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»صحة دبي« 
تحّدد شروط خروج 

مصابي »كوفيد-19« 
من العزل 

الصحي

الخاسرون في 
سباق رمضان.. 
ياسمين وغادة 
بالصدارة وعادل 
إمام ينقذه تاريخه

الوصل يرفض 
التفريط في ليما 
وسالمين وصالح

باليوحة: أسواق 
الدولة لم تشهد 

أي عجز في 
المواد الغذائية

اقتصادية دبي تستبعد 5 أنشطة ترفيهية من قرار إعادة االفتتاح

 من اليوم.. مراكز التسّوق ترفع طاقتها 
ً
اعتبارا

التشغيلية إلى ٧0%
سامح عوض اهلل À دبي

أعلنت اقتصادية دبي، أمس، عن 
تــــفــــاصــــيــــل عــــمــــلــــيــــة إعـــــــــــــادة اســــتــــئــــنــــاف 
عــــــــــــمــــــــــــل األنــــــــــــــشــــــــــــــطــــــــــــــة االقــــــــــــتــــــــــــصــــــــــــاديــــــــــــة 
والـــتـــجـــاريـــة يف اإلمـــــــارة، ملـــا بــعــد عيد 

الفطر.
وتـــــــــضـــــــــمـــــــــن تـــــــعـــــــمـــــــيـــــــم صـــــــــــــــــدر عـــــن 
ــــاديـــــة دبــــــــي تـــــعـــــديـــــات جــــديــــدة  ــــتـــــصـ اقـ
تــتــعــلــق بـــمـــراكـــز الـــتـــســـّوق الـــتـــجـــاريـــة، 
شـــمـــلـــت زيـــــــادة ســـقـــف الــتــشــغــيــل إىل 
7٠% من املناطق املشرتكة، وإجمايل 
املـــــنـــــاطـــــق الــــقــــابــــلــــة لــــلــــتــــأجــــر، وزيــــــــــادة 

سعة تشغيل املوظفني إىل %7٠.
وأوضحت أنه سيتم استئناف 
عمل املكاتب خال ساعات العمل 
الـــــعـــــاديـــــة بــــعــــد رمــــــضــــــان، مـــــع زيـــــــادة 
سقف اإلشغال 5٠% من املساحات 
املــــــشــــــرتكــــــة داخــــــــــــل املـــــــبـــــــاين املــــكــــتــــبــــيــــة، 
وزيــــــــــادة ســـعـــة اســـتـــيـــعـــاب املـــوظـــفـــني 

إىل %5٠.

وأكــــــــــــــــدت اقــــــتــــــصــــــاديــــــة دبـــــــــــي أنــــــه 
يمكن ملراكز التسّوق ومحال البيع 
ــــاعــــــات الـــعـــمـــل  بــــالــــتــــجــــزئــــة اخــــتــــيــــار ســ
املــــائــــمــــة، يف أي وقـــــت بــــني الـــســـاعـــة 
الــســادســة صــبــاحــاً و١٠ مــســاًء، مع 
ــــتـــــمـــــراريـــــة إغـــــــــاق 3٠% فــــقــــط مــن  اسـ

مواقف مركز التسّوق.
واســـــتـــــبـــــعـــــد الــــتــــعــــمــــيــــم الــــــصــــــادر 
حـــــــــــــــــــول بــــــــــــــــروتــــــــــــــــوكــــــــــــــــوالت اســــــــتــــــــئــــــــنــــــــاف 
األنـــــــشـــــــطـــــــة االقـــــــــتـــــــــصـــــــــاديـــــــــة، خــــمــــســــة 
أنـــــــشـــــــطـــــــة تــــــرفــــــيــــــهــــــيــــــة مـــــــــــن األنــــــشــــــطــــــة 
ــــــودة الـــعـــمـــل، إذ  املـــشـــمـــولـــة بــــقــــرار عـ
لــن يــتــم الــســمــاح لــكــل مــن األنشطة 
ـــــات الــــعــــائــــلــــيــــة  الــــــتــــــجــــــاريــــــة والــــــفــــــعــــــالــــــيـ
وأعــــــــــــــــيــــــــــــــــاد املــــــــــــــــيــــــــــــــــاد، والــــــــتــــــــجــــــــمــــــــعــــــــات 
الـــــــجـــــــمـــــــاعـــــــيـــــــة، وألــــــــــــعــــــــــــاب األركـــــــــــيـــــــــــد، 
واملــــخــــيــــمــــات الـــصـــيـــفـــيـــة والـــربـــيـــعـــيـــة، 
وأنـــــــــــــشـــــــــــــطـــــــــــــة لــــــــــــــقــــــــــــــاء الـــــــــــــحـــــــــــــيـــــــــــــوانـــــــــــــات، 

واألنشطة التفاعلية.

أزاد عيشو À دبي

أكد نائب الرئيس يف مؤسسة مطارات 
دبـــــي، جـــمـــال الــــحــــاي، أن املـــطـــار يــعــمــل 
بــــــــــكــــــــــفــــــــــاءة عـــــــــالـــــــــيـــــــــة جـــــــــــــــــــــداً يف اســـــــتـــــــقـــــــبـــــــال 
الـــــــرحـــــــات املــــــجــــــدولــــــة، ورحــــــــــــات عــــــودة 
املقيمني إىل الدولة، فضاً عن رحات 

الـــرتانـــزيـــت إىل وجـــهـــات أخــــــرى، مــشــراً 
إىل أن اســــتــــعــــدادات املــــطــــار تـــشـــمـــل كــل 
اإلجــــــــــــــــراءات، الــــتــــي تـــضـــمـــن اتـــــبـــــاع أرقـــــى 

معاير األمن والسامة العاملية.
وقــــــــــــــــــــــــال الـــــــــــــــــحـــــــــــــــــاي: »إن الــــــــســــــــمــــــــاح 
بــــــــــــالــــــــــــرحــــــــــــات املــــــــــــجــــــــــــدولــــــــــــة والــــــــــــرتانــــــــــــزيــــــــــــت 
والـــــرحـــــات الـــخـــاصـــة بــــعــــودة املــقــيــمــني، 

ُيــــعــــّد خـــطـــوة إيـــجـــابـــيـــة تــبــشــر بـــمـــزيـــد مــن 
االنــفــتــاح خــال الــفــرتة املــقــبــلــة«، مشراً 
إىل أن مطار دبي يلعب دوراً أساسياً يف 

ربط حركة السفر العاملية.

عبير عبدالحليم À أبوظبي

أفاد مستأجرون يف أبوظبي بأن عدداً 
مــــن ُمـــــــّاك الــــعــــقــــارات قـــــدم تــســهــيــات 
عدة، خال الفرتة الراهنة، للحّد من 
الــــتــــداعــــيــــات واآلثــــــــــار الـــســـلـــبـــيـــة الـــنـــاتـــجـــة 
عن فروس »كورونا«، موضحني أن 

أبــــــــــــــــــرز تــــــــلــــــــك الـــــــتـــــــســـــــهـــــــيـــــــات تــــــمــــــثــــــلــــــت يف 
الـــســـمـــاح لــلــمــســتــأجــريــن بــــإبــــرام عــقــود 
شهرية بدالً من السنوية، إضافة إىل 
تـــــأجـــــيـــــل ســـــــــــداد شـــــيـــــكـــــات اإليـــــــــجـــــــــار، أو 
ســـــــــداد الــــشــــيــــك عـــــى دفــــعــــتــــني، فـــضـــاً 

عن خفض اإليجارات.
وقال مسؤولو شركات وساطة 

عــــقــــاريــــة إن هــــنــــاك مـــــرونـــــة كــــبــــرة مــن 
ُـــــــــــــــّاك، وتــــــجــــــاوبــــــاً مــع  جـــــانـــــب بــــعــــض امل
طـــــــــــــلـــــــــــــبـــــــــــــات املـــــــــــــســـــــــــــتـــــــــــــأجـــــــــــــريـــــــــــــن مــــــــــــــــراعــــــــــــــــاة 

لظروفهم.

»مطارات دبي«: كفاءة عالية 
في استقبال الرحالت المجدولة

ك في أبوظبي يخفضون اإليجارات 
ّ

ُمال
ويؤجلون الشيكات

ممنوع 
الدخول

À األطفال أقل من 12 سنة، واألطفال 
من أي فئة عمرية الذين يعانون 

مشكالت صحية.
À  كبار السن فوق 60 سنة.

 صحية، 
ً
À  األشخاص الذين يعانون ظروفا

وتنطبق على جميع الفئات العمرية.

فئات غير مسموح لها بدخول المركز التجاري:

أشرف جمال À أبوظبي

ــــنـــــفـــــي يف  حـــــــــــّذر اســــــتــــــشــــــاري الــــــطــــــب الـ
مركز »حياة« لاستشارات، الدكتور 
باسم بدر، أفراد املجتمع من اإلفراط 
يف مــشــاهــدة ومــتــابــعــة أخـــبـــار جــائــحــة 
فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروس كــــــــــــــــــــــــــــــــــورونــــــــــــــــــــــــــــــــــا املــــــــــــســــــــــــتــــــــــــجــــــــــــد 
)كـــــــــــــوفـــــــــــــيـــــــــــــد-١9(، لـــــتـــــجـــــنـــــب الـــــــتـــــــعـــــــّرض 
لــــــــــضــــــــــغــــــــــوط نــــــــفــــــــســــــــيــــــــة، مـــــــــــوضـــــــــــحـــــــــــاً أن 
»اإلســـــــــــــــــــــــراف فـــــيـــــهـــــا يـــــــــعـــــــــّزز مـــــســـــتـــــويـــــات 

الطاقة السلبية يف املجتمع«.
وكــــــشــــــف بـــــــــــدر، خـــــــــال مــــحــــاضــــرة 
ــــة آثــــــــــــار إيــــجــــابــــيــــة  ــ ــــــاثـ عــــــــن ُبــــــــعــــــــد، عــــــــن ثـ
مـــــجـــــتـــــمـــــعـــــيـــــة لــــــــــفــــــــــروس »كـــــــــــــورونـــــــــــــا«، 
تــتــمــثــل يف »زيــــــادة الــتــكــاتــف الــوطــنــي، 
وتــــقــــويــــة الــــــروابــــــط األســــــريــــــة، وتـــعـــزيـــز 
مفهوم وثقافة التكافل االجتماعي«.

ر من اإلسراف 
ّ
متخصص يحذ

في متابعة أخبار »كورونا«

اإلسراف في متابعة األخبار يعّزز مستويات الطاقة السلبية. À  أرشيفية

أمين الجمال À دبي

دعـــــــا وزيـــــــــر الــــرتبــــيــــة والــــتــــعــــلــــيــــم، حــســني 
الـــــــــــــحـــــــــــــمـــــــــــــادي، الـــــــطـــــــلـــــــبـــــــة الـــــــــــــــــدارســـــــــــــــــني يف 
الخارج، الذين يواجهون تحدي شرط 
تـــحـــقـــيـــق نــــســــبــــة حـــــضـــــور يف الــــجــــامــــعــــات 
الــخــارجــيــة، إىل تــقــديــم طــلــب إلــكــرتوين 
إىل الوزارة، وسُيعفى من هذا الشرط، 
ــــا« الــتــي  يف ظـــل ظـــــروف جــائــحــة »كـــــورونـ
تعيشها الــدول، ويتعّذر معها حضور 
الـــــــطـــــــلـــــــبـــــــة ومـــــــتـــــــابـــــــعـــــــتـــــــهـــــــم دروســــــــــــــهــــــــــــــم يف 

الجامعات خارج الدولة.
جــــــــــاء ذلــــــــــك يف رّد لــــــلــــــوزيــــــر، خـــــال 
جـــــلـــــســـــة رمــــــضــــــانــــــيــــــة افــــــــرتاضــــــــيــــــــة عـــــقـــــدت 
أخــــــراً، عـــى ســــؤال حــــول مــطــالــبــة عــدد 
مـــــــــــن الــــــــــــــدارســــــــــــــني يف جــــــــامــــــــعــــــــات خـــــــــــارج 
الـــدولـــة بـــإعـــادة الــنــظــر يف شــــرط تحقيق 
ــــبـــــة مــــعــــيــــنــــة مــــــــن الـــــــحـــــــضـــــــور يف هــــــذه  نـــــسـ

الجامعات.

»التربية« تعفي 
الدارسين في الخارج 
من »نسبة الحضور«

https://www.emaratalyoum.com/sports/local/2020-05-27-1.1354263
https://www.emaratalyoum.com/business/local/2020-05-27-1.1354199
https://www.emaratalyoum.com/local-section/education/2020-05-27-1.1354243
https://www.emaratalyoum.com/business/local/2020-05-27-1.1354236
https://www.emaratalyoum.com/local-section/health/2020-05-27-1.1354248
https://www.emaratalyoum.com/local-section/health/2020-05-27-1.1354245
https://www.emaratalyoum.com/life/four-sides/2020-05-27-1.1354253
https://www.emaratalyoum.com/business/local/2020-05-27-1.1354173
https://www.emaratalyoum.com/business/local/2020-05-27-1.1354279
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إصابة جديدة    
بـ »كورونا«.. و325 

حالة شفاء.. و5 وفيات

كشفت وزارة الــصــحــة ووقـــايـــة املجتمع 
عن إجرائها 28 ألــف فحص جديد عىل 
فــئــات مختلفة يف املجتمع، باستخدام 
أحــــــــدث الـــتـــقـــنـــيـــات، وذلــــــــك تـــمـــاشـــيـــاً مــع 
خــــطــــة الــــــــــــــــوزارة لــــتــــوســــيــــع وزيــــــــــــــادة نـــطـــاق 
الـــفـــحـــوص بـــالـــدولـــة، بـــهـــدف االكــتــشــاف 
املبكر وحصر الحاالت املصابة بفريوس 
كـــــــــــــــــورونـــــــــــــــــا املـــــــــســـــــــتـــــــــجـــــــــد )كـــــــــــــــــوفـــــــــــــــــيـــــــــــــــــد-19(، 

واملــــــخــــــالــــــطــــــن لــــــهــــــم وعــــــــزلــــــــهــــــــم. وأســــــهــــــم 
تكثيف إجــــــراءات الــتــقــي والــفــحــص يف 
الــــدولــــة وتـــوســـيـــع نـــطـــاق الـــفـــحـــوص عىل 
مــــســــتــــوى الـــــــدولـــــــة يف الــــكــــشــــف عــــــن 779 
حـــالـــة إصــــابــــة جــــديــــدة بــــفــــريوس كـــورونـــا 
ــــلـــــفـــــة، وجــــمــــيــــعــــهــــا  ــــتـ مــــــــن جـــــنـــــســـــيـــــات مـــــخـ
حـــــــــــــاالت مـــــســـــتـــــقـــــرة، وتـــــخـــــضـــــع لــــلــــرعــــايــــة 
الصحية الالزمة، وبذلك يبلغ مجموع 

الــــحــــاالت املــســجــلــة 31086 حــــالــــة، كما 
أعـــــــلـــــــنـــــــت الـــــــــــــــــــــــــــوزارة عــــــــــن خـــــــمـــــــس وفـــــــيـــــــات 
ملصابن، وبلغ عدد الوفيات 253 حالة. 
وأعـــلـــنـــت عــــن شـــفـــاء 325 حـــالـــة جـــديـــدة 
وتعافيها من أعراض املرض بعد تلقيها 
الرعاية الصحية الالزمة، وبذلك يكون 

مجموع حاالت الشفاء 15982.
أبوظبي À وام

دعـــــــــــا اســــــــتــــــــشــــــــاري الـــــــطـــــــب الــــــنــــــفــــــي يف 
مركز »حياة« لالستشارات، الدكتور 
بــاســم بـــدر، أفـــراد املجتمع إىل تقليل 
الـــوقـــت املــخــصــص ملــشــاهــدة ومــتــابــعــة 
أخــــــــبــــــــار جــــــائــــــحــــــة فــــــــــــــريوس »كــــــــــورونــــــــــا« 
املــــســــتــــجــــد )كــــــــوفــــــــيــــــــد-19(، مـــــــؤكـــــــداً أن 
اإلســــــــــــــــــراف يف مـــــتـــــابـــــعـــــة هـــــــــــذه األخـــــــبـــــــار 
حــــــــــــــــــــول الــــــــــــعــــــــــــالــــــــــــم يـــــــــســـــــــبـــــــــب ضـــــــــغـــــــــوطـــــــــاً 
نـــفـــســـيـــة، ويـــــعـــــزز مــــســــتــــويــــات الـــطـــاقـــة 
السلبية يف املجتمع، السيما أن كثرياً 
مــــــن هــــــــذه األخـــــــبـــــــار قــــــد يـــــكـــــون مــــفــــركــــاً 

وغري صحيح. 
وكــــــشــــــف بـــــــــــدر، خـــــــــالل مــــحــــاضــــرة 
»عـــــن بـــعـــد« لــــنــــادي املــــــــوارد الــبــشــريــة، 
ــــمـــــوارد  ــــلـ الـــــتـــــابـــــع لــــلــــهــــيــــئــــة االتـــــــحـــــــاديـــــــة لـ
الـــبـــشـــريـــة الـــحـــكـــومـــيـــة، عــــن ثـــالثـــة آثــــار 
إيــــــــــــجــــــــــــابــــــــــــيــــــــــــة مــــــــجــــــــتــــــــمــــــــعــــــــيــــــــة لــــــــــــفــــــــــــريوس 
»كــــورونــــا«، تــشــمــل: »زيـــــادة الــتــكــاتــف 
الــــوطــــنــــي ملــــواجــــهــــة تـــفـــي الــــفــــريوس، 
وتــــقــــويــــة الــــــروابــــــط األســــــريــــــة، وتـــعـــزيـــز 
مفهوم وثقافة التكافل االجتماعي«، 
موجهاً 10 نصائح إىل أفراد املجتمع، 
للتغلب عىل القلق والضغط النفي 

الناجمن عن انتشار الفريوس. 
وتـــــــــــفـــــــــــصـــــــــــيـــــــــــالً، نــــــــــاقــــــــــشــــــــــت جـــــلـــــســـــة 
نــّظــمــهــا نـــــادي املـــــــوارد الــبــشــريــة الــتــابــع 
للهيئة االتــحــاديــة لــلــمــوارد البشرية، 
أخــــــــــــــــــــــــرياً، ضـــــــمـــــــن بــــــــرنــــــــامــــــــج »حـــــــــــيـــــــــــاة«، 
ــــز الـــــــــوعـــــــــي املــــــؤســــــي  ــــزيــ ــــعــ ــــتــ الـــــــــخـــــــــاص بــ
بــأهــمــيــة الـــصـــحـــة املـــعـــنـــويـــة والــنــفــســيــة 
لــــلــــمــــوظــــفــــن، ســــبــــل الــــــدعــــــم الـــنـــفـــي 
واملعنوي ألفراد املجتمع عىل اختالف 
ــــيـــــة  ــــفـ ــــيـ مــــــســــــتــــــويــــــاتــــــهــــــم الــــــــعــــــــمــــــــريــــــــة، وكـ
تـــجـــنـــب الـــقـــلـــق يف ظــــل تـــفـــي جــائــحــة 

»كـــــــــورونـــــــــا« املــــســــتــــجــــد )كـــــــوفـــــــيـــــــد-19(، 
وتــــــجــــــاوز الــــــظــــــروف االســـتـــثـــنـــائـــيـــة الـــتـــي 
يــمــر بــهــا الــعــالــم، والــحــد مــن تبعاتها 

النفسية عىل املجتمع.
وأكـــــــــــــــد الــــــــدكــــــــتــــــــور بــــــــاســــــــم بــــــــــــدر أن 
جــائــحــة »كــــورونــــا« أســهــمــت يف تغيري 
نــــــــــمــــــــــط حــــــــــــيــــــــــــاة الــــــــــبــــــــــشــــــــــر يف كــــــــــــــل دول 
ــــالــــــة  الـــــــــعـــــــــالـــــــــم، وعــــــــــــــىل الــــــــــرغــــــــــم مــــــــــن حــ
ــــتــــــي  الـــــــــــخـــــــــــوف والـــــــــتـــــــــوتـــــــــر واإلحــــــــــــــبــــــــــــــاط الــ
يــــــعــــــيــــــشــــــهــــــا املـــــــجـــــــتـــــــمـــــــع بـــــــســـــــبـــــــب تــــفــــي 
الجائحة، فــإن املــتــأمــل للموقف البد 
أن يلحظ بعض اآلثار اإليجابية لهذا 

الفريوس.
ولــــــــــــــّخــــــــــــــص إيـــــــــــجـــــــــــابـــــــــــيـــــــــــات انــــــــتــــــــشــــــــار 
»كـــورونـــا« يف ثــالثــة أمــــور مجتمعية: 
أولــــــــــهــــــــــا تـــــســـــبـــــبـــــه يف زيــــــــــــــــــــادة الـــــتـــــكـــــاتـــــف 
ــــهـــــة تــــفــــشــــيــــه، والـــــثـــــاين  ــــنـــــي ملـــــواجـ الـــــوطـ
تقوية الروابط األسرية نتيجة زيادة 
فـــــــرات الـــبـــقـــاء بــــاملــــنــــازل والـــعـــمـــل عــن 
بــعــد، الــتــزامــاً بـــاإلجـــراءات الــوقــائــيــة، 
وأخـــــــــــــــــــــــــــــرياً تـــــــــعـــــــــزيـــــــــز مـــــــــفـــــــــهـــــــــوم وثـــــــقـــــــافـــــــة 
ــــتـــــمـــــاعـــــي والـــــــــــذي كـــانـــت  الــــتــــكــــافــــل االجـ
دولـــــــــــــــــة اإلمـــــــــــــــــــــــــــارات نـــــــــمـــــــــوذجـــــــــاً ومـــــــــثـــــــــاالً 
يحتذى بــه عاملياً ســواًء عــىل مستوى 
الــــــــــقــــــــــيــــــــــادات الــــــــتــــــــي مــــــــــــــــّدت يــــــــــد الـــــــعـــــــون 
للشعوب والدول املحتاجة، أو عىل 
مـــــــســـــــتـــــــوى األفــــــــــــــــــــــــراد الـــــــــــذيـــــــــــن ســـــــــارعـــــــــوا 
ملــســاعــدة كــل مــن يــحــتــاج الــعــون عىل 

أرض الوطن. 
ووّجـــه بــدر خــالل املــحــاضــرة التي 
شهدت مشاركة استثنائية تجاوزت 
3000 مـــتـــابـــع مـــن أعـــضـــاء ومــنــتــســبــي 
نـــــــــادي املــــــــــــوارد الــــبــــشــــريــــة، 10 نـــصـــائـــح 
للتغلب عىل القلق والضغط النفي 
الناجمن عــن جائحة )كــوفــيــد–19(، 
عــــر االعــــتــــنــــاء بـــالـــصـــحـــة الــنــفــســيــة مــن 

خالل املحافظة عىل الروتن املعتاد: 
أوالهـــا الــحــرص عــىل تــنــاول الــوجــبــات 
الصحية، والثانية االهتمام بالنظافة 
الــــــــشــــــــخــــــــصــــــــيــــــــة، والـــــــــثـــــــــالـــــــــثـــــــــة مـــــــمـــــــارســـــــة 
الــــتــــمــــاريــــن الــــريــــاضــــيــــة بــــانــــتــــظــــام، نـــظـــراً 
ألهميتها يف تخفيف التوتر وتحسن 
املـــــــــــــــــــزاج، وتـــــــعـــــــزيـــــــز الــــــصــــــحــــــة الــــــعــــــامــــــة، 
والـــــــرابـــــــعـــــــة تــــقــــلــــيــــل الـــــــوقـــــــت املـــخـــصـــص 
ــــتــــــي  ملــــــــشــــــــاهــــــــدة ومـــــــتـــــــابـــــــعـــــــة األخــــــــــــبــــــــــــار الــ
ــــتـــــجـــــدات تـــــفـــــي جـــائـــحـــة  تـــــتـــــنـــــاول مـــــسـ
»كورونا« قدر املستطاع، كون اإلكثار 
مـــــن مـــتـــابـــعـــتـــهـــا حــــــول الــــعــــالــــم يــســبــب 
ضــــــغــــــوطــــــاً نــــفــــســــيــــة إضـــــــافـــــــيـــــــة، ويـــــعـــــزز 
مستويات الــطــاقــة السلبية، السيما 
أن الــكــثــري مـــن هــــذه األخـــبـــار قـــد يــكــون 

مفركاً وغري صحيح.
ووفــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــاً الســــــــــــــــتــــــــــــــــشــــــــــــــــاري الـــــــــطـــــــــب 
ــــامـــــســـــة نـــصـــائـــح  ــــفــــــي، تــــمــــّثــــلــــت خـ ــــنــ الــ
ــــلــــــب عـــــــــىل »قــــــــلــــــــق كـــــــــــــورونـــــــــــــا«، يف  ــــغــ ــــتــ الــ
الـــركـــيـــز عــــىل األفـــــكـــــار اإليـــجـــابـــيـــة الــتــي 
تــــــشــــــغــــــل الـــــــشـــــــخـــــــص عــــــــــن الــــــتــــــفــــــكــــــري يف 
الـــــــفـــــــريوس، وضـــــــــــرورة شــــغــــل الــــوقــــت 
، فــــيــــمــــا  ــيــــــد ومـــــــــــســـــــــــلٍّ ــ ــــفــ بـــــــكـــــــل مــــــــــا هــــــــــو مــ
تعلقت النصيحة الــســادســة بأهمية 
تــــقــــلــــيــــل مـــــشـــــاهـــــدة شــــــاشــــــات األجـــــهـــــزة 
اإللــكــرونــيــة، والــحــرص عــىل إغــالقــهــا 
قــــــبــــــل الـــــــخـــــــلـــــــود إىل الـــــــــنـــــــــوم بـــــنـــــحـــــو 30 

دقيقة.
ودعــا بــدر يف النصيحة السابعة 
إىل ضــــــرورة تــخــصــيــص بــعــض الــوقــت 
للنفس، بهدف االســرخــاء وتصفية 
الـــــذهـــــن مـــــن الــــضــــغــــوط الــــتــــي تـــشـــوش 
ــــفــــــس الـــــعـــــمـــــيـــــق،  ــنــ ــ ــتــ ــ الــــــتــــــفــــــكــــــري، عـــــــــر الــ
وممارسة اليوغا، وتمارين التأمل، 
ــــمــــــاع إىل املــــوســــيــــقــــى، وقـــــــــراءة  ــــتــ واالســ
الـــكـــتـــب املــــفــــيــــدة، والـــنـــصـــيـــحـــة الــثــامــنــة 

ــــالــــــصــــــحــــــة الــــــجــــــســــــديــــــة عـــر  االعــــــــتــــــــنــــــــاء بــ
الحصول عىل قسط كاٍف من النوم، 
ــــيـــــحـــــة الــــتــــاســــعــــة  ــــنـــــصـ ــــا تــــضــــمــــنــــت الـ ــــمــ كــ
تــحــذيــراً مــن خــطــورة مــواصــلــة تدخن 
التبغ واحتساء املشروبات الكحولية 

يف الوقت الراهن.
وأنــــــــــهــــــــــى بـــــــــــــدر قـــــــائـــــــمـــــــة الـــــنـــــصـــــائـــــح 
الــــــــــــــــــ10، قــــــــائــــــــالً إنــــــــــه »حــــــــــــال اضـــــطـــــررنـــــا 
لــــــلــــــبــــــقــــــاء يف املــــــــــنــــــــــزل واالبــــــــــتــــــــــعــــــــــاد عــــىل 
اآلخـــــريـــــن، فـــهـــذا ال يــعــنــي أن نــفــرض 
عـــــــــىل أنـــــفـــــســـــنـــــا طـــــــــوقـــــــــاً أمـــــــنـــــــيـــــــاً وعـــــــزلـــــــًة 
ــــا أن نـــــــبـــــــادر  ــــنــ ــــيــ ــــلــ اجــــــــتــــــــمــــــــاعــــــــيــــــــًة، بــــــــــل عــ
بــــــــــالــــــــــتــــــــــواصــــــــــل رقــــــــــمــــــــــيــــــــــاً مـــــــــــــع عـــــــائـــــــالتـــــــنـــــــا 
ــــقــــــديــــــم  وأقــــــــربــــــــائــــــــنــــــــا وأصـــــــــدقـــــــــائـــــــــنـــــــــا، وتــ
ــــفـــــــي واملـــــــــعـــــــــنـــــــــوي لـــــهـــــم،  ــ ــنـ ــ ــ الــــــــــدعــــــــــم الـ
لتخفيف وطأة هذه األزمة عليهم«.

