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:ΩGh-»HO

 ¿CG  ,á©ªL  º«gGôHEG  ΩÓMCG  áÑdÉ£dG  âæµ“  

 äÉHƒ©°üdG  RhÉéàJh  äÉÑ≤©dG  ≈∏Y  Ö∏¨àJ

 áLQO ≈∏Y ∫ƒ°ü◊Gh ,±hô¶dG √òg πX ‘

 ôjó≤àH ó©H øY ,π°UƒdG á©eÉL øe IGQƒàcódG

 ¿GƒæYh  ,"¬≤ØdG"  ¢ü°üîJ  ‘  "RÉà‡"
 Oƒ≤Y  ‘  á«¡≤ØdG  óYGƒ≤dG  ôKCG"  :É¡àMhôWCG

 …OÉ–E’G á«fóŸG äÓeÉ©ŸG ¿ƒfÉb øe πª©dG

."»JGQÉeE’G

 ¢ù∏› ¢ù«FQ óLÉŸG á©ªL ‹É©e ¬LƒJh

 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ¤EG  ôµ°ûdÉH  á©eÉ÷G  AÉæeCG

 ,ádhódG ¢ù«FQ ¿É£∏°S øH ójGR øH áØ«∏N ï«°ûdG

 óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¤EGh ,ˆG ¬¶ØM

 ¢ù«FQ ádhódG ¢ù«FQ ÖFÉf Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH

 ÖMÉ°U h ,ˆG √ÉYQ ,»HO ºcÉM AGQRƒdG ¢ù∏›

 ó¡Y ‹h ¿É«¡f ∫BG ójGR øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG

 áë∏°ùŸG äGƒ≤∏d ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf »ÑXƒHCG

 ájQƒØdG  äGAGôLE’G  øe  ójó©dG  ºgPÉîJE’

 Úª«≤ŸGh øWƒdG AÉæHCG áë°Uh áeÓ°S ¿Éª°†d

 ºYO ‘ ºgOƒ¡÷h ,äGQÉeE’G ádhO ¢VQCG ≈∏Y

.ó©H øY º∏©àdGh ,á«ª«∏©àdG á«∏ª©dG

 É¡¡LƒJ ‘ π°UƒdG á©eÉL QGôªà°SG ≈∏Y ócCGh

 áMÉJGh  á«JGQÉeE’G  ICGôŸG  Úµ“h  ºYO  ƒëf

 ¢SƒjQƒdÉµÑdG »à∏Môe ‘ É¡d º«∏©àdG ¢Uôa

 ÉgQhód ,"RÉ‚EG" èeÉfôHh É«∏©dG äÉ°SGQódGh

 ,»JGQÉeE’G ™ªàéŸG ‘ ¬H ™∏£°†J …òdG ΩÉ¡dG

 á«HôŸG  ΩC’G  »gh  ,™ªàéŸG  ∞°üf  »¡a

 ¤EG Éàa’ ..á∏eÉ©dGh áæH’Gh áLhõdGh ,á∏°VÉØdG

 øe áFÉŸG ‘ %90 π°üJ ICGôŸG OGóYCG áÑ°ùf ¿CG

 á°ûbÉæe ó©Jh ,á©eÉ÷G ‘ áÑ∏£dG ´ƒª›

 ó«cCÉJ ,ó©H øY ádhódG ‘ √GQƒàcO ádÉ°SQ ∫hCG

 äÉÑ∏£àŸG πc ÉgÒaƒJh É¡ªYód á©eÉ÷G øe

 ‘  QGôªà°SÓd  äÉÑ≤©dG  πc  π«dòJh  áeRÓdG

 PÉà°SC’G  ∫Éb  ¬ÑfÉL øe  .á«ª«∏©àdG  á«∏ª©dG

 á©eÉL  ôjóe  øªMôdG  óÑY  óªfi  QƒàcódG

 √GQƒàcO ádÉ°SQ ∫hCG á°ûbÉæe ìÉ‚ ¿EG ,π°UƒdG

 Ö°ùëj ΩÉg RÉ‚EG ,ádhódG ‘ ó©H øY ¢ûbÉæJ

 OGó©à°SG ≈∏Y á©eÉ÷G ¿CGh ,π°UƒdG á©eÉ÷

 πc ÒaƒJh ,ó©H øY º«∏©àdG IÒ°ùe ºYód ΩÉJ

.É¡MÉ‚ ¿Éª°†d ájQhö†dG äÉeõ∏à°ùŸG

 É¡à°ûbÉæe ” ≈àdG ádÉ°SôdG  √òg ¿CG  í°VhCGh

 16 á°ûbÉæe  ™bƒàŸG  øeh  ,¤hC’G  »g  ¢ùeCG

 ‘ É¡æe 6 ,ó©H øY ΩÉ©dG Gòg ∫ÓN ádÉ°SQ

 èeÉfôH  ‘  πFÉ°SQ  10h  √GQƒàcódG  èeÉfôH

 πc ôî°ùJ á©eÉ÷G ¿CG ¤EG GÒ°ûe .. ,Òà°ùLÉŸG

 º∏©àdG á«∏ªY ìÉ‚EGh ,É¡àÑ∏W ºYód É¡JÉfÉµeEG

 ΩÓMCG  áãMÉÑdG  âHôYCG  É¡ÑfÉL øe .ó©H øY

 áæWGƒe áÑdÉW ∫hCG É¡fƒc É¡JOÉ©°S øY º«gGôHEG

 ó©H øY √GQƒàcódG áLQO ≈∏Y π°ü– ádhódG ‘

 øY á°ûbÉæŸG áHôŒ ¿CÉH âMöUh ,ádhódG ‘

 GÒÑc ÉMÉ‚ âb’h ,öùjh á°SÓ°ùH â“ ó©H

 â¡LƒJ  áÑ°SÉæŸG  √ò¡Hh  ,Égô¶f  á¡Lh  øe

 ¢ù∏› ¢ù«FQ óLÉŸG á©ªL ‹É©Ÿ ôµ°ûdÉH

 á©eÉ÷G  ôjóe  IOÉ©°S  ¤EGh  ,á©eÉ÷G  AÉæeCG

 áeRÓdG äÉÑ∏£àŸG πc ÒaƒJ ‘ ºgOƒ¡L ≈∏Y

.ó©H øY á°ûbÉæŸG ìÉ‚E’

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ∫Éµ°TCG ™«ªL ôNBG QÉ©°TEG ≈àM " º«∏©àdG h á«HÎdG IQGRh " äô¶M

 ¢ùjQóàdG ádhGõe h äÉÑdÉ£dG h áÑ∏£∏d Ωó≤J »àdG ájƒ≤àdG ¢ShQO

 Gò¡d á°ü°üîŸG º«∏©àdG õcGôeh á°UÉÿG øcÉeC’G ‘ öTÉÑŸG AÉ≤∏dÉH

.ó©H øY Ωó≤J »àdG ¢ShQódG ∂dP øe âæãà°SGh ..∫RÉæŸG ‘h ¢Vô¨dG

 AGôLE’G Gòg ¿EG .. Oó°üdG Gòg ‘ ¬JQó°UCG QGôb ‘ " á«HÎdG " âdÉbh

 ÒHGóàdGh  á«FÉbƒdG  äGAGôLE’G  ≥«Ñ£àH  É¡eGõàdEG  QÉWEG  ‘  »JCÉj

 h / 19 -ó«aƒc / óéà°ùŸG ÉfhQƒc ¢ShÒa á¡LGƒŸ ájRGÎME’G

 áØ°üH º¡àë°Uh º¡àeÓ°S h ÉæàÑ∏W øeCG ≈∏Y ®ÉØ◊G É¡fCÉ°T øe »àdG

 áeÓ°S ‹ÉàdÉH h - äGQÉeE’G ádhO ∂∏“ Ée ≈∏ZCG ºg øjòdG - á°UÉN

. ΩÉY ¬LƒH »ë°üdG ¬æeCG h ™ªàéŸG

 ºYóH ≈¶– ájƒdhCG äGQÉeE’G ádhO ‘ º«∏©àdG ¿CG IQGRƒdG äócCGh

 πÑ≤à°ùe ¿Éª°†d á«ª«∏©àdG á«∏ª©dG Ò°S ™HÉàJ »àdG Ió«°TôdG IOÉ«≤dG

 »àdG á«FÉæãà°S’G ±hô¶dG √òg πX ‘ º«∏©àdG ájQGôªà°SG h áÑ∏£dG

 ≥HÉ°ùJ π°UGƒJ »àdG äGQÉeE’G ádhO É¡«a ÉÃ ⁄É©dG ∫hO É¡°û«©J

 ≈∏Y Úª«≤ŸGh É¡«æWGƒe áë°U ≈∏Y ÉXÉØM ÉfhQƒc á¡LGƒŸ øeõdG

.ÉgQGhR h É¡°VQCG

 ádhódG  »a ó©H  øY √GQƒàcódG  ≈∏Y π°üëJ áæWGƒe áÑdÉW ∫hCG

π°UƒdG á©eÉL øe

ó©H øY Ωó≤J »àdG âæãà°SG

 øcÉeC’G »a ájƒ≤àdG ¢ShQO ô¶ëJ zá«HôàdG{

 º«∏©àdG õcGôeh ∫RÉæªdGh á°UÉîdG

áeGóà°ùe á«YƒJh IôµàÑe QÉµaCÉH óMƒà∏d »ªdÉ©dG Ωƒ«dG ÖcGƒJ z™ªàéªdG á«ªæJ{

äÉ©jô°ûàdGh ΩÉµMCÓd á«FÉ°†≤dG »ÑXƒHCG áHGƒH ¥ÓWEGzô«îH øëf k É©e { èeÉfôH ídÉ°üd ¥óæah ºgQO ¿ƒ«∏e 2 `H ºgÉ°ùJ zá°†HÉ≤dG ôéjÉJ{

 ÉæNƒ«°T á©HÉàe ™e ∫ÉªdG h ¢ùØædG ¢üNôJ :»ÑYõdG
kGQÉ¡f h kÓ«d ájƒ«ëdG äÉYÉ£≤∏d

 ºjó≤J π°UGƒj »æ¡ªdG ôjƒ£àdGh ôªà°ùªdG º«∏©àdG õcôe 
zó©H øY{ ¬éeGôH

 .. IAGô≤dG ô¡°T ºààîJ äGQÉeE’G

zóYÉÑàdG{ øeR »a ó¡°ûªdG Qó°üàj z»ªbôdG ÜÉàµdG{

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ¢ù«FQ  ¢TÉÑZ  ô≤°U  ‹É©e  Qó°UCG  

 QGôb  …OÉ–’G  »æWƒdG  ¢ù∏éŸG

 øª°†àŸG  ¢ù∏éŸG  Öàµe  áÄ«g

 Éæ«eCG »£°ùÑdG AGôØY IOÉ©°S Ú«©J

 ,ÊÉŸÈdG  ∫É°üJÓd  GóYÉ°ùe  ÉeÉY

 áfÉeC’G ºYO ≈∏Y ¢Uô◊G QÉWG ‘

 äGAÉØµdG  π°†aCÉH  ¢ù∏éª∏d  áeÉ©dG

 É¡JOÉ©°S  ∂∏à“  å«M  ,á«æWƒdG

 á«æ¡eh á«Ø«Xhh á«fÉŸôH äGÈN

. IÒÑc

 »àdG »£°ùÑdG AGôØY IOÉ©°S äRÉah

 »æWƒdG  ¢ù∏éŸG  ‘ Gƒ°†Y  âfÉc

-2011"  IÎØdG  ∫ÓN  …OÉ–’G

 Ú«©jöûJ Ú∏°üa ióe ≈∏Y "2019

 ¢SOÉ°ùdGh  öûY  ¢ùeÉÿG  Éªg

 "  IõFÉéH  ,öûY

 ƒ°†Y " áÄa øY "ÊÉŸÈdG õ«ªàdG

 ⁄É©dG  iƒà°ùe  ≈∏Y  "¿ÉŸÈdG

 ≈∏Y  ÊÉŸÈdG  É¡FGOC’  »Hô©dG

 Éªc.. »LQÉÿGh »∏NGódG øjó«©°üdG

 Éàa’ É«fÉŸôH AGOCGh GQƒ°†M É¡d ¿Éc

 »æWƒdG  ¢ù∏éŸG  π«ã“  ∫ÓN øe

 á«fÉŸÈdG äÉ«dÉ©ØdG ‘ …OÉ–’G

 øY  Ó°†a  á«dhódGh  á«ª«∏bE’G

 ..á«fÉŸÈdG ábGó°üdG ¿É÷ ájƒ°†Y

 ≈∏Y Ö°UÉæŸG øe ójó©dG â∏¨°Th

 ÊÉŸÈdG  OÉ–’G  πªY  ó«©°U

 á«Ø«XƒdG  É¡JÒ°ùe  ‘h  ..  ‹hódG

 IOÉ«≤dG  ΩÉ¡e  âdƒJ  á«æ¡ŸGh

 ájÉYôd  »HO  á°ù°SDƒŸ  ájò«ØæàdG

 ‘ IÈN É¡d Éªc..∫ÉØWC’Gh AÉ°ùædG

. »æWƒdG πª©dG ™bGƒe øe ójó©dG

:ΩGh- »ÑXƒHCG

 ájÉbhh  áë°üdG  IQGRh  âæ∏YCG  

 øY  AÉ©HQ’G  AÉ°ùe  ™ªàéŸG

 IójóL áHÉ°UEG ádÉM 150 Égó°UQ

 ±hô©ŸG  zóéà°ùŸG  ÉfhQƒcz`H

 ±ô©àdG  ”  ,z19-ó«aƒcz`H

 Ú£dÉîŸG ¢üëa ∫ÓN øe É¡«∏Y

 ⁄h ,kÉ≤Ñ°ùe É¡æY ø∏YCG  äÉHÉ°UE’

 á«FÉbƒdG  äGAGôLE’ÉH  Gƒeõà∏j

 áaÉ°VE’ÉH  ,…ó°ù÷G  óYÉÑàdGh

 ¤EG  ôØ°ùdÉH  á£ÑJôe  ä’ÉM  ¤EG

 ä’É◊G OóY ≠∏Ñj ∂dòHh ,êQÉÿG

.ádÉM 814 É¡°ü«î°ûJ ” »àdG

 äÉ«°ùæ÷ Iójó÷G ä’É◊G Oƒ©Jh

 Iô≤à°ùe ä’ÉM É¡©«ªLh áØ∏àfl

 á«ë°üdG  ájÉYô∏d  ™°†îJh

.áeRÓdG

 π«é°ùJ  øY  IQGRƒdG  âæ∏YCG  Éªc

 ¢ShÒa  ÖÑ°ùH  IÉah  »àdÉM

 z19-ó«aƒc{  óéà°ùŸG  ÉfhQƒc

 ájƒ«°SB’G  á«°ùæ÷G  øe  ÜÉ°üŸ

 ÜÉ°üeh ,ÉeÉY 62 ôª©dG øe ≠∏Ñj

 Óch 78 ôª©dG øe ≠∏Ñj »é«∏N

 áæeõe É°VGôeCG  ¿É«fÉ©j ÚàdÉ◊G

 äOCG  Ö∏≤dG  á∏°†Y  ‘  π°ûah

 ∂dòHh á«ë°üdG Éª¡«àdÉM Qƒgóàd

.8 ádhódG ‘ äÉ«aƒdG OóY ¿ƒµj

 É¡Ø°SCG  øY  IQGRƒdG  âHôYCGh

 …hòd É¡JÉ°SGƒeh É¡jRÉ©J ¢üdÉNh

 AÉØ°ûdÉH  É¡JÉ«æ“h  ,ÚaƒàŸG

.ÚHÉ°üŸG ™«ª÷ πLÉ©dG

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ËôµdG Qƒ¡ª÷G ΩGõàdG ™e ÉHhÉŒ 

 ájRGÎM’G  äGAGôLE’ÉH  √ó«≤J  h

 ájQhôŸG  ácô◊G ó««≤àH  á≤∏©àŸG

 IQGRh  äQôb  Qƒ¡ª÷G  ácôMh

 áaÉµH  πª©dG  ≥«∏©J  á«∏NGódG

 äÉ≤«Ñ£àdGh  èeGÈdGh  íjQÉ°üàdG

 áeóN  ∂dP  ‘  ÉÃ  äÉÑcôª∏d

 ájOÉ–’G  ácô◊G  íjQÉ°üJ

 Újƒà°ùŸG  ≈∏Y  z∫ƒŒ{

.»∏ëŸGh …OÉ–’G

 Oƒ¡÷G  QÉWEG  ‘  QGô≤dG  Gòg  »JCÉj

 º««≤Jh á©LGôŸ IQGRƒ∏d Iôªà°ùŸG

 á«FÉbƒdG  äGAGôLE’G  åjó–h

 …ó– á¡LGƒŸ  áaÉc  ájRGÎM’Gh

 ÉÃh /19-ó«aƒc/ ÉfhQƒc ¢ShÒa

 ∂dPh  áeÉ©dG  áë∏°üŸG  ≥≤ëj

 á«æ©ŸG  äÉ¡÷G  ™e  ≥«°ùæàdÉH

.áaÉc

 Qƒ¡ª÷ÉH  á«∏NGódG  IQGRh  Ö«¡Jh

 º¡dRÉæe  ‘  AÉ≤ÑdG  ËôµdG

 º«≤©àdG  èeÉfôH  IÎa  ∫GƒW

 AGöûd  ’EG  êhôÿG  ΩóYh  »æWƒdG

 á«FGhódG  h  á«FGò¨dG  äÉLÉ«àM’G

 πª©dG  hCG  á«ë°üdG  IQhö†∏d  hCG

 h  ájƒ«◊G  äÉYÉ£≤dG  äÉÄa  øe

 ´É£bh  ábÉ£dG  ´É£b  πª°ûJ  »àdG

 ´É£bh áë°üdG ´É£bh ä’É°üJ’G

 ´É£bh  øeC’G  ´É£bh  º«∏©àdG

 ´É£bh …ôµ°ù©dG ´É£≤dGh áWöûdG

 ´É£bh  øë°ûdG  ´É£bh  ójÈdG

 ájòZC’Gh  √É«ŸG  ´É£bh  ájhOC’G

 ´É£bh  ÊóŸG  ¿GÒ£dG  ´É£bh

 ´É£≤dGh äGRGƒ÷G ´É£bh äGQÉ£ŸG

 ΩÓYE’G  ´É£bh  ‘öüŸGh  ‹ÉŸG

 …òdGh  äÉeóÿG  ´É£bh  »eƒµ◊G

 ™jQÉ°ûŸGh OƒbƒdG äÉ£fi πª°ûj

 ≥≤ëàdG ∫ÓN øe ∂dPh ,á«FÉ°ûfE’G

.ájƒ¡dG hCG πª©dG äÉbÉ£H øe

 ∫É°üJÓd kGóYÉ°ùe kÉeÉY kÉæ«eCG »£°ùÑdG AGôØY ø««©J

…OÉëJ’G »æWƒdG ¢ù∏éªdG »a »fÉªdôÑdG

 ÉfhQƒµH áHÉ°üe IójóL ádÉM 150 π«é°ùJ

IÉah »àdÉMh

 ∫ÓN äÉÑcôªdG íjQÉ°üàH πª©dG ≥∏©J á«∏NGódG

»æWƒdG º«≤©àdG Iôàa

:ΩGh-»HO

 »ŸÉ©dG Ωƒ«dG ™ªàéŸG á«ªæJ IQGRh ÖcGƒJ 

 πc πjôHCG øe ÊÉãdG ±OÉ°üj …òdG - óMƒà∏d

 ¤EG  ∫É≤àf’G"  QÉ©°ûH  ΩÉ©dG  Gòg  »JCÉjh  ΩÉY

 äÉ«dÉ©ah äGQOÉÑe áYƒªéÃ - "ó°TôdG á∏Môe

 óMƒàdÉH ÚHÉ°üŸG ∫ÉØWC’G ±ó¡à°ùJ IôµàÑe

 ™«ªLh óMƒàdG õcGôeh QƒeC’G AÉ«dhCGh öSC’Gh

 πjôHCG ô¡°T ∫GƒW ôªà°ùJ »àdGh ™ªàéŸG äÉÄa

 á«©ªàéŸG á«YƒàdG õjõ©J IóYÉb ≈∏Y …QÉ÷G

.áeGóà°ùŸG

 IóëàŸG ·C’G ∫ÉØàMG IQGRƒdG äÉ«dÉ©a ≥aGƒJh

 øe 2020 …QÉ÷G ΩÉ©dG ∫ÓN áÑ°SÉæŸG √ò¡H

 á«ªgC’G äGP ÉjÉ°†≤dG ≈∏Y √ÉÑàf’G õ«côJ ∫ÓN

 á∏Môe  ¤EG  óMƒàdG  ∫ÉØWCG  ∫É≤àfÉH  á≤∏©àŸG

 áaÉ≤ãdG  ‘  ácQÉ°ûŸG  á«ªgCG  ó«cCÉJh  Æƒ∏ÑdG

 á«∏ªYh »©ªàéŸG Ò°üŸG ôjô≤Jh á«HÉÑ°ûdG

 ‹É©dG  º«∏©àdG  ≈∏Y  ∫ƒ°ü◊Gh  QGô≤dG  ™æ°U

.π≤à°ùŸG ¢û«©dGh πª©dG ¢Uôah

 ájÉYQ IQGOEG ôjóe ¿Éª«∏°S øH óªM AÉah äócCGh

 ºFGódG  IQGRƒdG  ¢UôM ºª¡dG  ÜÉë°UCG  π«gCÉJh

 øµ“  »àdG  äGQOÉÑŸGh  äÉeóÿG  õjõ©J  ≈∏Y

 á∏YÉØdG ácQÉ°ûŸG øe óMƒàdG …hP ¢UÉî°TC’G

 º¡bƒ≤M ßØM CGóÑe øe ÉbÓ£fG ™ªàéŸG ‘

 ¿CG  ¤EG  IÒ°ûe..  á∏eÉc  ájQƒà°SódGh  á«fóŸG

 ‘ ÉªFGO ájOÉjQh ábÉÑ°S äGQÉeE’G ádhO Oƒ¡L

 ÉeƒªY ºª¡dG ÜÉë°UCG Úµ“h π«gCÉJh ájÉYQ

 …hP  ¢UÉî°TC’ÉH  á°UÉN  IQƒ°üH  ΩÉªàg’Gh

 øe  ójõŸG  »æÑJ  ∫ÓN  øe  Gójó–  óMƒàdG

 äÉÑ°SÉæŸG ∞∏àfl ‘ º¡d áªYGódG äGQOÉÑŸG

. á«ŸÉ©dG

 ‘ Ú∏eÉ©dG ºª¡dG ÜÉë°UCG áÑ∏£dG ¿EG âdÉbh

 Gƒæµ“ π«¨°ûàdGh »æ¡ŸG π«gCÉà∏d "πZÉ°ûe"
 "ºª¡dG QhÉ°SCG" ≈ª°ùÃ IQGƒ°SEG 2000 ™æ°U øe

 á«Yƒà∏d  "ó©H  øY  π«gCÉàdG"  ´höûe  øª°V

 πjôHCG  óMƒàdG  ô¡°T  ∫ÓN  óMƒàdG  ÜGô£°VÉH

 ájƒYƒàdG Oƒ¡÷G ºYód º¡æe IQOÉÑe ‘ 2020

 ÜÉë°UCG º¡FGô¶f øe áëjöT √ÉŒ á«Ø«≤ãàdGh

."óMƒàdG áÄa" ºª¡dG

 áÑ°SÉæŸG  √ò¡H  ájƒYƒàdG  äGQOÉÑŸG  øª°Vh

 IAÉ°VEG IQOÉÑe øY ™ªàéŸG á«ªæJ IQGRh âæ∏YCG

 ≈∏Y  á«°ù«FôdG  ⁄É©ŸGh  ÊÉÑŸG  øe  OóY

 ¿ƒ∏dÉH  πjôHCG  øe ÊÉãdG  Ωƒj  ádhódG  iƒà°ùe

 óMƒàdG  ÜGô£°V’  kÉ«ŸÉY  õeôj  …òdG  ¥QRC’G

 ƒëf QÉ¶fC’G âØdh ¬H á«YƒàdG πLCG øe ∂dPh

 …hòd áeó≤ŸG äÉeóÿGh èeGÈdG ôjƒ£J á«ªgCG

.ºgöSCGh óMƒàdG

 èeÉfôH  åÑH  ™ªàéŸG  á«ªæJ  IQGRh  QOÉÑJh

 á«Yƒà∏d  ™«HÉ°SCG  áKÓK  IóŸh  kÉ«YƒÑ°SCG

 ∫ÓN  øe  óMƒàdÉH  ≥∏©àJ  »àdG  äÉjóëàdÉH

 IQGRƒdG  ΩGô¨à°ùfG  ÈY  "∞j’  ∞dBÉJ"  áeóN

 ÜÉë°UCG πÑb øe QhÉfi IóY ìôW ºàj å«M

 ≈∏Y  ¢üàîŸG  πª©j  å«ëH  ¢UÉ°üàN’G

 QƒeCG  AÉ«dhCG  ±ó¡à°ùJ  ájƒYƒJ  á°ù∏L  Ëó≤J

 ºgCG  ≈∏Y  OôdGh  óMƒàdG  ∞«W  ÜGô£°VG  …hP

 öTÉÑŸG åÑdG á«°UÉN ∫ÓN øe º¡JGQÉ°ùØà°SG

 IQGRƒdG  â∏ªY Éªc..  ΩGô¨à°ùf’G  èeÉfôH ≈∏Y

 á«YÉªàL’G ¢ü°ü≤dG øe áYƒª› QGó°UEG ≈∏Y

 ájÉbƒdG πÑ°ùH á«Yƒà∏d óMƒàdG ∫ÉØWC’ á¡LƒŸG

.ÉfhQƒc ¢ShÒa øe ájÉª◊G äGAGôLEGh

 GQƒ°ûæe 30 IQGRƒdG ôaƒà°S …QÉ÷G πjôHCG ∫ÓNh

 ™e ¿hÉ©àdÉHh IQGRƒdG ΩGô¨à°ùfG ≈∏Y ÉjƒYƒJ

 øe áYƒª› »gh iôNC’G á«eÓYE’G äÉ¡÷G

 ájƒYƒJh á«éjhôJ OGƒe ≈∏Y …ƒà– äGöûædG

 ∞«W  ÜGô£°VG  ∫ƒM  ΩÉY  πµ°ûH  ™ªàéª∏d

 ¤EG ±ó¡J ¬©e πeÉ©àdG á«Ø«ch ¬HÉÑ°SCGh óMƒàdG

 ÜGô£°V’G Gòg äGóéà°ùe ôNBG ∫ƒM »YƒdG åH

.É°†jCG AÉcöûdG ≈∏Y É¡«ª«ª©J ºà«°S »àdGh

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 áHGƒH  ,»ÑXƒHCG  ‘  AÉ°†≤dG  IôFGO  â≤∏WCG  

 ,äÉ©jöûàdGh  ΩÉµMCÓd  á«FÉ°†≤dG  »ÑXƒHCG

 Ωóîà°ùJ  á«cP  á«fƒfÉb  á°üæe  ó©J  »àdG

 äÉeóN  Ëó≤àd  ,»YÉæ£°U’G  AÉcòdG  äÉ«æ≤J

 á«FÉ°†≤dG á£∏°ùdG AÉ°†YC’ IOó©àeh áeó≤àe

 ΩÉµMC’G áMÉJEG ∫ÓN øe ,¿ƒfÉ≤dÉH Úªà¡ŸGh

 ∂dòch ,ÉgôFGhO ≥ahh á«Yƒ°VƒŸG É¡JÉØ«æ°üàH

 åëH ¥ô£H ájOÉ–’Gh á«∏ëŸG äÉ©jöûàdG

.á£°ùÑeh á∏¡°S

 ,…È©dG ó«©°S ∞°Sƒj QÉ°ûà°ùŸG IOÉ©°S ócCGh

 ºYój áHGƒÑdG  ¥ÓWEG  ¿CG  ,AÉ°†≤dG  IôFGO  π«ch

 ΩGóîà°SÉH IóFGQ á«fƒfÉb äÉeóN Ëó≤J Oƒ¡L

 ï«°ûdG ƒª°S ájDhôd É≤«≤– ,áãjó◊G äÉ«æ≤àdG

 ¢ù«FQ  ÖFÉf  ¿É«¡f  ∫BG  ójGR  øH  Qƒ°üæe

 ¢ù«FQ  ,á°SÉFôdG  ¿hDƒ°T  ôjRh  AGQRƒdG  ¢ù∏›

 äGQƒ£àdG áÑcGƒÃ ,»ÑXƒHCG ‘ AÉ°†≤dG IôFGO

 πFÉ°SƒdG çóMCG øe IOÉØà°S’Gh äGóéà°ùŸGh

 ≈bQCG ≥ah AGOC’ÉH AÉ≤JQ’G ¿Éª°†d á«LƒdƒæµàdG

.ÒjÉ©ŸG

 á«FÉ°†≤dG  »ÑXƒHCG  áHGƒH  ¥ÓWEG  ¿CG  í°VhCGh

 ™e  É«°TÉ“  »JCÉj  ,äÉ©jöûàdGh  ΩÉµMCÓd

 ájDhQ ºLÎJ »àdG ,á«ªbôdG áeƒµ◊G äGQOÉÑe

 É«LƒdƒæµJ  ∞«XƒJ  ‘  áª«µ◊G  IOÉ«≤dG

 õjõ©Jh »ÑXƒHCG  IQÉeEG  áeóN ‘ äÉeƒ∏©ŸG

 IÒ°ùe ‘ Ωó≤àdG iƒà°ùe ¢ùµ©J Éªc ,ÉgQƒ£J

 äÉ¡÷G  ¬«dEG  â∏°Uh  Éeh  »ªbôdG  ∫ƒëàdG

.áãjó◊G äÉÑ∏£àª∏d É¡àÑcGƒe ‘ á«eƒµ◊G

 å«M øe πeÉc πµ°ûH áHGƒÑdG RÉ‚EG ¤EG QÉ°TCGh

 ÈY ,ΩÉ¶ædG º«ª°üJh ¬JQGOEGh iƒàëŸG OGóYEG

 øª°V ,AÉ°†≤dG IôFGO ‘ á°ü°üîàŸG QOGƒµdG

 Ëó≤Jh  IOƒ÷G  ¿Éª°†d  ádÉ©a  πªY  äÉ«dBG

 á∏¡°S á≤jô£H á°ü°üîàe á«fƒfÉb åëH áeóN

 øe áHGƒÑdG ¤EG ∫ƒ°UƒdG á«fÉµeEG ™e ,Iöù«eh

 ¿ƒµJ  å«ëH  ,IôFGó∏d  »ª°SôdG  ™bƒŸG  ∫ÓN

 ¤EG áaÉ°VEG ,É¡æe IOÉØà°SÓd ™«ªé∏d áMÉàe

.Iôªà°ùe áØ°üH É¡ãjó– ≈∏Y πª©dG

 ΩÉY øe »ÑXƒHCG ¢†≤f ΩÉµMCG áHGƒÑdG º°†Jh

 á«∏ëŸG äÉ©jöûàdG ∂dòch ,2019 ¤EG 2007

 ÉgQhó°U  äGƒæ°S  ≥ah  áØæ°üe  ájOÉ–’Gh

 30 øe ÌcCG ƒëf º°†àd É¡JÉYƒ°Vƒe Ö°ùMh

 äGQGó°UEÉH kÉ≤M’ ÉgójhõJ øY kÓ°†a ,áëØ°U ∞dCG

 hCG  á«fƒfÉ≤dG  äÉ°SGQódG  AGƒ°S  AÉ°†≤dG  IôFGO

 äGhóædGh äGöVÉëŸG ∂dòch ,ájQhódG äÓéŸG

 á«FÉ°†≤dG á«ÁOÉcC’G hCG IôFGódG ‘ ó≤©J »àdG

 IOÉØà°S’G º«ª©àd áYƒª°ùŸG hCG á«FôŸG AGƒ°S

.ó©H øY º∏©àdGh

:IóMƒdG-»HO

 2  ≠∏ÑÃ á°†HÉ≤dG ôéjÉJ áYƒª› âªgÉ°S

 áaôZ  213  øe  ¿ƒµe  ¥óæah  ºgQO  ¿ƒ«∏e

 ¥óæØdÉH  ¢UÉÿG  πª©dG  ºbÉW  ™e  ìÉæL  h

 ídÉ°üd  ºgQO  ¿ƒ«∏e  15  á«∏«¨°ûJ  áØ∏µàH

 áÄ«g ¬à≤∏WCG …òdG ,"ÒîH øëf kÉ©e" èeÉfôH

 ∫ÉÑ≤à°S’  " kÉ©e"  á«©ªàéŸG  äÉªgÉ°ùŸG

 ,äÉcöûdGh  äÉ¡÷Gh  OGôaC’G  øe  äÉªgÉ°ùŸG

 ´É°VhC’G  πX  ‘  ™ªàéŸG  øeÉ°†àd  kGõjõ©J

.áægGôdG ájOÉ°üàb’Gh á«ë°üdG

 √òg  ‘  ":  »ÑYõdG  ó«dh  ¢Sóæ¡ŸG  ∫Éb  h

 ¿ÉeC’Gh øeC’ÉH ÉæJôªZ »àdGh áÑ«Ñ◊G ó∏ÑdG

 óMGh Öcôe ‘ øëfh ,∫ÉZ πc É¡eÉeCG ¢üNôj

 ÉeóæYh , á«YÉªL ácQÉ°ûŸG ‘ Éæà«dhDƒ°ùeh

 äÉYÉ£≤dG á©HÉàe ≈∏Y ¿hôgÉ°S ÉæNƒ«°T iôf

 öTÉÑe πµ°ûHh º«∏©Jh áë°Uh øeCG øe ájƒ«◊G

."∫ÉŸG ™e ìhôdG ¢üNôJ kGQÉ¡f kÓ«d

 â≤∏WCG  óbh  ":»ÑYõdG  ¢Sóæ¡ŸG  ±É°VCGh

 áYƒª›  IóëàŸG  á«Hô©dG  äGQÉe’G  ádhO

 ¿Éc  »àdG  ájOÉ°üàbE’G  Ωõ◊Gh  äGQOÉÑŸG  øe

 AÉÑYC’G  øe  ∞«ØîàdG  ‘  ÒÑµdG  ôKC’G  É¡d

 á≤K  õjõ©Jh  ,  äÉ°ù°SDƒŸGh  äÉcöûdG  ≈∏Y

 äGQÉe’G ‘ πª©dGh QÉªãà°S’ÉH øjôªãà°ùŸG

 äÉ°ù°SDƒŸGh äÉcöû∏d ôªà°ùŸG É¡ªYO πX ‘

."äÉYÉ£≤dG ∞∏àfl ‘ á∏eÉ©dG ájQÉªãà°S’G

:ΩGh-ábQÉ°ûdG

 »æ¡ŸG ôjƒ£àdGh ôªà°ùŸG º«∏©àdG õcôe π°UGƒj 

 ¿hO á«æ¡ŸG ¬›GôH Ëó≤J ábQÉ°ûdG á©eÉL ‘

 øe ójó©dG ‘ ÚÑ°ùàæŸG øe 95 Oó©d ∞bƒJ

 ´ÉÑJÉH áØ∏àîŸG á«æ¡ŸG äÉeƒ∏HódGh èeGÈdG

 áeƒ¶æe  ≥jôW  øY  ó© oH  øY  ÖjQóàdG  ΩÉ¶f

 É«°TÉ“ ábQÉ°ûdG  á©eÉL ‘ äÉbÉ°ùŸG IQGOEG

 É¡JòîJG »àdG äGAGôLE’Gh ádhódG á°SÉ«°S ™e

 »ÁOÉcC’G iƒàëŸG Ëó≤J QGôªà°S’ á©eÉ÷G

 »æ¡ŸG ôjƒ£àdGh áaô©ŸG π≤f ±ó¡Hh ó© oH øY

. ™ªàéŸG ‘ ájöûÑdG OQGƒª∏d

 ôjóe  …ó«HõdG  »°VGQ  QƒàcódG  PÉà°SC’G  ∫Ébh

 ôjƒ£àdGh  ôªà°ùŸG  º«∏©àdG  õcôe  ¿EG  õcôŸG

 ºgCG  óMCG  ó©j  ábQÉ°ûdG  á©eÉL  ‘  »æ¡ŸG

 πª©j å«M ™ªàéŸG áeóN ∫É› ‘ É¡JGhOCG

 øe  »∏ëŸG  ™ªàéŸG  ôjƒ£Jh  á«ªæJ  ≈∏Y

 ¢Vô¨H  AGƒ°S  ájöûÑdG  QOGƒµdG  π«gCÉJ  ∫ÓN

 äÉ°ù°SDƒŸÉH AÉ≤JQÓd á«æ¡ŸG º¡JGQÉ¡e ôjƒ£J

 QOGƒµ∏d OGóYE’Gh π«gCÉàdG hCG É¡H ¿ƒ∏ª©j »àdG

.πªY øY áãMÉÑdG

 â°ù«d  ó©H  øY  º∏©àdG  áHôŒ  ¿CG  ±É°VCGh

 õcôŸG  CGóH  å«M  õcôŸG  ≈∏Y  Iójó÷ÉH

 äÉHÉ°ùM  AÉ°ûfEÉH  ‹É◊G  π°üØdG  ™∏£e  òæe

 á«ÑjQóàdG  èeGÈdG  ∞∏àfl  ‘  ÚHQóàª∏d

 á©eÉ÷ÉH äÉbÉ°ùŸG IQGOEG áeƒ¶æe ≈∏Y ¬jód

 ´ÓW’G  ±ó¡H  /BLACKBOARD/

 øe  á«ª«∏©àdGh  áÑjQóàdG  OGƒŸG  ñÉ°ùæà°SGh

 ¥Qh ≈∏Y É¡àYÉÑW øe ’óH ¬°ùØf èeÉfÈdG

 ∫ƒëàdG ÚHQóàŸG ≈∏Y π¡°ùdG øe ¿Éc ∂dòdh

 ádƒ¡°S πµH ó©H øY º∏©àdG ΩÉ¶æd ≥«Ñ£àdG ¤EG

 âàÑKCG ó©H øY º∏©àdG áHôŒ ¿CG ócCGh . öùjh

 ÚHQóàŸG ¿CG ¤EG GÒ°ûe Ò°üb âbh ‘ É¡MÉ‚

 í«àJ å«M IòJÉ°SC’G ™e ÒÑc πµ°ûH ¿ƒ∏YÉØàj

 πc á©eÉ÷G ‘ äÉbÉ°ùŸG IQGOEG áeƒ¶æe º¡d

 º¡°†©H ™eh IòJÉ°SC’G ™e π°UGƒà∏d äGQÉ«ÿG

 §FÉ°SƒdG  ‘ ´ƒæJ OƒLh ∫ÓN øe ¢†©ÑdG

 á«°ùjQóàdG á«∏ª©dG ‘ áeóîà°ùŸG πFÉ°SƒdGh

 »àdGh IöTÉÑŸG á«∏YÉØàdG äGöVÉëŸG É¡æe

 áaÉc É¡dÓN »≤à∏j å«M øeGõàe πµ°ûH ºàJ

 PÉà°SCG ™e - √óLGƒJ ¿Éµe ‘ πc - ÚHQóàŸG

 â«bƒàdG  ¢ùØæH  ¬Ñàµe  ‘  óLGƒàŸG  IOÉŸG

 áÄ«g AÉ°†YCG ∂∏àÁ Éªc ΩÉàdG πYÉØàdGh ìöû∏d

 ¢†©H äÉbhCG  Ò«¨J ‘ á«MÓ°üdG ¢ùjQóàdG

 ÉÃ äÉeƒ∏HódG  ¢†©ÑH  á°UÉÿG  äGöVÉëŸG

.ÚHQóàŸG ÚHh º¡æ«H ΩAÓàj

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ô¡°T AÉKÓãdG Ωƒj äGQÉeE’G ádhO ºààNG 

 ÖàµdG ¬«a âJÉH …òdG âbƒdG ‘ ,IAGô≤dG

 AiQÉ≤dG  iód  π°†ØŸG  ≥jó°üdG  á«ªbôdG

 áé«àf  z»YÉªàL’G  óYÉÑàdG{  πX  ‘

 QÉ°ûàfG ™e ⁄É©dG Égó¡°ûj »àdG ´É°VhC’G

. z19 ó«aƒc{ AÉHh

 äGQOÉÑe  á«JGQÉeEG  äÉ°ù°SDƒe  â≤∏WCGh

 øY πjóÑc á«ªbôdG  IAGô≤dG  ≈∏Y ™é°ûJ

 √ò¡d  áÑMÉ°üŸG  á£°ûfC’Gh  äÉ«dÉ©ØdG

 ¥É«°S  ‘  É¡aÉ≤jEG  ”  »àdGh  áÑ°SÉæŸG

.á«FÉbƒdG äGAGôLE’G

 ÈcCG  ÒaƒJ  ‘ äGQOÉÑŸG  ∂∏J  âª¡°SCGh

 ÊhÎµd’G  ‘ô©ŸG  iƒàëŸG  øe  Qób

 ≈∏Y ™«ª÷G ∫hÉæàe ‘ ÜÉàµdG â∏©Lh

 ÉÑ«MôJ  ≈b’  …òdG  ôeC’G  ,áYÉ°ùdG  QGóe

.á«YÉªàL’G íFGöûdG ∞∏àfl øe É©°SGh

 {  â≤∏WCG  ..  2020  IAGô≤dG  ô¡°T  ∫ÓNh

 äGQÉeE’G õcôe ‘ { äGQÉeE’G OÉ–G áÑàµe

 áeõM á«é«JGÎ°S’G çƒëÑdGh äÉ°SGQó∏d

 πµd  á°UôØdG  í«àJ  »àdG  äÉeóÿG  øe

 ¤EG  ∫ƒ°UƒdG  ‘  ÚÑZGôdGh  ÚãMÉÑdG

 áHGƒÑdG  ∫ÓN  øe  ó©H  øY  äÉeƒ∏©ŸG

. áÑàµª∏d á«fhÎµdE’G

 ÚjÓe  á°ùªN  øe  ÌcCG  áHGƒÑdG  º°†Jh

 õjõ©àd  ∂dPh  ´ƒæàe  »ªbQ  Qó°üe

 iƒàëŸG  Gòg  øe  IOÉØà°S’G  äÉjƒà°ùe

 ∫ƒ°UƒdG ‘ ÚÑZGôdG πµd ÉfÉ› ºî°†dG

 á«Hô©dG  Úà¨∏dÉH  ÖàµdGh  ™LGôŸG  ¤EG

 äÉYƒ°VƒŸG  ≈à°T  ‘h  ,ájõ«∏‚E’Gh

 »≤∏J ‘ á«aô©ŸG äÉeóÿG √òg º¡°ùJh

 º¡eƒ∏Yh  º¡aQÉ©e  ÚãMÉÑdGh  áÑ∏£dG

 á«©Lôe  äÉfÉ«ÑH  º¡JÉ°SGQO  ájò¨Jh

 á«ÁOÉcC’Gh á«ª∏©dG É¡àfÉ°UQ øe Rõ©J

 AÉ≤à°S’  á°üæe  ÚãMÉÑ∏d  ôaƒj  ÉÃ

.É¡©HÉæe øe áaô©ŸG

 ábQÉ°ûdG  äÉÑàµe{ IQGOEG  âæ∏YCG  ÉgQhóH

 ÜÉàµ∏d ábQÉ°ûdG áÄ«¡d á©HÉàdG záeÉ©dG

 kÉfÉ›  á«fhÎµdE’G  É¡àÑàµe  íàa  øY

 ‘  ájôª©dG  äÉÄØdGh  OGôaC’G  ™«ª÷

 ô¡°TCG  áKÓK  IóŸ ⁄É©dG  AÉëfCG  ∞∏àfl

 ‘ô©e Qó°üeh ÜÉàc ÚjÓe áà°S áeó≤e

.áØ∏àfl äÉ¨d öûY øe ÌcCÉH ÊhÎµdEG

 ∫ƒ°UƒdG ÇQÉ≤∏d ábQÉ°ûdG äÉÑàµe í«àJh

 30 øe ÌcCGh »ª∏Y iƒàfi ∞dCG 21 ¤EG

 ä’ÉéŸG  ≈à°T  ‘  ƒjó«a  áÑàµe  ∞dCG

 ∞dCG  160  ÖfÉL  ¤EG  äÉ°ü°üîàdGh

 ádÉ°SQ ÚjÓe á°ùªN h ÊhÎµdEG ÜÉàc

 øe  OóY  ÖfÉL  ¤EG  á«ŸÉY  á«©eÉL

 ÖàµdGh  IQOÉædG  ÖàµdGh  äÉWƒ£îŸG

.á«Jƒ°üdGh á«fhÎµdE’G

 IAGô≤dGh AÉHOC’G áæ÷ â≤∏WCG É¡à¡L øe

 zCGô≤f á°ùª∏H{ IQOÉÑe »ÑXƒHCG  áWöûH

 ï«°SôJ ¤EG ±ó¡J »àdG É¡JGQOÉÑe øª°V

 IAGô≤dG  áaÉ≤K  õjõ©Jh  áaô©ŸGh  º∏©dG

.áeGóà°ùe á°SQÉªªc ™ªàéŸG äÉÄa ÚH

 øe  IOÉØà°S’G  ÇQÉ≤∏d  IQOÉÑŸG  í«àJh

 ÖàµdG  øe  áª«b  áYƒª›  äÉ°üî∏e

 IôµàÑe  á≤jô£H  áYƒæàe  ä’É›  ‘

 á«æeR IÎØd ƒjó«a ™WÉ≤e IógÉ°ûe ÈY

 zQR Code { í°ùe ∫ÓN øe á£«°ùH

 ôaƒàŸGh  »còdG  ∞JÉ¡dÉH  º«ª°üàdG  ‘

 ÖàµŸG  í£°SCG  É¡æe  áØ∏àfl øcÉeG  ‘

 áµÑ°ûdG  ≈∏Y  ‹’G  Ö°SÉ◊G  Iõ¡LC’

 øcÉeG  ‘  É¡©jRƒJ  ºà«°Sh  á«∏NGódG

 äÉMGÎ°S’Gh  óYÉ°üŸG  πãe  áØ∏àfl

.á«WöûdG õcGôŸG ‘ IôaƒàŸG äÉÑàµŸGh

 π«°üëàdG  á«∏ªY  QGôªà°SG  ô¡XCGh

 äGQÉe’G  ádhO  ‘  ‘ô©ŸGh  »ª∏©dG

 É¡à°SÉ«°S  á«ªgCG  áægGôdG  ±hô¶dG  ∫ÓN

 ´É£b  πÑ≤à°ùŸ  IôµÑŸG  á«aGöûà°S’G

 áæªbQ ≈∏Y â∏ªY …òdG áaô©ŸG áaÉ≤ãdG

 ∞∏àfl  ‘  ™«ªé∏d  ¬àMÉJEGh  √Gƒàfi

.±hô¶dG

 áaô©ŸG  á«ªæJh  áaÉ≤ãdG  IQGRh  âfÉch

 áHGƒH  IQOÉÑe  äGƒæ°S  òæe  â≤∏WCG  ób

 »àdGh  äÉÑàµª∏d  á«æWƒdG  äGQÉeE’G

 á«æWh á«fhÎµdEG á°üæe OÉéjEG ‘ πãªàJ

 äÉÑàµŸG  ∫ÉéÃ  AÉ≤JQ’G  ¤EG  ≈©°ùJ

 ÉgQhO õjõ©àd ,äGQÉeE’G ‘ äÉeƒ∏©ŸGh

 ∫ÓN øe á«aô©ŸGh á«aÉ≤ãdG IÉ«◊G ‘

.Iõ«ªàe á«aô©eh á«Ñàµe äÉeóN Ëó≤J

 á©Ñ°S  áHGƒÑdG  ´höûe  â–  êQóæjh

 áµÑ°T  ≈∏Y  áMÉàe  á«Yôa  ™jQÉ°ûe

 ÊhÎµdE’G  ™bƒŸG  øª°V  âfÎfE’G

 »æWƒdG  äGQÉeE’G  ¢Sô¡a  :»gh  ,áHGƒÑ∏d

 »æWƒdG  äGQÉeE’G  èeÉfôHh  ,äÉÑàµª∏d

 »æWƒdG äGQÉeE’G π«dOh ,äÉÑàµŸG IQGOE’

