرا  م�صتن�صخة 
وجه  على  هوبي  ومقاطعة  اآ�صيا،  �صرق  بعد  �صفر”. 

حيث  تــ�ــصــررًا،  االأكـــرث  اأوروبــــا  اأ�صبحت  اخل�صو�س، 
االأرقــام  وجتــاوز  اإيطاليا،  يف  ال�صحايا  عدد  ت�صاعف 
اإ�صبانيا  يف  اأكــرث  وفيات  وهناك  ال�صني.  يف  الر�صمية 
مما كانت عليه يف البلد الذي بداأ منه الوباء. وت�صري 
والواليات  ال�صمالية،  اأمريكا  اأن  اإىل  االحــ�ــصــاءات 
املنطقة  الــيــوم  هــي  اخل�صو�س،  ــه  وج على  املتحدة 

حجما  الوباء  يتخذ  اأن  قبل  تــاأثــًرا،  االأكــرث  التالية 
اأ�صخم يف اأمريكا الالتينية واأفريقيا وال�صرق االأو�صط، 
اأو يف �صبه القارة الهندية، اإلخ.  لقد مت ا�صتنفار العامل 
من  اأكــرث  دخــول  ويج�ّصد  الــوبــاء،  لوقف  االآن  با�صره 
�صابقًة،  وهي  ذاتي،  �صحي  حجر  يف  �صخ�س  مليار   2.5
والو�صائل  االإمكانيات  فــاإن  ذلــك،  ومع  التعبئة.  هذه 

وها  الدولية.  امل�صاعدة  تنظيم  ويجري  متوفرة،  غري 
معدات  اأر�صلت  التي  االأوروبية  الــدول  من  العديد  ان 
م�صاعدات  اليوم  تتلقى  الوباء،  بداية  يف  ال�صني  اإىل 
املواد،  من  اأطنان  عدة  اإيطاليا  تلقت  وهكذا  بكني.  من 
ناقو�س  روما  دقت  كما  الطبية.  الفرق  اإىل  باالإ�صافة 

اخلطر ب�صاأن طاقة ا�صتيعاب م�صت�صفياتها. 

تــــــــــــــدرك 
اأنــه  ال�صني 
مـــازال اأمــام 
الـــــعـــــوملـــــة 
ــتــقــبــل  مــ�ــص
مــــ�ــــصــــرق، 
على  وتعمل 
ا�ـــصـــتـــعـــادة 
املــــــبــــــادرة 

تــــــبــــــقــــــى 
احلــقــيــقــة
ال�صني  اأن 
هي  الـــيـــوم 
ــــــة  ــــــدول ال
الـــوحـــيـــدة 
الــــــقــــــادرة 
عــلــى اإنــقــاذ
الـــــعـــــوملـــــة

كثافة  �ل���ب���الد  م��ق��اط��ع��ات  �أك�����ر 
يف  ا  �أي�صً تاأثريه  له  ك��ان  �صكانية، 
�ملركزية.  �ل�صلطة  �صرعية  تعزيز 
كامل  من��ط  �ل��ن��ج��اح،  ه���ذ�  ��ر�ء 
�حلجر  على  قائم  �لتنظيم،  م��ن 
�ل�������ص���ح���ي �ت���ط���ب���ي���ق �ل���ت���د�ب���ري 
ب�صر�مة، �هي تتمتع �لآن ب�صورة 
�لعامل، مبا يف  للغاية يف  �إيجابية 

ذلك يف �لدميقر�طيات �لغربية.
بالن�صبة  �ل��ع��ومل��ة  �إىل  �ل��ع��ودة  �إن 
ل��ل�����ص��ني، ه���ي �أي�������ص���ا ع�����ودة �إىل 
تعزيز قوة ناعمة تقوم على �أ�صا�ص 
�كذلك  �مل���م���د�دة،  �ل��ي��د  �صيا�صة 

على منوذج �إد�رتها لالأزمة. 
�ل���ئ���ن ي��ظ��ل م��ث��ل ه����ذ� �خلطاب 
�لدميقر�طيات  يف  ب�صدة  منتقًد� 
�لغربية، فاإنه يتلقى على �لعك�ص 
�إيجابية يف  �أكر  من ذلك �صدى 
تعتمد  حيث  �لنامية،  �ملجتمعات 
ب��ال��ط��ب��ع ع���ل���ى �ل�������ص���ني لإح���ي���اء 
جمال  �يف  �مل����ع����ومل.  �لق���ت�������ص���اد 
�ملعركة �لخرية بني  �لنفوذ، فان 
مقدمتها  �يف  �ل���ك���ربى،  �ل���ق���وى 
�أ�صكتت  ف��ق��د  ������ص��ن��ط��ن،  ب��ك��ني 
�لأحكام  ف���ري�����ص  ك���ور�ن���ا  �أزم�����ة 
���صحة  ��صبقية  ��عطت  �لأ�ىل، 

لل�صني.
معهد  يف  االأبــــحــــاث  مـــديـــر 
ــــة  ــــي ــــدول الـــــعـــــالقـــــات ال
تغطي  ــة.  ــي ــج ــي ــرتات ــص واال�
الق�صايا  خــربتــه  جمــــاالت 
ال�صيا�صية واالأمنية يف �صمال 
وا�صرتاتيجية  اآ�ــصــيــا،  �صرق 
وال�صيا�صة  ال�صني،  يف  القوة 
ـــة االأمـــريـــكـــيـــة،  اخلـــارجـــي
والــــقــــ�ــــصــــايــــا الــــنــــوويــــة 

والتهديدات النا�صئة. 
حما�صر  ا�ــصــتــاذ  اأيــ�ــصــا  وهـــو 
ــة  ــع ــام اجل يف  ـــخ  ـــاري ـــت ال يف 
لــيــل،  يف  الـــكـــاثـــولـــيـــكـــيـــة 
كر�صي  يف  ــو  عــ�ــص ـــك  ـــذل وك
يف  ـــــــد  ـــــــدوران دان راوؤول 
اال�صرتاتيجية  ــات  ــص الــدرا�
والدبلوما�صية، كندا. ورئي�س 
الف�صلية  ــة  املــجــل حتــريــر 
ــيــا  واآ�ــص الــ�ــصــيــنــي  “العامل 
لنحو  ــف  ــوؤل وم اجلديدة”، 
امل�صائل  حــول  كتاًبا  ثالثني 

اجليو�صيا�صية

�تلقت بلد�ن �أخرى متاأثرة ب�صدة 
خمز�ًنا  فرن�صا،  مثل  باجلائحة، 
�ملطّهر.  �جل����ال  �أ�  �لأق��ن��ع��ة  م��ن 
�ما �ر�ء هذ� �جلانب �لت�صامني، 
�مل����رح����ب ب����ه ��ل�����������ص�����ر�ري، من 
�جل��دي��ر ب��اله��ت��م��ام در�����ص���ة هذه 
��صتئناف  م����ن  ك���ج���زء  �مل�����ب�����ادرة 
ت��ع��ل��ي��ق هذه  ل���ل���ع���ومل���ة، ح���ي���ث مت 
�أ���ص��اب��ي��ع �لفرتة  ل��ع��دة  �لأخ�����رية 
فماذ�  �لآن.  ح��ت��ى  حم����ددة  غ���ري 
ي��ع��ن��ي م��وق��ف ب��ك��ني ه����ذ�، �م���اذ� 

يرتجم يف �ل�صياق �لذي ن�صهده؟

االنعزالية �صد
 احلاجة الإدارة دولية

يقول �ملنطق، �أن �إد�رة هذ� �لوباء 
�مل�صتوى  ع��ل��ى  ت��ن��ظ��م  �أن  ي��ج��ب 
�ل��د�يل، من خالل تعزيز �صلطة 
�فر�ص  �لعاملية،  �ل�صحة  منظمة 
ت����د�ب����ري م����وح����دة ع���ل���ى �ل���ع���امل 
با�صره. لكن �لو�قع خمتلف متاًما 
�إجر�ء�تها  د�ل���ة  ك��ل  تنفذ  ح��ي��ث 
ب���د�ن تن�صيق  �خل��ا���ص��ة، �غ��ال��ًب��ا 
م��ع ج��ري�ن��ه��ا، �ح���دث ه���ذ� حتى 
يف �أكر �ملناطق تكاماًل يف �لعامل، 
م��ث��ل �لحت����اد �لأ�ر�ب������ي. �إغالق 
��لعزل  �ل�صفر،  �حظر  �حل���د�د، 
�لبع�ص  عند  �لي�ص  �لبع�ص  عند 
�ملر�صى  �إح�صاء  �خا�صة  �لآخ���ر، 
�لوطني،  �مل�صتوى  �لذي يتم على 
�كاأّن �لفري��ص ل ي�صتطيع عبور 

�حلد�د. 
�لتجارة  توقفت  نف�صه،  �لوقت  يف 
�لد�لية يف �ل�صلع �حركة �لنا�ص، 
ت�صجل  �ل���ع���ومل���ة  ك���ان���ت  ل����و  ك���م���ا 
�����ص���رت�ح���ة، ب��ال��ت��اأك��ي��د ه���ي حمل 
ترحيب من �جهة �لنظر �لبيئية، 
�لكن من غري �ن يت�صّنى حتديد 
�مل�صتقطع.  �ل����وق����ت  ه�����ذ�  م�����دة 
�لقت�صادية  �لعو�قب  �ن  �يبقى 
���ص��ت��ك��ون ث��ق��ي��ل��ة ل��ل��غ��اي��ة، �ق���د مت 
�أنه  على  �لرك�����ود  ت��ق��دمي  ����ص��ال 
�لعديد من  للعالج يف  قابل  غري 
كور�نا  م���وج���ة  ف��ب��ع��د  �مل���ن���اط���ق. 
ف��ري����ص، ���ص��ت��اأت��ي م��وج��ة �أخ���رى، 

هي �لأزمة �لقت�صادية.
�لبلد�ن  ب��ع�����ص  ف����اإن  ذل����ك،  �م���ع 
بالنظر  غريها  م��ن  �أك��ر  معنية 
�خلارجية،  جت��ارت��ه��ا  �أه��م��ي��ة  �إىل 

�لعاملية.  �ل�صوق  على  ��عتمادها 
�ت��ق��ف �ل�����ص��ني، �أك����رب م�����ص��در يف 
�لعامل، يف �خل��ط �لأم��ام��ي. �هي 
�آليات  ت�صغيل  �إع����ادة  ع��ل��ى  تعمل 
تدريجياً، من خالل  �لعوملة  هذه 
�ل�صحي  �حل���ج���ر  م����ن  �خل�������ر�ج 
�أ�صابيع،  ع��دة  طيلة  فر�ص  �ل��ذي 
�لعادي،  �لن�صاط  ��صتئناف  بغاية 
�حتياجاً،  �لأك��ر  �لبلد�ن  �جن��دة 

�م�صاعدتها. 
�إن هذ� �ملوقف �ل�صخي، �لذي يجد 
ترجمته يف �إر�صال �ملعد�ت ��لفرق 
�لطبية، هو قبل كل �صيء �صر�رة 
�صمان  ت�صتطيع  ل  �لتي  لل�صني 
�لتي  �لعوملة  ه��ذه  ب��د�ن  تنميتها 
ت�صتفيد  م��ا  بقدر  ��ز�ره���ا  حتمل 

منها.
�ل���وق���ت �حل�����ايل، فاإن  �ل���ك���ن يف   
�ملعركة،  ه���ذه  يف  م��ع��ز�ل��ة  ب��ك��ني 
��ل��الع��ب��ون �ل��ك��ب��ار �لآخ�����ر�ن يف 
�لعوملة، �لحتاد �لأ�ر�بي ��أمريكا 

حاد، �يف �لوليات �ملتحدة، تتجه 
تر�مب  د�نالد  �إد�رة  �إىل  �لأنظار 
لالأزمة �ما تثريه من جدل، �قد 
�لعا�صفة،  على  �ل�صيطرة  فقدت 
�ت�������ص���ط���دم مب���ق���ا�م���ة ع�����دد من 
مقدمتهم  �يف  �ل���ولي���ات،  ح��ك��ام 
�مل���وؤي���د ج���د� جل��و ب���اي���دن، �أن����در� 

كومو )حاكم نيويورك(. 
على �جلانب �لآخر، �بعد �أ�صابيع 
مثل  د�ل  ك�صفت  للغاية،  �صعبة 
�ل���ي���اب���ان �ك���وري���ا �جل��ن��وب��ي��ة عن 
ق������در�ت ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة م��ك��ن��ت��ه��ا من 
�خل��������ر�ج ج���زئ���ي���اً م����ن �لأزم��������ة، 
لالأ�صو�أ.  �ملت�صائمني  ت��وّق��ع  رغ��م 
�ملجتمعات  م����ن  �أخ��������رى  رد�د 
�لآ����ص���ي���وي���ة، م���ن ���ص��ن��غ��اف��ورة �إىل 
ت��اي��و�ن �إىل ه��ون��غ ك��ون��غ، حتظى 
�إليها  �ي�صار  بل  بالإعجاب،  �لآن 
كنموذج.  �يف �ل�صني، فاإن �لتعايف 
من �أزمة كان من �ل�صعوبة مبكان 
�إد�رت��ه��ا، لظهورها يف ��ح��دة من 

�ملبادر�ت  ب�صبب  م�صد�قية،  �أق��ل 
�مل��ت�����ص��ارب��ة ل��ل��غ��اي��ة �أح���ي���اًن���ا بني 
“�لنو�ة  �م��ن��ه��ا  �لأع�����ص��اء،  د�ل���ه 
�لأ�ر�ب�������ي.  ل���الحت���اد  �ل�صلبة” 
بالعودة  �لأزم��ة  �قد متيزت هذه 
�إىل �ل�صيا�صات �لوطنية ��لقومية 
�ملتعدد  �مل����ق����ارب����ة  ح�������ص���اب  ع���ل���ى 
فاإن  ل��الأزم��ة، �بالتايل  �لأط���ر�ف 
على معاجلة  �مل�صتقبل  �لقدرة يف 
)�ل�صحية،  �لأخ�������رى  �لأزم��������ات 
��لأمنية،  �لبيئية،  ��ا  �أي�����صً �ل��ك��ن 
�لخ( بطريقة من�صقة، �صعفت �إىل 

حد كبري.
ا  �أي�صً �لأزم�����ة  ���ص��ّج��ل��ت ه���ذه  ك��م��ا 
جد�،  خمتلفة  �صيا�صية  م��و�ق��ف 

��أحياًنا متناق�صة متاًما. 
ه����ن����اك �خ����ت����الف����ات ����ص���ارخ���ة يف 
���ص��ي��ا���ص��ات �حل���ج���ر �ل�����ص��ح��ي، ل 
�جري�نها.  ه��ول��ن��د�  ب���ني  ���ص��ي��م��ا 
تتعر�ص  ت����ردده����ا،  خ����الل  �م����ن 
نقد  �ىل  �ل��ربي��ط��ان��ي��ة  �ل�����ص��ل��ط��ة 

�خل�صو�ص،  �ج��ه  على  �ل�صمالية 
م�صغولون للغاية باحتو�ء �نت�صار 
�ل���ف���ري�����ص د�خ���ل���ًي���ا. ��لأ�����ص����و�ق 
�لوباء  ت���و�ج���ه  �ل��ت��ي  �ل�����ص��اع��دة، 
�أي�صا  �خ���ت���ارت  م���ت���ز�ي���د،  ب�����ص��ك��ل 
�لعزل ��حلجر �ل�صحي. �نتيجة 
�نطباًعا  �ل�����ص��ني  تعطي  ل��ذل��ك، 
هذه  ��صتغالل  �إىل  ت�صعى  ب��اأن��ه��ا 
�لأزمة �ل�صحية ��ل�صتفادة منها، 
مالئم،  �غ��ري  فيه  مغال  �نطباع 

�لكنه قد يرتك �آثاًر�.
�ليوم  �ل�صني  �أن  �حلقيقة،  تبقى 
ه���ي �ل����د�ل����ة �ل���وح���ي���دة �ل���ق���ادرة 
��لتي  �ملتهمة  �لعوملة،  �إنقاذ  على 
عن  �مل���������ص����وؤ�ل����ي����ة  حت��م��ي��ل��ه��ا  مت 
جتا�ز�تنا، �لكن بد�نها ل ميكن 
ميكننا  هل  ت�صري.  �أن  ملجتمعاتنا 
�إز�لة  عقالين  ب�صكل  نت�صور  �أن 
�مفاجئ  ع��ن��ي��ف  ب�����ص��ك��ل  �ل��ع��ومل��ة 
مبجرد �نتهاء �لأزمة؟ لئن كانت 
�ل��ت��ع��دي��الت ����ص���ر�ري���ة، م���ع �أمل 

�أخطائنا،  يف  �ل�����ص��ام��ل  �ل��ت��ف��ك��ري 
فانه من �ملحتمل جًد� �أن ُت�صتاأنف 
د�رة �لتجارة �لد�لية مرة �أخرى، 
�قد توؤدي فرتة عزل مطولة �إىل 
�ل�صتهالك...  يف  �ف����ر�ط  �أزم����ة 
�لعوملة  �م����ام  م�����از�ل  ب��اخ��ت�����ص��ار، 
�ل�صني  �ت��درك  م�صرق،  م�صتقبل 
ذلك �تعمل على ��صتعادة �ملبادرة.

�ل�صني  ت���ق���دم  ع���ن���دم���ا  ل������ذ�،      
فلي�ص  �ل���ع���امل،  لبقية  �مل�����ص��اع��دة 
ين�صون  �ل��ن��ا���ص  “جعل  �ج���ل  م��ن 
حجة  )�ه��������ي  م�صوؤ�ليتها” 
�صخيفة تفرت�ص �أن بكني �خطاأت 
عمد�ً يف �حتو�ء �لوباء، �هذ� كذب 
بالنظر  حمله  يف  �لي�ص  �حتامل 
�إىل �لتاأثري �لب�صري ��لقت�صادي 
�لبلد(،  ه��ذ�  يف  ف��ري����ص  لكور�نا 
�ل����ك����ن مل���ن���ع �ل�����دخ�����ول يف رك����ود 
�جتماعية  عو�قب  مع  �قت�صادي 
�ل�صني  �ن  جم��ه��ول��ة.  ��صيا�صية 
�إىل  ك�����ان  �أي  م����ن  �أك������ر  حت���ت���اج 

�لعوملة، ��صتبذل ق�صارى جهدها 
لإنقاذها.

ال�صني املنت�صرة على الوباء؟
ل��ق��د ب������د�أت �لأن����ظ����ار ت��ت��ج��ه �ىل 
م���ا ب��ع��د ك���ور�ن���ا ف���ري�����ص، ��ىل 
�لطويل.  �مل�����دى  ع��ل��ى  ع��و�ق��ب��ه��ا 
�لعو�قب �لقت�صادية، كما ذكرنا، 
�لنفوذ  م���ن ح��ي��ث  ���ا  �أي�������صً �ل���ك���ن 
�لد�لية.  �ل�صاحة  على  ��لتاأثري 
�لبع�ص  ي�صجل  �للعبة،  ه��ذه  �يف 
نقاطا، بينما يظهر �لبع�ص �لآخر 
نف�صها  �باإظهار  �صعفهم.  نقاط 
غ��ري ق����ادرة ع��ل��ى ف��ر���ص �ملعايري 
�ل�صحة  منظمة  ف����اإن  �ل��د�ل��ي��ة، 
�لأمم  منظومة  �خلفها  �لعاملية، 
نف�صها  جت���د  ب��اأك��م��ل��ه��ا،  �مل��ت��ح��دة 
�صعيفة مرة �أخرى، �هذ� ل ي�صّر 

بالتاأكيد. 
لأ�صباب  �لكن  �آخ���ر،  �صعيد  على 
�لأ�ر�بي  �لحت��اد  �أ�صبح  مماثلة، 

خ�سر الحتاد الأوروبي جزءًا من م�سداقيته ب�سبب املبادرات املت�ساربة بني دوله الأع�ساء

�ملطلوب معاجلة جماعية لالزمة �ل�صحية

بع�ص �لد�ل �ل�ر�بية �ثبتت ه�صا�صة يف �ملقا�مة

�ل�صني... �لفائز �لكرب

حل معومل لوباء عابر للحد�د

 متيزت هذه االأزمة بالعودة اإىل ال�صيا�صات الوطنية 
والقومية على ح�صاب املقاربة املتعددة االأطراف لالأزمة

 يف معركة النفوذ بني القوى الكربى، اأ�صقطت اأزمة 
كورونا االأحكام االأوىل، واأعطت اأ�صبقية وا�صحة لل�صني

�لحتاد �ل�ر�بي... ت�صتت �ملقاربات ��صعفه خ�صرت �لوليات �ملتحدة بع�ص �لنقاط يف هذه �ملعركة
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املال والأعمال
غرفة راأ�س اخليمة تدعو لإجناز املعامالت اإلكرتونيا 

�حل��م��ر�ء “ �ب��ت��د�ء م��ن �أم�����ص �لث��ن��ني 30 
حر�صها  م���ن  �ن���ط���الق���اً   ،2020 م���ار����ص 
��هتمامها  �جلمهور،  ��صحة  �صالمة  على 
على  �ل��ذك��ي��ة  �خل��دم��ات  تطوير  مبو��صلة 
�حلديثة  �لتقنيات  �مو�كبة  �ل�صاعة  م��د�ر 
�لت�صال  ع��م��ل��ي��ة  ل��ت��ع��زي��ز  �ت�����ص��خ��ريه��ا 
ب��ك��ل قطاعاته،  ��ل��ت��و����ص��ل م��ع �جل��م��ه��ور 
�تهيب �لغرفة بجمهورها �لكرمي �لبقاء يف 
�لر�هنة  �لظر�ف  عبور  �أجل  من  منازلهم 
�لتي تعي�صها د�ل �لعامل �أجمع �من بينها 

د�لة �لإمار�ت.

•• راأ�ض اخليمة – الفجر

دعت غرفة جتارة ر�أ�ص �خليمة عمالءها ، 
�إطار �لإجر�ء�ت �لحرت�زية ��لوقائية،  يف 
خدماتها  ع���رب  م��ع��ام��الت��ه��م  �إجن������از  �إىل 
�لذكية �موقعها �لإلكرت�ين، �أ� من خالل 
مبنى  يف  �لرئي�ص  �ملتعاملني  �إ�صعاد  مركز 
�لر�صمي،  �ل�����د��م  ���ص��اع��ات  �ل��غ��رف��ة خ���الل 
�إغ������الق م���رك���ز �لغرفة  ب��ع��د ق�����ر�ر  �ذل�����ك 
بهيئة  �ل��غ��رف��ة  “ ف���رع  �ملتعاملني  لإ���ص��ع��اد 
مناطق ر�أ�ص �خليمة �لقت�صادية باجلزيرة 

باقة  �لأعمال عرب تقدمي  جمتمع 
من �خلدمات �ملتاحة على من�صات 
ت�صتمل على  ��لتي  �لذكية  �لغرفة 
�ملن�صاأ  ���ص��ه��اد�ت  م��ع��ام��الت  �إمت�����ام 
�إ�صافة  ��لع�صويات،  ��لت�صديقات 
�إىل عدد من �خلدمات �لإلكرت�نية 

�لأخرى. 
�لغرفة  �أن  �إىل  ����ص���ط���اف  �ل���ف���ت 
خدمات  لتقدمي  م�صاعيها  ��صمن 
بيئة  �حت�صني  م�صافة  قيمة  ذ�ت 
�لأعمال، يف ظل �لظر�ف �حلالية 
“كور�نا  ب����ف����ري������ص  �مل���رت���ب���ط���ة 
�حر�صا   ،”19 كوفيد   - �مل�صتجد 
ع���ل���ى ����ص���الم���ة م��ت��ع��ام��ل��ي��ه��ا، فقد 
�أع��ل��ن��ت م��وؤخ��ر� ع��ن �إت��اح��ة خدمة 
جمانا د�ن حتمل  “�ت�صل ن�صل” 
�خلدمة،  تنفيذ  ل��ق��اء  ر���ص��وم  �أي����ة 
تخفيف  يف  �مل�������ص���اه���م���ة  ب����ه����دف 
�ل�صركات �مو��صلة  �لتكاليف على 
عالية  بفعالية  �خل��دم��ات  ت��ق��دمي 
�ك��ف��اءة، ح��ي��ث  تعد ه��ذه �خلدمة 
�ل�صارقة،  يف  ن��وع��ه�����ا  م���ن  �لأ�ىل 
�تهدف �إىل �لت�صهيل على جمتمع 
��أ�صحاب  ��مل�صتثمرين  �ملتعاملني 
�مل��ن�����ص��اآت �لق��ت�����ص��ادي��ة يف �لإم����ارة، 
من خالل �إتاحة �لفر�صة �أمامه���م 
لإنه���اء  ��ح�������د  �ت���������ص����ال  �ع������رب 
�إج��������ر�ء�ت م��ع��ام��الت��ه��م �ذل�����ك يف 
�أماكن تو�جده�م عن طريق مركبة 
�خلدمة  م�صتويات  �أع��ل��ى  تت�صمن 
�لعر�ص  ���ص��ا���ص��ات  م��ث��ل  ل��الأع�����ص��اء 
ل�صتقبال  م���ري���ح���ة  �م���ق���اع�����������د 
�مل��ت��ع��ام��ل��ني �خ����دم����ات �لإن���رتن���ت 
��صاحن  �طابعة  �صوئي  �ت�صوير 

للهو�تف �لذكية ��حلو��صب.

•• ال�صارقة-الفجر:

بالرغم من �لتحديات �لتي تو�جه 
�لقت�صاد �لعاملي نتيجة للتطور�ت 
كور�نا  فري��ص  بانت�صار  �ملرتبطة 
فقد   ،)19 )ك���وف���ي���د  �مل�����ص��ت��ج��د 
عززت �إمارة �ل�صارقة من جاذبيتها 
لال�صتثمار�ت �قدرتها على توفري 
�أعلنت  حيث  مثالية،  �أع��م��ال  بيئة 
�ل�صارقة  ����ص��ن��اع��ة  جت����ارة  غ��رف��ة 
ع��ن �إح�����ص��ائ��ي��ات �إي��ج��اب��ي��ة يف عدد 
�ل��ع�����ص��وي��ات �جل����دي����دة ��مل���ج���ددة 
�ع��������دد �����ص����ه����اد�ت �مل���ن�������ص���اأ خ���الل 
 ،2020 �ل��ع��ام  م��ن  �لأ�ل  �ل��رب��ع 
�ل�صارقة  �إم���ارة  �صمعة  ير�صخ  مم��ا 
�أعمال متطورة �ق��ادرة على  كبيئة 
لقطاع  �ملتغرية  �ملتطلبات  مو�كبة 
�ل�صارقة  غرفة  �ك�صفت  �لأع��م��ال. 
عن حتقيق منو يف عدد �لع�صويات 
�جل��دي��دة خ��الل �ل��رب��ع �لأ�ل من 
%7 مقارنة  بن�صبة  �لعام �جلاري 
 ،2019 �ل��ع��ام  م��ن  �لأ�ل  ب��ال��رب��ع 
�لع�صويات �جلديدة  بلوغ عدد  مع 
عدد  بلغ  ح��ني  يف  ع�صوية،   672
 6504 �مل������ج������ددة  �ل���ع�������ص���وي���ات 
ع�����ص��وي��ة، �لأم�����ر �ل����ذي رف���ع عدد 
�ل��ع�����ص��وي��ات �جل����دي����دة ��مل���ج���ددة 
�لعام  م����ن  �لأ�ل  �ل����رب����ع  خ�����الل 
ع�صوية،   7176 �إىل  �حل������ايل 
مقارنة   2% بلغت  من��و  �بن�صبة 
 ،2019 �ل��ع��ام  م��ن  �لأ�ل  ب��ال��رب��ع 
كما بلغت عدد �صهاد�ت �ملن�صاأ �لتي 
�لربع  خ����الل  �ل��غ��رف��ة  �أ���ص��درت��ه��ا 
 10716 �لعام �حلايل  �لأ�ل من 
مقارنة   3% بن�صبة  بنمو  �صهادة 

بتعقيم �تطهري �لإد�ر�ت ��لأق�صام 
يف �ملبنى �لرئي�صي للغرفة �فر�عها، 
جانب  �إىل  تقف  �لغرفة  �أن  موؤكد� 
م�صالح �مل�صتثمرين، ��صتعمل على 
لتعزيز  �إمكانياتها  ك��اف��ة  ت�صخري 
حمفزة  بيئة  �تاأمني  ��صتثمار�تهم 
مو�جهة  يف  ترتكهم  �ل��ن  لنموها، 

�لتحديات �لعاملية.

جاهزية يف 
حاالت الطوارئ

من جانبه �أ�صار عبد �لعزيز حممد 
�صطاف م�صاعد �ملدير �لعام لقطاع 
خ���دم���ات �لأع�������ص���اء ب��غ��رف��ة جتارة 
����ص��ن��اع��ة �ل�����ص��ارق��ة، م��دي��ر مركز 
�ل�صارقة لتنمية �ل�صادر�ت، �إىل �أن 
�لغرفة ��صتثمرت على مد�ر �صنو�ت 
حمققة  �لإلكرت�نية  خدماتها  يف 
% يف �لتحول �لذكي،  ن�صبة 100 
ث��م��ار ذل���ك من  �ه���ي �لآن جت��ن��ي 
تلك  توظيف  يف  جاهزيتها  خ��الل 
�خلدمات يف حالة �لطو�رئ خلدمة 

بنف�ص �لفرتة من �لعام 2109.