وشـــــــــــــــــــــــــــدد اســـــــــــــــتـــــــــــــــشـــــــــــــــاري الــــــــصــــــــحــــــــة 
النفسية عىل أهمية احتواء األطفال 
خالل هذه األزمة، ومساعدتهم عىل 
تجاوز تداعياتها وتأثرياتها السلبية، 
مــــــن خــــــــالل تـــــوفـــــري الـــــحـــــب واالهـــــتـــــمـــــام 
بـــهـــم، واالســــتــــمــــاع إلـــيـــهـــم، والـــتـــعـــرف 
إىل مــــــخــــــاوفــــــهــــــم، وتـــــخـــــصـــــيـــــص وقــــــت 
لــــــــــلــــــــــعــــــــــب مــــــــــــعــــــــــــهــــــــــــم، بــــــــــــــــاإلضــــــــــــــــافــــــــــــــــة إىل 
املــــــــحــــــــافــــــــظــــــــة عــــــــــــىل الــــــــــــــروتــــــــــــــن الـــــــيـــــــومـــــــي 
لـــــــــــلـــــــــــطـــــــــــفـــــــــــل، وتـــــــــــــــوضـــــــــــــــيـــــــــــــــح الــــــــــحــــــــــقــــــــــائــــــــــق 

واملعلومات له.

تؤدي إلى الضغوط النفسية وتعزز الطاقات السلبية

استشاري نفسي يحذر 
األفراد من اإلسراف في 

متابعة أخبار »كورونا«

بدر شدد خالل المحاضرة على أهمية احتواء األطفال خالل هذه األزمة. À من المصدر

أشرف جمال À أبوظبي 

أصــــــــــدرت هـــيـــئـــة الــــصــــحــــة، يف دبـــــي، 
تــــــــعــــــــمــــــــيــــــــمــــــــاً لــــــــلــــــــمــــــــنــــــــشــــــــآت الــــــصــــــحــــــيــــــة 
الخاصة، يتعلق بخروج املرىض من 
الــــــــــــــــعــــــــــــــــزل الـــــــــــصـــــــــــحـــــــــــي يف املـــــــــنـــــــــشـــــــــآت 

الـــــفـــــنـــــدقـــــيـــــة والــــســــكــــنــــيــــة 
)منشآت غري 

املستشفيات( ملصابي فريوس »كورونا« 
املــســتــجــد )كــــوفــــيــــد-19(، وذلـــــك تــمــاشــيــاً 
مــــع املـــعـــايـــري الـــعـــاملـــيـــة، ولـــضـــمـــان كـــفـــاءة 
الـــــــنـــــــظـــــــام الــــــصــــــحــــــي بــــــمــــــا يــــــــخــــــــدم ســـــالمـــــة 

املرىض يف إمارة دبي. 
وأوضحت الهيئة 
أنــــــــــــه يــــــجــــــب بــــالــــنــــســــبــــة 
لــــــــــــــــــحــــــــــــــــــاالت املــــــــــصــــــــــابــــــــــن 
بـــــــــــــ)كــــــــــــوفــــــــــــيــــــــــــد-19(، واملـــــصـــــنـــــفـــــن 
كحاالت دون أعراض أو ذوي األعراض 
البسيطة والذين تم إدخالهم منشآت 
العزل الصحي التي تتم إدارتها من قبل 
املــســتــشــفــيــات املـــرخـــصـــة يف إمــــــــارة دبــــي، 
ضــــــرورة االلــــتــــزام بـــإخـــراج هــــذه الـــحـــاالت 

بـــــــــاالعـــــــــتـــــــــمـــــــــاد عـــــــــــــىل األعـــــــــــــــــــــــــــــراض املـــــــرضـــــــيـــــــة 
وتـــحـــديـــد الــــفــــرة الـــزمـــنـــيـــة لــلــشــفــاء دون 
الــلــجــوء إىل الفحص املــخــري، يف حالة 
اســـتـــيـــفـــاء الـــــشـــــروط املـــطـــلـــوبـــة.  وأشــــــارت 
الـــهـــيـــئـــة إىل أن هـــــــذه الــــــشــــــروط تــتــضــمــن 
إتـــمـــام 14 يـــومـــاً يف الـــعـــزل الــصــحــي، وال 
يـــــشـــــرط إتــــــمــــــام األيـــــــــــــام الــــــــــــــ14 يف املــــنــــشــــأة 
ذاتها، بل يتم احتساب األيام منذ اليوم 
األول ألخـــــذ املـــســـحـــة الــطــبــيــة الــتــأكــيــديــة 

لإلصابة بالفريوس، أو منذ اليوم األول 
لــــظــــهــــور األعــــــــــــــراض، إذا تـــمـــكـــن الــطــبــيــب 
املــعــالــج مــن تــحــديــد ذلـــك ضــمــن الــتــاريــخ 
املــــــــريض لــــلــــحــــالــــة، كــــمــــا تـــتـــضـــمـــن تــحــســن 
األعــــــــراض )إن وجــــــــدت(، وخـــلـــو املـــريـــض 
مــــن أي أعـــــــــراض لــــلــــحــــرارة )37.5 درجــــة 
مــــئــــويــــة( ملــــــدة ثــــالثــــة أيـــــــام مـــتـــتـــالـــيـــة ودون 
ــــبـــــل إخـــــــــراج  ــــافـــــضـــــة لــــــلــــــحــــــرارة قـ أدويــــــــــــــة خـ
املـــــــريـــــــض. ولــــفــــتــــت إىل أن هــــــــذا الـــــــقـــــــرار ال 

يـــــشـــــمـــــل املـــــهـــــنـــــيـــــن الـــــصـــــحـــــيـــــن املـــــصـــــابـــــن 
ــــيـــــد-19«، حـــيـــث يـــتـــوجـــب الــقــيــام  ـــــ»كـــــوفـ بـ
ــــلـــــمـــــرة  ــــبـ بـــــالـــــفـــــحـــــص املـــــــــخـــــــــري لـــــتـــــفـــــاعـــــل الـ
ــــلـــــســـــل )كـــــــوفـــــــيـــــــد بـــــــــي يس آر( قـــبـــل  ــــتـــــسـ املـ
إخـــــــراجـــــــهـــــــم مــــــــن الـــــــــعـــــــــزل، والـــــــتـــــــأكـــــــد مـــن 
حـــــــصـــــــولـــــــهـــــــم عـــــــــــىل نـــــتـــــيـــــجـــــتـــــن ســــلــــبــــيــــتــــن 

متاليتن بفارق 24 ساعة عىل األقل. 
وطلبت الهيئة من جميع املنشآت 
الصحية ضــــرورة االلــتــزام والتقيد التام 
بالتحديث الفوري لحالة مرىض كورونا 
يف نــــــــــــــظــــــــــــــام »حــــــــــــــــصــــــــــــــــانــــــــــــــــة«، واألنـــــــــــظـــــــــــمـــــــــــة 
اإللكرونية الخاصة بسجالت املــرىض، 
بما يتوافق مع التعليمات والتوجيهات 

الصادرة بهذا الشأن.

»صحة دبي« تحدد شروط خروج مصابي 
»كوفيد-19« من العزل الصحي

وجيه السباعي À دبي

»صحة دبي« طالبت 
المنشآت الصحية 
بااللتزام بالتحديث 
الفوري لمرضى 

»كورونا«. À أرشيفية

محاضرة لـ»الموارد البشرية الحكومية« تكشف عن   
3 إيجابيات لجائحة »كورونا«.

ألف عضو في نادي الموارد البشرية
12

يعد نادي الموارد البشرية، الذي أنشأته الهيئة االتحادية 
للموارد البشرية الحكومية عام 2010، إحدى أهم المنصات 

التفاعلية في المنطقة، ألصحاب التجارب المميزة تحت سقف 
واحد، لتبادل األفكار والخبرات والحلول التي من شأنها تعزيز 

األدوار المنوطة بإدارات الموارد البشرية والخدمات 
المؤسسية، وغيرها في مختلف القطاعات.

ويضم النادي أكثر من 12 ألف منتسب من داخل الدولة 
 لكل من يرغب من المعنيين 

ً
وخارجها، إذ يفتح النادي أبوابه مجانا

والمهتمين بمجاالت الموارد البشرية والدعم المؤسسي وغير 
ذلك، عبر التقدم بطلب انتساب للنادي من خالل الموقع 

اإللكتروني للهيئة، والبريد اإللكتروني للنادي.

3000
عضو في نادي الموارد 
البشرية، تابعوا المحاضرة 
عن ُبْعد.

القرار ال يشمل المهنيين الصحيين، 
المصابين بـ»كوفيد-19«.
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التركيز على األفكار اإليجابية يشغل الشخص عن التفكير 
في »الفيروس« والمرض.
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حــــذر أخــصــائــيــون اجــتــمــاعــيــون اآلبــــاء 
واألمــــــــهــــــــات مــــــن الــــــــــرد عــــــى تـــــســـــاؤالت 
األطفال بخصوص »كورونا« بشكل 
ســلــبــي، خــصــوصــاً الـــذيـــن لـــم تــتــجــاوز 
أعمارهم 12 سنة، وذلك لتجنيبهم 
اآلثـــــــــــــــــار الـــــنـــــفـــــســـــيـــــة أو بـــــــــث الـــــــــرعـــــــــب يف 
نـــــــــفـــــــــوســـــــــهـــــــــم وجـــــــــعـــــــــلـــــــــهـــــــــم يـــــــــشـــــــــعـــــــــرون 
باالرتباك والقلق والــخــوف، السيما 
بعدما تغريت حياتهم جذرياً خالل 

األزمة الراهنة التي يمر بها العالم.
وقـــــــالـــــــوا لــــــــــــ»اإلمـــــــــــارات الـــــــيـــــــوم« إن 
هناك طرقاً عدة للرد عى تساؤالت 
األطفال واإلجابة عليها بموضوعية 
وإيــــــــجــــــــابــــــــيــــــــة بــــــــعــــــــيــــــــداً عـــــــــــن الـــــســـــلـــــبـــــيـــــة، 
ـــــة لـــــتـــــقـــــديـــــم  ــنـــــــوعــ ــــتـــــ وتـــــــــــوجـــــــــــد آلـــــــــــيـــــــــــات مـــ
املــعــلــومــات لــأطــفــال بــصــورة بسيطة 
املـــــــــعـــــــــنـــــــــى  إدراك  مــــــــــــــــــن  لــــــــــيــــــــــتــــــــــمــــــــــكــــــــــنــــــــــوا 
واملــعــطــيــات الحقيقية حــول فــريوس 
كـــــورونـــــا، مـــنـــهـــا الـــتـــحـــدث مـــعـــهـــم عــن 
مخاوفهم وبــث الثقة يف نفوسهم، 
وضـــــرورة إشــــراك األطـــفـــال يف تطبيق 
ــــعــــــادات الـــصـــحـــيـــة لـــلـــمـــحـــافـــظـــة عــى  الــ

مناعة أجسامهم.
ــــيــــــالً، أكــــــــــــدت األخــــصــــائــــيــــة  ــــفــــــصــ وتــ
ــــيــــــة، ســــــــــــاره الـــــــحـــــــربـــــــي، أنـــــه  ــــاعــ ــــمــ ــتــ ــ االجــ
يــجــب عــى األشــخــاص الــقــائــمــن عى 
رعاية األطفال سواء كانوا الوالدين 
ــــــوب عـــــنـــــهـــــم، أن يـــتـــجـــنـــبـــوا  ــنـ ــ ــ أو مــــــــن يـ
الـــــــــتـــــــــعـــــــــامـــــــــل بــــــــهــــــــلــــــــع مـــــــــبـــــــــالـــــــــغ فـــــــــيـــــــــه مـــــع 
األطفال خالل أزمــة »كــورونــا«، وأن 
يــــكــــونــــوا أكــــــر هــــــــــدوءاً حـــتـــى ال يــنــقــلــوا 
قلقهم بشكل مباشرة إىل األطفال، 
مـــــشـــــرية إىل أهــــمــــيــــة أخـــــــذ املـــعـــلـــومـــات 
مــــــــــن مــــــــــصــــــــــادر مــــــــوثــــــــوقــــــــة مـــــــثـــــــل وزارة 
الــصــحــة ووقــايــة املــجــتــمــع، واملــنــصــات 

اإلعالمية الرسمية يف الدولة.
ــــــى اآلبـــــــــاء  وتـــــابـــــعـــــت أنـــــــــه يـــــجـــــب عـ
واألمــــــــــــــــــهــــــــــــــــــات نـــــــــقـــــــــل املــــــــــعــــــــــلــــــــــومــــــــــات إىل 
أطــفــالــهــم بــمــا يتناسب مــع أعــمــارهــم 
بطريقة تساعدهم عى فهم الواقع 
الـــــخـــــارجـــــي، إذ إنــــهــــم يف هــــــذا الــــوقــــت 
بحاجة مساعدتهم يف تكوين صورة 
حول هذا الفريوس الذي فرض هذه 
ــــئـــــة، مـــــشـــــرية إىل أن  ــــاجـ ــــفـ الـــــــظـــــــروف املـ
املــــــــــــمــــــــــــارســــــــــــات اإليـــــــــجـــــــــابـــــــــيـــــــــة الـــــعـــــمـــــلـــــيـــــة 
والــنــفــســيــة لــهــا دور كــبــري يف تــخــفــيــف 
ــــة بــــــــإشــــــــراك  ــــبــ ــــالــ قــــــلــــــق األطــــــــــــفــــــــــــال، مــــــطــ
األطفال يف تطبيق العادات الصحية 
ــــافــــــظــــــة عــــــــــى مـــــــنـــــــاعـــــــة الـــــجـــــســـــم  ــــمــــــحــ ــــلــ لــ
ونــــــــــظــــــــــافــــــــــتــــــــــه الــــــــــشــــــــــخــــــــــصــــــــــيــــــــــة، وشـــــــــــــــرح 

وتـــــــــطـــــــــبـــــــــيـــــــــق اإلجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراءات الـــــــــوقـــــــــائـــــــــيـــــــــة 
واالحــــــــــــرازيــــــــــــة داخــــــــــــل وخــــــــــــــارج املـــــنـــــزل 
لـــــــتـــــــوعـــــــيـــــــتـــــــهـــــــم بـــــــــــاتـــــــــــخـــــــــــاذ اإلجــــــــــــــــــــــــــــــــراءات 
االحـــــــــــــرازيـــــــــــــة دون إحــــــســــــاســــــهــــــم بــــــأن 

املوضوع خطر.
وطـــــــــالـــــــــبـــــــــت الـــــــــحـــــــــربـــــــــي الـــــــــوالـــــــــديـــــــــن 
بــتــغــذيــة نــفــســيــة الــطــفــل بــاملــعــلــومــات 
االيجابية مثل أن الفريوس ال يصيب 
ــــفـــــعـــــة مـــــقـــــارنـــــة  ــــرتـ ــــنـــــســـــب مـ األطـــــــــفـــــــــال بـ
بــــــالــــــبــــــالــــــغــــــن وكـــــــــبـــــــــار الـــــــــســـــــــن، وتــــــريــــــر 
الـــتـــغـــيـــريات الـــتـــي طـــــرأت عــلــيــهــم مــثــل 
التباعد االجــتــمــاعــي، وغــلــق املـــدارس 
ومـــدن األلــعــاب، وإيــقــاف اصطحاب 
األطفال إىل األسواق، بأنها خطوات 
تـــســـاعـــد الـــــدولـــــة يف مـــنـــع انـــتـــشـــار هـــذا 
الــــــــــفــــــــــريوس حــــــتــــــى يــــســــتــــطــــيــــع الـــــــكـــــــادر 
الطبي مــســاعــدة املــرىض ممن هــم يف 
حــاجــة مــاســة إىل املــســاعــدة، مــؤكــدة 
أهــــــمــــــيــــــة إعـــــــــطـــــــــاء األطــــــــــفــــــــــال أمــــــــــــل عـــن 
املستقبل القريب وعــودة الحياة إىل 
طــــبــــيــــعــــتــــهــــا بـــــعـــــد أزمــــــــــــة كـــــــــورونـــــــــا الــــتــــي 
ستنتهي قــريــبــاً لــحــمــايــتــهــم مــن اآلثـــار 
النفسية التي قد تصيبهم جراء هذه 

األزمة.
مـــــــــــــــن جــــــــــانــــــــــبــــــــــه قــــــــــــــــــــال األخـــــــــــــصـــــــــــــايئ 
االجــتــمــاعــي، يعقوب الــحــمــادي، إن 

أســئــلــة األطــفــال الــريــئــة البـــد لــهــا من 
إجــــــابــــــات جــــريــــئــــة مـــــن آبــــائــــهــــم بــشــكــل 
شفهي وعلمي واضــح وبسيط دون 
الــــــــــــدخــــــــــــول يف الــــــتــــــفــــــاصــــــيــــــل الـــــــــتـــــــــي قــــد 
تــحــدث الــخــوف يف نــفــوس األطــفــال، 
الفـــتـــاً إىل أن أســئــلــة األطــــفــــال أحــيــانــاً 

ــــكـــــون مــــفــــيــــدة لــــلــــكــــبــــار، وتــــحــــتــــاج إىل  تـ
بحث عن املعلومات لإلجابة عليها، 
ــــــخ األطـــــــــــفـــــــــــال عــــى  ــيـ ــ ــ ــــوبـ ــ مـــــــــــحـــــــــــذراً مــــــــــن تـ
ــــهــــــم كـــــــونـــــــهـــــــم يـــــــحـــــــتـــــــاجـــــــون إىل  ــــتــ ــلــ ــ ــئــ ــ أســ
ــــا، وقــــــــــــد يـــــــلـــــــجـــــــؤون إىل  ــــهــ ــــيــ ــــلــ إجـــــــــابـــــــــة عــ
أشـــــــــــخـــــــــــاص يــــــعــــــطــــــونــــــهــــــم مــــــعــــــلــــــومــــــات 

تخيفهم.
وتـــابـــع أن الــطــفــل يــتــمــتــع بــذاكــرة 
قــــــــــــويــــــــــــة فــــــــــتــــــــــجــــــــــده يــــــــــتــــــــــذكــــــــــر األحــــــــــــــــــــــــداث 
واملـــــــــواقـــــــــف بــــشــــكــــل أكـــــــــر وأســـــــــــــرع مـــن 
اآلبـــــــاء واألمـــــهـــــات، وعـــــى اآلبـــــــاء بــنــاء 
ــــيـــــة األبــــــــــنــــــــــاء بــــتــــعــــلــــيــــمــــهــــم كـــيـــفـــيـــة  ــــلـ عـــــقـ
االســـــــتـــــــفـــــــادة مـــــــن الــــــتــــــجــــــارب الــــيــــومــــيــــة 
واملشاهدات اإللكرونية أو املتلفزة، 
كونهم يمكثون أمامها ساعات عدة 
إلفراغ ما سببته لهم أزمة »كورونا«.

بــــدورهــــا أفــــــادت املـــديـــر الــتــنــفــيــذي 
ملــــكــــتــــب الـــــــشـــــــارقـــــــة صـــــديـــــقـــــة لـــلـــطـــفـــل، 
الدكتورة حصة خلفان الغزال، بأن 
الـــــــوضـــــــع الــــــــراهــــــــن وضـــــــــع األهـــــــــــل أمـــــــام 
الـــعـــديـــد مــــن الـــتـــحـــديـــات والــــفــــرص يف 
الوقت نفسه، الفتاً إىل أن اآلباء هم 
ــــتـــــحـــــدي  ــــويــــــل هـــــــــــذا الـ األقــــــــــــــــدر عــــــــى تــــــحــ
ــيـــــشـــــه الـــــــعـــــــالـــــــم إىل فـــــرصـــــة  ــ ــــعـ الـــــــــــــــذي يـ
حـــــــقـــــــيـــــــقـــــــيـــــــة لــــــــلــــــــتــــــــقــــــــرب مــــــــــــــن أبـــــــنـــــــائـــــــهـــــــم 
ومـــــــــحـــــــــاكـــــــــاة أفـــــــــكـــــــــارهـــــــــم وعــــــقــــــولــــــهــــــم، 
ــــــن  ومــــــــــــســــــــــــاعــــــــــــدتــــــــــــهــــــــــــم يف الــــــــــــبــــــــــــحــــــــــــث عـ
اإلجابات واالحتماالت التي تفرضها 
عــــــــقــــــــولــــــــهــــــــم املــــــــلــــــــيــــــــئــــــــة بـــــــــحـــــــــب املــــــــعــــــــرفــــــــة 
واالســـــتـــــكـــــشـــــاف، ومــــســــاعــــدتــــهــــم عــى 

اجتياز هذه املرحلة.
وبينت ضرورة إصغاء األهل إىل 
تــســاؤالت أطــفــالــهــم، والــســمــاح لهم 
بالتعبري عن مشاعرهم ومخاوفهم 
بـــحـــريـــة حـــتـــى ال تــــراكــــم وتـــتـــحـــول إىل 
أعـــــــــــــــــــراض نــــــفــــــســــــيــــــة، مــــــطــــــالــــــبــــــة اآلبـــــــــــــاء 
بــــطــــرح بـــعـــض األســــئــــلــــة عــــى أبـــنـــائـــهـــم 
ملـــــــعـــــــرفـــــــة مـــــــــــــدى إدراكـــــــــــــهـــــــــــــم وفــــهــــمــــهــــم 

للمعلومات التي يقدمونها لهم.
وأشـــــــارت إىل أن الـــعـــالقـــة املــتــيــنــة 
بــن الــطــفــل وأســرتــه تــســاعــده بشكل 
كبري عى تجاوز املخاوف التي تحيط 
به، الفتة إىل أهمية استثمار أوقات 
الــــــفــــــراغ يف أشـــــيـــــاء تـــســـعـــد األطـــــفـــــال، 
ــــــل بـــالـــصـــدق والـــشـــفـــافـــيـــة  وتــــحــــي األهـ
مـــــع أطــــفــــالــــهــــم يف تــــقــــديــــم املـــعـــلـــومـــة، 
وبــــــــــث الــــطــــمــــأنــــيــــنــــة يف نـــــفـــــوســـــهـــــم عـــر 
اإلجــــــابــــــة عـــلـــيـــهـــم بـــــوضـــــوح وشـــفـــافـــيـــة 
مــــــــــــــع تـــــــبـــــــســـــــيـــــــط املـــــــــــعـــــــــــلـــــــــــومـــــــــــات حـــــســـــب 
فئاتهم العمرية وشخصياتهم دون 
إفــــزاعــــهــــم أو تــخــويــفــهــم مــــن فــــريوس 

كورونا. 