 ,á«ªbôdG  äGQÉeE’G  áÑàµeh  ,äÉÑàµª∏d

 äGQÉeE’G ádhód á«æWƒdG á«aGôLƒ«∏ÑÑdGh

.á«còdG áÑàµŸGh ,ÜÉàµdG ∂æHh ,

 ¤hC’G  ó©J  äGQÉeE’G  ádhO  ¿CG  ¤EG  QÉ°ûj

 ¿ƒfÉb  QGó°UEG  ‘  ⁄É©dG  iƒà°ùe  ≈∏Y

 á«©jöûJ  GôWCG  ™°†j  IAGô≤∏d  ¢UÉN

 á«eƒµM  äÉ«dhDƒ°ùeh  ájò«ØæJ  èeGôHh

 ádhódG ‘ IAGô≤dG áª«b ï«°SÎd IOófi

.ΩGóà°ùe πµ°ûH

»£°ùÑdG AGôØY 



:ΩGh-»ÑXƒHCG

 äÉeóî∏d  »ÑXƒHCG  ácöT  äQôb  

 ¢ü«°üîJ  záë°U{  á«ë°üdG

 êÓYh ∫õY ä’É◊ Ú©dG ≈Ø°ûà°ùe

 óéà°ùŸG  ÉfhQƒc  ¢ShÒa  ≈°Vôe

 π≤æH  Ωƒ≤à°S  Éª«a  ,z19-ó«aƒc{

 ¤EG  kÉ«dÉM  øjóLGƒàŸG  ≈°VôŸG

 á«ë°U äBÉ°ûæe ¤EGh ,ΩGƒJ ≈Ø°ûà°ùe

 kÉ«°TÉ“ ∂dPh ,Ú©dG áæjóe ‘ iôNCG

 äÉLôfl  õjõ©àd  ÉgOƒ¡L  ™e

 äÉeóÿG IOƒLh á«ë°üdG ájÉYôdG

.»ÑXƒHCG IQÉeEG ¿Éµ°ùd áeó≤ŸG

 ≥«°ùæàdÉH ≈Ø°ûà°ùŸG IQGOEG â©°Vhh

 áë°üdG IôFGOh záë°U{ ácöT ™e

 äBÉ°ûæŸG  ∞∏àflh  ,»ÑXƒHCÉH

 á£N  Ú©dG  áæjóe  ‘  á«ë°üdG

 áHôéàdG  QGôªà°SG  ¿Éª°†d  á∏eÉ°T

 ¿hO ,ÚeƒæŸG ≈°Vôª∏d á«LÓ©dG

 IOƒL ‘ Ò«¨J hCG ÒNCÉJ hCG ´É£≤fG

 kÉ≤ah  ºà«°S  PEG  ,áeó≤ŸG  áeóÿG

 ≈°VôŸG πjƒ– áYƒ°VƒŸG á£î∏d

 ,ΩGƒJ  ≈Ø°ûà°ùe  ¤EG  ÚeƒæŸG

 ,É¡°UÉ°üàNG Ö°ùM iôNCG äBÉ°ûæeh

.º¡àeÓ°S ≈∏Y kÉ°UôM ∂dPh

 ,»°ù«Ñ≤dG  ∞«°S  ó°TGQ  ó«°ùdG  ócCGh

 ácöû`d  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  ÖFÉf

 ≥«°ùæàdÉHh záë°U{ ¿CG záë°U{

 áë°üdG  IôFGO  ™e  ¿hÉ©àdGh

 Égó¡L  iQÉ°üb  ∫òÑJ  »ÑXƒHCÉH

 ,Ió«°TôdG IOÉ«≤dG äÉ¡«LƒJ ò«Øæàd

 AÉ≤JQÓd  É¡à«é«JGÎ°SG  π°UGƒJh

 ,É¡d  á©HÉàdG  á«ë°üdG  ≥aGôŸÉH

 ≈∏YC’ kÉ≤ah á«ë°U ájÉYQ ÒaƒJh

 IQÉeEG  ‹ÉgC’  á«ŸÉ©dG  ÒjÉ©ŸG

 IòîàŸG äÉÑ«JÎdG ¿EG ∫Ébh  .»ÑXƒHCG

 øª°V  »JCÉJ  Ú©dG  ≈Ø°ûà°ùe  ‘

 äBÉ°ûæŸG  õ«Øëàd  á«eGôdG  Oƒ¡÷G

 ‘ É¡JGÈN  õjõ©J  ≈∏Y  á«ë°üdG

 ÖjQóJ ” PEG  ,IOófi äÉ°UÉ°üàNG

 ≈Ø°ûà°ùe ‘ á«æØdGh á«Ñ£dG QOGƒµdG

 ∞∏àfl ™e πeÉ©à∏d É¡∏«gCÉJh Ú©dG

 záë°U{  ¿CG  ¤EG  kGÒ°ûe  ,ä’É◊G

 ≈∏Y  äõcQ  á∏eÉ°T  á£N  â©°Vh

 ájÉYôdG Ëó≤J ‘ QGôªà°S’G ¿Éª°V

 ≈°Vôª∏d  á«dÉY  IOƒéH  á«ë°üdG

 ≥«°ùæàdG ¤EG áaÉ°VEG ,É¡YÉ£≤fG ΩóYh

 ∞∏àfl  ™e  »¶ë∏dGh  ≥Ñ°ùŸG

 Oƒ¡÷G  ∞JÉµJ  ¿Éª°†d  AÉcöûdG

 ≈∏Y kÉ°UôM ,á∏Ñ≤ŸG á∏MôŸG ∫ÓN

.™ªàéŸG OGôaCG áeÓ°S

 »¡ªY  ó«ªM  ∫Éb  ¬ÑfÉL  øeh

 …ò«ØæàdG  ôjóŸG  …Qƒ°üæŸG

 ácöûd  ™HÉàdG  Ú©dG  ≈Ø°ûà°ùŸ

 §£ÿG  ™°Vh  ”  ¬fEG  záë°U{

 øjòdG ≈°VôŸG ™«ªL π≤æd áeRÓdG

 ‘  á«ë°üdG  ájÉYôdG  ¿ƒ≤∏àj

 äBÉ°ûæŸG ¤EG ¿ÉeCÉH Ú©dG ≈Ø°ûà°ùe

 ,Ú©dG áæjóe πNGO á∏jóÑdG á«ë°üdG

 ájQGôªà°SG ≈∏Y ójó°ûdG ¢Uô◊G ™e

 áeRÓdG  á«Ñ£dG  ájÉYô∏d  º¡«≤∏J

 záë°U{  ájDhQ  ™e  ≥aGƒàJ  »àdGh

 ∫ÉÑ≤à°SG ∞bhh ,á«dhódG ÒjÉ©ŸGh

.º¡àeÓ°S ≈∏Y kÉ°UôM ,Ú©LGôe …CG

 ≈Ø°ûà°ùÃ ÇQGƒ£dG º°ùb ¿CG ±É°VCGh

 ,ÉàbDƒe  ¬bÓZEG  ºàj  ±ƒ°S  Ú©dG

 áFQÉ£dG ä’É◊G πjƒ– ºàj Éªæ«H

 ≈Ø°ûà°ùÃ ÇQGƒ£dG º°ùb ¤EG iôNC’G

 ä’É◊G πjƒ– ºàj ÚM ‘ ,ΩGƒJ

 iôNC’G  äÉ«Ø°ûà°ùŸG  ¤EG  á∏LÉ©dG

 :πãe  ,Ú©dG  áæjóe  ‘  á∏eÉ©dG

 ≈Ø°ûà°ùeh  ,»°S  ΩG  ¿G  ≈Ø°ûà°ùe

 ,è«∏ÿG  ÚY  ≈Ø°ûà°ùeh  ,π«LôH

 á©HÉàdG á«ë°üdG õcGôª∏d áaÉ°VE’ÉH

 á«LQÉÿG  á«LÓ©dG  äÉeóî∏d

 å«ëH  ,záë°U{  ácöûd  á©HÉàdG

 πª©dG  ≥jôa  ÚH  ≥«°ùæàdG  ºàj

 äÉ«Ø°ûà°ùŸGh  ΩGƒJ  ≈Ø°ûà°ùe  ‘

 ∫ÉÑ≤à°SG  á«∏ªY  π«¡°ùàd  iôNC’G

 á«ë°üdG  ájÉYôdG  Ëó≤Jh  ≈°VôŸG

 ôjóŸG  í°VhCGh  .º¡d  áeRÓdG

 ¬fCG  Ú©dG  ≈Ø°ûà°ùŸ  …ò«ØæàdG

 øY Ö«Ñ£àdG{ áeóN ÒaƒJ ºà«°S

 IQÉ°ûà°S’G  Ëó≤J  ±ó¡H  ,zó©H

 ≈°Vôª∏d  á«Ñ£dG  ájÉYôdG  ÒaƒJh

 ,á«°VGÎa’G  π°UGƒàdG  πFÉ°Sh  ÈY

 ≈°VôŸG á©LGôe øe π«∏≤àdG ±ó¡H

 ‘ ’EG á«ë°üdG õcGôŸGh äGOÉ«©∏d

 ¿ƒ°Vô©àj ’ ≈àM ,IQhö†dG ä’ÉM

 ±hô¶dG πX ‘ ihó©dÉH áHÉ°UEÓd

 ¢üàîŸG ≥jôØdG Ωƒ≤«°S PEG ,áægGôdG

 π°UGƒàdÉH  Ú©dG  ≈Ø°ûà°ùe  ‘

 ¬jód  Ú∏é°ùŸG  ≈°VôŸG  ™e

 á«ë°üdG  ájÉYôdG  ¿ƒ≤∏àj  øjòdGh

 á©HÉàdG  á«LQÉÿG  äGOÉ«©dG  ÈY

.º¡«∏Y ¿ÉæÄªWÓd ≈Ø°ûà°ùª∏d

:ΩGh-¿ÉªéY

 »HÉYõdG á©ªL óªMCG ‹É©e ´ÈJ 

 OÉ–Ód ≈∏YC’G ¢ù∏éŸG ¿hDƒ°T ôjRh

 1000 `H á°SÉFôdG ¿hDƒ°T IQGRh ‘

 IôFGO »eóîà°ùŸ kÉ«eƒj AGóZ áÑLh

.¿Éªé©H §«£îàdGh ájó∏ÑdG

 ˆGóÑY âæH IõY áî«°ûdG âë°VhCGh

 ó«ªM á°ù°SDƒe ΩÉY ôjóe »ª«©ædG

 ¬fCG  ájÒÿG  »ª«©ædG  ó°TGQ  øH

 øµ°ùdG ¤EG äÉÑLƒdG π«°UƒJ ºà«°S

 øª°V  øjó«Øà°ùª∏d  ¢ü°üîŸG

 äGQÉ«°S ≥jôW øY á«ë°üdG •höûdG

.¢Vô¨dG Gò¡d Iõ¡›

 ¿CG  ¤EG  á°ù°SDƒŸG  Iôjóe  äQÉ°TGh

 â°ù«d ájÒÿG äGQOÉÑŸG √òg πãe

 øjòdG  äGQÉeE’G  AÉæHCG  ≈∏Y  IójóL

 äÉbhCG ‘ π«°UC’G º¡fó©e ≈∏éàj

 ∞∏N  kÉªFGO  ¿ƒØ≤jh  ,äÉeRC’G

 iQÉ°üb ∫òÑJ »àdG Ió«°TôdG º¡JOÉ«b

 ¢û«©dG  πÑ°S  ÒaƒJ  ‘  Égó¡L

 ≈∏Y Úª«≤ŸGh  ÚæWGƒª∏d  ËôµdG

.áÑ«£dG ¢VQC’G √òg

 äÉ°ù°SDƒŸG  ºMÓJ  á«ªgCG  äócGh

 ∞«ØîJ  πLCG  øe  ™ªàéŸG  OGôaCGh

 ój  óeh  ÚLÉàëŸG  øY  IÉfÉ©ŸG

 áÑ©°üdG ±hô¶dG πX ‘ º¡d ¿ƒ©dG

 ºbÉØJ ™e ™ªLCG ⁄É©dG É¡H ôÁ »àdG

/  óéà°ùŸG  ÉfhQƒc  ¢ShÒa  áeRCG

./19 ó«aƒc

:IóMƒdG-»HO

 á«©ªL IQGOEG ¢ù∏› ¢ù«FQ Qhô©L ∫Éæe IQƒàcódG  äOÉ°TCG 

 ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U äÉ¡«LƒàH  ¿hGO áeRÓàŸ äGQÉeE’G

 ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¬«NGh ádhódG ¢ù«FQ ¿É«¡f ∫G ójGR øH áØ«∏N

 ¢ù«FQ ádhódG ¢ù«FQ ÖFÉf Ωƒàµe ∫G ó°TGQ øH óªfi ï«°ûdG

 óªfi  ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°Uh  »HO  ºcÉM  AGQRƒdG  ¢ù∏›

 ≈∏Y’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  »ÑXƒHG  ó¡Y  ‹h  ¿É«¡f  ∫G  ójGR  øH

 h äGQÉe’G ΩÉµM ƒª°ùdG ÜÉë°UG ÂGƒNGh áë∏°ùŸG äGƒ≤∏d

 ájÉbƒ∏d äÉjƒà°ùŸG ≈∏YCG ≈∏Yh ádhódG É¡dòÑJ »àdG Oƒ¡÷ÉH

 ÉfAÉæHCG  »≤Ñf ¿CG  ¿B’G  º¡ŸG øe ¬fCG  áë°Vƒe ,¢ShÒØdG  øe

 IQƒ£N πµ°ûj Qó°üe …CG øY øjó«©H ¿hGO áeRÓàe …hP øe

 øe ájÉª◊G äÉjƒà°ùe ≈∏YCG  ¿Éª°†d º¡«dÉgCG  ≈∏Yh º¡«∏Y

 Oôa  πc  á«dhDƒ°ùe  ≈∏Y  äOó°Th  ,kÉ«ŸÉY  öûàæŸG  ¢ShÒØdG

 áë«ë°üdG äÉ«cƒ∏°ùdG ´ÉÑJÉH ôWÉîŸG AQO ‘ ÒÑµdG √QhOh

.Ióªà©ŸG ÉgQOÉ°üe øe áë«ë°üdG äÉª«∏©àdÉH ΩGõàd’Gh

 á«©ªL IQGOEG  ¢ù∏› ¢ù«FQ  Qhô©L ∫Éæe  IQƒàcódG  äócCGh

 ≥«Ñ£J  ‘  äCGóH   á«©ª÷G  ¿CG  ,  ¿hGO  áeRÓàŸ  äGQÉeE’G

 á«FÉbƒdG ájRGÎM’G ÒHGóàdG øª°V ,ó©H øY º∏©àdG áeƒ¶æe

 óéà°ùŸG ÉfhQƒc ¢ShÒa QÉ°ûàfG ™æŸ á«©ª÷G ÉgòîàJ »àdG

.z19 ó«aƒc{

 á«©ª÷G  ájõgÉL  ¤EG  Qhô©L   ∫Éæe  IQƒàcódG  äQÉ°TCGh

 πFGóÑdGh á«LÓ©dG §£ÿGh ájOôØdG ájƒHÎdG §£ÿG á©HÉàŸ

 ≈∏Y  á¶aÉëŸGh  øjó«Øà°ùŸG  ¢†jƒ©àd  áMÉàŸG  ÒHGóàdGh

 ≥jôa ¿CG áæ«Ñe ,á∏eÉµdG ájõgÉ÷Gh π°UGƒàdG äÉLQO ≈°übCG

 ≈∏Y  ∞µY  á«©ª÷G  ‘  Ú°üàîŸGh  Úª∏©ŸG  øe  πª©dG

 óYÉ°ùJ  »àdG  πª©dG  ¥GQhCGh  IÒ°ü≤dG  ΩÓaC’G  õ«¡éàd  πª©dG

 ∫õæŸG øe ±GógC’G ò«ØæJ á©HÉàŸ øjó«Øà°ùŸG QƒeCG  AÉ«dhCG

 ¿hO  ,ó«Øà°ùe  πµd  ájOôØdG  á«ª«∏©àdG  á£ÿG  Ò°S  ¿Éª°Vh

 äÉeóÿG  »≤∏J  øY  ´É£≤f’G  øe  ºª¡dG  ÜÉë°UCG  ôKCÉàj  ¿CG

 ò«ØæJ ‘ QƒeC’G AÉ«dhCG ∑GöTEGh ôjƒ£àdG õcôe ‘ IöTÉÑŸG

.IOƒ°ûæŸG ±GógC’G ≥«≤ëàd º¡d πeÉµdG ºYódG Ëó≤Jh ±GógC’G

 Qô≤J  ¬fCÉH  ¿hGO  áeRÓàŸ  äGQÉe’G  á«©ªL  ¢ù«FQ  äOÉaCGh

 ô¡°T  ‘  É¡àeÉbEG  ™eõŸG  øe  ¿Éc  »àdG  äÉ«dÉ©ØdG  ≥«∏©J

 »ŸÉ©dG  Ωƒ«dÉH  ∫ÉØàM’G  ¿ÉLô¡eh  á«dÉ©a  É¡ªgCG  ¢SQÉe

 ΩÉY  πc  øe  ¢SQÉe  21  Ωƒj  ±OÉ°U  …òdGh  ¿hGO  áeRÓàŸ

 ¿hGO áeRÓàŸ IöûY áãdÉãdG »°ûJƒÑdG ádƒ£H ¤EG áaÉ°VE’ÉH

 øY  äÈY  Éª«a  ,ôNBG  QÉ©°TEG  ≈àMh  ádhódG  iƒà°ùe  ≈∏Y

 ¬«a ÉŸ º¡∏YÉØJh º¡fhÉ©àd QƒeC’G AÉ«dhC’ Égôjó≤Jh Égôµ°T

 »àdGh á«JGòdG IöUÉæŸG äÉÑjQóàH äOÉ°TCGh ,º¡FÉæHCG áë∏°üe

 º¡°ùØfCG øY ÒÑ©àdG øe ¿hGO áeRÓàe …hP Úµ“ ¤EG ±ó¡J

 ∞bƒàd  kGô¶f  ‹ÉgC’G  øe  ºYóH  ¿B’G  ºàJ  »àdGh  º¡bƒ≤Mh

 iƒà°ùe ≈∏Y øjöUÉæŸ á°ù∏L 12 É¡æe õ‚CG »àdG É¡JÉ°ù∏L

 áã«ãM á©HÉàe ¤EG áLÉëH ºª¡dG ÜÉë°UCG ¿CG á°UÉN ,ádhódG

.É¡ª«ª©Jh äÉeƒ∏©ŸG äÉÑK ¿Éª°†d QGôµJh ájQGôªà°SGh

 âMÉJCG  á«©ª÷G  ¿CG  Qhô©L  ∫Éæe  IQƒàcódG  âaÉ°VCGh

 áfôŸG  πª©dG  äÉYÉ°S  ≥«Ñ£Jh  zó© oH  øY  πª©dG{  á«fÉµeEG

 áaÉ°VE’ÉH  á«©ª÷G  ‘  ΩGhódG  º¡∏ªY  á©«ÑW  »°†à≤J  øŸ

 º¡fCG ¤EG áàa’ ,äÉ¡eC’G á°UÉNh ™«ª÷G ±hôX IÉYGôe ¤EG

 á«ªgCÉH øjó«Øà°ùŸGh ÚØXƒª∏d á«YƒàdG öûf ≈∏Y ¿ƒ°Uôëj

 áaÉch  ,ÖJÉµŸG  º«≤©J  ≈∏Y  πª©dGh  á«FÉbƒdG  äGAGôLE’G

 ™«ª÷G ájÉªM πØµj Ée ™bGƒŸG áaÉc ‘ πFÉ°SƒdGh äGhOC’G

 Ò°Sh á«æ¡ŸG äÉeGõàd’ÉH ∫ÓNE’G ¿hO ºgöSCGh º¡àeÓ°Sh

.πª©dG

:ΩGh-»HO

 øY ,»HóH  äÓ°UGƒŸGh  ¥ô£dG  áÄ«g âæ∏YCG  

 ™e ≥«°ùæàdGh ¿hÉ©àdÉH ≈æ©J IQOÉÑe ¥ÓWEG

 äÉ°üæe  ∂∏à“  »àdG  äÉcöûdGh  äÉ°ù°SDƒŸG

 IôLC’G äÉÑcôe ΩGóîà°SÉH ,ÊhÎµdE’G ¥ƒ°ùà∏d

 äÉcöTh  »HO  »°ùcÉJ  á°ù°SDƒŸ  á©HÉàdG

 ò«ØæJ  ‘  áªgÉ°ùª∏d  ∂dPh  ,»HóH  RÉ«àe’G

 ¤EG É¡dÉ°üjEÉH ÖZôJ »àdG äÉjÎ°ûŸG äÉÑ∏W

.É¡FÓªY

 É¡©e  ¿hÉ©àdG  ”  »àdG  äÉ¡÷G  ¤hCG  øeh

 QÉWEG ‘ ∂dPh ,äGQÉeE’G ójôHh OÉ–’G á«©ªL

 ¥ƒ°ùàdG äÉ°üæe ≈∏Y äÉÑ∏£dG IÒJh ´ÉØJQG

.á«dÉ◊G IÎØdG ∫ÓN ÊhÎµdE’G

 Gò«ØæJ »JCÉJ IQOÉÑŸG √òg ¿CG áÄ«¡dG âë°VhCGh

 ™«é°ûJ ≈∏Y πª©dÉH Ió«°TôdG IOÉ«≤dG äÉ¡Lƒàd

 …ó°ù÷G  óYÉÑàdG  IÉYGôe  ≈∏Y  Qƒ¡ª÷G-

 ¢ShÒa  äÉ«YGóJ  ÖÑ°ùH  ∫RÉæŸG  áeRÓeh

 øe ÉbÓ£fGh ,"19 - ó«aƒc" óéà°ùŸG ÉfhQƒc

 π«°UƒJ §¨°V øe ∞«ØîàdG ¤EG áÄ«¡dG »©°S

 ,Qƒ¡ªé∏d ÊhÎµdE’G ¥ƒ°ùàdG ÈY äÉjÎ°ûŸG

 ∫ƒ°üM ‘ ó¡÷Gh âbƒdG  ÒaƒàH º¡°ùj É‡

 äÉÑcôe äÉeóÿ áeóîà°ùŸG  äÉ¡÷G AÓªY

 ´öSCG  ‘ º¡JÉLÉ«àMG  ≈∏Y »HO ‘ IôLC’G

 √òg  ò«Øæàd  âYGQ  É¡fCG  IócDƒe  ..øµ‡  âbh

 áë°üdGh áeÓ°ùdG ÒjÉ©e ≈∏YCG ÒaƒJ IQOÉÑŸG

 ΩóY ¿Éª°V ∫ÓN øe Ú≤FÉ°ùdGh Ú∏eÉ©àª∏d

.äÉÑ∏£dG º«∏°ùJh ΩÓà°SG ∫ÓN ¢ùeÓàdG

 øY  »HóH  äÓ°UGƒŸGh  ¥ô£dG  áÄ«g  âHôYCGh

 äÉcöT  ∞∏àfl  ™e  ¿hÉ©à∏d  ÉgOGó©à°SG

 IÒ°ûe ..IQOÉÑŸG √òg ÈY ÊhÎµdE’G ¥ƒ°ùàdG

 ≈∏Y áÄ«¡dG ¢UôM ¢ùµ©j AGôLE’G Gòg ¿CG ¤EG

 äÉ°üæŸG ΩGóîà°SGh ÊhÎµdE’G  ¥ƒ°ùàdG  ºYO

 »eGôdG »é«JGÎ°S’G É¡aóg ≥≤ëj Ée á«ªbôdG

 ‘ IÉ«◊G IOƒL Ú°ù–h »ªbôdG ∫ƒëàdG ¤G

.±hô¶dG ∞∏àfl

:ΩGh-»HO

 äÉª≤©e  øe  ´GƒfCG  6  »HO  ájó∏H  âÑë°S

 ∂dPh äÉØ°UGƒª∏d É¡à≤HÉ£e ΩóY âÑK …ójC’G

 ≥≤ëà∏d áØãµe á«°û«àØJ á∏ªM á«Ø∏N ≈∏Y

 º«KGô÷G  äGOÉ°†e  äÉéàæe  áeÓ°S  øe

 ¥ƒ°ùdG ‘ ádhGóàŸG øjó«dG äÉª≤©e É¡æeh

.á«∏ëŸG

 ΩÉéMC’G áØ∏àfl áæ«Y / 120 / Öë°S ”h

 »∏ëŸG ¥ƒ°ùdG ‘ ádhGóàŸG äÉéàæŸG øe

 ÚÑJh …ÈîŸG π«∏ëàdGh á≤HÉ£ŸG ¢Vô¨d

 äÉæ«Y  â°ùdG  á≤HÉ£e  ΩóY  ¢üëØdG  ó©H

 πFÉ°S ƒgh ∫ƒfÉã«ŸG ≈∏Y É¡FGƒàM’ Gô¶f

 áëFGQ  hPh  Öjòªc  Ωóîà°ùj  ¿ƒ∏dG  ËóY

 ô£Nh á«ª°ùdG øe á«dÉY áLQO ¬dh IPÉØf

 RÉ¡÷G ≈∏Y ôKDƒj å«M ¿É°ùf’G áë°U ≈∏Y

 ‘ è«¡Jh ´Gó°üdGh QGhódG ÖÑ°ùjh »Ñ°ü©dG

 ≈ª©dÉH ÖÑ°ùàdGh »°ùØæàdG RÉ¡÷Gh ó∏÷G

 QƒØdG ≈∏Y ”h Iójó°ûdG ºª°ùàdG ä’ÉM ‘

 IQƒ°üH  á≤HÉ£ŸG  ÒZ  äÉéàæŸG  Öë°S

.É¡dhGóJ ô¶Mh »∏ëŸG ¥ƒ°ùdG øe á«FÉ¡f

 á«ë°üdG  äÉ¡÷G  ™e  ≥«°ùæàdG  …QÉLh

 ô¶M πLCG øe ájOÉ–’Gh á«∏ëŸG á«eƒµ◊Gh

 »FÉ¡f πµ°ûH äÉéàæŸG ∂∏J äÓ«¨°ûJ ∫hGóJ

 ≈∏Y ájó∏ÑdG äócCGh ádhódG ¥Gƒ°SCG ™«ªL øe

 …QhO πµ°ûHh äÓª◊G ∂∏J ò«ØæJ QGôªà°SG

.áæeBGh á≤HÉ£e äÉéàæe ∫hGóJ ¿Éª°†d

 π«é°ùJh º««≤àH Ωƒ≤J »HO ájó∏H ¿G ôcòj

 º«KGô÷G  äGOÉ°†e  äÉéàæe  ™«ªL

 ΩÉ¶f ‘ …ójC’G äÉª≤©e É¡æeh "äGô¡£ŸG"

 äÉØ°UGƒª∏d É¡à≤HÉ£e øe ≥≤ëàdG ó©H »éàæe

 É¡eGóîà°SG  á«fÉµeEGh  É¡à«dÉ©ah  Ióªà©ŸG

 hCG  »°üî°ûdG  ΩGóîà°SÓd  AGƒ°S  Ò¡£à∏d

 IôFGódG  Ωƒ≤J  Éªc  äÉ°ù°SDƒª∏d  hCG  ‹õæŸG

 ¿Éª°†d Ióªà©ŸG ájÈîŸG ¢UƒëØdG AGôLEÉH

 äÉØ°UGƒª∏d  É¡à≤HÉ£eh  äÉéàæŸG  áeÓ°S

 ócCÉà∏dh  .É¡à«∏YÉa  øe ≥≤ëàdGh  Ióªà©ŸG

 É¡∏«é°ùJh á«cÓ¡à°S’G äÉéàæŸG ádÉM øe

 »éàæe »còdG ≥«Ñ£àdG ΩGóîà°SG ¿ÉµeE’ÉH

 ¢UÉÿG OƒcQÉÑ∏d »Fƒ°†dG í°ùŸG ∫ÓN øeh

 GÒeÉc  ΩGóîà°SÉH  ≥«Ñ£àdG  ÈY  èàæŸÉH

 õjõ©J ‘ Qƒ¡ª÷G Úµªàd »còdG ∞JÉ¡dG

 äÉéàæŸG øY ÆÓHEÓd á«©ªàéŸG áHÉbôdG

 Ö°ùMh ≥«Ñ£àdG ÈY IöTÉÑe á∏é°ùŸG ÒZ

 âãMh .»HO ájó∏H ‘ Ióªà©ŸG äÉØ«æ°üàdG

 ∂∏J øY ÆÓHE’G ¤EG Úµ∏¡à°ùŸG »HO ájó∏H

 ºbôdG  ∫ÓN  øe  á≤HÉ£ŸG  ÒZ  äÉéàæŸG

 ∫ÓN øe hCG/ 800900 /ájó∏Ñ∏d ÊÉéŸG

 É¡©bƒe  ÈY  hCG  7/24  Dubai  ≥«Ñ£J

.dm.gov.ae ÊhÎµdE’G

á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

øWƒdG QÉÑNCG 

3
   14408 Oó`©dG-2020 πjôHCG 3 á©ª÷G

…ƒæ°ùdG »°ûJƒÑdG …óëJ πLDƒJ ¿hGO áeRÓàªd äGQÉeE’G á«©ªL

..z19 ó«aƒc{ äÉ«YGóJ ÖÑ°ùH »YÉªàL’G óYÉÑàdG ≥«Ñ£àH á«ª°SôdG äÉ¡«Lƒà∏d áÑcGƒe

Qƒ¡ªédG ≈dEG äÉjôà°ûªdG π«°Uƒàd »fhôàµdE’G ™«ÑdG äÉ°üæe áÑMÉ°U äÉcô°ûdGh äÉ°ù°SDƒªdG ™e ¿hÉ©àJ z»HO ¥ôW{

áæeõe k É°VGôeCG ¿ƒfÉ©j øjòdG ∫RÉæªd ájhOC’G ∫É°üjEGh ó©H øY Ö«Ñ£àdG áeóN ôaƒà°S 

 z19-ó«aƒc{ êÓ©d ø«©dG ≈Ø°ûà°ùe ¢ü°üîJ záë°U{

iôNCG á«ë°U äBÉ°ûæe ≈dEG √É°Vôe π≤æJh

 ∫ÓN ¿ÉªéY ájó∏H »eóîà°ùªd kÉ«eƒj AGóZ áÑLh 1000

…QÉédG πjôHCG

 á«ë°üdG õcGôªdGh äÉ«Ø°ûà°ùªdG ≈dEG ø«¡Lƒàª∏d %20 É¡àaô©J ¢†ØîJ z»HO »°ùcÉJ - Óg{ ácô°T
:ΩGh-»HO

 ácöTh »HO  ‘ äÓ°UGƒŸGh  ¥ô£dG  áÄ«g âæ∏YCG  

 ÉgÉ°†à≤Ã π°üë«°S ácÎ°ûe IQOÉÑe øY ,»°ùcÉJ Óg

 QGqhR  øe  /»HO  »°ùcÉJ/  Óg  äÉÑcôe  ƒeóîà°ùe

 QOGƒµdG ∂dòch ,IQÉeE’G ‘ á«ë°üdG õcGôŸGh ‘É°ûŸG

 ∂∏J ‘ º¡dÉªYCG ¤EG Ú¡LƒàŸG øe á«Ñ£dG ¥ôØdGh

 ΩGóîà°SG  óæY  á°†qØfl  IôLCG  äÉÄa  ≈∏Y  ,äÉ¡÷G

 kGQÉÑàYG IOófi ™bGƒe ‘ /»HO »°ùcÉJ/ Óg äÉÑcôe

.Ωƒ«dG øe

 ¢†«Øîàd »HO ‘ IôLC’G äÉÑcôe áaô©J ™°†îà°Sh

 ≥«Ñ£J ÈY ÉgõéM ºàj á∏MQ πµd %20 ¤G π°üj

 ‘ IOófi á«ÑW IOÉ«Yh ≈Ø°ûà°ùe 43 ¤G "Ëôc"
 Óg äÉÑcôe ≈∏Y ¢†«ØîàdG Gòg …öùjh ,»HO IQÉeEG

 10 ≈°übCG óëHh ,"»°ùcÉJ ¿Éa" Ógh ,"»HO »°ùcÉJ"
.Ωóîà°ùe πµd äÓMQ

 á«FÉbƒdG  äGAGôLE’Gh  ájRGÎM’G  ÒHGóàdG  QÉWEG  ‘h

 õéM ¿ƒµ«°S ,øgGôdG âbƒdG ‘ Égò«ØæJ ºàj »àdG

 äÓMôdG ≈∏Y kGöüà≤e "»HO »°ùcÉJ" Óg äÉÑcôe

 äÉLÉ«àM’Gh á«FGò¨dG OGƒŸG AGöT øcÉeCG ¤EG á¡éàŸG

 ô≤e ¤EG ¬LƒàdG ó°ü≤H hCG ,äÉ«Ø°ûà°ùŸGh á«°SÉ°SC’G

 ìöüŸGh Ióªà©ŸG ájƒ«◊G äÉYÉ£≤dG øª°V πª©dG

.áæ∏© oŸG §HGƒ°†dG ≥ah π≤æàdÉH É¡«a Ú∏eÉ©∏d

 á°ù°SDƒŸ ò«ØæàdG ôjóŸG ,¿ÉjRhô¡H º°TÉg óªMCG ∫Ébh

 √òg ¿EG äÓ°UGƒŸGh ¥ô£dG áÄ«¡H áeÉ©dG äÓ°UGƒŸG

 ôKDƒe QhO Ö©∏d áÄ«¡dG »©°S QÉWEG ‘ »JCÉJ IQOÉÑŸG

 Ëó≤àH  IOÉ«≤dG  äÉ¡Lƒàd  ádÉ©ØdG  áHÉéà°S’G  ÈY

 √òg ¢ü«°üîJ ¢ùµ©j å«M ,Qƒ¡ªé∏d äÓ«¡°ùàdG

 á«ë°üdG õcGôŸGh äÉ«Ø°ûà°ùª∏d Ú∏≤æàª∏d IQOÉÑŸG

 ≈∏Y  ™ªàéŸG  OGôaCG  IóYÉ°ùe  ≈∏Y  Éæ°UôM  ,»HóH

 á«ë°üdGh á«Ñ£dG äÉ©LGôŸG ‘ º¡JÉLÉ«àMG á«Ñ∏J

 √ògh  ,áØ∏ oµdG  á«MÉf  øe  º¡àfhÉ©e  ™e  AÉæY  ¿hO

 å«M ,äGQÉeE’G ™ªàéŸ á∏«ÑædG º«≤dG ¢ùµ©J IQOÉÑŸG

 äÉ«fÉµeE’G  πc  Òî°ùJ  ≈∏Y  kÉehO  áÄ«¡dG  ¢Uô–

 ∞∏àfl ‘ ¬àMGQ ¿Éª°Vh Qƒ¡ª÷G áeóÿ áæµªŸG

.±hô¶dG

 :"Óg" ácöûjò«ØæJ ôjóe ,ôJÒJhO ¢ùæ«ª«∏c âdÉbh

 ºgÉ°ùf ¿CGh ,IQOÉÑŸG √òg øe G kAõL ¿ƒµf ¿CG Éæaöûj"
 á«Ñ£dG õcGôŸGh äÉ«Ø°ûà°ùŸG OGhQ øY ∞«ØîàdG ‘

 πã“ »àdG á«Ñ£dG ¥ôØdGh QOGƒµdGh ™ªàéŸG OGôaCG øe

 º¡∏ªY QÉ≤e ¤EG kÉ«eƒj º¡¡LƒJ ™e ∫hC’G ´ÉaódG §N

 Ëó≤àH õà©fh ,»HO ‘ á«Ñ£dG äGOÉ«©dGh ‘É°ûŸG ‘

 Éæaöûjh ,"Óg" ÈY º¡JÓMQ ‘ º¡d ¢†«ØîàdG Gòg

 √òg πãe ‘ ™ªàéŸG OGôaC’h º¡d ÉæJófÉ°ùe QÉ¡XEG

 ™ªàéŸG ∞JÉµJ Ö∏£àJ »àdG á«FÉæãà°S’G ±hô¶dG

."Oƒ¡÷G πc ôaÉ°†Jh

äÉØ°UGƒª∏d á≤HÉ£e ô«Z …ójCÓd äÉª≤©e 6 Öë°ùJ »HO ájó∏H
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مدير كليات التقنية   
نجاح »التعلم عن بعد« ثمرة ر�ؤية 

الد�لة اال�ست�سرافية للم�ستقبل
اأبوظبي-�ام:

 اأك�����د ���س��ع��ادة ال��دك��ت��ور 
مدير  ال�سام�سي  عبداللطيف 
العليا  التقنية  كليات  جممع 
و  بعد  عن  التعلم  جناح  اأن 
�سال�سة تطبيقه يف موؤ�س�سات 
ب��ال��دول��ة  ال��ع��ايل  التعليم 
العليا  التقنية  كليات  خا�سة 
اال�ست�رشافية  الروؤية  ثمرة  هو 
التعليم  مل�ستقبل  للدولة 
وا�ستثمارها يف التعلم الذكي 

منذ اأكرث من ع�رش �سنوات.
ت�رشيح  يف  ال�سام�سي  وقال 
"وام"  االإم��ارات  اأنباء  لوكالة 
دول���ة  يف  حم��ظ��وظ��ون   ":
ت�ست�رشف  بقيادة  االإم���ارات 
امل�ستقبل فكان اال�ستثمار يف 
البنية  وتهيئة  الذكي  التعلم 
التحتية املتطورة يف خمتلف 
موؤ�س�سات التعليم العايل خري 
احلالية  للمرحلة  ا�ستعداد 
عن  التعلم  فيها  نطبق  التي 
التعلم  اأن  مو�سحا  بعد".. 
العديد  الطلبة  منح  بعد  عن 
من املزايا ومنها املرونة يف 
اإمكانية  مثل  التعلم  عملية 
العودة مرة اآخرى للمحا�رشة 

الرقمية يف اأي وقت.
قاعات  حت��ول  اأن  واأ���س��اف 
الدر�س الواقعية اإىل افرتا�سية 
و�سغف  متعة  م��ن  ع���ززت 

ما  وه���و  بالتعلم  الطلبة 
االإح�ساءات  و  االأرقام  عك�سته 
املختلفة ال�سادرة عقب االأيام 
االأوىل لتطبيق التعلم عن بعد.
وقال ن التعلم عن بعد فر�سة 
ذه��ب��ي��ة ل��ل��ك��وادر ال��رتب��وي��ة 
عملنا  م��ا  تطبيق  اأج��ل  م��ن 
�سنوات  م���دار  ع��ل��ى  عليه 
مع  نتعامل  ال��ي��وم  فنحن 
والرثوة  التكنولوجيا  اأجيال 
اأن  واأك��د  الرابعة  ال�سناعية 
التعليمية  العملية  تقدمي 
التقنيات  على  ب��االرت��ك��از 
احلديثة اأ�سحى �رشورة ملحة.
وجدد ا�ستعداد كليات التقنية 
االمتحانات  لتطبيق  العليا 
عن بعد جلميع طالبها البالغ 
طالب  األ��ف   23 نحو  عددهم 
الكليات  اأن  مو�سحا  وطالبة 
اأون  االمتحانات   " تعتمد يف 
االأدوات  تغيري  على  الين" 
مبا  تطويرها  و  االختبارية 
"التعلم  طبيعة  مع  يتنا�سب 
امل�سا�س  دون  بعد"  ع��ن 
الن�سب  و  ال��درج��ات  بتوزيع 
كل  متطلبات  يخ�س  فيما 
مراعاة  اإىل  اإ�سافة  م�ساق 
الين  اأون  االخ��ت��ب��ار  اأدوات 
مبا  و  تخ�س�س  كل  لطبيعة 
ي�سمن حتقيق معايري اجلودة 
يف  واملو�سوعية  وامل�سداقية 

االأداء.

 

 ال�سارقة-�ام:
 ُت��وف��ر االأك��ادمي��ي��ة االإل��ك��رتون��ي��ة، 
التابعة ل�"اأكادميية بادري للمعرفة 
التعليمية  ال��ذراع  القدرات"  وبناء 
باملراأة  لالرتقاء  "مناء"  ملوؤ�س�سة 
 9 العامل  اأرج��اء  �ستى  يف  لالأفراد 
متنوعة  جمانية  اإلكرتونية  دورات 
التابع  االإل��ك��رتوين  امل��وق��ع  على 
وتقدم  حما�رشة   52 تت�سمن  لها 
يف  املعرفية  امل�سادر  من  حزمة 
والتطوير  االأعمال  ري��ادة  قطاعات 
باللغتني  والعلوم  والثقافة  املهني 
اإىل  باالإ�سافة  واالإجنليزية  العربية 
وتاأتي  االإلكرتونية.  الكتب  من  باقة 

اأه��داف  م��ع  ال���دورات مت�سقة  ه��ذه 
"اأكادميية بادري" الرامية اإىل تنويع 
اأدوات  وتطوير  الوظيفية  املهارات 
الفردية  بالقدرات  واالرتقاء  العمل 
الكفاءة  اإىل  والو�سول  لالأ�سخا�س 
التناف�سية  ميزة  وحتقيق  املطلوبة 
وميكن لالأفراد امل�ساركة يف الدورات 
https://www. ال��راب��ط  عرب 
badiriacademy .org/
courses . وتعك�س الدورات روؤية 
يف تو�سيع انت�سار املعرفة  "بادري" 
تتيح  حيث  اإليها  الو�سول  وت�سهيل 
لالأفراد اأينما كانوا اإمكانية الدخول 
املوقع  ع��رب  وامل�����س��ارك��ة جم��ان��اً 
التطبيق  بتحميل  اأو  االإل��ك��رتوين 

اإ�س/  اأو  /اآي  اأنظمة  االإلكرتوين عرب 
ال��دورة  واختيار  /االأن��دروي��د/  اأو 
يف  وهم  وتطلعاتهم  تتنا�سب  التي 
اخلروج  اإىل  احلاجة  دون  منازلهم 
�سيا�سة  م��ع  ال��ي��وم  ين�سجم  م��ا 
واالإج���راءات  االجتماعي  التباعد 
الدولة ملنع  التي تتخذها  الوقائية 
امل�ستجد  كورونا  فريو�س  انت�سار 
"بادري  وت��ه��دف  /ك��وف��ي��د-19/. 
من  القدرات"  وب��ن��اء  للمعرفة 
االإلكرتونية  من�ستها  اإط��الق  خالل 
االأفراد  مع  التوا�سل  اإىل  التفاعلية 
العامل من طلبة  اأنحاء  يف خمتلف 
ورواد  والرجال  والن�ساء  اجلامعات 
واملهنيني  ال��ط��احم��ني  االأع���م���ال 

والباحثني عن عمل والذين ي�سعون 
عن  ويبحثون  مهاراتهم  تطوير  اإىل 
اكت�ساب مزيد من االأدوات التي ميكن 
حياتهم  تغيري  على  ت�ساعدهم  اأن 

عرب  املهني  م�ستقبلهم  يف  والتقدم 
وذلك  االإنرتنت  عرب  وموارد  دورات 
املعرفة  ب��اأن  اإميانها  منطلق  من 

واملعلومات حق متاح للجميع.

»بادري« االإلكتر�ينة تقدم 52 محا�سرة �كتاباً في 
ريادة االأعمال �تطوير الذات

  »�سعود بن �سقر« التعليمية 

تز�د طلبة مدار�سها باأجهزة 
الكمبيوتر المحمول

راأ�س اخليمة-�ام:
 قامت موؤ�س�سة �سعود بن �سقر التعليمية اخلريية بتزود طلبة 
مدار�سها باأجهزة الكمبيوتر املحمول لت�سهيل عليهم موا�سلة 

العملية التعليمية عن بعد.
وقالت �سمية عبداهلل بن حارب ال�سويدي رئي�س جمل�س اأمناء 
املوؤ�س�سة اأن حملة التربعات اخلريية �سمن مبادرة "ملتزمون 
من  االأوىل  مرحلتها  يف  جنحت  بعد"  عن  بتعليمهم  وطن  يا 
خالل توفري اأجهزة الكمبيوتر املحمول ل�سالح طلبة املدار�س 
التابعة للموؤ�س�سة حيث مت توزيع 850 جهاز �سعيا منها على 
م�سلحة  على  وحر�سا  التعليمية  العملية  �سري  ا�ستمرارية 
ال�سائدة  للظروف  نتيجة  منازلهم  تعليمهم يف  لتلقي  الطلبة 

واتخاذ كافة االإجراءات االحرتازية والوقائية .
العمل  موا�سلة  م�ستمرة يف  احلملة  اأن  اىل  ال�سويدي  واأ�سارت 
باب  فتح  خ��الل  من  اأهدافها  لتحقيق  قادمة  مراحل  لعدة 
يف  للم�ساهمة  البي�ساء  االأي���ادي  اأ�سحاب  اأم��ام  التربعات 
احلوا�سيب  اأجهزة  وتوفري  الدرا�سية  الر�سوم  تغطية  ا�ستكمال 
لت�سمل طلبة االأ�رش املتعففة وذوي الدخل املحدود يف املدار�س 
اخلا�سة على م�ستوى االمارة وامل�سجلني لدى املوؤ�س�سة �سمن 

قوائم االنتظار .

بيرق �ساعر المليون للإماراتي مبارك بالعود العامري
اأبوظبي-�ام:

 توج معايل اللواء فار�س خلف 
ل�رشطة  العام  القائد  املزروعي 
اإدارة  جلنة  رئي�س  اأب��وظ��ب��ي 
الثقافية  والربامج  املهرجانات 
والرتاثية، ال�ساعر مبارك بالعود 
�ساعر  وب��ريق  بلقب  العامري 
التا�سعة  ن�سخته  يف  املليون 
م�رشح  على  االول  ام�س  م�ساء 

�ساطئ الراحة.
ال�سعراء  جميع  معاليه  وهناأ 
التا�سع  باملو�سم  امل�ساركني 
واحل��ا���س��ل��ني ع��ل��ى امل��راك��ز 
برنامج  يف  االأوىل  املتقدمة 
يف  املتخ�ّس�س  املليون  �ساعر 
ال�سعر النبطي ..موؤكداً اأن م�ساركة 
املو�سم  يف   48 ال���  ال�سعراء 
التا�سع ُي�ساف اإىل م�سرية جناح 
ال�سابقة  موا�سمه  يف  الربنامج 
برنامج  اأ�سهر  اليوم  بات  الذي 
جهة  من  االإط���الق  على  عربي 
د  اهتمامه بال�سعر النبطي، لُتوؤِكّ
االحتفاء  يف  اأ�سالتها  اأبوظبي 
العابر  واإب��داع��ه��ا  بالثقافة، 
ب�سكل  �ساهم  وال��ذي  للحدود، 
الربنامج  جن��اح  يف  اأ�سا�سي 
وامل�ساريع  الربامج  من  وغريه 
التي حتت�سنها عا�سمة  الهادفة 
والرامية  "اأبوظبي"  ال�سعر 
امل��وروث  على  املحافظة  اإىل 
لالأجيال  ونقله  و�سونه  الثقايف 

املتعاقبة.
 واأكد معاليه اأن دور جلنة اإدارة 
الثقافية  والربامج  املهرجانات 
والرتاثية يف اأبوظبي يرتكز على 
نهج الوالد املوؤ�س�س املغفور له 
ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان 
روؤية  د  وُيج�ِسّ ثراه"،  اهلل  "طيب 
خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
الدولة  اآل نهيان رئي�س  بن زايد 
ال�سمو  و�ساحب  اهلل"،  "حفظه 
اآل نهيان  ال�سيخ حممد بن زايد 
القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل 
يف  امل�سلحة،  للقوات  االأعلى 
�سون املوروث الثقايف، واإي�سال 
لالإمارات  احل�سارية  الر�سالة 
و���س��ع��وب  ث��ق��اف��ات  ملختلف 
تعزيز  يف  ُي�ساهم  مبا  العامل، 
واملجتمعية؛  االإن�سانية  الروابط 
ت�سل  االإم��ارات  دولة  جعل  مما 
وحُت��ِقّ��ق  امل��رات��ب  اأع��ل��ى  اإىل 
اإجنازات غري م�سبوقة باالأن�سطة 
والفعاليات الرتاثية التي حتافظ 
بهدف  ال�سعبي  امل��وروث  على 
احلا�رش  اأج��ي��ال  ب��ني  توا�سله 

وامل�ستقبل.
�سعادته  ع��ن  معاليه  واأع���رب 
امل�سهد  اأح���رزه  ال��ذي  بالتقدم 
يف  والثقايف  الرتاثي  وال��واق��ع 
موا�سلة  موؤكداً  اأبوظبي،  اإم��ارة 
امل��ه��رج��ان��ات  اإدارة  جل��ن��ة 
والرتاثية يف  الثقافية  والربامج 
م�ساريعها  خالل  من  اأبوظبي، 
تعزيز  وال��ث��ق��اف��ي��ة،  ال��رتاث��ي��ة 
الثقافية  اأبوظبي  ا�سرتاتيجية 
اإىل تعزيز  التي تهدف  اخلم�سية 

تنموي  كمحرك  القطاع  دور 
وتر�سيخ  اأ�سا�سي،  واقت�سادي 
عاملياً  ُملتقًى  العا�سمة  مكانة 
للثقافات، وحماية تراث اأبوظبي 
وتعزيز  وا�ستدامته،  الثقايف 
الوعي بالرتاث الثقايف والفنون، 
املجتمع  م�����س��ارك��ة  وزي�����ادة 

املحلي.
اللجنة  اأن  اإىل  معاليه  واأ�سار 
اأمام  الفر�سة  اإتاحة  على  تعمل 
امل���وروث  ملمار�سة  االأج��ي��ال 
الربامج  يف  واإ�رشاكهم  الثقايف 
متطورة  بيئة  خللق  املختلفة؛ 
املبا�رشة  اال�ستفادة  خالل  من 
اأو اال�ستفادة عن بعد، باالإ�سافة 
يف  املجال�س  دور  تعزيز  اإىل 
وكل  املتعاقبة  االأجيال  تعليم 
احلميدة  ب��االأخ��الق  يرتبط  ما 
حياتنا  يف  والتقاليد  والعادات 
عي�سى  قال  جانبه  من  اليومية. 