وجهة مثالية واآمنة
�صلطان  �هلل  ع���ب���د  ����ص���ع���ادة  ��أك�������د 
�لعوي�ص رئي�ص جمل�ص �إد�رة غرفة 
هذه  �أن  �ل�صارقة،  ��صناعة  جت��ارة 
�ل��ت��ي حققتها  �لأرق�����ام �لإي��ج��اب��ي��ة 
�لغرفة يف هذ� �لظرف �ل�صتثنائي 
�لعاملي،  �لق��ت�����ص��اد  ي�صهده  �ل���ذي 
د�لة  باقت�صاد  �لثقة  يعك�ص  �إمن���ا 
�لإم��ار�ت ��إم��ارة �ل�صارقة من قبل 
�مل�صتثمرين �رجال �لأعمال كوجهة 
ل�صتثمار�تهم،  ��آم����ن����ة  م��ث��ال��ي��ة 
�قو�نينها  ت�صريعاتها  خ��الل  م��ن 
بف�صل  �قت�صادها  �م��ر�ن��ة  �ت��ن��وع 
�ل�صمو  ���ص��اح��ب  �ت��وج��ي��ه��ات  ر�ؤى 
�ل�صيخ �لدكتور �صلطان بن حممد 
�لأعلى،  �ملجل�ص  ع�صو  �لقا�صمي 
حاكم �ل�صارقة، �لتي جعلت �لإمارة 
ه���ام���ا يف حركة  �إق��ل��ي��م��ي��ا  م���رك���ز� 
�لعوي�ص  ��أ���ص��ار  �لعاملية.  �ل��ت��ج��ارة 
�لع�صويات  ع��دد  يف  �لنمو  �أن  �إىل 

على تطبيق �أعلى درجات �ل�صالمة 
موظفيها  ���ص��ح��ة  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ف��اظ 
��صتمر�رية  �صمان  مع  �متعامليها 
�لتز�ما  �ذل����ك  �ك��ف��ائ��ت��ه،  �ل��ع��م��ل 
�حلكومية  �ل������ق������ر�ر�ت  ب��ت��ط��ب��ي��ق 
�لتجمعات  م��ن  �لتحذير�ت  ب�صاأن 
كور�نا  فري��ص  �نت�صار  من  للحد 

�مل�صتجد كوفيد 19..
 حيث �صملت تلك �لإجر�ء�ت تطبيق 
نظام �لعمل عن بعد �جلزئي ف�صال 
للخدمات  �ل��ت��ام��ة  �جل��اه��زي��ة  ع��ن 
�لغرفة  ت��ق��دم��ه��ا  �ل���ت���ي  �ل���ذك���ي���ة 
ل��ت��وف��ري جت���رب���ة ثرية  �ت��ن��وع��ه��ا 
�ملتعاملني،  لكافة  ��صريعة  ��صهلة 
ف�صال عن تنفيذ برنامج يت�صمن 
�لتوعوية  �لإر����ص���اد�ت  م��ن  �صل�صلة 
حول �لأ�صاليب �ل�صحية ��ل�صليمة 
ل���ل���وق���اي���ة م����ن ف���اي���ر�����ص ك���ور�ن���ا 
�مل�����ص��ت��ج��د، ��ل���ق���ي���ام ب�����ص��ك��ل يومي 

معها،  �لر�صيد  ��لتعاطي  �مل��ر�ن��ة 
�صل�صلة  �ت��خ��اذ  �إىل  �صارعت  ��ل��ت��ي 
من �لإج���ر�ء�ت ��مل��ب��ادر�ت �لفاعلة 
ل����دع����م �لق����ت���������ص����اد �ل����وط����ن����ي يف 
م��و�ج��ه��ة ت��د�ع��ي��ات ه���ذه �لأزم�����ة، 
�نحن يف غرفة �ل�صارقة ملتزمون 
مبو�كبة هذه �لتوجهات �حلكومية 
�مل�صتثمرين  ث���ق���ة  ت����ع����زز  �ل����ت����ي 
باقت�صاد �لإم��ار�ت، ��لقيام بد�رنا 
جت��اه �ل��ق��ط��اع �خل��ا���ص م��ن خالل 
ملو�جهة  �ل�����ص��ب��ل ��حل���ل���ول  �إي���ج���اد 
�لتحديات �لعاملية �تعزيز تناف�صية 
بيئة �لأعمال يف �إمارة �ل�صارقة، مبا 
�د�عم  كممثل  �لغرفة  د�ر  ير�صخ 

مل�صالح جمتمع �لأعمال بالإمارة.

تطوير خدماتها املتنوعة
�أحمد  حممد  �صعادة  �أ��صح  ب��د�ره 
�أم���ني �ل��ع��و���ص��ي م��دي��ر ع���ام غرفة 

غرفة  يف  ��مل������ج������ددة  �جل������دي������دة 
�ل�صارقة يربز �لد�ر �لريادي �لذي 
�ملتميز  ��لأد�ء  �لغرفة،  فيه  تقوم 
�مل�صتوى  عالية  خدمات  تقدمي  يف 
�ل���ك���ف���اءة يف جم����ال دعم  �ع���امل���ي���ة 
�لأع�صاء �ت�صهيل ممار�صة �لأعمال، 
جدد  �أع�صاء  ��صتقطاب  �أن  معترب� 
�جتديد  �لعاملية،  �لتحديات  رغ��م 
�إل  ه��و  م��ا  لع�صويتهم  �لأع�����ص��اء 
دل���ي���ل �إ����ص���ايف ع��ل��ى �ل���ت���ز�م غرفة 
مب�صتوى  ب����الرت����ق����اء  �ل�������ص���ارق���ة 

خدماتها �مبادر�تها

تفاوؤل بالفرتة املقبلة
ما  قائاًل:” لعل  �لعوي�ص  ��أ�صاف 
�لفرتة  خ���الل  ت��ف��ا�ؤل  فينا  يبعث 
قيادتنا  �أظ���ه���رت���ه  م���ا  ه���و  �مل��ق��ب��ل��ة 
�نت�صار  ب�����د�ي�����ة  م���ن���ذ  �حل���ك���ي���م���ة 
�ل��ف��ري����ص، م��ن درج���ة ع��ال��ي��ة من 

�أن  جت������ارة �����ص���ن���اع���ة �ل�������ص���ارق���ة، 
�ل���غ���رف���ة جن���ح���ت يف حت��ق��ي��ق منو 
��ملجددة  �جل��دي��دة  ع�صوياتها  يف 
�لتقنية  يف  ����ص��ت��ث��م��اره��ا  ن��ت��ي��ج��ة 
خلدماتها  �ت��ط��وي��ره��ا  �حل��دي��ث��ة، 
�ملتنوعة �تطبيقها ل�صرت�تيجيات 
�لعمالء  ع���ل���ى  ���ص��ه��ل��ت  م���ت���ط���ورة 
��لأع�صاء �ل�صتفادة من �خلدمات، 
يحتاجونه  م�����ا  ب���ك���ل  �ز�دت������ه������م 
�ي�صر،  ب�صهولة  �أعمالهم  ملمار�صة 
�لذكي يف  �لتحول  دعم  بر�مج  من 
�لعديد من خدماتها، �لأمر �لذي 
�لأع�صاء ��ملتعاملني،  يعزز جتربة 
تعزز  متنوعة  خيار�ت  لهم  �يوفر 
�لقطاع  �تناف�صية  تناف�صيتهم  من 

�خلا�ص يف �لإمارة.
�صل�صلة  �إىل  �ل���ع���و����ص���ي  �ل����ف����ت 
�لإجر�ء�ت ��لتد�بري �لوقائية �لتي 
حر�صها  �إط��ار  يف  �لغرفة  �تخذتها 

على الرغم من التحديات التي تواجه االقت�صاد العاملي نتيجة لتطورات فريو�س كورونا

غرفة ال�سارقة ت�سجل نتائج اإيجابية يف عدد الع�سويات و�سهادات املن�ساأ خالل الربع الأول من العام اجلاري

اأبوظبي الإ�سالمي يوزع 994 مليون درهم
 على امل�ساهمني ويرفع ن�سبة متلك الأجانب

�نعقاد �جلمعية �لعمومية. �كان م�صرف �أبوظبي �لإ�صالمي حقق 
2019 بنمو قدره  �لعام  2.6 مليار دره��م خ��الل  �أرب��اح��ا بقيمة 
بن�صبة  �لت�صغيلية  �لأرب����اح  �من��ت   ،2018 ب��ال��ع��ام  م��ق��ارن��ة   4%
%4.4 لت�صل �إىل 3،26 مليار درهم مدفوعة بنمو �أ�صول متويل 
�لعمالء بن�صبة %3.1 �إىل 81.1 مليار درهم �زيادة �لدخل من 

�ل�صتثمار�ت بن�صبة %30.7 لتبلغ 687.0 مليون درهم.
�لعام  دره��م خ��الل  125.9 مليار  �مل�صرف  �أ���ص��ول  �إج��م��ايل  �بلغ 
2019 بنمو ن�صبته %0.6 مقارنة مع 125.2 مليار درهم يف 

31 دي�صمرب 2018.

•• اأبوظبي-وام:

�أقرت �جلمعية �لعمومية مل�صرف �أبوظبي �لإ�صالمي - �لتي عقدت 
�أم�ص - تو�صية جمل�ص �لإد�رة بتوزيع �أرباح نقدية على �مل�صاهمني 
بقيمة 994 مليون درهم تقريبا 27.38 % من ر�أ�ص �ملال عن 
عام 2019.. كما �صادقت على زيادة ن�صبة متلك �لأجانب لت�صل 
�آخر  �ملقبل  �أبريل   6 تاريخ  �مت حتديد  �أق�صى.  40 %  كحد  �ىل 
�أبريل   8 ت��اري��خ  حتديد  مت  ..فيما  �لتوزيعات  يف  للم�صاركة  ي��وم 
ل�صتحقاق �لأرباح �لتي �صيتم توزيعها خالل 30 يوما من تاريخ 

بالتن�صيق مع غرفة دبي ملواجهة التحديات الناجمة عن انت�صار فريو�س كورونا يف االمارات

»لوتاه بي �سي غاز« تطلق برنامج دعم لعمالئها ب�� 15 مليون درهم
ث ر�سوم بع�س اخلدمات اإلكرتونيا   وزارة القت�ساد حتدِّ

وتعتمد الهوية الرقمية للدخول اإىل نظام الدفع
•• اأبوظبي-وام:

�إلكرت�نيا عرب  �لتي تقدمها  ر�صوم �خلدمات  بد�أت �ز�رة �لقت�صاد تعديل بع�ص 
موقعها �لر�صمي �ذلك يف �إطار �جلهود �لتي تبذلها �حلكومة �لحتادية للتخفيف 
��صتخد�م  ع��ن  �لتوقف  �صيتم  �أن���ه  �ل����وز�رة  ��أع��ل��ن��ت   . ��ملتعاملني  �ل�صركات  على 
�لدخول �لذكي �إىل موقع �خلدمات �للكرت�نية ��صيتم ��صتبد�له بالهوية �لرقمية 
�صتقوم  �لل��ك��رت�ين  �ل��دف��ع  ن��ظ��ام  �ل��الزم��ة على  �ل��رتت��ي��ب��ات  للعمالء. �لإج����ر�ء 
�لوز�رة بعمل �صيانة �لنظام �عتبار� من يوم غد �لثالثاء 31 مار�ص �جلاري مما 
�صيعر�ص �خلدمة لبع�ص �لنقطاعات . �قدمت �لوز�رة �صرحا �صامال عن كيفية 
ترقية ح�صاب �لدخول �لذكي �إىل �لهوية �لرقمية لل�صركات ��لعمالء �ذلك من 
�ملوقع  على  ن�صرته  ر�ب���ط  خ��الل  م��ن  تو�صيحها  �صهلة مت  خ��ط��و�ت  ث��الث  خ��الل 
�أعلنت �صابقا عن تطبيق قائمة جديدة  �لإلكرت�ين .  �كانت �ز�رة �لقت�صاد قد 
خالل  من  �لأع��م��ال  �جمتمع  للجمهور  تقدمها  �لتي  �خلدمات  لر�صوم  �معدلة 
�ل�صادر  �ملتعاملني �عرب موقعها �لإلكرت�ين، �ذلك تنفيذ� للقر�ر  مر�كز �صعادة 
عن جمل�ص �لوزر�ء ب�صاأن تخفي�ص ر�صوم �خلدمات �حلكومية. ��عترب �لقر�ر عند 
ي�صهم  لكونه  �لإم��ار�ت، �ذلك  �لأعمال يف  �صاأنه دعم قطاع  �إيجابيا �من  �صد�ره 
�ملو�طنني  ع��ن  ��ل�صتثمارية  �لتجارية  �لأن�صطة  ممار�صة  تكاليف  تخفي�ص  يف 
��ملقيمني من �أ�صحاب �لأعمال، �إ�صافة �إىل �لأعمال �ل�صغرية ��ملتو�صطة، �عال�ة 
�لتي �تخذتها �حلكومة لتعزيز منو  �إط��ار �لقر�ر�ت  �أن هذ� �لإج��ر�ء جاء يف  على 
�لقت�صاد �لوطني، فقد عك�ص حر�ص �ز�رة �لقت�صاد �أي�صا على توفري بيئة حا�صنة 
��صديقة لل�صركات ��مل�صاريع يف �لد�لة �دعم حزمة �لنجاح �لتجاري �على نحو 

ي�صهم يف ت�صجيع �حتفيز �لقطاع �خلا�ص يف د�لة �لإمار�ت.

تويوتا: م�سانع اأوروبا لن 
ت�ستاأنف العمل قبل 20 اأبريل  

 •• طوكيو-رويرتز

�لعمل بجميع م�صانعها يف  تعليق  �صتمدد  �إنها  �لثنني  �أم�ص  تويوتا موتور   قالت 
 20 �لعمل قبل  ��صتئناف  ��إنها ل تتوقع  �آخر،  �إ�صعار  با�صتثناء ر��صيا حتى  �أ�ر�ب��ا 
�آذ�ر  مار�ص  �لإنتاج منذ منت�صف  تويوتا  كور�نا، علقت  تف�صي  �نت�صار  �مع  �أبريل. 
تقريبا يف فرن�صا �بريطانيا �جمهورية �لت�صيك �بولند� �تركيا ��لربتغال. �قالت 

�إن م�صنعها يف ر��صيا �صُيغلق �عتبار� من 30 مار�ص �حتى �لثالث من �أبريل.

•• دبي-الفجر:

�أعلنت �صركة “لوتاه بي �صي غاز” 
�أح����دى ���ص��رك��ات   جم��م��وع��ة ���ص . 
�ل�صركة  �ه��ي  �لد�لية  ل��وت��اه  ���ص. 
�بناء  ت�صميم  جم���ال  يف  �ل���ر�ئ���دة 
�لطبيعي  �ل���غ���از  ���ص��ب��ك��ات  ��إد�رة 
�ملتحدة،  �لعربية  �لم���ار�ت  بد�لة 
ع���ن �ط����الق ب��رن��ام��ج دع���م بقيمة  
15 م��ل��ي��ون دره����م  م��وج��ه لكافة 
�لغاز   ت��و���ص��ي��ل  خ����دم����ات  ع���م���الء 
ل��ل��م��ن��ازل ��مل��ن�����ص��اآت �ل��ت��ج��اري��ة  يف 
�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لم�����ار�ت  د�ل����ة 
لوتاه  ي��ح��ي��ى  �مل��ه��ن��د���ص  �����ص���رح   .
�ص.  ملجموعة   �لتنفيذي  �لرئي�ص 
�لربنامج  باأن  �لد�لية،  لوتاه  �ص. 
بتوجيهات   �ل��ع��م��ل  �ط���ار  يف  ي��اأت��ي 
���ص��اح��ب �ل�����ص��م��و �ل�����ص��ي��خ حممد 
رئي�ص  نائب  مكتوم،  �آل  ر����ص��د  ب��ن 
�ل����وزر�ء،  �ل���د�ل���ة، رئ��ي�����ص جمل�ص 
حاكم دبي، بتوحيد �جلهود لدعم 
�حتفيز  �لأع�����م�����ال  �����ص���ت���م���ر�ري���ة 
�أن  �إىل  لف��ت��اً  �ل��وط��ن��ي،  �لقت�صاد 
�لعالن عن �لربنامج جاء �صمن 
�ل�صركاء  م��ع  �مل�����ص��رتك��ة   �جل��ه��ود 
�ل�صرت�تيجيني من كبار �ملطورين 
مبادرة   مع  �بالتعا�ن  �لعقاريني  
غرفة جتارة ��صناعة دبي لتحفيز 
م�صاهمة �لقطاع �خلا�ص ك�صريك 
ح���ق���ي���ق���ي يف دع��������م  �لإج������������ر�ء�ت 

�لعمالء  ب���دع���م  غاز”  ����ص���ي  ب����ي 
ملو�جهة  �ل��ت��ج��اري��ني  ��ل�������ص���رك���اء 
�لتحديات �لتي فر�صتها �لظر�ف 
�ل��ر�ه��ن��ة، مب��ا ي��ع��زز م��ن قدرتهم 
�ب�صكل  بالتز�ماتهم  �ل��وف��اء  على 
من  لديهم  �لعاملني  جت��اه  خا�ص 
ذ�ت  �لب�صرية  �مل���و�رد  حماية  �أج��ل 

�لكفاءة ��خلربة.  
�يتميز برنامج �لدعم �ملايل ل�صركة 
“لوتاه بي �صي غاز” بتقدمي �لدعم 
�لفوري للمجتمع �قطاع �لأعمال 
�لقادمة،  �لثالثة  �ل�صهور  خ��الل 
حيث �صيبد�أ فريق متخ�ص�ص من 
يف  لل�صركة  �لتابع  �لت�صال  مركز 
لال�صتفادة  �لعمالء  مع  �لتو��صل 
ل�صتمر�رية  �ل��دع��م  ب��رن��ام��ج  م��ن 

�لأعمال.

�ل��ق��ادم��ة لتجا�ز  �مل��رح��ل��ة  ع��ن��و�ن 
�لتحديات.   �يهدف برنامج �لدعم 
ل�صركة “لوتاه بي �صي غاز”  �إىل 
�لناجمة  �لتحديات  �أث���ار  تخفيف 
�ملوؤقتة  �ل��وق��ائ��ي��ة  ع��ن �لإج�����ر�ء�ت 
�لتي يتم تطبيقها حماية لل�صحة 
حزمة  �لربنامج  �ي�صمل  �لعامة. 
�عفاء�ت �ت�صهيالت مالية مبا�صرة 
�ي�صتفيد منها �أكر من50000 
500 من�صاأة  م��ن �لأ���ص��ر � ق��ر�ب��ة 
�لقطاع  يف  �أغ��ل��ب��ه��ا  تعمل  جت��اري��ة 
��ملطاعم.  �لفنادق  مثل  �ل�صياحي 
�ملالية  �لت�صهيالت  حزمة  �ت�صمل 
�خ�صومات  �ل�����ص��د�د  يف  ت�صهيالت 
تكلفة  م�����ن   20% �ىل  ت�������ص���ل 
��أكد  �لطبيعي.   �ل��غ��از  ��صتهالك 
“لوتاه  �صركة  �ل��ت��ز�م  على  ل��وت��اه 

�صعادة  ��أ����ص���اد  �مل��ت��ح��دة.  �ل��ع��رب��ي��ة 
ح��م��د ب��وع��م��ي��م، م��دي��ر ع���ام غرفة 
بي  “لوتاه  ���ص��رك��ة  مب���ب���ادرة  دب���ي 
ت��اأت��ي يف �قتها  �ل��ت��ي  ���ص��ي غاز”  
بامل�صوؤ�لية،  ع��ال��ي��اً  ح�صاً  �تعك�ص 
على  بجديد  لي�ص  ذلك  �أن  موؤكد�ً 
تناف�صيتها  �أث��ب��ت��ت  �ل��ت��ي  �ل�����ص��رك��ة 
��صمعتها  �لعمل،  �صوق  يف  �لعالية 
�ملجتمع  تخدم  م�صوؤ�لة  كموؤ�ص�صة 
مب��ب��ادر�ت��ه��ا �مل��ت��ن��وع��ة، م���وؤك���د�ً �ن 
�ل���ق���ط���اع �خل���ا����ص ه���و ���ص��ري��ك يف 
م���و�ج���ه���ة �ل���ت���ح���دي���ات، �ج���ه���وده 
�لإج������ر�ء�ت  ت�صتكمل  �م���ب���ادر�ت���ه 
�حلكومية �لفعالة ملو�جهة �نت�صار 
ف��ري����ص �ل��ك��ور�ن��ا، د�ع��ي��اً �لقطاع 
هذ�  على  �ل�صتمر�ر  �إىل  �خلا�ص  
هو  ��ل��ت��ع��ا�ن  �لتكاتف  لأن  �لنهج 

بتف�صي فري��ص �لكور�نا.
��أك�����د ل���وت���اه ع��ل��ى ح��ر���ص �صركة 
دعم  ع��ل��ى  غاز”  ���ص��ي  ب��ي  “لوتاه 
عمالئها يف هذه �ملرحلة �لدقيقة. 
للم�صاهمة يف �حلفاظ على �صالمة 
��صحة �لعاملني ���صتقر�ر �أ�صرهم 
�صمانات  �أه������م  م����ن  ي���ع���د  �ل������ذي 
����ص��ت��م��ر�ري��ة �لأع���م���ال. ��أ���ص��ار �ىل 
�أعطت �لنموذج  �أن د�ل��ة �لإم��ار�ت 
��ل�����ق�����د�ة يف �ت����خ����اذ �لج��������ر�ء�ت 
فري��ص  م���و�ج���ه���ة  يف  �ل���وق���ائ���ي���ة 
�صك  �ق��ت مبكر، �ل  ك��ور�ن��ا منذ 
يف  �جل����ه����ود  ك���اف���ة  ت���ك���ات���ف  �أن  يف 
�ل�صتقر�ر  من  يعزز  �ملرحلة  ه��ذه 
��لنجاح يف جتا�ز �لأزم��ة �حلالية 
ظل  يف  �لأف�������ص���ل  �ىل  ��ل���ت���ط���ل���ع 
�لمار�ت  لد�لة  �لر�صيدة  �لقيادة 

�حلكومية للوقاية من �أي تد�عيات 
�مل�صتجد  ك��ور�ن��ا  لفري��ص  �صلبية 
خمتلف  ع���ل���ى   »19  - »ك���وف���ي���د 

�لقطاعات �لقت�صادية.
�ملجتمعية  �مل����ب����ادرة  ه����ذه  �ت���اأت���ي 
�ملميزة ل�صركة “لوتاه بي �صي غاز” 
�نطالقاً من م�صوؤ�ليتها �ملوؤ�ص�صية 
جت�����اه �مل���ج���ت���م���ع، �ح���ر����ص���ه���ا على 
���صتد�متها،  �لأعمال  ��صتمر�رية 
�تخفيفاً على �لعمالء، حيث تاأتي 
�ملبادرة بالتن�صيق مع غرفة جتارة 
�لقطاع  دع��ت  �ل��ت��ي  دب��ي  ��صناعة 
�لتفكري  �إىل  ����ص��رك��ات��ه  �خل���ا����ص 
مب�صوؤ�لية جتاه �لعمالء ��ملجتمع 
�لتعا�صد  ر�ح  ��إب������ر�ز  ��ل���وط���ن، 
��مل�صوؤ�لية  ��لإي��ج��اب��ي��ة  ��ل��ع��ط��اء 
ملو�جهة �لتحديات �حلالية �ملتعلقة 

% عن العام املا�سي ارتفاع عدد الع�سويات اإىل  7176  بن�سبة منو بلغت 2 

لوتاه: حري�صون على االلتزام بتوجيهات حممد بن را�صد 
لدعــم ا�صـــتمرارية االأعمـال وحتفيـــز االقت�صـاد الوطني
بوعميـــم: مبــادرة تاأتــي يف وقتهـــــا وتعكــ�س م�صــــاهمة
 القطــاع اخلــا�س ك�صـــريك يف جهــود مواجهة التحديات

جمموعة بنك اأبوظبي التجاري تعلن التزامها جتاه موظفيها يف ظل التحديات التي فر�سها كورونا
•• اأبوظبي-الفجر:

�أّكدت جمموعة بنك �أبوظبي �لتجاري مبا فيها م�صرف �لهالل �لتز�مها 
�أي منهم خالل  بحماية موظفي �ملجموعة ��أنه لن يتم �لإ�صتغناء عن 
جر�ء  �لر�هنة  �ملرحلة  فر�صتها  �لتي  �ل��ظ��ر�ف  نتيجة   2020 �ل��ع��ام 

�نت�صار �باء “كوفيد-19” �مل�صتجد.
�يف هذ� �ل�صدد، قال معايل خلد�ن خليفة �ملبارك، رئي�ص جمل�ص �إد�رة 

جمموعة بنك �أبوظبي �لتجاري:
دعم  ��صتمر�رية  �صمان  يف  حم��وري  ب���د�ٍر  �مل�صريف  �لقطاع  “ي�صطلع 
�ملجتمع �ملحلي بد�لة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة مبختلف �صر�ئحه من 
�لتي  �لع�صيبة  �ل��ظ��ر�ف  ظل  يف  �لأع��م��ال  �قطاع  ��ملقيمني  �ملو�طنني 
تاأكيد  �أهمية  �ل��ت��ج��اري  �أب��وظ��ب��ي  بنك  �ي���درك  �ل��ي��وم،  �ل��ع��امل  ي�صهدها 

ت�صامنه �دعمه للموظفني �عائالتهم فيما يو��صلون تاأدية ��جباتهم 
على �أف�صل �جه رغم �لتحديات �لتي فر�صتها هذه �لفرتة �ل�صتثنائية. 
بعدم  �لتجاري  �أبوظبي  بنك  يتعّهد  �لإد�رة،  جمل�ص  من  �بتوجيهاٍت 
�ل�صتغناء عن �أيٍّ من موظفيه خالل �لعام �جلاري كنتيجٍة لأبعاد �نت�صار 
مبادر�ته  تنفيذ  يف  ��صتمر�ره  �أّك��د  كما  �مل�صتجد.  “كوفيد-19”  �ب��اء 
��ملحافظة  �لت�صغيلية  عملياته  كفاءة  مب�صتوى  �لرت��ق��اء  �إىل  �لهادفة 
على �لقيمة �لنوعية لأعماله. �باعتباره موؤ�ص�صة مالية م�صوؤ�لة تلتزم 
ه��ذه �خل��ط��و�ت مبثابة  ر����ص��خ��ة، ج��اءت  م��ب��ادئ موؤ�ص�صية  �ف��ق  بالعمل 
�نعكا�ٍص مبا�صر لأ�ص�ص �لنز�هة ��لرعاية �لتي ننتهجها يف بنك �أبوظبي 
�لتجاري يف كافة تعامالتنا مع �لعمالء ��ل�صركاء ��ملوظفني، ��لذين 

ميثلون جميعاً �أ�لويتنا �لق�صوى على كافة �مل�صتويات.
يف  �لعاملني  لكافة  �متناين  عميق  ع��ن  �أع���رب  �أن  �أّ�د  �ملنا�صبة  �ب��ه��ذه 

خمتلف �لقطاعات يف �لد�لة، ��أخ�ّص بالذكر هوؤلء �لذين يقفون بكل 
حلماية  �مل�صتجد  “كوفيد-19”  �ب��اء  مع  مبا�صرة  مو�جهة  يف  ب�صالة 

�صّحتنا ��صالمتنا”. 
�ن�����ص��ج��ام��اً م��ع م�صاعي �جلهات  �أب��وظ��ب��ي �ل��ت��ج��اري  �ي��اأت��ي ق���ر�ر ب��ن��ك 
باأخد  �خل��ا���ص  ��ل��ق��ط��اع  �ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت  ل��د�ل��ة  �حلكومية 
زمام �ملبادرة �مو��صلة �لتعا�ن �لوثيق �ت�صافر �جلهود بينهما لتحقيق 
هذه  عن  نا�صئة  �قت�صادية  حتديات  لأي��ة  ��لفّعالة  �لفورية  �ل�صتجابة 

�جلائحة.
حزمة  دع��م  يف  فاعل  ب�صكل  �لتجاري  �أبوظبي  بنك  جمموعة  �ت�صارك 
�ل�صيخ  �ل�صمو  �ملالية، �ذلك متا�صياً مع توجيهات �صاحب  من �حلو�فز 
حممد بن ز�يد �آل نهيان �يل عهد �أبوظبي، نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت 

�مل�صلحة،  رئي�ص �ملجل�ص �لتنفيذي لإمارة �أبوظبي.
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املال والأعمال

اأنظمة وخربات جمارك دبي التقنية تدعم العمل عن بعد بكل �سال�سة
بعد تعزز من �إنتاجية �ملوظفني �حتوي جميع �لأد��ت �لالزمة 
�لإلكرت�نية  �لأنظمة  من  منظومة  عرب  لها  يحتاجون  �لتي 
“�حلا�صب  �مل��ك��ت��ب �لف���رت�����ص  ب��رن��ام��ج �صطح  �مل��ت��ن��وع��ة م��ث��ل 
�مل�صتخدم �صطح  �إعطاء  � هي تقنية تقوم على  �لفرت��صي” 
مكتب �فرت��صي يقوم على ��صت�صافة تطبيقات �حلا�صب �لآيل 
جميع  �إد�رة  �إمكانية  مع  مكان  �أي  من  �لعمل  ميز�ته  �م��ن   ،
�لو�صول  �صهولة   � ��ح��د  مكان  م��ن  �لفرت��صية  �حلا�صبات 
�ملطلوب  �لربنامج  حتميل  �أ�  �مل�صاكل  حلل  �مل�صتخدم  جلهاز 
�زيادة �لإنتاجية ��نخفا�ص �لأعطال �تعزيز �أمن �ملعلومات، 
ه��ذ� ب��الإ���ص��اف��ة �إىل نظام” �مل���زلي “ �ل���ذي ي��خ��ول موظفي 
�لد�ئرة �صالحية �لو�صول �إىل بريدهم �لإلكرت�ين �تطبيقات 

•• دبي – الفجر:

نظام  دب��ي  ج��م��ارك  با�صرت  دب��ي  حكومة  لتوجيهات  تنفيذ�   
�كانت  �ملختلفة،  ��لأق�����ص��ام  �لإد�ر�ت  لكافة  بعد  ع��ن  �لعمل 
�لد�ئرة قد بد�أت تفعيل نظام �لعمل عن بعد منذ مطلع �صهر 
مار�ص �جلاري لعدد من �لإد�ر�ت م�صتندة �إىل �أنظمتها �لذكية 
�ملتطورة �خرب�تها �لتقنية �لتي من �صاأنها �أن تدعمهم �إمتام 
مهامهم بكل �صال�صة مع �صمان �إتاحة �لفر�صة لهم للم�صاركة 
يف �لجتماعات ��لنقا�صات مع فرق �لعمل يف �لد�ئرة من جهة 

��ل�صركاء �ملعنيني يف �لقطاع �جلمركي من جهة �أخرى.
بيئة عمل عن  ��أك��دت جمارك دبي على حر�صها على توفري 

جمارك دبي �لأخرى بطريقة �آمنة يف �أي �قت �من �أي مكان. 
�تطبيق مايكر��صوفت تيميز لعقد �لجتماعات �ملرئية.