طالبوا اآلباء بالتعامل معهم بإيجابية لتقليل مخاوفهم

أخصائيون يحذرون من اآلثار النفسية 
لـ »كورونا« في األطفال

محمد الرفاعي À الشارقة

الرهان على وعي والتزام 
الجمهور باإلجراءات االحترازية

كـل يــوم

سامي الريامي

ال أملك أرقامًا دقيقة، لكن من خالل املؤشرات الواضحة، 
ومشهد الشوارع واملناطق شبه الخالية من السيارات، ومن 

خالل مشاهد التواصل عن ُبعد التي انتشرت، فإن نسبة التزام 
املواطنني بإجراءات التباعد االجتماعي، واالبتعاد عن التجمعات 

العائلية خالل عيد الفطر السعيد كانت عالية جداً، ما ينم عن 
وعي حقيقي، وثقة واحرتام تام لقرارات الحكومة، وهذا هو 

املعنى الحقيقي الرائع للمواطنة اإليجابية.
الرهان كان عىل وعي املواطنني، ومسؤوليتهم يف مشاركة 
الجهات املختصة ملنع انتشار فريوس كورونا املستجد، ونتيجة 
هذا الرهان كانت التزامًا من معظم الفئات، وبشكل مطمنئ، 
خصوصًا أن الظروف صعبة للغاية عىل الجميع، فالعيد كان 

مختلفًا، وحزينًا، ويفتقد أهم عنصر من عناصر الفرح فيه، وهو 
التقاء األحبة، وزيارة األهل واألقارب.

ومع ذلك، كان الناس فرحني يف التزامهم باإلجراءات 
االحرتازية، وحريصني عىل عدم كسر أي قرار متعلق بإجراءات 

الوقاية من الفريوس، فتباعدوا اجتماعيًا، لكنهم تواصلوا 
إلكرتونيًا وتقنيًا، لذلك تغري شكل العيد، لكن لم يتغري شعور 

الفرحة به، فكان عيداً سعيداً رغمًا عن »كورونا«، ولعل أهم 
وأجمل فرحة ملسناها يف هذا العيد، هي حرصنا عىل أن نحمي 
ونحافظ عىل من نحب ونبقيهم بصحة وسالمة بعيداً عن أي 

مكروه.
االلتزام التام باإلجراءات االحرتازية والوقائية هو كلمة السر 

يف نجاحنا ملواجهة الفريوس ومكافحته ومحاصرته ثم القضاء 
عليه، وهي ما نحتاجه خالل املرحلة املقبلة، بل نحتاج أن نتشدد 

فيها، ونحرص عليها، يف كل وقت، وكل مكان خارج املنزل، 
فلنجعلها جزءاً من حياتنا، ال تنفصل عنا أبداً، فلنحرص عىل 

التباعد االجتماعي، ولنحافظ عىل تلك املسافة الكفيلة بمنع 
وصول رذاذ الفريوس إلينا، ولنحرص كذلك عىل لبس الكمامة 
باستمرار، فهي الوقاية الحقيقية من فريوس كورونا وغريه من 
الفريوسات، ولننظف أيدينا باستمرار. إذا حرصنا عىل فعل كل 

ذلك فال خوف علينا من »كورونا« وال غريه، ونستطيع أن نعيش 
حياتنا، ونستمتع بها أيضًا، إىل أن تنفرج هذه األزمة.

رهان الحكومة عىل وعي الجمهور مستمر، لذلك جاءت 
القرارات الحكومية الجديدة باستئناف الحركة االقتصادية لفرتة 

17 ساعة يوميًا، وفتح معظم األنشطة تدريجيًا، ويف ذلك 
تخفيف كبري عىل أفراد املجتمع، وتهيئة لهم ملعاودة حياتهم 

الطبيعية التي افتقدوها، ولكن هذا ال يعني أبداً التساهل 
والتهاون يف اإلجراءات االحرتازية املطلوبة، فاستئناف الحركة 

االقتصادية مرتبط بشكل وثيق، غري قابل للتجزئة، بااللتزام 
باإلجراءات االحرتازية التي أقرتها الحكومة، والتي الحظت من 

خاللها وجود مؤشرات إىل إمكانية انتقالنا من مرحلة الخوف 
التام من الفريوس إىل مرحلة إمكانية التعايش معه دون 

الخوف من انتشاره، شريطة التشديد عىل االلتزام بتلك 
اإلجراءات.

twitter@samialreyami
reyami@emaratalyoum.com

يعقوب الحمادي:

يئة »أسئلة األطفال البر
البد لها من إجابات 

بشكل علمي.. واضح 
وبسيط«.

زرع الثقة في نفوس األطفال
أفادت األخصائية االجتماعية، والء أبوشمر، بأن أول خطوة 

لإلجابة عن تساؤالت األطفال خالل الفترة الحرجة التي يمر بها 
، فهم ما يدور في عقولهم وأفكارهم وإدراكهم 

ً
العالم حاليا

حول »كورونا«، وبناء عليه يتم تحديد كمية ونوع المعلومات 
التي يجب اإلجابة عليها، وتجنب اإلجابة بشكل سريع وسلبي، 

 بعد أن 
ً
مبينة أن الطفل لديه إدراك كبير لما يدور حوله، خصوصا
تم منعه من أشياء كثيرة يحبها في حياته مثل اللعب 

والمدرسة واألصدقاء.
وأشارت إلى أن اآلباء يترتب عليهم كثير من المسؤوليات لزرع 
الثقة في نفوس األطفال وعدم تخويفهم وبث الذعر في 

نفوسهم، وذلك من خالل توعيتهم باإلجراءات االحترازية بشكل 
منحهم بسيط عبر استخدام أساليب التشجيع، مثل 

مكافآت اللتزامهم بتعقيم أيديهم 
وشراء األلعاب المنزلية لهم بين فترة 
وأخرى، ومشاركتهم في األنشطة 

البيتية مثل المساعدة في إعداد 
طبق حلوى أو ما شابه ذلك، 

بهدف تقليل أسئلتهم المحرجة، إذ 
إن األطفال عندما يشعرون 

بالملل تزيد أسئلتهم.

 علمية لإلجابة 
ً
أخصائيون اجتماعيون يحددون طرقا

على تساؤالت األطفال بشكل علمي.

أعــــــــلــــــــنــــــــت وزارة الــــــــــربــــــــــيــــــــــة والــــــتــــــعــــــلــــــيــــــم 
اســتــئــنــاف الـــــدراســـــة »عـــــن بـــعـــد« الــيــوم 
األربــــــعــــــاء يف كـــــل املـــــــــــدارس الــحــكــومــيــة 

والخاصة التي تطبق منهاج الوزارة.
وأوضــــــــحــــــــت أن حــــصــــص الـــتـــعـــلـــم 
ــــيــــــة  ــــانــ ــــثــ الــــــــــــــــــذيك املــــــــبــــــــاشــــــــر لـــــلـــــحـــــلـــــقـــــتـــــن الــ
والــثــالــثــة )الــصــفــوف مـــن الــخــامــس إىل 
الـــثـــاين عــشــر( تنطلق يف تــمــام الــســاعــة 
ــــاً، فــــيــــمــــا يـــــبـــــدأ طــلــبــة  ــــاحــ ــــبــ الــــتــــاســــعــــة صــ
الحلقة األوىل )الصفوف من األول إىل 
الــــرابــــع( حصصهم الـــدراســـيـــة الــســاعــة 

الثانية ظهراً.
وكـــــانـــــت وزارة الــــربــــيــــة والــتــعــلــيــم 
ــــنـــــت جــــــــــــــداول الـــحـــصـــص  ــلـ ــ ــــبـــــق أن أعـ سـ
الدراسية املــقــررة ملا بعد شهر رمضان 
املــبــارك، وحـــددت 20 حصة أسبوعياً 

للتعلم الــــذيك املــبــاشــر لطلبة الحلقة 
األوىل يف الصفوف من األول إىل الرابع 
وطــلــبــة الــحــلــقــة الــثــانــيــة لــلــصــفــوف من 
الخامس إىل الثامن، كما حددت 25 
ــــثــــــة  ــــالــ ــثــ ــ حـــــــصـــــــة أســــــــبــــــــوعــــــــيــــــــاً لـــــلـــــحـــــلـــــقـــــة الــ
الصفوف مــن التاسع إىل الــثــاين عشر 

للمسارات العام والنخبة واملتقدم.
وعـــــــــى صــــعــــيــــد حـــــصـــــص الــــنــــشــــاط 
الـــصـــبـــاحـــيـــة أســـبـــوعـــيـــاً حـــــــددت الـــــــــوزارة 
خــــــــمــــــــس حــــــــصــــــــص لــــــلــــــحــــــلــــــقــــــة األوىل، 
وخــــــمــــــس حـــــصـــــص لـــلـــحـــلـــقـــة الــــثــــانــــيــــة، 
وســـــــــــبـــــــــــع حـــــــــصـــــــــص لــــــلــــــحــــــلــــــقــــــة الـــــــثـــــــانـــــــيـــــــة 
والــــحــــلــــقــــة الــــثــــالــــثــــة »مــــــســــــار الــــنــــخــــبــــة«، 
ــــلـــــقـــــة الـــــثـــــالـــــثـــــة  ــــلـــــحـ ــــــصـــــــص لـ وخــــــــمــــــــس حـ

للمسارين العام واملتقدم.
أبوظبي Àـ  وام

استئناف الدراسة بمدارس 
الدولة »عن ُبعد« اليوم

. À  أرشيفية
ً
حصص التعلم الذكي للحلقة األولى تنطلق في الثانية ظهرا

أخصائيون طالبوا اآلباء بمساعدة أوالدهم على اجتياز هذه المرحلة. À أرشيفية
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وجيه السباعي À دبي

أفادت بلدية دبي بأنها وضعت خطة 
متكاملة ملكافحة انتشار البعوض يف 
بــــــــعــــــــض مــــــــنــــــــاطــــــــق دبــــــــــــــــــــي، تــــــــرتــــــــكــــــــز عــــى 
اســــــــــــتــــــــــــخــــــــــــدام األســــــــــــــــــمــــــــــــــــــاك، واملـــــــــصـــــــــائـــــــــد 
الــذكــيــة، واســتــخــدام الــطــائــرات بــدون 
طيار )الدرونز( يف رش املبيدات قليلة 
ــــيـــــة وصــــــديــــــقــــــة لــــلــــبــــيــــئــــة لـــلـــقـــضـــاء  الـــــســـــمـ

عليه.
وقـــال مــديــر قسم مكافحة آفــات 
ــــــة يف إدارة خــــــدمــــــات  ــــامـ ــ ــــعـ ــ ــــة الـ الــــــصــــــحــ
الـــــصـــــحـــــة الـــــــعـــــــامـــــــة، املــــــهــــــنــــــدس هــــشــــام 
عبدالرحمن اليحيى، إن البلدية تنفذ 
نــــحــــو 40 ألـــــــف طــــلــــب خـــــدمـــــة ملـــكـــافـــحـــة 
الـــبـــعـــوض ســـنـــويـــاً يف مـــنـــاطـــق مــخــتــلــفــة 

من اإلمارة.
وأوضـــــــــــــــــــــــح الـــــــيـــــــحـــــــيـــــــى لــــــــــــــــــ»اإلمـــــــــــــــــارات 
الــــــــيــــــــوم« أن هــــــطــــــول األمــــــــطــــــــار بـــكـــمـــيـــات 
كبرية يف الفرتة األخرية، أدى إىل زيادة 
مـــــــــعـــــــــدالت انـــــــتـــــــشـــــــار الـــــــبـــــــعـــــــوض وآفــــــــــــات 
الصحة العامة األخــــرى، وكـــّون قسم 
مـــكـــافـــحـــة آفــــــــات الــــصــــحــــة الــــعــــامــــة فــــرق 
ــــتـــــخـــــصـــــصـــــة، لــــتــــنــــفــــيــــذ حــــمــــات  عــــــمــــــل مـ
مـــكـــثـــفـــة ملــــكــــافــــحــــة الـــــبـــــعـــــوض )الــــــريقــــــات 
والــــحــــشــــرة الـــكـــامـــلـــة( يف 224 مــنــطــقــة، 
ويتم التنفيذ باستخدام مبيدات قليلة 
السمية وصديقة للبيئة، واستخدام 
األســـمـــاك، وعــمــلــيــات الــــرش الــفــضــايئ 

باستخدام الطائرات بدون طيار.
وتابع أن البلدية كثفت استخدام 
املــصــائــد الــحــديــثــة والــصــديــقــة للبيئة، 
الــتــي تــعــمــل ذاتـــيـــاً الصــطــيــاد الــبــعــوض 
والــتــخــلــص مـــنـــه، مـــن دون اســتــخــدام 
املـــــــبـــــــيـــــــدات يف تـــــجـــــمـــــعـــــات املـــــــــيـــــــــاه، الــــتــــي 
تتسبب يف قتل الكائنات املائية األخرى 
املفيدة للبيئة، كما يتم تنفيذ حمات 
ــيـــــة يف املــــــــراكــــــــز الـــــتـــــجـــــاريـــــة ومــــــراكــــــز  ــ تـــــوعـ
الــتــســوق، واملــــدارس واملــراكــز الصحية 
وزيــــــــــــــــــارة املـــــــــــنـــــــــــازل، لـــــتـــــوعـــــيـــــة الــــجــــمــــهــــور 
بــــــالــــــطــــــرق املــــــثــــــى ملـــــكـــــافـــــحـــــة الـــــبـــــعـــــوض، 
ومنعه من التكاثر حول املنزل، ويعد 
بـــــــــرامـــــــــج الــــــتــــــوعــــــيــــــة والـــــتـــــثـــــقـــــيـــــف مــــكــــمــــاً 

لربنامج املكافحة.
وذكـــــــــر الــــيــــحــــيــــى أن الــــقــــســــم لـــديـــه 
مشروع لرتبية األسماك ينتج نحو 20 
ألــف سمكة ســنــويــاً، يتم استخدامها 
يف الـــــــــــــتـــــــــــــهـــــــــــــام يــــــــــــــــرقــــــــــــــــات الـــــــــــــبـــــــــــــعـــــــــــــوض يف 
تــــــــجــــــــمــــــــعــــــــات املـــــــــــــيـــــــــــــاه وأحـــــــــــــــــــــــــــــواض الـــــــــــــري 

باملزارع.
ولــــــــفــــــــت إىل اســــــــتــــــــخــــــــدام طــــــــائــــــــرات 
بــــــدون طـــيـــار يف رصـــــد وتـــحـــديـــد مـــواقـــع 
تــــــــجــــــــمــــــــعــــــــات املــــــــــــــيــــــــــــــاه ومــــــــــــــــواقــــــــــــــــع تـــــــــوالـــــــــد 
الـــــــــــــبـــــــــــــعـــــــــــــوض، ورش املـــــــــــــبـــــــــــــيـــــــــــــدات عـــــى 
املــســطــحــات املـــائـــيـــة الـــكـــبـــرية، الفـــتـــاً إىل 
تــــــكــــــثــــــيــــــف حــــــــــمــــــــــات املــــــــــســــــــــح واملــــــــــراقــــــــــبــــــــــة 
والــــــــتــــــــفــــــــتــــــــيــــــــش املــــــــــيــــــــــدانــــــــــيــــــــــة يف املـــــــنـــــــاطـــــــق 
االســــــــتــــــــثــــــــمــــــــاريــــــــة ومــــــــنــــــــاطــــــــق الــــــتــــــطــــــويــــــر، 
ــــيـــــات املــــكــــافــــحــــة  ــلـ ــ ــــمـ لــــتــــقــــيــــيــــم بـــــــرامـــــــج وعـ
املنفذة، واتــخــاذ اإلجـــراءات القانونية 
الازمة بحق الشركات التي لم تلتزم 
بمعايري قسم مكافحة آفات الصحة 

العامة.
وذكــــر الــيــحــيــى أن قــســم مكافحة 
آفات الصحة العامة هو املسؤول عن 
تنظيم وتنفيذ عمليات مكافحة آفات 
ــــيـــــذ عـــمـــلـــيـــات  ــــنـــــفـ الـــــصـــــحـــــة يف دبــــــــــــي، وتـ
مــيــدانــيــة ملــســح آفـــــات الــصــحــة الــعــامــة 
ومــــراقــــبــــتــــهــــا ومــــكــــافــــحــــتــــهــــا، يف املـــــواقـــــع 
الـــــــخـــــــاضـــــــعـــــــة لــــــلــــــبــــــلــــــديــــــة يف الـــــــبـــــــحـــــــريات 
والــنــوافــري وتجمعات املــيــاه الجوفية، 

وأحـــــــــــــــواض الـــــــــــري بـــــــــاملـــــــــزارع يف املــــنــــاطــــق 
الريفية، ويتوىل عمليات املكافحة يف 

كل املناطق.
وأشــــــــــــــــار إىل تــــــأهــــــيــــــل 160 شــــركــــة 
تـــــعـــــمـــــل شــــــريــــــكــــــاً اســــــرتاتــــــيــــــجــــــيــــــاً لـــتـــنـــفـــيـــذ 
ــــة آفــــــــــــــــــات الـــــصـــــحـــــة  ــ ــــــحـ ــــافـ ــ ــــكـ ــ ــــــات مـ ــيـ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــــمـ ــ عـ
الــــــــعــــــــامــــــــة يف الـــــــــبـــــــــحـــــــــريات والـــــــــنـــــــــوافـــــــــري، 
وتــجــمــعــات املـــيـــاه الــجــوفــيــة يف املــنــاطــق 
االســــــــــتــــــــــثــــــــــمــــــــــاريــــــــــة ومــــــــــنــــــــــاطــــــــــق الـــــــتـــــــطـــــــويـــــــر 
الـــعـــقـــاري، ويف املـــؤســـســـات والــهــيــئــات 
الحكومية وشبه الحكومية والتجارية 
وغري التجارية، وتتوىل تنفيذ عمليات 
مــكــافــحــة آفـــــات الــصــحــة الــعــامــة وفــقــاً 
ــــتـــــم  ــــــدة، ويـ ــــمـ ــ ــتـ ــ ــ ــــعـ ــ ملــــــعــــــايــــــري مـــــــــحـــــــــددة ومـ
تــطــبــيــق اإلجــــــــراءات الــقــانــونــيــة الـــازمـــة 

بحق الشركات املخالفة.
وقـــــــال الـــيـــحـــيـــى إن الـــقـــســـم يـــتـــوىل 
اإلشــــــــــــــــــــراف عـــــــــى مـــــكـــــافـــــحـــــة اآلفـــــــــــــــــات يف 
الــبــحــريات والـــنـــوافـــري وتــجــمــعــات املــيــاه 
ـــــة ومــــــــيــــــــاه األمــــــــــطــــــــــار يف دبــــــــي،  ـــــيـ الــــــجــــــوفـ
ويـــــــــنـــــــــفـــــــــذ عــــــــمــــــــلــــــــيــــــــات مـــــــــســـــــــح ومـــــــــراقـــــــــبـــــــــة 
ومكافحة اآلفات وفق برنامج وخطة 
عـــــــــــــمـــــــــــــل وأهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداف ومـــــــــــســـــــــــتـــــــــــهـــــــــــدفـــــــــــات 
مــعــتــمــدة، الفـــتـــاً إىل أن دبــــي بــهــا 300 
تــــــــجــــــــمــــــــع مـــــــــــيـــــــــــاه و1400 حــــــــــــــــــوض ري 
بــــــــــــاملــــــــــــزارع، وتـــــعـــــتـــــرب جــــمــــيــــعــــهــــا مـــــواقـــــع 

محتملة لتكاثر البعوض.
ولفت إىل وجــود فــارق بــن طلب 
الــــــخــــــدمــــــة والــــــــبــــــــاغ والـــــــشـــــــكـــــــوى، فـــفـــي 
ــــة يــــــقــــــوم طـــالـــبـــهـــا  حــــــالــــــة طـــــلـــــب الــــــخــــــدمــ
باالتصال بمركز االتصال ببلدية دبي 
)800900( أو عـــــرب تـــطـــبـــيـــق )24/  7(، 
ــــانــــــات مــســكــنــه  ــــيــ وتــــســــجــــيــــل بــــيــــانــــاتــــه وبــ
ونـــــوع الـــخـــدمـــة املـــطـــلـــوبـــة، وتـــتـــم زيــــارة 
املــنــزل وتنفيذ الخدمة يف خــال ثاثة 
ــــنـــــفـــــذ الـــــقـــــســـــم نـــــحـــــو 40 ألـــــف  أيـــــــــــــام، ويـ
طـــلـــب خــــدمــــة ســــنــــويــــاً، ويف مــــا يــتــعــلــق 
بـــالـــبـــاغـــات يــــقــــوم الـــشـــخـــص بــالــتــبــلــيــغ 
عــــــن وجــــــــــود آفــــــــــات يف مـــــوقـــــع مــــحــــدد، 
وتــــــــــــتــــــــــــوىل فــــــــــــــــرق الــــــــعــــــــمــــــــل املـــــتـــــخـــــصـــــصـــــة 
البحث والتحري عن اآلفــات ومواقع 
تكاثرها وانــتــشــارهــا، وتنفيذ عمليات 

مكافحة فعالة وآمنة.