رئي�س  نائب  امل��زروع��ي  �سيف 
ال�سعراء  تتويج  اإن  اللجنة 
للمو�سم التا�سع ياأتي بعد جهود 
م�ساركات  بفرز  الربنامج  فريق 
مقابالت  �سمن  ال�سعراء  اآالف 
يف  جرت  التي  التحكيم  جلنة 
وم��ا  وخليجية  ع��رب��ي��ة  دول 
املائة  قائمة  اختيار  من  تبعه 
التي ازدادت للمرة الثانية على 
االإق��ب��ال  ن��ظ��راً حلجم  ال��ت��وايل؛ 
ال�سعري  امل�ستوى  وقوة  الكبري 
ال�سعراء  من  امل�ساركني  ل��دى 
..موؤكدا اأن �ساعر املليون من�سة 
ال�سعر  يف  �سة  ّ متخ�سِ عاملية 
الربنامج  اأن  حيث  النبطي 
يف  اأبوظبي  اإم���ارة  من  انطلق 
�ساحب  من  بفكرة   2006 عام 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل 
نهيان وقد حر�ست اللجنة على 
فاق  بنجاح  وتنفيذها  تطبيقها 

تطوير  �ساهم يف  التوقعات مما 
امل�سهد الثقايف املحلي والعربي 
�ساعر  ب��رن��ام��ج  ع���رّف  ح��ي��ث 
واأبرز  النبطي  بال�سعر  املليون 
تخ�سع  �ساّبًة،  �سعريًة  مواهَب 
مما  والنقد  للتحليل  ق�سائدهم 
ثقايف  ك��رتاث  بال�سعر  يرتقي 
واملجتمعات،  لالأفراد  فخر  هو 
االحرتام  لغة  خلق  يف  وُي�سهم 
ويف  ال�سعوب،  ب��ني  املتبادل 
جيل  من  االإن�سانية  القيم  نقل 
يف  ب��ارزاً  حتّوال  واأظهرت  الآخر، 
الثقافية  التنمية  عملية  اإط��ار 
لتطلعات  وترجمة  امُل�ستدامة، 
اأبوظبي  تر�سيخ  يف  طموحة 
تراثها  ت�سون  عاملية  مدينة 
املخاطر  اإدراك  عرب  الثقايف، 
التي تواجه الرتاث ال�سعبي على 

م�ستوى العامل.
عدد  اأن  امل��زروع��ي  واأو���س��ح 

اأبوظبي  الذين منحتهم  ال�سعراء 
الوا�سع  االإعالمي  الظهور  فر�سة 
اختيارهم  عرب  االأوىل،  للمرّة 
يف  االأولية   100 ال�  قائمة  يف 
جتاوز  املليون  �ساعر  برنامج 
اأ�سل  من  �ساعراً   980 من  اأكرث 
األف �ساعر قابلتهم  اأكرث من 14 
جلنة التحكيم ب�سكل مبا�رش يف 

جوالتها التمهيدية.
التحكيم  جلنة  اأع�ساء  وتوجه   
والباحث  االأ�ستاذ  من  املوؤلفة 
والروائي �سلطان العميمي مدير 
اأبوظبي  يف  ال�سعر  اأكادميية 
والدكتور غ�سان احل�سن وال�ساعر 
ختامية  بكلمات  ال�سعيد  حمد 
واآراءه����م  م�ساعرهم  عك�ست 
جمريات  تقييم  يف  النقدية 

املو�سم التا�سع من الربنامج.
جُمريات  ا�ستَعاد  تقرير  وبعد   
برنامج  م��ن  التا�سع  املو�سم 
م�����س��اب��ق��ة ���س��اع��ر امل��ل��ي��ون 
التي  النتيجة  وا�ستعدادا الإعالن 
�ساعر  بريق  حامل  ا�سم  حت�سم 
لني  احَلا�سِ وزم��الئ��ه  املليون، 
 .. االأخرى  اخلم�سة  املراكز  على 
جلنة  اأع�ساء  جانب  اإىل  اعتلى 
ال�ستُة  النجوُم  الربنامج،  حتكيم 
الربنامج  لنهائيات  الوا�سلون 
الراحة،  �ساطئ  م�رشح  خ�سبَة 
احلمادي  حممد  ال�سعراء  وه��م 
العتيبي، وحممد البندر املطريي، 
ومطرب بن دحيم العتيبي، وعبد 
واأحمد  الغيداين،  �سعود  املجيد 
ال�سعودية،  من  البلوي  عايد  بن 
من  العامري  بالعود  وم��ب��ارك 
االإمارات، حيث قام اللواء فار�س 
خلف املزروعي بت�سليم ال�ساعر 
الفائز باملركز االأول بريق �ساعر 

املليون  .

جامعة العين تفعل العمل عن بعد بن�سبة %90
العني-�ام:

عن  العني  جامعة  اأعلنت   
عن  "العمل  نظام  تفعيل 
الهيئتني  الأع�����س��اء  بعد" 
االأك��ادمي��ي��ة واالإداري����ة يف 
واأب���و  ال��ع��ني  يف  مقريها 
ظبي على اأن اأال تزيد ن�سبة 
يتطلب  ال��ذي��ن  العاملني 
اأماكن  يف  التواجد  عملهم 
العمل على 10% من جمموع 
امل��ن�����س��اأة،  ال��ع��ام��ل��ني يف 
�سالمة  على  احلفاظ  بهدف 
ومبا  و�سحته،  املجتمع 
االأعمال  ا�ستمرارية  يدعم 
اجلهات  بكفاءه يف خمتلف 

والقطاعات.
الدين  نور  الدكتور  واأ�سار 
املفو�س  امل��دي��ر  عطاطره 
االإدارة  اأن  اإىل  للجامعة 
اتخذت كافة االإجراءات التي 
تكفل العمل عن بعد وعقدت 
ملوظفيها  تدريبياً  برناجماً 
ع���ن ك��ي��ف��ي��ة ال��ع��م��ل عن 
يتعلق  فيما  وخا�سة  بعد 
بت�سجيل الطلبة اجلدد والرد 
على ا�ستف�ساراتهم وا�ستقبال 
نظام  عرب  االلتحاق  طلبات 
قبل  م��ن  ومبتكر  خ��ا���س 
املعلومات يف  تقنية  وحدة 
جامعة  اأن  موؤكداً  اجلامعة. 

احلفاظ  على  حتر�س  العني 
على �سحة العاملني يف ظل 
الراهنة. من جانبه  الظروف 
اأو�سح حممد �سعيدات مدير 
املعلومات  تقنية  وح���دة 
جامعة  اأن  ب��اجل��ام��ع��ة، 
اأح���دث  ت�ستخدم  ال��ع��ني 
التي  واالأنظمة  التقنيات 

التوا�سل  خا�سية  تتيح 
ب���ني م��وظ��ف��ي اجل��ام��ع��ة 
اخلا�سة  االجتماعات  وعقد 
بكل  ب��ع��د  ع���ن  ب��ال��ع��م��ل 
وحدة  تتيح  �سهولة..كما 
للموظف  املعلومات  تقنية 
اإمكانية الو�سول اإىل جميع 
ال��وث��ائ��ق وامل�����س��ت��ن��دات 

على  امل��وج��ودة  وغ��ريه��ا 
���س��ط��ح امل��ك��ت��ب اخل��ا���س 
ميكن  مما  االآيل،  باحلا�سب 
املوظف من العمل باأريحيه 
جميع  توافر  مع  و�سال�سة 
وث��ائ��ق  م��ن  يحتاجه  م��ا 
وم�ستندات يف متناول يده. 
الراهنة  الظروف  ظل  ويف 

اجلامعة  ح��ر���س  و�سمن 
فاإنها  الطلبة  �سالمة  على 
تقدمي  فر�سة  لهم  تتيح 
ط��ل��ب االل��ت��ح��اق وال��دف��ع 
وال��ت�����س��ج��ي��ل االإل��ك��رتوين 
خا�سة  من�سة  خ��الل  م��ن 
القبول  ب��وح��دة  مرتبطة 

والت�سجيل.

مجمع ال�سارقة للبتكار ي�سخر التكنولوجيا 
لتعزيز الزراعة الم�ستدامة

ال�سارقة-�ام:
للبحوث  ال�����س��ارق��ة  جم��م��ع  ي��ع��م��ل   
وب�رشاكات  واالبتكار  والتكنولوجيا 
ا�سرتاتيجية مع موؤ�س�سات بحث عاملية 
لالإنتاج  مبتكرة  ط��رق  تطوير  على 
الزراعي وحتلية املياه من خالل الطاقة 
ال�سم�سية وذلك من خالل تطوير منظومة 
متكاملة من حلول اال�ستدامة يف املوارد 
املهند�سني  من  فريق  واأجرى  الطبيعية. 
والتابع  املتخ�س�س  االأبحاث  موقع  يف 
ل�رشكة مارلني العاملية اأحد اأهم م�ساريع 
ال�سارقة  جممع  يف  القائمة  ال�رشاكة 
اأبحاًثا  للبحوث والتكنولوجيا واالبتكار 
على مدار العامني املا�سيني.. نتج عنها 
 Merlin /اإن�ساء /مارلني اجروتانيل

عبارة  وهي   -  -  Agrotunnel
بارتفاع  منتجة  داخلية  مزرعة  عن 
مربع ميكن  150 مرت  قيا�سي ومب�ساحة 
من  طن  واح��د  من  اأك��رث  تنتج  اأن  لها 
�سهرياً  والفاكهة  الع�سوية  اخل�رشوات 
تقريبا  باملئة   90 مقداره  ما  بتوفري 
باملزرعة  مقارنة  املياه  ا�ستهالك  من 
التقليدية من خالل اعتمادها على تقنية 
اإمكانية  اىل  باالإ�سافة  /االكوابونيك/ 
لهذا  كما ميكن  الطازجة  االأ�سماك  انتاج 
بيئة  اأي  يف  يعمل  اأن  الزراعي  النظام 
يعمل  اذ  ال�سحراء  و�سط  حتى  كانت 
بتقنيات تربيد متطورة ميكنها االعتماد 
على الطاقة ال�سم�سية التي بدورها تقوم 
ا�ستخراج  او  املاحلة  املياه  بتحلية 

املياه من رطوبة الهواء.



ال�شارقة ـ )وام(:

 بحث املجل�س التنفي���ذي ملكتب الرتبية 

العرب���ي ل���دول اخلليج خ���ال اجتماعه 

اال�ستثنائي الذي عقد عن ُبعد ا�ستعدادات 

وجهود ال���دول االأع�ساء يف املكتب ومدى 

جاهزي���ة وزارات الرتبي���ة والتعلي���م بها 

ملواجه���ة االأزم���ة احلالية الت���ي جتتاح 

العامل ج���راء فريو�س كورون���ا امل�ستجد 

واأهم االإجراءات االحرتازية التي قامت بها 

الدول بهذا ال�ساأن وكل التجهيزات واحللول 

والبدائ���ل للتعليم عن بع���د فيما يتعلق 

بجميع املراحل التعليمية وال�سيما �سغار 

ال�سن.

�س���ارك يف االجتماع - الذي تراأ�سه معايل 

الدكت���ور علي القرين املدير العام للمكتب 

- الدكت���ور عي�سى احلم���ادي مدير املركز 

الرتب���وي للغة العربية ل���دول اخلليج يف 

ال�سارق���ة بجان���ب وكاء وزارات الرتبية 

والتعلي���م يف ال���دول االأع�س���اء باملكتب 

ومدي���ري املراكز التابعة للمكتب »املركز 

العربي للبحوث الرتبوية واملركز العربي 

للتدريب الرتبوي واملرك���ز الرتبوي للغة 

العربية بال�سارقة« وبح�سور ممثل االأمانة 

العامة ملجل�س التعاون اخلليجي.

وا�ستعر����س االجتم���اع البن���ى التحتية 

للتعليم عن بعد بال���دول االأع�ساء .. كما 

ت�سمن العديد م���ن املقرتحات من اأع�ساء 

املجل�س التنفي���ذي والتي متت مناق�ستها 

واإقرارها يف �س���ورة تو�سيات يتم رفعها 

اإىل اأع�س���اء املوؤمتر الع���ام معايل وزراء 

الرتبية بالدول االأع�ساء.

    واأك���د الدكت���ور عي�س���������ى احلمادي 

اأهمي����ة االجتماع الذي تطرق اإىل االآليات 

والتكام���ل ب�س���اأن ال�سب���ل الكفيلة لطرح 

احلل���ول التعليمي���ة ملوا�سل���ة امل�سرية 

التعليمية لكاف���ة الف�سول واأهمية جتاوز 

االأح���داث الراهن���ة التي خلفه���ا انت�سار 

فريو�س كورونا املتجدد ال�سيما على قطاع 

التعليم .

يومية .. �شيا�شية .. م�شتقلة
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تعقيم 100% من اأحياء ومرافق مدينة كلباء 

وتكرار التعقيم ب�شكل مكثف

ال�شارقة ـ )الوحدة(:

وا�سلت ف���رق العمل امليدانية 

و�رشكة  كلباء  مدين���ة  لبلدية 

"بيئ���ة"، جهوده���ا يف تعقيم 
خمتلف اأنح���اء املدينة لليوم 

الت���وايل، يف  على  ال�ساد����س 

الوطني  التعقيم  برنامج  اإطار 

الهادف للحد من انت�سار وباء 

كورونا امل�ستجد.

القايدي  �س���امل  وذكر حمم���د 

مدير ق�سم العمليات بال�ساحل 

ال�رشق���ي يف �رشك���ة "بيئة"، 

باأن اأعم���ال التعقيم يف اليوم 

ال�ساد����س ت�سمن���ت كورني�س 

بحرية كلب���اء، و�سارع الوحدة 

وامتداده ل�سارع ال�سيخ �سعيد 

القا�سمي.

ت�رشيح���ات  يف  واأو�س���ح 

لل�سارقة 24، اأن الفريق انتهى 

م���ن تعقي���م اأحي���اء املدينة 

بن�سب���ة  العام���ة  ومرافقه���ا 

100%، م�س���رياً اإىل اأن االأعمال 

م�ستمرة ب�س���كل متجدد واأكرث 

كثاف���ة وتركيزاً يومي���ًا طوال 

الفرتة املح���ددة للربنامج من 

اجلهات املخت�سة.

ولفت القاي���دي اإىل اال�ستعانة 

باأ�سط���ول �سخ���م ومركب���ات 

اأك���رث تط���وراً خال  واآلي���ات 

الف���رتة الراهن���ة يف عمليات 

التعقي���م، وتتمي���ز بقوة �سخ 

اأك���رب وانت�س���ار اأو�سع يتجاوز 

التعقيم ال�سطحي على االأر�س 

لي�س���ل تاأث���ريه اإىل ارتفاعات 

تغطي واجهات املباين.

»تنفيذي مكتب التربية العربي لدول الخليج« يناق�ش التجهيزات 
والحلول للتعليم عن بعد

حملة رقابية من بلدية دبا الفجيرة تك�شف عن 288 كمامة مغ�شو�شة

الفجريةـ  )الوحدة(:

�رشح املهند�س ح�سن �سامل اليماحي مدير 

عام بلدية دبا الفجرية اأنه مت م�سادرة 288 

كمامة مغ�سو�س���ة وجمهولة امل�سدر، لعدم 

ا�ستيفائها للموا�سفات واملقايي�س املعتمدة 

يف الدولة.

وذل���ك اإثر احلمات الرقابي���ة املكثفة على 

االأ�سواق يف مدينة دب���ا واملناطق التابعة 

له���ا، ودعا اليماحي اجلمه���ور اإىل االبتعاد 

عن �رشاء الكّمامات التي ال حتمل معلومات 

الت�سني���ع، والت���ي ظهرت م���ن قبل بع�س 

امل�ستغلني اأخرياً، وذلك للحفاظ على �سامة 

امل�ستهلكني وحمايتهم من الغ�س التجاري.

و�سددت بلدية دبا الفجرية ب�رشورة االإباغ 

الفوري ع���ن اأي خمالف���ات ير�سدونها يف 

خمتلف منافذ البيع من خال االإت�سال على 

رقم مكت���ب الط���وارئ )092443399( الذي 

يعمل على م���دار ال�ساعة الإتخاذ االإجراءات 

القانونية جتاه املخالفني.

بلدية العين توا�شل تعقيم مناطق و�شط 

المدينة والأ�شواق العامة
العني ـ )الوحدة(:

توا�سل بلدية العني جهودها 

يف عمليات التعقيم يف كافة 

اأرجاء مناط���ق مدينة العني 

العامة،  واملرافق  و�سواحيها 

وذلك وفق خطة عمل يوميه، 

حيث تتم عملي���ات التعقيم 

التجول  م���ع  ف���رتة  خ���ال 

امل�سائي���ة من اأج���ل حتقيق 

اأكرب قدر ممك���ن من عمليات 

التعقيم.

توا�سل بلدية العني جهودها 

يف عمليات التعقيم يف كافة 

اأرجاء مناط���ق مدينة العني 

العامة،  واملرافق  و�سواحيها 

وذلك وفق خطة عمل يوميه، 

حيث تتم عملي���ات التعقيم 

التجول  م���ع  ف���رتة  خ���ال 

امل�سائي���ة من اأج���ل حتقيق 

اأكرب قدر ممك���ن من عمليات 

التعقيم.

واأ�سار حم���د حمود الظاهري 

ع�س���ة فريق جلن���ة االزمات 

والط���وارئ يف اإدارة البلدية، 

واملتحدث با�سم اللجنة، اأنه 

مت م�ساء اأم�س تنفيذ عمليات 

الرابع على  للي���وم  التعقيم 

و�سط  منطق���ة  يف  الت���وايل 

املدينة، حيث �سكلت عمليات 

التعقيم كل من ال�سوق العام 

و�سارع خليف���ة و�سارع عود 

التوبة، ال�سوق املركزي، �سوق 

اإدارة النقل  ال�سمك واخل�سار، 

العام، منطقة العني مول.

املناط���ق  كم���ا مت تعقي���م 

مبنطقة  املحيط���ة  ال�سكنية 

دوار  ومنطق���ة  م���ول  العني 

هيلتون  و�س���ارع  املربع���ة 

ومنطقة الكويتي���ات، اإ�سافة 

ت���وام  اإىل منطق���ة م�سف���ى 

وم�سف���ى اجليم���ي و�س���ارع 

الربيد ومطار العني.

عمليات  اأن  اللجن���ة  واأكدت 

يومي  ب�سكل  جارية  التعقيم 

وف���ق ج���اول حم���دد بهدف 

تغطية كاف���ة اأرجاء املدينة 

و�سواحيه���ا، واأهابت اللجنة 

ب�س���كان املدين���ة ����رشورة 

التقي���د بالتعليمات اخلا�سة 

والنظافة  وال�سام���ة  باالأمن 

العام���ة والتقي���د بتعليمات 

عدم التجول خ���ال الفرتات 

التجول  لذلك وعدم  املحددة 

وارتي���اد املناط���ق العام���ة 

جتمعات  اأي���ة  احداث  وعدم 

�سحة  على  حر�س���ا  لاأفراد 

و�سامة اجلميع.

»الإح�شان الخيرية« تقدم 2500 �شلة غذاء للأ�شر المتعففة لتعزيز البقاء بالبيت
عجمان ـ )الوحدة(:

اأطلقت جمعي����ة االح�سان اخلريية يف عجمان 

، مبادرة “ال ت�سلون هم” بهدف اإي�سال املواد 

الغذائي����ة والوقائية اإىل 2500 اأ�رشة حمتاجة 

ومتعفف����ة يف منازله����م، للتخفي����ف عنه����م 

تداعي����ات الو�سع احلايل، ول�سمان بقائهم يف 

البيت، يف ظل الظ����روف اال�ستثنائية الراهنة 

واالإج����راءات الوقائية واالحرتازي����ة، والتزامًا 

بتوجيهات القيادة الر�سيدة يف الدولة للعمل 

على �سامة املواطن����ني واملقيمني، واإمدادهم 

بالدواء والغذاء وذل����ك �سمن جهود اجلمعية 

نحو االأ�رش املتعففة واملحتاجة.

وق����ال ال�سيخ الدكت����ور عبدالعزي����ز بن علي 

النعيمي الرئي�����س التنفيذي جلمعية االإح�سان 

اخلريي����ة ل����� ) البيان( تع����د م�ساركة جمعية 

االإح�س����ان اخلريية يف دعم �سندوق “االإمارات 

تداعي����ات  م����ن  للح����د  االإن�ساني����ة”  وط����ن 

واالقت�سادية  واالإن�ساني����ة  ال�سحية  الفريو�س 

واالجتماعية، من اأبرز املبادرات ا لتي تفاعلت 

معه����ا اجلمعية مبج����رد االإعان ع����ن اإطاق 

ال�سن����دوق، بالتن�سي����ق بني الهيئ����ة الوطنية 

الإدارة الط����وارئ واالأزمات والك����وارث، وهيئة 

الهال االأحمر االإماراتي.

واأك����د اهمية املب����ادرة يف تعزي����ز الت�سامن 

املجتمع����ي واالإن�س����اين، والتكات����ف لتوحيد 

اجلهود الوطنية يف الت�سدي لفريو�س كورونا، 

جنبًا اإىل جنب لدعم جهود الدولة.

ولفت اإىل اأن جمعية االح�سان اخلريية اأطلقت 

مبادرة “ال ت�سلون هم” بهدف اإي�سال “ال�سلة 

الغذائية والوقائي����ة” اإىل منازل 2500 اأ�رشة 

حمتاجة ومتعفف����ة، للتخفيف عنهم تداعيات 

الو�سع احلايل، ول�سمان بقائهم يف البيت، يف 

ظل الظ����روف اال�ستثنائية الراهنة واالإجراءات 

الوقائي����ة واالحرتازية، والتزام����ًا بتوجيهات 

قي����ادة الدولة للعمل عل����ى �سامة املواطنني 

واملقيمني، واإمدادهم بالدواء والغذاء الذي يعد 

من واجبات اجلمعية نحو االأ�رش املتعففة.

كما اأطلقت اجلمعي����ة مبادرة لتوزيع “اأجهزة 

لوحية حممولة” للطاب االأيتام الذين تكفلهم 

اجلمعية حر�سًا منا على ت�سجيعهم ملوا�سلة 

حت�سيله����م العلمي وحتفيزه����م على الدرا�سة 

�سمن نظ����ام “التعلم عن بع����د”، اإ�سافة اإىل 

تزويد الطاب من اأ�سحاب الهمم واأبناء االأ�رش 

املتعففة واملحتاجة باأجهزة م�سابهة.

اإ�ساف���ة اإىل حملة “�سدقاتك���م.. حياة” بهدف 

تعزيز روح الرتابط والتكافل املجتمعي، ومّد يد 

الع���ون وال�سند لاأ�رش املحتاجة ودعمها ماديًا 

، وامل�ساهمة يف ت�سدي���د املتاأخرات االإيجارية 

والر�سوم املدر�سي���ة، واحلاالت املتقدمة لطلب 

امل�ساع���دة االإن�ساني���ة االأخ���رى، اأبرزها اإعانة 

مر�سى الغ�سي���ل الكلوي واالأمرا����س املزمنة، 

واحلاالت الطارئة كالعمليات اجلراحية وعاج 

االأطفال واأ�سحاب الهمم.

الوقاية وال�شلمة بال�شارقة تطبق 

»العمل عن بعد«
ال�شارقة-وام:

 بداأت هيئ���ة الوقاية وال�سامة يف ال�سارق���ة تطبيق العمل عن 

بعد بن�سب���ة 100 باملائة من موظفيه���ا يف اأعقاب اإعان دائرة 

املوارد الب�رشية باإمارة ال�سارقة عن البدء بتطبيق العمل عن بعد 

لبع����س الفئات الوظيفية يف حكوم���ة ال�سارقة وذلك للمحافظة 

عل���ى �سامة املوظفني وذويهم كاإجراء احرتازي للحد من انت�سار 

االأوبئة واالأمرا�س.

وو�سع���ت الهيئة اآلية العمل عن بعد بهدف تقليل عدد املوظفني 

املتواجدين بالهيئة الأق���ل عدد ممكن وذلك ب�سكل تدريجي بداأب 

25 باملائ���ة من موظفيها خال املرحل���ة االأوىل تلتها ن�سبة 50 

باملائ���ة و�سوال اإىل ن�سبة 100 باملائة بع���د التاأكد من فاعلية 

النظ���ام املتبع دون االخ���ال باأعمال الهيئ���ة باالإ�سافة الآليات 

ت�سمن ا�ستمراري���ة االأعمال اليومية وتتيح مراقبة االإنتاجية من 

خال موؤ�رشات االأداء.

واأكد ال�سيخ خالد بن �سقر القا�سمي رئي�س هيئة الوقاية وال�سامة 

اأهمية التن�سيق امل�ستمر بني اجلهات يف الظروف الراهنة وتقليل 

ن�سب���ة املوظفني يف اجلهات بق���در االإمكان وم���ن دون االإخال 

باملهام اليومية وذلك من منطلق روؤية الهيئة بالو�سول ملجتمع 

اآم���ن خال من االخطار حيث تعنى الهيئ���ة بوقاية املجتمع من 

االأخط���ار اإذ يقع على عات���ق جلنة ا�ستمراري���ة االأعمال �سمان 

ا�ستكمال االأعمال احليوي���ة باالإمارة دون توقف لتقليل اخل�سائر 

يف حاالت االأزمات والكوارث ومن خال تكاتف اجلهود بني جميع 

املوؤ�س�سات �سنتمكن من تطبيق خطة العمل عن بعد مبا يتنا�سب 

مع التطورات اجلارية يف املجتمع الدويل.

الفجرية ـ )الوحدة(:

�����رشح املهند�س ح�سن اليماحي مدير عام 

بلدي����ة دبا الفج����رية عن اإغ����اق البلدية 

متمثل����ة باإدارة اخلدم����ات العامة والبيئة 

�سوبر مارك����ت خمالف ل�����رشوط النظافة 

وال�سح����ة العام����ة، م����ن خ����ال اجلوالت 

التفتي�سي����ة الت����ي مت اإجراوؤه����ا م����ن قبل 

مفت�سي البلدية، ومت خمالفة من�ساأة اأخرى 

مل تلتزم بالقرارات ال�س����ادرة من البلدية 

يف م����ا يتعلق باحلفاظ على �سامة املواد 

الغذائية والنظافة العامة.

�����رشح املهند�س ح�سن اليماحي مدير عام 

بلدي����ة دبا الفج����رية عن اإغ����اق البلدية 

متمثل����ة باإدارة اخلدم����ات العامة والبيئة 

�سوبر مارك����ت خمالف ل�����رشوط النظافة 

وال�سح����ة العام����ة، م����ن خ����ال اجلوالت 

التفتي�سي����ة الت����ي مت اإجراوؤه����ا م����ن قبل 

مفت�سي البلدية، ومت خمالفة من�ساأة اأخرى 

مل تلتزم بالقرارات ال�س����ادرة من البلدية 

يف م����ا يتعلق باحلفاظ على �سامة املواد 

الغذائية والنظافة العامة.

اإغلق �شوبر ماركت في دبا لعدم ا�شتيفائه 
لل�شتراطات ال�شحية
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 �ل�سحة �لإير�نية: ت�سجيل 2875 �إ�سابة جديدة 
و124 وفاة بفيرو�س كورونا خالل 24 �ساعة 

جنيف  )د ب �أ(-
 قال رئي�س منظمة ال�صحة العاملية، 
اأدهانوم جيربي�صو�س، يوم  تيدرو�س 
املنظمة  اإن  جنيف  يف  الأرب��ع��اء 
حتاول اإيجاد �صبل ملكافحة جائحة 
خالل  الإ�صالمية  الدول  يف  كورونا 

�صهر رم�صان املقبل.
انت�صار  دخول  لدى  تيدرو�س  وقال 
عدد  ف��اإن  الرابع  �صهرها  اجلائحة 
حالت الإ�صابة على م�صتوى العامل  
�صي�صل اإىل مليون يف الأيام القليلة 
املقبلة، يف حني �صي�صل عدد حالت 

اإىل 50  الوفيات ب�صبب كوفيد- 19 
األفا.

املتعلقة  اجل���وان���ب  وتت�صمن   
والجتماعية  الدينية  بالتقاليد 
والأ�صدقاء  الأ���ر  جتمع  لرم�صان 
موائد  تعد  كما  الإف��ط��ار.  لتناول 
رم�صان  ل�صهر  مميزة  �صمة  الرحمن 

يف العديد من الدول.
املوؤمتر  خالل  تيدرو�س  يغامر  ومل 
عندما  تو�صية  بتقدمي  ال�صحفي 
ال�صالت  من  احلد  كيفية  عن  �صئل 
�صهر  خالل  والعدوى  الجتماعية 
رم�صان، لكنه قال اإن املنظمة التي 
الزعامات  م��ع  تتباحث  يراأ�صها 

يف  احلكومية  والقيادات  الدينية 
اأنه  "اأعلم  وق��ال:  الأو�صط.  ال�رق 
�صيكون لدينا حل ودي يف هذا ال�صدد 
اأي�صا"، موؤكدا اأن دول املنطقة تبذل 
جهودا كربى للحد من انت�صار مر�س 
اأفتى  اخرى  جهة  من    .19 كوفيد- 
واملظامل  للفتوى  الأعلى  املجل�س 

مبوريتانيا بعدم وجوب �صالة 
اجلمعة ب�صبب جائحة كورونا .

اأ���ص��دره  بيان  يف  املجل�س  واأك���د 
"وعيا  اأنه  الأربعاء/اخلمي�س  ليل 
الذي  ك��ورون��ا  وب��اء  بخطورة  منه 
بج�صامة  و�صعورا  العامل  يجتاح 
اإىل  وا�صتنادا  ال�رعية  امل�صوؤولية 

فاإنه  ال�ريحة  ال�صحيحة  الدل��ة 
يفتي بعدم وجوب �صالة اجلمعة يف 
الأطباء  اأو�صى  التي  املرحلة  هذه 

باجتناب الجتماع فيها".
بتحرمي  كذلك  املجل�س  اأفتى  كما 
الت�صلل من بلد موبوء اإىل بلد لي�س 
نقل  الت�صبب يف  من  فيه  ملا  كذلك 
ت�صليم  وج���وب  وع��ل��ى   ، ال��ع��دوى 
املر�س  بهذا  باإ�صابتهم  امل�صتبه 
اأنف�صهم اإىل اجلهات الطبية وعزلهم.

الإ�صالمية  ال�صوؤون  وزارة  واألغت 
املا�صي  الأ�صبوع  اجلمعة  �صالة 
يف  كورونا  فريو�س  تف�صي  خ�صية 
حالت   6 �صجلت  التي  موريتانيا 

وفاة  حالة  منها  م��وؤك��دة  اإ�صابة 
واحدة لفرن�صية من اأ�صل موريتاين

العامة  ال�صحة  وزارة  واأع��ل��ن��ت 
القطرية يوم الأربعاء عن ت�صجيل 54 
حالة اإ�صابة جديدة موؤكدة بفريو�س 
اإىل  بالإ�صافة  )كوفيد-19(  كورونا 
متاثل 9 حالت لل�صفاء من الفريو�س.
على  ال���وزارة  ن�رته  بيان  وذك��ر 
موقعها اأن الإ�صابات اجلديدة تعود 
وافدين،  اإىل  واأخ��رى  مواطنني  اإىل 
اجلديدة  احلالت  بع�س  ترتبط  كما 
دولة  اإىل  عادوا  الذين  بامل�صافرين 
قد  كانوا  لأفراد  واأخرى  موؤخراً  قطر 

تعر�صوا لبع�س احلالت اجلديدة.

مجل�س الفتوى في موريتانيا يجيز عدم اأداء �سالة الجمعة ب�سب كورونا

منظمة �ل�سحة �لعالمية ت�سعى لإيجاد �سبيل لمكافحة كورونا 
خالل �سهر رم�سان

طهر�ن -وكالت 
اأعلنت وزارة ال�صحة الإيرانية 
ت�صجيل 2875 اإ�صابة جديدة 
كورونا  بفريو�س  وفاة  و124 
خالل ال� 24 �صاعة املا�صية.

بيان  يف  ال���وزارة  واأ�صافت 
عدد  اأن  اخلمي�س،  ام�����س  
كورونا  بفريو�س  امل�صابني 
يف البالد و�صل اإىل 50.468 
واإجمايل املتوفني اإىل 3160 

واملتعافني اإىل 16.711.
اأن 3956  اإىل  الوزارة  ولفتت 
حالة  يف  بالفريو�س  م�صابا 

�صحية حرجة.
وذك����رت ال�����وزارة اأن����ه مت 
ال���ص��ت��ع��الم ع���ن احل��ال��ة 
مليون   69 ل���  ال�����ص��ح��ي��ة 
للتاأكد  النرتنت  عرب  مواطن 
ال�صابة  من  �صالمتهم  من 

بالفريو�س.
الداخلية  وزارة  واأ���ص��درت 
تعميما  اخلمي�س،  ال�صورية  
بوقف  العمل  بتمديد  يق�صي 
حتى  ال�صجون  اإىل  الزيارات 

اإ�صعار اآخر.
مت��دد  التعميم  ومب��وج��ب 
التي  ال��زي��ارات  وق��ف  حالة 
منت�صف  حتى  مقررة  كانت 
مل  اأجل  اإىل  اجل��اري،  ال�صهر 
الوزارة  وقالت  وذلك  يحدد، 

الإج���راء  اإن  تعميمها  يف 
ال�صحة  على  حفاظا  ياأتي 
العامة و�صالمة النزلء، ويف 
الحرتازية  الإج���راءات  اإط��ار 
ك��ورون��ا،  ف��ريو���س  ملواجهة 

كيوفيد 19.
ال�صحة  وزارة  واأع��ل��ن��ت 
ت�صجيل  اخلمي�س،  اللبنانية 
بفريو�س  جديدة  اإ�صابة   15
�صاعة  ال���24  خالل  كورونا، 
العدد  يرفع  م��ا  املا�صية، 

اجلملي اإىل 494 اإ�صابة.
�صجلت  اإنها  ال��وزارة  وقالت 
يرفع  ما  جديدة  وفيات   4
الإ�صابة  جراء  الوفيات  عدد 
 16 اإىل  ك��ورون��ا  ب��ف��ريو���س 
وزارة  خ�ص�صت  وقد  حالة. 
خطا  اللبنانبة  ال�صحة 
�صاخنا للتبليغ عن اأي حالة 
مدار  على  بالفريو�س  اإ�صابة 
املواطنني  ودع��ت  ال�صاعة، 
ال��رتدد  الإ����راع وع��دم  اإىل 
على  للح�صول  الت�صال  يف 
و�صددت  ال��الزم��ة.  امل�صورة 
�صابق على  وقت  الوزارة يف 
�رورة تطبيق كل الإجراءات 
اللتزام  خ�صو�صا  الوقائية 
اأن  موؤكدة  املنزيل،  باحلجر 
اأي تهاون بتطبيقها �صيعر�س 
�صاحبها للمالحقة القانونية 

واجلزائية.

 ارتفاع الإ�سابات بفيرو�س كورونا في عمان اإلى 231 حالة

 م�سروع قر�ر تون�سي في مجل�س 
�لأمن للت�سدي لفيرو�س كورونا

م�سقط )د ب �أ( –
ام�س  اخلمي�س ت�صجيل 21  العمانية  ال�صحة   اأعلنت وزارة    
اإجمايل  لريتفع  امل�صتجد  كورونا  بفريو�س   جديدة  اإ�صابة 

ال�صابات بالفريو�س يف البالد اإىل 231.
الوكالة  اأف��ادت  ح�صبما  �صحفي  بيان  يف   ، ال��وزارة  وقالت   
قد  حالة   41 اإن   ، "تويرت"  موقع  على  ح�صابها  عرب  العمانية 

متاثلت لل�صفاء ، م�صرية اإىل حالة وفاة واحدة.
العزل  ب��اإج��راءات  التام  التقيد  اإىل  اجلميع  ال��وزارة  ودع��ت   

ال�صحي، وعدم اخلروج من املنازل اإل لل�رورة .
 من جهة اخرى جتمع عدد من املتظاهرين م�صاء يوم الأربعاء 
يف مدينة طرابل�س �صمال لبنان احتجاجاً على تردي الأو�صاع 

القت�صادية، وعمل اجلي�س اللبناين على تفريقهم. 
يف  ال�صلح  ريا�س  �صارع  يف  املتظاهرين  من  عدد  وجتمع   
التي  ليالً  التجول  حظر  اإج��راءات  من  بالرغم  وذلك  طرابل�س، 

اأعلنتها احلكومة يف مواجهة انت�صار فريو�س "كورونا".
كرمي  بتاأمني عي�س  الدولة  تطالب  املتظاهرون هتافات  وردد   
لهم. وعملت عنا�ر اجلي�س اللبناين على تطبيق قرار جمل�س 

الوزراء وتفريق املتظاهرين. 
التي  العامة  التعبئة  مدد  قد  اللبناين  الوزراء  جمل�س  وكان   
�ربيل  ني�صان/   12 حتى  املا�صي  اآذار/مار�س   15 يف  اأعلنت 

احلايل.  
 من ناحية اخرى قّدمت تون�س يف مطلع الأ�صبوع اإىل جمل�س 
الأمن الدويل م�روع قرار يدعو اإىل "حترّك دويل عاجل" للحّد 
من تداعيات فريو�س كورونا امل�صتجّد، بح�صب م�صوّدة ح�صلت 

عليها وكالة فران�س بر�س الأربعاء.

العراق ي�سجل حالتي وفاة و 34 اإ�سابة جديدة  

�لرئي�سان �لعر�قي و�لفرن�سي يبحثان �لتعاون 
لمكافحة كورونا

بغد�د -وكالت 
برهم  العراقي  الرئي�س  بحث 
الفرن�صي  نظريه  م��ع  �صالح، 
الأرب��ع��اء،  م��اك��رون   اإميانويل 
�صبل تعاون البلدين يف مكافحة 

فريو�س كورونا امل�صتجد.
والفرن�صي  العراقي  الرئي�صان 
ملكافحة  ال��ت��ع��اون  يبحثان 
 :RT�ل العاملية  كوروناال�صحة 
نتوقع زيادة الإ�صابات بكورونا 
الأ�صابيع  خ��الل  ال��ع��راق  يف 

املقبلة
وذك����ر ب��ي��ان ع���ن ال��رئ��ا���ص��ة 
تلقى  "�صالح  اأن  العراقية، 
ماكرون،  من  هاتفيا  ات�صال 
ومت التاأكيد خالله، على اأهمية 
والتكاتف  والتن�صيق  التعاون 
والدول  ال�صديقني  البلدين  بني 
كورونا  وب��اء  ملكافحة  كافة 
انت�صاره  من  واحل��د  امل�صتجد، 
ال�صعوب،  �صالمة  يحقق  مب��ا 
على  حتدياته  جتاوز  و�رورة 
والإن�صانية  ال�صحية  اجلوانب 

والقت�صادية".
�صالح  ف���اإن  للبيان،  ووف��ق��ا 
للرئي�س  "�صكره  ع��ن  اأع���رب 
من  اأب���داه  م��ا  على  الفرن�صي 
جتاه  طيبة  ت�صامن  م�صاعر 
اجلائحة،  هذه  العراق ملواجهة 
على  العامل  ينت�ر  اأن  ومتنى 
اخلطرية  وتداعياته  الوباء  هذا 
التي  واجلهود  امل�صاعي  بف�صل 

تبذل يف هذا ال�صاأن".
من جهته، اأكد الرئي�س الفرن�صي 
"دعم بالده لل�صعب العراقي يف 
يتخطى  واأن  كافة،  املجالت 
وهم  الظروف  هذه  العراقيون 

ينعمون بالأمن وال�صالم".
���رورة  على  م��اك��رون  و�صدد 
"تكثيف �صبل التعاون امل�صرتك 
للت�صدي لفريو�س كورونا واإنقاذ 

الب�رية جمعاء من خماطره".
التاأكيد  الت�صال،  خالل  وجرى 

ال��دويل  املجتمع  دع��م  على 
حتقيق  يف  ال���ع���راق  جل��ه��ود 
�صيادته  وحماية  ال�صتقرار 
واأمنه، ف�صال عن بحث العالقات 
مبا  تعزيزها  و�صبل  الثنائية 

يحقق ال�صلم والأمن الدوليني.
والبيئة  ال�صحة  وزارة  اأعلنت 
العراقية  الأربعاء، ت�صجيل 34 
كورونا  بفريو�س  اإ�صابة جديدة 

امل�صتجد، وحالتي وفاة.
"�صجلت  ل��ل��وزارة:  بيان  وذك��ر 
جديدة  اإ�صابة   34 خمترباتنا 
م���وؤك���دة ب��ف��ريو���س ك��ورون��ا 
العراق  عموم  يف  امل�صتجد 
موزعة على حمافظات الب�رة 
وكربالء  وال�صليمانية  والنجف 
واأربيل ووا�صط واملثنى ودهوك 

وبابل والديوانية".
حالتي  ت�صجيل  "مت  واأ�صاف: 
وف���اة ج��دي��دت��ني يف ب��غ��داد 
والديوانية، كما مت ت�صجيل 12 
تام يف حمافظات  �صفاء  حالة 

واأربيل". ال�صليمانية والنجف 
"جمموع  اأن  اإىل  البيان  واأ�صار 
والوفيات   ،728 بلغ  الإ�صابات 
52، بينما بلغت حالت ال�صفاء 

182 حالة"
يف  ال�����ص��ح��ة  وزارة  اأع��ل��ن��ت 
ام�س   العراق،  كرد�صتان  اإقليم 
ح�صيلة  ارت��ف��اع  اخل��م��ي�����س، 
اإىل  كورونا  بفريو�س  الإ�صابات 

190 اإ�صابة.
اأن  ل����ل����وزارة  ب��ي��ان  وذك����ر 
لالإ�صابات  الكلي  "املجموع 

الإقليم  يف  ك��ورون��ا  بفريو�س 
على  موزعة  اإ�صابة   190 بلغ 

املحافظات".
"حمافظة  اأن  واأ�����ص����اف 
ع��دد  ت�����ص��درت  ال�صليمانية 
الإ���ص��اب��ات ب����100 اإ���ص��اب��ة، 
اأربيل  حمافظة  �صجلت  بينما 
اإ�صابة   12 ودهوك  اإ�صابة   65

وحلبجة 13 اإ�صابة".
والبيئة  ال�صحة  وزارة  واأعلنت 
العراقية  الأربعاء، ت�صجيل 34 
اإ�صابة جديدة بفريو�س كورونا 

امل�صتجد، وحالتي وفاة.
اخل��ارج��ي��ة  وزارة  اأع��ل��ن��ت 
ارتفاع  الأربعاء، عن  العراقية  
والوفيات  الإ�صابات  ح�صيلة 
العراقية  اجلالية  اأبناء  بني 

املقيمني خارج البالد بفريو�س 
كورونا.

ال��وزارة  با�صم  املتحدث  وقال 
بيان  يف  ال�����ص��ح��اف  اأح��م��د 
وفاة  حالة  "�صجلنا  �صحفي: 
حالت  و7  هولندا  يف  واح��دة 
اإ���ص��اب��ة ب��ف��ريو���س ك��ورون��ا 
اجل��ال��ي��ة  لأب���ن���اء  امل�صتجد 
وكندا  هولندا  يف  العراقية 
مبينا  واإيطاليا"،  وال�صعودية 
ال�صعودية  يف  "امل�صابني  اأن 

هم من املعتمرين".
الكلي  "العدد  اأن  واأ���ص��اف، 
عموم  امل�صابني يف  للعراقيني 
بينها  حالة،   63 بلغ  العامل 
اإىل  بالإ�صافة  وفاة،  حالت   3

حالتي �صفاء".

الق�ساة الم�سريون يتبرعون بماليين الجنيهات 

»�ل�سحة �لم�سرية«: ت�سجيل 69 حالة �إيجابية جديدة لكورونا 
و6 حالت وفاة

�لقاهرة -وكالت 
ال�صحة  وزارة  اأع��ل��ن��ت 
ت�صجيل  امل�رية  وال�صكان 
بكورونا  جديدة  اإ�صابة   69
وتعايف  وف��اة،  ح��الت  و6 
امل�صابني  م��ن  ح��ال��ة   22
احلجر  ورف���ع  ب��ال��ف��ريو���س 
ع��ن��ه��م. واأو����ص���ح خ��ال��د 
وزارة  م�صت�صار  جم��اه��د 
امل�رية،  وال�صكان  ال�صحة 
اجلدد  امل�صابني  جميع  اأن 
عائدون  بينهم  م�ريون، 
م��ن اخل����ارج، اإ���ص��اف��ة اإىل 
امل��خ��ال��ط��ني ل��ل��ح��الت 
الإيجابية التي مت اكت�صافها 
والإعالن عنها �صابقا، ولفت 
ال�صتة  املتوفني  اأن بني  اإىل 
مواطنا اأردنيا. وذكر جماهد 
مت  ال��ذي  العدد  اإجمايل  اأن 
بفريو�س  م�ر  ت�صجيله يف 
الأربعاء،  يوم  حتى  كورونا 
�صمنهم  ح��ال��ة   779 ه��و 
اأن  واأك��د  وف��اة.  و52   ،179
حتولت  التي  احل��الت  عدد 
نتائج حتاليلها من اإيجابية 
لي�صبح  ارتفع  �صلبية  اإىل 
ال�179  �صمنهم  221 حالة، 

وا�صتعر�صت  م��ت��ع��اف��ي��ا. 
ال�صحة  وزي��رة  زاي��د  هالة 
بيانات  حتليل  وال�صكان، 
لفريو�س  الوبائي  الو�صع 
حيث  م�����ر،  يف  ك��ورون��ا 
عمرية  فئة  اأك��ر  اأن  اأك��دت 
تعر�صت لالإ�صابة هي الفئة 
العمرية من 50 اإىل 59 عاما 
اإجمايل  م��ن   %22 بن�صبة 

 %94 اأن  م�صيفة  امل�صابني، 
م��ن امل��ت��وف��ني ك��ان��وا يف 
 50 من  اأكر  العمرية  الفئة 
املتوفني  من  و%100  عاما، 
اأمرا�س  من  يعانون  كانوا 
واأ�صارت  اأورام.  اأو  مزمنة 
بلغت  الذكور  ن�صبة  اأن  اإىل 
61% من اإجمايل امل�صابني، 
كما   ،%39 الإن��اث  ون�صبة 

اإ�صابة الأطفال  بلغت ن�صبة 
 %2 �صنوات  ع�ر  من  الأقل 
الإ�صابات،  عدد  اإجمايل  من 
فرتة  متو�صط  اأن  اإىل  لفتة 
امل�صت�صفيات  يف  الإق��ام��ة 
وحتى  الدخول  توقيت  من 
اأي��ام،   8 بلغ  التام  ال�صفاء 
ا�صتقرار  ا�صتمرار  م��وؤك��دة 
م�ر  يف  الوبائي  الو�صع 

الوبائي  بالو�صع  مقارنة 
العاملي. وت�صبب املواطنون 
من  ال��ع��ائ��دون  امل�ريون 
اأزمة كبرية يف  الكويت، يف 
اخل�صوع  رف�صهم  بعد  م�ر 

للحجر ال�صحي 14 يوما.
الربملان  يف  النائب  وق��دم 
كمال  احلميد  عبد  امل�ري 
وطلب  بيانا  اليوم،  �صباح 
لرئي�س  ع��اج��ال  اإح���اط���ة 
العائدين  ح��ول  ال����وزراء 
الأمن  وحماية  الكويت  من 

القومي امل�ري .
بال�صماح  "تفاجاأنا  وكتب: 
 300 من  يقرب  ما  بدخول 
من  عائدين  م�ريا  راكبا 
وا�صتجابة  الكويت  دول��ة 
ملطالبهم لعودتهم يف مطار 
القاهرة ولالأ�صف مت دخولهم 
دون القيام باإجراءات العزل 
ال�صحي وعدم اتباع القرارات 
ال�صحة  وزارة  من  اخلا�صة 
منظمة  وتوجهات  امل�رية 
وذل��ك  العاملية  ال�صحة 
ال�صحي  احلجر  اأن  باعتبار 
الحرتازية  الإجراءات  �صمن 
والبالد  املواطنني  حلماية 
من خماطر فريو�س كورونا".