 �ت��ع��د ج��م��ارك دب���ي �أ�ل د�ئ����رة يف ح��ك��وم��ة دب���ي ت��ت��ح��ول �إىل 
من  م�صتمرة  �ب�صفة  �ل��د�ئ��رة  ت��ق��وم  كما   ، �لذكية  �لأن��ظ��م��ة 
�لعمليات  ت�صهيل  �إىل  ت��دف��ع  ذك��ي��ة   من�صات  ��ب��ت��ك��ار  تطوير 
باأنظمة  �لعاملية  �جل��م��ارك  منظمة  �أ���ص��ادت  حيث  �ل��ت��ج��اري��ة  
جمارك دبي �جلمركية ��لتي تدعم ت�صهيل �لتجارة �مل�صر�عة 
�تعزز �صل�صلة �لإمد�د �لعاملية، ��فقاً لإح�صائيات عام 2019 
ف��اإن 99 % م��ن معامالت ج��م��ارك دب��ي مت��ت ع��رب �لقنو�ت 

�لذكية ��لإلكرت�نية.
�ملعلومات  تقنية  �إد�رة  مدير  عثمان  يون�ص  ق��ال  جانبه  �م��ن 

يف  ج��م��ارك دب��ي :” تتمتع ج��م��ارك دب��ي ب��خ��رب�ت مرت�كمة 
�لتي  �لأق�صام  من  �لعديد  بالفعل   �لدينا  �لتقني  �لتطور  يف 
�أي م�صكلة  ، �مل ن�صادف  تعمل عن بعد منذ ف��رت�ت طويلة  
تذكر للكادر �لوظيفي يف �آليات �لعمل عن بعد، حيث با�صرت 
�إد�ر�ت �لعمل عن بعد منذ مطلع �ل�صهر �جلاري ، م�صري�ً �إىل 
�أن فريق �لدعم �لتقني للد�ئرة يقوم مب�صاعدة �ملوظفني على 
مد�ر �ل�صاعة ما ي�صهم يف �صبط �حوكمة منظومة �لعمل عن 

بعد«.
� بد�رهم �أكد عدد من موظفي �لد�ئرة �أن �لعمل ي�صري ب�صورة 
طبيعة بف�صل �لتكنولوجيا �ملتطورة �لتي متتلكها جمارك دبي 

��بتكار�تها يف �لأنظمة �لتقنية �لتي تدعم �لعمل عن بعد. 

يتوافر عرب العديد من القنوات

»رما�س« موظف هيئة كهرباء ومياه دبي الفرتا�سي يرد على اأكرث من 1.2 مليون ا�ستف�سار خالل 2019

متا�صيًا مع توجيهات حكومة االإمارات للمواطنني واملقيمني بالبقاء يف املنازل

»امل�سعود لل�سيارات« تقدم لعمالئها خدمة ا�ستالم وت�سليم ال�سيارات من واإىل مراكز ال�سيانة
هارميت �صينغ : فخورون جدًا بتقدمي هذه اخلدمة املميزة لتعزيز رفاهية و�صالمة عمالئنا

الدولر يرتفع مع بحث امل�ستثمرين عن مالذ اآمن 
باملئة   0.5 �ل��د�لر  �رتفع  �لعمالت،  �صلة من  �مقابل 
عند  �ل��ي��اب��ان��ي��ة  �ل��ع��م��ل��ة  �����ص��ت��ق��رت   .98.831 �إىل 

108.2 ين مقابل �لد�لر.
��رتفع �لد�لر ��لني مقابل عمالت �أ�صو�ق نا�صئة بعد 
�ل�صيئة  �لأن��ب��اء  م��ن  م��زي��د�  �لأ���ص��ب��وع  نهاية  �أن حملت 

ب�صاأن فري��ص كور�نا.
�قدر �أنتوين فا�ت�صي مدير �ملعهد �لوطني للح�صا�صية 
��لأم���ر�����ص �مل��ع��دي��ة ع���دد �ل��وف��ي��ات �ل��ت��ي ق��د ت�صببها 
�ألف   200�  100 �ملتحدة بني  �ل��ولي��ات  �جلائحة يف 

�إذ� مل تنجح جهود �حتو�ء �لفري��ص.
�ملعامالت  يف  �مل��ئ��ة  يف   0.3 �ل�صيني  �ل��ي��و�ن  ن��زل  كما 
�ل�صعب  بنك  �أن خف�ص  بعد   7.1062 �إىل  �خلارجية 
للمعامالت بني  �لرئي�صي  �لفائدة  �صعر  �ل�صيني فجاأة 

�لبنوك بو�قع 20 نقطة �أ�صا�ص.

•• �صنغافورة -رويرتز

توقفت خ�صائر �لد�لر �لتي ��صتمرت على مدى �أ�صبوع 
�لقي �لني �ملالذ �لآمن دعما �أم�ص �لثنني مع ت�صاعد 
�إجر�ء�ت �لعزل حول �لعامل يف حني يتوقع م�صتثمر�ن 

�أن ت�صتمر �ل�صبابية لفرتة طويلة.
�بعد �أ�صو�أ �أ�صبوع منذ 2009، �صعد �لد�لر �لأمريكي 
م��ق��اب��ل �جل��ن��ي��ه �ل���ص��رتل��ي��ن��ي ��ل����ي����ور� ��ل����د�لري����ن 
�ت�صمت  �آ�صيوية  جل�صة  يف  ��لأ���ص��رت�يل  �لنيوزيلندي 

باحلذر.
د�لر   1.2357 �إىل  باملئة   0.8 �ل�صرتليني  �فقد 
�تر�جع �لد�لر �لأ�صرت�يل 0.5 باملئة �إىل 0.6134 
�إىل  ذ�ت���ه���ا  ب��ال��ن�����ص��ب��ة  �ل����ي����ور�  �ن�����زل  �أم���ري���ك���ي  د�لر 

1.1077 د�لر �أمريكي.

•• دبي-الفجر:

لتوظيف  ��صرت�تيجيتها  �إطار   يف 
�ل�صطناعي  �ل����ذك����اء  ت��ق��ن��ي��ات 
�خدماتها،  عملياتها  ج��م��ي��ع  يف 
�أع��ل��ن��ت هيئة ك��ه��رب��اء �م��ي��اه دبي 
�لهيئة  موظف  “رما�ص”  �أن  عن 
�لف���رت�����ص���ي �ل����ذي ي��ع��ت��م��د على 
على  �أج���اب  �ل�صطناعي،  �ل��ذك��اء 
��صتف�صار  مليون   1.2 م��ن  �أك���ر 

خالل عام 2019. 
م����د�ر  ع���ل���ى  “رما�ص”  ي���ت���و�ف���ر 
��صتف�صار�ت  ع��ل��ى  ل��ل��رد  �ل�����ص��اع��ة 
خالل  م��ن  �أ�  �ملكتوبة  �ملتعاملني 
�مل�����ح�����ادث�����ة �ل���������ص����وت����ي����ة، �ذل������ك 
��لإجنليزية  �ل��ع��رب��ي��ة  باللغتني 
ع�����رب ت���ط���ب���ي���ق �ل���ه���ي���ئ���ة �ل����ذك����ي 
www.« �لإل��ك��رت�ين  �موقعها 

�ح�صاب   ،»dewa.gov.ae
�لتو��صل  م���وق���ع  ع���ل���ى  �ل��ه��ي��ئ��ة 
�إ�صافة  “في�صبوك”،  �لجتماعي 
�”غوغل  “�أليك�صا”  �أنظمة  �إىل 
ف�صاًل  ��ل�����ر�ب�����وت�����ات،  هوم”، 
ع���ن ح�����ص��اب �ل��ه��ي��ئ��ة �مل���وث���ق على 
�لرقم  ع��ل��ى  “��ت�صاب”  تطبيق 

.»046019999“
����ص���ع���ي���د حممد  م�����ع�����ايل  �ق���������ال 

•• راأ�ض اخليمة-الفجر: 

�لتطوير  �صركة  “�حلمر�”،  �أطلقت 
�ل���ت���ي تتخذ  �ل���ع���ق���اري  ��ل���ص��ت��ث��م��ار 
ل��ه��ا، حزمة  ر�أ����ص �خليمة م��ق��ر�ً  م��ن 
�لد�عمة  �مل���ب���ادر�ت �لق��ت�����ص��ادي��ة  م��ن 
�لأعباء  تخفيف  يف  �مل�صاهمة  بهدف 
مر�كزها  يف  �مل�صتاأجرين  على  �ملالية 
�لتملك  ع���ق���ار�ت  �م����الك  �ل��ت��ج��اري��ة 
�ملت�صررين  ��لعمالء  ��ل�صكان  �حلر 

بانت�صار �باء “كوفيد-19”.
�ت����اأت����ي ه����ذه �خل���ط���وة مت��ا���ص��ي��اً مع 
�ل��ر���ص��ي��دة لد�لة  �أه�����د�ف �حل��ك��وم��ة 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة ��إمارة ر�أ�ص 
�لقت�صادية  �ل��ب��ي��ئ��ة  ل��دع��م  �خل��ي��م��ة 

�تعزيز �ل�صتقر�ر �ملايل.
�ت��ت�����ص��م��ن �مل�����ب�����ادر�ت �لإع�����ف�����اء من 
�أ�صهر �خف�ص ر�صوم   3 مل��دة  �لإي��ج��ار 
�لر�صوم  دف���ع���ات  �ت���اأج���ي���ل  �ل��ت��ك��ي��ي��ف 
�ملرتتبة  �ل��غ��ر�م��ات  ��إل��غ��اء  �مل�صتحقة 
على �لتاأخر يف �صد�د �لدفعات �متديد 

مو�عيد ��صتحقاق دفعات �أخرى. 

بن حيدر،  �ملهند�ص مر��ن  ��أ�صار 
للرئي�ص  �ل���ت���ن���ف���ي���ذي  �ل����ن����ائ����ب 
ل��ق��ط��اع �لب���ت���ك���ار ��مل�����ص��ت��ق��ب��ل يف 
�أن  �إىل  دب��ي،  �مياه  كهرباء  هيئة 
�أك���ر من  ع��ل��ى  �أج����اب  “رّما�ص” 
خالل  من  ��صتف�صار  مليون   3.1
�لقنو�ت �ملختلفة منذ �إطالقه عام 
“رما�ص”  �أن  �إىل  2017، منوهاً 
على  �ملتعاملني  م�صاعدة  باإمكانه 
�ملعامالت  م���ن  �ل���ع���دي���د  �إج�������ر�ء 
حالة  �تتبع  �ل��ف��و�ت��ري،  دف��ع  مثل 
��ملياه،  �لكهرباء  ت�صغيل  طلبات 
��ل����ص���ت���ف�������ص���ار ع�����ن �ل���وظ���ائ���ف 
“رّما�ص”  �أن  �إىل  ي�صار  �غ��ريه��ا. 
�لتعلم  ع���ل���ى  ب����ق����درت����ه  ي���ت���م���ي���ز 
�ملتعاملني  �حتياجات  ���صتيعاب 
بناء على ��صتف�صار�تهم، �حتليلها 
�فقاً للمعطيات ��لبيانات �ملتوفرة 
�لقر�ر  �تخاذ  ثم  �من  �تقييمها، 
�لالزم لالإجابة ��لرد ب�صكل دقيق 
للم�صاهمة يف �إجناز �ملعامالت بكل 
�لن�صخة  �ت��وف��ر  �ي�����ص��ر.  ���ص��ه��ول��ة 
خ�صائ�ص  “رّما�ص”  من  �ملطورة 
�ل�صعادة،  م��وؤ���ص��ر  ت�صمل  ج��دي��دة، 
�ملتعاملني،  جت���رب���ة  �����ص��ت��ب��ي��ان 
�إ�صافة  للم�صطلحات،  �قامو�صاً 

�إىل قائمة تفاعلية متطورة.

�صعادة  ��لأك�����ر  �لأذك�����ى  �مل��دي��ن��ة 
�لطاير  ��أك���د معايل  �ل��ع��امل«.  يف 
كهرباء  هيئة  خ��دم��ات  جميع  �أن 
�لتطبيق  عرب  تتو�فر  دب��ي  �مياه 
�لذكي ��ملوقع �لإلكرت�ين، د�عياً 
�إجر�ء معامالتهم  �إىل  �ملتعاملني 
عرب �لقنو�ت �لذكية �ملتعددة �لتي 

توفرها �لهيئة.

عمل  منهج  ت�صكل  �ل��ت��ي   »10X
بالإمارة  لالنتقال  دب��ي  حلكومة 
�جعلها  �مل�����ص��ت��ق��ب��ل،  ري������ادة  ن��ح��و 
�صنو�ت  بع�صر  �لعامل  م��دن  ت�صبق 
ع��رب �لب��ت��ك��ار �حل��ك��وم��ي ��إع����ادة 
�صياغة �ملفاهيم �لتقليدية لآليات 
�لذكية”  “دبي  �م��ب��ادرة  �ل��ع��م��ل، 
دبي  ت�صبح  �أن  �إىل  ت��ه��دف  �ل��ت��ي 

�لرئي�ص  �ملنتدب  �لع�صو  �لطاير، 
�مياه  ك��ه��رب��اء  لهيئة  �لتنفيذي 
دبي: “نحر�ص على �إثر�ء جتربة 
�ملتعاملني من خالل خدمات ذكية 
بالعتماد  �جهدهم  �قتهم  توفر 
�لإحاللية  �لتقنيات  �أح��دث  على 
�ل�صطناعي  �ل����ذك����اء  ��أد��ت 
“دبي  م�����ب�����ادرة  م����ع  �ن�������ص���ج���ام���اً 

�مل�صبوقة  غ����ري  �ل���ت���ح���دي���ات  حل���ج���م 
�لتي يو�جهها �جلميع �تاأثري �نت�صار 
فري��ص كور�نا على �قت�صادنا باأكمله 
�ليوم  ن���ع���زز  �ل�����ف�����رتة،  ه�����ذه  خ�����الل 
�ل��ت��ز�م��ن��ا �ل��ر����ص��خ ل��ل��وق��وف ب��ك��ل ما 
�إىل ج��ان��ب �صركائنا  ق��وة  �أ�ت��ي��ن��ا م��ن 
د�ر  ي��اأت��ي  �هنا  �مل��وق��ري��ن.  �عمالئنا 
�إىل  تهدف  �لتي  �جل��دي��دة  مبادر�تنا 
دع��م ��صتمر�رية �لأع��م��ال ��حل��د من 
�ملجتمع.  رف����اه  �ت��ع��زي��ز  �ل��ت��د�ع��ي��ات 

باملجتمع  تفكرينا  طريقة  يف  �لنظر 
��أ��صح لنا جميعاً �أن �جودنا يتوقف 
هذه  لتخطي  ��لتعا�ن  �لتكاتف  على 
�مل��رح��ل��ة �ل���ص��ت��ث��ن��ائ��ي��ة، �ل��ه��ذ� نعمل 
�لأطر�ف  جميع  جانب  �إىل  كثب  عن 
�مل��ع��ن��ي��ة ل�����ص��م��ان �ل���ت���ع���ايف م���ن هذه 
�لفرتة ��خلر�ج منها �صوياً �أكر قوة 

�مر�نة.
�إدر�ك����ن����ا  م���ن  “�نطالقاً  ��أ������ص�����اف: 

“�حلمر�”:  ل�����  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �مل����دي����ر 
�ملحوري  ب��ال��د�ر  ’�حلمر�‘  “تفخر 
�مل�صهد  م��الم��ح  ر���ص��م  لعبته يف  �ل���ذي 
�خليمة،  ر�أ�������ص  �إم�������ارة  يف  �ل���ع���ق���اري 
عاتقنا  على  ناأخذ  �ملنطلق،  هذ�  �من 
�لإمارة  ر��صخة جتاه  م�صوؤ�لية  �أي�صاً 
��صركائنا �عمالئنا �لذين �صاهمو� يف 
هذ� �لنجاح �كانو� من �أهم عنا�صره. 
�إعادة  �ل��وب��اء  ه��ذ�  علينا  ف��ر���ص  فقد 

فرق  ت�����ص��ك��ي��ل  مت  �لإط��������ار،  ه����ذ�  �يف 
تقييم  م��ه��م��ت��ه��ا  م��ت��خ�����ص�����ص��ة  ع���م���ل 
�لحتياجات �ملحددة ملختلف �ل�صركات 
��مل�صاندة  ب��ال��دع��م  مل��ده��م  ��لأف������ر�د 
تقييم  �إعادة  �إىل  �إ�صافة  �لقت�صادية، 
ك��ف��اءة ت��ك��ال��ي��ف �ل��ع��م��ل��ي��ات مب��ا يعود 
��لعمالء  �مل�صتخدمني  على  باملنفعة 

على حد �صو�ء.
كوريان  بينوي  قال  �ل�صياق،  هذ�  �يف 

تراجع العقود الآجلة للنفط مع 
توقعات قامتة للطلب بفعل الوباء 

•• ملبورن- طوكيو-رويرتز

تر�جعت �أ�صعار �لنفط �خلام �لقيا�صي ب�صدة �ليوم �لثنني �نزل خام برنت 
�إىل �أدنى م�صتوى منذ نوفمرب ت�صرين �لثاين 2002 مع تنامي �ملخا�ف 
�ل�صعودية  �لأ�صعار  ح��رب  �تهديد  كور�نا  �ب��اء  ب�صبب  �لطلب  تاآكل  ب�صاأن 

�لر��صية باإغر�ق �ل�صوق باإمد�د�ت ز�ئدة.
�هبطت �لعقود �لآجلة خلام برنت 5.8 باملئة �أ� 1.45 د�لر �إىل 23.48 
0623 بتوقيت جرينت�ص بعدما تر�جعت  د�لر للربميل بحلول �ل�صاعة 
يف �قت �صابق �إىل 23.03 د�لر، �هو �أدنى م�صتوى منذ نوفمرب ت�صرين 
�لو�صيط  تك�صا�ص  غ��رب  خل��ام  �لآج��ل��ة  �لعقود  �تر�جعت   .2002 �لثاين 
�لأمريكي مبا ي�صل �إىل 19.92 د�لر، مقرتبة من �أدنى م�صتوى يف 18 
�أحدث  �ل�صهر �جل��اري، �نزلت يف  �صابق من  �ق��ت  ��ل��ذي �صجلته يف  عاما 

معامالت بن�صبة 3.8 باملئة، �أ� 0.82 د�لر، �إىل 20.69 للربميل.
�صيكيوريتيز  ر�ك��وت��ني  ل��دى  �لأ�ل��ي��ة  �ل�صلع  حملل  يو�صيد�  �صاتور�  �ق��ال 
“تي�صر �لبنوك �ملركزية )�ل�صيا�صة �لنقدية( �تقدم �حلكومات حزم حتفيز، 

لكنها جمرد �إجر�ء�ت د�عمة �لي�صت عالجا جذريا”.
حتت  �لأ�صعار  �صتظل  �ل��وب��اء  �نتهاء  على  موؤ�صر�ت  ن�صهد  “حتى  ��أ���ص��اف 

�صغط �قد تنخف�ص �إىل �أقل من 20 د�لر� للربميل”.
��أ�صو�ق �لنفط مت�صررة ب�صدة من تدهور �لطلب �لناجم عن �لوباء �حرب 

�لأ�صعار بني �ل�صعودية �ر��صيا �لتي تغرق �ل�صوق باإمد�د�ت ز�ئدة.

�ملقبلة،  �لقليلة  �لأي�����ام  م���د�ر  �ع��ل��ى 
�ملتخ�ص�صة  ع��م��ل��ن��ا  ف�����رق  ����ص���ت���ق���وم 
لفهم  �ل���������ص����رك����اء  م�����ع  ب���ال���ت���و�����ص���ل 
�تطبيق  �م��ن��اق�����ص��ت��ه��ا  �ح��ت��ي��اج��ات��ه��م 
عالية،  بكفاءة  �ل�صر�رية  �لإج��ر�ء�ت 
�لهيئات  دع�����م  �أي�������ص���اً  �����ص���ن���و�����ص���ل 
�حلكومية �عمالئنا ��صركائنا ب�صتى 
�ل�صبل �ملمكنة ��لعمل يد�ً بيد لجتياز 

هذه �لفرتة �لع�صيبة”.
للتطوير  ر�ئ����دة  ���ص��رك��ة  �ب��اع��ت��ب��اره��ا 
ر�أ�ص  �إم����ارة  يف  �ل��ع��ق��اري  ��ل�صتثمار 
�خل��ي��م��ة، �م�������ز�د�ً ل��ت��ج��ارب �أمن����اط 
“�حلمر�”  متتلك  �ملتكاملة،  �حل��ي��اة 
ت�صمل  م���ت���ن���وع���ة  �أع�����م�����ال  حم���ف���ظ���ة 
�قطاع  �ل�صكنية  ��لعقار�ت  �لتجزئة 
�ل�صيافة يف �لإمارة، �لديها جمموعة 
“قرية  �أ�صول مرموقة منها م�صر�ع 
��حلائز  �ملتكامل  �ل�صكني  �حلمر�” 
�أ�صتوريا  ���ل�����د�رف  �جل���و�ئ���ز،  ع��ل��ى 
ر�أ����ص �خل��ي��م��ة، �ري��ت��ز ك��ارل��ت��ون ر�أ�ص 
����ص��اط��ئ �حل���م���ر�، �”منار  �خل��ي��م��ة، 

مول” �”�حلمر� مول”.

بنك �ستاندرد ت�سارترد يلتزم متويل ال�سركات مبليار 
دولر اأمريكي مل�ساعدتها يف معاجلة فريو�س كوفيد-19

•• �صنغافورا، لندن-الفجر: 

�لتي  �ل�صركات  بتمويل  �لتز�مه  ع��ن  �أم�����ص  ت�صارترد  �صتاندرد  بنك  �أع��ل��ن 
م�صاعدتها  �أج��ل  من  �أمريكي  د�لر  مليار  مببلغ  ��خل��دم��ات  �ل�صلع  توفر 
�لتي  �ل�صركات  �لتز�مه  ي�صمل  كما  “كوفيد-19”.  فري��ص  مكافحة  يف 

تخّطط للتحّول �إىل ت�صنيع �ملو�د �ملطلوبة ب�صدة ملكافحة �لوباء �لعاملي.
�ي�صمل �لنطاق جميع �ل�صركات �لتي ت�صاهم يف معاجلة فري��ص “كوفيد-

�لأد�ي����ة،  �صناعة  جم��ال  يف  ��مل��وزع��ني  �مل�صّنعني  تت�صّمن  ��ل��ت��ي   ،”19
�لتي  �لطبية  غري  �ل�صركات  �إىل  بالإ�صافة  �ل�صحية،  �لرعاية  �مقّدمي 
تطّوعت لإ�صافة �لعديد من �ل�صلع �إىل �إنتاجها �لت�صنيعي، ��أبرزها �أجهزة 
�لتنف�ص �ل�صطناعي، ��أقنعة �لوجه، �معد�ت �لوقاية، ��ملعّقمات �غريها 

من �ملو�د �ل�صتهالكية.
�يف هذ� �ل�صياق، قال �صاميون كوبر، �لرئي�ص �لتنفيذي للخدمات �مل�صرفية 
“حتًما، ثمة تكلفة كبرية على  �لتجارية ��ملوؤ�ص�صية يف �صتاندرد ت�صارترد: 
�ل�صركات تكّبدها للتحّول �إىل هذه �ل�صلع �ملطلوبة ب�صكل متز�يد. �من هنا 
�لوقت عينه،  ياأتي د�رن��ا يف م�صاعدتها على ت�صريع �لنطالقة بقوة. �يف 
نوّد �لتاأّكد من �ن �ل�صركات �مل�صنعة �مقدمي �خلدمات �لقائمني يح�صلون 

على �لدعم �لذي يحتاجونه”. 
�أمريكي على  د�لر  مليار  يقل عن  �ل�صركات مبا ل  �لبنك متويل  �يعتزم 
�صكل قر��ص باأ�صعار تف�صيلية، بالإ�صافة �إىل متويل �ل�صتري�د ��لت�صدير 
�لتجارية  �لعمليات  يف  ي�صتخدمونه  �ل��ذي  �لعامل  �مل��ال  ر�أ���ص  �ت�صهيالت 
�ل�صركات  �م�����ص��اع��دة  �مل��ن�����ص��اآت  جتهيز  على  م�صاعدتهم  ب��ه��دف  �ل��ي��وم��ي��ة، 

�مل�صنعة �لقائمة يف تو�صيل منتجاتها �إىل �ل�صوق.
�إىل  �لتحّول  يف  �لر�غبة  �ل�صركات  حتديد  ت�صارترد  �صتاندرد  يحا�ل  كما 
�لتي  �لأخ��رى  �ل�صلع  �إىل  �صّمها  �أ�  �لفري��صات  مكافحة  منتجات  ت�صنيع 
��أ�صاف  �حل����ايل.  �ل��وق��ت  يف  ب��ذل��ك  �ل��ق��ي��ام  ع��ن  تعلن  مل  لكنها  تنتجها، 
“�نطالًقا من فهمنا لعمليات �لت�صنيع �حلالية للعمالء، تقوم  �صاميون: 
فرق �ل�صناعة لدينا بالرجوع �إىل قاعدة �لعمالء من �أجل تقييم �ل�صركات 

�لتي قد ترغب يف �صّم هذه �ملو�د �إىل خط �إنتاجها”.
لت�صنيع  �لتنظيمية  �ملو�فقات  على  �ل�صركات  حل�صول  �لتمويل  �يخ�صع 
�لأ�ق���ات  خ��الل  خ��دم��ة جميع عمالئه  �مل�����ص��رف  ي��و����ص��ل  ����ص��وف  �ل�صلع. 
�حلافلة بالتحديات جلميع �ل�صركات، �صو�ء كانت �صركات �صغرية �أ� �صركات 

�صخمة، متعددة �جلن�صيات.