ً
تنفذ 40 ألف طلب مكافحة سنويا

»بلدية دبي« 
تكافح البعوض 

باألسماك والمصائد 
الذكية و»الدرونز«

أصـــــــــــــــيـــــــــــــــب عــــــــــــضــــــــــــو فـــــــــــــــريـــــــــــــــق ســــــــــــمــــــــــــاوي 
لـــــــاســـــــتـــــــكـــــــشـــــــاف، املـــــــــــواطـــــــــــن الـــــــشـــــــاب 
ســـــــــــــــالـــــــــــــــم الــــــــــــــــــحــــــــــــــــــمــــــــــــــــــادي، بــــــــــــفــــــــــــريوس 
»كورونا« مرتن خال شهر أبريل 
املـــــــــــــــــــــــايض، وفــــــــــقــــــــــد حــــــــــاســــــــــَتــــــــــي الـــــــشـــــــم 
ــــــه عـــى  ــــــدرتـ ــــقـــــد قـ ــــا فـ والـــــــــتـــــــــذوق، كـــــمـ
املـــــــــــــــي مــــــــــؤقــــــــــتــــــــــاً، عـــــــــــى الـــــــــــرغـــــــــــم مـــــن 
الــــــــــــــتــــــــــــــزامــــــــــــــه بـــــــــــــــــــــارتـــــــــــــــــــــداء الــــــــــكــــــــــمــــــــــامــــــــــات 
والــــــــــــقــــــــــــفــــــــــــازات أثـــــــــــنـــــــــــاء خـــــــــــروجـــــــــــه مــــن 

املنزل.
وقال إنه عندما شعر بالتعب 
ذهـــــــــــــــــــب إىل املــــــــســــــــتــــــــشــــــــفــــــــى وأجـــــــــــــــــــرى 
فــــــــــــحــــــــــــص »كــــــــــــــــــــــــــــورونــــــــــــــــــــــــــــا«، وظــــــــــــهــــــــــــرت 
ـــيــــــة،  ـــــابـــ الـــــنـــــتـــــيـــــجـــــة بــــــعــــــد يــــــــومــــــــن إيــــــجـ

وبعدما شفي تماماً وجاءت نتائج 
ــــر  ــــعــ الــــــــــــفــــــــــــحــــــــــــوص ســــــــلــــــــبــــــــيــــــــة بــــــــــــــــــــدأ يــــــشــ
ــــتـــــوجـــــه إىل  ــــــد، فـ ــــديـ ــ ــــــن جـ بــــالــــتــــعــــب مـ
املــــــــــســــــــــتــــــــــشــــــــــفــــــــــى مـــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــدداً وأجــــــــــــــــــــــــرى 
الــــــــــــــفــــــــــــــحــــــــــــــوص وجـــــــــــــــــــــــــــــــــــاءت الــــــــــنــــــــــتــــــــــائــــــــــج 

إيجابية.
ــــــح الــــحــــمــــادي )34 ســنــة(  وأوضـ
لـــــــــ»اإلمــــــــارات الـــــيـــــوم« أنــــــه أصــــيــــب يف 
بــــــــدايــــــــة شـــــهـــــر أبــــــــريــــــــل املــــــــــــايض بـــــزكـــــام 
ــــفـــــي مــــنــــه،  ــــعــــــب لــــكــــنــــه شـ خــــفــــيــــف وتــ
ــــاودتــــــه أعــــــراض  وبــــعــــد ثــــاثــــة أيـــــــام عــ
الزكام مصحوبة بسعال خفيف، 
ولم يؤثر ذلك يف صحته ولم يجد 
داعـــــــيـــــــاً لــــلــــتــــوجــــه إىل املــــســــتــــشــــفــــى أو 
تـــلـــقـــي الــــعــــاج، وبـــعـــد مــــــرور بــعــض 
ــــعــــــب شـــــديـــــد  ــتــ ــ ــــر بــ ــــعــ األيــــــــــــــــــام بــــــــــــدأ يــــــشــ

وارتــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــاع يف درجـــــــــــــــــــــــــــة حـــــــــــــــــرارتـــــــــــــــــه، 
وإصـــابـــتـــه بــالــحــمــي والــــــربد يف وقـــت 
واحــــــــــــــــــــــد، فــــــــــذهــــــــــب إىل املـــــســـــتـــــشـــــفـــــى 

وأبلغوه بأن حرارته طبيعية.
وتــــــــــــابــــــــــــع: »ذهــــــــــبــــــــــت إىل عـــــــيـــــــادة 
طبية، وتم إعطايئ مخفض حرارة 
ودواء لــلــزكــام، لــكــن الــــدواء الـــذي 
حـــصـــلـــت عـــلـــيـــه لـــــم يــــــــؤدِّ إىل خــفــض 

الحرارة أو عاج الزكام«.
ــــمــــــادي: »اســــتــــمــــرت  ــــابــــــع الــــــحــ وتــ
حالتي الصحية أسبوعن، فقدت 
خـــــــــــالـــــــــــهـــــــــــمـــــــــــا الــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــدرة عـــــــــــــــــى املــــــــــــي 
ملـــســـافـــات طــويــلــة وازداد الــتــعــب يف 
جـــــــــســـــــــدي بـــــــشـــــــكـــــــل مـــــــــلـــــــــحـــــــــوظ، كــــمــــا 
فــــــــقــــــــدت حــــــــاســــــــة الــــــــــــتــــــــــــذوق، وكـــــنـــــت 
أتـــــــذوق الـــطـــعـــام املــــالــــح كـــأنـــه فـــاســـد 
وغـــــري صــــالــــح لـــاســـتـــهـــاك، وبـــــدأت 
أمــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــل لــــــــــــــــــتــــــــــــــــــنــــــــــــــــــاول الــــــــــــــســــــــــــــكــــــــــــــريــــــــــــــات 
والحلويات بشراهة، وعندما ساء 
وضــــــــــــــــعــــــــــــــــي الـــــــــــــصـــــــــــــحـــــــــــــي ذهــــــــــــــــبــــــــــــــــت إىل 
املستشفى، حيث أجري يل فحص 
)كــــــــــــــــــــــــورونــــــــــــــــــــــــا( وظــــــــــــــــهــــــــــــــــرت الـــــــنـــــــتـــــــيـــــــجـــــــة 

إيجابية«.
ولــفــت الــحــمــادي إىل أنـــه تلقى 

ــــــال يف أحــــد  ــــــرجـ الــــــعــــــاج يف قــــســــم الـ
مـــــســـــتـــــشـــــفـــــيـــــات الـــــــــشـــــــــارقـــــــــة، إىل أن 
ظهرت نتائج الفحوص سلبية، ما 
يـــعـــنـــي أنــــــه تــــعــــافــــى مـــــن الـــــفـــــريوس، 
وبـــــــعـــــــد خــــــــروجــــــــه بــــــــأيــــــــام بــــــــــدأ يـــشـــعـــر 
بعودة األعراض نفسها، وتحديداً 
ارتــــــــفــــــــاع الـــــــــحـــــــــرارة والـــــــــــــربد والـــــــزكـــــــام 

املتقلب والسعال.
وأجــــــرى فـــحـــصـــاً آخــــر وتـــبـــن أن 
ــــة إيــــــــجــــــــابــــــــيــــــــة، األمـــــــــــــــر الــــــــــذي  ــيــــــجــ ــ ــتــ ــ ــنــ ــ الــ
كــــــشــــــف عـــــــــن عــــــــــــــودة الــــــــــفــــــــــريوس إىل 
جـــســـده مـــــرة أخــــــرى، واســـتـــمـــر عــى 
تــلــك الــحــال، مــا اضــطــره إىل إجــراء 
10 فــحــوص لـــفـــريوس كـــورونـــا قــبــل 
الــــــــفــــــــحــــــــصــــــــن  نــــــــــتــــــــــيــــــــــجــــــــــة  تـــــــــــظـــــــــــهـــــــــــر  أن 
األخـــــرييـــــن ســـلـــبـــيـــة، مـــعـــلـــنـــة شـــفـــاءه 

التام من الفريوس.
وقــــــــــــــــــــــــــــــــــال: »كــــــــــــــــــانــــــــــــــــــت الـــــــــتـــــــــجـــــــــربـــــــــة 
ــــفـــــــي عــــن  ــ ــــــد عــــــــزلــــــــت نـ ــــقـ ــ ــــــة، فـ ــبـ ــ ــ ــــعـ ــ صـ
زوجــتــي وأطــفــايل لنحو أسبوعن، 
وكانت زوجتي تضع الطعام أمام 
بــــــــــاب الــــــغــــــرفــــــة لــــــتــــــفــــــادي الــــــــعــــــــدوى، 
وبعد التأكد من إصابتي تم إجراء 
فـــحـــص لـــهـــا وألطــــفــــايل، ونـــقـــلـــوا إىل 
الــــحــــجــــر الــــصــــحــــي يف أحــــــد الــــفــــنــــادق 
لـــــــــــحـــــــــــمـــــــــــايـــــــــــتـــــــــــهـــــــــــم والـــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــاظ عــــــــى 

سامتهم«.
ـــا الــجــمــيــع إىل اتـــخـــاذ أكـــرب  ودعــ
ــــيـــــة  قـــــــــــــدر مــــــــــن االحــــــــتــــــــيــــــــاطــــــــات الـــــصـــــحـ
والـــتـــبـــاعـــد االجـــتـــمـــاعـــي، ألن مــصــدر 
الـــــــــــــــفـــــــــــــــريوس غـــــــــــــري مـــــــــــــــعـــــــــــــــروف، وقـــــــــد 
يصيب أي شخص بشكل مفاجئ.

الحمادي عزل فقد حاسَتي الشم والتذوق والقدرة على المشي
نفسه عن زوجته 
وأطفاله 
أسبوعين. À من 
المصدر

مواطن شاب يصاب بـ »كورونا« مرتين 
الحمادي بدأ يميل إلى مصباح أمين À رأس الخيمة

تناول السكريات 
والحلويات بشراهة، 

وأجرى 10 فحوص طبية.

شركات مكافحة مخاِلفة
يلزم األمر المحلي رقم )11( كل المؤسسات ذات العالقة 
بالصحة العامة والمنشآت التجارية وغير التجارية، والمباني 

والمصانع ومراكز التسوق والمواقع اإلنشائية، بالتعاقد مع 
شركات مكافحة حشرات معتمدة، لتتولى مهام عمليات 

مكافحة آفات الصحة العامة، وتتم مخالفة كل من لم يلتزم 
بنظام التعاقد.

وحررت بلدية دبي مخالفات بحق شركات مكافحة حشرات 
مسؤولة عن عمليات المكافحة في مواقع إنشائية 

واستثمارية لمخالفتها التشريعات، ما تسبب في زيادة 
معدالت انتشار البعوض.

بنايات تفرض إجراءات 
صارمة للحد من الزيارات 

في العيد
فـــــرضـــــت بــــنــــايــــات ســـكـــنـــيـــة يف الـــــدولـــــة 
إجــــــــــــــراءات احــــــــرتازيــــــــة صــــــارمــــــة خــــال 
ــــار فـــــــريوس  ــتــــــشــ ــ الـــــعـــــيـــــد لــــلــــحــــد مـــــــن انــ
»كــورونــا«، إذ قــام حــراس الــبــنــايــات 
بـــتـــســـجـــيـــل بــــيــــانــــات الـــــزائـــــريـــــن وأرقـــــــام 
هـــــــــواتـــــــــفـــــــــهـــــــــم وتــــــــــصــــــــــويــــــــــر هــــــــويــــــــاتــــــــهــــــــم، 
إلعـــطـــائـــهـــا إىل الـــجـــهـــات املـــخـــتـــصـــة يف 
حـــــال اكـــتـــشـــاف إصــــابــــات بـــالـــفـــريوس 
بـــــــــــن الــــــــســــــــكــــــــان نــــــتــــــيــــــجــــــة اخــــــتــــــاطــــــهــــــم 

بالزائرين.
وقـــــــــــــــال حـــــــــــــــارس بــــــنــــــايــــــة يف دبـــــــــي، 
جال السيد، إنهم شددوا إجراءات 
الـــزيـــارات الــعــائــلــيــة خـــال الــعــيــد، من 
خـــــــال رصـــــــد الــــــزائــــــريــــــن عــــــرب كـــــامـــــريات 
املـــــــــــــــــراقـــــــــــــــــبـــــــــــــــــة لـــــــــــلـــــــــــحـــــــــــد مـــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــــزيــــــــــــــــــــــارات 
ــــلـــــــة يف الـــــشـــــقـــــق  ـــــائـــ ـــــعــ ــــات الــ ــــعـــ ــــمـــ ـــــجـــ ــتــ ـــ والــ
ــــتـــــواصـــــل مــع  الـــســـكـــنـــيـــة، حــــيــــث يــــتــــم الـ
الــــــســــــكــــــان وتـــــوعـــــيـــــتـــــهـــــم بـــــأهـــــمـــــيـــــة عــــــدم 

التزاور.
وأوضــــــــــــــــــــــــــــــــح، أنـــــــــــــــــــه تــــــــــــــم تـــــســـــجـــــيـــــل 
أســــــــــمــــــــــاء كــــــــــل مــــــــــن جـــــــــــــاء مــــــــــن خــــــــــارج 
البناية وأرقام هواتفهم، لتسليمها 
ـــلــــــجــــــهــــــات املــــــخــــــتــــــصــــــة يف حــــــــــــال تــــبــــن  لـــ
وجــــــــــــود إصـــــــــابـــــــــات بــــــــن الــــــســــــكــــــان مـــن 
قـــــــبـــــــل بـــــــعـــــــض الــــــــــزائــــــــــريــــــــــن، مــــــــــن أجـــــــل 
اتـــخـــاذ اإلجـــــــراءات الــصــحــيــة الـــازمـــة 

للحد من تفي الفريوس.
وأضـــاف أنــه لــم يــســمــح بــدخــول 
كــــــبــــــار الــــــســــــن واألطــــــــــفــــــــــال مـــــــن خـــــــارج 
الــــــــبــــــــنــــــــايــــــــة، حـــــــــفـــــــــاظـــــــــاً عـــــــــــى الــــــســــــامــــــة 

والصحة العامة.
وأفاد مسؤول بشركة عقارات 
يف الـــــــــــــشـــــــــــــارقـــــــــــــة، فـــــــــــّضـــــــــــل عـــــــــــــــــدم ذكـــــــــر 
ــــكـــــان  ــــه الـــــسـ ــيــ ــ اســــــــمــــــــه، بـــــــأنـــــــه تــــــــم تــــــوجــ
بعدم استقبال أي ضيوف أو زائرين 

خال العيد حفاظاً عى سامتهم، 
مــــــتــــــابــــــعــــــاً أنـــــــــــه تـــــــــم تــــــوجــــــيــــــه الـــــــحـــــــراس 
بـــــضـــــرورة تـــســـجـــيـــل بــــيــــانــــات الــــزائــــريــــن 
إلبــــــــقــــــــائــــــــهــــــــا قــــــــــــاعــــــــــــدة بـــــــــيـــــــــانـــــــــات يـــــمـــــكـــــن 
ــــــد  ــــا يف حــــــــــــال تـــــــــم رصـ ــ ــــهـ ــ ــيـ ــ ــ الـــــــــــرجـــــــــــوع إلـ
إصــابــات بــن الــســكــان، خــال األيــام 

املقبلة، لتحديد مصدر اإلصابة.
وذكــــــــر حــــــــارس بــــنــــايــــة ســـكـــنـــيـــة يف 
عجمان، أسامة رؤوف، أنه تم منع 
دخــــول الـــــزوار كــبــار الــســن واألطــفــال 
ــــيــــــد، الـــــــتـــــــزامـــــــاً بـــتـــعـــلـــيـــمـــات  ــــعــ خـــــــــال الــ
الـــــــدولـــــــة وبـــــــــــاإلجـــــــــــراءات االحــــــــرتازيــــــــة، 
ــــــم تــــســــجــــيــــل بـــــيـــــانـــــات الـــــزائـــــريـــــن  كـــــمـــــا تـ
وقــــيــــاس درجــــــة حــــرارتــــهــــم لـــلـــحـــد مــن 

نشر الفريوس بن السكان.
وأوضح أن الحفاظ عى سامة 
وصـــــــــــحـــــــــــة ســـــــــــكـــــــــــان الـــــــــبـــــــــنـــــــــايـــــــــة أولـــــــــــويـــــــــــة 
قصوى، حيث تم منع األطفال من 
الـــــــــــــــلـــــــــــــــعـــــــــــــــب يف املــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــرات، ومــــــــــــنــــــــــــع 
الــتــجــمــعــات أســـفـــل الــبــنــايــة، إضــافــة 
إىل تــوجــيــه الــســكــان بــعــدم استقبال 
أكــــــــــــــــر مــــــــــــن ثـــــــــــاثـــــــــــة ضــــــــــــيــــــــــــوف، وتــــــــــــرك 
مـــــســـــافـــــة كـــــافـــــيـــــة إجــــــــــــــراًء وقــــــائــــــيــــــاً مـــن 

فريوس »كورونا«.
ولــفــت إىل أن الــســكــان تــجــاوبــوا 
مع اإلجــراءات االحرتازية املشددة، 
األمـــــــــــــــر الـــــــــــــــذي أســــــــهــــــــم يف حــــمــــايــــتــــهــــم 

والحفاظ عى سامتهم.
رأس الخيمة À اإلمارات اليوم

بنايات لم تسمح بدخول كبار السن واألطفال. À أرشيفية

البلدية تستخدم »الدرونز« في تحديد تجمعات المياه ورش المبيدات.  À أرشيفية

المهندس هشام اليحيى:

»القسم يراقب ويكافح 
اآلفات، وفق برنامج 

وخطة عمل 
ومستهدفات معتمدة«.

20
ألف سمكة تنتجها 
 ،

ً
البلدية سنويا

وتستخدمها في التهام 
يرقات البعوض.

بنايات سجلت أسماء 
وأرقام هواتف الزوار 

خالل العيد.
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عمرو بيومي À أبوظبي

رصـــــــــــــــدت »اإلمــــــــــــــــــــــــــارات الـــــــــــيـــــــــــوم« إضــــــافــــــة 
ــــهـــــارات  مــــــــــدارس خـــــاصـــــة يف أبــــوظــــبــــي مـ
الـــــــــتـــــــــدريـــــــــس عــــــــــن ُبــــــــعــــــــد ضـــــــمـــــــن شــــــــــروط 
ــــــن الــــــــــــجــــــــــــدد، وذلـــــــــــك  ــــمـ ــ ــلـ ــ ــ ــــعـ ــ تـــــــوظـــــــيـــــــف املـ
اســتــعــداداً إلمــكــانــيــة اســتــمــرار التعليم 
عن بعد خالل العام الدرايس املقبل، 
إضافة إىل ضمان وجود كادر تعليمي 
قــــــــــــادر عـــــــى تــــنــــفــــيــــذ خـــــطـــــط الـــــــدمـــــــج بـــن 
الــــــــتــــــــعــــــــلــــــــيــــــــم الـــــــــتـــــــــقـــــــــلـــــــــيـــــــــدي، والـــــــتـــــــعـــــــلـــــــيـــــــم 
اإللـــــكـــــروين الـــــذي ســتــشــهــده املــنــظــومــة 
التعليمية خالل الفرة املقبلة، عقب 

انتهاء أزمة »كورونا«.
ــــلـــــوبـــــة مـــن  ــــلـــــت املــــــــهــــــــارات املـــــطـ وشـــــمـ
الـــراغـــبـــن يف الـــتـــقـــدم لــوظــيــفــة مــعــلــم، 
الـــــــــحـــــــــصـــــــــول عـــــــــــى الـــــــــرخـــــــــصـــــــــة الــــــــدولــــــــيــــــــة 
لـــقـــيـــادة الـــحـــاســـوب »ICDL«، وقــــدرة 
املعلم عى إنشاء بيئة تعلم إلكرونية 
إيــــجــــابــــيــــة، وتـــصـــمـــيـــم دورات الــتــعــلــيــم 
الــتــفــاعــي لــلــطــلــبــة بــشــكــل يــنــاســب بيئة 
الـــــتـــــعـــــلـــــيـــــم الـــــــــجـــــــــديـــــــــدة، والــــــــــــقــــــــــــدرة عـــى 
الـــــــــــــــشـــــــــــــــرح والـــــــــــــــتـــــــــــــــواصـــــــــــــــل مـــــــــــــــع الـــــــطـــــــلـــــــبـــــــة 
)أونالين(، وابتكار أشكال جديدة من 
ــــــم عـــــــــــر الــــــــــوســــــــــائــــــــــط املــــــــتــــــــعــــــــددة،  ــلـ ــ ــ ــــعـ ــ ــتـ ــ ــ الـ
ــــتــــــوى الـــــخـــــاص  إضـــــــافـــــــة إىل إعـــــــــــــداد املــــــحــ

باملادة العلمية.
وتـــضـــمـــنـــت املــــــــهــــــــارات، الـــــــــــــواردة يف 
إعـــــــــــــالنـــــــــــــات املــــــــــــــــــــــــــــدارس، قــــــــــــــــــدرة املــــــتــــــقــــــدم 
لـــــــلـــــــوظـــــــيـــــــفـــــــة عــــــــــــى إنــــــــــــشــــــــــــاء مــــــســــــتــــــنــــــدات 
جــــديــــدة، واســـتـــخـــدام بـــرامـــج مــعــالــجــة 
الــــــــنــــــــصــــــــوص، والــــــتــــــنــــــقــــــل عــــــــر اإلنـــــــرنـــــــت 
ووســــائــــل الـــشـــرح املـــســـاعـــدة، والـــقـــدرة 
عـــــــــــــى الـــــــــتـــــــــعـــــــــامـــــــــل مـــــــــــــن مـــــــــــوقـــــــــــع الـــــــــويـــــــــب 
الرئيس للمدرسة، ومنصات التعلم 

املتاحة.
وأكــــــــــــــــــد املـــــــــــســـــــــــؤولـــــــــــون يف مـــــــــــــــدارس 
خاصة: عبري جمعة، مختار إبراهيم، 
محمد ســعــود، ولــيــي الــبــغــدادي، أن 
ــــة الــــتــــعــــلــــيــــمــــيــــة ســــتــــتــــغــــري بـــعـــد  ــــظــــــومــ ــنــ ــ املــ
ــــهـــــاء أزمــــــــــة »كــــــــــورونــــــــــا«، لـــــذلـــــك بــــات  ــتـ ــ انـ

ــــكـــــون املــــعــــلــــم قــــــــــــادراً عــى  ضـــــــروريـــــــاً أن يـ
الـــتـــعـــامـــل مــــع الــــوســــائــــل الــتــكــنــولــوجــيــة 
الحديثة وتسخريها لخدمة العملية 
الربوية، وأن يكون قادراً عى تصميم 
ـــهـــاً  ـــطـــاً ومـــوجِّ الــــرامــــج الـــربـــويـــة ومـــخـــطِّ

للسلوك، وضابطاً لبيئة التعلم.
وشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــددوا عـــــــــــــــــــــى أن الــــــــــــتــــــــــــقــــــــــــدم 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي واالنــــتــــقــــال إىل الــتــعــلــيــم 
ــــاً نـــــاقـــــالً  ــــلـــــمـ الــــــهــــــجــــــن، ال يــــتــــطــــلــــبــــان مـــــعـ
لـــلـــمـــعـــرفـــة، إنــــمــــا يـــحـــتـــاجـــان إىل مــعــلــم 
شـــــــريـــــــك، ومـــــــوجـــــــه يــــــرشــــــد الــــطــــلــــبــــة إىل 
مــــــــــصــــــــــدر املــــــــــعــــــــــلــــــــــومــــــــــات، ولــــــــــــديــــــــــــه نــــــزعــــــة 
الـــــــتـــــــعـــــــلـــــــم ذاتـــــــــــــــيـــــــــــــــاً، وتـــــــــطـــــــــويـــــــــر مــــــــهــــــــاراتــــــــه 
وقـــــــــــــــــدراتـــــــــــــــــه ومـــــــــــــعـــــــــــــارفـــــــــــــه، وإملـــــــــــــــــــــــــام بـــــكـــــل 
التقنيات الحديثة ومناهج التدريس، 
خــــــصــــــوصــــــاً أن االعـــــــتـــــــمـــــــاد عــــــــى أنــــظــــمــــة 
الــــتــــعــــلــــم خـــــــــارج الـــــفـــــصـــــول الـــــدراســـــيـــــة، 
سيسهم يف تعزيز مــشــاركــة الــطــالب، 
مـــــــا يــــســــتــــلــــزم وجـــــــــــود مــــعــــلــــمــــن لـــديـــهـــم 

مهارات إدارة الصف عن ُبعد.

وأشـــــــــــــــــــــــــاروا إىل أن االنـــــــــتـــــــــقـــــــــال مــــن 
الــتــدريــس التقليدي إىل أي شكل آخر 
ال يــوجــد بــه أي مــخــاطــر، خــصــوصــاً أن 
أزمــــــــة »كــــــــورونــــــــا« دفـــــعـــــت املــــــــــــدارس إىل 
الــــــــــتــــــــــعــــــــــامــــــــــل مــــــــــــــع مــــــــــنــــــــــصــــــــــات الــــــتــــــعــــــلــــــيــــــم 
اإللكروين املتعددة بجدية، وألزمتها 
بــــتــــعــــديــــل أوضـــــاعـــــهـــــا وبـــنـــيـــتـــهـــا الـــتـــحـــتـــيـــة 
حــــــــتــــــــى تــــــتــــــمــــــكــــــن مـــــــــــن اســــــــــتــــــــــخــــــــــدام هــــــــذه 
املـــــــنـــــــصـــــــات يف الـــــعـــــمـــــلـــــيـــــة الــــتــــعــــلــــيــــمــــيــــة، 
الفــــتــــن إىل أن جـــمـــيـــع املــــــــــدارس حـــالـــيـــاً 
تــــبــــنــــي خــــطــــطــــهــــا املـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة بـــــنـــــاء عـــى 
الـــــــــــــتـــــــــــــغـــــــــــــيـــــــــــــريات املـــــــــــتـــــــــــوقـــــــــــعـــــــــــة يف مـــــــــجـــــــــال 
الـــــــتـــــــعـــــــلـــــــيـــــــم، ويف مــــــقــــــدمــــــتــــــهــــــا امــــــــتــــــــالك 
مــعــلــمــن قـــادريـــن عـــى إدارة الــصــفــوف 

الدراسية عن بعد.
من جانبها، أكدت دائرة التعليم 
واملــــــــــعــــــــــرفــــــــــة، عــــــــــى مــــــوقــــــعــــــهــــــا الــــــرســــــمــــــي 
»ســـيـــاســـة الـــرخـــيـــص واملـــــؤهـــــالت«، أنـــه 
إىل حـــــن تـــطـــبـــيـــق إجـــــــــــــراءات الـــحـــصـــول 
عـــــــــــــــــى رخـــــــــــــــصـــــــــــــــة املــــــــــــعــــــــــــلــــــــــــم مـــــــــــــــــن الــــــــجــــــــهــــــــة 

املــعــتــمــدة، يجب عــى املــدرســة توظيف 
أعضاء هيئة التدريس من الحاصلن 
عــى إخــطــار تعين صــادر عــن الــدائــرة، 
بــحــيــث يـــشـــرط يف مــــن يــشــغــل وظــيــفــة 
مـــعـــلـــم جــــديــــد أن يــــكــــون حـــــاصـــــالً، عــى 
األقل، عى درجة جامعية يف التعليم 
)بـــــــــــكـــــــــــالـــــــــــوريـــــــــــوس أو مـــــــــــا يــــــــعــــــــادلــــــــهــــــــا مــــن 
مـــــــــــؤســـــــــــســـــــــــة تــــــــعــــــــلــــــــيــــــــمــــــــيــــــــة مــــــــــــــعــــــــــــــرف بــــــهــــــا 
ــــتـــــمـــــدة، ويـــــجـــــب أن تـــــكـــــون جــمــيــع  ومـــــعـ
الــشــهــادات واملــؤهــالت مصدقة حسب 
األصول(، أو ما ال يقل عن سنتن من 
الخرة يف التدريس، أو درجة جامعية 
يف مــــــجــــــال املـــــــــــــادة )بــــــكــــــالــــــوريــــــوس أو مـــا 
يعادلها من مؤسسة تعليمية معرف 
بــهــا ومــعــتــمــدة، أو شــهــادة يف التعليم 
ــــتـــــمـــــدة ومـــــعـــــرف  أو إجــــــــــــــازة مــــعــــلــــم مـــــعـ
بـــــــهـــــــا(، أو مـــــــا ال يـــــقـــــل عـــــــن ســــنــــتــــن مـــن 
الــــــخــــــرة يف مـــــجـــــال تــــــدريــــــس املــــــــــــــادة، أو 
درجــــــــــــــــــــــــة جـــــــــامـــــــــعـــــــــيـــــــــة يف مــــــــــــجــــــــــــال املـــــــــــــــــــادة 
)بـــــــــــكـــــــــــالـــــــــــوريـــــــــــوس أو مـــــــــــا يــــــــعــــــــادلــــــــهــــــــا مــــن 
مـــــــــــؤســـــــــــســـــــــــة تــــــــعــــــــلــــــــيــــــــمــــــــيــــــــة مــــــــــــــعــــــــــــــرف بــــــهــــــا 

ومعتمدة(.
وأشــــــارت الــــدائــــرة إىل أن األولـــويـــة 
يف التعين للمعلم الذي تتوافر لديه 
مـــؤهـــالت، مــثــل شـــهـــادة اخــتــبــار الــلــغــة 
اإلنجليزية الدويل »آيلتس أكاديمي« 
أو مــا يــعــادلــهــا، بــمــا ال يــقــل عــن تقدير 
)6( لــلــمــدرســن غـــري الــنــاطــقــن بــالــلــغــة 
اإلنــجــلــيــزيــة، والـــذيـــن أتـــمـــوا دراســتــهــم 
بلغة غري اللغة اإلنجليزية للمدارس 
التي تقدم موادها باللغة اإلنجليزية، 
ويـــــــفـــــــضـــــــل إجــــــــــــــــــــادة الــــــلــــــغــــــتــــــن الـــــعـــــربـــــيـــــة 
واإلنجليزية أو أي لغات أخرى حسب 

حاجة املدرسة.
ولـــفـــتـــت إىل أنــــهــــا تــــهــــدف مــــن هـــذه 
الــــــــــــــشــــــــــــــروط إىل الـــــــــتـــــــــأكـــــــــد مــــــــــــن تــــحــــقــــيــــق 
ــــة الـــحـــد  املـــعـــلـــمـــن املــــوظــــفــــن يف املــــــدرســ
األدىن من املؤهالت واملتطلبات املقررة 
لـــــلـــــوظـــــيـــــفـــــة، وتـــــــــوفـــــــــري آلـــــــــيـــــــــات واضــــــحــــــة 
لــجــمــيــع املــتــقــدمــن بــطــلــبــات الــعــمــل يف 

مجال التعليم.