 بومبيو يحث حمدوك على ت�سريع تكوين )�لت�سريعي( 

وتعيين �لولة �لمدنيين
و��سنطن -وكالت 

مايك  الأمريكي  اخلارجية  وزير  �صدد   -
امل�صي  اأهمية  على  الأرب��ع��اء  بومبيو 
النتقايل  الت�ريعي  يف تعيني املجل�س 

بال�صودان وت�صمية الولة املدنيني.
يف  اخلارجية  با�صم  املتحدثة  وقالت 
بيان  يف  اورتاقو�س  مورغان  وا�صنطن 
�صحفي اإن بومبيو اأجرى ات�صال برئي�س 
ونقل  اهلل حمدوك  ال�صوداين عبد  الوزراء 
اليه " اأهمية النتقال الدميقراطي الناجح 
يف  قدما  امل�صي  و���رورة  ال�صودان  يف 
النتقايل  الت�ريعي  املجل�س  تعيني 

واحلكام املدنيني".
وميثل تكوين الهيئة الت�ريعية امل�صلع 
الثالث يف احلكومة النتقالية ال�صودانية 
بعد ت�صمية الهيكلني التنفيذي والق�صائي، 
لكن اخلطوة تاأخرت يف انتظار التو�صل 
احلركات  مع  �صامل  �صالم  اتفاق  اىل 
امل�صلحة التي تقاتل احلكومة ال�صودانية 
يف دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان.
للمتحدثة  طبقا  اخلارجية  وزير  وجدد 
للحكومة  املتحدة  الوليات  دعم  تاأكيد 
وجهودها  املدنيني  بقيادة  النتقالية 

لبناء �صالم دائم يف ال�صودان.
كما ناق�س الرجالن  املتطلبات القانونية 
وال�صيا�صية للنظر يف رفع ا�صم ال�صودان 

من قائمة الإرهاب.
ويف تغريدة على تويرت قال بومبيو اإنه 
اأجرى ات�صال مع رئي�س الوزراء ال�صوداين 
بدعم احلكومة  "نحن ملتزمون  واأ�صاف: 
دائم  �صالم  لتحقيق  و�صعيها  ال�صودانية 

يف اخلرطوم".
"احلرية  ق��وى  با�صم  متحدثة  وكانت 
يف  توقعت  ال�����ص��ودان،  يف  والتغيري" 
انتهاء  تربيون"  "�صودان  ل�  ت�ريح 
ال�صيا�صية  ال��ق��وى  متثيل  م�����ص��اورات 
واملدنية يف املجل�س الت�ريعي املرتقب 

بنهاية الأ�صبوع اجلاري.
جلنة  موؤخًرا،  احلاكم،  الئتالف  وّك��ون 
حول  ال�صيادي  املجل�س  مع  للتباحث 
اأع�صاء  جمموع  م��ن   %33 ال���  ن�صبة 
منحتها  ال��ت��ي  الت�ريعي،  املجل�س 
املوقعة  غري  للقوى  الد�صتوري  الوثيقة 
واملوؤيدة  والتغيري  احلرية  اإع��الن  على 

للثورة.
وقالت املتحدثة با�صم الئتالف احلاكم، 
اأمينة حممود، يوم الثنني: "نتوقع انهاء 
املجل�س  متثيل  ن�صب  حول  امل�صاورات 

الت�ريعي بنهاية الأ�صبوع احلايل".

بكني  )د ب �أ(- 
حتويل  اإىل  بال�صعي  املتحدة  الوليات  ال�صني  اتهمت 
كورونا  فريو�س  بتف�صي  يتعلق  فيما  التهام  اأ�صابع 
اإىل  اأمريكي  ا�صتخباراتي  تقرير  خل�س  اأن  بعد  لديها، 
اأن بكني اأخفت حجم الأزمة. وذكرت وكالة "بلومربج" 
ال�صينية  اخلارجية  وزارة  با�صم  املتحدثة  اأن  لالأنباء 
الفريو�س  مع  ال�صني  تعامل  عن  دافعت  ت�صونينج  هوا 

الذي ظهر اأول يف مدينة يوهان يف كانون اأول/دي�صمرب 
املا�صي، وا�صفة هذا التعامل باأنه وا�صح و�صفاف.

بلومربج  لوكالة  تقرير  على  هوا  من  رد  ذلك يف  جاء 
جاء فيه اأن الل�صتخبارات الأمريكية خل�صت يف تقرير 
عن  تعلن  مل  بكني  اأن  اإىل  الأبي�س  للبيت  مقدم  �ري 
حقيقة اإجمايل حالت الإ�صابة والوفاة ب�صبب الفريو�س.

يوم  بكني  يف  اعتيادي  �صحفي  بيان  يف  هوا  وقالت 
اخلمي�س اإن "بع�س امل�صوؤولني الأمريكيني يريدون فقط 

اأن يعك�صوا اجتاه اأ�صابع التهام ... فعليا ل نريد الدخول 
والفرتاء  التحليل  هذا  مثل  اأمام  ولكن  معهم،  جدل  يف 
بع�س  باأخذ  بال�صطرار  اأ�صعر  جانبهم،  من  الأخالقي 
قد  بلومربج  وكانت  جمددا".  احلقيقة  وتو�صيح  الوقت 
ك�صف  عدم  طلبوا  اأمريكيني  م�صوؤولني  ثالثة  عن  نقلت 
اإن  القول  ال�صتخباراتي  التقرير  ل�رية  نظرا  هويتهم 
الإ�صابة  حالت  حول  ال�صني  اأعلنتها  التي  البيانات 

والوفاة جراء كورونا كانت غري كاملة ب�صكل متعمد.

تف�سي  ب�ساأن  �لتهام  �أ�سابع  بتحويل  �أمريكا  تتهم  �ل�سين 
كورونا
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اأبوظبي- وام:

ام����س  اأبوظب���ي  اأطلق���ت موان���ئ 

االحتادية  الهيئ���ة  م���ع  بالتعاون 

للموا�صالت الربية والبحرية مبادرة 

جميع  مب�شاركة  الأم���ل"  "اأ�ص���داء 
املتحدة  العربية  الإم���ارات  موانئ 

ت�شامنا مع ف���رق مكافحة فريو�س 

كورونا امل�صتجد "كوفيد - 19".

ويف اإطار هذه املب���ادرة التي تعد 

الأوىل من نوعه���ا يف العامل تقوم 

ال�صفن التجارية والقاطرات البحرية 

�صم���ن موان���ئ الدول���ة باإط���الق 

اأبواقه���ا يومي���ًا يف مت���ام ال�صاعة 

6:30 م�صاء يف اإ�ص���ارة ترمز لدعم 

وحتية العاملني يف قطاع اخلدمات 

البحرية وقط���اع الرعاية ال�صحية 

وكاف���ة الأفراد العاملني يف املواقع 

احليوية واخلطوط الأمامية للت�صدي 

لتداعي���ات انت�ص���ار وب���اء كورونا 

امل�صتج���د. وته���دف املب���ادرة اإىل 

التاأكي���د على وقوف جميع اجلهات 

العاملة �صمن القطاع البحري خلف 

فرق العمل التي تقدم جهوداً كبرية 

ملحاربة انت�صار الوباء وتداعياته.

العني-الوحدة:

امل���وؤازرة  جمعي���ة  نظم���ت 

الإماراتي���ة مل�صابي ال�رسطان 

بالتع���اون م���ع بن���ك ال���دم 

الإقليم���ي يف الع���ني حمل���ة 

للتربع بالدم لت�صجيع اأع�صاء 

اجلمعية واأفراد املجتمع على 

التربع لإنقاذ حياة من يحتاج 

اإىل قط���رة دم م���ن املر�ص���ى 

العاجلة  ال�صحي���ة  واحلالت 

والطارئة، حيث اأقيمت احلملة 

يف املبنى الرئي�صي لبنك الدم 

الإقليم���ي يف منطقة اجليمي 

بالعني والتي �صهدت اإقباًل من 

الأع�صاء واملتطوعني .

واأ�صار حمد املال مدير بنك الدم 

اإىل اأن الكميات املطلوبة  يوميًا 

من  وامل�صت�صفيات  للمر�ص���ى 

جمي���ع الف�صائل على م�صتوى 

مدينة العني ت���راوح من 50 

70 وحدة دموي���ة. موؤكداً  اإىل 

اأن جميع املتربعني يخ�صعون 

لفحو�صات يف جميع الإمرا�س 

املعدي���ة بال���دم.  ونوه املال  

بالتعاون امل�صتمر  واملتوا�صل 

مع جمعية املوؤازرة الماراتية  

لن�رس ثقافة التربع بالدم بني  

�رسيحة كبرية يف املجتمع .

من جهت���ه لفت حممد خمي�س 

ع���ام جمعية  مدير  الكعب���ي 

امل���وؤازرة اإىل اأن ه���ذه احلملة 

من قب���ل اجلمعية تاأتي �صمن 

الن�صاط���ات الإن�صانية لأهداف 

اجلمعية وتعد اإحدى املبادرات 

اخلريي���ة والتطوعية لالأع�صاء 

وبالتايل ح���ث اأبناء املجتمع 

على �رسورة التربع با�صتمرار.
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خليفة يعين 

و�صغ���ل » �صعي���د » اأي�صا 

اللجنة  م���ن  كل  ع�صوي���ة 

الإدارة  التنفيذية ملجل����س 

و جلنة التدقيق و املخاطر 

والمتثال يف �رسكة مبادلة 

اإىل  اإ�صاف���ة  لال�صتثم���ار 

�صغلها  عدي���دة  منا�ص���ب 

�صابق���ا يف »�صيتي بنك«.. 

و ه���و حا�ص���ل على درجة 

اإدارة  يف  البكالوريو����س 

الأعمال من جامعة اأريزونا 

بالوليات املتحدة.

طيران الإمارات 

واأ�صاف اأن ال�رسكة »تتطلع 

خدم���ات  ا�صتئن���اف  اإىل 

الركاب تدريجيًا، مبا يتالءم 

مع رفع القي���ود املفرو�صة 

عل���ى ال�صفر والت�صغيل، مبا 

يف ذلك �صم���ان الإجراءات 

ال�صحي���ة حلماية موظفينا 

وعمالئنا«.

اأعلن���ت  الإم���ارات  كان���ت 

الأ�صب���وع املا�ص���ي تعليق 

ال���ركاب  رح���الت  كاف���ة 

اأ�صبوعني،  ملدة  والرانزيت 

اإط���ار التدابري املتخذة  يف 

ملكافحة فريو�س كورونا.

و�صجل���ت الإم���ارات اك���ر 

م���ن 800 حال���ة اإ�صاب���ة 

بالفريو�س اإىل جانب ثماين 

حالت وفاة.

توظيف مركبات 

واخلدمات  ال�صلع  وتو�صيل 

اإليه���م، كم���ا جت�صد حر�س 

اجلهات احلكومية وال�رسكاء 

اأ�صح���اب  ال�صراتيجي���ني 

تاأ�صي���ل  عل���ى  العالق���ة 

امل�صوؤولية  مبادئ  وتر�صيخ 

املجتمع  جتاه  الجتماعية 

الظروف  خا�ص���ة يف ظ���ل 

الراهن���ة والت���ي مي���ر بها 

العامل اأجمع.

التوا�صل املبا�رس

املتعامل���ون  ويتوا�ص���ل 

مبا����رسة مع مناف���ذ البيع 

املعتم���دة ل����رساء امل���واد 

مراكزها  طريق  عن  وال�صلع 

تطبيقاته���ا  اأو  لالت�ص���ال، 

الذكي���ة، لت�صتخ���دم منافذ 

االأج���رة  مركب���ات  البي���ع 

الت���ي يوفرها مرك���ز النقل 

املتكام���ل لإي�صال الطلبات 

وميك���ن  املتعامل���ني،  اإىل 

لكافة منافذ البيع ا�صتخدام 

اأبوظب���ي  اأج���رة  تطبي���ق 

لال�صتف���ادة م���ن اخلدم���ة 

بع���د الت�صجيل ع���رب الرقم 

.600535353

واأكد املرك���ز اأن “التو�صيل 

واآم���ن  و�رسي���ع  مبا����رس 

وباإمكان منافذ البيع معرفة 

موقع املركبة وتتبع اإي�صال 

ال�صل���ع واخلدم���ات ب���كل 

اأنظمة الت�صال  �صهولة عرب 

ونظام  املركبات  ف  الذكية 

اخلرائط اجلغرافية احلديثة 

الت���ي متّكن من تتبع حركة 

املوقع  وحتدي���د  ال�صائ���ق 

وزمن الرحلة، كما اأن جميع 

جمهزة  الأج���رة  مركب���ات 

بكامريات مراقبة الأمر الذي 

ميك���ن مركز النقل املتكامل 

م���ن مراقبة وتتب���ع حركة 

ال�صائق”.

واأكد املرك���ز اأن “ال�صائقني 

تدريبية  ل���دورات  خ�صعوا 

عل���ى التداب���ري الحرازية 

والإجراءات الوقائية الواجب 

ارتداء  اتخاذها مع �رسورة 

الكمام���ات والقفازات اأثناء 

واخلدمات  ال�صل���ع  تو�صيل 

وعدم التوا�صل املبا�رس مع 

املتعامل���ني، كم���ا �صت�صلم 

الطلب���ات للمتعاملني دون 

حاج���ة اإىل جه���از الدف���ع 

على  حفاظ���ًا  اللك���روين 

ال�صح���ة وال�صالمة العامة، 

م���ع العل���م اأن املركز عقم 

جمي���ع مركب���ات االأج���رة 

�صمن عملية تعقيم �صاملة 

الع���ام  النق���ل  لو�صائ���ل 

واملراف���ق اخلدمي���ة، وهي 

عملية م�صتمرة ب�صكل دوري 

وم�صتم���ر، قبل واأثناء وبعد 

النتهاء من اخلدمة”.

عل���ى �صعي���د اآخ���ر، اأ�صار 

املرك���ز اإىل اأن���ه �صرياق���ب 

ويقي���م م�صتقب���اًل جن���اح 

ه���ذه التجرب���ة بالتن�صيق 

مع دائ���رة البلديات والنقل 

ال�صراتيجيني  وال����رسكاء 

اأ�صحاب العالقة، وقد يدر�س 

البعيد جميع  امل���دى  على 

اجلوانب اخلا�صة بها.

جامعة الإمارات 

واملوافق���ة عل���ى طلب���ات 

اأخالقيات البحث، ومراجعة 

مع  والعق���ود  التفاقي���ات 

اخلارجي���ة  املوؤ�ص�ص���ات 

واملوافقة عليها.

اجلامع���ة  اأن  اإىل  واأ�ص���ار 

�صكل���ت فرق���ا بحثية تركز 

على اإعداد الأبحاث العلمية 

م���ع �رسكائها يف  النوعية 

القطاع ال�صناعي لت�صهم يف 

تق���دمي حلول بحثية ملا قد 

يواج���ه الدولة من حتديات 

الق�صايا  الركيز عل���ى  مع 

الآني���ة خا�صة م���ا يتعلق 

بفريو�س كورونا امل�صتجد / 

كوفيد 19 /.

ولف���ت اإىل اأن���ه يف اإط���ار 

اخلط���ة الطموحة للنهو�س 

مبخرج���ات البحث العلمي 

ت�شعة  اجلامع���ة  اأن�ش���اأت 

مراك���ز بحثي���ة متخ�ص�صة 

يف املج���الت ذات الأولية 

للجامع���ة  ال�صراتيجي���ة 

م���ع  تتطاب���ق  والت���ي 

الأولوي���ات ال�صراتيجي���ة 

للدول���ة و ت�صمل مركز زايد 

بن �صلطان اآل نهيان للعلوم 

ال�صحي���ة و املركز الوطني 

الف�صاء  لعلوم وتكنولوجيا 

للمياه  الوطن���ي  واملرك���ز 

و مرك���ز خليف���ة للتقنيات 

احليوية و الهند�صة الوراثية 

و مرك���ز بح���وث الطرق و 

املوا�صالت و �صالمة املرور 

لبحوث  الإم���ارات  ومرك���ز 

الطاق���ة و البيئ���ة و مركز 

لل�صيا�صة  الإمارات  جامعة 

العام���ة و القي���ادة اإ�صافة 

اإىل مركز حتلي���ل البيانات 

ال�صخم���ة و مركز الإمارات 

لأبحاث ال�صعادة .

ال�سعودية تمنع 

واأ�ص���ار اإىل  ا�صتم���رار منع 

الدخ���ول اإليه���ا اأو اخلروج 

من  اعتب���اًرا  وذل���ك  منها، 

تاريخه وحت���ى اإ�صعار اآخر 

لفت���ا اإىل اأنه ل ي�صمل منع 

الفئات  واخل���روج  الدخول 

من�صوبي  م���ن  امل�صتثن���اة 

يف  احليوي���ة  القطاع���ات 

القطاع���ني العام واخلا�س، 

الذي���ن تتطل���ب اأعماله���م 

اأثناء  اأدائها  ال�صتم���رار يف 

فرة املنع.

ولفت امل�صدر اإىل اأنه ُي�صمح 

، يف اأ�صي���ق نطاق ، ل�صكان 

اأحياء مدينتي مكة املكرمة 

باخلروج  املنورة  واملدينة 

لق�ص���اء  منازله���م  م���ن 

ال�رسوري���ة  الحتياج���ات 

ال�صحية  الرعاية  مثل  فقط 

والتموين؛ وذلك داخل نطاق 

احلي ال�صكني الذي يقيمون 

من  الف���رة  خ���الل  في���ه، 

ال�صاع���ة ال�صاد�صة �صباًحا 

وحتى الثالثة ع�رساً يومًيا.

ُي�صم���ح  اأن���ه  اإىل  واأ�ص���ار 

ا�صتخ���دام  يف  للراغب���ني 

واأجهزة  البنكي���ة  اخلدمات 

اآلية  ال����رساف الآيل وف���ق 

حتدده���ا موؤ�ص�ص���ة النق���د 

العربي ال�صعودي بالتن�صيق 

الداخلي���ة  وزارت���ي  م���ع 

وال�شحة.

الداخلي���ة  وزارة  واأهاب���ت 

باجلمي���ع اأن يكون اخلروج 

احل���الت  ويف  للكب���ار 

حر�صًا  فق���ط،  ال�رسوري���ة 

على ع���دم تعري�س الأطفال 

لأ�صباب انتقال العدوى.

اأن���ه  امل�ص���در  واو�ص���ح 

العمل  ممار�ص���ة  منع  تقرر 

جتاري���ة  اأن�صط���ة  ب���اأي 

ال�صكنية  الأحي���اء  داخ���ل 

الموؤازرة الإماراتية تنظم حملة 
للتبرع بالدم

حكومة الإمارات تقدم اأكثر من 180 خدمة حيوية عن بعد على مدار ال�ساعة
اأبوظبي-وام:

تتي���ح حكوم���ة دولة الإم���ارات من خ���الل البواب���ة الر�صمية 

للدولة اخلدمات احلكومية الرقمي���ة على مدار ال�صاعة لتمكني 

املتعاملني من اجن���از معامالتهم عن بعد مبا ي�صمن �صالمتهم 

ويدعم جهود الدولة ملواجهة حتدي���ات انت�صار فريو�س كورونا 

امل�صتجد »كوفيد - 19« واحلد من اآثاره على القطاعات كافة.

وتقدم حكومة دولة الإم���ارات خدماتها احليوية بكفاءة عالية 

 u.ae عرب القن���وات الذكية من خالل زيارة البواب���ة الر�صمية

وال�صغط على خدمات حكومي���ة على مدار ال�صاعة حيث ميكن 

للمتعامل���ني ال�صتفادة من اأكر من 180 خدمة حيوية عن بعد 

م���ن دون ح�صور املتعاملني اإ�صاف���ة اإىل توفري خدمات حيوية 

لكبار املواطنني واملقيمني واأ�صحاب الهمم.

كما ميك���ن مل�صتخدمي البوابة الر�صمي���ة للدولة البحث با�صم 

اجلهة اأو ت�صفية النتائج ح�صب الإمارة اأو الفئة حيث مت ترتيب 

اخلدم���ات اأبجديًا ل�صهولة الو�صول اإليها من خالل ال�صغط على 

احلرف الذي يبداأ به ا�صم اخلدمة حيث ميكن مل�صتخدمي البوابة 

البحث با�صم اجلهة اأو ت�صفي���ة النتائج ح�صب الإمارة اأو الفئة 

وتوف���ر حكومة دولة الإم���ارات ح���وايل 3730 خدمة احتادية 

وحملية ع���رب الإنرنت من خالل البواب���ة الر�صمية للدولة كما 

توجد اأكر من 270 خدمة اإجرائية على امل�صتوى الحتادي فيما 

تتميز هذه اخلدمات الإلكروني���ة ب�صهولة ال�صتخدام، ومراعاة 

احتياجات املتعاملني، وه���ي مدعومة بالهوية الرقمية ومتّكن 

املتعاملني من حتميل امل�صتندات وحفظ الطلب لتقدميه يف اأي 

وقت لحق كما تتي���ح اإمكانية التوقيع الرقمي على امل�صتندات 

والنماذج وهو ما يتطلب الت�صجيل اأول يف نظام الدخول الذكي.

و�صه���دت البوابة الر�صمية للدولة اإجن���از العديد من املعامالت 

الرقمي���ة يف كاف���ة القطاعات حي���ث مت اإجن���از 4.936.040 

معامل���ة دفع املخالفات املرورية عل���ى م�صتوى الدولة اإ�صافة 

اإىل اإجناز 1.381.095 معامل���ة ت�صمنت جتديد ت�رسيح وعقد 

عمل/ ت�رسيح عمل مهمة م���ن خارج الدولة واإجناز 987.194 

معاملة جتدي���د ملكية مركبة فيما مت اإجناز 964.381 معاملة 

لدفع املبالغ امل�صتحقة للكهرباء واملياه اإ�صافة اإىل 751.762 

معاملة جتديد بطاقة الهوية.

وقال �صعادة �ص���امل احلو�صني نائب مدير ع���ام الهيئة العامة 

لقط���اع الت�صالت – قطاع احلكومة الذكية يف ت�رسيح لوكالة 

اأنب���اء الإم���ارات »وام« : انطالق���ًا م���ن دور الهيئة يف متكني 

التحول الذكي على امل�صتوى الحتادي والوطني عمومًا، حر�صنا 

على توفري البنية التحتي���ة واملرتكزات العامة لتوفري خدمات 

حكومية ذكية تكاملية تاأخذ يف العتبار اأولوية املتعاملني.

واأ�ص���اف : يف هذه الظروف الت���ي ت�صهد اإجراءات احرازية على 

م�صتوى الدولة ملواجهة انت�صار كورونا، نقطف جميعًا ثمار تلك 

اجلهود من خالل جاهزيتنا �صواء على م�صتوى تطور اخلدمات اأو 

عل���ى م�صتوى البنية التحتية لكل من قطاع الت�صالت من جهة 

والتحول الرقمي من جهة اأخرى.

وق���ال: م�صتعدون لال�صتمرار يف تقدمي الدعم للجهات احلكومية 

مب���ا ي�صمن توفري اخلدم���ات عن بعد ان�صجام���ًا مع توجيهات 

القيادة الر�صيدة وحتقيقًا لأهداف الهيئة بر�صيخ اأ�صلوب احلياة 

الرقم���ي وتوفري بنية حتتية ذكية لقط���اع الت�صالت والتحول 

الرقمي.

جدير بالذكر اأن ا�صراتيجية الإمارات للتعامالت الرقمية »بلوك 

ت�صني« تهدف اإىل تطويع التقنيات املتقدمة وتوظيفها لتحويل 

50% م���ن التعام���الت احلكومية على امل�صت���وى الحتادي اإىل 

من�ّصة بلوك ت�صني بحلول عام 2021 اإذ توفر هذه التقنية الوقت 

واجلهد واملوارد ومتكن الأف���راد من اإجراء معظم معامالتهم يف 

املكان والزمان اللذين يتنا�صبان مع منط حياتهم وعملهم .. فيما 

ت�صه���م هذه ال�صراتيجية يف توفري 11 مليار درهم يتم اإنفاقها 

�صنويًا لتقدمي وتوثيق املعامالت وامل�صتندات 389 مليون وثيقة 

حكومية 77 مليون �صاعة عمل و1.6 مليار كيلومر من القيادة 

على ال�صائقني.

»موانئ الإمارات« تطلق مبادرة »اأ�سداء الأمل« ت�سامناً مع 
فرق مكافحة »كورونا«

ال�سارقة-الوحدة:

قام ن���ادي الثقة للمعاق���ني بتعقيم منازل اع�ص���اء النادي من 

ذوي الإعاق���ة وتقدمي املطهرات الالزمة حر�ص���ًا من اإدارة النادي 

يف توف���ري الوقاية واحلماية م���ن فريو�س كورونا يف بادرة طيبة 

من اللجنة الالإجتماعية بن���ادي الثقة للمعاقني و�صمن برنامج 

توا�صل بالحدود.

من جانبه اأك���د الدكتور طارق �صلطان بن خ���ادم رئي�س جمل�س 

اإدارة ن���ادي الثق���ة للمعاقني اأن مثل هذه املب���ادرات تهدف اإىل 

مد ج�صور التعاون والتوا�صل م���ع اأولياء اأمور الأع�صاء من ذوي 

الإعاقة واإدارة النادي لبحث احلالت الجتماعية لالأع�صاء وتلبية 

احتياجاتهم م�صرياً باأن اإدارة النادي حري�صة على تقدمي الرعاية 

والدع���م لأع�صاء النادي يف كافة املجالت منها توفري الإجراءات 

الحرازية والوقائية للحد م���ن انت�صار فريو�س كورونا امل�صتجد 

عن طريق تعقيم من���ازل الأع�صاء وتقدمي مواد الوقاية والتعقيم 

له���م يف اإمارات���ي ال�صاقة وعجم���ان بجانب وتق���دمي الن�صائح 

والتعليم���ات الالزم���ة لأولياء الأمور لتعزيز وقاي���ة اأبنائهم من 

اأ�صحاب الهمم.

نادي الثقة للمعاقين يعقم منازل 

اأ�سحاب الهمم

عجمان-وام:

تراأ����س �صعادة الل���واء ال�صيخ �صلطان 

بن عبداهلل النعيم���ي قائد عام �رسطة 

عجمان رئي����س فري���ق اإدارة الطوارئ 

لإم���ارة عجمان  والكوارث  والأزم���ات 

ملتابعة  ال�صتثنائي  الفري���ق  اجتماع 

جه���ود اأع�ص���اء الفري���ق يف احلد من 

انت�صار فريو�س كورونا، بح�صور مدراء 

وممثلي اجله���ات احلكومية الحتادية 

واملحلي���ة يف الإم���ارة، وذل���ك ع���رب 

الت�صال املرئي عن بعد.

مت خ���الل الجتماع مناق�ص���ة الو�صع 

احل���ايل وجمريات الأح���داث يف اإمارة 

عجم���ان يف ظل اأزم���ة انت�صار فريو�س 

كورونا يف العامل، والنظر يف الإجراءات 

املتبعة والتحدي���ات التي تواجه فرق 

العمل يف اأداء مهامهم املنوطة.

كما مت ا�صتعرا�س ومناق�صة الإجراءات 

الوقائي���ة لثكن���ات العم���ال، والهيكل 

التنظيم���ي لفريق ال�صتجابة لعمليات 

الدع���م  وتوف���ري  ال�صح���ي،  احلج���ر 

اللوج�صتي وفق ما تتطلبه املرحلة.

وخرج املجتمعون بعدد من التو�صيات 

اأهمه���ا ت�صكيل فريق عم���ل من مكتب 

والتوط���ني  الب�رسي���ة  امل���وارد  وزارة 

لدعم جه���ود منطقة عجم���ان الطبية 

يف  كورون���ا  فريو����س  مواجه���ة  يف 

التقييم والتق�ص���ي للثكنات العمالية، 

وح�رس املتطلبات م���ن الفرق الأمنية 

واللوج�صتية  اخلدمي���ة  والحتياجات 

وتوفريها.

فريق الأزمات والكوارث المحلي بعجمان يتابع الجهود المبذولة 

للحد من انت�سار »كورونا«

اجلمعة 3 اأبريل  2020 �� الع�دد 14408

دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�ساد 

نموذج اإعالن الن�سر 

باملدينت���ني  ع���دا عم���ل 

بيع  ال�صيدلي���ات وحمالت 

وحمطات  التموينية  املواد 

الوقود واخلدمات البنكية.

الداخلي���ة  وزارة  ودع���ت 

جميع املواطنني واملقيمني 

خدم���ات  ا�صتخ���دام  اإىل 

عن  ال�رسيع���ة  التو�صي���ل 

طري���ق تطبيق���ات الأجهزة 

الحتياجات  لطلب  الذكية، 

وغريها  والدوائية  الغذائية 

واخلدم���ات  ال�صل���ع  م���ن 

اإىل  وتو�صيلها  امل�صتثن���اة 

املنازل.
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 ً ال�شركات الأكثر هبوطا
ا�شم ال�شركة

 اإعمار للتطوير

 �شعاع كابيتال

 تبريد

 دار التكافل

�شعر الغالق

1.970 

27.27 
0.420 

 0.124 

2.080 

 0.410 4.21 

4.59 

4.62 

4.76 

تغير)٪(

4.83 
�شوق النفط

النفط/ خام برنت
دولر

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة

 اكتتاب 

 »طير�ن �لإمار�ت« تبد�أ ت�سغيل عدد 
محدود من رحالت �لركاب �لثنين �لمقبل

دبي ـ )�لوحدة(:
بن  �أحمد  �ل�شيخ  �شمو  �أعلن 
�شعيد �آل مكتوم، رئي�س هيئة 
دبي للطري�ن �لرئي�س �لأعلى 
ملجموعة طري�ن �لإمار�ت، �أن 
ح�شلت  �لإمار�ت"  "طري�ن 
�ل�شلطات  م��و�ف��ق��ة  ع��ل��ى 
للبدء  �لإمار�تية  �ملخت�شة 
يف ت�شغيل عدد حمدود من 
من  �عتبار�ً  �لركاب  رحالت 
 6 �ملو�فق  �ملقبل  �لإثنني 

�جلاري. �أبريل 
ح�شابه  عرب  �شموه  وق��ال 
"تويرت":  ع��ل��ى  �ل��ر���ش��م��ي 
�لرحالت  هذه  تنقل  "�شوف 
من  م�شافرين  �لبد�ية  يف 
�لزو�ر و�ملقيمني يف �لدولة 

�إىل  �ل��ع��ودة  يف  �لر�غبني 
�شت�شتخدم  كما  بلد�نهم، 
�جل��وي  لل�شحن  �لإم���ار�ت 
ه����ذه �ل����رح����الت ل��دع��م 
و�ملجتمعات..  �ل��ت��ج��ارة 
�لتفا�شيل  ُنعلن  و���ش��وف 

." قريباً
ط��ري�ن  "تتطلع  و�أ���ش��اف: 
��شتئناف  �إىل  �لإم����ار�ت 
تدريجياً،  �لركاب  خدمات 
�لقيود  رفع  مع  يتالءم  مبا 
�ل�شفر  ع��ل��ى  �مل��ف��رو���ش��ة 
ذلك  يف  مب��ا  و�لت�شغيل، 
�ل�شحية  �لإجر�ء�ت  �شمان 
وعمالئنا.  موظفينا  حلماية 
ن�شع  فاإننا  �لعادة،  وكما 
على  ورف��اه��ه��م  �شالمتهم 

." د�ئماً �أولوياتنا  ر�أ�س 

 

محافظو موؤ�س�سات �لنقد و�لبنوك �لمركزية �لخليجية يوؤكدون 
متانة �لقطاع �لم�سرفي بدول �لتعاون

�أبوظبي ـ )و�م(:
 عقدت جلنة حمافظي موؤ�ش�شات 
بدول  �ملركزية  و�لبنوك  �لنقد 
�خلليج  لدول  �لتعاون  جمل�س 
�ل��ر�ب��ع  �جتماعها  �ل��ع��رب��ي��ة 
و�ل�شبعني �أول �أم�س �لأربعاء عرب 
تقنيات �لت�شال �ملرئي برئا�شة 
�ملن�شوري  ر��شد  مبارك  معايل 
حم��اف��ظ م�����رف �لإم������ار�ت 

�لعربية �ملتحدة �ملركزي.
�أ�شحاب  �لجتماع  يف  �شارك 
حمافظي  و�ل�شعادة  �مل��ع��ايل 
م��وؤ���ش�����ش��ات �ل��ن��ق��د و�ل��ب��ن��وك 
�ملركزية بدول �ملجل�س، بجانب 
م��ع��ايل �ل��دك��ت��ور ن��اي��ف فالح 
�لعام  �لأم��ني  �حلجرف  مبارك 
�خلليج  لدول  �لتعاون  ملجل�س 

�لعربية.
�لجتماع  �أعمال  وت�شمن جدول 
ع���دد�ً م��ن �مل��و���ش��وع��ات، من 
بينها �أهم و�آخر �لإجر�ء�ت �لتي 
�تخذتها �لدول �لأع�شاء للت�شدي 
جلائحة  �لقت�شادية  للتد�عيات 
/ �مل�شتجد  ك��ورون��ا  ف��ريو���س 
COVID-19/ وتاأثريها �ملايل 

على �لقطاع �مل�ريف.
تو�شيات  �لجتماع  ناق�س  كما 
حتت  �لعاملة  و�لفرق  �للجان 
�إ�������ر�ف جل��ن��ة �مل��ح��اف��ظ��ني 
نظم  مب��و���ش��وع��ات  و�ملعنية 
�ملجل�س  ب���دول  �مل��دف��وع��ات 
�ملدفوعات  �ركة  وم�شتجد�ت 
�لإ�ر�ف  �خلليجية ومو�شوعات 
�مل�ريف  �جلهاز  على  و�لرقابة 
�لقطاع  جم��ال  يف  و�لتقنيات 
�ملايل بدول �ملجل�س و�ملبادر�ت 

�لتكاملية يف هذ� �ملجال.
تبادل  �أهمية  �للجنة  وناق�شت 

�ل�شيرب�ين  �لأم���ن  معلومات 
للقطاع �مل�ريف يف ظل تنامي 
وتز�يد  �ل�شيرب�نية  �ملخاطر 
حتدياتها، و�جلهود �ملبذولة من 
مكافحة  �إطار  �ملجل�س يف  دول 
�لإره��اب  ومتويل  �لأم��و�ل  غ�شل 
ذ�ت  �ملو�شوعات  من  وغريها 
��شتعر�س  كما  �لنقدي،  �ل�شاأن 
�لجتماع �لو�شع �ملايل و�لنقدي 
�لر�أي  بدول �ملجل�س ومت تبادل 
موؤ�ش�شات  حمافظو  و�أكد  حوله. 

�ل��ن��ق��د و�ل��ب��ن��وك �مل��رك��زي��ة 
قيام  ����رورة  �ملجل�س  ب��دول 
مبمار�شة  �حل�شابات  مدققي 
�ملعيار  يف  �ملتوفرة  �ملرونة 
على   "  9-IFRS �ملحا�شبي" 
�ل�شابقة  �لفرت��شات  �أن  �عتبار 
م�شتوى  و�شع  تعك�س  تعد  مل 
�لوقت  يف  �لئتمانية  �ملخاطر 
�شددو�  و  و�مل�شتقبلي.  �حلا�ر 
ع��ل��ى �����رورة ع��م��ل �جل��ه��ات 
�لتمويلية مع مدققي �حل�شابات 

لإجر�ء معاجلة حما�شبية متزنة 
�ملوؤجلة  لالأق�شاط  ومنطقية 
�ملقدم  �لدعم  بالعتبار  �آخذين 
�ل��ت��ع��اون  جم��ل�����س  دول  م���ن 
و�أن  �لر�هن  �لقت�شادي  و�لو�شع 
�لتد�بري �لتحفيزية �لتي �تخذتها 
تقدمي  وبالأخ�س  �ملجل�س  دول 
جدولة  لإع����ادة  دع��م  ب��ر�م��ج 
�لت�شهيالت وما قامت به بع�س 
تاأجيل  م��ن  �لأع�����ش��اء  �ل���دول 
دون  �مل�شتحقة  �لأق�شاط  �شد�د 

فو�ئد/ �أو  ر�شوم  �أو  تكاليف 
�أرباح �إ�شافية لن توؤدي تلقائياً 
يف  �لئتمان  خماطر  زيادة  �إىل 
قيد  �لحرت�زية  �ملعايري  �شوء 
�لقطاع  متانة  و�أكدو�  �لتطبيق. 
�ملجل�س  دول  يف  �مل�����ريف 
وقدرته على مو�جهة �لتحديات 
عن  ير�قبون  و�أنهم  و�لأزم���ات 
�ملحتملة  �لتد�عيات  �آثار  كثب 
و�تخاذ  �ملخاطر  درء  بهدف 

�لتد�بري �ملطلوبة.

دبي ـ )�لوحدة(:
يف �لوقت �لذي ي�شهد فيه �لعامل �أزمة غري 
 19-COVID م�شبوقة مع �إنت�شار فايرو�س
تكنولوجيا  تلعب  م��ت��ز�ي��د،  نحو  على 
�ملعلومات و�لت�شالت )ICT( دور�ً حيوياً 
�لأ�شخا�س  بني  �لتو��شل  على  �حلفاظ  يف 
�لتي  �لجتماعي  �لتباعد  �شيا�شات  ظل  يف 
ت�شهدها �لعديد من �لدول يف جميع �أنحاء 
�لعامل. باتت �ملعلومات و�لتعاون وخدمات 
�لت�شال مبا يف ذلك �شبكات �لهاتف �ملحمول 
�أكرث �أهمية من �أي وقت م�شى، حيث تعترب 
�لعن�ر �لوحيد �لذي ميّكن �لأ�ر و�لعاملني 
يف جمال �ل�شحة وم�شوؤويل �ل�شالمة �لعامة 
�لهامة  و�ل�ركات  �لتعليمية  و�ملوؤ�ش�شات 
توؤثر  بينما  �لعامل  مع  مت�شلني  �لبقاء  من 
�لقطاعات  جميع  على  �لعاملية  �لأزم���ة 

و�ملجتمعات.
و�لت�شالت  �ملعلومات  تكنولوجيا  تعد 
متكاملة  منظومة  مبثابة  �لوقت  هذ�  يف 
�أعمال  من��و  وت�ريع  متكني  على  تعمل 
هذه  ي�شتثمرون  �لذين  �مل�شلحة  �أ�شحاب 
�لتكنولوجيا على نحو هادف. وتعترب قدرة 

على  و�لت�شالت  �ملعلومات  تكنولوجيا 
ربط �لنا�س وم�شاركة �ملعلومات و�ملعارف 
مبثابة  �لأزم���ات  خ��الل  مبا�ر  نحو  على 
�لعديد  �لأ�شا�شي يف حتويل  �لتغيري  عامل 
و�لقت�شادية  �لجتماعية  �جل��و�ن��ب  من 
�ل�شحية  و�لرعاية  �لتعليم  مثل  حلياتنا، 

و�لأعمال �لتجارية و�لتطوير �ملهني.
لتبني  �لتعليمية  �ملوؤ�ش�شات  تتجه  وبينما 

�كت�شف  �لإن��رتن��ت،  عرب  �لتعلم  عمليات 
�ل�شتثنائية  �لأهمية  و�ملعلمني  �لطالب 
ل�شتخد�م �لأدو�ت �لرقمية و�لت�شال، حيث 
�لفرتة  �لت�شال خالل  مزودو خدمات  يقوم 
�إىل  �لو�شول  من  �لعمالء  بتمكني  �لر�هنة، 
بيئات �لتعلم عرب �خلدمات �ل�شحابية. بات 
باإمكان �لطالب و�ملدر�شني ��شتخد�م تقنيات 
عملية  يف  للم�شاركة  �ملحمول  �لهاتف 
�ملو�د  �إىل  �لو�شول  عرب  بعد،  عن  �لتعليم 
و�لن�شو�س  و�ل�شورة  بال�شوت  �لدر��شية 
و�مل�شاركة يف جل�شات �لنقا�س عرب �لإنرتنت 

و�لف�شول �لفرت��شية ب�شكل مبا�ر.
وت�شاهم تكنولوجيا �ملعلومات و�لت�شالت 
عميق  ب�شكل  �لثقافية  جتربتنا  تغيري  يف 
خ��الل ه��ذه �لأوق���ات �حل��رج��ة، وذل��ك عرب 
وتعزيز  �جلديدة  �لتكنولوجيا  �إىل  �لو�شول 
�مل�شاركة  وعرب   ، و�لن�ر  �لإنتاج  ق��در�ت 
جمتمع  يف  و�مل�شاركة  و�لتعلم  و�لإب��د�ع، 
قائم على �ملعرفة، حيث يقوم حالياً �أكرث من 
2000 متحف ومعر�س من �مل�شتوى �لعاملي 
بتنظيم جولت لزيارة �ملعار�س و�ملتاحف 
�فرت��شياً عرب �لإنرتنت، يف حماولة لتوفري 
ر�حة  بكل  للم�شتخدمني  ��شتثنائية  جتربة 

من منازلهم.

»بر�ند فاينين�س«:»�أدنوك«�أغلى عالمة تجارية في �لدولة
دبي ـ )�لوحدة(:

ت�شدرت �ركة برتول �أبوظبي �لوطنية "�أدنوك" 
�لإمار�ت  يف  �لتجارية  �لعالمات  �أغلى  قائمة 
�أول  �ل�شادر  للتقرير  وفقاً  وذلك  �لعام،  لهذ� 
�أم�س �لأربعاء بعنو�ن "�أغلى 25 عالمة جتارية 
"بر�ند  �ركة  عن   ،"2020 لعام  �لإم��ار�ت  يف 
فاينين�س" �لربيطانية �ل�شهرية �ملتخ�ش�شة يف 

ت�شنيف �لعالمات �لتجارية. 
هذ�  �لتجارية  "�أدنوك"  عالمة  قيمة  وبلغت 
�لعام 11،392 مليار دولر »حو�يل 41،9 مليار 
درهم«، بارتفاع هائل ن�شبته 28،5%، باملقارنة 
مليار   32،7 »ح��و�يل  دولر  مليار   8،865 مع 
درهم« يف �لعام �ملا�شي. و�رتفع ت�شنيف قيمة 
�لعالمة �لتجارية لدى »�أدنوك« هذ� �لعام �إىل 
»AA+«، باملقارنة مع »AA« �لعام �ملا�شي.
�لثاين،  �ملركز  يف  »�ت�شالت«  �ركة  وجاءت 
هذ�  �لتجارية  عالمتها  قيمة  �رتفعت  حيث 
 31،1 »حو�يل  دولر  مليار   8،473 �إىل  �لعام 
مليار   8،304 مع  باملقارنة  دره��م«،  مليار 
�لعام  دره���م«  مليار   30،5 »ح���و�يل  دولر 
�ملا�شي، وبلغت ن�شبة �لرتفاع 2%. و�حتفظت 
عالمتها  قيمة  ت�شنيف  بنف�س  »�ت�شالت« 
وهو  �ملا�شي،  �لعام  نالته  �ل��ذي  �لتجارية 

.»AAA«
جتارية  بعالمة  ثالثة،  �لإمار�ت  طري�ن  وحلت 
دولر  مليار   6،860 �لعام  هذ�  قيمتها  بلغت 
�رتفاع  م�شجلة  درهم«،  مليار   25،2 »حو�يل 
�لعام  قيمتها  مع  باملقارنة   %9،4 ن�شبته 
دولر  مليار   6،268 بلغت  و�لتي  �ملا�شي، 
�لناقلة  »حو�يل 23،1 مليار درهم«. وحافظت 
عالمتها  لقيمة   »AAA« ت�شنيف  على 

�لتجارية، و�لذي ح�شلت عليه �لعام �ملا�شي.
وكان �ملركز �لر�بع من ن�شيب بنك �لإمار�ت دبي 
�لتجارية  عالمته  قيمة  بلغت  و�لذي  �لوطني، 
 15،1 »حو�يل  دولر  مليار   4،130 �لعام  هذ� 
مليار درهم«، م�شجالً �رتفاع ن�شبته 2،2% عن 
و�لتي  �ملا�شي،  �لعام  �لتجارية  عالمته  قيمة 
بلغت 4،040 مليار دولر »حو�يل 14،83 مليار 
درهم«. وح�شل �لبنك هذ� �لعام على �لت�شنيف 

»AA+« لقيمة عالمته �لتجارية.