•• اأبوظبي- الفجر

لل�صيار�ت،  �مل�صعود  �صركة  �أعلنت 
�لوكيل �حل�صري ل�صيار�ت ني�صان 
�أبوظبي  يف  �ري���ن���و  ��إن��ف��ي��ن��ي��ت��ي 
��ل��ع��ني ��مل��ن��ط��ق��ة �ل��غ��رب��ي��ة، عن 
تتيح  مم����ي����زة  خ����دم����ة  ت����ق����دمي 
للعمالء �إمكانية ت�صليم �صيار�تهم 
لإجر�ء فحو�ص �ل�صيانة �لد�رية 
م�صبقاً،  �مل���ج���د�ل���ة  ��خل����دم����ات 
مبا�صرة.  منازلهم  �إىل  ��إعادتها 
على  �ملتاحة  �خلدمة  هذه  �تاأتي 
مد�ر �ل�صاعة طو�ل �أيام �لأ�صبوع، 
�إط����ار �جل��ه��ود �حل��ث��ي��ث��ة �لتي  يف 
�صحة  ل�صمان  �ل�صركة  تبذلها 
مو�جهة  يف  �مل��ج��ت��م��ع  �����ص���الم���ة 
�مل�صتجد  كور�نا  فري��ص  �نت�صار 

)كوفيد-19(. 
�مل�صوؤ�لني  ت�صريحات  �بح�صب 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ني يف �ل�������ص���رك���ة، ف���اإن 
حملة  م��ن  ج���زًء  ُت�صكل  �خل��دم��ة 
“�قاية” �لتي �أطلقتها جمموعة 
م�����ص��ت��وى جميع  ع���ل���ى  �مل�������ص���ع���ود 
�لتابعة  �خل��دم��ة  �م��ر�ك��ز  �أق�صام 
�عتماد  خ����الل  م���ن  �ذل�����ك  ل���ه���ا، 
�لوقائية  �لإج���ر�ء�ت  من  �صل�صلة 
��لح����رت�زي����ة �ل��ت��ي ت��ه��دف �إىل 
�لعمالء  ��صالمة  �صحة  حماية 

��مل��وظ��ف��ني �ف��ق��اً لأع��ل��ى �ملعايري 
�ل���ت���ي ����ص��ع��ت��ه��ا ح���ك���وم���ة د�ل����ة 

�لإمار�ت. 
�ميكن �ل�صتفادة من �خلدمة يف 
ثالث خطو�ت ب�صيطة حيث يقوم 
با�صتخد�م  �ملوعد  بحجز  �لعميل 
تطبيق �مل�صعود لل�صيار�ت حتى يتم 
�تخاذ �لتد�بري �لالزمة ل�صتالم 
�صيقوم  كما  �ت�صليمها،  �ل�صيارة 
مع  بالتو��صل  �خل��دم��ة  موظفو 
�ل�صيارة  بحالة  لإبالغه  �لعميل 
�ل�صيانة،  ب��اأع��م��ال  �ل��ق��ي��ام  �أث��ن��اء 
على �أن تتم �إج��ر�ء�ت �لدفع قبل 

�أ� خالل �لت�صليم.
���ص��ي��ن��غ، مدير  ه���ارم���ي���ت  �ق������ال 
�صركة  يف  �لبيع  بعد  م��ا  خ��دم��ات 
“فخور�ن  ل��ل�����ص��ي��ار�ت:  �مل�����ص��ع��ود 
ج��������د�ً ب���ت���ق���دمي ه������ذه �خل���دم���ة 
��صالمة  رفاهية  لتعزيز  �ملميزة 
ع����م����الءن����ا، مب�����ا ي���ت���م���ا����ص���ى مع 
للمو�طنني  �حلكومة  توجيهات 
منازلهم  يف  ب��ال��ب��ق��اء  ��مل��ق��ي��م��ني 
للحد من �نت�صار فري��ص كور�نا 
�مل�صتجد يف �لد�لة. �نحن نتفهم 
�أن�����ه ع��ل��ى �ل���رغ���م م���ن �لل���ت���ز�م 
بالبقاء يف �ملنزل، �صيظل �لعمالء 
بحاجة �إىل �صيانة �صيار�تهم، لذ� 
منا�صًبا  ح��اًل  ط��رح  على  حر�صنا 

خ������الل ت����ز�ي����ده����م ب���اخل���دم���ات 
تقدم  ��ل��ت��ي  �ل�صل�صة  ��حل���ل���ول 
مبعايري  م��ت��م��ي��زة  جت���رب���ة  ل��ه��م 
�جل����������ودة �ل����ع����امل����ي����ة، م����وؤك����دي����ن 
للجهود  �دعمنا  �لكامل  �لتز�منا 
�أفر�د  �حلكومية يف �صبيل حماية 
�ملجتمع، �لأمر �لذي مُيثل قيمة 

�أ�صا�صية يف جمموعة �مل�صعود.« 

ي���ل���ب���ي �ح����ت����ي����اج����ات �ل����ع����م����الء. 
من  ب��ال��ع��دي��د  �لتطبيق  �ي��ت��م��ي��ز 
ت�صمل  �ل���رئ���ي�������ص���ي���ة  �خل�����دم�����ات 
�خلدمة  موعد  حجوز�ت  حتديد 
م�صاندة  خدمة  على  ��حل�����ص��ول 
�إمكانية  �إىل  بالإ�صافة  �ل��ط��رق، 
جميع  �إىل  ب�����ص��ه��ول��ة  �ل���و����ص���ول 
�مل�صتعملة  �ل�������ص���ي���ار�ت  ط������ر�ز�ت 

�ملنزل  يف  �ل���ب���ق���اء  م���ن  مُي��ك��ن��ه��م 
بينما يتكفل فريقنا بتقدمي كافة 
�خلدمات �ملطلوبة للقيام باأعمال 

�ل�صيانة.« 
�صيار�ت  جلميع  �خلدمة  �تتوفر 
�ذلك  �ري��ن��و،  ��إنفينيتي  ني�صان 
لل�صيار�ت  �مل�����ص��ع��ود  تطبيق  ع��رب 
��صهاًل  يوؤمن حاًل مبتكر�ً  �لذي 

عن  ف�صاًل  ��جل��دي��دة،  �ملعتمدة 
�لط����الع ع��ل��ى جم��م��وع��ة ���صعة 
�ملتوفرة  �ل�صيار�ت  ملحقات  من 

�غريها من �خلدمات �لأخرى.
“تعك�ص  قائاًل:  هارميت  ��ختتم 
�خل���دم���ة ج���ه���ودن���ا �مل�����ص��ت��م��رة يف 
�تلبية  �ملتعاملني  �إ���ص��ع��اد  �صبيل 
�ح��ت��ي��اج��ات��ه��م �ت��وق��ع��ات��ه��م، من 

»احلمرا« تطلق مبادرات جديدة لدعم �سركاء الأعمال وال�سكان والعمالء
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•• اأبوظبي-الفجر: 

�لعاملية  �ل���ق���م���ة  �م���������ص  �أع����ل����ن����ت 
)�لقمة(،  ��ل��ت�����ص��ن��ي��ع  ل��ل�����ص��ن��اع��ة 
�مل������ب������ادرة �مل�������ص���رتك���ة ب�����ني د�ل�����ة 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �منظمة 
�ل�صناعية  للتنمية  �ملتحدة  �لأمم 
)ي����ون����ي����د�(، ع����ن حت�����ول د�رت���ه���ا 
�حلو�ر�ت  من  �صل�صلة  �إىل  �لثالثة 
�لف��رت����ص��ي��ة. �دع���ت �ل��ق��م��ة كبار 
�ل�صناعي  �لقطاع  �ق��ادة  �ملفكرين 
من خمتلف �أنحاء �لعامل للتو��صل 
للمرة �لأ�ىل يف تاريخ �لقطاع عرب 
يف  ��مل�صاهمة  �فرت��صية  ح���و�ر�ت 
�لقطاع  م�صتقبل  ���ص��ي��اغ��ة  �إع�����ادة 
�ل�صناعي �لعاملي.  �كان من �ملقرر 
ع��ق��د �ل�����د�رة �ل��ث��ال��ث��ة م��ن �لقمة 
يف  ��لت�صنيع  لل�صناعة  �ل��ع��امل��ي��ة 
�صهر �أب��ري��ل م��ن �ل��ع��ام �جل���اري يف 
�إىل  �لأملانية، جنًبا  مدينة هانوفر 
مي�صي  هانوفر  معر�ص  م��ع  جنب 
2020، حتت �صعار “�أملانيا حلقة 
�لو�صل للقطاع �ل�صناعي �لعاملي”، 
م�صتلهمة مو��صيعها من �لتجربة 
�لأمل��ان��ي��ة �ل��ر�ئ��دة يف رب��ط جمتمع 
بحلولها  �ل��ع��امل��ي  �ل�صناعة  ق��ط��اع 
�ملتقدمة.  �ت��ق��ن��ي��ات��ه��ا  �ل��رق��م��ي��ة 
د�رتها  ع��ن حت��ول  �لقمة  ��أع��ل��ن��ت 
من  ���ص��ل�����ص��ة  �إىل   2020 ل���ل���ع���ام 
�حل��و�ر�ت �لفرت��صية بعد تقييم 
��لقت�صادية  �للوج�صتية  �ملخاطر 
�ب����اء فري��ص  ب��ت��ف�����ص��ي  �مل��رت��ب��ط��ة 
مع  �بالتن�صيق  �مل�صتجد،  ك��ور�ن��ا 
رئ��ي�����ص��ي��ه��ا، م��ع��ايل ���ص��ه��ي��ل حممد 
�ملزر�عي، �زير �لطاقة ��ل�صناعة 
�لعام  �ملدير  يونغ،  �يل  �لإمار�تي، 
للتنمية  �مل��ت��ح��دة  �لأمم  مل��ن��ظ��م��ة 
��صركة  )ي���ون���ي���د�(،  �ل�����ص��ن��اع��ي��ة 
�ل�صركة  ج��ي،  �إي��ه  مي�صي  د�يت�صه 
مي�صي،  ه��ان��وف��ر  مل��ع��ر���ص  �ملنظمة 
��لذي يعد �أكرب معر�ص �صناعي يف 
�لعامل.  �يف خطوة توؤكد على د�ر 
�لر�بعة  �ل�صناعية  �لثورة  تقنيات 

�لقمة  ف���ع���ال���ي���ات  يف  ب���امل�������ص���ارك���ة 
م��ع �حلفاظ  �أ�ل��وي��ات��ن��ا،  على قمة 
�لعاملية  �لقمة  �مهمة  ر�ؤي���ة  على 
ل��ل�����ص��ن��اع��ة ��ل��ت�����ص��ن��ي��ع. �ج����اءت 
�لفرت��صية  �حل�������و�ر�ت  ���ص��ل�����ص��ل��ة 
�نعقاد  لتوفر حاًل مبتكًر� ي�صمن 
�لقمة يف بيئة �آمنة �مالئمة لعقد 
�حلو�ر�ت �لهادفة �إىل �إعادة �صياغة 
�مع  �ل�صناعي.  �لقطاع  م�صتقبل 
�نت�صار �لوباء �لذي �أثر على حركة 
�حل����ي����اة �ل���ي���وم���ي���ة ح�����ول �ل���ع���امل، 
�لر�بعة  �ل�صناعية  �ل���ث���ورة  تتيح 
ل�صرتجاع  م�صبوقة  غ��ري  ��ا  ف��ر���صً
��لجتماعية.  �لقت�صادية  حياتنا 
�لثورة  ت��ق��ن��ي��ات  ت�صبح  �ب��ال��ت��ايل 
بع�صر  �أم����اًل  �ل��ر�ب��ع��ة  �ل�صناعية 

للتنبوؤ  �ل����ص���ط���ن���اع���ي  �ل�����ذك�����اء 
كور�نا  فاير��ص  ت�صرف  بطريقة 
�نت�صاره.  م��ن  �حل��د  يف  ��مل�صاهمة 
�ل���ر�ب���وت���ات يف متكني  ����ص��اه��م��ت 
�لإنتاج  م��و����ص��ل��ة  م���ن  �ل�����ص��رك��ات 
بالعتماد على عدد �أقل من �لقوى 
�لعاملة خالل هذه �لأزمة، ��صاعد 
بالذكاء  �مل��دع��وم  �لبيانات  حتليل 
�ل�صطناعي على متكني �ل�صركات 
�لهامة  �ل������ق������ر�ر�ت  �ت����خ����اذ  م����ن 
لتطبيقات  �مي���ك���ن  �مل�����ص��ن��ع.  يف 
ت�صهيل  �لر�بعة  �ل�صناعية  �لثورة 
�لن�صاطات  م���ن  �ل���ع���دي���د  �إج�������ر�ء 
����ص��ت��خ��د�م تقنية  �ل��ت��ج��اري��ة م��ث��ل 
“�لبلوك  �أ�  �لكتل”  “�صال�صل 
باأمان  �ل��ع��ق��ود  ل��ت��وق��ي��ع  ت�صني” 

عرب �ل�صبكات �لرقمية، ���صتخد�م 
�لتي  �لرقمية  �لت�����ص��ال  من�صات 
تتيح �لتعلم ��لتدريب �لإلكرت�ين 
��صتمر�رية  ل�������ص���م���ان  ب���ع���د  ع����ن 
تاأهيل  �أ�  �لب�صرية  �لكو�در  تدريب 

�لعمليات �ل�صناعية.
�لبتكار  “�أثبت  �لعلماء:  ��أ���ص��اف 
ع���ل���ى م����ر �ل���ع�������ص���ور ق����درت����ه على 
�لتي  �ل���ت���ح���دي���ات  �أك�������رب  جت�������ا�ز 
��ج���ه���ه���ا �ل����ع����امل ك���م���ا ����ص���اه���م يف 
تطور �تقدم �ملجتمعات �لإن�صانية 
�حت��ق��ي��ق �لزده�������ار �ل���ع���امل���ي. �يف 
عامل ت�صوده �لكثري من �لنقا�صات 
لتقنيات  �ل�صلبية  �لتد�عيات  حول 
على  �ل��ر�ب��ع��ة،  �ل�صناعية  �ل��ث��ورة 
�صيا�صات  �ع��ت��م��اد  �ل���ق���ر�ر  ���ص��ن��اع 

�لفيزيائي  �لعاملني  بني  �لدمج  يف 
��لرقمي، �صتقوم �صل�صلة �حلو�ر�ت 
�لعاملية  ل���ل���ق���م���ة  �لف����رت������ص����ي����ة 
 2020 ��ل��ت�����ص��ن��ي��ع  ل��ل�����ص��ن��اع��ة 
عاملي  �فرت��صي  ح��و�ر  با�صت�صافة 
يجمع كبار قادة �لقطاع �ل�صناعي 
ملناق�صة  �لقطاعات  خمتلف  �م��ن 
�أهم �لق�صايا �لتي يو�جهها �لقطاع 
�ل�صناعي �لعاملي ��ملرتبطة بالثورة 

�ل�صناعية �لر�بعة.
�يف ه���ذ� �ل�����ص��دد، ق���ال ب���در �صليم 
�للجنة  رئ��ي�����ص  �ل��ع��ل��م��اء،  ���ص��ل��ط��ان 
�لتنظيمية للقمة �لعاملية لل�صناعة 
��لت�صنيع: “��صعنا توفري ��صيلة 
�جلمع  م��ن  متكننا  ��آم��ن��ة  عملية 
ب����ني ك����اف����ة �لأط�����������ر�ف �ل���ر�غ���ب���ة 

�أن تكون  ب���دل  �ل��ن��م��و  ج��دي��د م���ن 
ع�����ام�����اًل ل���ن�������ص���ر �ل������ص�����ط�����ر�ب يف 

�لأ�صو�ق �لعاملية.”
�ملا�صية  �مل��رح��ل��ة  ���ص��ه��دت  �ف��ي��م��ا 
�ل�صلبية  �لآث��������ار  ع���ل���ى  �ل���رتك���ي���ز 
�ملحتملة لتقنيات �لثورة �ل�صناعية 
�ل����ر�ب����ع����ة ع���ل���ى ع������دد �ل���وظ���ائ���ف 
�لإن�صانية  �مل��ج��ت��م��ع��ات  �م��ع��ي�����ص��ة 
�لتجارية  �ل��ن�����ص��اط��ات  �����ص��ت��د�م��ة 
�أن  �لقمة  �أك���دت  �ل����د�ل،  ��زده����ار 
�لأزمة �لعاملية �لتي ن�صهدها �ليوم 
ت�صليط  يف  �صاهمت  �ل��وب��اء  ب�صبب 
�جلو�نب  من  �لكثري  على  �ل�صوء 
�لإيجابية لهذه �لتقنيات، ��جهت 
توظيف  كيفية  �إىل  �لعامل  تركيز 
�لر�بعة  �ل�صناعية  �لثورة  تقنيات 

�لن�صاطات  ل�����ص����رتج����اع  ك���������اأد�ة 
�لتو��صل،  ���صتد�مة  �لقت�صادية، 
�لتوريد  �صال�صل  �صياغة  ��إع����ادة 
�لناجتة  �ل��ت��ح��دي��ات  على  للتغلب 
عن �لأزمات.   �قد �صاهمت �صركات 
�لإيطالية يف  �صبا”  “لوناتي  مثل 
�لتنف�ص  جلهاز  بديل  �صمام  �إنتاج 
ثالثية  ب���ال���ط���ب���اع���ة  �ل�������ص���ن���اع���ي 
�ن���ق���اذ حياة  ل��ت�����ص��اه��م يف  �لأب����ع����اد 
ع�صر�ت �ملر�صى �مل�صابني بفري��ص 
كور�نا. �قام ر�بوت “ليتل بينت” 
مبهمة �إي�صال �لإمد�د�ت �لغذ�ئية 
�ل�صينية  ��ه����ان  م��دي��ن��ة  ل�����ص��ك��ان 
خ��الل ف��رتة �حل��ج��ر �ل��ط��ب��ي. كما 
�لبحث  حم�����رك  “بايد�”  ق�����ام 
با�صتخد�م  �ل�������ص���ه���ري  �ل�����ص��ي��ن��ي 

تقنيات  بتطبيق  ت�صمح  �ق��و�ن��ني 
�لذ�تية  �ل��ق��ي��ادة  كتقنية  مبتكرة، 
حياتنا  ل����ص���رتج���اع  ل��ل��م��رك��ب��ات، 
�لتحديات  على  ��لتغلب  �ليومية 

�لتي ن�صهدها يف عاملنا �ليوم.”
يوخن  �ل��دك��ت��ور  ق���ال  �م���ن جهته 
�إد�رة  جم���ل�������ص  رئ���ي�������ص  ك����وك����ل����ر، 
جي”:  �إي�������ه  م��ي�����ص��ي  “د�يت�صه 
مي�صي”،  “د�يت�صه  �صركة  “تدعم 
للقمة  �ل���ص��رت�ت��ي��ج��ي  �ل�����ص��ري��ك 
��لت�صنيع، قر�ر  لل�صناعة  �لعاملية 
�إىل  �لقمة بتحويل د�رتها �لثالثة 
�صل�صلة من �حلو�ر�ت �لفرت��صية 
�لآر�ء  جمع  يف  ب��د�ره��ا  لت�صطلع 
�ل�صناعي  �لقطاع  خل��رب�ء  �لقيمة 
��مل�صاهمة يف تطوير تقنيات �لثورة 
�ل�صناعية �لر�بعة. �تاأكيًد� ل�صعار 
للقطاع  �ل��و���ص��ل  ح��ل��ق��ة  “�أملانيا 
�إىل  نتطلع  �لعاملي”،  �ل�����ص��ن��اع��ي 
�لعمل مع �لقمة ل�صت�صافة حو�ر 
�ف���رت�����ص���ي ع���امل���ي م���رم���وق حول 
م�صتقبل قطاع �ل�صناعة �لعاملي.”

لل�صناعة  �لعاملية  �لقمة  �تاأ�ص�صت 
 2015 �ل�����ع�����ام  يف  ��ل���ت�������ص���ن���ي���ع 
بهدف بناء �جل�صور بني �ل�صركات 
��ملنظمات  ��حلكومات  �ل�صناعية 
غري �حلكومية، ��صركات �لتقنية، 
تقنيات  ل��ت�����ص��خ��ري  ��مل�����ص��ت��ث��م��ري��ن 
�إعادة  �لثورة �ل�صناعية �لر�بعة يف 
�صياغة م�صتقبل �لقطاع �ل�صناعي 
بناء  يف  د�ره  ل��ع��ب  م���ن  �مت��ك��ي��ن��ه 
�لعاملي.  �لق���ت�������ص���ادي  �لزده��������ار 
�ل��ق��م��ة م��و����ص��ي��ع تتعلق  �ت��ن��اق�����ص 
ب��اآث��ار �ل��ت��ح��ول �ل��رق��م��ي �توظيف 
�لر�بعة  �ل�صناعية  �لثورة  تقنيات 
�ت�صلط  �ل�صناعي.  �ل��ق��ط��اع  على 
مثل  مو��صيع  على  �ل�صوء  �لقمة 
��لذكاء  �لأبعاد،  ثالثية  �لطباعة 
�ل�����ص����ط����ن����اع����ي، ��ل������ر�ب������وت������ات، 
�هي  �ل��ع��امل��ي��ة،  �لقيمة  �و�صال�صل 
متز�يدة  �أهمية  تكت�صب  مو��صيع 
عاملنا  يعي�صها  �ل��ت��ي  �لأ�ق������ات  يف 

�ليوم. 

يف ال�صابقة االأوىل من نوعها على �صعيد القطاع ال�صناعي العاملي

القمة العاملية لل�سناعة والت�سنيع تعلن حتول دورتها للعام 2020 اإىل �سل�سلة من احلوارات الفرتا�سية 

كوريا اجلنوبية تدفع اأموال لالأ�سر وت�سع ميزانية اإ�سافية
•• �صول-رويرتز

قال رئي�ص كوريا �جلنوبية مون جيه-�إن �أم�ص �إن بالده �صتقدم مدفوعات 
نقدية طارئة ملعظم �لأ�صر ��صتعد ميز�نية تكميلية ثانية �ل�صهر �ملقبل يف 
حما�لة لتخفيف �لتاأثري �لقت�صادي طويل �لأمد �لناجم عن �باء كور�نا. 
�أن  �لقت�صادية،  �ل�صيا�صات  �جتماع طارئ مع �صانعي  ��أ�صاف مون، عقب 
“�ملدفوعات �لطارئة لتخفيف �لكارثة” �لتي ت�صل �إىل مليون ��ن )816 
د�لر�( �صُتقدم �إىل جميع �لأ�صر فيما عد� �لأ�صر �لأعلى دخال �لتي متثل 

ن�صبة 30 باملئة.
للربملان  لتقدميها  �أخ��رى  �إ�صافية  ميز�نية  �صُيعد  �إن��ه  قائال  م��ون  �تابع 
لإقر�رها يف �أبريل ني�صان ��إن بع�ص �ل�صركات �ل�صغرية ��ملتو�صطة �صُتعفى 

�ل�صهر  ب��دء� من  �لعامة  ��مل��ر�ف��ق  �لتاأمني  دف��ع فو�تري جزئية مقابل  من 
�جلاري. ��أ�صاف “من �ل�صر�ري �أن حتتفظ �حلكومة باأق�صى قدر ممكن 
�لأفق  تلوح يف  نهاية  د�ن  �قت�صادية  ل�صدمة  �ملالية لال�صتعد�د  �لقوة  من 
��ل�صتجابة �صريعا لعدم �لأمان يف �صوق �لعمالة ��أي �أزمة �صيولة حمتملة 
لدى �ل�صركات”. ��حلزمة �جلديدة هي �لأحدث يف �صل�صلة خطو�ت �تخذتها 
�حلكومة يف �لآ�نة �لأخرية لتخفيف �ل�صغط عن ر�بع �أكرب �قت�صاد يف �آ�صيا 

فيما يو�جه �صعوبات ناجمة عن �نت�صار كبري لفري��ص كور�نا.
�صملت �لإجر�ء�ت �ل�صابقة خف�صا ل�صعر �لفائدة �ميز�نية تكميلية بقيمة 
�لآجلة  �مل��ر�ك��ز  �صقف  �رف��ع  د�لر(  مليار   9.54( ��ن  تريليون   11.7
للعملة للبنوك �حزمة �إنقاذ لل�صركات بقيمة �إجمالية 100 تريليون ��ن 

)81.6 مليار د�لر(.

الذهب يهبط مع تف�سيل امل�ستثمرين ال�سيولة 
•• عوا�صم-رويرتز

�نخف�صت �أ�صعار �لذهب �أم�ص �إذ طغى تد�فع �صوب �ل�صيولة لتغطية خ�صائر 
يف �لأ�صهم على �إجر�ء�ت �تخذتها �لبنوك �ملركزية �لعاملية لحتو�ء �لتبعات 
�لقت�صادية لتف�صي فري��ص كور�نا. �تر�جع �لذهب يف �ملعامالت �لفورية 
0.3 باملئة �إىل 1612.60 د�لر لالأ�قية بحلول �ل�صاعة 0635 بتوقيت 
جرينت�ص بعد �أن نزل 0.7 باملئة يوم �جلمعة. ��نخف�ص �لذهب يف �لعقود 

�لأمريكية �لآجلة 0.6 باملئة �إىل 1643.70 د�لر لالأ�قية.
�قال مايكل مكارثي كبري حمللي �ل�صوق لدى �صي.�إم.�صي ماركت�ص “كلما 
تفاقم �ملوقف كلما تعززت �ل�صلة بني �لأ�صهم ��لذهب، ب�صبب �أنه �إذ� حدث 
�أ�صو�ق  مع  للهبوط  �لذهب  �صيدفع  فاإنه  �لقت�صادي  �لتدهور  من  �ملزيد 
�أخرى  �صربة  �لنفط  �أ�صعار  �تلقت  �لآ�صيوية  �لأ�صهم  �تر�جعت  �لأ�صهم”. 

بفعل خما�ف من �أن �لإغالق �ملرتبط بالتف�صي قد ي�صتمر لأ�صهر.
بالفعل  دف��ع  �لوباء  �إن  �جلمعة  ي��وم  �ل��د�يل  �لنقد  �صند�ق  مديرة  �قالت 
باإنفاق  �ل�صتجابة  �ل��د�ل  على  يجب  ��إن��ه  �لركود  �صوب  �لعاملي  �لقت�صاد 
“�صخم للغاية” لتجنب �صل�صلة من عمليات �لإفال�ص ��لتخلف عن �صد�د 

�لدين بالأ�صو�ق �لنا�صئة.
�مما �صغط على �لذهب �أي�صا �أن توقف تر�جع �لد�لر ��لذي تز�من مع 
عز�ف �أ��صع نطاقا عن �ملخاطر، بعد �أن �رتفعت �لعملة �لأمريكية يف ظل 
�إجر�ء�ت  �ملركزية  �لبنوك  د�صنت  �أن  بعد  تر�جعت  ثم  �ل�صيولة  على  تد�فع 
�لأخرى،  �لنفي�صة  للمعادن  �بالن�صبة  �ل�صيولة.  �صعيد  على  م�صبوقة  غري 
�هبط  ل��الأ�ق��ي��ة،  د�لر   2253.74 �إىل  باملئة   0.7 �ل��ب��الدي��وم  ت��ر�ج��ع 
�لبالتني 3.5 باملئة �إىل 715.36 د�لر لالأ�قية، بينما تر�جعت �لف�صة 

4.2 باملئة �إىل 13.86 د�لر.

ترامب يرتاجع عن خطة فتح 
القت�ساد يف منت�سف اأبريل 

•• وا�صنطن-لو�ض اأجنلي�ض-رويرتز

مدد �لرئي�ص �لأمريكي د�نالد تر�مب توجيهاته للمو�طنني بالبقاء يف �ملنزل حتى 
�أبريل ني�صان ليتخلى عن خطط، قوبلت بانتقاد�ت �صديدة، لفتح �لقت�صاد  نهاية 
جمدد� يف منت�صف �ل�صهر �ذلك بعدما قال م�صت�صار طبي كبري �إن �أكر من 100 
تر�مب عن  ع��د�ل  ج��اء  ك��ور�ن��ا.  تف�صي فري��ص  ب�صبب  قد ميوتون  �أمريكي  �أل��ف 
موقفه يف �لوقت �لذي جتا�ز فيه عدد �لوفيات ب�صبب �لفري��ص يف �لوليات �ملتحدة 
 141 �أكر من  �إىل  2460، �فقا لإح�صاء لر�يرتز، بينما �رتفع عدد �لإ�صابات 
�ألفا �هو �لأكرب يف بلد ��حد يف �لعامل. �قال تر�مب يف �إفادة �صحفية ب�صاأن �لوباء 
ذر�ة  �إىل  “�صن�صل  �أعمال  �رج��ال  كبار  ��إىل ج��و�ره م�صت�صار�ن  �لأبي�ص  �لبيت  يف 
��أ�صاف “ل �صيء �صيكون �أ�صو�أ من  معدل �لوفيات على �لأرجح خالل �أ�صبوعني”. 
�إعالن �لن�صر قبل حتقيقه”. �يف �قت �صابق حذر كبري خرب�ء �حلكومة �لأمريكية 
يف  كور�نا  فري��ص  ب�صبب  �لوفيات  �رتفاع  �حتمال  من  �ملعدية  �لأم��ر����ص  مبجال 
مقابلة مع  �يف  بالفري��ص.  �ملاليني  �إ�صابة  مع  �أل��ف   200 �إىل  �ملتحدة  �ل��ولي��ات 
�لوطني  �ملعهد  مدير  فا�ت�صي  �أنتوين  �لطبيب  قدر  )���ص��ي.�إن.�إن(  تلفزيون  �صبكة 
للح�صا�صية ��لأمر��ص �ملعدية عدد �لوفيات �لتي قد ت�صببها �جلائحة يف �لوليات 
�ملتحدة بني 100 �200 �ألف. �ي�صري موقع �ملر�كز �لأمريكية ملكافحة �لأمر��ص 
��لوقاية منها على �لإنرتنت �إىل �أنه منذ 2010 يتوفى �صنويا بني 12 �ألفا �61 
�ألفا ب�صبب �لأنفلونز� يف �لوليات �ملتحدة. �خفف فا�ت�صي تقدير�ته خالل �لإفادة 
�أ�صو�أ  لتحديد  �أج��ري��ت  توقعات  من��اذج  �إىل  ��صتندت  �إن��ه��ا  �ق��ال  �لأبي�ص  �لبيت  يف 
“نعتقد  �قال  �ملنزل.  يف  �لبقاء  توجيهات  �لأمريكيون  يتبع  مل  �إذ�  �ل�صيناريوهات 
“قر�ر متديد  ��أ���ص��اف  توؤثر”.  ب��د�أت  حاليا  �لتي جنريها  �لتخفيف  �إج���ر�ء�ت  �أن 
تد�بري �لتخفيف تلك حتى نهاية �أبريل هو قر�ر حكيم”. ��أغلق حكام 21 �لية 
على �لأقل، متثل حو�يل ن�صف �صكان �لبالد �لبالغ عددهم 330 مليونا “�لأعمال 
غري �ل�صر�رية” �طلبو� من �ل�صكان �لبقاء يف بيوتهم. ��ُصئل تر�مب خالل �لإفادة 
�أبريل ني�صان كان خطاأ فقال  �لقيود بحلول منت�صف  �إذ� كان طرح فكرة رفع  عما 
��أ�صاف �أنه يعتقد �لآن �أن �لبالد ميكن �أن تكون يف �صبيلها  كان “جمرد طموح”، 
للتعايف �لقت�صادي بحلول �لأ�ل من يونيو حزير�ن. �قد خيم �لهد�ء على مدينة 
�لية  ��أعلنت  �لإ�صعاف.  �صيار�ت  �أب��و�ق  �أ�صو�ت  با�صتثناء  عادة  �ل�صاخبة  نيويورك 
نيويورك يوم �لأحد عن نحو 60 �ألف حالة �إ�صابة بكور�نا �965 حالة �فاة يف 
�ملجمل بارتفاع 237 حالة خالل �ل�صاعات �لأربع ��لع�صرين �ملا�صية. �قال حاكم 

�لولية �أندر� كومو �إن عدد �ملر�صي �لذين ينقلون للم�صت�صفى بد�أ يتباطاأ.