 الختبارات »إمسات«
ً
تتخذ إجراءات احترازية استعدادا

»التربية« تعفي 
الدارسين في الخارج 
من »نسبة الحضور«

تجربة التعليم عن بعد تحتاج إلى منظومة عمل متكاملة. À  أرشيفية

»التربية« تسعى إلى دراسة أثر التعلم عن ُبعد 
وتحصيل الطلبة واألثر النفسي فيهم.

أمين الجمال À دبي

دعـــا وزيــــر الــربــيــة والــتــعــلــيــم، حسن 
ــــة الــــــــــــدارســــــــــــن يف  ــبــ ــ ــلــ ــ ــــطــ الـــــــــحـــــــــمـــــــــادي، الــ
الـــــــــخـــــــــارج، الـــــــذيـــــــن يــــــواجــــــهــــــون تــــحــــدي 
شــــــــــــــــــرط تـــــــحـــــــقـــــــيـــــــق نــــــــســــــــبــــــــة حــــــــــــضــــــــــــور يف 
ــــيـــــة، إىل تـــقـــديـــم  الــــجــــامــــعــــات الـــــخـــــارجـ
طـــــــــــلـــــــــــب إلــــــــــــــكــــــــــــــرونــــــــــــــيــــــــــــــاً إىل الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزارة، 
وســـُيـــعـــفـــون مــــن هـــــذا الــــشــــرط يف ظــل 
ظـــــــــــــــــــــروف جـــــــــائـــــــــحـــــــــة »كـــــــــــــــــــورونـــــــــــــــــــا« الـــــــتـــــــي 
تـــــعـــــيـــــشـــــهـــــا الــــــــــــــــــــــدول، ويــــــــتــــــــعــــــــذر مــــعــــهــــا 
حضور الطلبة ومتابعتهم دروسهم 

يف الجامعات خارج الدولة.
جــــــــــــاء ذلــــــــــــك يف رده عـــــــــى ســـــــــؤال 
حــول تعرض عــدد من الطلبة الذين 
يـــدرســـون يف جــامــعــات خــــارج الــدولــة 
إىل ضــــــــــــرورة تـــحـــقـــيـــق الـــــطـــــالـــــب نـــســـبـــة 
مــــــــــعــــــــــيــــــــــنــــــــــة مـــــــــــــــــــن الـــــــــــــــحـــــــــــــــضـــــــــــــــور يف هـــــــــــــذه 
الـــــــجـــــــامـــــــعـــــــات، وذلـــــــــــــك خـــــــــــالل جـــلـــســـة 
رمــضــانــيــة افـــراضـــيـــة، عـــقـــدت أخــــرياً، 
تـــحـــت عــــنــــوان »كـــــورونـــــا مــــا بــــن الـــيـــوم 

وغــــداً«. وحـــول االخــتــبــارات الــدولــيــة، 
أفاد الحمادي بأن »اختبارات البورد 
األمـــــــــــــرييك، والــــــــبــــــــورد الــــــريــــــطــــــاين، تـــم 
تــعــلــيــقــهــا، ونـــتـــواصـــل بــشــكــل مستمر 
مـــــــــــع الـــــــــجـــــــــهـــــــــات املــــــــــســــــــــؤولــــــــــة عـــــــــــن هـــــــذه 
االخـــــــــتـــــــــبـــــــــارات، وداخـــــــلـــــــيـــــــاً نــــعــــمــــل عـــى 
إطــــــالق اخــــتــــبــــارات الـــــ)إمــــســــات( داخــــل 
الـــــــــــــــــــدولـــــــــــــــــــة، حــــــــــســــــــــب حــــــــــــالــــــــــــة الــــــــــوضــــــــــع 
الــــــــصــــــــحــــــــي مــــــــــــن خــــــــــــــــالل املــــــــتــــــــابــــــــعــــــــة مـــــع 
الــــــجــــــهــــــات املـــــخـــــتـــــصـــــة، ولــــــديــــــنــــــا مـــــراكـــــز 
متعددة يف الدولة لتحقيق إجراءات 
الـــــــســـــــالمـــــــة واإلجــــــــــــــــــــــــــــراءات االحــــــــــرازيــــــــــة 
املـــــطـــــلـــــوبـــــة إلجـــــــــــــــراء هــــــــــذه االخـــــــتـــــــبـــــــارات 

بشكل آمن«.
وتــابــع أن »الــجــامــعــات ال تلتفت 
فــقــط إىل نــتــيــجــة )الـــثـــانـــويـــة الـــعـــامـــة(، 
وإنــمــا تــنــظــر أيــضــاً إىل ســنــوات سابقة 
عدة للطالب، إذ إن لدى الجامعات 
بيانات كاملة حول نتائج كل طالب، 
مــــا يـــجـــعـــل لـــديـــهـــا الـــــقـــــدرة عــــى تــقــيــيــم 
الــــــــــطــــــــــالــــــــــب املــــــــتــــــــمــــــــكــــــــن مـــــــــــــن االلـــــــــتـــــــــحـــــــــاق 

بالجامعة، ونحن يف دولــة اإلمــارات 
لــــديــــنــــا فـــــــرة ســـــمـــــاح أمــــــــام الــــطــــالــــب يف 
الـــســـنـــة األوىل، يـــحـــق لــــه الـــتـــغـــيـــري مــن 

جامعة إىل أخرى«.
ولــــفــــت الــــحــــمــــادي إىل أن تــجــربــة 
التعليم عــن بــعــد تــم تطبيقها للمرة 
األوىل بهذا الحجم يف الدولة، لذلك 
فــــــإن فــــريــــق إدارة الـــبـــحـــث الـــعـــلـــمـــي يف 
وزارة الربية والتعليم يعكف حالياً 
عـــى إطــــالق مــســابــقــة بـــن الــجــامــعــات 
الوطنية حــول إجـــراء دراســـة عــى أثر 
الـــتـــعـــلـــم عـــــن بــــعــــد وتـــحـــصـــيـــل الـــطـــلـــبـــة 
واألثــــر الــنــفــي عــلــيــهــم، وكــذلــك عى 

جودة الخدمات املقدمة لهم.
حـــــــــــول  ســـــــــــــــــــــــــــؤال  عـــــــــــــــــى  رده  ويف 
مستقبل التعليم عن بعد، ورسوم 
الدراسة يف املدارس، توقع الحمادي 
أن تــــــــــــقــــــــــــدم املــــــــــــــــــــــــــــــــــدارس الــــــــــــخــــــــــــاصــــــــــــة يف 
ــــلـــــوالً تــعــلــيــمــيــة مــخــتــلــفــة  املـــســـتـــقـــبـــل حـ
ألنظمة التعليم املتبعة، منها تعليم 
مــــــع  كــــــــــــــــامــــــــــــــــل، وتـــــــــعـــــــــلـــــــــيـــــــــم ذيك  ذيك 

تقليدي، وتعليم تقليدي، وستكون 
الــرســوم الــدراســيــة مــخــتــلــفــة، حسب 
رغــبــة ذوي الطلبة، الفــتــاً إىل ضــرورة 
تدريس بعض املواد يف الصف وليس 
عـــــن بــــعــــد، ألنــــهــــا تـــحـــتـــاج إىل مـــعـــامـــل 
والــتــفــاعــل الــحــي يف الــصــف، كذلك 
فـــــــــــــــإن الـــــــطـــــــلـــــــبـــــــة يف الـــــــــصـــــــــفـــــــــوف األوىل 
ورياض األطفال بحاجة إىل التفاعل 
بـــيـــنـــهـــم، وتـــنـــمـــيـــة مـــــهـــــارات أخـــــــرى مــن 
الـــصـــعـــب تــحــقــيــقــهــا يف نــــظــــام الــتــعــلــم 

عن بعد.
وأضـــــــــــــــاف الـــــــحـــــــمـــــــادي أن تـــطـــبـــيـــق 
الـــتـــعـــلـــيـــم عــــــن بــــعــــد يــــحــــتــــاج مـــنـــظـــومـــة 
ــــلـــــم  مــــــتــــــكــــــامــــــلــــــة، أبـــــــــــرزهـــــــــــا تـــــــــدريـــــــــب املـــــعـ
والــــطــــالــــب عــــى هـــــذا الــــنــــظــــام، ووضــــع 
مــنــظــومــة تــراقــب الــعــمــلــيــة التعليمية 
عــــن بـــعـــد، الفــــتــــاً إىل أن تـــجـــربـــة دولــــة 
اإلمـــــــــــــــــــارات ومــــــــــا حــــقــــقــــتــــه يف الـــتـــعـــلـــيـــم 
ــــال أمــــــــــام الــــــدولــــــة  ــ ــــجـ ــ الــــــــــــذيك، تــــفــــتــــح املـ
لتكون مــركــزاً إقليمياً لبحث وتطوير 

هذه التجربة.

التعلم الذكي
أفاد وزير التربية والتعليم، حسين الحمادي، بأن دولة اإلمارات 
 إلى أن »ظهور 

ً
استثمرت في التعلم الذكي فترة طويلة، الفتا

أزمة )كورونا( أدت إلى تسريع تطبيق هذا النظام، وكنا قبل 
ذلك نفكر في تدريس بعض المواد )عن بعد(، 

يوم السبت، أو في أوقات أخرى، أو 
تقديم دروس تقوية، أو إجراء بعض 

المشروعات التعليمية )عن بعد(، إال أن 
ظهور )كوفيدـ19( أدى إلى تطبيق 
التعليم عن بعد بنسبة %100، 

فالجائحة سّرعت من تغيير نظام 
التعليم، لكنها لم توجد 

)التعليم عن بعد(«.

شملت الحصول على »ICDL« وإنشاء بيئة تعلم إلكترونية إيجابية وإدارة الصفوف التفاعلية

مدارس خاصة تضيف مهارات التدريس عن ُبعد لشروط 
توظيف المعلمين الجدد

سيناريوهات التعليم عن ُبعد
أفادت وكيل وزارة التربية والتعليم المساعد لقطاع العمليات 
المدرسية، فوزية غريب، أن الوزارة وضعت ثالثة سيناريوهات 
مستقبلية لمنظومة التعليم عن ُبعد، التي ترتبط بحالة جائحة 
»كورونا«، تشمل استمرار التعليم االفتراضي في حال استمرار 

الوباء، وسيناريو عودة التعليم المباشر بنسبة ال تزيد على %50، 
باإلضافة إلى سيناريو الدمج بين التعليم المباشر واالفتراضي.

وأوضحت غريب أن السيناريو األول مرتبط باستمرار وباء 
»كوفيد-19«، حيث سيكون التعليم االفتراضي عن بعد بنسبة 

100%، وسيكون التعليم الذكي هو محور التعليم في الدولة، 
 بالمرحلة االنتقالية بعد نزوح 

ً
فيما يعد السيناريو الثاني خاصا

الفيروس وتعافي الدولة الكامل منه، حيث يتم تطبيق التعليم 
التقليدي بصورة متدرجة، بحيث يعود التعليم المباشر بنسبة 

تراوح بين 30 و%50.
وأشارت إلى أن السيناريو الثالث عبارة عن خطة تطويرية تسعى 

الوزارة إلى تنفيذها في حال عودة الحياة إلى طبيعتها قبل 
»كورونا«، وتتضمن الخطة دمج نوعين من التعليم، األول هو 

التعليم المباشر والطبيعي )الصف الدراسي(، والثاني هو 
التعليم االفتراضي عن بعد، لكن سيتم ذلك بنسبة وتناسب، 

فقد تكون نسبة التعليم المباشر 70% والتعليم االفتراضي عن 
بعد بنسبة 30%، وذلك حتى نستطيع أن نواكب التطور 
التكنولوجي والتحول إلى التعليم الرقمي في الدولة.

المدارس الخاصة تبني 
خططها المستقبلية بناء 
على التغييرات المتوقعة 

في مجال التعليم.               
À أرشيفية
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تـــعـــتـــزم شــــرطــــة دبـــــي تـــعـــديـــل مـــواعـــيـــد 
تــــــفــــــعــــــيــــــل أجــــــــــهــــــــــزة الــــــــــــــــــــــــــرادار والــــــضــــــبــــــط 
ــــيـــــهـــــات  املــــــــــــــــــروري بــــــــدبــــــــي، يف ظــــــــل تـــــوجـ
ــــيـــــخ مــــحــــمــــد بـــن  صــــــاحــــــب الـــــســـــمـــــو الـــــشـ
راشــــــــــــــــــــد آل مــــــــــكــــــــــتــــــــــوم، نــــــــــائــــــــــب رئـــــــيـــــــس 
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 
ــيـــــخ  ــ دبـــــــــــــــي، الــــــــتــــــــي أعــــــلــــــنــــــهــــــا ســـــــمـــــــو الـــــشـ
حـــــــــــمـــــــــــدان بـــــــــــن مــــــحــــــمــــــد بـــــــــــن راشـــــــــــــــــد آل 
ـــــي، بــاســتــئــنــاف  مـــكـــتـــوم، ويل عـــهـــد دبـ
الحركة االقتصادية يف دبي لنشاطها 
رابـــع أيـــام عــيــد الــفــطــر املـــبـــارك، لــتــتــاح 
الـــــــــحـــــــــركـــــــــة يف اإلمـــــــــــــــــــــــــارة مـــــــــــن الـــــــســـــــاعـــــــة 
ــــاً حـــــتـــــى 11 مــــســــاء  ــــاحــ ــبــ ــ الــــــســــــادســــــة صــ

بداية من غٍد األربعاء.
وقال مدير اإلدارة العامة للمرور 
بــــشــــرطــــة دبــــــــــي، الــــعــــمــــيــــد ســــيــــف مـــهـــر 
املـــــــــزروعـــــــــي، لـــــــــــ»اإلمــــــــــارات الــــــــيــــــــوم«، إن 
الــــوقــــت املــــتــــاح لــلــحــركــة يــكــفــي لــقــضــاء 
جميع األغـــراض الــتــي يحتاجها أفــراد 
املــــــجــــــتــــــمــــــع، لـــــــــــذا يــــــجــــــب عـــــــــى الــــجــــمــــيــــع 
االلـــــــتـــــــزام بــــالــــوقــــت املــــخــــصــــص، وعـــــدم 
الـــــخـــــروج يف فــــــرة تـــقـــيـــيـــد الــــحــــركــــة مــن 
الحادية عشرة إىل السادسة صباحاً 
ظـــــــل  فــــــــــــــــقــــــــــــــــط، ويف  لـــــــــــــــــلـــــــــــــــــطـــــــــــــــــوارئ  إال 

التعليمات املشار إليها.
وأشــــــــــــــار إىل أنــــــــــه بـــــحـــــســـــب الئــــحــــة 
ضــــــــــــبــــــــــــط املـــــــــــــخـــــــــــــالـــــــــــــفـــــــــــــات والــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــزاءات 
اإلداريـــــــــــة، الـــــصـــــادر بـــهـــا قـــــــرار مــجــلــس 
الـــــــــــــــوزراء لــــلــــحــــد مــــــن انـــــتـــــشـــــار فــــــروس 
كـــورونـــا املــســتــجــد )كــــوفــــيــــد-19(، فــإن 
هـــنـــاك غــــرامــــة 3000 درهـــــم مــخــالــفــة 
عـــــــــــى كـــــــــــل مـــــــــــن يـــــــــخـــــــــرج أو يــــــتــــــنــــــقــــــل يف 
أوقـــــــــــــــــــــــــات الـــــــــحـــــــــظـــــــــر عـــــــــــــــــدا الــــــــقــــــــطــــــــاعــــــــات 

املــــــــســــــــتــــــــثــــــــنــــــــاة، إال إذا كــــــــــــــان الـــــــــخـــــــــروج 
لدواعي الضرورة لشراء االحتياجات 
الـــــــغـــــــذائـــــــيـــــــة والــــــــــدوائــــــــــيــــــــــة أو الــــــــخــــــــروج 
للطوارئ الصحية، وبعد التسجيل 

يف نـــــــظـــــــام تــــــصــــــاريــــــح الــــــحــــــركــــــة بـــــــإمـــــــارة 
دبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي، وذلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك عــــــــــــــــــــــــــر 
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ولــــفــــت إىل أن أجــــهــــزة الـــــــــرادار يف 

دبـــــــــــــــــــــــــي تــــــــــــــــــــــــــــــدار بـــــــــــمـــــــــــنـــــــــــظـــــــــــومـــــــــــة الــــــــــــــــذكــــــــــــــــاء 
االصـــطـــنـــاعـــي، الـــتـــي تــتــيــح لــهــا الــعــمــل 

بمرونة لرصد املركبات املخالفة.
وأكد أن توسيع هامش الحركة 
ال يــلــغــي ضـــرورة الــتــقــيــد بــالــتــعــلــيــمــات 
األخـــرى، مــشــراً إىل أن هــنــاك غــرامــة 
3000 درهم عى من يرتكب مخالفة 
تــــجــــاوز عـــــدد الــــركــــاب املـــســـمـــوح بــــه يف 
الـــــــــــــســـــــــــــيـــــــــــــارة الـــــــــــــــــــواحـــــــــــــــــــدة )3 أفــــــــــــــــــــــــــــراد(، 
ويستثنى من هذه املخالفة أن يكون 
يف املـــركـــبـــة أفــــــراد األســــــرة الــــواحــــدة أو 

األقارب حتى الدرجة الثانية.
وغـــــــرامـــــــة 3000 درهـــــــــم يف حـــالـــة 
ــــيـــــة أو  ــــبـ ــــامــــــات الـــــطـ ــــمــ ــــكــ عـــــــــدم ارتـــــــــــــــداء الــ
القماشية عند ارتياد األماكن العامة 
ــــقــــــة أو مـــــــــراكـــــــــز الــــــــتــــــــســــــــوق، وفــــــى  ــــلــ ــــغــ املــ
وســائــل الــنــقــل الــعــام، وعــنــد الــتــجــول 
ــــاكـــــن الـــعـــامـــة  ســــــراً أو الــــرجــــل يف األمـ
املــفــتــوحــة ذات الــكــثــافــة أو املــزدحــمــة، 
ــــائـــــل الــــنــــقــــل الـــــخـــــاص إذا كــــان  ويف وسـ

يستقلها شخصان فأكرث.
وأوضح أن الالئحة تنص كذلك 
ــــمــــــة 3000 درهــــــــــم  ــيــ ــ ــــقــ عــــــــــى غــــــــــرامــــــــــة بــ
مـــــــخـــــــالـــــــفـــــــة عـــــــــــــــدم مـــــــــــــراعـــــــــــــاة مـــــــســـــــافـــــــات 
ــــنــــــد مــــــمــــــارســــــة األنـــــشـــــطـــــة  الــــــتــــــبــــــاعــــــد، عــ
الــــريــــاضــــيــــة أو الـــرفـــيـــهـــيـــة يف األمــــاكــــن 
املـــــــفـــــــتـــــــوحـــــــة أو الـــــــــشـــــــــواطـــــــــئ الــــــخــــــاصــــــة 
بالفنادق، وعند التنزه أو التجمع يف 

املتنزهات أو الحدائق العامة.
وأفــــــــاد بــــــأن هــــنــــاك غـــــرامـــــة 5000 
درهــــــــــم وحـــــجـــــز املـــــركـــــبـــــة ملــــــــدة شـــــهـــــر يف 
حـــــــالـــــــة اســـــــتـــــــخـــــــدام املـــــــركـــــــبـــــــات يف نـــقـــل 
الــبــضــائــع أو األشـــيـــاء أو غــرهــا خــالفــاً 
لــــــــلــــــــغــــــــرض املـــــــــــرخـــــــــــص بـــــــــــــــه، بـــــمـــــخـــــالـــــفـــــة 

تعليمات الصحة والسالمة.

شرطة دبي تحذر من مخالفة اإلجراءات االحترازية

دبي تغّير مواعيد عمل الرادارات 
بعد استئناف النشاط االقتصادي

أجهزة الرادار في دبي تدار بمنظومة الذكاء االصطناعي. À  أرشيفية

محمد فودة À دبي

كشفت هيئة كهرباء ومياه الشارقة 
عــــــــــن إنــــــــــجــــــــــاز عـــــــــــــدد مــــــــــن املــــــــشــــــــروعــــــــات 
ــــة خـــــــــورفـــــــــكـــــــــان،  ــ ــنـ ــ ــ ــــديـ ــ ــــمـ ــ الـــــــتـــــــطـــــــويـــــــريـــــــة بـ
تــضــمــنــت االنــــتــــهــــاء مــــن إنــــشــــاء خــــزان 
اســــــــراتــــــــيــــــــجــــــــي لـــــــلـــــــمـــــــيـــــــاه بــــــســــــعــــــة 1.3 
مــلــيــون غـــالـــون يف مــنــطــقــة الــوريــعــة، 
ورفع كفاءة محطتي الزبارة والخبة 
جهد 33 كيلوفولت بإضافة محول 
جـــــــديـــــــد 15 كـــــيـــــلـــــوفـــــولـــــت أمـــــــبـــــــر لـــكـــل 
مــــــــــنــــــــــهــــــــــمــــــــــا واســـــــــــــــــــتـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــدال الـــــــــــــقـــــــــــــواطـــــــــــــع 
ــــيـــــة، بــــــاإلضــــــافــــــة إىل تـــنـــفـــيـــذ  ــــائـ ــــربـ ــــهـ ــــكـ الـ
وتــطــويــر مــشــروعــات إلنــــارة الــشــوارع 
يف عـــــــــــــــــــدد مـــــــــــــــن املـــــــــــــنـــــــــــــاطـــــــــــــق، كــــــــــمــــــــــا تـــــم 

استبدال مضخات الحريق القديمة 
يف عدد من املواقع الحيوية.