�خلام�س،  �ملركز  يف  �لأول  �أبوظبي  بنك  وجاء 
بعالمة جتارية بلغت قيمتها هذ� �لعام 4،028 
دره��م«،  مليار   14،79 »ح��و�يل  دولر  مليار 
م�شجالً �رتفاع ن�شبته 3،6% باملقارنة مع قيمة 
مليار  بلغت 3،890  و�لتي  �لعالمة يف 2019، 
وح�شلت  درهم«.  مليار   14،28 »حو�يل  دولر 
قيمة �لعالمة �لتجارية لبنك �أبوظبي �لأول هذ� 

.»-AA« لعام على �لت�شنيف�
�ملتكاملة  لالت�شالت  �لإمار�ت  �ركة  و�ُشٍنَفت 
قيمة  بلغت  حيث  �ل�شاد�س،  �ملركز  يف  »دو« 
عالمتها �لتجارية هذ� �لعام 2،767 مليار دولر 
»حو�يل 10،16 مليار درهم«، بارتفاع ن�شبته 

10،3% باملقارنة مع �لعام �ملا�شي.
وبارتفاع مذهل يف قيمة عالمته �لتجارية هذ� 
�بوظبي  بنك  حل   ،%40،8 بلغت  بن�شبة  �لعام 
�لتجاري �شابعاً، حيث قفزت �لقيمة يف 2020 
مليار   9،80 »حو�يل  دولر  مليار   2،667 �إىل 

درهم«.
ثامنة بعالمة جتارية  �لعقارية  �عمار  وجاءت 
بلغت قيمتها 1،875 مليار دولر »حو�يل 6،89 

مليار درهم«.
دبي  بنك  ن�شيب  من  �لتا�شع  �ملركز  وك��ان 

عالمته  قيمة  ��شتقرت  و�ل���ذي  �لإ���ش��الم��ي، 
دولر  مليار   1،819 عند  �لعام  هذ�  �لتجارية 
ن�شبته  بارتفاع  درهم«،  مليار   6،68 »حو�يل 

1،9% باملقارنة مع �ملا�شي.
حيث  عا�ر�ً،  �لإ�شالمي  �بوظبي  م�رف  وحل 
بلغت قيمة عالمته �لتجارية 954 مليون دولر 
درهم« يف 2020، م�شجالً  مليار   3،5 »حو�يل 

بارتفاع ن�شبته 28،9% باملقارنة مع 2019.
�ل��  �ملركز  يف  �لعاملية  دبي  مو�نئ  وج��اءت 
11، �لحتاد للطري�ن »�ل� 12«، وجاءت �ركة 
�ملركز  يف  »طاقة«  للطاقة  �لوطنية  �أبوظبي 
�ل� 13، »جيم�س للتعليم« يف �ملركز �ل�� 14، 
بنك ر�أ�س �خليمة »�ل� 15«، بنك �مل�رق »�ل� 
16«، وجاءت »بروج« يف �ملركز �ل� 17، �لد�ر 
»�ل�  �لإ�شالمي  �لإم��ار�ت   ،»18 »�ل�  �لعقارية 

19«، وبنك دبي �لتجاري »�ل� 20«.
من   25 �ل��  �إىل   21 �ل��  من  �ملر�كز  وكانت 
ن�شيب بنك �لفجرية �لوطني، �لعربية للطري�ن، 
»�أر�مك�س«، بنك نور، و»د�ماك �لعقارية«، على 

�لتو�يل.
 25 »�أغلى  تقرير  ت�شمن  مت�شل،  �شياق  ويف 
عالمة جتارية يف �لإمار�ت لعام 2020« موؤ�ر 
لعام  �لإم��ار�ت  يف  جتارية  10عالمات  »�أقوى 

.»2020
بلغ  بر�شيد  �ملوؤ�ر  �لإمار�ت  طري�ن  وت�شدرت 
86،2 نقطة من �أ�شل 100 نقطة، م�شجلًة �رتفاع 
على  ر�شيدها  مع  باملقارنة   ،%0،5 ن�شبته 
بلغ  و�لذي  �ملا�شي،  �لعام  �إ�شد�ر  يف  �ملوؤ�ر 

85،8 نقطة.
�أي�شاً  �لعام  هذ�  �لإم���ار�ت  ط��ري�ن  و�حتفظت 
عالمتها  لقوة  �ملا�شي  �لعام  ت�شنيف  بنف�س 
يعد  �لذي   »AAA« لت�شنيف� وهو  �لتجارية، 

من ت�شنيفات �لفئة �ملرتفعة.
�لثاين،  �مل��رك��ز  يف  »�ت�����ش��الت«  و�ُشٍنَفت 
�لعام  هذ�  �ملوؤ�ر  على  ر�شيدها  �رتفع  و�لتي 
يف  نقطة   84،6 مع  باملقارنة  نقطة،   86 �إىل 
و�حتفظت   .%1،6 بلغت  �رتفاع  بن�شبة   ،2019
»�ت�شالت« �أي�شا من �لعام �ملا�شي بالت�شنيف 

»AAA« لقوة عالمتها �لتجارية.
وحلت »دو« ثالثة، بعد �أن �رتفع ر�شيدها على 

باملقارنة  �لعام،  هذ�  نقطة   79،8 �إىل  �ملوؤ�ر 
مع 78،7 نقطة �لعام �ملا�شي، وبن�شبة �رتفاع 
�لعالمة  قوة  ت�شنيف  �رتفع  كما   .%1،8 بلغت 
 ،»-AAA« لتجارية لدى »دو« هذ� �لعام �إىل�

باملقارنة مع »AA+« �لعام �ملا�شي.
وبلغ  ر�بعاً،  �لوطني  دبي  �لإمار�ت  بنك  وجاء 
 79،5 �لعام  هذ�  �لتجارية  عالمته  قوة  ر�شيد 

.»+AA« نقطة، فيما جاء ت�شنيفه

 دور تكنولوجيا 
�لت�سالت 

و�لمعلومات 
في تمكين 
�لقطاعات 

و�لموؤ�س�سات 
و�لأفر�د من 

�لتو��سل فيما 
بينهم 

»�أر�مكو« تزيد �سادر�تها �لنفطية 
�إلى م�ستوى قيا�سي

�لريا�س-)�أ ف ب( :
�أر�مكو �لنفطية �ل�شعودية �لعمالقة �لأربعاء   �أعلنت جمموعة 
�أّنها ز�دت �شادر�تها من �لذهب �لأ�شود �إىل م�شتوى غري م�شبوق 
�إذ حّملت يف يوم و�حد 18،8 مليون برميل، وذلك على �لرّغم 
من �نخفا�س �لطلب �لعاملي على م�شادر �لطاقة ب�شبب �لتباطوؤ 

�لقت�شادي �لناجم عن وباء كوفيد-19.
حاجة  فيه  تزد�د  وقت  “يف  �إّنه  بيان  يف  �ملجموعة  وقالت 
�لطاقة مبوثوقيٍة  �لعامل لال�شتقر�ر، ت�شتمرّ جهودنا يف تزويد 

وكفاءٍة ل ت�شاهى”.
و�أ�شافت “نفتخر بتحميل 15 ناقلة ب�18،8 مليون برميل من 

�لنفط”.
�أبرمته منّظمة  �تفاق  �نتهاء مفاعيل  �لإعالن غد�ة  وياأتي هذ� 
�لدول �مل�شّدرة للنفط “�أوبك” مع دول نفطية �أخرى يف مقّدمها 
يف  �لأ�شود  �لذهب  �أ�شعار  لرفع  �لإنتاج  خف�س  بهدف  رو�شيا 

�لأ�شو�ق �لعاملية.
خالل  �لنفط  �إنتاج  �لدول  هذه  خّف�شت  �لتفاق  هذ�  وبف�شل 

�ل�شنتني �ملا�شيتني لرفع �لأ�شعار �ملرت�جعة منذ 2014.
دعت  �شباط/فرب�ير  يف  فيينا  يف  عقد  �جتماع  خالل  لكن 
يومياً  برميل  مليون   1،5 مبقد�ر  �إ�شايف  خف�س  �إىل  �لريا�س 
�أّن  �لناجم عن وباء كوفيد-19، غري  �لأ�شعار  ملو�جهة تدهور 

رو�شيا رف�شت ذلك.
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 �سركات �لطاقة تدعم �أ�سهم �أوروبا 
بعد ��سطر�ب ب�سبب »كورونا«

�أبوظبي ـ )و�م(:
 ارتفع اجمايل قيمة جتارة دولة الإمارات غري النفطية 
اإىل نحو 786 مليار درهم خالل الن�صف الأول من العام 
مليار   760.5 مع  مقارنة   %3.3 ن�صبته  بنمو   2019
ح�صب  وذلك   2018 عام  من  الأول  الن�صف  يف  درهم 
الحتادية  الهيئة  عن  اأم�س  ال�صادرة  الأرق��ام  اأح��دث 
للتناف�صية و الح�صاء وفقا لن�صق نظام التجارة العام.
واأظهرت اأرقام الهيئة اأن جميع موؤ�رشات التجارة غري 
الن�صف  يف  حت�صنا  �صهدت  الإم��ارات  لدولة  النفطية 
الأول من العام املا�صي ويف مقدمتها موؤ�رشات جتارة 
النمو  ن�صبة  من  عزز  ما  الت�صدير  اإعادة  و  الت�صدير 

. اإجمايل التجارة  امل�صجلة يف 
متثل " اإح�صاءات التجارة الدولية للب�صائع " نطاقا 
الر�صمية  لالإح�صاءات  الأغرا�س  ومتعدد  متخ�ص�صا 
الب�صائع  حتركات  عن  بيانات  بتوفري  املعنية 

امل�صتمر  الهتمام  ويرجع  واملناطق  البلدان  بني 
يف  احلا�صم  دورها  اإىل  للب�صائع  الدولية  بالتجارة 

القت�صادية. التنمية 
الت�صدير  اإعادة  جتارة  قيمة  ارتفعت  فقد  تف�صيال  و 
 226.2 اإىل   2019 العام  من  الأول  الن�صف  خالل 
مع  مقارنة  تقريبا   %3 ن�صبتها  بزيادة  درهم  مليار 
العام  من  ذات��ه  الن�صف  يف  دره��م  مليار   219.8

.2018
قيمتها  بلغت  فقد  ال�صادرات  جتارة  م�صتوى  على  و 
من  الأول  الن�صف  تقريبا خالل  درهم  مليار   341.9
 322.4 مع  مقارنة   %6 ن�صبته  بنمو  املا�صي  العام 

مليار درهم يف الن�صف ذاته من عام 2018.
و على جانب الواردات فقد بلغت قيمتها يف الن�صف 
بزيادة  درهم  مليار   444 املا�صي  العام  من  الأول 
يف  دره��م  مليار   438 مع  مقارنة   %1.4 ن�صبتها 

الن�صف ذاته من عام 2018.

786 مليار درهم قيمة تجارة �لإمار�ت غير 
�لنفطية خالل �لن�سف �لأول من 2019

فيينا-)وكالت( :
الأوروب��ي��ة  الأ�صهم  ارتفعت 
مدفوعة  اخل��م��ي�����س،  اأم�����س 
بتعاف لأ�صهم �رشكات الطاقة، 
جائحة  ب�صاأن  املخاوف  لكن 
فريو�س كورونا ا�صتمرت قبيل 
ارتفاع اآخر متوقع يف طلبات 

الأمريكية. البطالة  اإعانة 
�صتوك�س  امل��وؤ���رش  و�صعد 
باملئة   0.6 الأوروب��ي   600
روي��ال  اأ�صهم  �صعود  مع   ،
وب��ي. وت��وت��ال  �صل  دات�����س 

 3.3 بني  ترتاوح  بن�صب  بي 
باملئة.  وخم�صة  ب��امل��ئ��ة 
الطاقة  قطاع  موؤ�رش  و�صعد 
باملئة.  3.7 نطاقا  الأو�صع 

هايز  اأ���ص��ه��م  وان��خ��ف�����ص��ت 
�رشكات  ك��رى  اإح��دى  وه��ي 
 13 ال��ع��امل  ال��ت��وظ��ي��ف يف 
ب��امل��ئ��ة ل��ت��ت��ذي��ل امل��وؤ���رش 
اأن  ب��ع��د   600 ���ص��ت��وك�����س 
ط��ارئ  اإ���ص��دار  ع��ن  اأعلنت 
مليون   200 بقيمة  لالأ�صهم 
 248.36( ا�صرتليني  جنيه 

اأم�س. دولر(  مليون 

تعزز  �لمحفز�ت  حزمة  لـ»و�م«:  بال�سارقة  �قت�سادية  قياد�ت 
قدر�ت مجتمع �لأعمال لمو�جهة �لتحديات

�ل�سارقة ـ )و�م(:
اأن  بال�صارقة  اقت�صادية  قيادات  اأكدت   
حكومة  اأقرتها  التي  املحفزات  حزمة 
احلكومية  اجل��ه��ات  ل��دع��م  ال�����ص��ارق��ة 
والأف��راد  الأع��م��ال  وقطاعات  واخلا�صة 
مهمة  ور�صالة  م�صبوق  غري  اإج��راء  متثل 
من القيادة احلكيمة ب�رشورة توفري الدعم 
ملختلف القطاعات التجارية وال�صناعية 
كما �صيكون لها تاأثريها الإيجابي الكبري 
على قطاعات الأعمال يف الإمارة و�صتعزز 
موؤكدة  وال�رشكات  امل�صتثمرين  ثقة  من 
لهم اأن الإمارة تقف اإىل جانبهم ملواجهة 
كافة التحديات واملتغريات الطارئة على 

بيئة الأعمال، بخطط وقرارات مدرو�صة.
العوي�س  �صلطان  عبداهلل  �صعادة  وثمن 
رئي�س جمل�س اإدارة غرفة جتارة و�صناعة 
اأنباء  لوكالة  خا�س  حديث  يف  ال�صارقة 
..موؤكدا  القرارات  هذه   / وام   / الإم��ارات 
اأقرتها حكومة  التي  املحفزات  حزمة  اأن 
ال�صارقة تعك�س الروؤية احلكيمة ل�صاحب 
الدكتور �صلطان بن حممد  ال�صيخ  ال�صمو 
حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�صو  القا�صمي 
ال�صارقة يف �صخ دماء جديدة يف اقت�صاد 
احلكومي  العمل  دعم  خالل  من  الإم��ارة 
قدرة  اأكرث  ليكون  القطاعات  خمتلف  يف 
على تعزيز بيئة الأعمال يف الإمارة من 
كل  ت�صخري  على  �صموه  حر�س  منطلق 
ال�صلبية  التاأثريات  لتخفيف  الإمكانات 
تعر  كما  ال�صتثنائية  الظروف  هذه  يف 
اقت�صاد  �صالبة  ع��ن  امل��ح��ف��زات  ه��ذه 
مع  للتعامل  وجاهزيته  ال�صارقة  اإم��ارة 
على  وقدرته  واملتغريات  الظروف  كافة 
ا�صتمرارية  ت�صمن  التي  احللول  ط��رح 
اأن  اإىل  واأ�صار  عجلته.  ودوران  الأعمال 
ال�صمو  �صاحب  بقيادة  الإم��ارة  حكومة 
من  حثيثة  ومبتابعة  ال�صارقة  حاكم 
بن  حممد  ب��ن  �صلطان  ال�صيخ  �صمو 
ونائب حاكم  القا�صمي ويل عهد  �صلطان 
بلحظتها  امل�صتجدات  تتابع  ال�صارقة 
الحرتازية  الإج���راءات  حيالها  وتتخذ 
وال�صتباقية وقرارات الدعم املنا�صبة يف 
املقابل للتخفيف من اآثارها ل �صيما على 
ال�صعيدين القت�صادي والجتماعي. وقال 

العوي�س: "نحن يف غرفة جتارة و�صناعة 
ال�صارقة نوؤكد التزامنا بتوجيهات القيادة 
الر�صيدة يف دعم قطاع الأعمال من خالل 
امل�صتمرة  واملتابعة  املبادرات  اإط��الق 
للم�صاهمة يف تخفيف  امل�صتجدات  لآخر 
الأعباء عن قطاع الأعمال واإننا على ثقة 
املوؤقتة  الظروف  هذه  �صنتجاوز  باأننا 
وحكمة  وت��ع��اىل  �صبحانه  اهلل  بف�صل 
جميع  جهود  وتكاتف  الر�صيدة  قيادتنا 

موؤ�ص�صات واأفراد املجتمع".
من جانبه قال �صعادة حممد اأحمد اأمني 
العو�صي مدير عام غرفة جتارة و�صناعة 
من  احلزمة  اإن هذه   .. /وام/  ل�  ال�صارقة 
اإيجابي  تاأثري  لها  �صيكون  املحفزات 
ب��الإم��ارة  الأع��م��ال  قطاعات  يف  كبري 
وال�رشكات  امل�صتثمرين  ثقة  من  و�صتعزز 
حمفزة  كبيئة  ال�صارقة  مكانة  يوؤكد  مبا 
الإقليمية  �صدارتها  ويعزز  لال�صتثمارات 
لرجال  اآمنة  كوجهة  العاملي  وموقعها 
ت�صمل  املحفزات  اأن  اإىل  ولفت  الأعمال.  
التابعة  للمباين  امل�صتاأجرين  اإع��ف��اء 
/مبنى  ال�صارقة  و�صناعة  جتارة  لغرفة 
جتارة 1وجتارة 2/ وملدة 3 اأ�صهر اعتبارا 
الإيجارية  القيمة  من   2020/4/1 من 
باملائة   30 بن�صبة  خ�صم  واإع��ط��اء 
لالأع�صاء املنت�صبني يف الغرفة للم�صاركة 
اإك�صبو ال�صارقة لعام 2020  يف معار�س 
يف  امل�����ص��ارك��ني  واإع���ف���اء  م   2021  /
من  الوطنية  لل�صناعات  الدائم  املعر�س 
ر�صوم الإيجار وملدة 3 اأ�صهر اعتبارا من 
للمحال  باملائة  2020/4/1 وخ�صم 50 
املركزية  والأ�صواق  التجارية  واملراكز 
التي  الت�صويقية  احلمالت  يف  امل�صاركة 
واإعفاء  2020م  ع��ام  الغرفة  تنظمها 
الو�صطى  املنطقة  من  امل�صاركة  املحال 
خورفكان   - كلباء   - /الذيد  وال�رشقية 
- دبا/ من ر�صوم امل�صاركة يف احلمالت 
عام  الغرفة  تنظمها  التي  الت�صويقية 
2020 م بجانب اإعفاء منت�صبي امل�صاريع 
جتارة  مركز  يف  واملتو�صطة  ال�صغرية 
نهاية  حتى  الإيجارية  الر�صوم  من   101
عام 2020م. واأ�صار العو�صي اإىل اأن غرفة 
مع  التن�صيق  على  مبكرا  داأبت  ال�صارقة 
احلكومية  واجلهات  التنفيذي  املجل�س 

ال�رشكاء  مع  الدائم  والتوا�صل  املعنية 
اخلا�س  ال��ق��ط��اع  م��ن  ال�صرتاتيجيني 
ال��دور  بجانب  الغرفة  متثلهم  ال��ذي��ن 
العمل  جمموعات  به  تقوم  ال��ذي  الهام 
الغرفة  مظلة  حتت  العاملة  القطاعية 
من خالل التوا�صل مع خمتلف القطاعات 
ورفعها  احتياجاتهم  لر�صد  القت�صادية 
مب��ب��ادرات  اخل���روج  ب��ه��دف  للمعنيني 
وحمفزات نوعية ت�صاعدهم على النهو�س 
�صيف  �صعادة  قال  جهته  من  باأعمالهم. 
ملركز  التنفيذي  الرئي�س  املدفع  حممد 
حزمة  اإن   / وام  ل���/  ال�صارقة  اإك�صبو 
ال�صارقة  اأطلقتها حكومة  التي  املحفزات 
تذليل  اأن  توؤكد  ال�صباقة  اخلطوات  وهذه 
العقبات والتحديات والنهو�س بالقت�صاد 
قيادتنا  اأولويات  راأ���س  على  هو  ومنوه 
فاعلة  روؤية  متتلك  الإمارة  واأن  الر�صيدة 
امل�صتجدات  للتعامل مع كافة  واإيجابية 
واحلفاظ  القت�صادي  نظامها  وحماية 
خالل  من  اجلميع  وحقوق  م�صالح  على 
املحفزات  تلك  فيه  �صت�صهم  الذي  الدور 
يواجهها  التي  الأعباء  من  التخفيف  يف 
املجتمع وخمتلف القطاعات القت�صادية.

ال�صادرة  القرارات  �صمولية  اأن  اإىل  ولفت 
املوؤ�ص�صي  العمل  جوانب  لكل  وتغطيتها 
اإمارة  اأن  تثبت  ا�صتثناء  بال  واملجتمعي 
على  املحافظة  على  ق��ادرة  ال�صارقة 
ال�صتثمارات الأجنبية املبا�رشة وتنميتها 
العام  القطاعني  بني  الثقة  تعزيز  عر 
تخ�صي�س  اأن  املدفع  واأك��د  واخل��ا���س. 
ت�صمنت  مبحفزات  ال�صارقة  اإك�صبو  مركز 
و�صلت  كبرية  بن�صبة  خ�صومات  توفري 
ال�صارقة  غرفة  لأع�صاء  باملائة   30 اإىل 
ال�صارقة  اإك�صبو  معار�س  يف  للم�صاركة 
للعام 2021/2020 واإعفاء امل�صتاأجرين 
ثالثة  مل��دة  املركز  مببنى  الإي��ج��ار  من 
تعزيز  يف  كبري  ب�صكل  �صي�صهم  اأ�صهر 
املحلية  وال�رشكات  الأعمال  ثقة جمتمع 
�صت�صمن  كما  املركز  بخدمات  والعاملية 
التي  الفعاليات  لكافة  اأو�صع  حجوزات 
اجل��اري  ال��ع��ام  خ��الل  تنظيمها  �صيتم 
�صعادة  اأكد  ناحيته  من  القادم.  والعام 
هيئة  م��دي��ر  امل��زروع��ي  ���ص��امل  �صعود 
املنطقة احلرة باحلمرية وهيئة املنطقة 

 / وام  ل�/  الدويل  ال�صارقة  ملطار  احلرة 
اأقرتها حكومة  التي  املحفزات  حزمة  اأن 
املتعلقة  ال��ق��رارات  وخا�صة  ال�صارقة 
مرونة  تعك�س  اإمن��ا  احل��رة  باملناطق 
امت�صا�س  يف  ال�صارقة  اإم��ارة  اقت�صاد 
ديناميكية  وحتمل  العاملية  ال�صدمات 
مبا  اخلارجية  الأزم��ات  مع  التعامل  يف 
يوؤكد حر�س القيادة الر�صيدة على تعزيز 
ي�صهم  الذي  احليوي  القطاع  هذا  دميومة 
لإمارة  املحلي  الإجمايل  الناجت  منو  يف 
ال�صارقة كون املنطقتني ت�صمان اأكرث من 

13000 �رشكة من 165 دولة.
ولفت املزروعي اإىل اأن حزمة احلوافز متثل 
اإحدى اأف�صل املبادرات من نوعها لكونها 
امل�صتثمرين  بني  الطماأنينة  روح  تبث 
ال�صارقة  اإمارة  اأن  اإىل  ..م�صريا  وال�رشكات 
�صباقة دوما يف الأخذ بكل ما هو اإيجابي 
ال�صوق  تعايف  على  املحافظة  ل�صمان 
قد  اأزم��ات  اأي  عن  وابتعاده  وانتعا�صه 
تلحق به جراء الأحداث املتالحقة ب�صبب 

تف�صي فريو�س كورونا.
املتعلقة  للمحفزات  يكون  اأن  وتوقع 
على  امل�صتحقة  ال��ر���ص��وم  بتخفي�س 
باملائة   20 بن�صبة  امل��وان��ئ  عمليات 
والتفريغ  وال�صحن  املناولة  اأج��ور  ىل 
البحرية  والأجور  بها  املرتبطة  والر�صوم 
من  ال�صائبة  الب�صائع  جميع  واإع��ف��اء 
ر�صوم التخزين ملدة 90 يوما وتخفي�س 
موانئ  يف  ال�صاحنات  مواقف  تعرفة 
ال�صارقة مبقدار 50 باملائة واإعفاء جميع 
اجلمركي  والتخلي�س  ال�صحن  �رشكات 
البنكية املطلوبة ملزاولة  ال�صمانات  من 
من  التجارية  ال�رشكات  واإعفاء  ن�صاطها 
ر�صوم التفتي�س واإعفاء ال�رشكات العاملة 
تاأخري  غرامات  من  احل��رة  املناطق  يف 
غرامات  من  والإع��ف��اء  الرخ�س  جتديد 
وخ�صم  احل��رة  باملناطق  ال��ت��اأ���ص��ريات 
اأ�صهم  حتويل  ر�صوم  على  باملائة   50
ال�رشكات، واإعفاء جميع الرخ�س اجلديدة 
من الر�صوم وفقا لن�صاطها التجاري الأثر 
تعزيز  اإيجابا يف  �صينعك�س  الذي  الكبري 
املالية  الأعباء  ويخفف  ال�رشكات  قدرات 
�صري  على  للحفاظ  يدعمها  مبا  عنها 

اأعمالها.

وزير �لطاقة و�لمناجم �لتون�سي: �تفاقات و�عدة مع �لجز�ئر 
وليبيا في قطاعات �لمحروقات و�لكهرباء

تون�س: ـ )�لوحدة(:
ك�صف وزير الطاقة واملناجم 
وال���ط���اق���ات امل��ت��ج��ددة 
اأنه  التون�صي منجي مرزوق 
الأيام م�صاورات  يجري هذه 
اجلزائري  ر�صمية مع نظريه 
حم��م��د ع���رق���اب، ب��ا���ص��م 
بهدف  التون�صية،  احلكومة 
العقد  اإب��رام  يف  »الت�رشيع 
بالتزود  اخل��ا���س  اجل��دي��د 
يوفر  الذي  اجلزائري  بالغاز 
ثلثي ا�صتهالك تون�س منه«.

حمادثات  اأن  مرزوق  واأورد 
التون�صية  احل��ك��وم��ت��ني 
القت�صادية  واجل��زائ��ري��ة 
وت�صمل  ج��داً«،  »اإيجابية 
التعاون يف توظيف الطاقات 
املتجددة املرتبطة بال�صم�س 
وتوزيع  واإن��ت��اج  وال��ري��اح 
والكهرباء  والنفط  ال��غ��از 
ب���ني ت��ون�����س واجل���زائ���ر 
ملواجهة  وليبيا  واملغرب 
فرتات الذروة يف ال�صتهالك  
الأو�صط".  بح�صب"ال�رشق 
امل��ح��ادث��ات  ت�صمل  ك��م��ا 
التون�صية اجلزائرية احلالية 
ليبيا  تزويد  ظروف  حت�صني 
يف  تنتج  التي  بالكهرباء 
اجلنوب التون�صي، ومن بني 

احلالية  والأف��ك��ار  اجلهود 
اإن�����ص��اء حم��ط��ة ك��ه��رب��اء 
ميناء  م��ن  بالقرب  كبرية 
ال�صناعي  »ال�����ص��خ��رية« 
احل���دود  ع��ن  ك��ل��م   200(
تكون  الليبية(،  التون�صية 
موجهة اإىل ليبيا يف مرحلة 
اأوىل واإىل بقية املنطقة يف 
مرحلة ثانية. وك�صف الوزير 
املحادثات  اأن  التون�صي 
حول  اجلزائرية  التون�صية 
تطوير ال�رشاكة بني البلدين 
وبني كل الدول املغاربية يف 

قطاع املحروقات والكهرباء 
تقدمت  املتجددة  والطاقات 
املتوقع  وم��ن  م���دة،  منذ 
العقد  بتوقيع  ت��ت��وج  اأن 
تون�س  لل�رشاكة بني  اجلديد 
�صتمتد  ال����ذي  واجل���زائ���ر 
���ص��الح��ي��ات��ه ح��ت��ى ع��ام 
العقد  �صالحية  لأن   ،2030
دي�صمر  يف  انتهت  القدمي 
املا�صي،  الأول(  )ك��ان��ون 
�صهرين  ملدة  جتديده  ووقع 
و�صيت�صمن  وقتية.  ب�صفة 
يف  تخفي�صاً  اجلديد  العقد 

تف�صيلية  واأ�صعاراً  ال�صعر 
الثنائية  امل���ب���ادلت  يف 
امل��ح��روق��ات  يف جم���الت 
اأن  م��رزوق  وب��ني  والطاقة. 
م��ن ب��ني م��زاي��ا ال�����رشاك��ة 
يف  اجل��زائ��ري��ة  التون�صية 
التقليدية  الطاقة  ق��ط��اع 
اإىل  املتجددة،  والطاقات 
التف�صيلية،  الأ�صعار  جانب 
اأن��ه��ا مت��ك��ن ال��ب��ل��دي��ن من 
بقية  توفرها  ل  »مرونة« 
الدول، ومن اأبرز مظاهر تلك 
»طاقات  م��راع��اة  امل��رون��ة 

اخلزن املحدودة يف تون�س« 
»خذ  قاعدة  تطبيق  وع��دم 
 Take and فورا  وادفع 
يخ�س  وف��ي��م��ا   .»pay
م�����ص��ت��ج��دات ح��ق��ل ن���وارة 
ال�صحراوي للغاز، الذي اأعلن 
موؤخراً  ا�صتغالله  بدء  عن 
يوفر  اأن  املقرر  من  وال��ذي 
تون�س  اإنتاج  ن�صف  حوايل 
ا�صتهالكها،  وثلث  الغاز  من 
اأو�صح مرزوق اأن هذا احلقل 
اأق�صى اجلنوب  املوجود يف 
التون�صي الذي طال انتظاره 
وقع تد�صينه يف �صهر فراير 
)���ص��ب��اط( امل��ا���ص��ي، وك��ان 
حوايل  ينتج  اأن  املقرر  من 
لكن  مكعب،  م��رت  مليوين 
واأدت  ب��رزت  فنية  م�صاكل 
اإىل تخفي�س اإنتاجه اإىل اأقل 
من الن�صف. وتابع: »دعيت 
لتدارك  بريطانية  موؤ�ص�صة 
لكن  الفنية،  امل�صاكل  هذه 
غلق  وقرار  كورونا«  »وباء 
احلجر  وف��ر���س  امل��ط��ارات 
امل�صافرين  على  ال�صحي 
القادمني اخلارج، ت�صبب يف 
من  الفني  التدخل  تاأجيل 
قبل املهند�صني الريطانيني 
الإ�صالح  عملية  و�صتجري 

وال�صيانة عن بعد«.

�لذهب يهبط 0.3 % مع تم�سك �لدولر 
بمكا�سبه

و��سنطن-)وكالت( :
تراجعت اأ�صعار الذهب اأم�س اخلمي�س يف 
الدولر مبكا�صبه  فيه  الذي مت�صك  الوقت 
مهمة  بيانات  امل�صتثمرون  يرتقب  بينما 
ظل  يف  املتحدة  الوليات  يف  للوظائف 
تنامي املوؤ�رشات على ركود ب�صبب تفاقم 

تف�صي فريو�س كورونا.
وهبط الذهب يف املعامالت الفورية 0.3 
لالأوقية  دولر   1586.24 اإىل  املائة  يف 
 06:40 ال�صاعة  بحلول  اأم�س  )الأون�صة( 
بتوقيت جرينت�س بعد اأن ارتفع 1.2 يف 
العقود  يف  الذهب  و�صعد  اأم�س.  املائة 
اإىل  املائة  يف   0.6 الآجلة  الأمريكية 

1600.20 دولر لالأوقية.

لتحليالت  اأول  مدير  �صاندو  اأفتار  وقال 
ال�صلع الأولية لدى فيليب للعقود الآجلة 
تذبذب  مرحلة  »يف  الأ�صفر  املعدن  اإن 
غري  ومن  اأ�صا�صي  ب�صكل  حمدود  بنطاق 
حلني  كبريا  حتركا  ي�صجل  اأن  املرجح 
الأمريكية«.  الوظائف  بيانات  �صدور 

م�صيفا اأن الدولر ي�صغط على ال�صوق.
حققها  التي  باملكا�صب  ال��دولر  ومت�صك 
اأثناء الليل مع تدافع امل�صتثمرين �صوب 
�صيولة.  العامل  عمالت  اأك��رث  يف  الأم��ان 
وقال �صاندو اإن الذهب يقتفي اأثر اأ�صواق 
»العوامل  لكن  الق�صري،  الأجل  يف  اأخرى 
الأج��ل  يف  داعمة  زال��ت  ما  الأ�صا�صية 
واأ�صعار  كمي  تي�صري  ظل  يف  الطويل« 

فائدة اأكرث انخفا�صا.

تر�جع حاد لمبيعات �سيار�ت 
هيوند�ي في �أمريكا خالل �ل�سهر 

�لما�سي
 �سول- )د ب �أ(:

 اأعلنت جمموعة هيونداي موتور جروب اأكر منتج �صيارات 
يف كوريا اجلنوبية اأم�س اخلمي�س تراجع مبيعات �صياراتها 
خلفية  على  املا�صي  ال�صهر  خالل  املتحدة  الوليات  يف 
تداعيات انت�صار وباء فريو�س كورونا امل�صتجد )كوفيد-19(.

وذكرت املجموعة  اأن مبيعات �صيارات هيونداي وجين�صي�س 
ال�صهر  بلغت خالل  املتحدة  الوليات  لها يف  التابعة  وكيا 
خالل  �صيارة   118441 مقابل  �صيارة  الف  5ر81  املا�صي 

ال�صهر نف�صه من العام املا�صي.
قال راندي باركر نائب رئي�س هيونداي امل�صوؤول عن املبيعات 
البديهي  اإن “من  اأمريكا  املحلية يف �رشكة هيونداي موتور 
كبري  تاأثري  له  �صيكون  �صخما  يواجه حتديا  كله  العامل  اأن 
اأياما �صعبة  اأن  على الأعمال وعلى حياتنا العادية. نعرف 
تنتظرنا لكننا نقوم بكل ما يف و�صعنا لكي تكون ال�رشكة يف 
و�صع يتيح لها  النجاة من هذه الظروف والعودة اإىل النمو”.
و�صهدت مبيعات �صيارات هيونداي وجين�صي�س تراجعا بن�صبة 
اإىل  املا�صي  ال�صهر  الأمريكية خالل  ال�صوق  �صنويا يف   %42
36087 �صيارة يف حني تراجعت مبيعات �صيارات كيا بن�صبة 
19% فقط اإىل 45413 �صيارة مقابل 55814 �صيارة يف اآذار/

مار�س من العام املا�صي.
هيونداي  جمموعة  ل�صيارات  الرتاكمية  املبيعات  وتراجعت 
موتور جروب خالل ال�صهر الثالثة الأوىل من العام احلايل يف 

ال�صوق الأمريكية بن�صبة 4ر5% �صنويا اإىل 288383 �صيارة.

 �سندوق �لنقد �لدولي يوؤكد كفاية 

مو�رده للتعامل مع �أزمة "كورونا"
 

و��سنطن ـ )و�م(:
مع  للتعامل  تكفي  م��وارده  ان  ال��دويل  النقد  �صندوق  اأكد   

تداعيات فريو�س كورونا امل�صتجد "كوفيد 19".
اإن  �صحفية  ت�رشيحات  يف  ال�صندوق  يف  م�صوؤولون  قال  و 
جائحة فريو�س كورونا تفر�س �صغوطا كبرية على اقت�صادات 
الأ�صواق النا�صئة، لكنهم اأبدوا ثقتهم يف كفاية موارد ال�صندوق 
عن  بعيد  ال�صندوق  اأن  الدول..موؤكدين  تلك  حاجات  لتلبية 
دولر  تريليون  البالغة  الإقرا�صية  طاقته  اإجمايل  ا�صتنفاد 
وال�صيولة  للتمويل  جديدة  م�صادر  ا�صتك�صاف  على  ويعمل 

للدول الأع�صاء.
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يطلق   العالمي«  »اأبوظبي   
فورية تحفيز  حزمة 

اأبوظبي ـ )الوحدة(:
اأطلق "�سوق اأبوظبي العاملي" 
املوجهة  الأعمال  دعم  حزمة 
لديه،  امل�سجلة  ال�رشكات  اإىل 
وذل���ك مت��ا���س��ي��اً م��ع اإط���اق 
القت�سادي  التحفيز  مبادرات 
دعم  بهدف  اأبوظبي  لإم��ارة 
وت�سهيل  القت�سادي  الن�ساط 

الأعمال يف الإمارة.
احل��زم��ة �سمن  ه��ذه  ت��اأت��ي 
ملواجهة  املتخذة  التدابري 
»كورونا«  فريو�س  تداعيات 
على   »19 »كوفيد  امل�ستجد 
وتت�سمن  الأع��م��ال،  جمتمع 
من  العديد  على  تخفي�سات 
قبل  من  املفرو�سة  الر�سوم 
العاملي ومنها  اأبوظبي  �سوق 
اإع��ف��اء ك��ام��ل ع��ل��ى ر���س��وم 
التجارية  الرتاخي�س  جتديد 
�رشكات  تراخي�س  با�ستثناء 
وتراخي�س  اخلا�سة  الأغرا�س 
جتديد  ور���س��وم  املوؤ�س�سات 
ور�سوم  التجارية  الأن�سطة 
جت��دي��د ح��م��اي��ة ال��ب��ي��ان��ات 
اإ���س��دار  ور���س��وم  ال�سخ�سية 
العمل  ت�����س��اري��ح  وجت��دي��د 
الطلبات  ور���س��وم  امل��وؤق��ت��ة 
 25 حتى  وذل��ك  امل��ت��اأخ��رة، 
مار�س 2021 اإىل جانب اإعفاء 
ال�سنوية  الر�سوم  من  كامل 
لل�سناديق ال�ستثمارية، وذلك 
 ،2020 دي�سمرب   31 حتى 
كامل  اإع����ادة  ع��ل��ى  ع���اوة 
لل�سناديق  ال�سنوية  الر�سوم 
اإىل  املدفوعة  ال�ستثمارية 
�سلطة تنظيم اخلدمات املالية 

خال العام 2020.

كذلك  احل��زم��ة  وت�����س��م��ن��ت 
الر�سوم  اإعادة 50% من قيمة 
املالية  للخدمات  الرقابية 
ال�رشكات  قبل  من  املدفوعة 
�سلطة  ل��رق��اب��ة  اخل��ا���س��ع��ة 
تنظيم اخلدمات املالية للعام 
2020. وتخفي�ساً بن�سبة %50 
على الر�سوم الرقابية ل�سلطة 
تنظيم اخلدمات املالية حتى 
وتاأجيل  املقبل  دي�سمرب   31
ور���س��وم  الإي���ج���ار  حت�سيل 
يف  للم�ستاأجرين  اخل��دم��ة 
مربعة �سوق اأبوظبي العاملي 

يف جزيرة املارية.
علي  بن  اأحمد  معايل  وق��ال 
دولة  وزي��ر  ال�سايغ،  حممد 
�سوق  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
اخلطوة  ال��ع��امل��ي:  اأب��وظ��ب��ي 
الدعم  خلطط  مكملة  ت��اأت��ي 
اأعلنتها حكومة  التي  ال�سامل 
وموؤ�س�ساتها  الإم��ارات  دول��ة 
ع���رب اإط������اق امل����ب����ادرات 

ال�سرتاتيجية القت�سادية.

 دبي ـ )الوحدة(:
اإنه  التجاري،  اأبوظبي  بنك  ق��ال 
يجري حمادثات مع �رشكة الرعاية 
التي  هيلث"،  "اإن.اإم.�سي  ال�سحية 
حلول  لإي��ج��اد  الإم����ارات،  مقرها 
منا�سبة ملعاجلة املتاأخرات املالية 
عدد  جانب  اإىل  وذلك  ال�رشكة  على 
الرئي�سية  املقر�سة  اجلهات  من 
الأخري. وذكر البنك املدرج يف �سوق 
اأبوظبي لاأوراق املالية يف بيان له 
اأم�س اخلمي�س، اأنه جاء من بني 80 

واإقليمية  حملية  مالية  موؤ�س�سة 
"اإن.اإم.�سي  باإقرا�س  قامت  ودولية 
عليها  انك�سافه  اأن  م�سيفاً  هيلث"، 
 3.6( 981 مليون دولر  يبلغ نحو 
مار�س   31 يف  كما  دره��م(  مليار 
2020، وهو ما ميثل اأقل من 1% من 

اإجمايل اأ�سول البنك.
تت�سمن  الديون  ه��ذه  اأن  واأو���س��ح 
قد  ك��ان��ت  ائ��ت��م��ان��ي��ة  ت�سهيات 
ومن  منه  ال�رشكة  عليها  ح�سلت 
وم�رشف  الوطني"  "الحتاد  بنكي 
"الهال" قبل اإمتام عملية الندماج 

بينهم يف مايو املا�سي.
وقال بنك اأبوظبي التجاري، اإنه غري 
قادر على حتديد مقدار املخ�س�سات 
املتوقعة يف الوقت احلايل، ل �سيما 
الأخ���رية  الت�رشيحات  ���س��وء  يف 
بقيمة  دي��ون  ر�سد  ح��ول  لل�رشكة 
يتم  4 مليارات دولر مل  تزيد على 
البيانات  اإعان  منذ  عنها  الك�سف 
امل��ال��ي��ة امل��وؤق��ت��ة واإف�����س��اح��ه��ا 
فيما  حمتملة  �سكوك  بخ�سو�س 

يتعلق بالأن�سطة املالية ال�سابقة.
الأط���راف  اأح��د  يعّد  اأن��ه  واأ���س��اف 

"اإن. ���رشك��ة  ب��اأع��م��ال  امل��ع��ن��ي��ة 
باتخاذ  ملتزم  وهو  هيلث"،  اإم.�سي 
حتقيق  ل�سمان  الازمة  الإج��راءات 
وا�ستدامة  الت�سغيلية  ال��ك��ف��اءة 
من  البعيد مبا  املدى  على  اأعمالها 
البنك  حقوق  على  املحافظة  �ساأنه 
الأط��راف  كافة  م�سلحة  وم��راع��اة 
العمل  طاقم  ذلك  يف  مبا  املعنية، 
واملر�سى و�رشكاء الأعمال وخمتلف 

اجلهات الدائنة.
ذكرت  "بلومبريغ"  وكالة  كانت 
التجاري،  اأبوظبي  بنك  اإن  اأم�س 

العاملية،  "لزارد"  ب�رشكة  ا�ستعان 
املتعلقة  ال�ست�سارات  تقدمي  بهدف 
"اإن  ل�رشكتي  املقدمة  بالتمويات 
الطبية،  للخدمات  هيلث"  �سي  اإم 
و"فينابلر"، يف ظل ت�ساعد امل�ساكل 

املالية بهما.
"لزارد"  �رشكة  اأن  اإىل  واأ���س��ارت 
اأبوظبي  بنك  مب�ساعدة  �ستقوم 
بع�س  ا���س��رتداد  ع��ل��ى  ال��ت��ج��اري 
ت�سغيل  ل�رشكة  قدمها  التي  الأموال 
اإم �سي"  "اإن  امل�ست�سفيات املتعرثة 

و�رشكة اخلدمات املالية.

 »اأبوظبي التجاري« يجري محادثات مع»اإن.اإم.�سي«
ب�ساأن قرو�ض بـ 3.6 مليار درهم

»المالية« تنظم ور�ساً تدريبية عن بعد حول النظام الآلي 
لإعداد الميزانية

اأبوظبي ـ )وام(:
 نظمت وزارة املالية ور�س عمل 
النظام  حول  بعد  عن  تدريبية 
ب�ساأن  امليزانية  لإع���داد  الآيل 
ميزانية  لإع��داد  اجلديد  النظام 
الفر�سة  اإتاحة  بهدف  الوظائف، 
للتعرف  الحتادية  اأمام اجلهات 
لتعديل  اجل��دي��د  النظام  على 
باحلكومة  الوظائف  ميزانيات 
على  وال���ت���درب  الحت����ادي����ة، 
ا�ستف�ساراتها  وطرح  ا�ستخدامه، 
وذل��ك  تطبيقه  اآل��ي��ات  ح���ول 
انطاًقا من حر�سها على تعزيز 
التخطيط املايل للحكومة ورفع 

كفاءة تنفيذ امليزانية.
من  ع��دد  العمل  ور����س  ح�رش 
امل���وارد  ب�����اإدارة  املخت�سني 
الب�رشية والإدارة املالية من 24 
عدد  اإىل  اإ�سافة  احتادية،  جهة 

يف  املتخ�س�سني  الفنيني  من 
اإدارة امليزانية العامة يف وزارة 

املالية.
را���س��د  �سعيد  ���س��ع��ادة  واأك����د 
امل�ساعد  ال��وزارة  وكيل  اليتيم 
وامليزانية  امل���وارد  ل�����س��وؤون 
ور�س  تنظيم  موا�سلة  اأهمية 
العمل التدريبية عن بعد، وذلك 
املخت�سني  وت��دري��ب  لتاأهيل 
كافة  ل��دى  امليزانية  ب��اإع��داد 
اجل��ه��ات الحت���ادي���ة، وت��ق��دمي 
اجلهات  لهذه  والإر�ساد  الدعم 
واملهني  الفني  املجالني  يف 
تعديل  بنظام  يتعلق  فيما 

الوظائف. ميزانية 
وق�����ال اإن�����ه ان���ط���اق���اً م��ن 
اإىل  ال��رام��ي��ة  ا�سرتاتيجيتها 
الرتقاء بالأداء املايل احلكومي 
لإع��داد  فعالة  اآليات  وتطوير 
وت��ن��ف��ي��ذ امل��ي��زان��ي��ة ال��ع��ام��ة 

املالية  وزارة  حتر�س  للدولة، 
ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون مع 
الحت��ادي��ة  اجل��ه��ات  خمتلف 
وت���وف���ري ال���دع���م وال��ت��دري��ب 
وتنفيذ  اإع���داد  ح��ول  ال��ازم��ني 

اأف�سل  وفق  امليزانية  م�رشوع 
املعتمدة  العاملية  املمار�سات 
�سامة  ل�سمان  املجال،  يف هذا 
ا�ستدامة  املايل وحتقيق  النظام 
وا�ستعر�ست  القت�سادي.  النمو 
اآلية  التدريبية  العمل  ور���س 
�سري العمل بالنظام الآيل لإعداد 
اجلديد  النظام  ب�ساأن  امليزانية 
لإعداد ميزانية الوظائف، وُطرق 
طلبات  حمفظة  ومراجعة  طلب 
ي�سمح  وال��ت��ي  ال�ستحداثات 
وجود  ح��ال  يف  با�ستخدامها 
م��وازن��ة  يف  تغيري  لأي  طلب 
املعتمدة  الب�رشية  امل����وارد 
ومنها على �سبيل املثال حالت 
اأو  جديدة  وظائف  ا�ستحداث 
الوظائف  ميزانية  التعديل على 
ا�ستبدال  وطلب  امل�ستحدثة 
واإجراءات  ال�ستقالة  اأو  للتقاعد 
ت��رق��ي��ات امل��وظ��ف��ني، وي��ق��وم 

الوقت  ذات  يف  اجلديد  النظام 
الإجراءات على  بعك�س كل هذه 
املالية  ال�سنة  ميزانية  م�رشوع 

الاحقة اجلاري اعدادها.
اأي�ساً  العمل  ور���س  و�سهدت 
�رشح خطوات واإجراءات حتديث 
الربط  ا�ستكمال  بعد  امليزانية 
املوظفني  بيانات  ن��ظ��ام  م��ع 
وزارة  اأن  اإىل  ي�سار  "بياناتي". 
ال�ستعداد  اأمت  على  املالية 
واملهني  الفني  الدعم  لتقدمي 
ال�ستف�سارات  كافة  على  والرد 
الحتادية  اجلهات  من  ال��واردة 
حيث  عدة،  ات�سال  قنوات  عرب 
الت�سال  مركز  ال��وزارة  اأن�ساأت 
رقم  على  للتوا�سل  امل��وح��د 
اإىل   /600533336/ الهاتف 
عرب  التوا�سل  اإمكانية  جانب 
info@ الإل��ك��رتوين  ال��ربي��د 

.mof.gov.ae

هبوط ينع�ض    تراجع حاد لـ"الليرة".. 
ذاكرة الأتراك باأزمة اأنقرة مع اأمريكا

اخلمي�س،  املبكرة،اأم�س  التعامات  يف  الرتكية  اللرية  هبطت 
اأغ�سط�س/اآب 2018، ملتو�سط 6.72  اأدنى م�ستوياتها منذ  اإىل 
الأت��راك  اأذه��ان  اإىل  ال�رشف  �سعر  اأع��اد  اإذ  واح��د،  ل��رية/دولر 
تراجع  يف  وت�سببت  املتحدة،  الوليات  مع  الأخرية  خافاتهم 

اللرية حينها.
ووفق بيانات البنك املركزي الرتكي، تراجع �سعر �رشف اللرية 
 6.723 اإىل  اخلمي�س،  اأم�س  املبكرة  التعامات  يف  الرتكية 
ختام  يف  لرية   6.69 من  نزول  الأمريكي،  الدولر  اأمام  لرية 
موقعه  على  الر�سمية  البيانات  وفق  املا�سي،  الأربعاء  جل�سة 

الإلكرتوين.
خاف  يف  ووا�سنطن  اأنقرة  دخلت   ،2018 اأغ�سط�س/اآب  ويف 
ق�سا  الرتكية  ال�رشطة  اعتقال  خلفية  على  عميق،  دبلوما�سي 
تركيا،  على  اأمريكية  عقوبات  فر�س  يف  ت�سبب  اأمريكيا، 
متو�سط  اإىل  م�سبوقة  غري  مل�ستويات  اللرية  حينها  وتراجعت 

7 لريات مقابل الدولر.
الأمريكي  الق�س  عن  الرتكية  احلكومة  اإفراج  من  الرغم  وعلى 
يف اأكتوبر/ت�رشين الأول 2018، فاإن تبعات هبوط اللرية ظلت 
�رشف  حت�سن  رغم  املحلي،  القت�ساد  مرافق  على  وا�سحة 

العملة الرتكية اإىل متو�سط 5.5 لرية يف 2019.