العدد 12897 بتاريخ 2020/3/31   
اعالن بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم 2320/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 2020/905 ب�صد�د �ملبلغ �ملنفذ به 

�قدره )160025 درهم( ، �صامال للر�صوم ��مل�صاريف 
طالب �لإعالن : �ملتميز ملعد�ت �حلريق ذ م م �ميثلها مديرها حامت حمي م�صطفى مو�صى  
�صفته بالق�صية : طالب �لتنفيذ  �ميثله : �بر�هيم علي �ملو�صى �حلمادي - �صفته بالق�صية 
: �كيل.  �ملطلوب �إعالنه : 1- �صمر عبد�ملجيد عبد�حلميد مو�صى - �صفته بالق�صية : منفذ 

�صده - جمهول حمل �لإقامة 
مو�صوع �لإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله ��لز�مك بدفع �ملبلغ 
�ملنفذ به �قدره )160025( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �� خزينة �ملحكمة. �عليه 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�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12897 بتاريخ 2020/3/31   

اعالن بالن�صر 
                      يف التنفيذ رقم 1186/2020/207 تنفيذ جتاري  

مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 2020/110 �أمر �أد�ء ، ب�صد�د �ملبلغ 
�ملنفذ به �قدره )29587 درهم( ، �صامال للر�صوم ��مل�صاريف 

طالب �لإعالن : بول بول �حمد ��صمان مياه - �صفته بالق�صية : طالب �لتنفيذ 
�ميثله : �إبر�هيم علي �ملو�صى �حلمادي - �صفته بالق�صية : �كيل

�ملطلوب �إعالنهما : 1- �ر�ص �لعوير لتجارة �ملو�د �لغذ�ئية  2-حممد �بوجعفر �صونا مياه 
- �صفتهما بالق�صية : منفذ �صدهما - جمهويل حمل �لإقامة 

مو�صوع �لإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله ��لز�مك بدفع �ملبلغ 
�ملنفذ به �قدره )29587( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �� خزينة �ملحكمة. �عليه 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�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12897 بتاريخ 2020/3/31   

اعالن بالن�صر 
                      يف التنفيذ رقم 461/2018/211 تنفيذ عقاري  

مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 412/2015 عقاري كلي 
��ملعدل بالإ�صتئناف 30/2016 �إ�صتئناف عقاري بالز�م �ملنفذ �صده ب�صد�د مبلغ 

�قدره )6339520.73( درهم �صامال �لر�صوم ��مل�صاريف ��تعاب �ملحاماة.  
طالب �لإعالن : جمموعة �حلبتور - �ص ذ م م - �صفته بالق�صية : طالب �لتنفيذ 

�ملطلوب �إعالنه : 1- �حمد عتيق حممد بند�ق �لقمزي - �صفته بالق�صية : منفذ 
�صده - جمهول حمل �لإقامة 

عبارة عن  �ه��ي  �مو�لكم �خلا�صة  على  بانه مت �حلجز  نعلنكم   : �لإع��الن  مو�صوع 
�ر�ص - �ملنطقة : �لرب�صاء �لأ�ىل - رقم �لر�ص 107 - �فاء ملبلغ �ملطالب �ذلك للعلم 

مبا جاء �نفاذ مفعوله قانونا. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12897 بتاريخ 2020/3/31   
اعالن بالن�صر        

يف  الدعوى 84/2020/72 تظلم جتاري  
مو�صوع �لدعوى : تظلم من �لقر�ر �ل�صادر يف �لدعوى رقم 134/2020 حجز حتفظي جتاري 

��لر�صوم ��مل�صاريف  
طالب �لإعالن / 1- د�ر �لتمويل - �ص م ع - �صفته بالق�صية : متظلم 
�ميثله : �صيخه حممد �صيف علي �ملحرزي -  �صفته بالق�صية : �كيل 

�ملطلوب �إعالنهم :1- 1- �لنوبي لل�صفريات ��ل�صياحة - �ص ذ م م  2- 2- عي�صى �لنوبي �صامل حممد  
3- 3- من�صور عي�صى �لنوبي �صامل - �صفتهم بالق�صية : متظلم �صدهم  - جمهويل حمل �لقامة

�ل�صادر يف  �لقر�ر  �ع��اله �مو�صوعه تظلم من  �مل��ذك��ورة  �لتظلم  �ق��ام عليكم  قد   : �لإع��الن  مو�صوع 
لها جل�صة يوم �لحد  ��مل�صاريف. �ح��ددت  ��لر�صوم  �لدعوى رقم 134/2020 حجز حتفظي جتاري 
�ملو�فق 2020/4/19 �ل�صاعة 8.30 �ص بالقاعة Ch1.A.5 لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أ� من ميثلك 
�أيام على  قانونيا �عليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �� م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة 

�لأقل ، �يف حالة تخلفك فان �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري. 
رئي�س الق�صم         

حماكم دبي

حمكمة دبي البتدائية   التجارية 
العدد 12897 بتاريخ 2020/3/31   

اعالن بالن�صر
                         يف الدعوى رقم 949/2020/60  امر اداء    

مو�صوع �لدعوى : �ملطالبة با�صد�ر �لأمر بالز�م �ملدعي ب�صد�د مبلغ 170.966.66 درهم ��لر�صوم 
��مل�صاريف مع �لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �لإ�صتحقاق �حتى�لأد�ء ��ل�صد�د.   

طالب �لإعالن : �صركة م�صاريع �ملجر�دي لتجارة �لعامة - ذ م م -  �صفته بالق�صية : مدعي 
�ميثله :  عبد�لعزيز كر�مة �صالح �لعامري - �صفته بالق�صية : �كيل

�ملطلوب �إعالنه : 1- مكتبة �ملتنبي - �ص ذ م م - �صفته بالق�صية : مدعي عليه  
جمهول حمل �لإقامة 

مو�صوع �لإعالن : قررت حمكمة دبي �لبتد�ئية بتاريخ 2020/2/25 بالز�م �ملدعى عليها  مكتبة �ملتنبي 
- �ص ذ م م بان ت��وؤدي للمدعي  �صركة م�صاريع �ملجر�دي لتجارة �لعامة - ذ م م )مبلغ 170.966.66 
�لقانونية  ��لفائدة  فل�صا  ��صتون  ��صتة  درهما  ��صتون  ��صتة  �ت�صعمائة  �لفا  ��صبعون  )مائة  دره��م( 
بو�قع 9% �صنويا من تاريخ �ل�صتحقاق يف 2018/12/21 �حتى متام �ل�صد�د ��لر�صوم ��مل�صاريف. �لكم 

�حلق يف �إ�صتئناف �لأمر خالل 15 يوم من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �لعالن.
رئي�س الق�صم         

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  
العدد 12897 بتاريخ 2020/3/31   

اعالن بالن�صر 
                      يف التنفيذ رقم 1525/2020/209 تنفيذ عمايل  

مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 9830 ل�صنة 2019 عمايل جزئي ، ب�صد�د 
�ملبلغ �ملنفذ به �قدره )494726 درهم( ل�صالح �لعامل ، بالإ�صافة �ىل مبلغ �قدره )5020 درهم( 

ر�صوم تنفيذ �حلكم �مبلغ )20020 درهم( ر�صوم �لدعوى �لإبتد�ئية ل�صالح �ملحكمة. 
طالب �لإعالن : �حمد عبد�لغفار �ل�صيد ح�صن - �صفته بالق�صية : طالب �لتنفيذ 

�ملطلوب �إعالنه : 1- رمال �خلليج للمقا�لت - �ص ذ م م - �صفته  بالق�صية : منفذ �صده
جمهول حمل �لإقامة 

مو�صوع �لإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله ��لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
�قدره )494726( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �� خزينة �ملحكمة بالإ�صافة �ىل مبلغ )25.040(درهم 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم  ر�صوم خلزينة �ملحكمة.  �عليه فان �ملحكمة �صتبا�صر �لج��ر�ء�ت 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-الفجر: 

��للياقة  �ل��ري��ا���ص��ة  ق�����ص��م  �أع���ل���ن 
�لبدنية يف جامعة نيويورك �أبوظبي 
جل�صات  م���ن  �صل�صلة  ت��ن��ظ��ي��م  ع���ن 
�للياقة �لبدنية �لأ�صبوعية �ملتاحة 
�ذل��ك عرب خا�صية  �أم��ام �جلميع، 
�لق�صم  ح�صاب  على  �ملبا�صر  �ل��ب��ث 
�إن�صتغر�م.  من�صة  ع��ل��ى  �ل��ر���ص��م��ي 
��صيجرى تنظيم �صل�صلة �جلل�صات 
يوم �لثالثاء من كل �أ�صبوع يف متام 
�ل�����ص��اع��ة �خل��ام�����ص��ة م�����ص��اء�ً، لتبث 
�أ�ىل �جلل�صات يوم �لثالثاء �ملو�فق 

�جلاري.  مار�ص   31
��لتكيف  �ل���ق���وة  م����درب  ����ص��ي��ق��ود 
هيو  �أبوظبي  نيويورك  جامعة  يف 
�لبدنية  �ل��ل��ي��اق��ة  ج��ل�����ص��ات  ج��ون��ز، 
�لأ���ص��ب��وع��ي��ة ب��ه��دف �حل��ف��اظ على 
�ل�صحة �جل�صدية ��للياقة �لبدنية 
�أثناء �للتز�م بالتباعد �لجتماعي، 
كور�نا  ف��ري����ص  تف�صي  م��ن  للحد 
#خلك_ �مل�����ص��ت��ج��د �دع����م ح��م��ل��ة 
�جلل�صات  ��صتتنا�ل  يف_�ل��ب��ي��ت. 
جمموعة من �لتمارين �لريا�صية، 
تعتمد  �لتي  �لتمارين  ذلك  مبا يف 
�إىل  بالإ�صافة  �لأ�ز�ن  حمل  على 

م�صتوى  على  للمحافظة  ن�صائح 
�ل�صحة ��للياقة. 

�لريا�صة  ق�����ص��م  ���ص��ي�����ص��ارك  ك���م���ا 
�جلامعة  يف  �ل��ب��دن��ي��ة  ��ل���ل���ي���اق���ة 
�ل���ق�������ص�������ص على  ع�����رب خ���ا����ص���ي���ة 
من  ع�������������دد�ً  “�إن�صتغر�م”، 
م�صجلة  ل��ت��م��اري��ن  �ل��ف��ي��دي��وه��ات 
م�صبقاً، �ذلك ثالث مر�ت �أ�صبوعًيا 
يف �أيام �لأحد ��لإثنني ��خلمي�ص. 
�تاأتي هذه �ملبادرة يف �إطار م�صاعي 
�لبدنية  ��للياقة  �لريا�صة  ق�صم 
نحو  �أبوظبي  نيويورك  جامعة  يف 
�حلفاظ على �صحة ��صالمة �أفر�د 

�ملجتمع.
ق������ال ج���ون���ز:  �ل�������ص���ي���اق  �يف ه������ذ� 
�مل���ب���ادرة  ه����ذه  �إط������الق  “ي�صعدنا 
�ملجتمع  ��أف��������ر�د  �ل��ط��ل��ب��ة  ل���دع���م 
للحفاظ  �ت�����ص��ج��ي��ع��ه��م  �لأ�������ص�����ع، 
�لياقتهم  �جل�صدية  �صحتهم  على 
بتطبيق  �لل��ت��ز�م  ظ��ل  يف  �لبدنية 
�لحرت�زية  ��لتد�بري  �لإج���ر�ء�ت 
�ملنزل  �ل��ب��ق��اء يف  ع��ل��ى  تن�ص  �ل��ت��ي 
�لجتماعي،  ب��ال��ت��ب��اع��د  ��لل���ت���ز�م 
�جلل�صات  ه������ذه  ����ص���ت���ت���ي���ح  ح���ي���ث 
لال�صتفادة  �جلميع  �أم��ام  �لفر�صة 
�لريا�صية  �لتمارين  يف  ��مل�صاركة 

�لتي �صنقدمها لهم”.
�ي��ذك��ر �أن �مل����درب ه��ي��و ج��ون��ز قد 
�ح����رتف ت���دري���ب �ل���ق���وة م��ن��ذ عام 
من  ع�����دد  م����ع  �ع����م����ل   ،2006
خالل  م��ن  �لأ�مل��ب��ي��ني  �لريا�صيني 
�لريا�صات  من  ملجموعة  ممار�صته 
��للياقة  �ل��ق��وى  �أل��ع��اب  فيها  مب��ا 
�لبدنية �ركوب �لدر�جات �ريا�صة 
�ل����ت����ج����دي����ف. �جت��������در �لإ�������ص������ارة 
��للياقة  �ل��ري��ا���ص��ة  ق�صم  �أن  �إىل 
بتنظيم  ق��ام  �جل��ام��ع��ة  يف  �لبدنية 
فعاليات  م���ن  م��ت��ن��وع��ة  جم��م��وع��ة 
�ملحلي،  للمجتمع  �لبدنية  �للياقة 

�ل�صنوي  ز�ي��د  “�صباق  ذل��ك  مبا يف 
��صباقات  �لهو�ئية”،  ل��ل��در�ج��ات 
“�للحاق  �ل����ت����ت����اب����ع  م�������ار�ث�������ون 
بكيبت�صوج” �”�للحاق بكو�صجي”، 

�صبورت�ص”  “هري  �م�������ب�������ادرة 
للريا�صات �لن�صائية. 

�للياقة  ج��ل�����ص��ات  م��ت��اب��ع��ة  ميكنكم 
�لبدنية من خالل زيارة �ل�صفحة 

��للياقة  �لريا�صة  لق�صم  �لر�صمية 
ن���ي���وي���ورك  �ل���ب���دن���ي���ة يف ج���ام���ع���ة 
“�إن�صتغر�م”    من�صة  على  �أبوظبي 
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�عترب رئي�ص �لحتاد �لد�يل لألعاب �لقوى �لربيطاين �صيبا�صتيان كو �ن 
قر�ر تاأجيل د�رة �لألعاب �لأ�ملبية �ل�صيفية �لتي كانت مقررة هذ� �لعام 
فري��ص  تف�صي  ظل  يف  “��صطر�با ذهنيا”  يف طوكيو، جّنب �لريا�صيني 

كور�نا �مل�صتجد.
 24 �ل��د�رة �لتي كانت مقررة بني  �أب��رز �ملطالبني بتاأجيل  �ك��ان كو من 
�لأ�ملبية  �للجنة  تعلن  �ن  قبل  �أغ�صط�ص،  �آب  من  ��لتا�صع  متوز/يوليو 

�لد�لية ��حلكومة �ليابانية هذ� �لقر�ر يف 24 �آذ�ر/مار�ص �حلايل.
��أكد �ملنظمون �ن د�رة �لألعاب �صتقام يف �لعام 2021، على �ن يتم حتديد 

موعدها �جلديد بنتيجة م�صا�ر�ت يجريها حاليا �لأطر�ف �ملعنيون.
��صع  يف  ن��رغ��ب  ن��ك��ن  “مل  �صبورت” �لأح����د  “تولك  لإذ�ع�����ة  ك��و  �ق����ال 
ح��ت��ى خمالف  �أ�  �حل��ك��وم��ات،  لن�صائح  م��وق��ف خم��ال��ف  �ل��ري��ا���ص��ي��ني يف 
حركة  على  عامليا  �ملفر��صة  �ل�صارمة  �لقيود  �ىل  �إ���ص��ارة  يف  للقو�نني”، 
�لتنقل ��ل�صفر ملكافحة “كوفيد19-” �لذي ت�صبب بوفاة �أكر من 31 

�ألف �صخ�ص.
“بالطبع يف ذهنهم كانو� )�لريا�صيني( قلقني د�ئما لي�ص فقط  ��أ�صاف 
ب�صاأن برناجمهم �لتدريبي، بل �أي�صا باأنهم )يف حال م�صو� يف �لتدريبات 

كما يجب( يخاطر�ن بالتقاط �لعد�ى، �أ� نقلها �ىل عائالتهم، �أ�لدهم، 
�لذهني  �ل���ص��ط��ر�ب  ه��ذ�  جننبهم  �ن  نريد  �كنا  �أج���د�ده���م...  �أ�  �أهلهم 

باأ�صرع ما ميكن”.
�ىل  تو�صلنا  �ننا  �أعتقد  لكن  ك��ان  �أي  ع��ن  خمتلفني  ل�صنا  “نحن  �ت��اب��ع 

خال�صة مفادها �ن على �لريا�صة �لركون �ىل �ملقعد �خللفي حاليا”.
��صبق لكو �ن �عترب يف ر�صالة �جهها �ىل رئي�ص �للجنة �لأ�ملبية �لد�لية 
�لأملاين توما�ص باخ قبل �إعالن تاأجيل �لألعاب، �ن �إقامة د�رة طوكيو يف 
موعدها �ملقرر بح�صب ما كانت تعتزم �للجنة �لد�لية ��ملنظمني �ملحليني 

يف �لفرتة �ل�صابقة، هي خطوة “غري ممكنة �غري مرغوب بها”.
�يعد �حتاد �ألعاب �لقوى من �أهم �لحتاد�ت �لريا�صية �لعاملية، �كان �أكرب 

�حتاد يطلب ر�صميا من �للجنة �لأ�ملبية �لد�لية �إرجاء د�رة طوكيو.
�ن  �لتاأجيل،  لطلب  طرحها  �لتي  �ملوجبة  �لأ���ص��ب��اب  يف  �لحت���اد  ��ع��ت��رب 
كما  �لتح�صري  على  �حلالية  �ل��ظ��ر�ف  ظل  يف  ق��ادري��ن  غري  �لريا�صيني 
�ىل  �إ�صافة  م�صريتهم،  يف  �لأه��م  �ملحطة  تكون  قد  �لتي  لالألعاب  يجب 
حالة عدم �ليقني �ملهيمنة على طبيعة تطور �لو�صع �ل�صحي يف �لفرتة 

�ملقبلة.

ب��و���ص��ط��ن �صلتيك�ص  ���ص��م��ارت، لع���ب  �ع��ل��ن م��ارك��و���ص 
�ح������د �ن����دي����ة �ل����������د�ري �لم����ريك����ي 

عن  �ل�صلة،  ك��رة  يف  للمحرتفني 
بفري��ص  �ل�صابة  م��ن  تعافيه 

كور�نا �مل�صتجد، م�صري� بانه 

مل يعد ي�صعر باأي عو�ر�ص.
 10 قبل  “كوفيد19-”  بفري��ص  �صمارت  ���صيب 
�يام �قال على ح�صابه على تويرت “�صفيت قبل يومني 
�ل�صحية يف  �ل�صلطات  �أك��دت يل  لقد  +ك��ور�ن��ا+،  من 

ما�صات�صو�صت�ص هذ� �لمر”.
ر�صائلكم  ع��ل��ى  ج��م��ي��ع��ا  ل��ك��م  “�صكر�  �������ص����اف 
�مل�صابني  جميع  �ىل  باملثل  ��أق��وم  ��صلو�تكم، 
ب��ه��ذ� �ل��ف��ري����ص. ل ت��ق��وم��و� ب���اي خماطرة، 
ل���ن���ب���ق���ى م����ت����ح����دي����ن م������ن خ��������الل �ل����ب����ق����اء 

متباعدين”.
يد�فعون  لع���ب���ا   14 �ح�����د  ه����و  �����ص���م���ارت 
�لمريكي  �ل�������د�ري  يف  �أن����دي����ة  �ل������و�ن  ع���ن 
��صيبو� بفري��ص كور�نا �من  للمحرتفني، 
نت�ص كيفن د�ر�نت،  ��صهرهم جنم بر�كلني 
ميت�صل  �د�ن��وف��ان  غوبري  ر�دي  ��لفرن�صي 

من يوتا جاز.
�صفائهما  ع��ن  �ع��ل��ن��ا  �ميت�صل  غ��وب��ري  �ك���ان 
�ملا�صي غد�ة  �لفري��ص �ل�صبوع  �ي�صا من هذ� 
من  ��د  كري�صتيان  ه��و  �ي�صا  �خ��ر  لع��ب  �صفاء 

ديرت�يت بي�صتونز.
عام  �لم��ريك��ي  �ل���د�ري  �صمارت م�صريته يف  ب��د�أ 
هذ�  �صجل  �ق��د  �صلتيك�ص  �صفوف  يف   2014
مترير�ت   4،8 نقطة،   13،5 معدله  ما  �ملو�صم 

حا�صمة �3،8 متابعات يف �ملبار�ة �لو�حدة.
�ذ�ر/مار�ص   11 يف  �لمريكي  �ل��د�ري  �توقف 
��صابة غوبري  فيه  تبني  �ل���ذي  ذ�ت���ه  �ل��ي��وم  يف 

بفري��ص كور�نا.
 142 ��صجلت يف �لوليات �ملتحدة �كر من 
�أل�����ف ����ص��اب��ة ب��ف��ري����ص ك���ور�ن���ا ��ىل 
2489 �صخ�صا، �ذلك بح�صب  �فاة 
هوبكينز  جونز  جلامعة  �ح�صائية 

ن�صرتها �لحد.

�أكد �مل�صت�صار �لعالمي للنجم �لرب�زيلي نيمار �لذي 
عاد �ىل بالده بعد توقف مناف�صات �لد�ري �لفرن�صي 
لكرة �لقدم ب�صبب فري��ص كور�نا �مل�صتجد، �ن �لخري 
ي��ح��رتم ق��و�ع��د �حل��ج��ر �مل��ن��زيل �ذل���ك بعد �ن �ثارت 
ب��ه ع���دد م��ن �ل���ص��خ��ا���ص �نتقاد�ت  ل��ه يحيط  ���ص��ورة 

���صعة.
ي�صتقبل  “ل  بيان  م�صت�صاره يف  �ق��ال 

�نه  �ىل  م�����ص��ري�  �حد�”  )ن��ي��م��ار( 
مي����ار�����ص �حل����ج����ر �ل�������ص���ح���ي يف 
مع  متاما”  “معز�ل  م���ن���زل 
معه  �صافر��  �خ��ري��ن  ��صخا�ص 

من فرن�صا.
��ن��ت�����ص��رت ����ص���ورة ل��ن��ي��م��ار �ىل 

جانبه  �ىل  ع��دة  ��صخا�ص  ج��ان��ب 
�خلمي�ص  �ن�صتاغر�م  ح�صابه  على 

ميار�ص  �ه�����و  �مل���ا����ص���ي 
ريا�صة �لكرة �لطائرة 

م����ا �ث������ار �ن���ت���ق���اد�ت 
���صعة يف �لرب�زيل. 
�صحيفة  �ن�������ص���رت 

ديبورتيفو”  “موند� 
“ناي  ب��ع��ن��و�ن  م��ق��ال 

نيمار(:  �ىل  )ن�����ص��ب��ة 
عزل جديل”.

�ل�صادر  �ل��ب��ي��ان  �����ص��اف 
�لالعب  م�صت�صار  ع��ن 

“�ل�صورة �لتي ��صتدعت �صد�ر �ملقال تظهر نيمار �ىل 
جانب ��صخا�ص يف �حلجر �ل�صحي معه، يعي�صون معه 

�جا�ؤ�� معه من فرن�صا �ىل �لرب�زيل”.
��صع  �لفرن�صي  �ملنتخب  مهاجم  فان  �لبيان  �بح�صب 
منزله بت�صرف �ل�صخا�ص �لذين ر�فقوه من �جل �ن 
مي�صو� ��صبوعني يف �حلجر مبا�صرة بعد �ل�صفر قبل 

�ن ينتقل �ىل منزله للعي�ص مع عائلته.
���صاف “�ل�صتثناء �لوحيد لهذه �لقاعدة كان 
جنله د�يف لوكا �لذي جاء ليقطن مع ��لده”. 
�ختم �لبيان �نه �حتى �نهاء نيمار �حلجر 
“�صي�صتمر بالقيام بعمله �ليومي لتحا�صي 
�لبدنية  باللياقة  ��لح��ت��ف��اظ  �ل���ص��اب��ات 
مع مدربه ريكارد� ر�ز� �هو ينتظر بفارغ 
�حلزينة  �للحظة  ه���ذه  �ن��ت��ه��اء  �ل�����ص��رب 
��لعودة  �لن�صانية  تعي�صها  �لتي 
بعد  �لح����رت�يف  ن�صاطه  �ىل 

ذلك”.

كو: تاأجيل اأوملبياد طوكيو جّنب الريا�سيني ا�سطرابا ذهنيا

ق�سم الريا�سة واللياقة البدنية يف جامعة نيويورك اأبوظبي 
ينظم جل�سات ريا�سية اأ�سبوعية عرب الإنرتنت 

�ملو�صم  مناف�صات  ��صتكمال  يف  رغبتها  ع��دي��دة  �إجنليزية  �أن��دي��ة  �أب���دت 
�نت�صار  �أزم��ة  �ل��د�ري �لجنليزي �ملمتاز لكرة �لقدم، رغم  �جل��اري من 
�لعد�ى بفري��ص كور�نا �مل�صتجد، �قد ظهر �قرت�حاً ميكن من خالله 

حتقيق ذلك �حاز على تاأييد �لبع�ص.
ذكرت �صحيفة �إندبندنت �لربيطانية، �أن مقرتحاً طرح من �أجل �إنقاذ 
�ملو�صم �حلايل من �مل�صابقة، �هو ما تدر�صه �لأندية، باإقامة ما تبقى من 
مباريات �لد�ري يف كل من �لعا�صمة لندن، �منطقة ميدلندز، بحيث 
تتجمع كل �لأندية يف �ملدينتني خالل �صهري يونيو )حزير�ن(، �يوليو 

)متوز( �ملقبلني.

�لأن��دي��ة يف  ك��ل لع��ب��ي  �مل��ق��رتح يق�صي بجمع  �أن  �ل�صحيفة  ��أ���ص��اف��ت 
�صارم،  �صحي  حجر  يف  ���صعهم  �لبع�ص،  بع�صها  م��ن  قريبة  ف��ن��ادق 
بحيث يكونو� بعيدين عن عائالتهم ��أقاربهم �يلتزمون بنظام �صحي 
ت�صعى  �مل�صوؤ�لة  �جلهات  �باقي  �لإجنليزي  “�لحتاد  �تابعت:  �صامل. 
�أجو�ء  يف  �ذل��ك  �ملجمعة،  �لبطولت  ت�صبه  �أج��و�ء  يف  �لالعبني  لو�صع 
متاثل كاأ�ص عامل م�صغرة بنف�ص �لأجو�ء ��ل�صتعد�د�ت ��لرتتيبات”. 
��أ�صافت �ل�صحيفة �أن �ملباريات 92 �ملتبقية من �مل�صابقة متثل حتدياً 
حقيقياً بالن�صبة لالأندية، �لتي ت�صعى لتعوي�ص خ�صائرها �لناجمة عن 

توقف �لد�ري. 