ــلـــــــت الــــهــــيــــئــــة خـــــدمـــــات  ــ كـــــمـــــا أوصـــ
الـــكـــهـــربـــاء واملـــــيـــــاه إىل مــــشــــروعــــات يف 
خــــــــــــورفــــــــــــكــــــــــــان، وأنــــــــــــــجــــــــــــــزت مــــــــشــــــــروعــــــــاً 
اســراتــيــجــيــاً لـــخـــزانـــات وقـــــود جــديــدة 
يف مــنــطــقــتــي الـــنـــحـــوة وشـــيـــص، وفــق 
أحــــــــــــــــــــــدث الـــــــــنـــــــــظـــــــــم الـــــــــعـــــــــاملـــــــــيـــــــــة بــــــطــــــاقــــــة 
اســــــــتــــــــيــــــــعــــــــابــــــــيــــــــة 34.5 ألـــــــــــــــــف غـــــــــالـــــــــون 
لــلــنــحــوة، و13 ألـــف غــالــون لشيص، 
لتلبية متطلبات األحمال املستقبلية 

املطلوبة.
وأوضــــــــحــــــــت الــــهــــيــــئــــة أن الـــخـــطـــة 

االسراتيجية تسر بخطوات واثقة 
ــيـــــة املــــــســــــتــــــدامــــــة،  ــ ــــمـ ــنـ ــ ــتـ ــ نــــــحــــــو تــــــعــــــزيــــــز الـ
وتعزيز مكانة الشارقة عى الصعد 

كافة.
وأفــــــــــاد مـــــديـــــر إدارة خــــورفــــكــــان، 
املــــــهــــــنــــــدس أحـــــــمـــــــد املـــــــــــــال، بـــــــــــأن جـــمـــيـــع 
املـــــشـــــروعـــــات الــــتــــطــــويــــريــــة تــــســــر وفــــق 
جـــــــدول زمــــنــــي مــــحــــدد وتــــتــــم مــتــابــعــة 
مــــــــراحــــــــل الــــتــــنــــفــــيــــذ بــــــــدقــــــــة، الفــــــــتــــــــاً إىل 
ــــاهـــــر  ــــمـ ــلـــــجـ ــ تــــــنــــــفــــــيــــــذ بـــــــــــرامـــــــــــج تــــــــوعــــــــيــــــــة لـ
تـــســـتـــهـــدف تـــشـــجـــيـــعـــهـــم عـــــى تـــرشـــيـــد 
االســــــــتــــــــهــــــــالك واالســــــــــتــــــــــخــــــــــدام األمــــــثــــــل 
للطاقة واملــيــاه، ونــفــذت اإلدارة أكرث 

مــــــن 10 مــــــــبــــــــادرات وبـــــــرامـــــــج مـــتـــنـــوعـــة 
استهدفت مختلف فئات املجتمع.

وأكــــــــــد أن مـــــشـــــروعـــــات الـــتـــطـــويـــر 
مـــــــســـــــتـــــــمـــــــرة يف مــــــــديــــــــنــــــــة خـــــــــورفـــــــــكـــــــــان، 
ويعمل قسم التخطيط والدراسات 
حالياً عى اعتماد مواقع أكرث من 27 
مــــــــحــــــــطــــــــة تـــــــــــــوزيـــــــــــــع فـــــــــرعـــــــــيـــــــــة جـــــــــهـــــــــد 11 
كــيــلــوفــولــت، واعــتــمــاد أربــعــة مــواقــع 
إلنشاء محطات جهد 33 كيلوفولت 
يف الـــــــحـــــــراي والــــصــــنــــاعــــيــــة والــــلــــؤلــــؤيــــة 
واألكـــــــــاديـــــــــمـــــــــيـــــــــة الـــــــبـــــــحـــــــريـــــــة واألنــــــــــفــــــــــاق 

لشارع خورفكان.
الشارقة À اإلمارات اليوم  بسعة 1.3 مليون غالون. À من المصدر

ً
»كهرباء الشارقة« تنجز خزانا

»كهرباء الشارقة« تنجز مشروعات تطويرية في خورفكان

تــــويف شــخــص يف حـــــادث مــــــروري وقــع 
بـــــــطـــــــريـــــــقـــــــة غـــــــريـــــــبـــــــة يف دبــــــــــــــــــي، أخــــــــــــــــــراً، 
بـــــــحـــــــســـــــب مــــــــــصــــــــــدر أمــــــــــــنــــــــــــي، أفـــــــــــــــــــاد بــــــــأن 
الـــحـــادث وقـــع يف تــقــاطــع شــــارع املــركــز 
املــــايل والــبــولــيــفــارد الــتــابــع الخــتــصــاص 
مـــــركـــــز شـــــرطـــــة بــــــر دبــــــــــي، حــــيــــث كـــانـــت 
ــــاريـــــة خـــلـــف شـــاحـــنـــة يف  تـــقـــف دراجـــــــــة نـ
الـــتـــقـــاطـــع، وفــــجــــأة رجــــعــــت الــشــاحــنــة 
إىل الــــــخــــــلــــــف دون ســــــــابــــــــق مـــــقـــــدمـــــات 
وصــــدمــــت الـــــدراجـــــة مــــا أدى إىل وفــــاة 

سائقها يف الحال.
وقـــــــــال املــــــصــــــدر إن الـــــــحـــــــادث وقــــع 
مساء يوم السبت املايض، مضيفاً أن 
الدوريات املختصة انتقلت عى الفور 
إىل املــــــــوقــــــــع ملـــــعـــــايـــــنـــــة مـــــــكـــــــان الـــــــحـــــــادث 
وتــحــديــد مــالبــســاتــه، وتـــم نــقــل ســائــق 

الـــــــــــــــدراجـــــــــــــــة الــــــــــنــــــــــاريــــــــــة إىل املـــــســـــتـــــشـــــفـــــى 
بواسطة اإلسعاف، لكنه تويف متأثراً 
بـــــــــاإلصـــــــــابـــــــــات الــــــــتــــــــي لـــــحـــــقـــــت بـــــــــه جـــــــــراء 
الحادث، مؤكداً ضرورة االنتباه أثناء 
الــوقــوف عــى الــتــقــاطــعــات واإلشــــارات 

املرورية.
ــــقــــــن  ــــائــ وأضــــــــــــــــــــاف أن بـــــــعـــــــض الــــــســ
يـــــــضـــــــعـــــــون مـــــــركـــــــبـــــــاتـــــــهـــــــم عـــــــــــى الـــــــوضـــــــع 
الحيادي أثناء وقوفهم عى اإلشارات 
دون استخدام فرامل اليد، ما يمثل 
خــــــــــطــــــــــورة، نـــــــــظـــــــــراً الحــــــــتــــــــمــــــــاالت عـــــــــودة 
الـــســـيـــارة إىل الــخــلــف إذا كــــان الــطــريــق 
صـــــــاعـــــــداً، خــــصــــوصــــاً لــــــو كـــــــان الـــســـائـــق 
منشغالً بأي يشء آخر مثل استخدام 

الهاتف املتحرك.
دبي À اإلمارات اليوم

نــــفــــذ قــــســــم اإلنـــــــقـــــــاذ الــــــــــــري، بــــــــــــاإلدارة 
الـــــعـــــامـــــة لــــلــــنــــقــــل واإلنـــــــــقـــــــــاذ يف شــــرطــــة 
دبـــــــي، 2670 مـــهـــمـــة، خــــــالل األربــــعــــة 
أشـــــــهـــــــر األوىل مــــــــن الــــــــعــــــــام الــــــــجــــــــاري، 
شــــمــــلــــت 38 حـــــــادثـــــــاً بـــــــريـــــــاً، بــــــواقــــــع 14 
حادثاً يف شهر يناير، و10 حوادث يف 
فــــــــرايــــــــر، وثـــــمـــــانـــــيـــــة يف شـــــهـــــر مـــــــــارس، 

وستة يف شهر أبريل. 
وأفـــــــــــــــــــــــــاد رئـــــــــــيـــــــــــس قـــــــــســـــــــم اإلنـــــــــــقـــــــــــاذ 
الــــــــري، املـــــقـــــدم عـــبـــدالـــلـــه عـــــي مــحــمــد 
بــــيــــشــــوه، بـــــــأن فـــــــرق اإلنــــــقــــــاذ ُمـــقـــســـمـــة 
ــــتـــــكـــــون عـــى  ــــام املـــــــنـــــــاوبـــــــات، لـ وفــــــــق نــــــظــ
أهــبــة االســتــعــداد يف أي ســاعــة لتلقي 
الـــــبـــــالغـــــات حـــــــال تـــــعـــــرض أي شــخــص 
لـــــحـــــادث، مـــــؤكـــــداً أن الـــقـــســـم يــمــتــلــك 
الخرة الكافية للتعامل مع مختلف 
أنــــــــــــــــــــواع الـــــــــــــــحـــــــــــــــوادث، وتــــــنــــــفــــــيــــــذ املـــــــهـــــــام 
ــــة بـــــــه بـــــكـــــل حـــــرفـــــيـــــة يف الـــــوقـــــت  ــنــــــوطــ ــ املــ

املطلوب.
ــــام الـــتـــي  ــــهــ وأضــــــــــاف بــــيــــشــــوه أن املــ
نــفــذتــهــا فــــرق اإلنــــقــــاذ، خــــالل األربـــعـــة 
أشـــــــهـــــــر األوىل مــــــــن الــــــــعــــــــام الــــــــجــــــــاري، 
شــــــمــــــلــــــت إنـــــــــــقـــــــــــاذ وإخــــــــــــــــــــــــراج أشـــــــخـــــــاص 
عــالــقــن يف الــســيــارات نتيجة حـــوادث 
مــروريــة، وحـــوادث تــدهــور مركبات، 
ــــيـــــارات  ــــلـــــسـ ــــلـــــقـــــة لـ وفــــــتــــــح األبـــــــــــــــــواب املـــــغـ
والــشــقــق السكنية واملــنــازل، وإخـــراج 

املــــــــــــركــــــــــــبــــــــــــات الــــــــــعــــــــــالــــــــــقــــــــــة يف الــــــــــــــرمــــــــــــــال، 
ــــقـــــاذ  بـــــاإلضـــــافـــــة إىل فــــتــــح املـــــصـــــاعـــــد وإنـ
األشـــــــــــــخـــــــــــــاص الــــــــعــــــــالــــــــقــــــــن بـــــــداخـــــــلـــــــهـــــــا، 
ــــقـــــوط، إىل  بــــاإلضــــافــــة إىل حـــــــــوادث سـ
جـــــــــــانـــــــــــب املـــــــــــشـــــــــــاركـــــــــــة يف املـــــــــهـــــــــرجـــــــــانـــــــــات 
والــفــعــالــيــات وتــقــديــم الــدعــم ملختلف 

اإلدارات يف شرطة دبي.
دبي À اإلمارات اليوم

شاحنة تعود إلى الخلف فجأة وتدهس 
سائق دراجة نارية

»اإلنقاذ البري« في دبي ينفذ 2670 
مهمة خالل 4 أشهر

رجال الشرطة انتقلوا إلى الموقع لمعاينة مكان الحادث. À من المصدر

مخالفة نقل العمال بين اإلمارات
أفاد مدير اإلدارة العامة للمرور بشرطة دبي، العميد سيف 

مهير المزروعي، بأن مخالفة حظر نقل الفئات العمالية بين 
إمارات الدولة بأي وسيلة، غرامتها 10 آالف درهم، عدا 

الفئات التي يصدر قرار باستثنائها، وتفرض الغرامة على 
المسؤول عن الشركة أو المنشأة أو قائد المركبة إذا كانت 

مركبة خاصة.
ولفت المزروعي إلى أن الئحة ضبط المخالفات والجزاءات 

اإلدارية تتضمن، كذلك، غرامة 5000 درهم، في حالة عدم 
مراعاة المسؤول عن الشركة أو المنشأة اإلجراءات االحترازية 

عند نقل الفئات العمالية ين إمارات الدولة، أو عند نقل أيٍّ من 
الفئات العمالية بين مناطق ومدن اإلمارة الواحدة من حيث 
مخالفة السعة االستيعابية )استخدام أكثر من نصف عدد 
المقاعد لوسيلة النقل(، وعدم ارتداء الكمامات أو عدم 

ين عند الصعود أو النزول  االلتزام بترك مسافة أمان بنحو متر
من وسيلة النقل، إضافة إلى غرامة 500 درهم للعامل.

العميد سيف المزروعي:

»الوقت المتاح 
للحركة يكفي لقضاء 
جميع األغراض، التي 

يحتاجها أفراد 
المجتمع«.

3000 درهم غرامة كل من يخرج أو يتنقل في أوقات الحظر.. عدا 
القطاعات المستثناة.

المقدم عبداهلل بيشوه:

»فرق )اإلنقاذ( على 
أهبة االستعداد لتلقي 
البالغات، حال تعرض أي 

شخص لحادث«.
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local@emaratalyoum.com
قيمة االشتراك السنوي 400 درهم للدوائر الحكومية 

والمؤسسات والشركات و 300 درهم لألفراد
طبعت في مطابع مسار

تـــــكـــــفـــــل مـــــــتـــــــرع بــــــمــــــســــــاعــــــدة )مــــــحــــــمــــــدـ  
تـــــكـــــالـــــيـــــف  36 عــــــــــــــامــــــــــــــاً( عــــــــــــى  أردين - 
ــــل الـــــــــكـــــــــلـــــــــوي الــــــتــــــي  ــــــيـــ ــــسـ جـــــــلـــــــســـــــات الـــــــغـــ
يــــــــــحــــــــــتــــــــــاجــــــــــهــــــــــا ملــــــــــــــــــــــــدة ســــــــــــتــــــــــــة أشـــــــــــــــهـــــــــــــــر يف 
مـــســـتـــشـــفـــى »إن إم يس« بـــــــدبـــــــي، إذ 
ســــــــــدد مــــبــــلــــغ 20 ألـــــــفـــــــاً و400 درهـــــــم 

قيمة الجلسات.
ونـــــــّســـــــق »الـــــــخـــــــط الــــــســــــاخــــــن« بـــن 
املــــــتــــــرع ودائـــــــــــــرة الـــــــشـــــــؤون اإلســــامــــيــــة 
والعمل الخريي بدبي لتحويل مبلغ 
الـــــــــــــــــتـــــــــــــــــرع إىل حــــــــــــــســــــــــــــاب املـــــــــــــــــريـــــــــــــــــض يف 

املستشفى.
وكانت »اإلمارات اليوم« نشرت 
بـــتـــاريـــخ 19 مـــن الــشــهــر الــــجــــاري قصة 
ــــاة املـــــــريـــــــض لــــــعــــــدم قـــــــدرتـــــــه عـــى  ــــانــ ــــعــ مــ
ــلــــــســــــات الــــغــــســــيــــل  ــ ســـــــــــــداد تـــــكـــــالـــــيـــــف جــ
الكلوي التي يحتاجها بعد الضائقة 
ــــيـــــة الـــــتـــــي تــــمــــر بــــهــــا أســــــرتــــــه بــســبــب  ــــالـ املـ

جائحة كورونا.
وأعــــــــرب »مــــحــــمــــد« عــــن ســـعـــادتـــه 
وشـــــكـــــره الـــعـــمـــيـــق لـــلـــمـــتـــرع، لــوقــفــتــه 
مــــعــــه يف مــــعــــانــــاتــــه، يف ظـــــل الــــظــــروف 
الصعبة التي تمر بها أسرته، مشرياً 
إىل أن هـــــــــــذا الــــــــتــــــــرع أفــــــــرحــــــــه كـــــــثـــــــرياً، 

وأفرح أسرته.
قــــــصــــــتــــــه   وكـــــــــــــــــــــــــــان مـــــــــحـــــــــمـــــــــد روى 
لــــــــــــــ»اإلمـــــــــــــارات الــــــــيــــــــوم« قــــــــائــــــــاً: »أعـــــــــاين 
ــــنـــــذ  مـــــــــشـــــــــكـــــــــات صــــــــحــــــــيــــــــة يف الـــــــــــكـــــــــــى مـ
سنوات، إضافة إىل أمــراض مزمنة، 
مـــثـــل الـــســـكـــري والـــضـــغـــط وفـــقـــر الــــدم 
الـــــذي أثــــر ســلــبــاً يف حــالــتــي الــصــحــيــة، 

ــــفــــــت مــــــــــــريض حـــيـــنـــمـــا  ــــتــــــشــ وقــــــــــــد اكــ
تـــوجـــهـــت إىل مــســتــشــفــى )إن 

إم يس( يف دبي، وأجريت 
الـــفـــحـــوص والــتــحــالــيــل 
الــــــــــطــــــــــبــــــــــيــــــــــة الــــــــــــــــازمــــــــــــــــة، 

حـــــــــيـــــــــث تـــــــــبـــــــــن أنـــــــــــنـــــــــــي أعــــــــــــــــــــــاين الــــــفــــــشــــــل 
الكلوي«.

ــــاء أكـــــــــدوا يل  ــ ــبـ ــ ــ وأضـــــــــاف أن »األطـ
ــــلـــــوي،  ــــاجــــــة إىل غــــســــيــــل كـ ــــنــــــي يف حــ أنــ
أربــــــــــــــــــع جــــــــلــــــــســــــــات شـــــــــهـــــــــريـــــــــاً ملـــــــــــــــدة ســــتــــة 
أشهر، إذ تبلغ الكلفة شهرياً 3400 
درهــــم، وتــبــلــغ الــكــلــفــة اإلجــمــالــيــة 20 
ألــفــاً و400 درهــــم، وهــــذا مــبــلــغ فــوق 
إمــــكــــانــــايت، إذ إن حـــالـــتـــي الـــصـــحـــيـــة ال 
تــــســــمــــح يل بــــالــــعــــمــــل بــــســــبــــب وضـــعـــي 

السيئ«.
وتـــــــــابـــــــــع: »بـــــــعـــــــد وفـــــــــــــاة والـــــــــــدي 
تــفــاقــمــت حـــالـــة أســـــريت املــــاديــــة، إذ 
إن أسرتنا مكونة من ثاثة أفراد، 
مــــــــــن بـــــيـــــنـــــهـــــم أخـــــــــــــت كــــــــانــــــــت تــــعــــمــــل 
ســـابـــقـــاً، وكـــانـــت املــعــيــلــة الـــوحـــيـــدة 
لــنــا، وتـــم إنــهــاء خــدمــاتــهــا أخــــرياً«. 
وتـــــابـــــع: »أمـــــــا أخــــتــــي األخــــــــرى فــهــي 
طالبة، وحالياً ال نعرف ما العمل 
يف ظل الظروف الصعبة التي نمر 

بها«.
ــــتـــــقـــــريـــــر  ويـــــــشـــــــري الـ

الـــــــــطـــــــــبـــــــــي الـــــــــــصـــــــــــادر 
عــــــن مـــســـتـــشـــفـــى 
»إن إم يس« يف 
أن  إىل  دبـــــــــــــــــــــي 

»املريض 
يعاين 
مرض 

الفشل 

الـــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــوي، واعــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــال الـــــــــــكـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــة، 
والـــســـكـــري، مـــع مــــرض كـــلـــوي مــزمــن 
بــــــــــاملــــــــــرحــــــــــلــــــــــة الــــــــــــخــــــــــــامــــــــــــســــــــــــة، ويـــــــخـــــــضـــــــع 
لــلــغــســيــل الــكــلــوي يف املــرحــلــة األخــــرية 
مـــن املــــرض الــكــلــوي مـــن خـــال أنــبــوب 
بالوريد الوداجي األيمن، كما يعاين 
ــــبـــــة، وهــــــــي الــــســــكــــري  أمــــــــراضــــــــاً مـــــصـــــاحـ
وارتــــــــــــفــــــــــــاع ضــــــغــــــط الـــــــــــــــدم وفــــــــقــــــــر الـــــــــدم 
ــــمــــــات الـــــــــــــــدم الـــــحـــــمـــــاض  ــــيــ وفـــــــــــــــرط شــــــحــ

األييض، ويحتاج متابعة العاج«.

hotline@emaratalyoum.com

& Mobileالخط الساخن
whatsapp: 0502630666
Phone: 04 3062322

رســــــائــل
طلبات توظيف

أنــــا مــواطــنــة مـــن الــفــجــرية )30 عـــامـــاً(، 
حاصلة عى شهادة الثانوية العامة، 
وشهادة الحاسب اآليل، و»التوفل«، 
ودورات تـــدريـــبـــيـــة يف خـــدمـــة الــعــمــاء 
لــثــاث ســنــوات، أبــحــث عــن عمل منذ 
سنتن، وطرقت أبواباً عدة يف جهات 
ومـــؤســـســـات حــكــومــيــة وخـــاصـــة، ولــم 
أوفــق يف العثور عى وظيفة ملساعدة 
زوجــي وأفــراد أســريت يف ظل الظروف 

الصعبة التي نمر بها.
لذا، أناشد املسؤولن يف الجهات 
ــــاصــــــة  واملــــــــؤســــــــســــــــات الـــــحـــــكـــــومـــــيـــــة والــــــخــ
ــــيـــــفـــــة  مــــــــســــــــاعــــــــديت يف الــــــــعــــــــثــــــــور عــــــــــى وظـ
تحفظ لنا الحياة الكريمة يف ظل غاء 

املعيشة وارتفاع األسعار.
)عائشة(

أنا مواطن من الشارقة )26 عاماً(، 
درســــــــــــــــــــــــــــــــــــت حـــــــــــــــتـــــــــــــــى الــــــــــــــــــصــــــــــــــــــف األول 
اإلعدادي، ولدي خرة يف العاقات 
العامة لثاث سنوات، وأنــا املعيل 
الوحيد ألسريت املكونة من خمسة 
أفــراد، وأبحث عن عمل منذ ثاث 
سنوات، طرقت خالها أبواباً عدة 
يف جــــــــهــــــــات حــــــكــــــومــــــيــــــة وخــــــــــاصــــــــــة يف 

الدولة دون جدوى.
لذا، أناشد املسؤولن مساعديت 
يف الـــــعـــــثـــــور عـــــــى عـــــمـــــل أســــتــــطــــيــــع مـــن 
خــــــــــــــــالــــــــــــــــه االعـــــــــــــــــتـــــــــــــــــمـــــــــــــــــاد عـــــــــــــــــــى نــــــــــفــــــــــي، 
ومساعدة أسريت عى ظروف الحياة 

الصعبة التي تعيشها.

)م.إ(

أنـــــــا مــــواطــــنــــة مـــــن الـــــعـــــن )25 عـــــامـــــاً(، 
حاصلة عى شهادة الثانوية العامة، 
ودورة يف الـــــــحـــــــاســـــــب اآليل، ولـــــــــــديَّ 
أســـــرة مــكــونــة مـــن ثـــاثـــة أفــــــراد. تكمن 
مــــــشــــــكــــــلــــــتــــــي يف الــــــــــــــظــــــــــــــروف املـــــعـــــيـــــشـــــيـــــة 
الصعبة التي تمر بها أسريت، وتراكم 
الـــــــــــــديـــــــــــــون عـــــــــــى عـــــــــاتـــــــــق زوجـــــــــــــــــــــي، وقــــــــد 
حـــــاولـــــت جـــــاهـــــدة الــــبــــحــــث عـــــن فـــرصـــة 
عمل يف جهات ومؤسسات حكومية 
ــــنـــــوات،  ــــاصــــــة عـــــــــدة، مــــنــــذ أربـــــــــع سـ وخــ

ولم أوفق.
لذا، أناشد املسؤولن مساعديت 
يف الـــــــــــــــعـــــــــــــــثـــــــــــــــور عـــــــــــــــــــى عـــــــــــــمـــــــــــــل ألواجـــــــــــــــــــــــــه 
ــــيـــــاة ومـــتـــطـــلـــبـــاتـــهـــا يف  مـــــصـــــروفـــــات الـــــحـ

ظل غاء املعيشة وارتفاع األسعار.
)ميثاء(

أنـــــــا مــــواطــــنــــة مـــــن الـــــعـــــن ) 33 عـــــامـــــاً(، 
حــــاصــــلــــة عــــــى الـــــشـــــهـــــادة اإلعـــــــداديـــــــة، 
وشـــهـــادة الــرخــصــة الــدولــيــة يف قــيــادة 
الحاسب اآليل )ICDL(، وزوجي هو 
املـــــــعـــــــيـــــــل الــــــــوحــــــــيــــــــد ألســـــــــــــــــــــريت، وراتـــــــــبـــــــــه 
الــــشــــهــــري بــــالــــكــــاد يـــغـــطـــي مـــصـــروفـــات 
الـــــــحـــــــيـــــــاة ومـــــتـــــطـــــلـــــبـــــاتـــــهـــــا يف ظـــــــــل غــــــاء 
املــــــــــــعــــــــــــيــــــــــــشــــــــــــة وارتــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــاع األســــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــار، 
واملــســتــلــزمــات الــبــنــكــيــة املــرتــبــة عــلــيــه، 
وأنـــــــــا أبـــــحـــــث عــــــن عــــمــــل مــــنــــذ ســـنـــتـــن، 

لكن دون جدوى.
لذا، أناشد املسؤولن مساعديت 
يف الـــــعـــــثـــــور عــــــى عـــــمـــــل أســــتــــطــــيــــع مـــن 
خــــــــالــــــــه إعـــــــــالـــــــــة أســــــــــــــــــريت، ومــــــســــــاعــــــدة 

زوجي عى ظروف الحياة.
)هـ.س(
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أحد المزاحمي À  دبي

متبرع يسدد 20.4 ألف درهم
كلفة غسيل كلوي لـ »محمد«

نحل وفراش

»لدي أشياء كثرية للقيام بها، 
لكن ال أدري من أين أبدأ«، »لقد 

فقدت اهتمامي باملوضوع، مع أين 
 ،» كنت أعتقد أنه أحب يشء إيلَّ

»أشعر بامللل بمجرد أن أتعلم 
كيفية تنفيذ املهام«، »عىل الرغم 

من أن لدي الوقت اآلن إلنهاء 
املهام العالقة، لكن ال أجد لدي 

الطاقة الكافية«، »لقد فعلت ذلك 
من قبل، ال يمكنني القيام بيشء 

مرتني«، »أستمر يف تغيري رأيي 
حول ما أريد القيام به، وينتهي بي األمر بعدم القيام بأي يشء«، 
هل ينطبق أي من الجمل السابقة عليك؟ اطمنئ، فلست وحدك 
من يمر بذلك، ولكن األخبار الجيدة أنه ليس هناك خطأ يف هذا، 
طاملنا فهمنا طبيعة شخصيتنا وأسلوبنا يف اختيار وتنفيذ املهام. 