 خبراء اقت�ساديون و�سناعيون يطالبون بتقييد ت�سدير �سناعات 
اأ�سا�سية لمواكبة طلب الأ�سواق المحلية

دبي ـ )الوحدة(:
يتم  مبا�رشين  اإج��راءي��ن  خ��رباء  اق��رتح 
الت�سدير  وق��ف  اأح��ده��م��ا  تطبيقهما، 
كالغذائية  ال�سناعات،  بع�س  يف  لفرتة 
الطبية  وامل�ستلزمات  ال�ساحية  طويلة 
والوقاية،  التطهري  ومنتجات  والورقية 
اإعادة هيكلة خطط املبيعات  اإىل  اإ�سافة 
من امل�سنعني بتلك ال�سناعات الأ�سا�سية 

ورفع املخزون املحلي.
و�سناعيون  اقت�ساديون  خرباء  وطالب 
اح��رتازي��ة  اإج���راءات  بتطبيق  حمليون 
الت�سدير  ح�س�س  لتخفي�س  موؤقتة 
ومنحهم  املحليني،  للم�سنعني  اخلارجي 
ح�سة اأكرب ملنتجاتهم يف ال�سوق املحلي، 
ل�سد  والطبية،  الغذائية  مقدمتها  ويف 
على  واحلفاظ  حملياً،  املتزايد  الطلب 
�سيا�سات  متطلبات  يلبي  مبا  املخزون، 

اأمن الأ�سواق.
حتى  الت�سدير  عقود  معظم  اأن  واأ�سافوا 
ا�سرتاطات  تت�سمن  منها،  الأجل  طويلة 
الأزم���ات  ح���الت  يف  للت�سليم  م��رن��ة 
ال�سغوط  يخفف  مبا  القاهرة،  والظروف 
على املنتجني املحليني جتاه التزاماتهم 
العديد  توريد  برتاجع  مدللني  اخلارجية، 
عقود  وج��ود  رغم  ال�سينية  ال�سلع  من 

توريد ممتدة مع امل�ستوردين املحليني.
بال�سوق  الإنتاجي  القطاع  يف  ويعمل 
املحلي اأكرث من 600 م�سنع غذائي، اإىل 
لل�سناعات  منتجاً   260 من  اأكرث  جانب 
اإح�����س��اءات وزارة  اآخ��ر  ال��ورق��ي��ة، وف��ق 
اأو�سحت  فيما  وال�����س��ن��اع��ة،  ال��ط��اق��ة 
للتناف�سية  الحتادية  الهيئة  موؤ�رشات 
الغذائية  ال�سلع  �سادرات  اأن  والإح�ساء 
امل�سنعة و�سلت اإىل اأكرث من مليون طن 

املا�سي،  العام  من  الأول  الن�سف  خال 
مليارات   8 نحو  بلغت  �سادرات  بقيمة 
الفرتة  يف  غذائية  واردات  مقابل  درهم، 

نف�سها بحوايل 25 مليار درهم.
علي  الدكتور  القت�سادي  اخلبري  وق��ال 
تفر�س  احلالية  الظروف  باأن  العامري، 
ب�ساأن  الح��رتازي��ة  الإج����راءات  بع�س 
ال�سغط  من  يخفف  مبا  ال�سلع  ان�سيابية 
اأ�سعار  على  ويبقي  الأ�سواق  حركة  على 
باأن  مقرتحاً  احلياتية،  لل�سلع  مائمة 
ال�سلع  بع�س  ل�سادرات  موؤقت  وقف  يتم 
طلباً  ت�سهد  التي  والطبية  الغذائية 

متزايداً يف الوقت احلايل.
واأ�ساف باأن ل خماوف لدى امل�سدرين من 
التزامات العقود مع توافر بنود الت�سدير 
املرنة، ول �سيَّما يف ظل الظروف القاهرة 
والأزمات الطارئة، والتي اأثرت اأي�ساً على 
الدولة  اإىل  امل�ستوردة  ال�سلع  ان�سيابية 

من بع�س الوجهات كال�سني وغريها.
ال�سناعي  بالقطاع  اخلبري  معه  واتفق 
اإعادة  اأهمية  اإىل  م�سرياً  املهريي،  حممد 
تدوير خطط الإنتاج واملبيعات من جانب 
امل�سنعني، خا�سة يف 4 �سناعات، ت�سمل 
الطبية  وامل�ستلزمات  الغذائية  ال�سلع 

واملنتجات  والتنظيف  التطهري  ومنتجات 
الورقية.

املقابل،  يف  ال�سوق  على  ب��اأن  م�سيفاً 
تعزيز الثقة يف املنتج املحلي.

فيما ربط املخت�س يف القطاع ال�سناعي، 
حممد املن�سوري، ال�سناعات التي حتتاج 
بال�سناعات  ل�سادراتها  تقييد  اإعادة  اإىل 
ال�سوق  يف  ف��ائ�����س��اً  حت��ق��ق  ل  ال��ت��ي 
�رشيعة  املنتجات  ا�ستثناء  مع  املحلي، 
تدوير  خطط  تتبع  اأن  يجب  التي  التلف 
ومنتجات  كالألبان  �رشيعة،  ومبيعات 

اللحوم والدواجن وغريها.

هبوط اأ�سهم البنوك الأ�سترالية بعد تعليق التوزيعات 
النقدية للم�ساهمين في نيوزيلندا

�سيدين- )د ب اأ( :
اأ�سهم  اأ���س��ع��ار  تراجعت   
خال  الأ�سرتالية  البنوك 
اخلمي�س   اأم�����س  تعامات 
املركزي  البنك  ق��رار  بعد 
البنوك  اإل��زام  النيوزيلندي 
بتعليق  باده  يف  العاملة 
نقدية  ت��وزي��ع��ات  ����رشف 
نتائج  ع��ن  للم�ساهمني 
انتظارا  امل��ا���س��ي  ال��ع��ام 
ازم��ة  تداعيات  لو�سوح  
تف�سي وباء كورونا امل�ستجد 
الوقت  يف  )ك��وف��ي��د19-(، 
الذين خف�ست فيه موؤ�س�سة 
الئتماين  للت�سنيف  موديز 
امل�ستقبلية  ن��ظ��رت��ه��ا 
وك��ان  امل�����رشيف.  للقطاع 
)املركزي(  الحتياط  بنك 
وقف  قرر  قد  النيوزيلندي 
نقدية  توزيعات  اأي  �رشف 
اخلا�سعة  ال��ب��ن��وك  م���ن 
يحددها  مل  لفرتة  لوليته 
والرتكيز على تراكم راأ�سمال 
�سهم  وتراجع  البنوك.  هذه 
بنك  اأ�سرتاليا  نا�سيونال 
خال تعامات اليوم بن�سبة 
تراجع  ح��ني  يف  6ر%6  
�سهما اأ�سرتاليا اأند نيوزياند 
وكومنولث  جروب  بانكنج 
بنك اأوف اأ�سرتاليا باأكرث من 

6% وتراجع �سهم وي�ستباك 
من  باأكرث  ك��ورب  بانكنج 
اليوم  تعامات  خال   %5
وكالة  واأ���س��ارت  اخلمي�س. 
اأن  اإىل  لاأنباء  بلومربج 
الأ�سرتالية  البنوك  اأ�سهم 
ا�سرتدت جزءا من خ�سائرها 
اإعان  اأعقاب  يف  ذلك  بعد 
البنك املركزي الأ�سرتايل اأنه 
ل يعتزم التدخل يف قرارات 
التوزيعات  ب�ساأن  البنوك 

يف  للم�ساهمني  النقدية 
اأن  يذكر  ال��راه��ن.  ال��وق��ت 
البنوك الكربى يف نيوزيلندا 
ه��ي ف��روع راب��ح��ة تابعة 
امل�رشفية  للمجموعات 
وحت���ول  اأ���س��رتال��ي��ا،  يف 
ال��ظ��روف  يف  اأرب���اح���ه���ا 
البنوك  اإىل  الطبيعية 
والتي  اأ�سرتاليا  يف  الأم 
حتولها اإىل توزيعات نقدية 
مل�ساهميها الأ�سرتاليني. من 

موؤ�س�سة  خف�ست  ناحيتها 
�سريف�زس  اإنف�ستورز  موديز 
للت�سنيف الئتماين نظرتها 
امل�ستقبلية للنظام امل�رشيف 
يف اأ�سرتاليا من م�ستقرة اإىل 
احتمال  يعني  مبا  �سلبية 
الئتماين  الت�سنيف  خف�س 
ال�سهور  خ���ال  للنظام 
فران�سي�سكو  وقال  املقبلة. 
مرينزي نائب رئي�س موديز 
ربحية  على  ال�سغوط  اإن 

تتزايد  الأ�سرتالية  البنوك 
الديون  خ�سائر  وتكاليف 
�سترتاجع  حني  يف  �ستزيد 
انكما�س  نتيجة  اِلإي���رادات 
هام�س �سايف اأرباح اأ�سعار 
الفائدة يف ظل اجتاه البنوك 
املركزية نحو خف�س اأ�سعار 
بن�سب  الرئي�سية  الفائدة 
التداعيات  ملواجهة  كبرية 
القت�سادية لنت�سار فريو�س 

كورونا امل�ستجد.

 الكويت تقر حزمة تحفيزية جديدة للبنوك لمواجهة 
اآثار كورونا

الكويت ـ )الوحدة(:
املركزي  الكويت  بنك  ك�سف 
رقابية  حتفيزية  حزمة  عن 
تداعيات  ملواجهة  للبنوك 

فريو�س كورونا امل�ستجد.
الكويت  بنك  حمافظ  واأك��د 
ال��دك��ت��ور حممد  امل��رك��زي 
�سحفي  بيان  يف  الها�سل، 
حزمة  اأن  اخلمي�س،  اأم�س 
بنك  التي يطبقها  الإجراءات 
اإىل  تهدف  املركزي  الكويت 
القت�سادية  القطاعات  دعم 
ذات  وامل�ساريع  احليوية، 
لاقت�ساد  امل�سافة  القيمة 
من  واملت�رشرين  املحلي، 
�سغرية  وم�����س��اري��ع  اأف���راد 
وم��ت��و���س��ط��ة و����رشك���ات، 
تخطي  على  وم�ساعدتها 

الظروف الراهنة.
اأن  ال��ه��ا���س��ل  واأو�����س����ح 
اأ�سدرها  التي  التعليمات 
بنك الكويت املركزي للبنوك 
���س��م��ل��ت خ��ف�����س م��ع��اي��ري 
على  امل��ط��ب��ق��ة  ال�����س��ي��ول��ة 
تغطية  معيار  مثل  البنوك 
�سايف  ومعيار  ال�سيولة، 
ون�سبة  امل�ستقر،  التمويل 
اإىل  ال��رق��اب��ي��ة،  ال�سيولة 
الق�سوى  احلدود  رفع  جانب 
للفجوات الرتاكمية يف نظام 
ال�سيولة، ورفع احلد الأق�سى 

املتاح ملنح التمويل.

على  حر�سا  اأن��ه  واأ���س��اف 
ت��وف��ري م��زي��د م��ن ال��دع��م 
ال�سغرية  امل�ساريع  لقطاع 
خف�س  مت  فقد  واملتو�سطة، 
الئ��ت��م��ان  خم��اط��ر  اأوزان 
امل�ساريع  ه���ذه  ملحفظة 
لغر�س   %25 اإىل   %75 من 
راأ�س  كفاية  ن�سبة  احت�ساب 
القطاع  حتفيز  بهدف  املال، 
مزيد  تقدمي  على  امل�رشيف 
القطاع  لهذا  التمويل  من 

احليوي والهام. 
التعليمات  اأن  اإىل  واأ�سار   
ب��الإف��راج  للبنوك  �سمحت 
الراأ�سمالية  امل�سدة  ع��ن 
التحوطية �سمن قاعدة راأ�س 
املال مبا يخف�س املتطلبات 

الراأ�سمالية.
ال��ق��رو���س  �سعيد  وع��ل��ى 
تطوير  اأو  ل�رشاء  املوجهة 
اخل��ا���س  ال�سكن  ع��ق��ارات 
�سمل  ف��ق��د  وال��ن��م��وذج��ي 
الن�سبة  زي���ادة  ال��ت��ع��دي��ل 
للتمويل  ب��ه��ا  امل�����س��م��وح 
اأو  اإىل قيمة العقار  املمنوح 

التطوير.  تكلفة 
بنك  موا�سلة  على  و�سدد 
متابعته  املركزي  الكويت 
امل�رشيف،  للقطاع  احلثيثة 
من  ال�ستفادة  من  للتاأكد 
مبا  التحفيزية  احلزمة  هذه 
امل�ستهدف  الغر�س  يحقق 
بدور  البنوك  وقيام  منها، 

ال��ظ��روف  ف��ع��ال يف ه���ذه 
ال�سيولة  لتوفري  ال�ساغطة 
ل��ل��ق��ط��اع��ات الق��ت�����س��ادي��ة 

املنتجة.
اأن جمل�س الوزراء  اإىل  ي�سار 
ال��ك��وي��ت��ي اع��ت��م��د خ��ال 
الثاثاء  ا�ستثنائي،  اجتماع 
التو�سيات  حزمة  املا�سي، 
ال���������واردة م����ن ال��ف��ري��ق 
بني  امل�سرتك  القت�سادي 
والقطاع  احلكومية  اجلهات 

اخلا�س.
و�رشح طارق املزرم، الناطق 
الكويتية،  احلكومة  با�سم 
ع��ق��ب اج��ت��م��اع احل��ك��وم��ة 
ال�سيخ  برئا�سة  الكويتية 
ال�سباح  احلمد  خالد  �سباح 
رئ��ي�����س جم��ل�����س ال����وزراء 
التقرير  ب���اأن  ال��ك��وي��ت��ي، 
 11 ت�سمن  الق��ت�����س��ادي 
احلكومة  ت�ستهدف  تو�سية، 
عدم  �سمان  خ��ال��ه��ا،  م��ن 
العاملني  املواطنني  ت�رشر 
القطاعات املت�رشرة من  يف 

تداعيات الأزمة.
التو�سيات  اأن  املزرم  وذكر 
الآل��ي��ات  و���س��ع  ت�سمنت 
الأدنى  احلد  لتاأمني  الازمة 
يكفل  ال����ذي  ال���دخ���ل  م���ن 
املعي�سة  تكاليف  مواجهة 
من  امل��ت�����رشرة  للعمالة 
واملرتبطة  احلالية  الأزم��ة 

بعقود. 



�لقد�س �ملحتلة-)�أ ف ب(:

�أكد مكتب وزير �ل�صحة �لإ�رس�ئيلي �إ�صابة 

�لدكتور يعقوب ليت�صمان بفريو�س كورونا 

�مل�صتج���د بعد �أن ج���اءت نتيجة فح�صه 

�إيجابية �لأمر �لذي ��صط���ر رئي�س �لوزر�ء 

بنيام���ن نتانياهو �ل���ذي خالطه للعودة 

�إىل �حلجر �ل�صح���ي �لوقائي. وقال مكتب 

نتانياه���و "دخل رئي�س �ل���وزر�ء نتنياهو 

�حلجر �ل�صحي حت���ى يوم �لأربعاء �لقادم 

وذلك يف �أعقاب �لإع���ان عن �إ�صابة وزير 

�ل�صح���ة بفريو����س كورونا وبن���اء على 

تو�صيات طبيبه وتعليمات وز�رة �ل�صحة.".

و�لوزي���ر ليت�صم���ان )71 عاما(م�صاب هو 

وزوجت���ه بالفريو�س فيما �رتفعت �حلالت 

يف �إ�رس�ئيل �إىل 6200 �إ�صابة و32 وفاة.

وليت�صمان ع�صو كني�صت عن كتلة "يهودية 

�لتور�ه"، و�أحد زعماء طائفة غور ح�صيدي 
�ملت�صددة ديني���ا. وقالت وز�رة �ل�صحة يف 

بي���ان �أن ليت�صمان وزوجت���ه �صيخ�صعان 

للحجر �ل�صحي وكذل���ك م�صوؤولن �آخرين 

يف �لوز�رة خالطو� �لوزير.

 وذكرت و�صائ���ل �إع���ام �إ�رس�ئيلية �ي�صا 

�أن رئي����س وكالة �ملخاب���ر�ت �لإ�رس�ئيلية 

)�ملو�ص���اد( يو�صي كوهن ق���د يو�صع يف 

�لعزل لكن هذه �ملعلومات مل توؤكد.

- قيود على �ملجتمعات �ليهودية �ملتدينة 

- دف���ع �لت�صارع يف �رتف���اع عدد حالت 

كورون���ا يف �إ�رس�ئي���ل �ىل زي���ادة ت�صديد 

�لقيود ول �صيما على �ملجتمعات �ليهودية 

�ملتدين���ة �لت���ي كانت ترف����س �لن�صياع 

لتعليمات وز�رة �ل�صحة بالبقاء يف �ملنازل 

وعدم �لتجم���ع.  وبح�صب بيان���ات وز�رة 

�ل�صحة فان �لأحي���اء و�ملدن �لأرثوذك�صية 

�ملتطرفة باتت بوؤر� لتف�صي فريو�س كورونا 

�مل�صتجد بعد جتاهل �حلاخامات �لبارزين 

يف �لبد�ية وحتى رف�س �أو�مر �لدولة لإغاق 

�ملوؤ�ص�ص���ات �لتعليمية و�حلد من �حل�صور 

�ىل �لكن�س.

وكان حاخ���ام مدينة بني ب���ر�ك �ل�صديدة 

�لتدي���ن يعد �ملو�طنن ب���ان �لفريو�س لن 

ي�صيب مديتهم."

لكن رئي�س �لوزر�ء �ليميني بنيامن نتنياهو 

قال م�صاء �لربعاء "�ن هناك حتول �يجابيا 

طر�أ على ت�رسف جمهور �ليهود �لأرثدوك�س 

،�إذ باتو� ي�صتوعبون جيد� �ملخاطر �ملحدقة 

بتف�صي فريو����س كورونا،وبات���و� يطبقون 

�لتعليمات ويت�رسفون مب�صوؤولية.

روما-)�أ ف ب(:

ب���د�أ تف�صي فريو����س كورونا �مل�صتجد ي�صهد تباط���وؤ� يف �إيطاليا 

حيث تخ�صع �حلكومة ل�صغوط لرفع تد�بري �لعزل وحتريك عجلة 

�لقت�صاد بوترية تدريجية.

ت���ويف �أكرث من 13 �ألف �صخ�س بح�صب �أرقام ر�صمية ورغم تباطوؤ 

تف�صي �لفريو����س، مددت �حلكومة حتى منت�ص���ف ني�صان/�أبريل 

"على �لأقل" �جر�ء�ت �لعزل �لتي ت�صل �لقت�صاد.
و�زد�د �لفق���ر وبات���ت �لبطالة �جلماعية تل���وح يف �لفق. وحذر 

�خلرب�ء م���ن �ن ثالث �قت�ص���اد يف منطقة �لي���ورو �صي�صهد �أ�صو�أ 

�نكما����س منذ عقود )-6% يف 2020( �إذ� ��صتمر �لعزل حتى �أيار/

مايو.

و�لأربعاء نقلت �صحيفة "�ل فاتو كوتيديانو" عن �خلبري �لأمريكي 

بول رومر قول���ه "�لختيار بن وقف عجل���ة �لقت�صاد موؤقتا �أو 

تعري�س حياة �أ�صخا�س للخطر �أمر فظيع".

و�أ�صاف �أحد حائزي جائزة نوبل لاقت�صاد لعام 2018 "�حلكومة 

بحاج���ة �إىل خطة ذ�ت م�صد�قية لو�صع حد لتد�بري �لعزل �رسيعا 

ويف �ملقابل �صم���ان �صامة �ملوظفن حتى و�ن كان �لفريو�س ل 

يز�ل موجود�".

ويعترب �أرباب �لعمل �أن كل �أ�صبوع �إ�صايف من �لتوقف بعد نهاية 

�أيار/ماي���و �صيوؤدي �إىل خف�س �إ�صايف لإجم���ايل �لنتاج �لد�خلي 

ب0،75 نقطة.

و�لأربعاء �أعلن رئي�س �ل���وزر�ء جوزيبي كونتي لقادة �ملعار�صة 

"علينا �لتخطيط لعودة �حلياة �إىل طبيعتها وعلينا �لقيام بذلك 
تدريجي���ا لل�صماح للجميع بالع���ودة �إىل �لعمل باأمان". لكن مل 

تعلن حتى �لآن �أي خطة.

ويرى وزير �ملال �لإيطايل روبرتو غو�لتيريي �أن توقعات �لنكما�س 

"و�قعية" لكنه حذر م���ن �أي �لت�رسع يف ��صتئناف �لن�صاط. وقال 
"كلما كن���ا �صارمن وفعالن يف مكافح���ة �لوباء كلما كان يف 

��صتطاعتنا ��صتئناف �لن�صاط �أ�رسع".

وق���ال يف حديث �إن وز�رته تتوقع �تخ���اذ تد�بري لدعم �لقت�صاد 

بقيمة 500 مليار يورو.

وبح�صب �لأرقام �لر�صمية �أ�صيب �أكرث من 110 �ألف �صخ�س بالوباء 

يف �إيطاليا لكن خرب�ء يرون �أنه يف �لو�قع هناك بن 700 �ألف و6 

�صتة ماين �إ�صابة �أي حتى 10% من �ل�صكان.

وهذ� يعني �أن عدد� كبري� من �لأ�صخا�س م�صاب بالفريو�س دون �أن 

تظهر عليهم عو�ر�س ويف �إمكانهم �لعودة �إىل �لعمل.

ودعا رئي�س �لوزر�ء �ل�صابق ماتيو رينزي )ي�صار و�صط( �إىل �إجر�ء 

فحو�س على نط���اق و��صع و�إنهاء �لعزل. وقال "�صن�صطر للعي�س 

مع كوفي���د-19 لأ�صهر ورمبا �صنو�ت. وكل م���ن يقول عك�س ذلك 

يكذب. ل ميكننا �لبق���اء يف منازلنا علينا �إيجاد طريقة للخروج 

بامان و�لعمل مع �حرت�م �لقو�عد".
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�لبحرية �لأميركية تخلي حاملة �لطائر�ت تيودور روزفلت 
ب�سبب فيرو�س كورونا

غريفيث يبحث مع �أطر�ف حرب �ليمن وقف �إطالق �لنار 

اإيطاليا ت�سعى للخروج من العزل 

لكن باأمان

ـ

�سنعاء-وكالت:

يناق����س مبع���وث �لأمم �ملتحدة �إىل 

�ليم���ن مارت���ن غريفيث م���ع �أطر�ف 

�لنز�ع �إمكانية وقف �إطاق �لنار، رغم 

�لت�صعيد �لخري �ل���ذي �أ�صعف �لآمال 

بالتو�صل �إىل هدن���ة ت�صمح بالرتكيز 

مع مكافحة فريو�س كورونا �مل�صتجد، 

ح�صبما �أعلن مكتبه �خلمي�س.

�عرت�صت �ل�صعودية ودمرت �صاروخن 

بال�صتي���ن يف �أجو�ئها منت�صف ليل 

�ل�صبت �لأحد �أطلقهما �ملتمردون، قبل 

�أن يرد �لتحالف �لع�صكري �لذي تقوده 

�ململكة يف �ليمن ب�صن �رسبات على 

�صنعاء �خلا�صعة ل�صيطرة �ملتمردين.

وجاء �لت�صعيد على �لرغم من �إعان 

�لطرفن دعمه���ا لدعوة �أطلقتها �لمم 

�ملتحدة للتو�صل لإقر�ر هدنة ت�صمح 

بالرتكيز على حماربة فريو�س كورونا 

�مل�صتجد �لذي مل ت�صجل �إ�صابات به 

يف �ليمن بعد.

وق���ال مكت���ب غريفيث يف بي���ان �إن 

"�صل�صلة من  �مل�صوؤول �لأممي يعق���د 

�ملناق�ص���ات �لثنائي���ة م���ع �لأطر�ف 

للتو�ص���ل �إىل �تفاق���ات ح���ول وقف 

�إط���اق �لنار عل���ى م�صت���وى �لباد، 

وحول عدد من �لإج���ر�ء�ت �لإن�صانية 

معاناة  لتخفيف  تهدف  و�لقت�صادية 

�لعاجل  و�ل�صتئناف  �ليمني،  �ل�صعب 

لإنه���اء �حلرب  �ل�صيا�صية  للعملي���ة 

ب�صكل �صامل".

 وذكرت �ن �لنقا�صات تهدف كذلك �إىل 

"تعزيز جه���ود م�صرتكة بن �لأطر�ف 
ملو�جهة خطر فريو�س كوفيد-19".

وياأم���ل غريفيث جم���ع �لأطر�ف "يف 

�جتماع متلفز من خال �لإنرتنت يف 

�أقرب وقت ممكن".

وي�صه���د �ليم���ن نز�ع���ا م�صلّحا على 

�ل�صلط���ة من���ذ 2014 ح���ن �صيط���ر 

�ملتم���ردون �حلوثيون عل���ى �صنعاء 

�أخ���رى، قبل  و�نطلقو� نح���و مناطق 

تتدخل �ل�صعودية على ر�أ�س �لتحالف 

دعما للحكومة لوقف زحف �حلوثين 

�ملدعومن من �إير�ن.

وقتل يف �لبلد �لفقري منذ بدء عمليات 

�لتحالف �آلف �ملدني���ن، فيما �نهار 

قطاع���ه �ل�صحي، و�ص���ط معاناة من 

نق�س حاد يف �لأدوي���ة، ومن �نت�صار 

�أمر��س كالكول���ري� �لذي ت�صّبب بوفاة 

�ملئ���ات، يف وق���ت يعي����س ماين 

�ل�صكان على حافة �ملجاعة.

ويعي����س �أكرث م���ن 3،3 ماين نازح 

يف مد�ر�س وخميم���ات تتف�صى فيها 

�لأمر��س بفعل �صح �ملياه �لنظيفة.

�صرت��صبورغ-فرن�صا-)�أ ف ب(

�أعلن جان روترن رئي�س منطقة 

غر�ند �ي�ص���ت �لفرن�صية �لتي 

تاأثرت كثري� بوباء كوفيد-19 

�أن �أقنعة طلبت فرن�صا �رس�ءها 

من �ل�ص���ن، يقوم �لأمريكيون 

ب�رس�ئها على مد�رج �ملطار�ت 

�لطائر�ت  �إقاع  قبل  �ل�صينية 

لت�صليمها.

و�أكد روت���رن لإذ�ع���ة "�ر تي 

�أن "�لأمريكي���ن يدفعون  �ل" 

نقد� ث���اث �أو �أربع مر�ت ثمن 

�لأقنعة �لو�قية �لتي طلبناها 

وبالت���ايل علين���ا �أن نحارب 

بق���وة"، مو�صحا �أن �لطائر�ت 
تتوج���ه لحق���ا �إىل �لوليات 

�ملتحدة ولي�س فرن�صا.

و�أ�ص���اف �أن "�لأم���ور معقدة 

ن�صع���ى دون توق���ف" لت�صلم 

مو�صحا  �لأقنع���ة  �صحن���ات 

�أن���ه �أن�صاأ خلي���ة يف منطقته 

ه���ذه  لك�ص���ب  "خم�ص�ص���ة 
�لأ�صو�ق".

وكان رئي����س منطق���ة ب���اكا 

)جنوب �رسق( رينو موزولييه 

�ص���كا �لثاثاء م���ن ممار�صات 

مماثل���ة م���ن قب���ل �صاري���ن 

�أمريكين.

وليل �لثاثاء �لأربعاء ت�صلمت 

منطقة غر�ند �ي�صت من �ل�صن 

مليونن من �لأقنعة �جلر�حية 

�لتي طلبتها.

معركة للح�سول على اأقنعة واقية �سينية بين 

فرن�سا والواليات المتحدة

و��سنطن-)�أ ف ب(:

باي���دن بعدما�صجل  �نكفاأ جون 

ع���ودة تاريخية لقم���ة �ل�صباق 

�لدميوقر�طي  �حلزب  تر�صيح  �إىل 

�إذ �نقلب���ت �حلمل���ة �لرئا�صي���ة 

�لأمريكية فجاأة ر�أ�صا على عقب 

ب�صب���ب وباء كوفي���د-19، و مل 

�أن  يعد �صوت���ه م�صموع���ا بعد 

لزم منزله يف �أوج حملته، فيما 

يت�ص���در دونالد تر�م���ب و�صائل 

�لإعام.

وحق���ق نائب �لرئي����س �ل�صابق 

بار�ك �أوبام���ا يف منت�صف �آذ�ر/

مار�س �صل�صلة م���ن �لنت�صار�ت 

ما دفع لاعتقاد �أن خروج  �آخر 

�لنتخابات  �لكبار يف  مناف�صيه 

بريين  للدميوقر�طين  �لتمهيدية 

�صان���درز �أم���ر ل مفر من���ه. �إل 

�ن �أزم���ة فريو����س كورونا بدلت 

�لأحو�ل.

وبينما كان يدع���و ل�صنو�ت �إىل 

�ل�صحي  �إ�صاح �صام���ل للنظام 

�لأمريك���ي، م���ا ز�ل �ل�صنات���ور 

�مل�صتق���ل م�رس� عل���ى مو��صلة 

�إد�رة نقا�صات حول  �حلملة عرب 

�لوباء تبث على �لإنرتنت موؤكد� 

�أنه ل يز�ل ي���رى "طريقا �صيقا 

نحو �لفوز".

ويب���دو �أن �صان���درز �لذي يجهد 

ل�صم���اع �صوت���ه ع���رب و�صائل 

�لإع���ام، يعقد مع ذل���ك مهمة 

�لذي يتعن عليه هزمية  بايدن 

ه���ذ� �خل�ص���م و�ص���ن �حلمل���ة 

�ص���د �لرئي�س �جلمه���وري �لذي 

�صيرت�ص���ح لولي���ة ثاني���ة يف 

�لثال���ث م���ن ت�رسي���ن �لثاين/ 

نوفمرب.

�لت�ص���الت  �أ�صت���اذ  وي���رى 

مي�صيغن  جامعة  �ل�صيا�صية يف 

جو�س با�صي���ك �أن "�لأزمات هي 

�أوقات رئا�صية بامتياز ويف هذ� 

�ل�صياق، ل ميلك بايدن بب�صاطة 

�لقدرة على فر�س نف�صه".

ويحظى تر�م���ب مبنرب مهم عرب 

موؤمتر�ت���ه �ل�صحافي���ة �لطويلة 

�لتي يعقدها ب�صكل يومي حول 

�لو�ص���ع �لذي يتط���ور ب�رسعة. 

و�صجل���ت يف �لوليات �ملتحدة 

�أكرث من خم�صة �آلف وفاة و215 

�ألف �إ�صابة.

و�رتفعت �صعبية تر�مب، منذ �أن 

قرر �أن يكون جنم هذه �ملوؤمتر�ت 

�ل�صحافي���ة، لتبل���غ 50 باملئة 

تقريبا.

�لدميوقر�طي  ��صهم  �رتفعت  كما 

�أندرو  نيوي���ورك  حاكم مدين���ة 

كوم���و �ل���ذي ل ين���وي �لرت�صح 

للرئا�ص���ة، بف�صل �إحاطاته حول 

�لوباء �لذي يع�صف ب�صدة وليته، 

ما دفع تر�مب لعتباره  مر�صًحا 

�أف�صل بكثري من بايدن، و�إن نفى 

�ملعني بالأم���ر رغبته بالرت�صح 

يف �للحظة �لأخرية.

يف �ملقابل، ي�صاعف بايدن )77 

ع���ام( �ملقابات ع���رب ��صتوديو 

تلفزي���وين مت �حد�ثه على عجل 

يف قب���و منزله. ولك���ن دون �أن 

ينج���ح يف فر�س نف�ص���ه على 

�لقنو�ت �مل�صبعة �أ�صا بالخبار، 

تاأجيل  وخ�صو�ص���ا بعدم���ا مت 

�لنتخاب���ات �لتمهيدية مما �أدى 

�إىل �ص���ح �لتغطي���ة �لإعامي���ة 

لانتخاب���ات. وما ز�ل �لغمو�س 

�نتخاب���ات  مب�ص���ري  يحي���ط 

وي�صكون�صن �ملقررة يف �ل�صابع 

من ني�صان/�إبريل.

ولن يق���وم �ملر�صح���ون بحملة 

ميد�ني���ة حتى �إذ� تق���رر �إجر�ء 

�لقرت�ع. وميث���ل �لعزل بالن�صبة 

لباي���دن، �لذي عرف عنه بر�عته 

يف �إقام���ة عاق���ات ودي���ة مع 

�لناخبن �لذي���ن يقابلهم، ميثل 

�رسبة قا�صمة.

وكان قد ����رسح ل�صبكة �صي �إن 

�إن �لإخباري���ة �لثاثاء "�إن ذلك 

ل يقلقني"، مو�صحا �أن �لر�صائل 

�لتي ير�صلها م���ن منزله و�لتي 

�لوباء  ترتكز يف غالبيتها على 

"قد �صاهده���ا 20 �أو 30 مليون 
�صخ�س" وفقا لفريقه.

وقال���ت خب���رية �ل�صيا�ص���ة يف 

�جلامع���ة �لمريكية �ميي د��صي 

لبار�ك  ��صت�ص���ار�ت  قدمت  �لتي 

�وبام���ا وج���ون ك���ريي ب�صاأن 

فر�ن����س  لوكال���ة  حماتهم���ا 

بر����س "لن �قول �ن���ه عزل" عن 

�لناخبن.

و�أ�صاف���ت د��صي �لت���ي �صغلت 

�صابق���ا م�صوؤولي���ات يف �حلزب 

�لدميوقر�طي �أن "�ملر�صح يعتمد 

عل���ى �لعديد م���ن �لأدو�ت" مبا 

�لإفرت��صية، مو�صحة  ذل���ك  يف 

�أن "�حلم���ات ه���ي يف نهاي���ة 

�لأمر حمادثة مع �لناخبن )...( 

وهو لي�س �لوحيد" �لذي يتوجه 

"ميكنهم  موؤيدي���ه  لأن  �إليه���م، 

ا نقل ر�صالته". �أي�صً

يز�ل  مطمئن���ة"-ل  -"�ص���ورة 
�لطري���ق �إىل �لبيت �لأبي�س غري 

و��صح �إىل حد كبري، يف ظل هذه 

�لظروف غري �مل�صبوقة.

ويرى �أ�صت���اذ �لعلوم �ل�صيا�صية 

يف جامعة مونتانا ديفيد باركر 

�أوقات  "�أن �لنا�س يلج���اأون يف 
�لأزم���ات �إىل �ل�صلطة �لتنفيذية 

من �أجل �لطمئنان".

�أن���ه يف حال���ة  لكن���ه يوؤك���د 

�لتاأثري  �أن هذ�  "يبدو  �مللياردير 

قد �نخف�س �إىل حد ما". وقد �صهد 

�لرئي�ص���ان �جلمهوري���ان جورج 

بو�س و�بن���ه جورج دبليو بو�س 

�إرتفاع���ا يف �صعبيتهم���ا لت�صل 

�إىل 90 باملئة، �إثر حرب �خلليج 

�أيل���ول/  11 و�أح���د�ث  �لأوىل 

�صبتمرب 2001 على �لتو�يل.

كم���ا يو�ج���ه تر�م���ب �نتقاد�ت 

�صديدة ب�صبب �إد�رته لاأزمة بعد 

بث فيديو لت�رسيحاته تقلل من 

خطر �لإ�صاب���ة بفريو�س كورونا 

يف بد�ي���ة �لع���ام بالإ�صافة �إىل 

تف�صي �لبطال���ة. ومن �صان هذه 

�لإنتقاد�ت �أن توؤثر على �صناديق 

�لقرت�ع.

�إنه  و�أ�ص���ار ديفيد بارك���ر غلى 

يجب على بايدن "قبل كل �صيء 

�أن يوؤك���د كيف ميك���ن لأ�صلوب 

رئا�صت���ه �أن يك���ون خمتلفا و�أن 

يقدم �صورة مطمئنة".

ويف �إعان دعائي للحملة ك�صف 

�لرئي�س  نائب  يق���ارن  �لأربعاء، 

�ل�صاب���ق نف�ص���ه برت�م���ب �لذي 

ينتق���د بغ�صب �أحد �ل�صحافين، 

يف حن يظهر بايدن نف�صه وهو 

يجيب به���دوء يف مقابلة حول 

�لوباء.

و�أختتم �لإع���ان بالقول �إنه يف 

هذه �لأوق���ات �ل�صعبة "نحتاج 

�إىل رئي����س. يف ت�رسين �لثاين/ 

�نتخ���اب  باإمكانك���م  نوفم���رب، 

�أحدهم".

 �لمر�سح بايدن ينكفئ في �أوج �إنطالقته �أمام تر�مب �لموجود في كل مكان

و��سنطن-)�أ ف ب(:

تقوم �لبحري���ة �لأمريكي���ة باإجاء �آلف 

�لبح���ارة من حاملة �لطائر�ت �لتي تعمل 

بالطاق���ة �لنووية »يو �����س ��س ثيودور 

روزفل���ت« يف غو�م، يف غ���رب �ملحيط 

�لهادئ، بعد حتذير قبطانها من �أن تف�صي 

فريو����س كورونا على متنه���ا يهدد حياة 

�لطاقم.

ووفق���ا للبحرية �لأمريكي���ة مت حتى �لآن 

ت�صجي���ل 93 �إ�صاب���ة بفريو����س كورونا 

�مل�صتجد )كوفي���د-19( بن طاقم حاملة 

�لطائر�ت �لبالغ عددهم نحو 4800 فرد.

وقال م�صوؤول���ون يف �لبنتاغون �لأربعاء 

�إنه���م يع���دون ب�رسعة غرف���ا فندقية يف 

جزي���رة يف �ملحي���ط �له���ادئ ل�صتقبال 

�لعديد م���ن �لأفر�د، بينما يجهزون طاقما 

�أ�صا�صيا من بحارة �ل�صفينة غري �مل�صابن 

لإبقاء �ل�صفينة قيد �لت�صغيل.

وقال �لأدمري�ل جون مينوين قائد منطقة 

ماريانا����س لل�صحافين يف جزيرة غو�م 

�لأربعاء »�خلطة يف ه���ذ� �لوقت تق�صي 

باإجاء �أكرب عدد ممكن من �لأ�صخا�س من 

على م���ن تيدي روزفلت، م���ع �لعلم �أنه 

يجب �أن نرتك عدد� معينا من �لأ�صخا�س 

و�جب���ات  لأد�ء  �ل�صفين���ة  م���ن  عل���ى 

�ملر�قبة �لعادية �لتي تبقي �ل�صفينة قيد 

�لت�صغيل«.

من جانبه، قال وزي���ر �لبحرية �لأمريكية 

بالوكالة توما�س موديل يف و��صنطن �إنه 

مت �إخاء ما يقارب 1000 من �أفر�د �لطاقم، 

م�صري� �إىل �ن هذ� �لعدد �صريتفع �ىل 2700 

يف غ�صون يومن، وب�صكل �أكرب لحقا.

لكن هناك حاج���ة لإبقاء نحو 1000 فرد 

عل���ى من حاملة �لطائ���ر�ت لت�صتمر يف 

�لعمل بينما تخ�صع لتعقيم كامل.

وق���ال م���وديل »ل ميكننا، ول���ن نخلي 

�ل�صفينة متامًا«.

و�أ�ص���اف �أن »هذه �ل�صفين���ة على متنها 

�لثمن  �أ�صلحة وذخائر وطائ���ر�ت باهظة 

ولديها حمطة للطاقة �لنووية«.

-- ل د�عي لأن مي���وت �لبحارة --ويف 

وقت �صابق هذ� �لأ�صب���وع، �أبلغ �لقبطان 

وز�رة �لدف���اع �لأمريكي���ة )�لبنتاغون( �أن 

فريو�س كورونا �مل�صتجد ينت�رس ب�صكل ل 

ميكن �ل�صيطرة علي���ه على من �صفينته، 

د�عي���ا �ىل تقدمي م�صاع���دة فورية لعزل 

�أفر�د طاقمه.

وح���ّذر قبط���ان حاملة �لطائ���ر�ت بريت 

كروزييه روؤ�ص���اءه قائا »�نت�صار �ملر�س 

م�صتمر ومت�صارع«.

ونا�صدهم »نحن ل�صنا يف حالة حرب. ل 

حاجة لأن ميوت �لبحارة«. 

وق���ال كروزييه »قد يب���دو �جاء غالبية 

�لطاقم من حاملة طائر�ت نووية �أمريكية 

منت����رسة يف �ملحي���ط وعزله���م مل���دة 

�أ�صبوعن �إجر�ًء ��صتثنائيا ... �إنها خماطرة 

تفر�صها �ل�رسورة«.

-- �ملو�زنة بن �ل�صح���ة و�لأمن --مع 

دخ���ول »روزفلت« ميناء غ���و�م يف 28 

�آذ�ر/مار����س، بعد حامل���ة �لطائر�ت »يو 

��س �����س رونال���د ريغان« �لت���ي ر�صت 

يف �لياب���ان �أي�صا عقب ظه���ور ��صابات 

بفريو�س كورونا على متنها، باتت جميع 

حامات �لطائر�ت �لتابعة للبنتاغون يف 

غرب �ملحيط �لهادىء ر��صية. 

و�عرتف وزير �لبحرية �لأمريكي بالوكالة 

توما�س م���وديل �لثاثاء ب���اأن ذلك ميثل 

حتديا جلهوزية �لقو�ت �لأمريكية.

وقال »�لآن تيدي روزفلت م�رسح �لأحد�ث 

يف �خلط���وط �لأمامية يف ه���ذه �ملعركة 

�جلدي���دة«، لكن���ه �أ�ص���اف »�إذ� كان���ت 

�ل�صفينة بحاجة للذهاب، �إن كانت هناك 

�أزمة، فيمكن لل�صفينة �أن تذهب«.

و�أكد موديل على �أن روزفلت كانت �ل�صفينة 

�لأمريكية، من  �لتابعة للبحرية  �لوحيدة 

�أ�صل 94 منت�رسة يف �لبحر، لديها حالت 

��صابة بفريو�س كورونا �مل�صتجد.

و�أ�صاف �أن هناك ب�صع حالت متفرقة يف 

�صفن مل يتم ن�رسها، لكن يف معظم �ل�صفن 

�أرقام فردية.

من جهته، قال وزير �لدفاع مارك �إ�صرب �أنه 

�لتوجيهات  بينما يتبع �جلي�س �لأمريكي 

و�ل�صحة  �لجتماع���ي  �لتباع���د  ب�ص���اأن 

�لعام���ة، ف���اإن �أزم���ة روزفل���ت و�نت�صار 

�لوب���اء �لأو�صع ل يقو�صان قدر�ت �جلي�س 

�لأمريكي يف �حلرب.

وقال �إ�صرب يف �لبي���ت �لأبي�س »يبدو �أن 

هناك رو�ية �أنه يجب علينا �إغاق �جلي�س 

�لأمريكي باأكمله ومعاجلة �مل�صكلة بتلك 

�لطريقة. هذ� غري ممكن«.

�إ�سابة وزير �ل�سحة �لإ�سر�ئيلي بفيرو�س كورونا �لم�ستجد
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 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر
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نموذج اإعالن الن�صر
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 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

نموذج اإعالن الن�صرنموذج اإعالن الن�صر
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 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد
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 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

 تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / املالك : ش. 

ذا بروكرت اند غامبل كومبني 

 بنرش طلب تجديد مدة الحامية 

للعالمة التجارية التالية:

امل�������ودع�������ة ب����ال����رق����م: 

    35470

بإسم : ش. ذا بروكرت اند غامبل كومبني 

اوهايو 45202  بالزا سنسينايت  اند غامبل  بروكرت  :   واحد  وعنوانه 

امريكا 

واملسجلة تحت الرقم : 28470 

بتاريخ :    2001-8-28 

 وستظل الحامية نافذة املفعول ملدة عرش سنوات أخرى اعتباراً من 

تاريخ اإليداع يف :    25-3-2020  وحتى تاريخ انتهاء الحامية يف : 

 2030-3-25

 تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / املالك : ش. 

ذا بروكرت اند غامبل كومبني 

 بنرش طلب تجديد مدة الحامية 

للعالمة التجارية التالية:

امل������ودع������ة ب����ال����رق����م: 

    35469

بإسم : ش. ذا بروكرت اند غامبل كومبني 

اوهايو 45202  بالزا سنسينايت  اند غامبل  بروكرت  :   واحد  وعنوانه 

الواليات املتحدة االمريكية 

واملسجلة تحت الرقم : 28471  

بتاريخ :2001-8-28   

 وستظل الحامية نافذة املفعول ملدة عرش سنوات أخرى اعتباراً من 

تاريخ اإليداع يف :    25-3-2020  وحتى تاريخ انتهاء الحامية يف : 

 2030-3-25

 تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / املالك : ش. 

ذا بروكرت اند غامبل كومبني 

 بنرش طلب تجديد مدة الحامية 

للعالمة التجارية التالية:

امل������ودع������ة ب����ال����رق����م: 

    35471

بإسم : ش. ذا بروكرت اند غامبل 

كومبني 

اوهايو 45202  بالزا سنسينايت  اند غامبل  بروكرت  :   واحد  وعنوانه 

امريكا 

واملسجلة تحت الرقم : 51535  

بتاريخ :    2005-2-23  

 وستظل الحامية نافذة املفعول ملدة عرش سنوات أخرى اعتباراً من 

تاريخ اإليداع يف :    25-3-2020  وحتى تاريخ انتهاء الحامية يف : 

 2030-3-25
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 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 نموذج اإعالن الن�صر عن التجديد نموذج اإعالن الن�صر عن التجديد

 نموذج اإعالن الن�صر عن التجديد
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 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

�إعــــالن

�إعــــالن

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الس���ادة/  البحار الدافئة 
لتمثيل الرشكات ذ.م.م  

رخصة رقم : CN -  1910610 قد تقدموا إلينا بطلب:
 WARM SEAS CO.S م��ن/  ت��ج��اري  اس��م  تعديل    
REPRESENTATIVE LLC  البحار الدافئة لتمثيل الرشكات 
برتوالين  رشكة    PETROLINE ENERGY LLC اىل  ذ.م.م 

للطاقة ذ.م.م
فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا 
اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد 

انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الس���ادة/  املشاهري العامل النجارة وتنجيد 
االثاث 

رخصة رقم :  CN - 1130166 قد تقدموا إلينا بطلب:
 AL MASHAHER CARPENTRY م���ن/  ت��ج��اري  اس���م  ت��ع��دي��ل    
اىل  االثاث  وتنجيد  النجارة  العامل  املشاهري   WORKS &UPHOLSTERY
 ALMASHAHER FURNITURE CARPENTARY & DECORATION

WORKS املشاهري  للمفروشات والعامل النجارة والديكور
تعديل عنوان/ من العني العني منطقة الصناعة بناية عتيق محمد خليفة العميمي 
اىل العني املنطقة الصناعية شعبة السلم 387127 387127 السيد/ خليفة محمد 

خليفة ضاحي واخرين
تعديل نشاط/ اضافة بيع االثاث املنزيل بالتجزئة 4759001 

تعديل نشاط/ اضافة اعامل تنفيذ التصميم الداخيل )الديكور( 4330015
  فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية االقتصادية 
خالل أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 
عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

   اسم املصفي: اتش ايه ام لتدقيق الحسابات 
 العنوان:  مكتب رقم «914» ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب  - ديره- 

بورسعيد 

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 

لتصفية رشكة / انفيستك بارترنز لالستثامرات ش.ذ.م.م وبتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام 

بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  :   16-3-2020    تاريخ تصديق القرار:     2020-3-16

 وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف العنوان 

واألوراق  املستندات  كافة  معه  فاكس: 2973071 04 مصطحباً   04 أعاله هاتف 2973060  

الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

 اسم الرشكة :  انفيستك بارترنز لالستثامرات   ش. ذ.م.م
 .  B العنوان :   مكتب 201 - 202 ملك جاسم مرزوق بودي، ديرة، القرهود، استدامة

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري 1355206     رقم الرخصة 810952         

 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 
بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي :  اتش ايه ام لتدقيق الحسابات, للقيام بتصفية 

الرشكة محاكم ديب
 تاريخ القرار  :   16-3-2020    تاريخ تصديق القرار:     2020-3-16

الكائن يف مكتب  املعني يف مكتبه  املصفي  إىل  التقدم  أو مطالبة  اعرتاض  أي  لديه  وعىل من 
رقم «914» ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب - ديره -بورسعيد ، هاتف 
2973060  04 فاكس: 2973071 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك 

خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 
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 حكومة دبي

�قت�شادية دبي

 حكومة دبي

�قت�شادية دبي

 د�ئرة �لتنمية �القت�شادية

 د�ئرة �لتنمية �القت�شادية

�سهادة بالتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري
بتعيني م�سفي

�سهادة بالتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري
بانحالل �سركة

يرجى العلم أنه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق عىل تنازل عن الرخصة بني 

االطراف املذكورة اسامؤهم أدناه:

 من :الطرف األول: نصوح مطر خشان   الجنسية: فلسطني

اىل الطرف الثاين:  شفيق لطو مياه  الجنسية: بنغالدش

حميد سلطان حميد عبيد السويدي الجنسية: االمارات

دائرة  الغذائية( رخصة صادرة من  املواد  لتجارة  )العدالة  التجاري  باالسم 

التنمية االقتصادية بعجامن رقم )64062( واملسجلة بغرفة تجارة وصناعة 

عجامن

 وعليه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق عىل التنازل بعد انقضاء 14 يوما 

من تاريخ نرش هذا االعالن.
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الكاتب العدل العام 

 اإعالن تنازل عن رخ�صة
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 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

�إعــــالن

االدوات  لتجارة  امليزان  الس���ادة/ مؤسسة  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    
الكهربائية والصحية 

رخصة رقم : CN -  2707486 قد تقدموا إلينا بطلب:
ابراهيم سعيد عبدالله الظاهري من مالك اىل  تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ عتيق 

رشيك           
تعديل نسب الرشكاء/ عتيق ابراهيم سعيد عبدالله الظاهري من %100 اىل 51%                          

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة نبي الكريم زاهور العامل 24% 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة محمد ظهور العلم عبدالرزاق 25% 

 تعديل شكل قانوين من/ مؤسسة فردية إىل رشكة ذات مسؤولية محدودة
 ALMEEZAN ELECTRICAL & SANITARY من/  تجاري  اسم  تعديل   
اىل  والصحية  الكهربائية  االدوات  لتجارة  امليزان  مؤسسة    WARE TRADING
  ALMEEZAN ELECTRICAL AND SANITARY WARE TRD LLC

امليزان لتجارة االدوات الكهربائية والصحية ذ.م.م 
فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية االقتصادية 
خالل أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 
عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

لإعالناتكم بالوحدة
هاتف: 024488400 

فاك�س 024488201
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 الجمعة 3 أبريل  2020ـ العـدد 14408              

 �ل�سين: تمكنا من �إعادة 1457 من 
رعايانا في �لخارج على متن 9 رحالت

ر�م �هلل-)�أ ف ب(
كورونا  فريو�س  انت�شار  بداية  مع 
والأرا���ش��ي  اإ�رسائيل  يف  امل�شتجد 
الفل�شطينية، ح�شل تعاون فل�شطيني 
اأجل تن�شيق املواجهة  اإ�رسائيلي من 
وكيفية التعامل مع الأزمة، لكن يوما 
بعد يوم، تعود التوترات للظهور بني 
ما  يف  �شيما  ل  الطرفني،  �شلطات 
الفل�شطينيني  العمال  بو�شع  يتعلق 

يف اإ�رسائيل وامل�شتوطنات.
الإ�شابات  ع��دد  يرتفع  وق��ت  ويف 
ال�شلطات  تخ�شى  الإ���رسائ��ي��ل��ي��ة، 
العمال  ي��ع��ود  اأن  الفل�شطينية 

ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ون م���ن الأرا����ش���ي 
يف  الفريو�س.  حاملني  الإ�رسائيلية 
ال�رساع  ح��دة  تبقى  نف�شه،  الوقت 
ال�شيا�شي املزمن بني الطرفني قائمة 

رغم الأزمة.
ال�شلطة  ب��ني  تن�شيق  وح�����ش��ل 
كيفية  حول  واإ�رسائيل  الفل�شطينية 
عن  الإع��ان  مع  الفريو�س  مواجهة 
ت�شجيل اأول حالت اإ�شابة بالفريو�س 
يف مدينة بيت حلم، وعمل اجلانبان 
من  اأج��ان��ب  �شياح  اإخ����راج  على 
تبادل  كما  اإغاقها،  قبل  املدينة 
و�شلوا  فل�شطينيني  ب�شان  معلومات 
اأنهما  اجلانبان  واأكد  اللد.  مطار  اىل 

وبتدريبات طبية  بالتن�شيق  يقومان 
بح�شب  الفريو�س،  ملواجهة  م�شرتكة 
املتحدث با�شم احلكومة الفل�شطينية 
با�شم  وم��ت��ح��دث  ملحم  اب��راه��ي��م 
الدفاع  وزارة  يف  املخت�شة  الهيئة 

الإ�رسائيلية يوتام �شيفر.
يبدو  ما  على  التن�شيق  ه��ذا  لكن 

يواجه عقبات.
فل�شطينيا   15 اإ�شابة  ت�شجيل  فبعد 
يف  العّمال  من  ك��ورون��ا  بفريو�س 
الإ�رسائيلية،  امل�شتوطنات  اإح��دى 
الفل�شطيني  ال��وزراء  رئي�س  اعترب 
احلقيقية  "الثغرة  ا�شتية  اأن  حممد 
فريو�س  تف�شي  �شد  معركتنا  يف 

وم�شتوطناته  الحتال  هي  كورونا 
وحواجزه وكل اإجراءاته".