اإجنلرتا ت�ستعني باأفكار كاأ�س العامل ل�ستكمال الدوري

ماركو�س �سمارت يتعافى 
من فريو�س كورونا 

نيمار يحرتم قواعد 
احلجر املنزيل 

رونالدو يتجول برفقة عائلته 
يف �سوارع الربتغال

فرتة  ر�ن��ال��د�،  كري�صتيانو  �ل��ربت��غ��ايل  يوفنتو�ص،  ن��ادي  لع��ب  يعي�ص 
�حلالية،  �ل��ف��رتة  خ��الل  بالربتغال  م��ادي��ر�  ج��زي��رة  �ل�صحي يف  �ل��ع��زل 

ب�صبب �نت�صار فري��ص كور�نا �جلديد. 
برفقة  لكري�صتيانو  ���ص��ورة  ���ص��ب��ورت،  ديللو  ك��وري��ريي  �صحيفة  ن�صرت 
���ص��دي��ق��ت��ه، ج��ورج��ي��ن��ا ر�دري��غ��ي��ز، ��أب��ن��ائ��ه، �ه���م ي��ت��ج��ول��ون يف �صو�رع 
�ل�صحي، ��لذي  �لعزل  �إطار  �لربتغال، كما هو م�صموح لالعب، �صمن 

فر�صته �لأجهزة �لأمنية للربتغال خالل �لفرتة �لأخرية.
يف حني يق�صي كري�صتيانو فرتة �لعزل �ل�صحي يف مادير�، بعد ��صوله 
لأزم��ة �صحية  ��ل��دت��ه  تعر�ص  ج��ر�ء  �صهر،  ح��و�يل  �لربتغال، منذ  �إىل 
�لرعاية  �إىل  �لدخول  �إىل  �إثرها  ��صطرت على  �لأخ��رية،  �لفرتة  خالل 

�ملركزة، يف �أحد م�صت�صفيات مادير�.
بينما ينتظر �لالعب �لعودة �إىل تورينو خالل �لفرتة �ملقبلة، من �أجل 
��صتئناف �لتدريبات مع فريقه يوفنتو�ص، مع ترقب عودة ن�صاط �لكرة 

�لقدم يف �إيطاليا.
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قالت �كالة كيود� �ليابانية لالأنباء 
�ليابان  يف  �مل���ن���ظ���م���ة  �ل���ل���ج���ن���ة  �إن 
��ل��ل��ج��ن��ة �لأ�مل��ب��ي��ة �ل��د�ل��ي��ة قررتا 
�أم�ص �لثنني �نطالق د�رة �لألعاب 
يوليو-   23 يف  �ل�صيفية  �لأ�مل��ب��ي��ة 
�ل���د�رة  ت�صتمر  ��أن   2021 مت���وز 
ح��ت��ى �ل��ث��ام��ن م���ن �أغ�����ص��ط�����ص- �آب 

�لتايل.
�للجنة  ق��ررت  �ملا�صي  �لأ���ص��ب��وع  �يف 
�لأ�مل��ب��ي��ة �ل��د�ل��ي��ة ت��اأج��ي��ل �ل����د�رة 
�ملقبل  �ل��ع��ام  �إىل   2020 �ل�صيفية 
ت��ف�����ص��ي فري��ص  �����ص���ت���م���ر�ر  ب�����ص��ب��ب 

كور�نا حول �لعامل.
يو�صري�  ق��ال  �ليوم  �صابق  �ق��ت  �يف 
�ملنظمة  �ل���ل���ج���ن���ة  رئ���ي�������ص  م�������وري 
لأ�ملبياد طوكيو �ل�صيفي �إنه يتوقع 
�ت�صال من توما�ص باخ رئي�ص �للجنة 
�لأ�ملبية �لد�لية هذ� �لأ�صبوع حول 
�مل���وع���د �جل���دي���د لأ�مل���ب���ي���اد طوكيو 

�ملوؤجل.

�يوم �لثالثاء �ملا�صي قررت �للجنة 
�لأ�مل��ب��ي��ة �ل��د�ل��ي��ة ت��اأج��ي��ل �ل����د�رة 
�ملقبل  �ل��ع��ام  �إىل   2020 �ل�صيفية 
ت��ف�����ص��ي فري��ص  �����ص���ت���م���ر�ر  ب�����ص��ب��ب 

كور�نا.
�هو قر�ر ميثل �صربة قوية لليابان 
13 م��ل��ي��ون د�لر  ����ص��ت��ث��م��رت  �ل��ت��ي 
�لرعاة  من  مليار�ت  ثالثة  �جمعت 
ل�صت�صافة  �ل���ص��ت��ع��د�د  يف  �ملحليني 
�حل�����دث �ل���ري���ا����ص���ي �ل��ك��ب��ري �ل���ذي 
يقام ك��ل �أرب��ع��ة �أع���و�م رغ��م ترحيب 
�لبد�ية  يف  بالقر�ر  �ملالية  �لأ���ص��و�ق 
�مل�صتثمرين  ب��ع�����ص  ت���وق���ع  ظ���ل  يف 

�لتاأجيل.
�قال موري يف بد�ية �جتماع للجنة 
�لتاأجيل  ق���ر�ر  م��ن��ذ  ل��ه��ا  �لأ�ل  ه��و 
على  �لت����ف����اق  “علينا  �ل���ت���اري���خ���ي 

�ملوعد �جلديد �صريعا.«
�ليابان  �زر�ء  رئي�ص  موري  ��أ�صاف 
بي  ي��ت�����ص��ل  �أن  “�أت�صور  �لأ����ص���ب���ق 

ب���اخ ب��خ�����ص��و���ص ه���ذ� �ل�����ص��اأن خالل 
�لأ�صبوع �حلايل.«

�لأع�صاء  �أن  “�أعتقد  �أي�����ص��ا  �ق���ال 
�أمامنا  ك��ان��ت  �أر�ء.  ل��دي��ه��م  �أي�����ص��ا 

فر�صة كبرية للت�صا�ر �تبادل �لآر�ء 
�أن يتوحد  �أت���وق���ع  ف��اأن��ا  ذل���ك  �ب��ع��د 

�جلميع  �يتحرك  ��ل�صوت  �ل�صف 
يف �جتاه تنظيم �لألعاب بنجاح.«

�ملنظمة  �ل��ل��ج��ن��ة  �أن  م�����وري  ��أك������د 
باللجنة  �ت���������ص����الت  ع�����دة  ع���ق���دت 
�لأ�ملبية �لد�لية يف �لأ�صبوع �ملا�صي 
ملناق�صة منافع ��أ�صر�ر �إقامة �لد�رة 
يف �ل��ع��ام �مل��ق��ب��ل ���ص��و�ء ك���ان ذل���ك يف 

�لربيع �أ� �ل�صيف.
م�صادر  ع���ن  �ن��ق��ال  �لأ�ل  ��أم�������ص 
�لتلفزيون  �صبكة  قالت  حتددها  مل 
يتوقع  �إن���ه  �إن.�إت�����ص.ك��ي��ه  �ليابانية 
تفتتح  �أن  م���وؤك���دة  ���ص��ب��ه  �ب�������ص���ورة 
�لألعاب يف 23 يوليو متوز من �لعام 
�لثامن من  ت�صتمر حتى  ��أن  �ملقبل 
يوم  قبل  �أي  �ل��ت��ايل  �آب  �أغ�صط�ص- 
��حد من �ملوعد �لذي كان مقرر� يف 

�لعام �حلايل.
يتم  �ل��ت��ي  �لأ�ىل  �مل����رة  ه���ي  �ه����ذه 
فيها تاأجيل �لألعاب �لأ�ملبية طو�ل 
�ملمتد  �لأ�مل����ب����ي �حل���دي���ث  �ل���ت���اري���خ 
�لد�ر�ت  بع�ص  �أن  رغم  عاما   124

�ألغيت ب�صبب �حلر�ب.

�أ�صاهي  �صبكة  ق��ال��ت  �ل��وق��ت  �نف�ص 
�لثنني  �أم�ص  �ليابانية  �لتلفزيونية 
نقال عن م�صادر مل تك�صف عنها �إن 
منظمي �لأ�ملبياد �ل�صيفي �أ�صبحو� 
�مل��رح��ل��ة �لأخ����رية م��ن حمادثات  يف 
تهدف لإقامة �لد�رة �ملوؤجلة بد�ية 

من 23 يوليو- متوز 2021.
�لرئي�ص  م����وت����و  ت����و�����ص����ري�  �ق�������ال 
لأ�ملبياد  �ملنظمة  للجنة  �لتنفيذي 
�لثنني  �أم���������ص  �ل�����ص��ي��ف��ي  ط���وك���ي���و 
طوكيو  �أ�مل��ب��ي��اد  ت��ذ�ك��ر  مو�صوع  �إن 
2020 ل يز�ل قيد �لبحث ��إنه مل 
يت�صح بعد حجم �لتكاليف �لإ�صافية 

لتاأجيل �لد�رة �إىل �لعام �ملقبل.
�أنه من حيث �ملبد�أ  ��أ�صار موتو �إىل 
فاإنه ميكن ��صتخد�م �لتذ�كر �حلالية 
لد�رة 2020 يف د�رة 2021 ��إنه 
ت��غ��ي��ري�ت يف مقار  �إج�����ر�ء  يف ح��ال��ة 
�إعادة  �ملنظمون  �صيعر�ص  �لأل��ع��اب 

ثمن �لتذ�كر.

�صون  �ل��ك��وري �جلنوبي  م��ن  لكل  �أج���از  �أن��ه  توتنهام هوت�صرب  ن��ادي  �أع��ل��ن 
لأ�صباب  ب��ل��ده  �ىل  �ل��ع��ودة  ب��ريغ��ف��اي��ن  �صتيفن  ��ل��ه��ول��ن��دي  ه��ي��ون��غ-م��ني 
�صخ�صية، يف ظ��ل ت��وق��ف �ل����د�ري �لإن��ك��ل��ي��زي �مل��م��ت��از ل��ك��رة �ل��ق��دم ب�صبب 

فري��ص كور�نا �مل�صتجد.
���ص��ون ه��ي��ون��غ-م��ني ��صتيفن  “�صمح لكل م��ن  �أن���ه  ب��ي��ان  �ل��ن��ادي يف  ��أف����اد 
كوريا  �إىل  “�صافر  �صون  �أن  مو�صحا  بلديهما”،  �ىل  بالعودة  بريغفاين 
�لولدة  قبل  هولند�  �ىل  �صتيفن  غ��ادر  بينما  �صخ�صية،  لأ�صباب  �جلنوبية 

�ملرتقبة لطفله«.
��أكد �لنادي �للندين �لذي يدربه �لربتغايل جوزيه مورينيو، �ن �لالعبني 

�صيتابعان خو�ص بر�مج �لتدريب �خلا�صة بهما خالل فرتة غيابهما.
�كان �صون )27 عاما( يتعافى من �إ�صابة بالغة يف �لذر�ع �ليمنى تعر�ص 
 16 �ملمتاز يف  �ل��د�ري  �أ�صتون فيال )3-2( �صمن  لها خالل مبار�ة �صد 
�صباط-فرب�ير، �رجح مدربه مورينيو يف �ل�صهر ذ�ته �أن مو�صمه قد �نتهى. 
�إنكلرت�  ب��الده، �ع��اد �ىل  �إىل عملية جر�حية يف  �ل��د�يل  �خ�صع �لالعب 
�أ��خ����ر ���ص��ب��اط-ف��رب�ي��ر حيث �أم�����ص��ى �أ���ص��ب��وع��ني يف �ل��ع��زل �مل��ن��زيل �صمن 
�إجر�ء�ت �لوقاية من “كوفيد19-”. �بح�صب �لتقارير �ل�صحافية، ��صل 
لفرتة  �أي�صا  �صيبقى  عائلته، حيث  �أف���ر�د من  مع  ب��الده  �إىل  �لأح��د  �صون 

�أ�صبوعني يف �لعزل ب�صبب �لإجر�ء�ت �ملعتمدة حاليا يف كوريا �جلنوبية.

�ملناف�صات  خمتلف  يف  كامل  �صبه  �صلال  �مل�صتجد  ك��ور�ن��ا  فري��ص  �فر�ص 
�ل��د�ر�ن منذ  �ملمتاز عن  �ل��د�ري  �لعامل. �توقفت عجلة  �لريا�صية حول 

منت�صف �آذ�ر-مار�ص تقريبا، �حتى موعد �أ�يل هو 30 ني�صان-�أبريل.
�من �ملقرر �ن تعقد �لهيئات �لكر�ية �لإنكليزية �جتماعا �لأ�صبوع �ملقبل، 
��صط تقارير عن �حتمال متديد فرتة �لتوقف يف ظل عدم �ليقني �ملحيط 
�دفع  �ل��ع��امل.  “كوفيد19-” ح��ول  ع��ن  �ل��ن��اجت  �ل�صحي  �لو�صع  بتطور 
�لفري��ص �إىل �قف عجلة كرة �لقدم ��لريا�صة عموما يف ظل قيود ���صعة 
فر�صت على حركة �لتنقل ��ل�صفر يف د�ل �لعامل للحد من تف�صيه. �ت�صبب 

�لفري��ص حتى �صباح �لأحد باأكر من 31 �ألف �فاة معلنة عامليا.

اتفاق على انطالق الألعاب الأوملبية يف 23 يوليو 

توتنهام يجيز ل�سون وبريغفاين العودة اإىل بلديهما 

�أجل  من  �إيطاليا،  �إىل  بالدهم  من  �لالعبني  جميع  بعودة  ق��ر�ر�ً  �لإي��ط��ايل  ميالن  �إن��رت  فريق  �إد�رة  �تخذت 
�أنحاء  يف  �نت�صر  ��ل��ذي  �جلديد،  كور�نا  فري��ص  �أزم��ة  ب�صبب  موؤخر�ً  �صفرهم  بعد  �ملقبلة،  للفرتة  �ل�صتعد�د 

�إيطاليا.
ذكرت �صحيفة لغازيتا ديللو �صبورت �لإيطالية، �أن �إنرت ميالن ��صتدعى 7 لعبني �ملتو�جدين خارج �إيطاليا 
يف �لوقت �حلايل من �أجل �لعودة، �ق�صاء فرتة �لعزل �ل�صحي �ملقررة 14 يوماً، ��لتي تبد�أ منذ عودتهم �إىل 

�إيطاليا خالل �لأ�صبوع �ملقبل.
لعبو �إنرت ميالن �لذين غادر�� �إيطاليا هم فيكتور مو�صي�ص، �ر�ميلو لوكاكو، ��صمري هاند�نوفيت�ص، �دييغو 
غودين، �كري�صتيان �إريك�صن، �مار�صيلو بر�ز�فيت�ص، �ذلك بناًء على تعليمات من م�صوؤ�يل “�لنري�تز�ري”، 

ب�صبب �خلوف من �لتعر�ص لالإ�صابة بفري��ص كور�نا.
��أ�صافت �ل�صحيفة �أن قر�ر عودة لعبي �إنرت ميالن ياأتي ب�صبب عدم رغبة �أنطونيو كونتي يف �أن ي�صتهلك �قتاً 

كبري�ً، من �أجل رفع �ملعدلت �لبدنية لالعبيه مقارنة مع �لفرق �لأخرى، بالرغم من عدم معرفة موعد عودة 
ن�صاط كرة �لقدم حتى �لآن.

�أحد يعرف كيف  �إنرت ميالن يف �حلفاظ على �صالمة لعبيه فى �لوقت �حل��ايل، لأنه ل  بالإ�صافة �إىل رغبة 
�لوباء؟، �يف هذه  �لتعامل مع  �لد�ل �خلارجية من  �مل�صتقبل؟، �كيف �صيكون رد فعل  �صيتطور �لفري��ص فى 
�حلالة قد يو�جه �لالعبون �أزمة يف �لعودة �إىل �إيطاليا مرة �أخرى، �هو ما حتا�ل �إد�رة �إنرت جتنبه يف �لوقت 

�حلايل.
من جانب �آخر، بات نادى �إنرت مهدد�ً بفقد�ن عدد من جنومه ب�صبب �لأزمة �لقت�صادية �لتي �صيعانيها جر�ء 

توقف �لن�صاط �لكر�ي، على خلفية �نت�صار فري��ص كور�نا ب�صكل كبري يف �إيطاليا.
�ذكر موقع كالت�صيو مريكاتو �لإيطايل، �أن هناك �لعديد من �لأندية تطمح يف �صم جنوم �إنرت ميالن يف �ل�صيف 

�ملقبل، على ر�أ�صها بر�صلونة �لذي يرغب فى دفع �ل�صرط �جلز�ئي يف عقد �لأرجنتينى ل�تار� مارتينيز.

الهالل ال�سعودي يجدد عقد طلب عاجل من اإدارة اإنرت ميالن اإىل جنومه
الفرن�سي غوميز

�إد�رة نادي �لهالل �ل�صعودي قررت تفعيل بند متديد  �أن  �إخباري،  ذكر تقرير 
عقد مهاجم �لفريق �لأ�ل، �لفرن�صي بافيتمبي غوميز، لعام �آخر.

�لتمديد  بند  فعلت  �لهالل  �إد�رة  �أن  �ل�صعودية،  �لريا�صية  �صحيفة  �أ��صحت 
يونيو  بحلول  عقده  ينتهي  �أن  �ملفرت�ص  من  ك��ان  �ل��ذي  بغوميز،  لالحتفاظ 
يوليو  يف  بذلك  �صينتهي  غوميز  عقد  �أن  �إىل  ��أ���ص��ارت  �ملقبل.  “حزير�ن” 
زي��ادة �ملدة يف حال مت متديد �لعقود �جلارية  �حتمال  مع  “متوز” 2021، 

لالعبني، بح�صب نظام �لحتاد �لد�يل للعبة “فيفا”، ��لحتاد �ل�صعودي.
�كان غوميز �صاهم يف فوز �لهالل بلقب د�ري �أبطال �آ�صيا �لعام �ملا�صي، حيث 

ح�صل على لقب هد�ف �لبطولة بر�صيد 11 هدفاً. 

العدد 12897 بتاريخ 2020/3/31   
 اإعالن بالن�صر لتقدمي م�صتندات اأمام اخلربة احل�صابية  

يف الدعوى 2020/148 جتاري جزئي 
 حيث �نه �صدر حكم من حمكمة دبي بندبنا �خلبري �حل�صابي يف �لدعوى رقم )2020/148(
�لذكر  �صالفة  �لدعوى  برفع  مار�يام  �ملدعي/تاكي�صي  قامت  فقد  جزئي  جتاري 
لاللكرت�نيات  & �مييج  �صا�ند  �ركيتكت�صر  �لأ�ىل/  عليها  �ملدعي  فيها  ��خت�صمكم 
 & �صا�ند  �ركيتكت�صر  �لثاين / ثري لوفريد� ب�صفته مدير  �ملدعي عليه  م م -  ذ  �ص 
مكتبنا  مبقر  م�صتند�تكم  كافة  بتقدمي  ندعوكم  فاإننا  �عليه  لاللكرت�نيات   �مييج 
�ذلك   206 رقم  �أمام حمطة مرت� جيجيكو مكتب  �أركاد  بناية  �لقرهود  �لكائن يف 
info@ : يوم 2019/4/2 �� �ر�صال كافة ما لديكم من م�صتند�ت على �لمييل

 04259988 expertmalik.com هاتف رقم 
اخلبري احل�صابي/ابراهيم عبدامللك حممد
قيد رقم )1(   
زميل املجمع العربي للمحا�صبني القانونيني
ع�صو  جمعية املحا�صبني ومدققي احل�صابات   

اإجتمـــــــاع خبـــــــرة

العدد 12897 بتاريخ 2020/3/31   
 اعـــــــالن       

تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل ��لت�صديقات- خورفكان : �ل�صيدة/ 
فاطمة �حمد حممد �ل�صاعر �لعبد�يل ، �جلن�صية : �لإم��ار�ت �طلب �لت�صديق على 
ملتقى  �لتجاري مطعم  �ل�صم  100% يف  �لبالغة  )ت��ن��ازل( يف ح�صته  يت�صمن  حم��رر 
يف  �لق��ت�����ص��ادي��ة  �لتنمية  د�ئ���رة  م��ن  ��مل��رخ�����ص   ، مطعم  �لرخ�صة  ن�صاط   ، �لنيلني 
خورفكان رخ�صة جتارية رقم 767634 �ل�صادر بتاريخ 2019/4/25 يف د�ئرة �لتنمية 
�لفاحت حممد عبد�لرحيم عبد�هلل - �جلن�صية  �ل�صيد/  �لإقت�صادية بخورفكان. �ىل 
�صيقوم  خورفكان  مدينة  يف  �لعدل  �لكاتب  ب��ان  للجميع  معلوما  ليكن  �ل�����ص��ود�ن.   :
من  ��صبوعني  �نق�صاء  بعد  �ملذكور  �ملحرر  يف  �ل�صاأن  ذ�ي  توقيعات  على  بالت�صديق 

تاريخ ن�صر هذ� �لعالن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
د. عائ�صة حممد علي 

  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 12897 بتاريخ 2020/3/31   

اعالن بالن�صر
                         يف الدعوى رقم 268/2020/60 امر اداء    

مو�صوع �لدعوى : �ملطالبة مببلغ 20000 درهم مع �لفو�ئد �لقانونية   
طالب �لإعالن : �لبحار �ل�صبع لعمال �لتكييف - �ص ذ م م - �صفته بالق�صية : مدعي 

�ميثله : �بر�هيم علي �ملو�صى �حلمادي - �صفته بالق�صية : �كيل
�ملطلوب �إعالنهما : 1- �يه. بي. �م بندرز - �ص ذ م م  2-�حمد ماجد �حمد �لغرير - �صفتهما 

بالق�صية : مدعي عليهما - جمهويل حمل �لإقامة 
مو�صوع �لإعالن : قررت حمكمة دبي �لبتد�ئية بتاريخ 2020/1/20 بالز�م �ملدعى عليهما �يه. 
بي. �م بندرز - �ص ذ م م � �حمد ماجد �حمد �لغرير بان يوؤديا بالت�صامن للمدعية �لبحار �ل�صبع 
لعمال �لتكييف - �ص ذ م م مبلغ 20000 درهم )ع�صر�ن �لف درهم( ��لفو�ئد �لقانونية 9% �صنويا 
�لتام ��لر�صوم ��مل�صاريف �مبلغ خم�صمائة درهم  �ل�صد�د  من تاريخ ��صتحقاق كل �صيك �حتى 
�لأمر  �إ�صتئناف  �لكم �حلق يف  كفالة.  �ملعجل بال  بالنفاذ  �لأم��ر  ��صملت  �ملحاماة  �تعاب  مقابل 

خالل 15 يوم من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �لعالن.
رئي�س الق�صم         

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  
العدد 12897 بتاريخ 2020/3/31   

اعالن بالن�صر        
يف  الدعوى 1262/2019/20 جتاري كلي  

مو�صوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها مببلغ �قدره )مليون ��أربعمائة ���حد ��صبعون �لفا �خم�صة 
�ع�صر�ن درهما( ��لر�صوم ��مل�صاريف ��تعاب �ملحاماة ��لفائدة  12% من تاريخ �ل�صتحقاق �حتى �ل�صد�د �لتام 

��صمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة. 
طالب �لإعالن : �صركة كو�ليتي لالملنيوم ��لزجاج - ذ م م - �صفته بالق�صية : مدعي  
�ميثله : حممد مرت�صى يعقوب مرت�صى برهان �لها�صمي - �صفته بالق�صية : �كيل 

�ملطلوب �إعالنه : 1- �صركة �صيدكو للمقا�لت �لعامة - ذ م م - �صفته  بالق�صية : مدعي عليه
جمهول حمل �لإقامة 

)مليون  �ق��دره  مببلغ  عليها  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  �مو�صوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد   : �لإع��الن  مو�صوع 
��أربعمائة ���حد ��صبعون �لفا �خم�صة �ع�صر�ن درهما( ��لر�صوم ��مل�صاريف ��تعاب �ملحاماة ��لفائدة  %12 
من تاريخ �ل�صتحقاق �حتى �ل�صد�د �لتام ��صمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة. �حددت لها جل�صة يوم �لحد 
�ملو�فق 2020/4/19 �ل�صاعة 9.30 �ص بالقاعة Ch1.C.15 لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أ� من ميثلك قانونيا 

�عليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �� م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  

العدد 12897 بتاريخ 2020/3/31   
اعالن بالن�صر        

يف  الدعوى 62/2020/72 تظلم جتاري  
مو�صوع �لدعوى : تظلم من �لقر�ر �ل�صادر 

يف �لدعوى رقم 105/2020 حجز حتفظي جتاري ��لر�صوم ��مل�صاريف. 
كريديت  م���وت���ور�ل  �صابقا  م  م  ذ  ك��وم��ب��اين  ك��ري��دي��ت  �صوليو�صنز  م���وت���ور�ل   -1  / �لإع����الن  ط��ال��ب 

كوربوري�صن - �صفته بالق�صية : متظلم 
�ملطلوب �إعالنهم: 1- مور�ت هاكان ��ز�ن 2-م�صطفى د���د ماهر �لكردي 3-د���د م�صطفى د���د 
�صيري�  لوي�ص  �لكردي 6-خو�صيه  د���د ماهر  �لكردي 5-�صامي  د���د ماهر  �صمري  �لكردي 4-  ماهر 
لوبيز  7-�أناتويل دي�صي 8- حممد �صيليهتني �صيد �هلل فيد�ل 9-ديفيد جون�صون 10-هانز بيلي�ص 11-

ماهر د���د �لكردي 12-جورجي دميرت�ف جورجيف - �صفتهم بالق�صية : متظلم �صده - جمهويل 
حمل �لقامة.  مو�صوع �لإعالن : قد �قام عليكم �لتظلم �ملذكورة �عاله �مو�صوعه تظلم من �لقر�ر 
�ل�صادر يف �لدعوى رقم 105/2020 حجز حتفظي جتاري ��لر�صوم ��مل�صاريف.  �حددت لها جل�صة يوم 
�لأحد �ملو�فق  2020/4/19 �ل�صاعة 8.30 �ص بالقاعة Ch1.A.5 لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أ� من 
ميثلك قانونيا �عليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �� م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام 

على �لأقل ، �يف حالة تخلفك فان �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري. 
رئي�س الق�صم         

حماكم دبي

حمكمة دبي البتدائية   التجارية 
العدد 12897 بتاريخ 2020/3/31   

اعالن بالن�صر        
يف  الدعوى  63/2020/72 تظلم جتاري   

مو�صوع �لدعوى : تظلم من �لقر�ر �ل�صادر رقم 194/2020 �مر على عري�صة جتاري 
��لر�صوم ��مل�صاريف  

طالب �لإعالن / 1- بر�صتيج للمحاماة ��ل�صت�صار�ت �لقانونية ملالكها/ علي �إ�صماعيل 
عماد  :1- حممد  �إع��الن��ه  �ملطلوب   - : متظلم  بالق�صية  �صفته   - �جل��رم��ن   �بر�هيم 

�صوكت كوك�ص - �صفته بالق�صية : متظلم �صده - جمهول حمل �لقامة
مو�صوع �لإعالن : قد �قام عليكم �لتظلم �ملذكورة �عاله �مو�صوعه تظلم من �لقر�ر 
لها  �ح��ددت  ��مل�صاريف   ��لر�صوم  �مر على عري�صة جت��اري   194/2020 رقم  �ل�صادر 
لذ�   Ch1.A.5 بالقاعة  �ص   8.30 �ل�صاعة   2020/4/19 �مل��و�ف��ق  �لح��د  ي��وم  جل�صة 
فاأنت مكلف باحل�صور �أ� من ميثلك قانونيا �عليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �� 
م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل ، �يف حالة تخلفك فان �حلكم 

�صيكون مبثابة ح�صوري. 
رئي�س الق�صم         

حماكم دبي

حمكمة دبي البتدائية   التجارية 
العدد 12897 بتاريخ 2020/3/31   

اعالن بالن�صر 
                      يف التنفيذ رقم 200/2020/207 تنفيذ جتاري  

مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 251/2019 جتاري كلي ��ملعدل 
بالإ�صتئناف رقم 1774/2019 ��صتئناف جتاري ، ب�صد�د �ملبلغ �ملنفذ به �قدره ) 3461202 درهم(، 

�صامال للر�صوم ��مل�صاريف 
طالب �لإع��الن : بنك �ت�ص ��ص بي �صي �ل�صرق �ل��صط �ملحد�د - فرع دبي �صفته بالق�صية : 

طالب �لتنفيذ  �ميثله : �حمد ح�صن رم�صان �آل علي - �صفته بالق�صية : �كيل
�ملطلوب �إعالنهم : 1- ر��صن للمقا�لت - �ص ذ م م  2-حممد نوبل للتجارة - �ص ذ م م  3-جانيان 

هولدينج ليمتد - �صفتهم بالق�صية : منفذ �صدهم - جمهويل حمل �لإقامة 
مو�صوع �لإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله ��لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
به �قدره )3461202( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �� خزينة �ملحكمة. �عليه فان �ملحكمة �صتبا�صر 
تاريخ  يوما من   15 �ملذكور خالل  بالقر�ر  �للتز�م  �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم  �لج���ر�ء�ت 