لقد استنبطت فكرة املقال من أحد حوارايت مع مشرفتي عىل 
الدكتوراه يف عام 2006، حيث كنا نحاول تفسري كيف يتصرف 
البشر وفقًا لنمطهم، واتفقنا عىل أن هناك نمطني من البشر، 

نمط يشبه النحل، ونمط يشبه الفراش، فما الفارق بني النحل 
والفراش؟ وهل هذا التصنيف هو إما هذا أو ذاك، أم أن اإلنسان 

يمكن أن يتسم بالسمتني، ويختار أن يكون إما نحلة أو فراشة 
حسب السياق؟ سأحاول مشاركة رأيي، ويسعدين معرفة آرائكم 

أيضًا. الفارق الرئيس بني النحل والفراش أن األول يعمل ويسري 
وفق طريق محدد ومرسوم، وكل تركيزه يف مهمة محددة يقوم 

بها كل يوم دون كلل أو ملل، وهي التنقل برتكيز بني الزهور بحثًا 
عن الرحيق الذي ينقله إىل الخلية، ليقوم كل عضو يف الفريق 

باختصاصه يف تحويل الرحيق إىل عسل، وبالطبع يقدم النحل 
فائدة جليلة للبشرية، بخالف العسل، أال وهي اإلسهام يف إتمام 

التلقيح يف النباتات واألشجار، ولوال ذلك الختلت السلسلة 
الغذائية والنظام البيئي بالكامل. أما الفراش فإنه يتنقل بني 

جميع األزهار، وما إن يقف ثواين معدودان حتى يعاود االنتقال 
إىل زهرة أخرى، ويبدو الفراش أسعد وأجمل من النحل، ألنه 

ربما يستمتع أكرث بالحياة من دون روتني العمل اليومي لدى 
النحل. 

ربما ليس لدى اإلنسان الخيار ليقرر متى يكون نحلة ومتى 
يكون فراشة، ولكن يف اعتقادي أنه يمكن تعلم ذلك إذا دعت 

الحاجة، خصوصًا لدى رواد األعمال، ومن لديهم مساحة أكرب يف 
حرية االختيار، فالبعض لديه دائمًا شهية مفتوحة لتجربة أشياء 
جديدة طوال الوقت، والبعض اآلخر تقتصر شهيته عىل نوع واحد 

من العمل أو املنتجات، ويبذل فيه كل طاقاته، ولكل مزايا 
وعيوب، ولكن الفكرة تنطبق عىل الكثري يف حياتنا اليومية، حتى 

يف اختيار الكتب واملالبس.. وللحديث بقية.

@Alaa_Garad
Garad@alaagarad.com

ربما ليس لدى اإلنسان 
الخيار ليقرر متى يكون 

نحلة ومتى يكون فراشة، 
ولكن في اعتقادي أنه 

يمكن تعلم ذلك إذا دعت 
الحاجة.

٥ دقائق

الدكتور عالء جراد

ــــئــــــة  ــــيــ وزع قــــــــســــــــم املــــــــتــــــــطــــــــوعــــــــن يف »هــ
الــــــهــــــال األحـــــــمـــــــر« 200 هـــــديـــــة عــيــنــيــة 
ــتـــــام والــــفــــقــــراء واملـــحـــتـــاجـــن،  ــ عــــى األيـ
للتشجيع عى قضاء أوقات العيد يف 
الــبــيــت، وذلــــك تــزامــنــاً مـــع اإلجـــــراءات 
االحرازية ملواجهة فريوس »كورونا« 
ــــا يــــســــهــــم يف بـــث  ــــمــ )كـــــــــوفـــــــــيـــــــــد-19(، وبــ
الـــــــــــفـــــــــــرحـــــــــــة والـــــــــــــســـــــــــــعـــــــــــــادة لــــــــلــــــــعــــــــوائــــــــل، 
خــــــصــــــوصــــــاً األطـــــــــــفـــــــــــال، وتـــــــــــم تــــوصــــيــــل 

ــــــة أخــــــــــــــــــرى إىل بــــعــــض  ــــــوعـ ــنـ ــ ــ ــتـ ــ ــ هـــــــــــدايـــــــــــا مـ
املــــــــســــــــتــــــــفــــــــيــــــــديــــــــن ألمــــــــــــــاكــــــــــــــن ســــــكــــــنــــــهــــــم، 
ــــتـــــي قـــــامـــــت بــهــا  اســــتــــكــــمــــاالً لـــلـــحـــمـــلـــة الـ
»هيئة الهال األحمر« يف دبي خال 

شهر رمضان املبارك والعيد.
وتـــضـــمـــنـــت الـــحـــمـــلـــة تـــــوزيـــــع زكـــــاة 
الــــــــــفــــــــــطــــــــــر عــــــــــــــى الـــــــــــــعـــــــــــــوائـــــــــــــل املــــــتــــــعــــــفــــــفــــــة 

واأليتام، وضمن الخطة املعتمدة.
دبيÀ اإلمارات اليوم

متطوعو »الهالل األحمر« في دبي 
يسعدون األيتام بهدايا العيد

المرض الكلوي 
المزمن

مرض الكلى المزمن هو 
فقدان تدريجي في وظائف 
الكلى على مدى شهور أو 
سنوات، وأعراضه عبارة عن 
تدهور في وظائف الكلى، 

وتشمل الشعور العام 
باإلعياء، وضعف الشهية.
ويتم تشخيص المرض عن 
طريق نسبة الكرياتنين في 

فحص الدم، ويتم اكتشاف 
الحالة إذا ظهر في تحليل 

البول )اختبار لعينة البول( أن 
الكلى تسمح بفقدان 

البروتين أو خاليا الدم الحمراء 
في البول.
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االستعراض بالدّراجات

التــــــزال املـــعـــانـــاة مـــن قـــيـــادة الــــدراجــــات 
الـــــــنـــــــاريـــــــة ذات الــــــــدفــــــــع الـــــــربـــــــاعـــــــي عـــى 
طـــــــــــــريـــــــــــــق )الــــــــــــــفــــــــــــــجــــــــــــــرة - خــــــــــــورفــــــــــــكــــــــــــان( 
ــــنــــــد مـــنـــطـــقـــة  ــــمــــــرة، وتــــــــحــــــــديــــــــداً عــ ــــتــ مــــــســ
الــــبــــديــــة الـــتـــابـــعـــة لـــلـــفـــجـــرة، حـــيـــث إن 
قـــــــــــــــــيـــــــــــــــــادة فـــــــــــئـــــــــــة مـــــــــــــــــن الـــــــــــــشـــــــــــــبـــــــــــــاب هـــــــــــذه 
الــــــــــــــــــدّراجــــــــــــــــــات الــــــــــنــــــــــاريــــــــــة عـــــــــــى الــــــطــــــريــــــق 
ــــــراض بــهــا  ــــعـ ــ ــتـ ــ ــ بـــــســـــرعـــــات عــــالــــيــــة واالسـ
يــــــــشــــــــكــــــــان خــــــــــــطــــــــــــورة عــــــــــــى أرواحــــــــــــهــــــــــــم 

وأرواح اآلخرين.
لـــــــــــــــــذا، نـــــــنـــــــاشـــــــد املـــــــــســـــــــؤولـــــــــن يف مــــــــــرور 
شــرطــة الــفــجــرة الــنــظــر يف هــذا األمــر، 
ــــيــــــات  ــلــــــوكــ ــ والـــــــــقـــــــــضـــــــــاء عــــــــــى هـــــــــــــذه الــــــســ

السلبية.
)أبوخميس(

احـــتـــفـــت وزارة تــنــمــيــة املـــجـــتـــمـــع بــثــاثــة 
مقيمن دائمن يف مركز سعادة كبار 
املواطنن بمناسبة عيد الفطر، وذلك 
ــــــن اتـــــــــبـــــــــاع اإلجـــــــــــــــــــــــــــراءات الــــــوقــــــائــــــيــــــة  ــــمـ ــ ضـ
ــــار فـــــــروس  ــتــــــشــ ــ املــــطــــبــــقــــة لــــلــــحــــد مـــــــن انــ
كــــورونــــا املــســتــجــد، الـــتـــي حــّتــمــت عــدم 
اســــتــــقــــبــــالــــهــــم لــــلــــمــــهــــنــــئــــن بــــالــــعــــيــــد مـــن 

خارج املركز.
وقالت مديرة مركز سعادة كبار 
املواطنن التابع لوزارة تنمية املجتمع 
يف إمــارة عجمان، حمدة الشاميس، 
لـــــ»اإلمــــارات الـــيـــوم«: »عـــى الــرغــم من 
أن عــدد املقيمن يف املــركــز ثــاثــة فقط 
من كبار املواطنن، إال أن إدارة املركز 
ــــفـــــيس املـــخـــتـــص  ــنـ ــ والـــــفـــــريـــــق الــــطــــبــــي والـ
ــــيـــــاء مـــنـــاســـبـــة  بـــمـــتـــابـــعـــتـــهـــم قــــــامــــــوا بـــــإحـ
الــعــيــد بــمــشــاركــة املـــوظـــفـــن الــعــامــلــن 
يف املـــــــــــركـــــــــــز الـــــــــــذيـــــــــــن يـــــــقـــــــيـــــــمـــــــون مــــعــــهــــم 

يومياً«.
وأفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادت الــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــامــــــــــــــــــــيس بـــــــــــــــــأن 
اإلجــــــــــــــــراءات الــــوقــــائــــيــــة املــــطــــبــــقــــة حـــالـــيـــاً 
ملـــــــكـــــــافـــــــحـــــــة الـــــــــــــفـــــــــــــروس حــــــــّتــــــــمــــــــت عــــــــدم 
اســتــقــبــال األعـــضـــاء املــنــتــســبــن للمركز 
املــــقــــيــــمــــن يف مــــنــــازلــــهــــم مــــــع أســـــرهـــــم، 

وكـــذلـــك املــهــنــئــن مـــن أفـــــراد املــجــتــمــع، 
وذلــك حــرصــاً عــى سامتهم، ومنعاً 

لتعرضهم ألي احتمال للعدوى.
وأكـــــــــدت أن إدارة املـــــركـــــز وجـــــدت 
مــــن الـــــضـــــرورة إقــــامــــة احـــتـــفـــال مــصــغــر 
ومقتصر عى املوجودين بشكل دائم 
يف املـــــركـــــز، وذلـــــــك بــــهــــدف رفــــــع الــــــروح 
املـــعـــنـــويـــة والـــنـــفـــســـيـــة لـــكـــبـــار املـــواطـــنـــن 
املــــقــــيــــمــــن بــــــاملــــــركــــــز، الـــــــذيـــــــن يــــفــــتــــقــــدون 
أصــدقــاءهــم مــن األعــضــاء املنتسبن، 
ــــيـــــجـــــة بـــــقـــــائـــــهـــــم يف املـــــــــــنـــــــــــازل، وعـــــــــدم  ــــتـ نـ
إمـــكـــانـــيـــة تـــــرددهـــــم عـــــى املـــــركـــــز بــســبــب 
ــــر املــــــــــنــــــــــزيل، الســــيــــمــــا  إجـــــــــــــــــــــراءات الــــــحــــــجــ

بالنسبة لكبار السن.
ويف ردهـــــــــــــــــــــــا عــــــــــــــى ســـــــــــــــــــــــؤال حــــــــــول 
الـــســـبـــل املــتــبــعــة لـــدعـــم كـــبـــار املـــواطـــنـــن 
املقيمن يف املركز نفسياً خال الفرتة 
ــــنــــــاع عـــن  ــتــ ــ الــــحــــالــــيــــة الـــــتـــــي فـــــرضـــــت االمــ
الـــــــــتـــــــــجـــــــــمـــــــــعـــــــــات واألنـــــــــــــــشـــــــــــــــطـــــــــــــــة، قــــــــالــــــــت 
الشاميس إن »الفريق املختص يطبق 
ــــا يـــومـــيـــاً لــلــبــقــاء  خـــطـــة تـــنـــفـــذ إجـــــراءاتـــــهـ
عــــــــــــــى اســـــــــــــتـــــــــــــقـــــــــــــرار الـــــــــــحـــــــــــالـــــــــــة الــــــصــــــحــــــيــــــة 
والـــنـــفـــســـيـــة لـــكـــبـــار املــــواطــــنــــن املــقــيــمــن 

داخل املركز وخارجه«. 
وتـــــــــــابـــــــــــعـــــــــــت: »الـــــــــخـــــــــطـــــــــة الــــــيــــــومــــــيــــــة 
تتضمن تحفيز كبار املواطنن، ورفع 

حـــــــــالـــــــــتـــــــــهـــــــــم املــــــــــعــــــــــنــــــــــويــــــــــة عــــــــــــــر قــــــيــــــامــــــهــــــم 
بـــمـــجـــمـــوعـــة مـــــن الــــنــــشــــاطــــات الـــذهـــنـــيـــة 
ــــافـــــة إىل الـــنـــشـــاطـــات  ــــيـــــة، إضـ والـــــريـــــاضـ
ــــيــــــة، الـــــــتـــــــي تـــــشـــــمـــــل مـــــمـــــارســـــة  ــــهــ ــــيــ الــــــرتفــ
األلــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــاب اإللــــــــــــــكــــــــــــــرتونــــــــــــــيــــــــــــــة املــــــــــحــــــــــفــــــــــزة 
لـــلـــذاكـــرة«، مــضــيــفــة أن الــفــريــق يــقــوم 

ــــيـــــات  ــنـ ــ ــــقـ مـــــــــــن خــــــــــــــال الـــــــــتـــــــــواصـــــــــل عـــــــــــر تـ
الـــفـــيـــديـــو بـــكـــبـــار املــــواطــــنــــن املـــقـــيـــمـــن يف 
ــــابــــــع مــــعــــهــــم قـــيـــامـــهـــم  ــتــ ــ مـــــنـــــازلـــــهـــــم، ويــ

باألنشطة املختلفة. 
وأشـــــــــارت إىل اســــتــــخــــدام تــقــنــيــات 
التواصل بالفيديو لتنظيم مسابقات 

وألـــعـــاب مــشــرتكــة بــن كــبــار املــواطــنــن 
املــــقــــيــــمــــن يف املــــــركــــــز وأقــــــرانــــــهــــــم الــــذيــــن 
يــعــيــشــون يف مــنــازلــهــم، وذلــــك بــهــدف 
اإلبقاء عى التواصل والتاحم بينهم 
ــّتـــمـــت  خــــــــال الــــــفــــــرتة الــــحــــالــــيــــة الـــــتـــــي حـ
مـــنـــع الـــــزيـــــارات واألنــــشــــطــــة، ولــضــمــان 

ــــتـــــمـــــع  ــــاملـــــجـ املــــــــحــــــــافــــــــظــــــــة عـــــــــــى ربــــــــطــــــــهــــــــم بـ
والعالم الخارجي خال العزل.

وأكـــــــــــــــــــــــدت الـــــــــشـــــــــامـــــــــيس أن مــــــركــــــز 
ســـــعـــــادة كــــبــــار املــــواطــــنــــن لـــيـــس مــــركــــزاً 
إليــواء أو إلقامة كبار املواطنن إال يف 
ــــيـــــة، مــــــشــــــرة إىل أن  ــــائـ ــنـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ظــــــــــــروف اسـ
دوره األســـــــــــــــــــــــايس أن يــــــــــكــــــــــون مــــــــــركــــــــــزاً 
اجــتــمــاعــيــاً وريـــاضـــيـــاً وثــقــافــيــاً، يجتمع 
فيه املسنون املقيمون مع عائاتهم، 
مـــــــــــــــــن خــــــــــــــــــــــال زيـــــــــــــــــاراتـــــــــــــــــهـــــــــــــــــم لـــــــــلـــــــــمـــــــــركـــــــــز، 
ومـــــــــشـــــــــاركـــــــــتـــــــــهـــــــــم يف األنــــــــــشــــــــــطــــــــــة الـــــــتـــــــي 

ينظمها املركز بشكل يومي.
يذكر أن املركز يعد الوحيد التابع 
لـــــــــــــــــــــــــــوزارة تــــــنــــــمــــــيــــــة املــــــــجــــــــتــــــــمــــــــع، ويــــــــقــــــــدم 
ــــبـــــار  ــــكـ ــــلـــــة لــــــلــــــنــــــزالء ولـ ــــتـــــكـــــامـ خــــــــدمــــــــات مـ
املـــــواطـــــنـــــن املــــقــــيــــمــــن يف مــــنــــازلــــهــــم مــع 
عائاتهم، واملسجلن يف نظام رعاية 
كــبــار املــواطــنــن الــتــابــع لــلــوزارة. ويقبل 
املــــــــــركــــــــــز إقــــــــــامــــــــــة بـــــــعـــــــض املـــــــســـــــنـــــــن وفـــــــق 
ـــيــــــة، أهــــــمــــــهــــــا عـــيـــش  ـــائـــ ــنـــ ــثــــ ـــــتــــ شـــــــــــــــروط اسـ
املـــــســـــن وحــــــــيــــــــداً، بــــســــبــــب عــــــــدم وجــــــود 
عـــائـــلـــة لــــه أو عـــائـــل أو أبــــنــــاء أو أقـــــارب 
يمكنهم رعــايــتــه خــال إقــامــتــه وحــيــداً 
بـــــمـــــنـــــزلـــــه، األمــــــــــــر الــــــــــــذي يــــــلــــــزم ضــــــــــرورة 
مــــــكــــــوثــــــه يف املـــــــــركـــــــــز لــــــضــــــمــــــان ســــامــــتــــه 

واستقرار وضعه الصحي.

برنامج ترفيهي يومي لحماية استقرارهم النفسي خالل عزل »كورونا«

تعرتض جمال سائبة طريق )نزوى - 
الــــــــشــــــــارقــــــــة(، عــــــــى الــــــــرغــــــــم مــــــــن وجــــــــود 
ســــــــيــــــــاج عـــــــــى جـــــــانـــــــبـــــــيـــــــه، حـــــــيـــــــث تـــــخـــــرج 
لـــــلـــــرعـــــي عـــــــى الــــــطــــــريــــــق، ويف األمــــــاكــــــن 
الــــقــــريــــبــــة مـــــن الــــــعــــــزب، مـــــا يـــتـــســـبـــب يف 
إربــــــــــــاك الـــــســـــائـــــقـــــن، ووقــــــــــــوع حــــــــوادث 

مرورية مروعة.
لـــــــــذا، نــــنــــاشــــد املـــــســـــؤولـــــن يف بـــلـــديـــة 
الـــشـــارقـــة لــفــت انـــتـــبـــاه مــــاك الـــعـــزب إىل 
خطورة الجمال السائبة، والعمل عى 

احتوائها.
)أبوسلطان(

بلدية الشارقة
نرجو من املسؤولن يف بنوك الدولة 
ــــيـــــص عــــــــمــــــــال نــــــظــــــافــــــة لـــتـــنـــظـــيـــف  تـــــخـــــصـ
أجهزة الصراف اآليل بعد استخدامها 
مــبــاشــرة، وتــفــريــغ املــهــمــات مــن سلة 

القمامة املوجودة قرب الصراف.
وقـــــد لـــوحـــظ أن هـــنـــاك أشـــخـــاصـــاً 

يرمون القفازات قرب األجهزة، بعد 
االنتهاء من إجراء عمليات السحب، 
مـــــــــــــــــا يـــــــــــثـــــــــــر مـــــــــــــــــخـــــــــــــــــاوف املــــــــســــــــتــــــــخــــــــدمــــــــن 
اآلخـــــــريـــــــن، خــــصــــوصــــاً يف ظـــــل انـــتـــشـــار 

وباء »كورونا« يف العالم كله.
)أبوعلي(

بنوك الدولة

اخـــتـــتـــمـــت جـــمـــعـــيـــة الــــشــــارقــــة الـــخـــريـــة 
ــــا الــــــرمــــــضــــــانــــــيــــــة  ــــهــ ــــتــ ــلــ ــ ــــمــ مــــــــــشــــــــــروعــــــــــات حــ
بتوزيع 140 ألف زكاة فطر، إذ بلغت 
أعداد املستفيدين املسجلن بكشوف 

الجمعية 28 ألف مستفيد.
ــــيــــــس قـــــســـــم املـــــســـــاعـــــدات  وأكــــــــــد رئــ
الــــــــــــداخــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــة بـــــــــالـــــــــجـــــــــمـــــــــعـــــــــيـــــــــة، أســــــــعــــــــد 
الـــــــــــــزرعـــــــــــــوين، أنــــــــــــه قـــــــــد تــــــمــــــت عــــمــــلــــيــــات 
تــــــــــوزيــــــــــع مـــــســـــتـــــحـــــقـــــات مــــــــــشــــــــــروع زكــــــــــاة 
الفطر وفق آلية تتناسب مع الظروف 
الـــــــــحـــــــــالـــــــــيـــــــــة، إذ روعـــــــــــــــــــي تــــــــــوفــــــــــر املـــــــــــــــواد 
ــــتـــــي اقــــتــــصــــرت عـــــى األرز،  املـــــــوزعـــــــة، الـ
قــبــل وقـــت كــــاٍف، بــالــتــنــســيــق مــع عــدد 
مــــن املـــــورديـــــن املـــخـــتـــصـــن، وتــجــهــيــزهــا 
بحسب عدد األفــراد يف كل أسرة من 
األســــــــــــــر املــــــســــــتــــــفــــــيــــــدة، وتـــــوصـــــيـــــلـــــهـــــا إىل 

ــــبـــــاع  ــــهـــــم، مـــــــع اتـ ــــيـــــوتـ مـــســـتـــحـــقـــيـــهـــا يف بـ
اإلجــــراءات الوقائية، لضمان سامة 
جـــــــــــمـــــــــــيـــــــــــع األطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراف مـــــــــــــــــــن اإلصــــــــــــــــابــــــــــــــــة 

بـ»كورونا«.
وأوضح أنه تماشياً مع الظروف 
الـــحـــالـــيـــة، فـــقـــد تــــم اســـتـــقـــبـــال تـــرعـــات 
املحسنن وصدقاتهم من زكاة الفطر 

نقداً عر وسائل الترع املتاحة.
الشارقة À اإلمارات اليوم

»خيرية الشارقة« توّزع 140 ألف 
زكاة فطر

ــــئــــــة آل مــــــكــــــتــــــوم الــــــخــــــريــــــة،  ــــيــ وّزعــــــــــــــــــت هــ
بــتــوجــيــهــات مــــن ســـمـــو الـــشـــيـــخ حـــمـــدان 
بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي 
وزيـــر املــالــيــة راعـــي الــهــيــئــة - 20 طــنــاً من 
املــــــواد الـــغـــذائـــيـــة عـــى األســـــر الـــفـــقـــرة يف 
بــــــــورونــــــــدي، تــــشــــمــــل »ســـــــــال رمـــــضـــــان« 
التي تحتوي عى األرز والسكر ودقيق 
الـــذرة الــشــامــيــة. وكــانــت الهيئة نظمت 
أيـــضـــاً بـــرنـــامـــج إفـــطـــار جـــمـــاعـــي، حــضــره 
عدد من األئمة والدعاة والشخصيات 
الرسمية والشعبية ورؤساء املنظمات 

املحلية النسوية والدعوية.
وأثــــنــــى مـــديـــر مــكــتــب ســـمـــو الــشــيــخ 

حـــــمـــــدان بـــــن راشـــــــــد آل مــــكــــتــــوم، عــضــو 
مجلس أمــنــاء الهيئة، مــرزا الصايغ، 
عــى جــهــود مكتب الهيئة يف بــورونــدي 
بــــتــــنــــظــــيــــم اإلفــــــــــــطــــــــــــارات، وتـــــــــوزيـــــــــع املــــــــــواد 

الغذائية عى األسر املسلمة الفقرة.
مـــــــــن جـــــــانـــــــبـــــــه، قــــــــــــال مــــــــديــــــــر مــــكــــتــــب 

الــــهــــيــــئــــة يف بـــــــــورونـــــــــدي، هـــــاشـــــم مــحــمــد 
إبراهيم مــوىس، إن »برنامج إفطارات 
هــــــيــــــئــــــة آل مـــــــكـــــــتـــــــوم الــــــــخــــــــريــــــــة وتــــــــوزيــــــــع 
الـــســـال الــغــذائــيــة لــقــي تــرحــيــبــاً واســعــاً 
ــــــدة كـــــــافـــــــة،  ــيـ ــ ــ ــــفـ ــ ــتـ ــ ــ ــــــسـ مــــــــــن الــــــــقــــــــطــــــــاعــــــــات املـ
وأشـــادوا بــدور دولــة اإلمـــارات العربية 

املتحدة املعطاءة، وجهودها الخرية، 
ووجــــــهــــــوا الــــشــــكــــر واالمـــــتـــــنـــــان إىل ســمــو 
الــــشــــيــــخ حـــــمـــــدان بـــــن راشــــــــد آل مـــكـــتـــوم 
ــــلـــــن الــــــلــــــه عـــز  ــــائـ عـــــــى هـــــــــذه املــــــكــــــرمــــــة، سـ
وجل أن يجزيه خر الجزاء، ويجعلها 

يف ميزان حسناته«.
يذكر أن مكتب الهيئة يف بوروندي 
تـــــــــم افــــــتــــــتــــــاحــــــه أواخــــــــــــــــــر 2019، وتــــنــــفــــذ 
الــهــيــئــة حــالــيــاً مــشــروع مــدرســة الشيخ 
حـــمـــدان بـــن راشــــد آل مــكــتــوم يف إقــلــيــم 
رومـــــبـــــيـــــنـــــقـــــي، ويــــــضــــــم مـــــــدرســـــــة ثــــانــــويــــة 

ومسجداً وعيادة طبية.
بوجمبورا À وام

هنادي أبونعمة À دبي

 لرفع الروح المعنوية لكبار 
ً
 مصغرا

ً
إدارة المركز أقامت احتفاال

المواطنين. À من المصدر 

»سالل رمضان« تحتوي على األرز والسكر ودقيق الذرة الشامية. À وام

االحتفاء بـ 3 من كبار المواطنين 
يسكنون مركز إيواء »تنمية المجتمع«

»خيرية آل مكتوم« توّزع 20 طن أغذية 
على فقراء بوروندي

حمدة الشامسي:

»الخطة اليومية تتضمن 
تحفيز كبار المواطنين، 

ورفع حالتهم المعنوية«.