وات���ه���م الح���ت���ال الإ���رسائ��ي��ل��ي 
اأبناء  حلماية  جهودنا  ب"اإف�شال 

�شعبنا ووقف تف�شي الوباء".
تنقل  "ا�شتمرار  اأن  اأ�شتيه  واأك��د 
اإ�رسائيلية،  بت�شهيات  ال��ع��ّم��ال، 
عملهم،  واأماكن  وقراهم  مدنهم  بني 
التي  جهودنا  لكل  �رسبة  ي�شّكل 
اتخذناها ب�شكل مبكر لوقف انت�شار 
للعّمال  ال�شماح  يف  ونرى  املر�س. 
القت�شاد  حلماية  حماولة  بالتنقل 
اأرواح  ح�شاب  على  الإ�رسائيلي 

العّمال".

اأغلى  لي�س  اإ�رسائيل  "اقت�شاد  وقال 
من اأرواح اأبنائنا".

و�شجلت ا�رسائيل 6092 اإ�شابة و25 
اإ�شابة يف ال�شفة  وفاة مقابل 134 
الغربية وقطاع غزة، ووفاة واحدة.

-واأعلنت  وكورونا  امل�شتوطنات   -
واإ�رسائيل  الفل�شطينية  ال�شلطة 

حالة الطوارىء ملواجهة الفريو�س.
وطلب اأ�شتيه من العمال العودة اىل 
منازلهم، وكرر ذلك مرات عدة. وقال 
الإن�شان  عي�س  لقمة  اأن  ندرك  "اإننا 
مهمة، لكن حياتكم وحياة الآخرين 
اأهم. لذلك املطلوب اللتزام باحلجر 

املنزيل بجدية عالية".

 عر�قيل تو�جه �لتعاون �لفل�سطيني �لإ�سر�ئيلي لمو�جهة 
�لكورونا 

 

بكني  )د ب �أ(-
ام�س   �شيو،  ت�شاو  ما  ال�شيني،  اخلارجية  وزير  نائب  قال   
عار�س خال  رحات طريان  ت�شع  نظمت  باده  اإن  اخلمي�س، 
 1457 اإع��ادة  من  متكنت  واأنها  املا�شي،  اآذار/م��ار���س  �شهر 

مواطنا �شينيا من اخلارج.
عن  ال�شينية  الخبارية  ديلي"  "ت�شاينا  �شحيفة  ونقلت 
امل�شوؤول ال�شيني قوله فى موؤمتر �شحفى ببكني، اإن املواطنني 
العائدين بينهم طاب، واأنهم عادوا من اإيران واإيطاليا ودول 
ت�شم  األف جمموعة   500 خ�ش�شت  ال��وزارة  اإن  وقال  اأخرى. 
"م�شتلزمات �شحية"، ووزعتها على الدول التي يرتكز لديها 
اأن تلك امل�شتلزمات  اإىل  الطاب ال�شينيني املغرتبني، م�شريا 
ت�شمنت اأكرث من 11 مليون قناع طبي، و500 األف من املواد 

املخ�ش�شة للوقاية من الأوبئة والإر�شادات
بفريو�س  الإ�شابة  حالت  لعدد  املجمعة  البيانات  واأظهرت   
األفا   940 من  اقرتب  الإ�شابات  عدد  اأن  العامل  حول  كورونا 

حتى �شباح ام�س اخلمي�س.
الدولية املتخ�ش�شة  "وورلد ميرتز"،  بيانات من�شة  واأظهرت 
يف الإح�شائيات، اأن اإجمايل عدد الإ�شابات حول العامل جتاوز 
936 األفا حتى ال�شاعة 0600 بتوقيت جرينت�س �شباح ام�س .

كما اأظهرت البيانات اأن عدد املتعافني اقرتب من 195 األفا.
واأ�شارت اأي�شا اإىل اأن عدد الوفيات جتاوز 47 األف حالة.

وتت�شدر الوليات املتحدة دول العامل من حيث اأعداد حالت 
وفرن�شا  واأملانيا  وال�شني  واإ�شبانيا  اإيطاليا  تليها  الإ�شابة، 

واإيران واململكة املتحدة.
األف حالة  وبلغت احل�شيلة يف الوليات املتحدة نحو 215 
اإ�شابة و5011 حالة وفاة، وبلغت ح�شيلة اإيطاليا نحو 111 
فيما بلغت ح�شيلة  وفاة،  اإ�شابة و13155 حالة  األف حالة 

ال�شني 81554 حالة اإ�شابة و3312 حالة وفاة.
- �شجلت احلكومة التاياندية  اخلمي�س 104 حالت اإ�شابة 
اإىل  الإ�شابة  حالت  اإجمايل  لي�شل  كورونا،  بفريو�س  جديدة 
لي�شل  جديدة  وفاة  حالت  ثاث  ت�شجيل  مع  حالة،   1875

اإجمايل الوفيات جراء الفريو�س يف الباد اإىل 15 حالة.
تاوي�شني  الدكتور  عن  بو�شت  بانكوك  �شحيفة  ونقلت 
بفريو�س  املعني  الإدارة  مركز  با�شم  املتحدث  فيزانويوثني، 
كورونا التابع للحكومة، القول اإن اأحد حالت الوفاة الثاثة 
هو رجل تاياندي /57 عاما/، عاد من باك�شتان وتويف يف 

قطار متجه اإىل اجلنوب من بانكوك هذا الأ�شبوع.
 21 ت�شجيلها يف  التي مت  اجلديدة  ال�104 حالت  بني  ومن 
مر�شى مت  مع  وثيق  ات�شال  على  �شخ�شا   41 كان  مقاطعة، 
اكت�شاف اإ�شابتهم بالفريو�س �شابقا، بالإ�شافة اإىل 11 �شخ�شا 

عادوا من اخلارج.
ال�1875  الإ�شابة  حالت  اإجمايل  اأن  بو�شت  بانكوك  وذكرت 
م�شجلة يف 62 مقاطعة، واأنه من بينهم 1598 تايانديا. ومن 
بني هذه احلالت، �شجلت بانكوك ونونتابوري وحدهما 1005 

حالة اإ�شابة.
بانكوك ونونتابوري  اإن احلالت اجلديدة يف  تاوي�شني  وقال 
يف  جديدة  ح��الت  ظهور  تزايد  بينما  الرتاجع،  يف  اآخ��ذة 

املقاطعات الأخرى يف الأيام القليلة املا�شية.
اإىل  اأملانيا  غربي  اجلامعي  بون  م�شت�شفى  اإدارة  وا�شطرت 
ب�شاحة  قنبلة  اإبطال مفعول  ب�شبب  املر�شى  اإجاء جزء من 

امل�شت�شفى.
وقالت متحدثة با�شم امل�شت�شفى  اخلمي�س اإن عملية نقل نحو 

200 مري�س تتم الآن " وكل �شيء ي�شري وفقا للخطة".
 11 املنقولني،  املر�شى  بني  من  اأن  املتحدثة  واأو�شحت 
كان  هوؤلء  وبع�س  امل�شتجد  كورونا  فريو�س  بعدوى  م�شابا 
يف الرعاية املركزة، ونوهت اإىل ا�شطرار امل�شت�شفى اإىل نقل 
ولي�س   " املر�شى  بقية  عن  منعزل  ب�شكل  امل�شابني  هوؤلء 
وحدات  امل�شت�شفى  يوجد يف  حيث  الأمر"  م�شكلة يف  هناك 

كبرية للعزل.
اإىل قطاعات  اإما  اأن املر�شى مت نقلهم  اإىل  ونوهت املتحدثة 
ا  اأب��دت  اأخ��رى  م�شت�شفيات  اإىل  اأو  امل�شت�شفى  داخل  اأخ��رى 
اأن  املنتظر  ومن  املنقولني،  املر�شى  ل�شتقبال  �شتعدادها 

تنتهي عملية النقل بحلول ظهر اليوم.
بع�س  لكن  مري�شا،   380 نقل  بالأ�شا�س  املفرت�س  من  وكان 

املر�شى كانوا غادروا امل�شت�شفى.

 

حالت �لإ�صابة بكورونا تتجاوز 200 �ألف حالة

�لوليات �لمتحدة تعزز وجودها �لع�سكري على �لحدود مع 
�لمك�سيك 

و��سنطن )د ب �أ( –
من  املتحدة  ال��ولي��ات  تعزز   
احل��دود  على  جي�شها  وج���ود 
و�شط  املك�شيك،  مع  اجلنوبية 
ف��ريو���س  تف�شي  م��ن  خم���اوف 

كورونا.
حماية  اإىل  الن�رس  هذا  ويهدف 
الوليات املتحدة من املهاجرين 
ال���ذي���ن ي��ح��ت��م��ل اإ���ش��اب��ت��ه��م 
يحاولون  وال��ذي��ن  بالفريو�س 
قائد  قال  احلدود، ح�شبما  عبور 
ال�شمالية،  الأمريكية  القيادة 
الأربعاء  اأو�شوني�شي،  تريين�س 
خال موؤمتر �شحفي عرب الهاتف.
وقالت لورا ريت�شارد�شون، القائد 
اإنه  ال�شمالية،  للقيادة  العام 
جنديا   540 نحو  اإر�شال  �شيتم 

اإىل احلدود "قريبا جدا".
و���ش��ي��دع��م ه������وؤلء اجل��ن��ود 
ق�����وات ح���ر����س احل������دود يف 
امل�شابني  املهاجرين  توقيف 
اأفادت  ح�شبما  فورا،  واإعادتهم 

ريت�شارد�شون.
 وجت����اوزت ح���الت الإ���ش��اب��ة 
يف  امل�شتجد  كورونا  بفريو�س 
يوم  حالة  األ��ف   200 اأمريكا 
عدد  ت�شاعف  حيث  الأرب��ع��اء، 
اأ�شبوع،  من  اأقل  يف  الإ�شابات 
 4 الوفيات  ح�شيلة  وجت��اوزت 
م�شوؤويل  كبار  توقع  مع  اآلف، 
ال�شحة مواجهة اأ�شابيع ع�شيبة 
خال الفرتة املقبلة يف مكافحة 

الفريو�س القاتل.
ب����داأ  ذل������ك،  غ�������ش���ون  ويف 
وا�شنطن  يف  ال��دمي��ق��راط��ي��ون 
حزمة  مترير  اأج��ل  من  ال�شغط 
حتفيز اقت�شادي رابعة ت�شتهدف 
للبنية  �شخمة  م�����رسوع��ات 
التحتية. وقالت نان�شي بيلو�شي، 
رئي�شة جمل�س النواب الأمريكي، 
على  النواب  يركز  اأن  تريد  اإنها 
ع��ودة  مبجرد  التحفيز  حزمة 
 20 يف  لانعقاد  الكوجنر�س 
اإل  اجل���اري،  اأب��ري��ل   / ني�شان 
على  اعرت�شوا  اجلمهوريني  اأن 

امل�رسوع.
وت�شتعد الوليات املتحدة بقوة 
توقع  حيث  ال��وب��اء  ملكافحة 
مواجهة  ترامب  دونالد  الرئي�س 
للغاية".  "موؤملني  اأ�شبوعني 
اإن ح�شيلة  وقال البيت الأبي�س 
اإىل  ت�شل  قد  الفريو�س  �شحايا 

240 األف حالة وفاة.
بع�س  اأن  على  ا���ش��ارة  ويف 
الفريو�س  اأزم��ة  تاأخذ  املناطق 
حاكم  اأ�شدر  اجلد،  حممل  على 
اليوم  �شانت�س  دي  رون  فلوريدا 
�شكان  جلميع  اأم���را  الأرب��ع��اء 
منازلهم،  يف  بالبقاء  الولية 
و�شيدخل هذا الأمر حيز التنفيذ 

�شياق  ويف  اخلمي�س.  غد  م�شاء 
اأندرو كومو، حاكم  مت�شل، حذر 
نحو  اأن  من   ، نيويورك  ولي��ة 
يفارقون  قد  �شخ�س  األ��ف   16
فريو�س  تف�شي  نتيجة  احلياة 
نيويورك  يف  امل�شتجد  كورونا 
وحدها. ويف حني تعد نيويورك 

كورونا يف  تف�شي فريو�س  بوؤرة 
كومو  حذر  املتحدة،  الوليات 
مناطق  الفريو�س يف  تف�شي  من 
اإىل حالنا  "انظروا  اأخرى، قائا: 
اليوم، ترون اأنف�شكم غدا". وقال 
الوفاة  حالت  اإجمايل  اإن  كومو 
اإىل  و�شل  نيويورك  ولي��ة  يف 

قرابة  ميثل  م��ا  وه��و   ،1941
الإ�شابة  ج��راء  الوفيات  ن�شف 
الباد.  م�شتوى  على  بالفريو�س 
املوؤكدة  الإ�شابة  حالت  وت�شل 
اإىل  الولية  بفريو�س كورونا يف 
83 األفا و 712 حالة على الأقل.

الرقم  "هذا  اأن  كومو  واأو���ش��ح 

متوقعا  الزيادة"،  يف  �شي�شتمر 
على  املر�س  تف�شي  ي�شل  اأن 
امل�شتوى املحلي اإىل ذروته "يف 

نهاية ني�شان/اأبريل تقريبا".
�شتحتاج  نيويورك  اإن  وق��ال 
اآلف   110 اإىل  ال���ذروة  خ��ال 
األف   37 و  بامل�شت�شفيات  �رسير 
لكن  ال�شطناعي،  تنف�س  جهاز 
تر�شل  مل  الحت��ادي��ة  احلكومة 

�شوى 4000 جهاز تنف�س.
�شيتم  اأن��ه  اأي�شا  كومو  واأعلن 
نيويورك  مدينة  ماعب  اإغ��اق 
الإر�شادات  اتباع  يتم  ل  حيث 
الجتماعي  بالتباعد  املتعلقة 
الآن،  حتى  دق��ة  من  يكفي  مبا 

خا�شة من قبل ال�شباب.
وت�شاء

اإنه  �شخ�شية  ر�شالة  يف  وق��ال 
كري�س  �شقيقه،  على  "خائف" 
"�شي  ب�شبكة  امل��ذي��ع  ك��وم��و 
بالفح�س  تبني  ال��ذي  اإن"،  اإن 
كورونا  بفريو�س  م�شاب  اأن��ه 

امل�شتجد.
واأ�شاف يف ت�رسيح عاطفي: "مل 
م�شريا  �شقيقي"،  حماية  اأ�شتطع 
اأن  ميكن  �شخ�س  "اأي  اأن  اإىل 

ي�شاب بهذا املر�س".

 تايالند تفر�س حظر�ً للتجو�ل لحتو�ء فيرو�س 
كورونا

 بانكوك-)د ب �(:
التاياندي  ال��وزراء  رئي�س  اأعلن    
برايوت ت�شان اأو�شا يوم اخلمي�س اأنه 
�شوف يتم فر�س حظر جتوال يوميا 
الرابعة  حتى  م�شاء  العا�رسة   من 
 1500  ( املحلي  بالتوقيت  �شباحا 
حتى 2100 بتوقيت جرنيت�س( ابتداء 
اجلهود  اإطار  اجلمعة، يف  اليوم  من 

ك��ورون��ا.   ف��ريو���س  تف�شي  لح��ت��واء 
واأعلن ت�شان اأو�شا يف خطاب متلفز 
يوم اخلمي�س اأنه �شوف ي�شتثني من 
الطبي  املجال  يف  العاملون  احلظر 
املعدات  تو�شيل  و  البنوك  وقطاع 
الطبية اأو الوقود و من يقومون بنقل 
املتوجهني  امل�شافرين  اأو  املر�شى 
للمطار اأو الذين يعملون يف نوبات 

من  اأو�شا"  ت�شان  وقال  ليلية.  عمل 
ف�شلكم ل ت�شابوا بالذعر وتتكالبوا 
ال�رساء  ميكنكم  لأن��ه  ال�شلع،  على 
ف�شلكم  من  م�شيفا"  اليوم"  طوال 

حافظوا على التباعد الجتماعي".
حالة  اأعلنت  قد  احلكومة  وكانت 
الأ�شبوع املا�شي حتى 30  الطوارئ 
الأقل. ومن �شاأن  ني�شان/اأبريل على 

رئي�س  منح  الطوارئ  حالة  اإع��ان 
وتطبيق  لإق��رار  ال�شلطات  ال��وزراء 

قيود.
وي�شار اإىل اأن تاياند �شجلت 1875 
ك��ورون��ا،  بفريو�س  اإ���ش��اب��ة  حالة 
و23  وفاة  حالة   15 اإىل  بالإ�شافة 
وفقا  ح��رج��ة،  ح��ال��ة  يف  �شخ�شا 
لبيانات وزارة ال�شحة يوم اخلمي�س.

 �لرئي�س �لم�سري يبعث بر�سالة �إلى نظيره 
�لكيني حول تطور�ت ملف �سد �لنه�سة

�لقاهرة/نريوبي)د ب �( 
بعث الرئي�س امل�رسي عبدالفتاح ال�شي�شي 
اأوهورو كينياتا  الكيني  اإىل نظريه  ر�شالة 

تتعلق بتطورات ملف �شد النه�شة.
م�شاء   امل�رسي  التليفزيون  موقع  وذكر   
الكينية  اخلارجية  وزي��رة  ،اأن  الأرب��ع��اء 
العربية  م�رس  جمهورية  �شفري  ا�شتقبلت 
قام  حيث  الأبي�س«،  »خالد  نريوبي  يف 
من  املوجهة  الر�شالة  الوزيرة  بت�شليم 
الرئي�س عبد الفتاح ال�شي�شي اإىل الرئي�س 
تطورات  حول  كينياتا«  »اأوهورو  الكيني 
ملف �شد النه�شة.  ووفقا ملا ذكره املوقع، 
قدم ال�شفري »خالد الأبي�س« �رسحاً مف�شاً 

على  م�رس  بذلتها  التي  احلثيثة  للجهود 
التو�شل  اأجل  من  املا�شية  الأع��وام  مدار 
اإىل �شيغة توافقية لتفاق يراعي م�شالح 
وال�شودان  املعنية)م�رس  الثاثة  الأطراف 
واإث��ي��وب��ي��ا( وه��و م��ا تبلور م��وؤخ��راً يف 
املتحدة  الوليات  برعاية  وا�شنطن  م�شار 

الأمريكية، ومب�شاركة البنك الدويل.
ال��وزراء  رئي�س  ك�شف  اخ��رى  جهة  من   
عن  الأربعاء،  م�شاء   اأحمد  اآبي  الإثيوبي 

موعد بدء ملء خزان �شد النه�شة.
 ونقلت وكالة الأنباء الأثيوبية عن رئي�س 
الوزراء قوله اإن اأدي�س اأبابا �شتبداأ يف ملء 
يف  الكبري،  الإثيوبي  النه�شة  �شد  خزان 

مو�شم الأمطار املقبل.

طهر�ن-)د ب �أ(:
يوم  روح��اين  ح�شن  الإي���راين  الرئي�س  ج��دد   
كورونا  فريو�س  اأزمة  اأن  على  التاأكيد  اخلمي�س 
على  يتعني  اأنه  اإىل  لفتا  ل�شهور،  ت�شتمر  قد 
بالتعليمات  الل��ت��زام  يف  امل�شي  املواطنني 
والإر�شادات ال�شادرة عن وزارة ال�شحة حتى اإذا 

انح�رس انت�شار الفريو�س.
الإ�شامية  اجلمهورية  اأن��ب��اء  وكالة  ونقلت 
ال�شعوبة  :"من  القول  عنه  )اإرن���ا(  الإيرانية 
جمددا حتديد تاريخ معني لنتهاء اأزمة كورونا 
... الفريو�س قد يدوم لأ�شهر اأو حتى نهاية العام 
)الفار�شي-ينتهي يف 21 اآذار/مار�س(، وبالتايل 
علينا اللتزام بربامج وزارة ال�شحة وتعليماتها 

انح�رس  اإذا  حتى  مكان،  كل  يف  نطبقها  واأن 
انت�شار كورونا".

ما  كل  لتاأمني  اجلهود  "بذل  اإىل  روحاين  ودعا 
الن�شاطات  تتوا�شل  واأن  املواطنون،  يحتاجه 
مع  املجال  ه��ذا  يف  ت�شب  التي  القت�شادية 

اللتزام بكل التعاليم ال�شحية".
مبتابعة  املعنية  اللجنة  اإن  روح��اين  وق��ال 
كانت  اإذا  ما  القادم  الأحد  �شتقرر  كورونا  اأزمة 
�شتمدد تدابري التباعد الجتماعي ال�شارمة بعد 

انتهائها يف الثامن من ني�شان/اأبريل اجلاري.
من   %70 اأن  اإىل  اإيرانية  حملية  تقارير  وت�شري 
القت�شاد الإيراين، الذي يعاين بالفعل من جراء 
جراء  من  ت�رسر  امل�شددة،  الأمريكية  العقوبات 

اأزمة فريو�س كورونا.

روحاني: كورونا قد ي�ستمر ل�سهور



الواليات املتحدة-وكاالت:

اأعل���ن الرئي����س الأمريك���ي دونالد ترامب 

الأربع���اء اإطالق عملية وا�س���عة ملكافحة 

املخ���درات يف اأمريكا الالتينية، يف الوقت 

الذي يعاين فيه اجلي�س الأمريكي ب�سدة من 

وباء كوفيد 19 يف جميع اأنحاء العامل.

وقال ترامب يف م�ستهل موؤمتره ال�سحفي 

اليومي ح���ول مكافح���ة الفريو�س "تعلن 

الولي���ات املتح���دة الي���وم ع���ن تعزيز 

يف  املخ���درات  ملكافح���ة  العملي���ات 

ال�سعب  اأم���ريكا اجلنوبية حلماي���ة  قارة 

الأمريك���ي من الآفة القاتلة للمخدرات غري 

امل�رشوعة".

وقال وزير الدفاع مارك اإ�سرب اإن الرئي�س اأمر 

بنقل �سفن حربية وطائرات مراقبة اإ�سافية 

اإىل القي���ادة اجلنوبي���ة للجي�س الأمريكي 

التي تغطي اأمري���كا اجلنوبية. واأو�سح اأن 

"هذه الق���وات الإ�سافية �ست�ساعف تقريبا 

قدرتنا عل���ى القيام بعملي���ات ملكافحة 

املخدرات يف املنطقة" م�سريا اإىل فنزويال.

 و�أ�ض���اف �أن "الفاعل���ن الفا�سدين مثل 

نظ���ام )نيكول( مادورو غ���ري ال�رشعي يف 

فنزويال يعتم���دون على تهريب املخدرات 

لالإبقاء على نظامهم القمعي يف ال�سلطة".

وحذر رئي����س الأركان مارك مايلي من اأن 

فريو�س كورونا لن مينع الوليات املتحدة 

من الدف���اع عن نف�سها باتخ���اذ اإجراءات 

"عدوانية" �سد تهريب املخدرات.
 و�أ�ضاف "لن تفعلوا" م�سريا اإىل اأن "�لوقت 

لي����س منا�سًبا ملحاولة دخ���ول الوليات 

املتحدة. نحن اجلي�س الأمرييكي. �سندافع 

عن بالدنا مهما كلف الثمن".

وياأت���ي هذا الإع���الن الع�سكري يف الوقت 

الذي جل���اأ فيه اجلي�س الأمريكي، املنخرط 

ب�سدة يف الوليات املتحدة يف احلرب �سد 

فريو�س كوفيد 19، اإىل العزل ال�سحي على 

امتداد قواعده حول العامل حلماية �سفوفه 

من الوباء.

وتقوم حامل���ة طائرات نووية، يو اإ�س اإ�س 

اإجالء جزئي  ثيودور روزفل���ت، بعملي���ة 

لطاقمه���ا يف غوام يف املحيط الهادئ يف 

حماولة للحد من انت�سار العدوى بفريو�س 

كورونا.
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دوتيرتي ياأمر �ل�سرطة بقتل مثيري �لم�ساكل في �أحياء عزلت ب�سبب كورونا 

رو�سيا ت�سجل �أكبر زيادة يومية في �إ�سابات 

كورونا بها بـ771 حالة

مو�سكو  )د ب اأ(-

 اأعلنت ال�سلطات الرو�سية ام�س  اخلمي�س ت�سجيل �ست وفيات و771 

اإ�سابة جديدة بفريو�س كورونا خالل ال�ساعات ال�24 املا�سية، منها 

595 اإ�سابة يف مو�سكو وحدها.

وه���ذه هي اأكرب قفزة يف عدد الإ�سابات بكورونا يف رو�سيا منذ بدء 

ظهور الفريو�س بها.

ونقل موقع "رو�سيا اليوم" ع���ن غرفة العمليات اخلا�سة مبكافحة 

كورونا، اأن ح�سيلة �سحايا الفريو�س يف رو�سيا بلغت بهذه الوفيات 

اجلدي���دة 30 �سخ�سا، م�سيفة اأن ثالثا من الوفيات اجلديدة �سجلت 

يف مو�سكو، وحالة اأخرى يف مقاطعتها، بالإ�سافة اإىل ت�سجيل وفاة 

واحدة يف كل من اإقليم بريم وجمهورية ال�سي�سان.

يف الوقت نف�سه، ارتفع عدد الإ�سابات املوؤكدة بالفريو�س يف رو�سيا 

اإىل 3548 �سخ�س���ا، و�ُسجلت حالت الإ�ساب���ة اجلديدة يف 29 من 

اأقاليم البالد.

وغ���ادر 45 �سخ�سا امل�ست�سفيات الرو�سي���ة منذ اأم�س بعد تعافيهم 

بالكامل من الفريو�س، وارتفع بذلك اإجمايل عدد املتعافن اإىل 235 

�سخ�سا.

ول تزال مو�سكو ت�سكل اأكرب بوؤرة للفريو�س يف البالد، و�سجلت هناك 

19 من اإجمايل عدد الوفيات و2475 اإ�سابة.

مانيال, �لفيليبني -وكاالت :

اأمر رئي�س الفيليبن رودريغو دوتريتي قوات الأمن باأن تطلق 

النار وتقتل اأي �سخ�س يت�سبب "مب�ساكل" يف مناطق فر�ست 

عليها اإجراءات عزل ب�سبب تف�سي فريو�س كورونا امل�ستجد.

ويخ�س���ع قرابة ن�سف �سكان البالد البالغ عددهم نحو 110 

مليون ن�سمة حلج���ر �سحي، بينهم مالين يعي�سون يف فقر 

مدقع وقد خ����رشوا وظائفهم ب�سبب القي���ود ال�سارمة على 

التنقل.

وقبل �ساعات على توجيه دوتريتي اوامره يف خطاب م�ساء 

الأربعاء، مت توقيف اأكرث من 20 �سخ�سا يف حي ع�سوائي يف 

العا�سمة مانيال، كان���وا يحتجون على عدم تقدمي احلكومة 

م�ساعدات غذائية للفقراء.

وقال دوتريتي "اأوامري لل�رشط���ة واجلي�س وكذلك مل�سوؤويل 

القرى هي اأنه يف حال ب���روز م�سكالت اأو و�سع يتقاتل فيه 

النا�س وحياتكم مهددة، اطلقوا النار عليهم واقتلوهم".

و�أ�ضاف "بدل من اأن تت�سببوا بامل�ساكل �ساأر�سلكم اإىل القرب" 

موؤك���دا اأن تف�سي الوباء يتفاقم بعد اأك���رث من اأ�سبوعن من 

اجراءات العزل.

�سجل���ت الفيليبن حتى الآن 2311 اإ�سابة و96 وفاة، لكنها 

ب���داأت موؤخرا يف ت�رشيع عمليات الفح����س ولذا ُيتوقع اأن ي�ستمر 

ارتفاع عدد الإ�سابات املوؤكدة.

ودوتريت���ي الذي و�سل احلكم اإثر فوز �ساحق يف انتخابات 2016، 

مع���روف بت�رشيحات���ه الالذعة وحملته الدامي���ة على املخدرات 

والتي يوؤيدها عدد كبري من الفيليبينين.

لكن املنتقدين يعتربون اأن حربه على املخدرات ت�ستهدف الفقراء 

ول مت�س بالأثرياء والأقوياء. وا�ستدعت ت�رشيحاته الأخرية اإدانة 

على الف���ور من جمموعات حقوقية ح�س���ت احلكومة على توفري 

مواد اإغاثة �رشورية بدل من توجيه تهديدات عنيفة.

وقال���ت مكتب منظمة العفو الدولي���ة يف الفيليبن يف بيان "من 

املثري للقل���ق ال�سديد اأن الرئي�س دوتريت���ي وجه ب�سيا�سة اطالق 

ن���ار بهدف القتل )...( القوة القاتلة من غري قيود يجب األ ت�ستخدم 

و�سيلة للرد على طوارئ مثل وباء كوفيد-19".

وكما يحدث ع���ادة بعد اإعالن لدوتريتي يثري قلقا، قال م�سوؤولون 

اإن الرئي�س عمد اإىل اأ�سلوب املبالغة لتو�سيل ر�سالته.

وق���ال قائد ال�رشط���ة الوطنية ارت�سي غامب���وا اخلمي�س اإن رجال 

ال�رشط���ة لن ي�رشعوا يف اإطالق النار على مثريي امل�ساكل وقتلهم. 

و�أ�ضاف "ق���د يكون الرئي�س بالغ يف التاأكيد على تطبيق القانون 

يف وقت الأزمة هذا".

�رتفاع �الإ�سابات بكورونا في 

�أفغان�ستان �إلى 239 حالة

و��سنطن -وكاالت:
 

بفريو�س  الإ�ساب���ات  عدد  يقرتب 

كورونا امل�ستج���د يف العامل من 

الوباء  انت�سار  مليون �سخ�س مع 

اأرواحا  حا�سدا  مت�سارع"  "ب�سكل 
بينها ر�سيع يف اأ�سبوعه ال�ساد�س 

�ألفا  اأ�سغر ال�سحايا ال46  اأ�سبح 

الذين اأودى املر�س بحياتهم.

و�سجلت اأكرث من 900 األف اإ�سابة 

بكوفي���د-19 يف الع���امل، بينها 

األف���ا يف الوليات املتحدة   215

حي���ث يت�سارع انت�س���ار املر�س. 

الكافي���ة  الق���درات  ويف غي���اب 

لك�سف الإ�سابات، هذه الأرقام هي 

اأقل من الواقع على الأرجح.

وعلى الرغم م���ن اإجراءات العزل 

التي ت�سمل واح���دا من كل اثنن 

من �س���كان الع���امل، ترتفع اأعداد 

الإ�سابات والوفيات. وقد بلغ عدد 

الوفي���ات يف اإيطاليا اأكرث من 13 

ا�سبانيا ت�سعة  األف �سخ�س، ويف 

املتح���دة  الولي���ات  ويف  اآلف 

خم�س���ة اآلف ويف فرن�س���ا اأربعة 

اآلف.

و�سبب���ت وفاة مول���ود جديد يف 

بعد  �سدم���ة،  كونيتيكت  ولي���ة 

وفاة ر�سيع يف �سهره التا�سع يف 

�سيكاغو وفتى يف الثالثة ع�رشة 

من العمر يف بريطانيا. وقال نيد 

"�مر  اإنه  الولي���ة  لمونت حاكم 

حمزن".

وع���رب رئي�س املنظم���ة تيدرو�س 

اأدهان���وم غيربي�سو�س يف موؤمتر 

�سحايف عرب النرتنت، عن "قلقه 

العميق" من "النم���و املت�سارع" 

اأن  "علينا  لعدد احلالت. وق���ال 

نتح���د ملكافح���ة ه���ذا الفرو�س 

املجهول واخلطري".

دونالد  �لأمريك���ي  �لرئي����س  �أما 

ترامب فقد دعا الدول اإىل التحرك. 

تقديراته،  الأبي�س  البيت  وعر�س 

مو�ضح���ا �أن كوفيد-19 قد يودي 

بحياة بن مئ���ة األف و240 األف 

�سخ����س يف الولي���ات املتحدة 

الت���ي يرج���ح اأن ت�سب���ح مركز 

املر�س بعد اأوروبا.

- "قنابل فريو�سية" -
يف اأوروبا، �سجل العدد الأكرب من 

الوفي���ات يف ا�سبانيا حيث اأعلن 

عن وف���اة 864 �سخ�س���ا اآخرين 

الأخ���رية.  ال24  ال�ساع���ات  يف 

ويخ�سى هذا البلد اأن يتجاوز عدد 

امل�سابن قدرات وحدات العناية 

املركزة التي تعمل حاليا باأق�سى 

طاقتها.

وقال املمر����س يف مدريد غين 

ديل باريو "لي�س هناك عدد كاف 

من جته���زات الوقاي���ة )...( وعدد 

الأ�رشة يبقى غ���ري كاف"، م�ضري� 

يف الوق���ت نف�س���ه اإىل تباطوؤ يف 

ارتف���اع عدد القادم���ن اإىل ق�سم 

الإ�سع���اف يف امل�ست�سف���ى الذي 

يعمل فيه.

ال�سلط���ات ال�سبانية هذا  واأكدت 

التوجه. وقال مدير مركز احلالت 

ال�سحية الطارئة فرناندو �سيمون 

"يب���دو اأننا ا�سبحن���ا" يف ذروة 
العدوى.

تع���اين  حي���ث  اإيطالي���ا  يف 

امل�ست�سفي���ات من م�س���اكل عدة 

ي�ستم���ر تباط���وؤ ارتف���اع ع���دد 

الإ�سابات اجلدي���دة. لكن الأطباء 

قلق���ون م���ن الذي���ن يتعاف���ون 

ويغ���ادرون امل�ست�سف���ى مع بدء 

النقاهة مع اأنهم ي�ستطيعون نقل 

العدوى.

انطونيل���ي  رافايل���ي  وقال���ت 

رئي�س���ة جمعية طب  اإينكالت�سي 

"يف حرب  الإيطالي���ة  امل�سن���ن 

كه���ذه، ل ن�ستطي���ع اأن ن�سم���ح 

لأنف�سنا بتعري����س نف�سنا لظهور 

ب���وؤر جدي���دة للع���دوى ميكن اأن 

حتول مراك���ز النقاهة اىل +قنابل 

فريو�سية+ تن�رش الفريو�س".

يف فرن�س���ا  حيث ب���ات الو�سع 

يتجاوز طاقة م�ست�سفيات باري�س 

املر�سى  نق���ل  ا�ستمر  وال����رشق، 

مراكز  ت�ستع���د  بينما  بقط���ارات 

التي  املعدات  لإنت���اج  العا�سمة 

تنق�سها بتقنية الطباعة بالأبعاد 

لالأطباء  تع���داد  و�سمح  الثالثية. 

الذين ميكنهم  بتحديد  البيطرين 

م�ساع���دة زمالئه���م الأطباء بفرز 

املر�سى مثال.

- ل مياه ول مراحي�س -

لوقف انت�سار الوباء، دعي اأكرث من 

3،75 مليارات �سخ�س )48 باملئة 

من �سكان الع���امل( اإىل البقاء يف 

بيوتهم اأو اأجربوا على ذلك.

ويطبق ه���ذا الإجراء ب�سعوبة يف 

املناطق الأكرث فق���را مثل مدينة 

ال�سفيحةال�سا�سع���ة خايليت�س���ا 

على تخوم مدينة الكاب بجنوب 

اإفريقيا حيث يعي�س مئات اللف 

م���ن الأ�سخا�س يف بي���وت ه�سة 

متداخلة.

"لي�س  تيهي���دو  نديتيني  وق���ال 

لدين���ا مراحي����س ول مياه لذلك 

نح���ن م�سط���رون للخ���روج من 

بيوتنا. نحاول البقاء يف اأكواخنا 

لكن الأمر لي����س �سهال". و��ضاف 

�أن "النا�س هن���اك يريد المتثال 

)لالأوام���ر( ويحاول���ون اأن يفعلوا 

ذلك لكنه اأمر م�ستحيل".

وع���الج  لقاح���ات  غي���اب  ويف 

الو�سيلة  الع���زل  ي�سكل  للمر�س، 

الأك���رث فاعلية ملكافح���ة انت�سار 

الإجراء  ه���ذا  فر�ست  املر�س.وقد 

الأربعاء ولي���ة فلوريدا واريرتيا 

و�سريالي���ون، بينما اأعلنت اأملانيا 

واإيطاليا والربتغال متديده.

يف مو�سك���و �ستن�س���ئ ال�سلطات 

تطبيق���ا للهاتف النق���ال واأرقام 

م�سفرة للتاأكد من احرتام ال�سكان 

لقواعد العزل وملراقبة املر�سى.

كابول  )د ب �أ(:

 اأعلنت وزارة ال�سحة العامة يف اأفغان�ستان ت�سجيل حالتي اإ�سابة 

جديدتن بفريو�س كورونا امل�ستجد "كوفيد-19" فى كابول م�ساء  

الربعاء، لريتفع بذلك اإجم���اىل عدد حالت ال�سابة يف البالد اإىل 
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ونقل���ت قناة "طل���وع" الخبارية الفغانية  اخلمي����س، عن وزارة 

ال�سح���ة العامة القول اإنه كان قد مت يف وقت �سابق اأم�س الربعاء، 

ت�سجيل 41 حالة اإيجابية جديدة بفريو�س كورونا يف اإقليم هريات.

وقال املتح���دث با�سم وزارة ال�سحة العام���ة، وحيد اهلل ميار، يف 

موؤمت���ر �سحفي اأم�س الأربعاء: "تلقينا م�ساعدات من دولة الإمارات 

العربي���ة املتحدة" ملكافحة فريو�س كورونا، م�سيفا اأن "م�ساعدات 

ال�سن �ست�سل الليلة".

وكان وزير ال�سحة فريوز الدي���ن فريوز، قال يف حفل افتتاح مركز 

يف كابول لإجراء الفح�س اخلا����س بفريو�س كورونا امل�ستجد يوم 

الثنن املا�سي، اإن قدرة املرافق ال�سحية املعنية باإجراء الفح�س 

يف البالد، �سرتتفع اإىل 1000 عملية فح�س يف اليوم، بحلول نهاية 

الأ�سبوع اجلاري.

يذكر اأن احلكومة الأفغانية كانت وافقت يف وقت �سابق على خطة 

لفر����س حظر التجوال يف العا�سمة كابول، يف حماولة منها للحد 

من تف�سي الفريو�س يف البالد.

عدد �الإ�سابات بكوفيد-19 يقترب من مليون 

عدد �لوفيات بفيرو�س كورونا �لم�ستجد في �إ�سبانيا 

يتجاوز �لع�سرة �آالف 
مدريد, �إ�سبانيا-وكاالت :

تخط���ى عدد امل�ساب���ن بفريو�س كورون���ا امل�ستجد يف 

اإ�سباني���ا اخلمي�س الع�رشة اآلف بعد وف���اة 950 م�سابا 

خالل 24 �ساع���ة، يف رقم قيا�سي جديد يف البالد اأعلنته 

ال�سلطات.

وت���ويف يف املجموع ع�رشة اآلف وثالثة اأ�سخا�س مبر�س 

كوفيد-19 يف اإ�سباني���ا، ثاين دولة مت�رشرة بالوباء يف 

الع���امل. اأما عدد الإ�سابات، فقد تخط���ى 110 اآلف، لكن 

انت�سار املر�س يتباطاأ.

واأعلن���ت ال�سلطات ال�سحي���ة يف بلجيكا يف بيان ر�سمي 

جديد اأن وباء فري����س كورونا امل�ستجد اأودى بحياة اأكرث 

من الف �سخ�س يف البالد.

وبذلك ارتف���ع عدد الوفيات الذي جت���اوز ال500 الإثنن 

مبقدار ال�سعف خالل ثالثة اي���ام خ�سو�سا مع احت�ساب 

وفيات �سجلت يف دور للمتقاعدين.

واأو�سح���ت ال�سلط���ات ال�سحية يف موؤمتره���ا ال�سحايف 

�ليومي �أن 1011 وفاة �سجلت منذ بداء الوباء الذي اأ�ساب 

13 �ألفا و348 �سخ�سا.

وكان���ت احل�سيلة ال�سابق الأربعاء تتحدث عن 828 وفاة 

و13 �ألفا و964 اإ�سابة.

وق���ال اأحد الناطقن با�سم ال�سلط���ات ال�سحية اإن "%93 

من الذين توفوا هم ممن جتاوزوا �سن اخلام�سة وال�ستن".

واأو�س���ح اأن ن�س���ف الأ�رشة املخ�س�س���ة للعناية املركزة 

ملر�سى كوفيد-19 ويبلغ عددها  2300 م�سغولة حاليا.

من جهة اخرى اأعلن برملانيون اأمريكيون الأربعاء نقاًل عن 

تقرير �رشّي لال�ستخبارات الأمريكية اأّن بكن كذبت ب�ساأن 

احل�سيلة التي ن�رشتها ل�سحايا فريو�س كورونا امل�ستجّد 

على اأرا�سيها، موؤّكدين اأّن العدد احلقيقي للوفيات الناجمة 

عن الوباء اأعلى بكثري.

وخالل موؤمتره ال�سحايف اليومي يف البيت الأبي�س حول 

تطّورات مكافحة وباء كوفي���د-19 يف الوليات املتحدة، 

�سئل الرئي�س الأمريكي عن هذا الأمر لكنه مل يرد بو�سوح.

وق���ال "كيف ميكنن���ا اأن نعرف" م���ا اإذا كانت �سحيحة. 

و��ض���اف �أن "اأرقامه���م تبدو اأقل من الواق���ع قليال". و�أكد 

�لرئي����س �لأمريكي �أن "العالقات م���ع ال�سن جيدة" واأنه 

يبقى قريبا من الرئي�س ال�سيني �سي جينبينغ.

واأو�س���ح ترامب بعيد ذل���ك "ب�ساأن معرفة م���ا اإذا كانت 

اأرقامهم �سحيحة، ل�ست حما�سبا �سينيا".

وحتدثت وكالة بلومربغ لالأنباء املالية الأربعاء عن تقرير 

�رشي مت تقدميه اإىل البيت الأبي�س الأ�سبوع املا�سي. وتقدر 

ال�ستخبارات، ح�سب الوكالة، اأن عدد الوفيات والإ�سابات 

بفريو����س كورونا امل�ستجد ال���ذي اأعلن يف ال�سن خاطئ 

وبعيد عن الواقع.

وق���ال ال�سناتور اجلمهوري بن �سا�س���ي "الدعاء باأن عدد 

الوفي���ات بفريو�س كورون���ا يف الولي���ات املتحدة اأكرب 

مما هو يف ال�سن خاطئ"، موؤك���دا اأن "احلزب ال�سيوعي 

ال�سيني كذب ويك���ذب و�سيوا�سل الك���ذب ب�ساأن فريو�س 

كورونا امل�ستجد من اأجل حماية النظام".

وراأى زميل���ه يف جمل����س الن���واب ولي���ام تيمون���ز اأن 

"ال�ستخبارات الأمريكية اأكدت م���ا نعرفه اأ�سا�سا: ال�سن 

اأخفت خط���ورة الفريو�س لأ�سهر"، معتربا ان "العامل يدفع 

اليوم ثمن خطاأهم".

واأ�س���ار مايكل ماكول اأحد اأب���رز الأع�ساء اجلمهورين يف 

جلنة ال�سوؤون اخلارجية يف جمل�س النواب ا�ستنادا اإىل هذا 

التقرير اأي�س���ا، اإىل اأن ال�سلطات ال�سينية"اأخفت احل�سيلة 

احلقيقية للم�سابن باملر�س".

ووجه���ت الإدارة الأمريكي���ة بدءا بوزي���ر اخلارجية مايك 

بومبيو انتقادات ح���ادة اإىل ال�سن يف الأ�سابيع الأخرية، 

معتربة انها مل تلت���زم ال�سفافية ب�س���اأن خطورة انت�سار 

املر�س يف العامل. لكنها مل تتهم بكن حتى الآن بالكذب 

يف ح�سيلة ال�سحايا.

وب���دت من�سقة خلية الأزمة التي �سكلت يف البيت الأبي�س 

ملكافح���ة الوب���اء وكاأنها توؤك���د اأن احل�سيل���ة ال�سينية 

املعلنة اأقل من الواقع.