ن�صر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12897 بتاريخ 2020/3/31   

اعالن بالن�صر 
                      يف التنفيذ رقم 3562/2019/207 تنفيذ جتاري  

مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 2018/2000 جتاري كلي ، ب�صد�د �ملبلغ �ملنفذ 
به �قدره )1608095 درهم( ، �صامال للر�صوم ��مل�صاريف 

طالب �لإعالن : �لقا�صم �نرتنا�صيونال ملقا�لت �لبناء )ذ م م( �صفته بالق�صية : طالب �لتنفيذ 
�ميثله : عماد جمعة ح�صني علي �أهلي - �صفته بالق�صية : �كيل

�ملطلوب �إعالنهم : 4- مدر�صة �خلليج �لنموذجية موؤ�ص�صة فردية مملوكة لورثة �ملرحوم ح�صر حممد 
دملوك 5- �ل�صيخة مرية بنت �صهيل بطي �ل مكتوم 1-�صهيل ح�صر حممد بن دملوك 2- �حمد ح�صر 
حممد بن دمل��وك 6-بطي ح�صر حممد بن دمل��وك 7- �صعيد ح�صر حممد بن دمل��وك 8- فاطمة ح�صر 
حممد بن دملوك 9- جميلة ح�صر حممد بن دملوك 3- عفر�ء ح�صر دملوك - �صفتهم بالق�صية : منفذ 
�صدهم - جمهول حمل �لإقامة.  مو�صوع �لإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله 
��لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به �قدره )1608095( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �� خزينة �ملحكمة. �عليه 
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�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12897 بتاريخ 2020/3/31   
اعالن بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم 1612/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 2019/282 جتاري كلي ، 

ب�صد�د �ملبلغ �ملنفذ به �قدره )723020 درهم( ، �صامال للر�صوم ��مل�صاريف 
طالب �لإعالن : بنك �لإحتاد �لوطني  �صفته بالق�صية : طالب �لتنفيذ 

�ميثله : عبد�هلل حممد ر�صول علي �لهرمودي -  �صفته بالق�صية : �كيل
�ملطلوب �إعالنه  : 1- �لعنود جا�صم مطر جا�صم مفتاح - �صفته بالق�صية : منفذ �صده 

- جمهول حمل �لإقامة 
�ملذكورة �عاله ��لز�مك بدفع  �لتنفيذية  �أقام عليك �لدعوى  �لإع��الن : قد  مو�صوع 
�ملبلغ �ملنفذ به �قدره )723020( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �� خزينة �ملحكمة. �عليه فان 
�ملذكور  بالقر�ر  �للتز�م  �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم  �لج��ر�ء�ت  �صتبا�صر  �ملحكمة 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12897 بتاريخ 2020/3/31   

اعالن بالن�صر 
                      يف التنفيذ رقم 2186/2020/207 تنفيذ جتاري  

مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 2019/372 جتاري كلي ، ب�صد�د 
�ملبلغ �ملنفذ به �قدره ) 22659 درهم( ، �صامال للر�صوم ��مل�صاريف 

طالب �لإعالن : نو�ة لال�صتثمار�ت - �ص ذ م م - �صفته بالق�صية : طالب �لتنفيذ 
�ميثله : خالد كلندر عبد�هلل ح�صني -  �صفته بالق�صية : �كيل

�ملطلوب �إعالنه : 1- ميخائيل جون كولري - �صفته  بالق�صية : منفذ �صده
جمهول حمل �لإقامة 

مو�صوع �لإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله ��لز�مك بدفع �ملبلغ 
�ملنفذ به �قدره )22659( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �� خزينة �ملحكمة. �عليه 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�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12897 بتاريخ 2020/3/31   

اعالن بالن�صر 
                      يف التنفيذ رقم 1312/2020/207 تنفيذ جتاري  

مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 2020/268 �مر �د�ء ، ب�صد�د �ملبلغ 
�ملنفذ به �قدره )24699 درهم( ، �صامال للر�صوم ��مل�صاريف 

: طالب  بالق�صية  - �صفته  م  م  ذ  �ص   - �لتكييف  �ل�صبع لعمال  �لبحار   : �لإع��الن  طالب 
�لتنفيذ - �ميثله : �إبر�هيم علي �ملو�صى �حلمادري - �صفته بالق�صية : �كيل

�لغرير -  م  2-�أح��م��د ماجد �حمد  م  ذ  ���ص  ب��ل��درز -  �م.  ب��ي.  �ي��ه.  �إعالنهما : 1-  �ملطلوب 
�صفتهما بالق�صية : منفذ �صدهما - جمهول حمل �لإقامة 

مو�صوع �لإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله ��لز�مك بدفع �ملبلغ 
�ملنفذ به �قدره )24699( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �� خزينة �ملحكمة. �عليه 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�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12897 بتاريخ 2020/3/31   

اعالن بالن�صر 
                      يف التنفيذ رقم 2128/2020/207 تنفيذ جتاري  

مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 2018/936 جتاري كلي ، 
ب�صد�د �ملبلغ �ملنفذ به �قدره )996701 درهم( ، �صامال للر�صوم ��مل�صاريف 

طالب �لإعالن : فندق كارلتون بال�ص - �ص ذ م م - �صفته بالق�صية : طالب �لتنفيذ 
�ملطلوب �إعالنه : 1- �ل�صاطئ �لزرق لل�صياحة - �ص ذ م م - �صفته بالق�صية : منفذ 

�صده - جمهول حمل �لإقامة 
�ملذكورة �عاله ��لز�مك بدفع  �لتنفيذية  �أقام عليك �لدعوى  �لإع��الن : قد  مو�صوع 
�ملبلغ �ملنفذ به �قدره )996701( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �� خزينة �ملحكمة. �عليه فان 
�ملذكور  بالقر�ر  �للتز�م  �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم  �لج��ر�ء�ت  �صتبا�صر  �ملحكمة 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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الفجر الريا�ضي

�ملحلي،  بالتوقيت  �ل�صبت-�لأحد  ليل  منت�صف  عند  �نتهت 
بالعودة قبل  �لتي منحتها �ل�صني للر�غبني  �ملهلة �لأخرية 
ملكافحة  خطتها  �صمن  �جل��دي��دة  �لإج����ر�ء�ت  باتخاذ  �لبدء 

بعجز  ت�صبب  ما  �مل�صتجد،  ك��ور�ن��ا  فري��ص  �ب��اء  �نت�صار 
�لعديد من لعبي كرة �لقدم �لأجانب عن �لعودة �ىل 

�أنديتهم يف �لوقت �ملحدد.
��أعلنت �ل�صني يف �قت متاأخر من م�صاء �خلمي�ص 
�أن��ه��ا خف�صت ع��دد �ل��رح��الت �ل��د�ل��ي��ة، ��ن���ه بدء� 
من منت�صف ليل �ل�صبت لن يعود باإمكان �لأجانب 

�لدخول �إليها حتى �أ�لئك �لذين يحملون تاأ�صري�ت 
�صاحلة ��إقامات.

�فر�ص قر�ر �حلكومة �ل�صينية على �لعائدين مت�صية 
�أ�صبوعني يف �لعزل �ملنزيل.

�لقدم،  �مل ي�صتثن قر�ر �حلكومة لعبي كرة 
با�لينيو،  ما ت�صبب بحرمان �لرب�زيلي 

�ل�صابق،  �لإ�صباين  بر�صلونة  لعب 

يف �لعودة �ىل فريقه غو�جنو �يفرغر�ند، �صاأنه �صاأن �لعديد 
�لذي  �لكبري  �لنخفا�ص  ظ��ل  يف  �لآخ��ري��ن،  �لالعبني  م��ن 

طال �لرحالت �جلوية �لد�لية.
�لالعبني  �����ص���م���اء  لئ���ح���ة  �ت�������ص���م 
بالو�صول  ف�صلو�  �ل��ذي��ن  ��مل��درب��ني 
�ملحدد  �مل���وع���د  ق��ب��ل  �ل�����ص��ني  �إىل 
�أي�����������ص�����ا �ل����ن����م���������ص����وي م����ارك����و 
�أرنا�توفيت�ص مهاجم ��صت هام 
�ل�صابق  �لإن��ك��ل��ي��زي  ي��ون��اي��ت��د 
يوجه  ما  �حل��ايل،  ��صنغهاي 
���ص��رب��ة �أخ����رى لآم����ال د�ري 
�ل�صوير �ل�صيني باأن يبد�أ يف 

�قت قريب.
�أق����ل ح��ظ��ا م���ن زم���الئ���ه يف �لفريق  �أرن��ا�ت��وف��ي��ت�����ص  �ك����ان 
�لرب�زيليني �أ��صكار �هولك �ريكارد� لوبيز �لذين ��صتاأجر�� 

طائرة خا�صة �صغرية للعودة �إىل �ل�صني.
�صنغهاي ليل  ب��ا�ل��و يف  �صا�  م��ن  �ل��ق��ادم��ة  �ل��ط��ائ��رة  �حطت 
�جلمعة حيث ��صل �لالعبون مع عائالتهم �فقا لل�صحف 
�ل�����ص��ي��ن��ي��ة �مل��ح��ل��ي��ة، ب��ع��د ت��وق��ف ب�����ص��ي��ط يف م��ال��ط��ا للتز�د 

بالوقود.
�لعزل  يف  ي��وم��اً   14 �لآن  �ل��رب�زي��ل��ي  �ل��ث��الث��ي  ��صيق�صي 

�ملنزيل، قبل �للتحاق بفريقهم.
تالي�صكا  �ندر�صون  �مو�طنه  عاما(   31( با�لينيو  �ف�صل 
ذك��رت �صحيفة  كما  �ل�صيني،  �ل���د�ري  بطل  �ىل  �ل��ع��ودة  يف 
“غو�نغجو د�يلي”، كحال �لكولومبي �لد�يل جيو مورينو 
لعب �صنغاي �صينخو� �لذي بقي يف بالده نتيجة �لقيود على 

حركة �لتنقل ��ل�صفر.
لعبه  �إ�صابة  �ملا�صي  �لأح��د  لونينغ  �صاند�نغ  ن��ادي  ��أعلن 
�لبلجيكي مر��ن فاليني، �لالعب �ل�صابق ملان�ص�صرت يونايتد 
�لإنكليزي، بالفري��ص، مو�صحا �نه مت �كت�صاف �إ�صابته بعد 
�حلالة  عاما،  �ل�32  �إب��ن  ��أ�صبح  �ل��ب��الد.  خ��ارج  عودته من 

�لوحيدة من نوعها يف د�ري �ل�صوبر �ل�صيني لكرة �لقدم.
قيودها على  �ل�صني  �صرتفع  �لآن متى  ���صحا حتى  �لي�ص 

دخول �لجانب.
من جانبه ن�صر فابيو كانافار�، قائد منتخب �إيطاليا �لفائز 
بكاأ�ص �لعامل �مدرب فريق غو�جنو �يفرغر�ند، �صورة له يف 
�ل�صني �هو يركب در�جته �لنارية يف عطلة نهاية �لأ�صبوع 

بعد �أن �أكمل فرتة �حلجر �ل�صحي.
�كان من �ملقرر �أن ينطلق �لد�ري �ل�صيني يف 22 �صباط/
بعد  م�صمى  غري  �أج��ل  �إىل  تاأجيله  مت  لكن  �ملا�صي،  فرب�ير 
�لأ�ل/ كانون  ��ه��ان يف  “كوفيد19-” يف  تف�صي فري��ص 

دي�صمرب 2019.
�ألف �صخ�ص، ��إىل   34 �إىل �فاة ما يقارب  ��أدى �لفري��ص 
�أنحاء  جميع  يف  �صخ�ص  �أل���ف   700 ع��ن  ي��زي��د  م��ا  ����ص��اب��ة 
�لعامل، لكن �لأعد�د �نح�صرت يف �لآ�نة �لأخرية �بد�أت تعود 
حمتمل  جديد  تهديد  مع  بحذر  �لطبيعية  �حلياة  مظاهر 

متمثل بالإ�صابات “�مل�صتوردة”.

باولينيو واآخرون يف�سلون 
بالعودة اإىل ال�سني 

�صيحتفل قائد نادي ريال مدريد، �صريجيو ر�مو�ص، 
بعيد م��ي��الده 34، �أم�����ص �لإث��ن��ني، يف ظ��ر�ف غري 
ع���ادي���ة، ح��ي��ث ���ص��ت��ق��ام �لح���ت���ف���الت خ��ل��ف �لأب�����و�ب 

�ملغلقة، بعد �نت�صار �باء فري��ص كور�نا.
�أ��صحت �صحيفة �آ�ص �لإ�صبانية، �أن �صخرة �لدفاع 

ب�صبب  خم��ت��ل��ف��اً  م��ي��الد  ع��ي��د  �صيعي�ص  ر�م���و����ص 
ف��ري����ص ك���ور�ن���ا، �ع��الم��ات �ل���ص��ت��ف��ه��ام �لتي 
حيث  برنابيو،  �صانتياغو  يف  مب�صتقبله  حتيط 
��لنادي  ملو�صمني،  �لتجديد  يريد  �لالعب  �أن 

�صيقدم له عقد جديد ملو�صم ��حد.
����ص��ي��ن��ت��ه��ي ع��ق��د ر�م���و����ص �حل����ايل م���ع ريال 

2021، �مل  30 يونيو )ح��زي��ر�ن(  مدريد يف 
ت��ك��ن ه��ن��اك �أي حم���ادث���ات ل��ت��ج��دي��د �ل��ع��ق��د، �يف 

�لوقت �حلا�صر �بالنظر �إىل �أزمة فري��ص كور�نا 
�أن عملية  ي��ب��د�  ح��ي��ث  م��وؤق��ت��اً،  �مل�����ص��األ��ة  تعليق  مت 

�لتفا��ص معقدة.
كما كان �حلال مع جتديد عقده يف عام 2015 
هناك  يكن  مل  �إذ�  م��ن��ه،  مفر  ل  �أم���ر   ،2019�

�إىل  �ل���ت���و����ص���ل  يف  ت����ق����دم 
�عتبار�ً  مر�صي،  �تفاق 
)كانون  ي��ن��اي��ر   1 م���ن 
 ،2021 �ل���������ث���������اين( 

�صيكون لر�مو�ص �حلرية 
نادي،  �أي  مع  �لتفا��ص  يف 

�مغادرة ريال مدريد يف نهاية 
�ملو�صم �ملقبل جماناً.

�لنادي  �أن  �إىل  ي�صري  �صيء  ك��ل 

���ص��ي��م��ن��ح �ل���الع���ب جت��دي��د مل���دة ع���ام���اً ��ح������د�ً، كما 
�أعمارهم  �ل��ذي��ن  �ل��الع��ب��ني  م��ع جميع  �حل���ال  ه��و 
ع���ام���اً، يف ح��ني يريد   30 ف���وق 
حتى  �لتجديد  ر�م��و���ص 
 ،2023 ع��������������ام 
ع����ل����ى �ف�����رت�������ص 
�أن�����ه ب��ح��ل��ول 30 
)حزير�ن(  يونيو 
ك������ان   ،2023
بعد  يتطلع  �ل��الع��ب 
ذلك �إىل تعليق حذ�ءه 
مع مدريد، ��لإعالن 
كرة  �عتز�له  ع��ن 

�لقدم.

رامو�س يواجه م�ستقباًل 
جمهوًل يف ريال مدريد

•• دبي -الفجر :

�لإمار�ت  �حت��اد  رئي�ص  �لنعيمي  حميد  بن  ر��صد  �ل�صيخ  من  بتوجيهات   
�إم��ارة دبي حتت  �لتابعة لحت��اد �لكرة يف  لكرة �لقدم تقرر ��صع �ملر�فق 
ملو�جهة  �ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت  د�ل���ة  يف  �ملخت�صة  �جل��ه��ات  ت�صرف 

.  »COVID19« فري��ص كور�نا �مل�صتجد �ملعر�ف باإ�صم
�منطقة  �ملختلفة  بالعياد�ت  �ملجهزة  �لطبية  �ملنطقة  �مل��ر�ف��ق  �ت�صمل 
معد�ت  �أح��دث  ت�صم  ريا�صية  ��صالة  ��صيدلية  �نتظار  �قاعة  ��صتقبال 
32 غرفة فندقية جمهزة  �ل��ذي يحتوي على  �لتدريب �فندق �لحت��اد 
غرفة   12 �إىل جانب  �قاعة �جتماعات كربى ��أخ��رى لتنا�ل �لوجبات 

موؤثثة ب�صكن �لحتاد .
د�لة  :”�إن  �ل��ك��رة  �حت��اد  رئي�ص  �لنعيمي  حميد  ب��ن  ر����ص��د  �ل�صيخ  �ق��ال 
�لو�صع  م��ع  تعاملت  �لتي  �ل���د�ل  �أف�صل  م��ن  �ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت 
�ل�صحي �ل��ر�ه��ن م��ن خ��الل ح��زم��ة م��ن �ل��ق��ر�ر�ت ��ل��ت��د�ب��ري �لوقائية 
للمحافظة على �صالمة �ملو�طنني ��ملقيمني �فق �أعلى معايري �ل�صالمة 

بالعامل �إىل جانب �ملبادر�ت مل�صاعدة بع�ص �لد�ل �لتي تاأثرت بهذ� �لوباء« 
.

��صتكماًل  �ل���ق���ر�ر  :”ياأتي  �لنعيمي  حميد  ب��ن  ر����ص��د  �ل�����ص��ي��خ  ��أ����ص���اف 
مع  ��ل��وق��وف  �مل�صاهمة  على  حر�صنا  �إط��ار  يف  بها  نقوم  �لتي  للمبادر�ت 

�جلهات �ملخت�صة بالد�لة حلماية �أفر�د �ملجتمع«.

 �رتفعت �أ�صهم نادي يوفنتو�ص، بطل �لد�ري �لإيطايل 
�أن  بعد  �ذل��ك  �ملا�صية،  �لثمانية  �ملو��صم  �لقدم يف  لكرة 
�ل�صبت على  �صاري  ��مل��درب ما�ريت�صيو  �لالعبون  ��فق 
تعليق  ظ��ل  يونيو يف   - ح��زي��ر�ن  ر��ت��ب��ه��م حتى  خف�ص 
�لن�صاطات �لريا�صية يف �لبالد  مناف�صات �لبطولة �كل 

ب�صبب فري��ص كور�نا �مل�صتجد.
�لالعبني  �تفاقات مع  ب��اإب��ر�م  ع��دة  �أندية عاملية  �ب��د�أت 
من  ق���ر�ر�ت  �إع���الن  حتى  �أ�  فيها،  �لعاملني  �خمتلف 
جانب ��حد، خلف�ص �لر��تب يف ظل �ل�صلل �صبه �لكامل 
“كوفيد- �ب��اء  ب�صبب  �لريا�صية  �ل�صعد  خمتلف  على 

.”19
مليون   90 “توفري  يعني  �ل��ذي  �لت��ف��اق  ه��ذ�  �نتيجة 
يور� )100،5 مليون د�لر( يف �ل�صنة �ملالية 2019-

�ل�صبت،  بيان  يف  يوفنتو�ص  �أف��اد  ما  بح�صب   ”2020
بور�صة  يف  باملئة   7،94 بن�صبة  �ل��ن��ادي  �أ�صهم  �رتفعت 
�ق���ت مبكر من  �ل�����ص��ادرة يف  �لأرق�����ام  بح�صب  م��ي��الن��و 

�لثنني.

�كان يوفنتو�ص مت�صدر� للد�ري �لإيطايل بفارق نقطة 
عن لت�صيو قبل �أن يتخذ يف �لتا�صع من �آذ�ر/مار�ص قر�ر 
على  كبرية  مالية  تبعات  عنه  �صيرتتب  �ل��ذي  �لتوقف 
�لأندية، ل�صيما يف ظل غياب �إير�د�ت �ملباريات �عائد�ت 

�لبث �لتلفزيوين.
�تعد �إيطاليا �أكر �لد�ل تاأثر� بوباء “كوفيد19-” يف 
�لعامل، �قد ��صل عدد �لوفيات فيها �ىل �أكر من 10 

�آلف �صخ�ص.
�قررت �ل�صلطات �ملحلية �قف كل �لن�صاطات �لريا�صية 
�أبريل �ملقبل، لكن هذ� �ملوعد  حتى �لثالث من ني�صان- 
�لر�هنة،  �ل�صحية  �لظر�ف  ظل  يف  �ملمدد  حكم  يف  بات 

ل�صيما يف غياب �أي �أفق ملعا�دة �ملناف�صات.
�لفت يوفنتو�ص �ىل �أنه بحال ��صتكمال مو�صم 2019-
2020، قد يح�صل �لالعبون يف �لأ�صهر �لالحقة على 
ر��ت����ب �أع��ل��ى م��ن ت��ل��ك �مل��ح��ددة يف ع��ق��وده��م، متوجها 
�لتز�مهم يف �قت  “بال�صكر �ىل �لالعبني ��ملدرب على 

�صعب بالن�صبة �ىل �جلميع”.
تو�صل  �ل��ذي  �لوحيد  �لكبري  �لفريق  لي�ص  �يوفنتو�ص 
�ىل �ت��ف��اق م��ع لع��ب��ي��ه م��ن �أج���ل خف�ص �ل���ر��ت���ب، بل 

بايرن  بينها  �لأ�ر�بية،  �لأندية  �لعديد من  حذ� حذ�ه 
ميونيخ �بور��صيا د�رمتوند �لأملانيان.

بتوجيهات را�صد بن حميد النعيمي

احتاد الكرة ي�سع مرافقه حتت ت�سرف اجلهات 
املخت�سة ملواجهة كورونا

ارتفاع اأ�سهم يوفنتو�س بعد املوافقة
�أكد نائب رئي�ص �لحتاد �لأملاين للتن�ص، ديرك هورد�رف، يف ت�صريحات  على خف�س الرواتب 

تلفزيونية، �أن �لقائمني على تنظيم بطولة �ميبلد�ن �صيعلنون خالل 
�لأ���ص��ب��وع �حل���ايل ع��ن �إل��غ��اء ث��ال��ث �ل��ب��ط��ولت �لأرب���ع �ل��ك��ربى للمو�صم 

�حلايل، ب�صبب ��صتمر�ر تف�صي فري��ص كور�نا حول �لعامل. 
“�لبطولة  �صابق:  �ق��ت  يف  للتن�ص  �إجن��ل��رت�  عموم  ن��ادي  م�صوؤ�يل  ق��ال 
�ملقررة على �ملالعب �لع�صبية ما بني 29 يونيو )حزير�ن(، �12 يوليو 
)متوز( لن تتم خلف �أبو�ب مغلقة د�ن جمهور، كما �أن �لتاأجيل ينطوي 

على �لكثري من �ملخاطر ��ل�صعوبات”.
�قال هورد�رف ل�صبكة �صكاي �صبورت�ص �لتلفزيونية يف �أملانيا: “منظمو 
�ميبلد�ن �إنهم �صيعقد�ن �جتماعاً ملجل�ص �لإد�رة �لأربعاء �ملقبل، ��إنهم 

�صيتخذ�ن �لقر�ر �لنهائي خالله”.
��أ���ص��اف �مل�����ص��وؤ�ل �لأمل����اين: “��أنا �أي�����ص��اً على �إط���الع مب��ا ي��ج��ري على 
م�����ص��ت��وى �حت����ادي حم���رتيف �حم���رتف���ات �ل��ت��ن�����ص، مت �ت��خ��اذ �لقر�ر�ت 
�ملطلوبة بالفعل، ��صتتخذ �ميبلد�ن قر�ر �لإلغاء �لأربعاء �ملقبل ل �صك 

يف ذلك، هذه خطوة �صر�رية يف �لو�صع �لر�هن”.
�ل�صفر  ق��ي��ود  �ل��و�ق��ع��ي مت��ام��اً، �يف ظ��ل  “من غ��ري  ��أردف ه����ورد�رف: 
�لآلف  للتن�ص جتتذب مئات  �إقامة بطولة د�لية  ت�صور  �ملطبقة حالياً 

من �لأ�صخا�ص من �صتى �نحاء �لعامل، هذ� ي�صعب ت�صوره”.

بطولة وميبلدون مهددة بالإلغاء

�لأ�صابيع  يف  ك��ب��ري�ً  حت���وًل  �لف��رت����ص��ي  �لريا�صي  �ل��ع��امل  �صهد 
�لأخرية، بعدما �جد �لريا�صيون �ملحرتفون �أنف�صهم حما�صرين 
حول  �لريا�صية  �لأن�����ص��ط��ة  غالبية  ت��وق��ف  نتيجة  م��ن��ازل��ه��م،  يف 

�لعامل، جر�ء تف�صي فري��ص كور�نا �مل�صتجد. 
قر�بة  �إىل  �مل��ج��الت  كافة  يف  �لعاملية  �لريا�صة  جن��وم  بان�صمام 
ثالثة مليار�ت ن�صمة يف �حلجر �ل�صحي، كافح م�صوؤ�يل ريا�صات 
مثل �صباقات �لأح�صنة، �ملالكمة، �لدر�جات �لهو�ئية، كرة �لقدم، 
�ريا�صة �ملحركات، من �أجل �ملحافظة على �لقاعدة �جلماهريية 
ظل  يف  �إي���ر�د�ت  تاأمني  �أج��ل  من  منهم  حما�لة  يف  لريا�صاتهم، 

توقف �لن�صاطات �لفعلية.

�لألعاب  د�رة  مثل  فعاليات  �تاأجيل  للمالعب  ت��ام  �إغ��الق  �م��ع 
�لأ�ملبية �ل�صيفية يف طوكيو، �كاأ�ص �أ�ر�با لكرة �لقدم 2020، 
يحقق �ملنظمون عائد�ت من �لإعالنات من خالل بث �لريا�صات 
�لفرت��صية على من�صات مثل يوتيوب، في�ص بوك، �تويت�ص، �أ� 

حتى من خالل بثها على من�صات �لتلفزيون �لتقليدية.
�لو�صول  �أج���ل  م��ن  �ملبا�صر  �لتدفقي  �ل��ب��ث  �ىل  �ملنظمون  �جل���اأ 
�حلقيقية،  �لفعاليات  من  �ملحر�مة  �جلماهريية  �لقو�عد  �ىل 
عرب  �ملف�صلني  جنومهم  مو�جهة  فر�صة  حتى  �إي��اه��م  مانحني 

�لألعاب �لإلكرت�نية.
�ك���ان �صباق ج��ائ��زة �إي��ط��ال��ي��ا �ل��ك��ربى ل��ل��در�ج��ات �ل��ن��اري��ة �لذي 

عطلة  �صباق  خ��الل  م�صجع  �أل��ف   200 قر�بة  تقريباً  ي�صتقطب 
�أن  على  دليل  �أب��رز  �ل�صهرية،  على حلبة موجيلو  �لأ�صبوع  نهاية 
��صتقطاب �جلمهور،  �إىل حد كبري على  �لعامل �لفرت��صي قادر 
�ذلك بعد �أن جتا�ز عدد متابعي �صباق �لأحد �لفرت��صي �لذي 

ر�ج له كجائزة �لبقاء يف �ملنزل، �لعدد �ملتوقع لل�صباق �لفعلي.
�يبقى هناك من يرف�ص �أن يكون طرفاً يف هذ� �لعامل �لفرت��صي، 
7 م��ر�ت يف فئة موتو جي بي �لإيطايل  �لعامل  على غ��ر�ر بطل 
بري�صيا  �أه���ل  ت�صجيع  ف�صل  �ل���ذي  ر����ص��ي،  فالنتينو  �مل��خ�����ص��رم 
�برغامو، �أ�لئك �لذين يهتفون يل يف �لعادة، يبد� �أنها منطقة 

حرب”، يف �إ�صارة منه �ىل �ملنطقة �ملوبوءة بفري��ص كور�نا.