و��ضنطن و�ثقة من �أن بكين كذبت ب�ضاأن عدد �ضحايا كورونا

و��سنطن تطلق حملة لمكافحة �لمخدر�ت في �أميركا �لالتينية 

في �أوج �نت�سار كورونا 

تر�مب يدعو �لدول �إلى �لتحرك
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عق���د جمل�س اإدارة احتاد الإم���ارات لكرة القدم - بنظام 

الت�سال املرئي بح�سب الإجراءات الحرتازية امُلتبعة يف 

الحتاد - اجتماعه الث���اين اأم�س الأول الأربعاء برئا�سة 

ال�سيخ را�سد بن حميد النعيمي رئي�س الحتاد.

واأ�س���اد ال�سيخ را�سد بن حمي���د النعيمي رئي�س الحتاد 

باجلهود الكبرية التي تبذله���ا القيادة الر�سيدة حلماية 

املجتمع و�سيان���ة مكت�سباته، وتوفري بيئة �سحية اآمنة 

لكل من يعي�س يف دولة الإمارات.

واأكد حمم���د عبداهلل هزام الظاهري الأمني العام لالحتاد 

خالل املوؤمت���ر ال�سحفي ال���ذي عقد بع���د الجتماع - 

بنظام الت�سال املرئي اأي�سا م���ع و�سائل العالم -.. اأن 

جمل����س الإدارة قرر ت�سكيل فريق عم���ل برئا�سة عبداهلل 

نا����ر اجلنيبي النائ���ب الأول لرئي�س الحت���اد رئي�س 

رابطة املحرتفني الإماراتية ي�سم ممثلني عن جلان احتاد 

الكرة والرابطة للتن�سيق حول اآخر امل�ستجدات املتعلقة 

بامل�سابقات املحلية، بالتوا�س���ل مع الحتادين الدويل 

والآ�سيوي لكرة القدم واط���الع املجل�س باآخر التطورات 

يف هذا ال�ساأن لتخاذ القرارات املنا�سبة.

وقال اأن جمل�س الإدارة اطلع على تو�سيات جلنة املنتخبات 

وال�سوؤون الفني���ة ب�ساأن عقد اجتماع م���ع مدرب املنتخب 

الوطني الأول اإيفان يوفانوفيت�س خالل الأ�سبوع املقبل.. كما 

اطلع على تو�سية جلن���ة اأو�ساع وانتقالت الالعبني، بعقد 

ور�سة عمل ع���ن بعد لالأندية ملناق�س���ة الأو�ساع املتعلقة 

مب�ستجدات تاأجي���ل الدوري يف �سوء القرارات التي �ست�سدر 

عن الحت���اد الدويل لك���رة القدم بهذا اخل�سو����س، ل�سيما 

ما يخ�س تقلي����س الرواتب اأو متديد العق���ود، والتي تعود 

لت�ريعات ينتظر اأن ت�سدر عن "الفيفا".

وقرر جمل����س الإدارة تاأجيل اإقامة "خلوة ك���رة الإمارات" 

ب�سبب الظروف ال�سحية الراهن���ة لوقت لحق، وال�ستعانة 

ببيوت خ���رة عاملي���ة للم�ساهمة يف اع���داد ا�سرتاتيجية 

عمل الحت���اد خالل ال�سنوات الأربع املقبلة، وال�ستفادة من 

جلنة التطوير ب�"الفيفا"، عر ال�ستعانة باأحد امل�ست�سارين 

التابع���ني لالحتاد ال���دويل، بهدف تقيي���م الأداء املوؤ�س�سي 

لالحت���اد ومنحه روؤية �ساملة وو�س���ع خطط تطوير ق�سرية 

ومتو�سطة وطويل���ة املدى تتوافق و روؤي���ة جمل�س الإدارة 

والهداف التي ي�سعى لتحقيقها م�ستقبال.

يواجه مو�سم ك����رة القدم م�سريا 

اقت�سادي����ة  واأزم����ة  جمه����ول، 

البطولت،  تعلي����ق  م����ع  قادمة، 

وتف�سي فريو�����س كورونا اجلديد 

حول العامل، مم����ا قد يدفع عددا 

لالعتزال،  اللعب����ة  اأ�ساط����ري  من 

واخل����روج من "الب����اب اخللفي" 

للعبة.

امل�سابق����ات  جمي����ع  وتوقف����ت 

الأوروبية الك����رى، ب�سبب تف�سي 

لرت�سم  اجلديد،  كورون����ا  فريو�س 

م�سريا جمهول للبطولت، وتخلط 

الروزنامة الأوروبية.

وقد يجر فريو�����س كورونا عددا 

اتخاذ  اللعب����ة على  اأ�ساطري  من 

اللعبة  واعتزال  ال�سعب"  "القرار 
ب�سكل نهائي، م����ن دون اأي حفل 

وداع اأو تكرمي.

جانلويجي بوفون

حار�س اإيطالي����ا الأ�سطوري اأمام 

ق����رار �سعب، اإم����ا ال�ستمرار مع 

يوفنتو�س ملو�سم اإ�سايف، واللعب 

حتى عم����ر 43 عاما، او العتزال 

و�س����ط اأزمة كورون����ا، وم�ساعدة 

ناديه م����ن تكفل راتب����ه ملو�سم 

اإ�سايف على دكة البدلء.

بالإجنازات،  حافل  بوفون  تاريخ 

والت�سحيات، على حد �سواء، ومن 

املتوقع اأن يتخذ بوفون قرارا يف 

"الي����ويف"، ولكنه قد  م�سلح����ة 

القدم  يكون حزينا جلماهري كرة 

حول العامل.

واين روين

عاد اأ�سط����ورة اإجنلرتا واين روين 

للمالع����ب الإجنليزية، عن طريق 

ديربي كاونت����ي، كالعب ومدرب، 

مطلع هذا العام، ولكن مغامرته 

توقفت ب�سبب تعليق امل�سابقات.

وكان من املتوقع اأن ي�ساعد روين 

للرميريليغ،  بالع����ودة  ديرب����ي 

ورمبا خو�����س مو�سم اإ�سايف مع 

الفري����ق، ولكن ال�رب����ة القوية 

التي تعر�ست لها الأندية ب�سبب 

كورونا قد تعني اأن هداف اإجنلرتا 

قد يعلن نهاية الرحلة الآن.

زالتان اإبراهيموفيت�ش

زلت����ان  املهاج����م  ع����ودة 

ال�سابق،  اإبراهيموفيت�����س لناديه 

اأي �سي ميالن، مل تكن موفقة، مع 

تف�سي فريو�س كورونا، الذي اأوقف 

البطولت يف اإيطاليا.

زلتان وقع عقدا للعب مع ميالن 

ملدة 6 اأ�سهر، حتى ال�سيف، ولكن 

تعلي����ق البطولت ق����د يعني اأن 

مب����اراة ميالن اأمام جنوى، كانت 

املوقعة الأخ����رية التي �سهدناها 

لزلتان يف عامل الكرة.

 

االأملاين م�سعود اأوزيل

من امل�ستبع����د اأن تنهي كورونا 

م�س����وار الأملاين م�سع����ود اأوزيل 

الآن، لكن����ه احتم����ال حقيق����ي، 

بالن�سب����ة للظ����روف التي حتيط 

بالعامل، وبالالعب.

يعتر اأوزيل من الالعبني الأعلى 

ال����دوري الإجنلي����زي  اأج����را يف 

املمت����از، وقد تعن����ي الأزمة اأن 

اأر�سن����ال �سي�سط����ر للتخلي عن 

الالعب بف�سخ عقده، خا�سة مع 

تراجع اإي����رادات النادي قبل اأزمة 

كورونا.

وقد تعني م�ساكل اأوزيل املتكررة، 

والآراء  بالن�سباط  تتعلق  والتي 

ال�سيا�سي����ة، اأنه ل����ن يكون هدفا 

حمببا لالأندية للتعاقد معه، مما 

املفاجئ،  لالعت����زال  ي�سطره  قد 

مث����ل ما فعل جتاه اللعب الدويل 

يف 2018.

اأندري�ش اإنيي�ستا

اأندري�س  كان النج����م الإ�سب����اين 

مواره  باإنه����اء  يرغب  اإنيي�ست����ا 

الكروي، بقي����ادة فريقه الياباين 

في�سي����ل كوبي للقب دوري اأبطال 

اآ�سيا، ولكن هذا احللم تبدد.

م����ع تعلي����ق جمي����ع البطولت 

الآ�سيوي����ة، ق����د يعل����ن اإنيي�ستا 

العتزال من عامل كرة القدم، بعد 

فرتة ق�سرية يف اليابان.

كارلو�ش تيفيز

قد ينهي كورونا م�سوار املهاجم 

الأرجنتين����ي املث����ري للج����دل، 

قب����ل اأوانه، خا�س����ة مع توقف 

يف  الق����دم  ك����رة  مناف�س����ات 

الأرجنتني، وحول العامل.

وجاء توقف الدوري الأرجنتيني 

يف وق����ت �سيء ج����دا بالن�سبة 

لتيفيز، الذي �سجل 5 اأهداف يف 

مباريات ب����وكا جونيورز الأربع 

الأخرية.

 القائد الربتغايل ناين

م����ع ترقب الأزم����ة القت�سادية 

الكب����رية الت����ي ق����د تع�س����ف 

بالولي����ات املتح����دة، ب�سب����ب 

تف�س����ي فريو�����س كورون����ا، قد 

ي�سط����ر نادي اأورلن����دو �سيتي 

الأمريك����ي التخلي ع����ن قائده 

الرتغايل ن����اين، الذي يتقا�سى 

راتبا �سخما.

وقد تعني اأزمة كورونا اأن النجم 

الرتغ����ايل، الذي طامل����ا ت�سابه 

اأ�سلوب لعبه مبواطنه كري�ستيانو 

رونال����دو، �سي�سط����ر لالعت����زال، 

بعد م�س����رية طويلة يف املالعب 

الأوروبية.

ريكاردو كواري�سما

امله����اري  الرتغ����ايل  اجلن����اح 

ري����كاردو كواري�سم����ا، قد ت�رب 

ب����ه "مق�سلة" كورون����ا، وتنهي 

م�سواره الكروي، بعمر 36 عاما.

ويخو�����س كوارمي����ا اآخ����ر اأيامه 

الكروي����ة، مع ن����ادي قا�سم با�سا 

الرتك����ي، ال����ذي م����ن املتوقع اأن 

ي�ستغن����ي عن جنوم����ه اأ�سحاب 

الكب����رية، م����ع توقف  الروات����ب 

اإيرادات النادي.

روبينيو

اله����داف الرازيلي روبينيو، الذي 

مي�سي،  بليونيل  اخل����راء  قارنه 

عند ظهوره على ال�ساحة، يعي�س 

اأيامه الأخ����رية كالعب كرة قدم، 

بعمر 36 عاما.

وقد ي�سطر نادي اإ�سطنبول با�ساك 

�ساه����ري التخل����ي ع����ن املهاجم 

خزينة  يكل����ف  الذي  الرازيل����ي 

النادي الكث����ري، مما يعني نهاية 

م�س����وار روبينيو يف ع����امل كرة 

القدم.

كيفن برن�ش بواتينغ

النجم الغاين البالغ من العمر 33  

عاما، يخو�س جتاربه الأخرية يف 

الكرة، فتنقل بني بر�سلونة  عامل 

يف  وبي�سكتا�����س،  وفيورنتين����ا 

غ�سون عام واحد.

الأزم����ة القت�سادي����ة القادمة قد 

تنه����ي م�سوار بواتين����غ، الذي مل 

يعد جنم����ا جاذب����ا لالأندية يف 

ال�سن����وات الأخ����رية، ب�سبب قلة 

اأهدافه، وارتفاع راتبه.

وميبل���دون  بطول���ة  األغي���ت 

البطولت  ثال���ث  الإجنليزي���ة، 

الأرب���ع الكرى يف التن�س، التي 

كان من املق���رر انطالقها اأواخر 

يوني���و، ب�سب���ب تف�سي فريو�س 

كورون���ا امل�ستج���د، بح�سب ما 

الأول  املنظمون،اأم����س  اأعل���ن 

الأربع���اء. واأعلن ن���ادي عموم 

اإجنلرتا يف بي���ان بعد اجتماع 

طارئ عق���ده، اأنه قرر مع جلنة 

تو�سف  الت���ي  البطول���ة  اإدارة 

باأنها الأعرق يف العامل، وتقام 

عل���ى مالعب ع�سبي���ة: "اإلغاء 

ن�سخ���ة 2020 ب�سبب املخاوف 

ال�سحية العامة املرتبطة بوباء 

فريو�س كورونا امل�ستجد.

وقال البيان اإن الن�سخة ال�134 

م���ن البطولة �ستق���ام بني 28 

يونيو و11 يوليو 2021.

اأول  بطول���ة وميبلدون  وتعتر 

بطولة غراند �سالم يتم اإلغاوؤها 

ه���ذا املو�سم، وذل���ك بعد لعب 

يف  مبعودها  اأ�سرتالي���ا  بطولة 

يناي���ر، وتاأجي���ل بطولة رولن 

اأمريكا  غارو�س، وبق���اء بطولة 

املفتوح���ة على موعدها املقرر  

)حتى الآن(. 

وم���ن املق���رر اأن تنطلق بطولة 

اأم���ريكا املفتوح���ة للتن�س يف 

24 اأغ�سط����س املقبل، ومل تقرر 

اللجن���ة املنظم���ة حت���ى الآن 

تاأجي���ل البطول���ة، بالرغم من 

تف�س���ي الفريو�س يف مقر اإقامة 

البطولة يف نيويورك.

غارو����س  رولن  بطول���ة  اأم���ا 

الفرن�سي���ة، فت���م تاأجيلها من 

ماي���و اإىل 20 �سبتم���ر املقبل، 

وهو ما �سبب جدل بني منظمني 

التن�س، ب�سب���ب تقارب موعدها 

مع بطولة اأمريكا املفتوحة.
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مجل�ش اإدارة اتحاد كرة القدم يناق�ش خططه واأهدافه الم�ستقبلية

كورون� يطيح ب�أعرق بطولة تن�س 
في الع�لم

دبي ــ وام : 

الرزاق  نا�رعب���د  الل���واء  اأ�ساد 

الحتادي���ن  رئي����س  الرزوق���ي 

رئي�س  نائب  والآ�سيوي  الإماراتي 

الحتاد ال���دويل للكاراتيه بجهود 

دولة الإم���ارات حلماية املجتمع 

و�س���ون مكت�سباته، م�سريا اإىل اأن 

الإم���ارات �سباق���ة ورائدة يف كل 

املجالت، وتتج�سد عبقريتها يف 

قدرتها على حتويل كل التحديات 

اإىل ق�س�س جناح.

اإن قادته���ا دائما ي�ربون  وقال 

املث���ل والقدوة للع���امل يف طرح 

املبادرات غ���ري امل�سبوقة لتعزيز 

مكان���ة الدول���ة عل���ى امل�ستوى 

العامل���ي، واأن املجتم���ع برغ���م 

تع���دد جن�سياته يتفاعل بال�سكل 

املطلوب مع كل التوجهات.

وفيم���ا يخ�س اجلديد يف الن�ساط 

وال���دويل  والق���اري  املحل���ي 

لريا�س���ة الكاراتي���ه .. اأكد اللواء 

نا�ر الرزوق���ي اأنه جاري حاليا 

ا�ستثمار ال���ذكاء ال�سطناعي يف 

متط���ور ملن�سة  برنامج  توف���ري 

توا�سل ب���ني الأجه���زة الفنية و 

لعبي املنتخبات الوطنية، وذلك 

����ركات خمت�سة  مع  بالتعاون 

لتوفري  التكنولوجيا،  يف جم���ال 

"التدريب  فر�س تطبي���ق نظ���ام 

ع���ن بع���د" مب�ستوى ع���ايل من 

اجلودة، والإطمئنان ب�سكل م�ستمر 

عل���ى جاهزية الالعب���ني لكافة 

عندما  والبط���ولت  امل�سابق���ات 

ت�ستاأنف، بعد الإيقاف احلايل لها، 

اأوملبياد  تاأجيل نهائي���ات  وبعد 

طوكيو 2020 ملدة عام.

وقال يف حوار م���ع وكالة اأنباء 

اجلديدة  املن�س���ة   : الإم���ارات 

اليوم���ي  التوا�س���ل  �ستتي���ح 

والالعب���ني  املدرب���ني  ب���ني 

وقمنا بالفع���ل ب�راء �سا�سات 

عمالق���ة، واأجه���زة حديثة ومت 

ل�ستخدامها  لالعبني  ت�سليمها 

اأن تكون  واأتوق���ع  يف بيوتهم، 

الأجه���زة اجلدي���دة والرام���ج 

املتبع���ة ق���ادرة عل���ى متكني 

من حماكاة  والالع���ب  املدرب 

الإمكان،  الطبيعي قدر  التدريب 

باأننا قطعنا  الق���ول  واأ�ستطيع 

�سوطا طوي���ال يف تطبيق نظام 

التدري���ب ع���ن بع���د، و�سنبداأ 

مرحل���ة التجري���ب النهائية يف 

الأ�سب���وع املقبل بع���د اأن تنتهي 

اللم�سات  و�س���ع  م���ن  ال�ركات 

الأخرية.

الأن�سط���ة  جدي���د  وبخ�سو����س 

وامل�سابق���ات القاري���ة والدولية 

.. اأو�س���ح اأن الحت���اد الآ�سي���وي 

وبالتن�سي���ق مع الحت���اد الدويل 

قرر تعليق بطولته واأن�سطته يف 

الوقت احلايل لأج���ل غري م�سمى 

حر�سا على �سالمة الالعبني.

وق���ال : لي����س لدين���ا اأغلى من 

الإن�س���ان، ونح���ن عل���ى توا�سل 

يوم���ي م���ع الحت���ادات الدولية 

والآ�سيوي���ة والعربي���ة ونحر�س 

عل���ى اأن يك���ون هن���اك ان�سجام 

وتواف���ق يف كل القرارات، خا�سة 

اأن كافة البطولت املهمة مدرجة 

�سم���ن اأجن���دة الحت���اد الدويل، 

وميكن القول م���ن خالل موقعي 

يف الحتادين ال���دويل والآ�سيوي 

اأن كل البط���ولت الت���ي كان من 

املقرر اأن تقام يف ال�سهور الثالثة 

احلالي���ة حتى يوني���و املقبل مت 

تاأجيلها حتى اإ�سعار اآخر، مبا يف 

ذلك الت�سفي���ات القارية املوؤهلة 

لنهائيات اأوملبي���اد طوكيو التي 

�ستق���ام يف 23 يولي���و من عام 

. 2021

وع���ن ت�سورات���ه ل�ستغالل فرتة 

التوقف احلالي���ة يف رفع كفاءة 

الك���وادر الفني���ة م���ن مدرب���ني 

وح���كام واإداريني قال ان الرامج 

م�ستمرة دائم���ا، ول تتوقف على 

امل�ست���وى املحل���ي، ولكن على 

الآ�سي���وي لدينا بع�س  امل�ستوى 

التحدي���ات منها اختالف اللغات 

وتعددها، ويف ه���ذا ال�سدد قمنا 

بتكلي���ف موؤ�س�س���ة متخ�س�س���ة 

التوا�سل  يتي���ح  ت�س���ور  لو�سع 

الدائم بني كل الحتادات الوطنية 

املن�سوي���ة حتت مظل���ة الحتاد 

الآ�سي���وي، ويف القري���ب العاجل 

�سيكون لدينا الرامج امل�ستهدفة، 

و�سنقره���ا يف اجتم���اع جمل�س 

اإدارة الحت���اد الق���اري، كما اأننا 

نعم���ل حاليا عل���ى تفعيل دور 

اللجان يف الحتاد الآ�سيوي �سواء 

والتخطيط  وامل�سابق���ات  الفنية 

وال�ستثم���ار وغريها حتى نحقق 

النقلة النوعية املاأمولة.

وح���ول ق���رار تعلي���ق الن�س���اط 

الآ�سي���وي .. ذكران ه���ذا القرار مت 

اتخاذه بالت�س���اور والتن�سيق مع 

م�س���وؤويل الحتادي���ن الآ�سي���وي 

والدويل، لأن كل الرامج والأن�سطة 

وكان  البع�س،  بع�سه���ا  مرتبطة 

لب���د قب���ل اتخ���اذ اأي ق���رار اأن 

واأن نن�سق  اآراء اجلميع،  ن�ستطلع 

كل الأمور، ومن خالل موقعي يف 

الحت���اد الدويل كنائ���ب لرئي�س 

الحتاد، مل يكن �سعبا اأن نعر�س 

الأمر، ونتخذ القرار املنا�سب فيما 

يخ�س اآ�سيا، ول �سيما اأن الأن�سطة 

كلها متوقف���ة يف الحتاد الدويل 

اأي�سا على �سوء الظروف احلالية.

وع���ن راأيه يف تاأجي���ل اأوملبياد 

طوكيو قال اللواء نا�ر الرزوقي: 

كنت قريب���ا من امل�سه���د وكنت 

اأعل���م اأن هناك قرارا �سيتخذ بهذا 

املعن���ى، ومل اتفاج���اأ، خ�سو�سا 

اأن لعبة الكاراتي���ه مت اعتمادها 

يف الأوملبي���اد، واأن العالقة قوية 

بني الحتاد الدويل للكاراتيه من 

الأوملبية  اللجن���ة  وبني  ناحية، 

الدولية، واأنا اأقول اأنه قرار موفق، 

واأن اللجن���ة الأوملبي���ة الدولية 

الياباني���ة  املنظم���ة  واللجن���ة 

قبل  ال�سج���اع  الق���رار  اتخذت���ا 

ف���وات الأوان ..علم���ا ان اللجنة 

الأوملبية الدولي���ة مل يكن لديها 

خيارات اأخ���رى ول �سيما بعد اأن 

الوطنية  الإحتادات  بع�س  اأعلنت 

والدولي���ة وع���دد م���ن اللج���ان 

الأوملبي���ة اأنه���ا ل���ن ت�سارك يف 

املناف�سات اإذا اأقيمت يف موعدها.

وع���ن اأه���م اأولويات���ه الراهن���ة 

عل���ى امل�ست���وى الآ�سيوي وعلى 

امل�ست���وى املحل���ي ق���ال :على 

امل�ستوى القاري اأنا رئي�س احتاد 

اأكر قارة يف العامل، ولدينا اأكر 

عدد ملمار�سي اللعبة يف العامل، 

ولدين���ا اأبطال العامل وامل�سنفني 

الأوائ���ل، وعندما مت انتخابي يف 

العام املا�سي حر�ست على و�سع 

ا�سرتاتيجية حتق���ق هدفني الأول 

الإجنازات من  هو احلفاظ عل���ى 

خالل البقاء يف ال�سدارة وتعزيز 

والألقاب  وامليدالي���ات  الأرق���ام 

ه���و حتقيق  والثاين  العاملي���ة، 

�سناعة  يف  العاملي���ة  الري���ادة 

الريا�س���ة، لأن اأوروبا �سبقتنا يف 

هذا املج���ال، والحرتاف والعمل 

املوؤ�س�سي وال�سرتاتيجية العلمية 

املدرو�س���ة �ستحق���ق لن���ا ذلك، 

خ�سو�سا اأنن���ا بداأنا بالفعل يف 

املختلفة  اللجان  وتفعيل  متكني 

للقيام باأدوراها، وتوفري كل الدعم 

لها، من اأج���ل الو�سول بخدماتنا 

اإىل كل الالعبني يف كل دول اآ�سيا، 

الالعب���ني من خالل  وم�ساع���دة 

توفري اأف�سل بيئ���ة تناف�سية لهم 

ويوا�سلوا  طاقاتهم،  يخرجوا  كي 

اإبداعهم.

واأ�س���اف : اأم���ا عل���ى امل�ستوى 

املحلي فنح���ن ن�سري يف الجتاه 

ال�سحيح للتطوير، و�سن�ستفيد من 

قرار �ساحب ال�سمو رئي�س الدولة 

بتو�سيع قاعدة املمار�سة بالفئات 

الق���رار،  امل�سمول���ة يف  الأرب���ع 

واخلط���وة الأوىل كان���ت ال�سماح 

امل�سابقات  يف  بامل�سارك���ة  لهم 

املحلية ، وتلك الفئات هي اأبناء 

املواطن���ات وحمل���ة املرا�سي���م 

ومواليد الدولة واملقيمني.

رئي�ش االتحاد االآ�سيوي للكاراتيه ي�سيد بجهود 

الدولة لحماية المجتمع

نجوم تدفع بهم كورونا اإلى االعتزال المبكر

�ضتاد خورفكان.. مكانة اآ�ضيوية مرموقة وقيمة م�ضافة لريا�ضة االإمارات
اأبوظبي ��  وام:

 جنح �ستاد خورفكان بال�سارقة يف 

احت���الل مكانة مرموق���ة يف مقدمة 

اآ�سي���ا، حيث جاء  ا�ست���ادات  اأجمل 

يف املركز الث���اين بعد �ستاد جازان 

باململك���ة العربي���ة ال�سعودية يف 

م�سابق���ة اأجمل اإ�ست���ادات اآ�سيا من 

حيث امل�ساه���د اخلالبة التي تتمتع 

بها اجلماهري، وجتعل من كل مباراة 

يح�رونها جتربة مثرية وفريدة من 

نوعها.

وم���ن بداية الت�سوي���ت الذي انطلق 

جن���ح  املا�س���ي  مار����س   23 يف 

ا�ستادي جازان وخورفكان يف ح�سم 

املركزين  املناف�سة ل�ساحلهم���ا يف 

الأول والثاين على ح�ساب ال�ستادات 

للت�سويت  املر�سحة  الأخرى  الثالثة 

اجلماه���ريي على املوق���ع الر�سمي 

لالحت���اد الآ�سيوي وه���ي البي�سنيا 

بكوريا اجلنوبية، و ت�ساجن ليميثاجن 

ببوتان، ونيهونديرا باليابان.

وفاز �ست���اد جازان باملرك���ز الأول 

بر�سي���د 54 % من الأ�س���وات، فيما 

ج���اء �ست���اد خورف���كان يف املركز 

الثاين بر�سي���د 44 %، بينما ح�سل 

ملعب بوتان عل���ى ن�سبة 1 % فقط 

من الأ�سوات، وحق���ق نف�س الن�سبة 

�ست���اد البي�سنيا بكوري���ا اجلنوبية، 

اأما امللع���ب الياباين نيهونديرا فلم 

يح�سل عل���ى اأي ن�سبة من الأ�سوات 

برغم اإمكاناته وروعة ت�سميمه.

بولتر يقّدم جل�سات مبتكرة لتعليم 
الجولف لالعبين النا�سئين 

اأبوظبي-الوحدة:

 يف ظل تف�ّس���ي فريو�س 

كورونا ا�ست�ساف اأ�سطورة 

للجولف،  راي���در  كاأ����س 

ل�ركة  العاملي  وال�سفري 

العاملية،  دب���ي  موان���ئ 

اإيان بول���رت، دورة موانئ 

دب���ي العاملي���ة الرقمية 

حيث  نوعها  م���ن  الأوىل 

الهامة  ن�سائح���ه  �سارك 

يف  النج���اح  لتحقي���ق 

اللعب���ة. ا�ست�ساف بولرت 

ال�ساملة  اجلول���ف  دورة 

لحتاد  ُخ�س�ّس���ت  الت���ي 

الإمارات للجولف ولالعبي اجلول���ف الطموحني من اأكادميية دبي 

هايت�س، يف �سفحته على اإن�ستاغرام و�ستكون متاحة اأمام اجلمهور 

من خالل �ركة دبي للموانئ العاملية وقنوات بولرت.

تعم���ل موانئ دبي العاملية، املحّفز الرائ���د للتجارة العاملية، مع 

�سفريه���ا العاملي واحت���اد الإمارات للجولف، عل���ى جعل ريا�سة 

اجلول���ف متاح���ة اأمام الالعب���ني النا�سئني الذي���ن ل ي�ستطيعون 

الو�سول حاليًا اإىل مالعب اجلولف نتيجة تف�ّسي فريو�س كورونا.



وكاالت - �أبوظبي:

يف ظ����ل �أزم����ة فريو�����س كورون����ا 

�لذي يتف�شى ح����ول �لعامل، �أعلنت 

�ل�شلط����ات �ملاليزي����ة �أنها �شبطت 

ح����و�يل 6 �أطنان م����ن حر��شف �آكل 

�لنمل �حلر�شفي، �لذي ترددت تقارير 

ب�ش����اأن م�شوؤوليت����ه ب�ش����اأن �نتقال 

�لفريو�س �لفتاك.

وي�شتب����ه يف �أن حي����و�ن �آكل �لنمل 

�حلر�شف����ي، وه����و �أك����ر �لثدييات 

�لت����ي يتم �لإجتار به����ا يف �لعامل، 

كان ناقال لع����دوى فريو�س كورونا 

�مل�شتجد من �حلي����و�ن �إىل �لإن�شان 

يف �شوق يف مدينة ووهان �ل�شينية 

�لعام �ملا�شي.

�حليو�نات  ه����ذه  حر��شف  وتب����اع 

باأ�شعار مرتفعة يف �ل�شوق �ل�شود�ء، 

�ل�شين����ي  �لط����ب  يف  وت�شتخ����دم 

�لتقليدي، رغ����م �أن �لعلماء يقولون 

�إنها ل متلك �أي قيمة عالجية. 

�إد�رة �جلمارك، بادي  وقال رئي�����س 

عبد �حلليم، �إن �حلر��شف عر عليها، 

�لثالثاء، يف ميناء خارج �لعا�شمة 

كو�لملبور، د�خل حاوية مع �شحنة 

من �لكاجو.

 وميك����ن �أن يو�جه �ملتهمون عقوبة 

بال�شج����ن ت�ش����ل �إىل 3 �شنو�ت، �إذ� 

�أدينو� بخرق قو�نني حماية �حلياة 

�لربية. ومل يت�شح على �لفور ما �إذ� 

كانت م�شدر �حلر��شف من ماليزيا، 

�أو مكان �آخر.

وغالبا ما ت�شتخدم ماليزيا كنقطة 

عبور لتهريب �حليو�نات �لربية يف 

�أنحاء �ملنطقة.

    

مناعة القطيع.. هل تنجح يف مواجهة كورونا؟

بينم���ا تتبن���ى معظ���م دول �لع���امل 

�لحرت�ز�ت �لوقائي���ة ذ�تها من فريو�س 

كورون���ا �مل�شتجد، �رشعت �ل�شلطات يف 

بنما يف �تخاذ �إجر�ء جديد وغري تقليدي 

ملكافحة تف�شي �لوباء.

ووفقم���ا ذكرت �شبك���ة "�ش���ي �إن �إن" 

�لإخباري���ة �لأمريكية، فاإن حكومة بنما 

�تخذت ق���ر�ر� يق�شي بف�شل �لرجال عن 

�لن�ش���اء، و�حلر�س على ع���دم �لتقائهم 

ببع�شه���م �لبع����س يف �لأماكن �لعامة 

ملدة ل تقل عن 15 يوما.

وتفر�س بنما على مو�طنيها قيود� على 

�لتنقل و�حلركة، ول ت�شمح لهم مبغادرة 

�ملنزل �إل لق�شاء �لأغر��س �ل�رشورية.

�أما �لقر�ر �جلديد، �لذي دخل حيز �لتنفيذ 

، في�شمح للن�شاء باخلروج من منازلهن 

ل�رش�ء �ل�رشوريات �أيام �لثنني و�لأربعاء 

و�جلمعة، �أم���ا �لرجال فتم منحهم �أيام 

�لثالث���اء و�خلمي����س و�ل�شب���ت لق�شاء 

�أغر��شهم �ملهمة.

منذ �لأي����ام �لأوىل لظه����ور كورونا يف 

مدين����ة ووه����ان و�شط �ل�ش����ني، حتدث 

كثريون ��شتناد� �إىل "نظرية موؤ�مرة" عن 

�أن �لفريو�س �مل�شتجد رمبا مت "تخليقه" 

عمد� يف �ملعامل.

ورغم م�شاعي �حلكومات �ملتهمة بن�رش 

�لفريو�����س لنفي هذه �ملز�عم، تظهر بني 

�حلني و�لآخر م�شتج����د�ت تعزز نظرية 

�ملوؤ�م����رة، ومنها فيل����م وثائقي يظهر 

عامل فريو�ش����ات �شينيا وه����و ي�شطاد 

�خلفافي�س �لربية.

وت�شري �إحدى �فرت��شات نظرية �ملوؤ�مرة، 

�إىل �أن فريو�����س كورون����ا �مل�شتجد رمبا 

ن�ش����اأ يف �أحد خمت����رب�ت �ل�شني، و�شط 

ترجيح����ات ب����اأن �لفريو�����س �نتقل �إىل 

�لإن�شان عرب �خلفا�س.

وروج موؤي����دو نظرية �ملوؤ�مرة �شائعات 

مفاده����ا �أن �لفريو�س �ملع����روف �أي�شا 

با�ش����م "كوفي����د 19"، مت تطويره على 

�أيدي علم����اء يف ووهان، مهد �لفريو�س، 

قبل �أن يفلت �لأمر من بني �أيديهم.

ويزع����م �آخرون �أن �لفريو�����س �مل�شتجد 

ج����رى تطوي����ره �إم����ا من قب����ل �ل�شني 

�أو �لولي����ات �ملتحدة، ليك����ون �شالحا 

بيولوجيا.

وتعززت هذه �ل�شائعات بعد ظهور فيلم 

وثائقي مدته 7 دقائق، يعر�س تفا�شيل 

��شطياد خفافي�س برية د�خل كهوف يف 

مقاطعة خوبي، م����ن طرف �لباحث يف 

هيئة مكافحة �لأمر��س يف ووهان، تيان 

جونهو�.

ورجحت در��شات �شابق����ة �أن خفافي�س 

كان����ت تباع يف �أحد �أ�شو�ق ووهان، هي 

�مل�شدر �ملحتمل لتف�شي فريو�س كورونا.

و�لفيلم �لوثائقي �لذي عنو�نه "�ل�شباب 

يف �لربي����ة: �ملد�فع �خلف����ي"، جزء من 

�شل�شلة تقدم عم����ل �لعلماء �ل�شينيني 

�ل�شباب، ج����رى �إ�شد�ره يف �أو�خر �لعام 

�ملا�ش����ي، قبل �أي����ام قليلة م����ن ظهور 

�جلائحة.

وخ�ش�شت هذه �حللقة لتتبع تيان )40 

عاما(، �لذي يق�شي عدة �أيام يف ��شطياد 

�خلفافي�س د�خل �لكهوف.

وقال �لباحث: "�أعم����ل يف جمال جمع 

وت�شنيف عين����ات �لفريو�شات. من بني 

جمي����ع �ملخلوق����ات �ملعروف����ة، حتمل 

�خلفافي�����س فريو�شات خمتلفة. ميكن �أن 

تك����ون بع�شها م�شوؤولة ع����ن �لأمر��س 

�لب�رشية".

وخت����م قائ����ال: "�آمل �أن يت����م �لحتفاظ 

بعينات �لفريو�شات ه����ذه فقط للبحث 

�لعلمي، و�أل يتم ��شتغاللها يف �لو�قع".

ربط �لبع�س ت�رشيح����ات تيان بتف�شي 

كورون����ا، معتربي����ن �إي����اه و�ح����د� من 

�ملتورط����ني يف ك�ش����ف ه����ذ� �لفريو�س 

ون�رشه بني �لب�رش. لكن من جهة �أخرى، 

يرف�س خرب�ء وعلم����اء نظرية �ملوؤ�مرة، 

ويوؤكدون �أنها "ل �أ�شا�س لها من �ل�شحة 

وغري موثوقة".

"نيت�رش  وكت����ب باحث����ون يف جمل����ة 

ميد�شني" �لعلمية قب����ل �أيام: "حتليلنا 

يظه����ر بو�ش����وح �أن فريو�����س كورون����ا 

لي�����س نتيجة عم����ل خمترب،  �مل�شتجد 

�أو فريو�س جرى �لتالع����ب به عمد� من 

جانب �لب�رش".

وقتل �لوباء حتى �لآن �أكر من 47 �ألف 

�شخ�س من خمتل����ف دول �لعامل، فيما 

�قرتب عدد �مل�شابني به من �ملليون.

بع����د �أن �شع����ل يف وجه �رشطي مه����دد�ً �إياه 

باإ�شابت����ه بفريو�س كورون����ا �مل�شتجد، ق�شت 

حمكم����ة بريطاني����ة بال�شج����ن 6 �أ�شهر على 

مرتكب �لفعلة، وفقما جاء يف بيان لل�رشطة.

وحكم عل����ى �آدم لوي�����س �لبالغ م����ن �لعمر 

55 عام����ا، مبوج����ب قانون حم����دد خم�ش�س 

لالعت����د�ء�ت على عمال �لط����و�رئ، دخل حيز 

�لتنفي����ذ يف نوفم����رب 2018، ويحمل عقوبة 

بال�شج����ن مل����دة �أق�شاه����ا 12 �شه����ر�. وبعد 

حماولته فت����ح �أبو�ب �شيار�ت يف و�شط لندن 

على ما يبدو، حاول �رشطي توقيفه وتفتي�شه.

و�إث����ر ذلك، ك�����رش لوي�س زجاج����ة خمر كان 

ي�شعها على �لأر�س، ثم هدد �ل�رشطي �شفهيا، 

وفقا لبيان �شادر عن �رشطة مدينة لندن.

جرمية قتل ب�شعة على خلفية كورونا.. �جلاين 

ممر�س و�ل�شحية طبيبة

وق����ال �ملتهم: "�أنا م�ش����اب مبر�س كوفيد 19 

و�شاأ�شعل يف وجه����ك و�شاأنقل �لعدوى �إليك"، 

قبل �أن ي�شعل بالفعل يف وجه �ل�رشطي.

و�أوقف لوي�س يف �حل����ال، ومثل �أمام حمكمة 

يف وي�شتمن�شرت

وقالت �مل�شوؤول����ة يف �ل�رشطة هيلني هاربر: 

"رغم �أن هذ� �لنوع من �لعتد�ء�ت نادر حل�شن 
�حلظ، فاإن �حل����ادث كان فظيعا، و�إذ� و�جهنا 

ه����ذ� �لنوع من �ل�شلوك غ����ري �ملقبول �شنكون 

�شارمني يف ردنا".

»خفافي�ش ووهان«.. فيلم يعيد »موؤامرة كورونا« اإىل الواجهة

 اآثار الفريو�ش ت�صل اإىل الدماغ

يوميــة .. ســياســـية .. مسـتقلة  أسسها را�ضــد بن عوي�ضة سنة ١٩٧٣م 

بات معروفا للجميع �أن �أعر��س فريو�س كورونا �ل�شائعة هي �حلمى 

و�ل�شع���ال و�شيق �لتنف�س، ثم ظهرت قبل �أي���ام تقارير حتدثت عن 

�أعر��س جديدة مثل فقد�ن حا�شتي �ل�شم و�لتذوق.

لكن بح�شب م���ا �أوردت �شحيفة "نيويورك تامي���ز" �لأمريكية، فقد 

�أ�شيف���ت �إىل هذه �لأعر��س �أخري� جمموع���ة جديدة ت�رشب �جلهاز 

�لع�شبي، ول �شيما �لدماغ.

وقال���ت �ل�شحيف���ة �إن "م���ن ب���ني �لأعر�����س �جلدي���دة لكورونا، 

�ل�شطر�بات �لع�شبي���ة و�ل�شكتات و�لنوبات �لدماغية"، م�شرية �إىل 

�أن هذه �لأعر��س ظهرت على جمموعة �شغرية من مر�شى �لفريو�س.

و�أ�شافت "نيويورك تاميز" �أن "�أطباء �لأع�شاب حول �لعامل يعتقدون 

�أن هن���اك جمموعة فرعية �شغرية من مر�شى كورونا باتو� يعانون 

�عتاللت يف �لدماغ".
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تل اأبيب تن�صر حتركات مري�صة وتبحث 

عن املخالطني

�أج���رب فريو�س كورونا �لذي يجتاح �لع���امل حاليا �ل�رشكات 

و�ملوؤ�ش�ش���ات حول �لعامل على �عتم���اد منوذج "�لعمل من 

�لبي���ت"، �لأمر �لذي فت���ح �لباب �أمام �لعدي���د من �ملو�قف 

�لطريفة، يف ظل �لكامري�ت �ملوجودة يف كل مكان.

ويحاف���ظ هذ� �لنم���وذج عل���ى منفعتني: �شح���ة �ملوظف 

و��شتمر�ر عملية �لإنتاج يف ظل �أزمة كورونا.

ويتي���ح �لعمل على بعد للموظفني مز�يا عدة، منها �أن يوفر 

�لوق���ت و�ملال، فال حاج���ة لال�شتيقاظ مبك���ر� للذهاب �إىل 

�لعمل ومو�جه���ة �لزدحامات �ملرورية ودف���ع ثمن �لوقود 

و�أحيانا �لتحرر من قيود �لعمل مثل �رتد�ء زي معني و�لبقاء 

مع �أفر�د �لعائلة لفرتة معينة.

لك���ن �مل�شكل���ة �أن �ملنزل ه���و �مل�شاحة �لأك���ر خ�شو�شيا 

لالإن�ش���ان، �لأمر �لذي يعر�س �لعاملني من منازلهم  ملو�قف 

طريفة �أو خمجلة.

وم���ع مرور �لوقت، ب���د�أت تظهر �ملو�ق���ف �لطريفة و�أحيانا 

�ملخجلة للذين يعمل���ون يف منازلهم، ل �شيما �أولئك �لذين 

يتطلب عملهم �لوقوف �أمام �لكامري�ت.

وكانت �ملر��شلة �لتلفزيونية يف ولية فلوريد�، جي�شكا لنغ، 

تتح���دث �أمام �لكامري� عندما ظهر و�لدها عاري �ل�شدر �أثناء 

حماولته �رتد�ء قمي�شه.
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�صجن رجل »�صعل يف وجه �صرطي«

 ي�صتخدم �صحره يف مواجهة 

كورونا.. بـ »هدية«
 تاأمل �ملوؤلفة �لربيطانية جيه.كي���ه. رولينغ �أن يكون 

ل�شل�شل���ة كتب هاري بوتر �ل�شهرية مفعول �ل�شحر على 

�لأطفال �لذين ي�شعرون بامللل ب�شبب ��شطر�رهم للبقاء 

يف �ملنازل خالل فرتة �لعزل ب�شبب فريو�س كورونا.

�إح�شاء�ت فريو�س كورونا عرب �لعامل

و�أعلنت رولينغ،�أن �جلزء �لأول من �ل�شل�شلة وهو بعنو�ن 

"ه���اري بوتر وحج���ر �لفيل�شوف" )هاري بوت���ر �آند ذ� 
فيلو�شفرز �شتون( �شيتاح جمانا يف جميع �أنحاء �لعامل 

ككتاب رقمي و�شوتي خالل �شهر �أبريل يف �إطار مبادرة 

مل�شاعدة �لأهايل و�ملدر�ش���ني و�لقائمني على �لرعاية 

للرتفيه عن �لأطفال �ملحبو�شني يف منازلهم.

و�شيكون �لكتاب �ل�شوت���ي متاحا باللغات �لإجنليزية 

و�لإ�شباني���ة و�لإيطالية و�لأملانية و�ليابانية و�شتكون 

�لن�شخ���ة �لتي �رشدها �ملمث���ل �لربيطاين �شتيفن فر�ي 

ب�شوته متاحة يف �أمريكا �ل�شمالية للمرة �لأوىل.

و�شي�شته���دف موقع جديد با�شم )ه���اري بوتر �آت هوم( 

�لقر�ء �ل�شغ���ار و�شيكون جزء� من موق���ع )ويز�ردينج 

وورل���د دوت كوم(، وهو �ملوقع �لر�شمي ملحبي �شل�شلة 

هاري بوتر و�شل�شل���ة �أفالم )فانتا�شتيك بي�شت�س( �لتي 

تدور �أحد�ثها يف نف�س �لعامل.

 يف منت�ش����ف مار�����س �ملا�ش����ي، ظه����ر م�شطل����ح "مناعة 

�لقطيع" �أو "�ملناعة بالع����دوى"، وذلك بالتز�من مع دعوة 

رئي�����س �لوزر�ء �لربيطاين بوري�����س جون�شون �إىل �تباع هذه 

�ل�شرت�تيجية يف مو�جهة فريو�س كورونا �مل�شتجد.

لك����ن هذه �ل�شرت�تيجية �رشعان م����ا �نهارت و�شط �لنت�شار 

�لو��شع للفريو�س، �لذي �أ�شاب جون�شون نف�شه، مع حتذير�ت 

متز�يدة �شادرة عن �أطباء وخرب�ء، من تطبيقها.

وت�شتن����د ��شرت�تيجية "مناعة �لقطيع" بب�شاطة �إىل ممار�شة 

�حلياة ب�شكل طبيع����ي، بحيث ي�شاب 

بالفريو�س،  �ملجتم����ع  �أف����ر�د  معظ����م 

وبالت����ايل تتعرف �أجهزته����م �ملناعية 

على �لفريو�����س، ومن ثم حتاربه �إذ� ما 

حاول مهاجمتها جمدد�.

م����ن  يح����ذرون  �ملخت�ش����ني  لك����ن 

�إغر�ق  �ل�شرت�تيجي����ة يف ظ����ل  ه����ذه 

�مل�شت�شفيات باملر�شى.

�شبط���ت �لبحري���ة �ل�رشيالنكي���ة مو�د 

ميثامفيتام���ني وكيتامني قدرت قيمتها 

بحو�ىل 65 ملي���ون دولر،�أم����س �لأول  

�لأربعاء، يف �أكرب عملية �شبط ملخدر�ت 

يف �لبالد، وفق ما قال م�شوؤولون.

وبناء عل���ى معلومات موؤك���دة، دهمت 

�ل�شلطات �شفينة ل حتمل علم �أي بلد يف 

�ملياه �جلنوبية للب���الد، و�ألقت �لقب�س 

على ت�شعة رج���ال باك�شتانيني ي�شتبه 

يف تهريبهم �ملخدر�ت.

وقال قائد �لبحري���ة بيال دي �شيلفا �إن 

�أفر�د �لبحرية �لذين كانو� يرتدون مالب�س 

و�قية خا�شة حت�شب���ا لإ�شابة �مل�شتبه 

بهم بفريو�س كورون���ا، عرو� على 605 

و579  �مليثامفيتامني  من  كيلوغر�مات 

كيلوغر�ما من �لكيتامني.

و�أ�ش���اف دي �شيلف���ا لل�شحفي���ني يف 

�لعا�شمة كولومبو: "ه���ذه �ملرة �لأوىل 

�لت���ي جند فيها �لكيتامني ومن �ملرجح 

�أن �ملهرب���ني كان���و� يحاولون نقل هذه 

�لب�شائع �إىل وجهة يف �رشق �آ�شيا".

وقال���ت وز�رة �لدف���اع �ل�رشيالنكية �إن 

�ملخ���در�ت تقدر قيمتها يف �ل�شو�رع يف 

كولومب���و بحو�ىل 12500 مليون روبية 

)65 ملي���ون دولر(، مم���ا يجعلها �أكرب 

عملية �شبط للمخدر�ت يف �لبالد.

�صريالنكا ت�صبط خمدرات بـ65 

مليون دوالر

حجر »اأكرث �صرامة«.. دولة تف�صل 
رجالها عن ن�صائها 

�صبط 6 اأطنان من حرا�صف »املتهم بنقل كورونا«

طرائف »حمرجة« ر�صدتها 

الكامريات

�تخ���ذت وز�رة �ل�شحة �لإ�رش�ئيلية �إجر�ء غريبا، بن�رش حتركات 

�إحدى �مل�شابات بفريو����س كورونا �جلديد، على موقع �لوز�رة، 

وطالبت �ملخالطني يف �لأماكن �ملذكورة بالفح�س فور�.

ون�رشت �شفح���ة وز�رة �ل�شحة �لإ�رش�ئيلية حتركات "�ملري�شة 

47"، وهي �شي���دة يف �لأربعينات من عمرها، وتعمل كحا�شنة 

لالأطفال. ون�رشت �لوز�رة حتركات �ملري�شة يف �لأماكن �لعامة، 

يف تو�ريخ و�أوقات حم���ددة، وطالبت كل �شخ�س كان متو�جد� 

يف �لأماك���ن �ملذكورة، يف �لتوقي���ت �ملذكور، بالدخول للحجر 

�ل�شحي ملدة 14 يوما.

وذكرت �ل���وز�رة �أن �مل�شابة عمل���ت يف ح�شانة �أطفال ��شمها 

"مو�شاف عيناف"، يوميا، من �ل�شباح وحتى �ل�3:30 ظهر�.
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