فريو�س كورونا قد يغري وجه الريا�سة الفرتا�سية



يروي حمنته املرعبة مع كورونا
�إ�صابته بفري��ص  حتدث �صاب بريطاين دخل �لعناية �ملركزة بعد 
ب�"حمنة مرعبة"  كور�نا �مل�صتجد ل�صبكة �صكاي نيوز عما ��صفه 

عندما حتول �صعاله �حلاد �إىل �لتهاب رئوي.
تعود  �لأح���د،  �ل��ربي��ط��اين،  نيوز  �صكاي  موقع  ن�صره  م��ا  �بح�صب 
�ل�صعال  بعد  ب��ال��ط��و�رئ  د�ك���ر�ي  م��ات  ز�ج��ة  �ت�صال  �إىل  �لق�صة 

�ل�صديد لز�جها �عدم قدرته على �جللو�ص ب�صكل م�صتقيم.
�إحدى رئتي مات قد  �أن  �مل�صت�صفى، �جد �لأطباء  �مبجرد دخول 

�نهارت، ��لأخرى "لي�صت جيدة على �لإطالق".
مبفرده،  عاما   39 �لعمر  من  �لبالغ  �لرجل  ظل  �مل�صت�صفى،  �يف 
لأن عائلته منعت من دخول غرفته، كما �أن �لعائلة مل تتمكن من 
�إدر�ك طبيعة مر�ص مات، حيث �رتدى �لأطباء �صرت�ت �لطو�رئ 

�ل�صفر�ء �ظلو� يتحدثون من خالل �لأقنعة.
�قال مات �إن من حوله يف �حدة �لعناية �ملركزة مل يكونو� يف �صن 

�ل�80 �أ� 90 عاما بل "كان هناك �أنا�ص يف نف�ص عمري".
�أنه  باكينغهام�صري،  مقاطعة  من  �ه��و  م��ات،  �عتقد  �لبد�ية،  �يف 
م�صاب بنزلة برد �أ� �أنفلونز� �لي�ص مر�ص كوفيد19-، فقد لحظ 
�لأعر��ص لأ�ل مرة عندما توجه �إىل ��صتاد �ميبلي حل�صور نهائي 
كاأ�ص ر�بطة �لأندية �لإجنليزية لكرة �لقدم يف �لأ�ل من مار�ص، 

حيث كان يعاين من "�صعال جاف �صديد" �"�صد�ع خفيف".
��أدرك �أن �لأمر �أكر خطورة بعد �أن �أر�صل له ��لد�ه جهاز� يقي�ص 
معدل �صربات قلبه �ت�صبع �لأك�صجني، �بينما كان يجب �أن ي�صري 

�جلهاز �إىل 96 يف �ملئة، كانت �لقر�ءة يف حد�د 88 يف �ملئة.

كيف ت�ساهم دور الأزياء يف املعركة �سد كورونا؟
�أدت جائحة كور�نا �إىل �لكثري من �لأ�صر�ر يف عامل �ملو�صة، حيث 
�أغلقت �لكثري من �ملتاجر �لكربى �أبو�بها، ��صهدت عو��صم �صناعة 
�ملو�صة مثل ميالنو �باري�ص �نيويورك عمليات �إقفال �صبه كاملة، 

�إ�صافة �إىل �إلغاء �لفعاليات �خلا�صة باملو�صة يف معظم �لبلد�ن.
�لع�صيبة يبد�  �لأ�ق��ات  باملو�صة ��لأزي��اء يف هذه  �لعمل  �أن  �مبا 
�صرباً من �لعبث، فقد �صاركت �لعديد من �صركات �د�ر �لأزياء يف 

�جلهود �ملبذ�لة ملكافحة تف�صي فري��ص كور�نا على طريقتها.
فوغ  رئي�صة حت��ري��ر جملة  �ي��ن��ت��ور،  �آن���ا  �أع��ل��ن��ت  �ل�صياق،  ه��ذ�  �يف 
�لذين  لالأ�صخا�ص  �إغ��اث��ة  ���ص��ن��د�ق  فتح  ع��ن  ب���الأزي���اء  �ملخت�صة 

ت�صرررت �أعمالهم يف جمال �لأزياء جر�ء جائحة كور�نا.
من  �لكثري  هنالك   " بي�صت:  �ل��دي��ل��ي  ل�صحيفة  �ي��ن��ت��ور  �ق��ال��ت 
�ل�صغرية  �ل�صركات  ��أن  خا�صة  للم�صاعدة،  بحاجة  �لأ�صخا�ص 
�قت�صادية  ع��و�ق��ب  م��ن  يعانون  �ل��ب��الد  �أن��ح��اء  ��ل��ع��م��ال يف جميع 
�ملو�صة  جمتمع  يف  �أع�صاء  ه��م  �ملت�صررين  م��ن  �لعديد  م��دم��رة. 

لدينا، �بتد�ء من �مل�صممني ��نتهاء بعمال �لتجزئة"
�لد�لر�ت  ماليني  لالأزياء،  لورين  ر�ل��ف  موؤ�ص�صة  خ�ص�صت  كما 
ملكافحة فري��ص كور�نا، �دعم �لأ�صخا�ص �لذين �أ�صيبو� باملر�ص 

ممن يعملون يف �صناعة �لأزياء.
من جهتها تربعت جمموعة �أرماين ب� 1.25 مليون يور� )1.40 
عالج  ع��ل��ى  ت�����ص��رف  خمتلفة  م�صت�صفيات  لأرب��ع��ة  د�لر(  م��ل��ي��ون 
مر�صى كور�نا يف مدينة ميالنو، يف حني خ�ص�صت غوت�صي �أكر 

من 2 مليون يور� )2.23 مليون د�لر( للغر�ص نف�صه .
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ارتداء هذه الألوان يخفف التوتر ويزيد الإنتاجية 
لطاملا ربطت �لدر��صات بني �لألو�ن ��حلالة �ملز�جية لالإن�صان، �صو�ء كان ذلك فيما يتعلق باملالب�ص �أ� �لديكور �أ� 

�أي �صي يحيط بنا.
�مع فر�ص �لعزل �ل�صحي ب�صبب �نت�صار فري��ص كورنا، ��لذي يفر�ص علينا �لبقاء يف �ملنزل طو�ل �لوقت، نحن 

باأم�ص �حلاجة �إىل ما يح�صن من مز�جنا.
رم��ادي، �خرت  �رت��د�ء قمي�ص ريا�صي  �لتي ترتديها، فبدًل من  باملالب�ص  �أك��ر �عياً  �أن تكون  �ل�صباح، عليك  �يف 

�ملالب�ص ذ�ت �لألو�ن �لتي ميكن �أن يكون لها تاأثري �إيجابي على حالتك �لنف�صية.
�لطاملا ر�جت �مل�صممة �لأمريكية تانيا تايلور لفو�ئد �لألو�ن �تاأثريها �لنف�صي، من خالل ت�صاميم باألو�ن خا�صة 

عرب جمموعاتها �لناب�صة باحلياة، بالإ�صافة �إىل تاأثريها على حياة �لنا�ص خارج عامل �لأزياء.
�قبل �نت�صار جائحة كور�نا، كانت تانيا تقود ف�صول �لر�صم بالألو�ن يف �صالت �لعر�ص �يف �مل�صت�صفيات.

�لالإح�صا�ص بالهد�ء، تن�صح تانيا بالأزرق ��لبنف�صجي ��لوردي �لفاحت، حيث ت�صاعد هذه �لألو�ن على تهدئة �لعقل 
�زيادة �لرتكيز، كما �أنها تبطىء نب�صات �لقلب �تخفف �صغط �لدم �تقلل من �لقلق.

�يف حني �أن �للون �لأرج��و�ين مرتبط بالقوة ��ل��ر�ة، �إل �أن �لبنف�صجي له تاأثري مهدئ على �لعقل ��لأع�صاب، 
�لهذ� �ل�صبب غالباً ما ي�صتخدم يف تغليف منتجات �لتجميل. �عادة ما يرتبط �للون �لوردي باحلب ��لر�مان�صية، 

�لكن �جلرعات �ل�صغرية منه تهدئ لأنها ت�صري �إىل �لأمان ��ل�صعف.
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ملاذا يعترب التباعد الجتماعي اأهم اإجراء الآن؟
يف ظل عدم �جود عالج لفري��ص كور�نا، �ل لقاح يحمي من �لإ�صابة به 
�تخذت د�ل كثرية �إجر�ء�ت لتطبيق �لعزل ��لتباعد �لجتماعي. �يرجع 
�نت�صار �لفري��ص د�خل �ل�صني �خارجها يف �قت ق�صري.  �إىل �صرعة  ذلك 
باملئة من   59 �أن  �مل�صبوق هو  �أن �صبب هذ� �لنت�صار غري  �تقرتح در��صات 
�صاهمو�  �ل��ذي  �لوقت  �لأع��ر����ص يف  بالفري��ص مل تظهر عليهم  �مل�صابني 
فيه يف نقل �لعد�ى لغريهم. ��أن م�صافة �ل� 6 �أقد�م "2 مرت تقريباً" هي 
درع �لأمان حالياً لوقف هذ� �لفري��ص. �صبب �نت�صار �لفري��ص ب�صرعة �إىل 
خارج �ل�صني عدم فح�ص �حلالت �لتي مل تظهر عليها �أعر��ص كافية قبل 

تطبيق �لعزل ��لتباعد �لجتماعي بحزم د�خل �ل�صني
�قد �قرتحت در��صة مو�ّصعة �أجريت يف جامعة ها�ز�جن للعلوم ��لتكنولوجيا 
غري  �مل�صابني  م��ن  �لكبرية  �لن�صبة  ه��ذه  �ج��ود  �ل�صينية  ��ه���ان  مبدينة 

�ملعر�فني. �يرجع ذلك �إىل ما ُيعرف ب� "�حلالت غري �ملوؤكدة".
��لتي  �مل��وؤك��دة  غري  ك��ور�ن��ا  ح��الت  تقدير  مت  �ل�صينية  �لدر��صة  �بح�صب 
�آخرين بحو�يل  بنقله لأ�صخا�ص  �قامت  بالفري��ص  بالفعل  كانت م�صابة 
50 باملئة من �مل�صابني. �يف�صر ذلك �صرعة �نت�صار �ملر�ص �إىل د�ل عديدة 
خارج �ل�صني يف �قت ق�صري جد�ً. ��فقاً لهذه �لدر��صة بلغ عدد �حلالت 
�ملوؤكدة �مل�صابة بكور�نا د�خل �ل�صني يف 18 فرب�ير �ملا�صي: 25961، لكن 
�لعدد �حلقيقي للم�صابني �لذي مت تقديره �فق منوذج لنت�صار �لعد�ى 

طّوره �لباحثون يف هذه �لدر��صة: 36798.

كم مرة عليك تنظيف لوحة املفاتيح ؟
�ملنزل للم�صاعدة يف  يف �لوقت �حلا�صر يعمل �ملاليني من �لأ�صخا�ص من 
��ل�صا�صات  �ملفاتيح  لوحات  �تعد  �جل��دي��د.  ك��ور�ن��ا  فري��ص  �نت�صار  �ق��ف 
معد�ت حيوية بالن�صبة للكثري من �لأ�صخا�ص، لذ� ل بد من �حلفاظ على 

نظافتها �خلوها من �لفري��صات ب�صكل م�صتمر.
�إىل  �أن يعي�ص ملدة ت�صل  �أن �لفري��ص ميكن  �إىل  �أ�صارت �لدر��صات �لأ�لية 
�مع  لل�صد�أ.  �ملقا�م  ��ل��ف��ولذ  �لبال�صتيك  مثل  �لأ�صطح  على  �أي��ام  ثالثة 
منها،  ��لوقاية  �لأم��ر����ص  على  �ل�صيطرة  مر�كز  من  باحثون  �ج��د  ذل��ك 
يوماً   17 برين�صي�ص" ملدة  "د�ميوند  �صفينة  بقي على منت  �لفري��ص  باأن 
بعد مغادرة ركابها �مل�صابني. �بح�صب �خلرب�ء، تعتمد مدة بقاء �لفري��ص 
على نوع �لأ�صطح، �درجة تعر�صها لأ�صعة �ل�صم�ص، ��لختالفات يف درجات 
تعمل من  كنت  ����ص��و�ء  �ل�صطح.  تنظيف  م��ر�ت  �ع��دد  ��لرطوبة  �حل���ر�رة 
�ملنزل �أ� ل تز�ل م�صطر�ً للذهاب �إىل �لعمل، يجب عليك تنظيف �تعقيم 
مكتبك ��ملعد�ت �لتي ت�صتخدمها �خا�صة لوحة �ملفاتيح �فاأرة �لكمبيوتر 
�إن �أمكن �ذلك لأنها تعد بيئة خ�صبة للجر�ثيم ��لفري��صات. هذ�  يومياً 
بالإ�صافة �إىل غ�صل يديك ملدة 20 ثانية بعد �لعودة �إىل �ملنزل، �أ� �لعط�ص، 

�أ� �ل�صعال، �أ� تنا�ل �لطعام، �فق ما �رد يف �صحيفة مري�ر �أ�نالين. 

�سديقة رونالدو 
تدعم الأطباء يف 

معركة كورونا
دع����م����ت ج���ورج���ي���ن���ا ر�دري����غ����ي����ز 
�����ص����دي����ق����ة جن�������م ك���������رة �ل�����ق�����دم 
كري�صتيانو  �ل�صهري  �ل��ربت��غ��ايل 
مو�جهة  يف  �لأط����ب����اء  ر�ن����ال����د�، 
ب�صورة  �مل�صتجد  كور�نا  فري��ص 

مميزة.
�ن�����ص��رت ج��ورج��ي��ن��ا، ع��ل��ى موقع 
�إن�����ص��ت��غ��ر�م، ���ص��ورة لأط���ب���اء �هم 
يرتد�ن كمامات، بينما مت تعديل 
كاأبطال  ليظهر��  �ل�صورة  ��صط 
�لأف���الم  م��ن  �ل��ع��دي��د  �صخ�صيات 
�ملتحركة  ��ل����ر�����ص����وم  �ل���ع���امل���ي���ة 
��مل���������ص����ه����وري����ن  "�خلارقني" 

باأقنعتهم ��أزيائهم.
قائلة:  �ل�������ص���ورة  ع��ل��ى  �ع���ّل���ق���ت 
يغطون  ل  �حلقيقيون  "�لأبطال 
��صكرت  بالأقنعة"،  �ج��وه��ه��م 
�لذين  �ل��ط��ب��ي��ة  �ل����ك����و�در  �أف������ر�د 
بحياتهم،  �ي��خ��اط��ر�ن  يقاتلون 
ح�صب ��صفها، لإنقاذ �أر��ح �لب�صر 
�مل�صتجد،  ك���ور�ن���ا  ف���ري�����ص  م���ن 
�لبقاء يف  �إىل  متابعيها  دعت  كما 

منازلهم.
مار�ص  �صهر  م��ن  �صابق  �ق��ت  �يف 
�جلاري، بعث ر�نالد� بر�صالة �إىل 
كور�نا  بفري��ص  �مل�صابني  جميع 
ب�صر�رة  �إياهم  �مل�صتجد، مطالبا 
بالتعليمات  ��لل���ت���ز�م  �لن��ت��ب��اه 
�ل�صحية للخر�ج من هذه �لأزمة 

�لتي يو�جهها �لعامل.

رحيل اأ�سطورة مو�سيقى 
الريف ب�سبب كورونا

ت��ويف �ملغني �لأم��ريك��ي  جو ديفي  عن عن 
61 عاما �ذلك بعد يومني  �ل�  عمر ناهز 
من �لإعالن عن �إ�صابته  بفري��ص كور�نا  
عن  �أعلن  �قد   .COVID-19 �مل�صتجد 
ديفي  با�صم جو  �لر�صمي  �ملتحدث  �خلرب 
ت��ويف بعدما تفاقمت  ب��ي��ان  ق��ال يف  �ل���ذي 

حالة جهازه �لتنف�صي.
�أ���ص��ط��ورة مو�صيقى  ه��و  �لأم��ري��ك��ي  �ملغني 
�أعلن  قد  كان  ديفي  �أن  يذكر   . �لكانرتي 
على  �صفحته  ع��رب  ب��ك��ور�ن��ا  �إ�صابته  ع��ن 
حيث  �لجتماعي  �لتو��صل  م��و�ق��ع  �أح��د 
�لطبية  للعناية  �لآن  �أخ�صع  �أن��ا  كتب:" 
�لتحاليل  نتيجة  ج��اءت  �أن  بعد  ��ل��ع��الج 
بفري��ص  �إ����ص���اب���ت���ي  �ت����ب����ني  �إي���ج���اب���ي���ة 
COVID-19 ، �أطلب منكم �أنا �عائلتي 
��أطلب  �حل���ايل،  �ل��وق��ت  يف  �خل�صو�صية 
من جمهوري �أن يتوخو� �حلذر ��ليقظة 

يف ظل هذ� �لوباء �خلطري".

ا�ستعد للعزل ال�سحي منذ 5 �سنوات مبلجئه اخلا�س
مل يكن �لعزل �ل�صحي �ملفر��ص يف �لعديد من �لد�ل خوفاً 
من �نت�صار فري��ص كور�نا متوقعاً للكثريين، لكن خمرتعاً 
ملجاأ  تخ�صي�ص  ع��رب  �مل��وق��ف  ه��ذ�  ملثل  ��صتعد  بريطانياً 
�لفيديو  �م��د�ن  �ملخرتع  ��أن�صاأ  �صنو�ت.  منذ  للطو�رىء 
كولن ف��ريت��زي )40 ع��ام��اً( خم��ب��اأه �خل��ا���ص حت��ت �لأر�ص 
�لر�حة  ����ص��ائ��ل  بكل  �ز�ده  مل��ن��زل��ه،  �خللفية  �حل��دي��ق��ة  يف 
��لرفاهية، مع �صرير �تلفزيون ذكي �حتى جمموعة من 
2015، �ي�صفه  ع��ام  �مللجاأ يف  ه��ذ�  ك��ول��ن  �ب��ن��ى  �ل��ط��ب��ول. 
�مللجاأ  �ي�صم  �لأر�ص".  حتت  �لعامل  لنهاية  �لآم��ن  باملخباأ 
ب��ال��ك��ام��ل، م��ع ف��رن م��ي��ك��ر��ي��ف �حو�ص  مطبخاً جم��ه��ز�ً 
للجلي، كما حر�ص على تخزين �لكثري من �لأطعمة �ملعلبة 
��لكثري  للكهرباء  مبولد  �مللجاأ  تز�يد  �مت  فيه.  ��ملجففة 
من ��صائل �لرتفيه، �مل ين�ص �صر�ء قناع للغاز. �قال كون 
�لذي ��صتهر باخرت�عاته، مبا يف ذلك �أ�صرع �صكوتر للتنقل 
يف �لعامل ��صيارة ��صتحمام �صاخنة قابلة للحمل "بعد خم�ص 

�صنو�ت، ل يز�ل �مللجاأ قوياً كاليوم �لذي مت بنا�ؤه فيه".

جنمة الغناء الهندية ل ت�ستجيب لعالج كورونا
ك��اب��ور، بفري��ص  كانيكا  �ل��ه��ن��دي��ة،  �ل��غ��ن��اء  �أ���ص��ي��ب��ت جن��م��ة 
كور�نا �مل�صتجد  كوفيد  19، خالل �لآ�ن��ة �لأخ��رية، لكنها 
مل تتماثل لل�صفاء ب�صكل تام رغم خ�صوعها لعالج مكثف. 
�أربع  �أج���رت  ك��اب��ور  ف��اإن  �إينديا  �أ�ف  تاميز  موقع  �بح�صب 
�لنتيجة  �ظ��ل��ت  �إ�صابتها،  منذ  �ل��ف��ري����ص  على  �خ��ت��ب��ار�ت 
 41 �لهندية،  �لنجمة  �أق��ارب  �يخ�صى  م��رة.  كل  �إيجابية يف 
�صنة، �أل يكون ج�صمها م�صتجيبا للعالج �صد فري��ص كور�نا 
�لذي �أ�صاب �أكر من �ألف �صخ�ص يف �لهند ��أ�دى بحياة 25 
�صخ�صا. �نقل �ملوقع عن �أحد �أقارب �لنجمة، �إننا قلقون �إز�ء 
نتائج �لختبار. يبد� �أن كانيتا ل ت�صتجيب للعالج. �مبا �أننا 
�أن ننقلها جو� �إىل �خلارج  �إغ��الق، ل ميكن  �إج��ر�ء�ت  حتت 
يجر  مل  �ل��ذي  �لقريب  ��أ�صاف  �أف�صل.  رعاية  تتلقى  حتى 
ذكر ��صمه كل ما ن�صتطيع �لقيام به يف �لوقت �حلايل هو �أن 
ندعو لها بالتماثل لل�صفاء. يف غ�صون ذلك، يقول م�صت�صفى 
SGPGIMS �لذي ترقد فيه �لنجمة يف �لية �أ�تار بالدي�ص، 
�صمايل �لبالد، �إن كابور يف ��صع �صحي م�صتقر حتى �لآن. 
�ترقُد كابور يف �مل�صت�صفى منذ �لع�صرين من مار�ص �جلاري، 
�ظهرت  ل��ن��دن،  م��ن  عودتها  عقب  �إ�صابتها  ت�صخي�ص  �مت 

عليها �أعر��ص �ل�صعال ��رتفاع درجة �حلر�رة.

�سهامة احلرب العاملية الثانية تعود يف معركة الأقنعة
قرب نهاية �حلرب �لعاملية �لثانية، هب �أ�صحاب �ملر�كب 
�ل�����ص��غ��رية ��ل���ق���و�رب �خل��ا���ص��ة، لإن��ق��اذ �جن���دة �جلنود 
�أن م�صهد  �صو�حل د�نكريك، �يبد�  �لربيطانيني قبالة 
�ليوم،  ثانية  مرة  يتكرر  �ل�صهري  �لثانية  �لعاملية  �حلرب 
من  مئات  �ليوم  �يتعا�ن  �جل��دي��د.  ك��ور�ن��ا  فري��ص  مع 
�لأبعاد يف بريطانيا، لطباعة  �لثالثية  �لطابعات  مالكي 
�أقنعة ملقّدمي �لرعاية �ل�صّحية �لذين يحاربون فري��ص 
�حلماية،  معد�ت  يف  نق�صا  �يو�جهون  �مل�صتجد،  كور�نا 
�أبحرت من  �لتي  �ل�صغرية  �لقو�رب  �أ�صحاب  مثلما فعل 
ر�م�صجيت يف �إجنلرت� �إىل د�نكريك يف �صمال فرن�صا بني 
26 مايو � 4 يونيو 1940 كجزء من عملية دينامو، مما 
�صاعد على �إنقاذ �أكر من 336 �ألف بريطاين �فرن�صي 
�حلفاء �آخرين كانو� حما�صرين قرب �صو�طئ د�نكريك 

حتت ��بل من نري�ن �لطائر�ت �لأملانية.

خريطة حرارية تظهر 
احتمال انت�سار اأكرب لكورونا 
�لتي  �حلر�رية  �خلريطة  �أظهرت 
�لهو�تف  ت���و�ج���د  �أم���اك���ن  ت��ر���ص��د 
"معلومة  �مل���ت���ح���دة  �ل����ولي����ات  يف 
�نت�صار  باحتمال  تفيد  مزعجة"، 
�مل�صتجد يف  �أكرب لفري��ص كور�نا 

�لبالد.
"فوك�ص  م���وق���ع  ذك�����ر  م����ا  ��ف������ق 
موقع  ف������اإن  �لأم������ريك������ي،  نيوز" 
"خريطة  �صمم  تونيك�ص"  "تيك 
ق���ي���ود  جت�����اه�����ل  ت�������ربز  مقلقة" 
�أمرت  �لتي  �لجتماعي،  �لتباعد 
بها �ل�صلطات �لأمريكية يف م�صعى 

لحتو�ء �نت�صار "كوفيد19-".
��أ��صح �مل�صدر �أن عدد� كبري� من 
�لتحذير�ت  جت��اه��ل��و�  �مل��و�ط��ن��ني 
من  جم�����م�����وع�����ة  يف  �جت�����م�����ع�����و� 
�ل�صو�طئ لالحتفال بعطلة �لربيع 

يف منت�صف مار�ص.
�مل����ث����ال،  ���ص��ب��ي��ل  "على  ��أ�������ص������اف 
�لأ�صخا�ص �لذين �حتفلو� بالعطلة 
لودرديل  ف���ورت  ���ص��و�ط��ئ  �أح���د  يف 
بولية فلوريد� �صرعان ما �نت�صر�� 
يف خمتلف �أنحاء �أمريكا، ح�صب ما 

ر�صدته �خلريطة".
�ل�صيناريو  "لالأ�صف،  �ت����اب����ع 
�ملناطق  م��ن  ع���دد  يف  ت��ك��رر  نف�صه 

�لأخرى".
�أن يكون من  �يتخوف خرب�ء من 
�لأ����ص���خ���ا����ص مر�صى  ه�����وؤلء  ب���ني 
ن�صره  يف  ���ص��ي�����ص��اه��م��ون  ب���ك���ور�ن���ا، 

�نقله �إىل مناطق جديدة.

كيف تتجنب نقل فريو�س كورونا ؟
يف حني �أجرب �نت�صار فري��ص كور�نا يف معظم بلد�ن 
ي�صطر  قد  منازلهم،  يف  �لبقاء  على  �لنا�ص  �لعامل 
مثل  �لأ�صا�صية  �حلاجيات  ل�صر�ء  للخر�ج  �لبع�ص 
�أ� �لأد�ي��ة، �لأم��ر �لذي يفر�ص عليهم �أخذ  �لطعام 
�حليطة ��حلذر جتنبا لنقل �لفري��ص �إىل بيوتهم.

منزله  م��ن  خ��ر�ج��ه  عند  �ل�صخ�ص  على  �ي��ت��وج��ب 
توخي �حلذر من �لأ�صطح �لتي يالم�صها يف �لأماكن 
�لعامة، كعربات �لت�صوق �مقاب�ص �لأبو�ب ��لرفوف، 
�جلبه  للفري��ص  �لتعر�ص  فر�ص  تقليل  �أج��ل  م��ن 
تزيد عن  ملدة  بال�صابون  �ليدين  �ملنزل. �غ�صل  �إىل 
�تباعها  يجب  �لتي  �ملثلى  �لطريقة  هي  ثانية،   20
�لذي   CNET حال عودتك للمنزل، بح�صب موقع 
�خاليا  معقما  منزلك  على  للحفاظ  ط��رق   5 ذك��ر 
خرب�ء  �آر�ء  على  بناء  �مل�صتجد  كور�نا  فري��ص  من 

�خمت�صني ب�صوؤ�ن �ل�صحة:
�ليوم  يف  م��ر�ت  ع��دة  تلم�صها  �لتي  �لأ���ص��ي��اء  يف  فكر 
�خلز�ئن،  �مقاب�ص  ��ملغا�صل،  �لأب����و�ب،  كمقاب�ص 
�نظر�  ُبعد،  �لتحكم عن  ��أج��ه��زة  �لثالجة،  ��أب���و�ب 

بالر�حة  ف��ي��ه  ت�����ص��ع��ر  �ل����ذي  �مل���ك���ان  ه���و  �مل���ن���زل  لأن 
��ل���ص��رتخ��اء، ف��ق��د ل ت��ك��ون ح���ذر� ����ص��ارم��ا ب�صاأن 
�حلال  ه��و  كما  �خلا�صة  م�صاحتك  يف  ي��دي��ك  غ�صل 
تلك  تعقيم  عليك  يتوجب  لكن  �لعامة،  �لأماكن  يف 
�ل��ي��وم للتخل�ص من  �لأم���اك���ن م���رة ع��ل��ى �لأق����ل يف 

�جلر�ثيم ��لفري��صات.
��إذ� كان هناك مري�ص يف �ملنزل، فيتعني عليك م�صح 
�أنه بعد م�صحها باملو�د  �لأ�صطح ب�صكل متكرر، علما 
�ملعقمة  �مل���ادة  ملنح  �ل��ه��و�ء  يف  تركها  بجب  �ملعقمة، 

�لوقت �لكايف لقتل �أي بكترييا.
��صتخد�م  مي��ك��ن  ل  �ل��ت��ي  �لأث�����اث  ل��ق��ط��ع  بالن�صبة 
��صتعمال  مل�صحها �تطهريها، ميكن  �ملعقمة  �ملناديل 
�ل��ب��خ��اخ��ات �مل��ط��ه��رة ع��ل��ى �ل�����ص��ج��اد ��لأر�ئ�����ك لقتل 

�لفري��صات ��جلر�ثيم غري �ملرئية.
�ميكن ر�ص تلك �ملناطق بالبخاخات �ملعقمة �تركها 
لتجف قبل �جللو�ص �أ� �مل�صي على تلك �لأ�صطح. كما 
ينبغي �أي�صا �حلر�ص على ر�ص �لأ�صطح �لأخرى يف 

�ملنزل، كالطا�لت ��لأ�صّرة ��لفر��ص.

كورتني كاردا�سيان تن�سحب من 
تلفزيون الواقع

�نت�صر على مو�قع �لتو��صل �لجتماعي فيديو للخالف ��ل�صجار �لذي ح�صل بني 
جنمتي تلفزيون �لو�قع كيم � كورتني كارد��صيان  ��لذي عر�ص �صمن �لربنامج 
�لو�قعي �خلا�ص بالعائلة Keeping up with the Kardashians. �قيل 
للعائلة  �لأك���رب  �ل�صقيقة  كورتني  �إن  حتى  �لكو�لي�ص  خلف  ت���اأزم  �ملو�صوع  �إن 
�أنها لن ت�صارك بعد �لآن  قررت �لن�صحاب من جمال تلفزيون �لو�قع ��أكدت 

8 مو��صم  باأمور عائلتها بعد مر�ر  �لذي يتخ�ص�ص  �لو�قعي  بالربنامج 
تغيري�ً  �لعامليني  �لنجوم  لأخ��ب��ار  �ملتابعني  �يتطلع  �نطالقته.  على 
طارئاً يف �لربنامج يف حال فعال غادرت كورتني �لعمل فيما �لبع�ص 

�لآخر يوؤكد �أنها �صترت�جع عن قر�رها.

�صرطي ي�صري بالقرب من برج اإيفل التاريخي يف باري�س واملهجور حاليا بفعل املخاوف من انت�صار فريو�س كورونا.)اأ ف ب(