القطاعات المستفيدة أشادت بدور 
دولة اإلمارات العربية المتحدة 
المعطاءة وجهودها الخيرية.

تنظيم مسابقات 
وألعاب مشتركة 

»عن بعد« بين 
كبار المواطنين.  

À من المصدر

28
 عدد المستفيدين 

ً
ألفا

بكشوف الجمعية.
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أسعار الذهب

مؤشر سوق دبي

مؤشر سوق أبوظبي

1725.8

1938.91

4112.9

 
ً
دوالرا

لألونصة

نقطة

نقطة

دوالريورو = 1.0982

ين 107.42
ياباني دوالر  = 

فرنك 0.9659
سويسري دوالر  = 

دوالر1.2342 جنيه 
 =إسترليني 

أسعار العمالت

ــيــــئــــة االتـــــــحـــــــاديـــــــة لـــلـــضـــرائـــب  قـــــــــــررت الــــهــ
تـــــــأجـــــــيـــــــل تـــــطـــــبـــــيـــــق مـــــــنـــــــع تــــــــــوريــــــــــد ونـــــقـــــل 
وتـــــخـــــزيـــــن وحــــــــيــــــــازة جــــمــــيــــع أنـــــــــــــواع تــبــغ 
األرجـــــــــــــيـــــــــــــلـــــــــــــة »املـــــــــــــــعـــــــــــــــســـــــــــــــل«، ولــــــــفــــــــائــــــــف 
الــــســــجــــائــــر الـــــتـــــي تـــســـخـــن كــــهــــربــــائــــيــــاً يف 
ــــمــــــل طـــــــوابـــــــع  ــــحــ الـــــــــــــدولـــــــــــــة، والــــــــــتــــــــــي ال تــ
ضــريــبــيــة رقـــمـــيـــة، إىل األول مــــن يــنــايــر 
2021، وذلـــــــــــــك بـــــعـــــد أن كــــــــــان مــــــقــــــرراً 
اعــــتــــبــــاراً مــــن أول يـــونـــيـــو املـــقـــبـــل، وفـــقـــاً 
ــــنـــــي لـــلـــمـــرحـــلـــة الـــثـــانـــيـــة  لــــلــــرنــــامــــج الـــــزمـ
لــــ»نـــظـــام الـــعـــامـــات املـــمـــيـــزة عـــى الــتــبــغ 

ومنتجاته«.
وأوضحت الهيئة يف بيان أمس، 
أن تــمــديــد الـــرنـــامـــج جــــاء إدراكـــــــاً منها 
ــــتـــــي قــد  لـــطـــبـــيـــعـــة الــــــظــــــروف الــــحــــالــــيــــة الـ
مــــــــنــــــــتــــــــجــــــــي  تـــــــــــــمـــــــــــــكـــــــــــــن  دون  تــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــول 
ومـــــســـــتـــــوردي ومــــــوزعــــــي ومـــــخـــــزين تــبــغ 
ــــتـــــي  األرجــــــــيــــــــلــــــــة ولـــــــفـــــــائـــــــف الــــــســــــجــــــائــــــر الـ
تسخن كهربائياً من االلتزام بالرنامج 
الـــــــــزمـــــــــنـــــــــي املــــــــــــحــــــــــــدد مــــــــســــــــبــــــــقــــــــاً، يف ظــــل 
اإلجــــــــراءات االحــــرازيــــة الــتــي تــقــوم بها 

الجهات املختصة للوقاية من انتشار 
فريوس »كورونا« املستجد، من بينها 
إغـــــــــــــــــاق املــــــــقــــــــاهــــــــي ومــــــــنــــــــع تـــــــقـــــــديـــــــم تــــبــــغ 

األرجيلة خال الفرة الحالية.
وقـــــــــــــــــــــــــال املـــــــــــــــديـــــــــــــــر الـــــــــــــــعـــــــــــــــام لـــــلـــــهـــــيـــــئـــــة 
االتــــــــــحــــــــــاديــــــــــة لـــــــلـــــــضـــــــرائـــــــب، خــــــــالــــــــد عـــي 
الــــبــــســــتــــاين، إن الـــهـــيـــئـــة قـــــــــررت تـــأجـــيـــل 
ــــزيـــــن وحـــــيـــــازة  مــــنــــع تــــــوريــــــد ونـــــقـــــل وتـــــخـ
ــــمـــــولـــــة بــــاملــــرحــــلــــة  ــــبـــــغ املـــــشـ ــتـ ــ مــــنــــتــــجــــات الـ
الثانية لنظام »العامات املميزة عى 

الـــتـــبـــغ ومــــنــــتــــجــــاتــــه«، والـــــتـــــي ال تــحــمــل 
الطوابع الضريبية الرقمية إىل األول 
مــن يناير املــقــبــل، بــهــدف منح منتجي 
ومـــــــــــــــــــــــوردي ومــــــــــــوزعــــــــــــي تـــــــبـــــــغ األرجـــــــيـــــــلـــــــة 
ولــــــــــفــــــــــائــــــــــف الـــــــــســـــــــجـــــــــائـــــــــر الـــــــــــتـــــــــــي تــــســــخــــن 
ــــيــــــق  ــــوفــ ــــتــ كـــــــــهـــــــــربـــــــــائـــــــــيـــــــــاً مـــــــهـــــــلـــــــة كـــــــــافـــــــــيـــــــــة لــ
أوضــاعــهــم وتسهيل االلـــتـــزام بتطبيق 
النظام دون صعوبات، مشرياً إىل أنه 
بــمــوجــب الــتــأجــيــل، تــم منحهم مهلة 
إضافية ملدة سبعة أشهر لاستعداد 

للتطبيق اإللزامي للمنع.
وأضــــــــــــــــــــــاف أن تـــــــمـــــــديـــــــد الـــــــرنـــــــامـــــــج 
الــزمــنــي للمرحلة الثانية للنظام جاء 
اســــــــتــــــــجــــــــابــــــــة مــــــــــــن الـــــــهـــــــيـــــــئـــــــة االتـــــــــحـــــــــاديـــــــــة 
لـــلـــضـــرائـــب ملـــطـــالـــبـــات املـــعـــنـــيـــن بــقــطــاع 
الـــــــتـــــــبـــــــغ ومــــــنــــــتــــــجــــــاتــــــه بــــــالــــــتــــــمــــــديــــــد حــــتــــى 
يتمكنوا من توفيق أوضاعهم يف ظل 
الــــــــــــــــظــــــــــــــــروف املـــــــــصـــــــــاحـــــــــبـــــــــة لــــــــــــــــإجــــــــــــــــراءات 
اإلحرازية للوقاية من انتشار فريوس 
»كـــــــــــــــورونـــــــــــــــا«، وتـــــــــوفـــــــــري فــــــــــــرة مــــنــــاســــبــــة 
لــــــــــــالــــــــــــتــــــــــــزام بــــــتــــــصــــــفــــــيــــــة األســـــــــــــــــــــــــــــــواق مـــــن 
املــــــنــــــتــــــجــــــات الـــــــتـــــــي ال تـــــحـــــمـــــل الــــــطــــــوابــــــع 

الضريبية الرقمية.
وذكر البستاين أن الهيئة تشاورت 
مــــــــــــــع قـــــــــــطـــــــــــاعـــــــــــات األعــــــــــــــــمــــــــــــــــال املـــــــعـــــــنـــــــيـــــــة، 
والــــشــــركــــة املــشــغــلــة لـــلـــنـــظـــام، وأكـــــدت 
لـــــــــأشـــــــــخـــــــــاص املـــــــعـــــــنـــــــيـــــــن أنــــــــــهــــــــــا تــــتــــفــــهــــم 
الــــــصــــــعــــــوبــــــات املــــــــتــــــــولــــــــدة مـــــــــن األوضــــــــــــــاع 
الحالية، كما أكدت سعيها لتخفيف 

عبء تنفيذ القرار عى األعمال.
أبوظبي À اإلمارات اليوم

»االتحادية للضرائب«: إلى األول من يناير 2021

تأجيل منع توريد 
»المعسل« و»لفائف 
السجائر« غير الحاملة 

للطوابع الضريبية

خالد البستاني:

»التأجيل يهدف إلى منح 
المنتجين والموردين 

والموزعين مهلة كافية 
لتوفيق أوضاعهم«.

أكــــــــــــد نــــــــائــــــــب رئــــــــيــــــــس مــــــجــــــمــــــوعــــــة عــــمــــل 
الــــصــــنــــاعــــات الــــغــــذائــــيــــة واملـــــشـــــروبـــــات، 
أحــــمــــد بــــالــــيــــوحــــة، أن الـــــفـــــرة املـــاضـــيـــة 
ــــقــــــي« عــــى  ــــيــ ــــقــ شـــــــهـــــــدت طــــــلــــــبــــــاً »غـــــــــــري حــ
الــــســــلــــع الـــــغـــــذائـــــيـــــة، مـــــــشـــــــدداً عــــــى أن 
هــــــــــذا الـــــطـــــلـــــب مــــــؤقــــــت وســــيــــنــــتــــهــــي مـــع 

انتهاء أزمة »كورونا« يف العالم. 
وقـــــــــــــــال لـــــــــــــــــ»اإلمــــــــــــــــارات الـــــــــــيـــــــــــوم« إن 
الـــفـــرة املـــاضـــيـــة شـــهـــدت تــنــســيــقــاً قـــويـــاً 
بــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــركــــــــــــــــــات الــــــــــــــقــــــــــــــطــــــــــــــاع الــــــــــــخــــــــــــاص 
والــجــهــات الــحــكــومــيــة، مــشــرياً إىل أن 
قـــنـــوات الـــتـــوريـــد لـــم تـــتـــوقـــف، كـــمـــا لــم 
تشهد أســواق الــدولــة أي عــجــز يف أي 

من املواد الغذائية. 

ارتفاع األسعار
وتفصياً، قال نائب رئيس مجموعة 
عــــــــــــــــمــــــــــــــــل الــــــــــــــــــصــــــــــــــــــنــــــــــــــــــاعــــــــــــــــــات الــــــــــــــغــــــــــــــذائــــــــــــــيــــــــــــــة 
ــــــل تــــحــــت  ــــمـ ــ ــــعـ ــ واملـــــــــــــشـــــــــــــروبـــــــــــــات، الـــــــــتـــــــــي تـ
ــــنـــــاعـــــة دبــــــي،  ــــارة وصـ ــــجــ مــــظــــلــــة غـــــرفـــــة تــ
أحـــــمـــــد بــــالــــيــــوحــــة، إن ارتــــــفــــــاع أســــعــــار 
بــعــض الــســلــع الــغــذائــيــة خـــال الــفــرة 
ــــار اســـتـــغـــلـــوا  ــــيـــــة هــــــو صـــنـــيـــعـــة تـــــجـ املـــــاضـ
أزمــة تفيش فــريوس كورونا املستجد 

)كوفيدـ19( بصورة جشعة. 
وطــــــــــــــالــــــــــــــب بــــــــــالــــــــــيــــــــــوحــــــــــة الــــــــجــــــــهــــــــات 

الــــــــــرقــــــــــابــــــــــيــــــــــة املـــــــــــســـــــــــؤولـــــــــــة عــــــــــــن حــــــمــــــايــــــة 
املـــــســـــتـــــهـــــلـــــك، بــــتــــكــــثــــيــــف الـــــــرقـــــــابـــــــة عـــى 
منافذ البيع لكبح الزيادة غري املررة 
التي شهدتها أسعار املــواد الغذائية 
خـــــــــال الـــــــفـــــــرة املـــــــاضـــــــيـــــــة، مــــــــؤكــــــــداً أن 
تـــــوريـــــد املــــــــواد الــــغــــذائــــيــــة قـــبـــل جـــائـــحـــة 
ــــالـــــة  »كــــــــــــورونــــــــــــا« وبـــــــعـــــــدهـــــــا كـــــــــــان يف حـ
استقرار تام، ولم يكن هناك أي داع 
للقلق الذي أبداه بعض املستهلكن 

يف شراء وتخزين األغذية.
 

تجاوب وتنسيق
وأضــــاف بــالــيــوحــة أن تــجــاوب الحكومة 
ــــاً، إذ شــــهــــدت  ــيــ ــ ــــابــ ــــجــ مـــــــع األزمـــــــــــــة كـــــــــان إيــ
الفرة املاضية تنسيقاً قوياً بن شركات 
القطاع الــخــاص والــجــهــات الحكومية، 
ــــنــــــة األمــــــــــــــــن الـــــــــــغـــــــــــذايئ الـــــتـــــي  يف إطــــــــــــــــار لــــــجــ
اطــلــعــت عــى الــتــدابــري والــتــحــديــات الــتــي 
تــــواجــــه الــــفــــرة الـــحـــالـــيـــة، مــــشــــرياً إىل أن 
ــــد لــــــم تـــــتـــــوقـــــف، كــــمــــا لـــم  ــــوريــ ــتــ ــ قــــــنــــــوات الــ
تشهد األسواق أي عجز يف أي من املواد 
الغذائية، بيد أن الفرة املاضية شهدت 
ارتفاعاً يف رســوم الشحن بنسبة كبرية 
ــــاع الــــطــــلــــب عـــــى الــــخــــدمــــات  ــــفــ بـــســـبـــب ارتــ

اللوجستية والتجارة الدولية.

طلب غير حقيقي
وكـــــــــشـــــــــف بــــــــالــــــــيــــــــوحــــــــة، الـــــــــــــــــذي يــــشــــغــــل 

منصب رئيس مجلس إدارة »مصنع 
مـــــــعـــــــكـــــــرونـــــــة اإلمــــــــــــــــــــــــــــــارات«، أن الـــــــفـــــــرة 
املــاضــيــة شـــهـــدت طــلــبــاً »غـــري حــقــيــقــي« 
عـــــــــــى الــــــــســــــــلــــــــع الـــــــــغـــــــــذائـــــــــيـــــــــة، اســـــتـــــغـــــلـــــه 
ــــذ الـــــبـــــيـــــع لــــرفــــع  ــــافــ ــنــ ــ ــــار ومــ ــتــــــجــ ــ بـــــعـــــض الــ

األسعار.
وأوضــــــــــــــــــــــــح أن شـــــــــــــــــــــراء املـــــــنـــــــتـــــــجـــــــات 
الغذائية ازداد، فيما بقي االستهاك 
باملعدل نفسه، فاملستهلكون عمدوا 
إىل تخزين سلع ذات صاحية طويلة 
األجــــــــــــــــــل مــــــــثــــــــل األغـــــــــــــذيـــــــــــــة املـــــــحـــــــفـــــــوظـــــــة، 
واملعلبات والعصائر، وهــذا االرتفاع 
طلب غــري حقيقي ومــؤقــت، ومرتبط 
بالوقت الراهن فقط، وسينتهي مع 
انتهاء أزمة »كورونا« يف العالم كله. 

اإلعالم الغربي
وشــــــدد بـــالـــيـــوحـــة عــــى أن قـــلـــق بــعــض 
املــســتــهــلــكــن مـــن نــفــاد الــســلــع، بــدعــم 
مــن الــصــور الــتــي بثها اإلعـــام الغربي 
ملـــــــــــحـــــــــــال يف دول غـــــــــربـــــــــيـــــــــة خـــــــــلـــــــــت مـــــن 
الــــــــــبــــــــــضــــــــــائــــــــــع، دفــــــــــــــــع مــــــســــــتــــــهــــــلــــــكــــــن إىل 

التخزين بشكل مبالغ فيه، الفتاً إىل 
أن الرسالة التي بثها اإلعام الغربي 
كــــــــانــــــــت ســـــلـــــبـــــيـــــة وأثــــــــــــــــــرت عـــــــــى ســـــلـــــوك 

املستهلكن عاملياً.
ــــئــــــة  ــــلــ ــــتــ ــــمــ وقـــــــــــــــــــــــال إن األســــــــــــــــــــــــــــــــواق مــ
ــــمــــــد  بــــــــــالــــــــــســــــــــلــــــــــع، وســــــــــــفــــــــــــن الــــــــــشــــــــــحــــــــــن تــ
ــــا،  ــــهــ ــــاتــ ــــاجــ ــيــ ــ ــتــ ــ األســــــــــــــــــــواق بــــــــأكــــــــر مـــــــــن احــ
فــــــضــــــاً عـــــــن أن املــــــــخــــــــزون االســــــراتــــــيــــــج 
يــكــفــي لــشــهــور، الفــتــاً إىل أن الــجــهــات 
الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــيـــــــة تـــــــعـــــــامـــــــلـــــــت مـــــــــــع الــــــــوضــــــــع 
بــــــحــــــرفــــــيــــــة شـــــــــــديـــــــــــدة، يف وقــــــــــــت اتـــــســـــم 
الــــــــــــــتــــــــــــــعــــــــــــــاون بــــــــــــــــن الــــــــــــقــــــــــــطــــــــــــاع الـــــــــــخـــــــــــاص 
والحكومة بالدقة واملتابعة اليومية.

الكلفة التشغيلية
وكــــــــــــــشــــــــــــــف بـــــــــــالـــــــــــيـــــــــــوحـــــــــــة أن مــــــصــــــنــــــعــــــي 
املنتجات الغذائية يواجهون تحديات 
ــيــــاً  تـــتـــعـــلـــق بـــالـــكـــلـــفـــة الـــتـــشـــغـــيـــلـــيـــة، داعــ
ــــــر يف كــــلــــفــــة  ــــظـ ــ ــنـ ــ ــ ــــة إعـــــــــــــــــادة الـ ــ ــيـ ــ ــ ــــمـ ــ إىل أهـ
الـــطـــاقـــة لــلــمــصــانــع، خـــصـــوصـــاً يف ظــل 
تــــــــراجــــــــع أســــــــعــــــــار الـــــــنـــــــفـــــــط، مــــــــع إعـــــــــــادة 
الــــنــــظــــر يف كــــــل مــــــن الـــــــرســـــــوم اإلداريـــــــــــة 

الــــــــتــــــــي تــــــــرفــــــــع كـــــلـــــفـــــة اإلنــــــــــتــــــــــاج املــــــحــــــي، 
وقـــــــــــــرارات مــــنــــع إعــــــــــادة تــــصــــديــــر بـــعـــض 
ــــتـــــجـــــات، فــــتــــوقــــف الــــتــــصــــديــــر يـــعـــنـــي  ــــنـ املـ
خــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــارة األســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواق الـــــــــتـــــــــقـــــــــلـــــــــيـــــــــديـــــــــة 

للصادرات.
 

الصناعة الوطنية
وقــــــــــــال بـــــالـــــيـــــوحـــــة إن األزمــــــــــــــة كـــشـــفـــت 
مدى قوة صناعتنا املحلية، وقدرتها 
عـــى تــلــبــيــة طـــلـــب الـــســـوق اإلمـــاراتـــيـــة، 
ــــا أيــــــــضــــــــاً لــــــخــــــدمــــــة أســــــــــواق  ــــهــ ــتــ ــ ــــزيــ ــــاهــ وجــ
الــــــــــــدول املـــــــــجـــــــــاورة، بــــفــــضــــل املــــنــــظــــومــــة 
الكاملة لاقتصاد املحي الذي يتمتع 

بأسس قوية.
وأضــــــــــــــــــــــــــاف أن بـــــــــعـــــــــض املـــــــــــــورديـــــــــــــن 
تمكنوا من توفري سلع بديلة ملنتجات 
ــــتـــــايل لــم  ــــالـ اخــــتــــفــــت مـــــن األســــــــــــواق، وبـ
ــــقـــــــص، عـــى  ــ ــــلـــــك بــــــــــأي نـ ــــتـــــهـ يـــــشـــــعـــــر املـــــسـ
الــــــــــــــــرغــــــــــــــــم مــــــــــــــــن زيــــــــــــــــــــــــــــــــادة الـــــــــــطـــــــــــلـــــــــــب عــــــى 

األسواق. 
وتــــــــــابــــــــــع: »مـــــــــــا شــــــهــــــدتــــــه األســـــــــــــواق 
املــحــلــيــة كـــان مــمــاثــاً ملــا حـــدث يف دول 

ــــنــــــاس مـــن  الـــــعـــــالـــــم األخـــــــــــرى، فــــقــــلــــق الــ
الــفــريوس لــعــب دوراً كــبــرياً يف توجيه 

الطلب«.
وأكــــــــــــــــــد بــــــــالــــــــيــــــــوحــــــــة أن الــــــصــــــنــــــاعــــــة 
الــوطــنــيــة تــحــتــاج إىل مــزيــد مــن الــدعــم 
الــحــكــومــي، فــهــنــاك حــاجــة مــاســة إىل 
خـــــفـــــض أســــــعــــــار الـــــكـــــهـــــربـــــاء والــــــرســــــوم 
ــــادة الــنــظــر يف بــعــض  الــحــكــومــيــة، وإعــ
الـــــــتـــــــشـــــــريـــــــعـــــــات الـــــــــتـــــــــي تــــــنــــــظــــــم صـــــنـــــاعـــــة 
الــــــــــــــــــغــــــــــــــــــذاء، ويف أســــــــــــــلــــــــــــــوب تـــــحـــــصـــــيـــــل 

الضرائب.
وقــــــــــــــــال إن الــــــــقــــــــطــــــــاع الــــــــــخــــــــــاص يف 
اإلمــــــــــارات وطــــنــــي ونــــاضــــج وقــــــــادر عــى 
ــــــة، والــــــــتــــــــعــــــــاون مـــع  ــيـ ــ ــ ــــــؤولـ ــــــسـ ــــمـــــل املـ تـــــحـ
الــــجــــهــــات الـــحـــكـــومـــيـــة كــــافــــة، لــتــقــديــم 
مـــنـــتـــجـــات ذات جــــــودة عـــالـــيـــة وبــســعــر 

منافس ومناسب.
ولــــــــــفــــــــــت إىل أن مــــــــصــــــــانــــــــع املـــــــــــــــواد 
الغذائية واجهت تحدياً مهماً خال 
الفرة املاضية تمثل يف ارتفاع أسعار 
الــشــحــن بــنــســبــة تــصــل إىل 100%، مــا 
أدى إىل زيـــــــــــــــــــادة كــــــلــــــفــــــة االســـــــــــتـــــــــــرياد، 

وإعادة التصدير.
وأكـــــــــــــــد أن أي إجــــــــــــــــــراء لــــتــــخــــفــــيــــف 
الـــــــــعـــــــــبء عـــــــــى املـــــــصـــــــانـــــــع ســـــــــيـــــــــؤدي إىل 
زيادة قدرة املصانع عى تلبية حاجة 
األســـواق بــاألســعــار الــتــي يــتــطــلــع إليها 

املستهلك.

أكد أن التوريد لم يتوقف والطلب على السلع 
كان »غير حقيقي« وتأثر باإلعالم الغربي

باليوحة: أسواق 
الدولة لم تشهد 

أي عجز في 
المواد الغذائية

األسواق ممتلئة بالسلع وسفن الشحن تمد األسواق بأكثر من احتياجاتها. À أرشيفية

سامح عوض اهلل À دبي

تأثيرات إيجابية

قال نائب رئيس مجموعة 
عمل الصناعات الغذائية 

والمشروبات، أحمد باليوحة، 
إن جميع أصناف السلع 

الغذائية متوافرة، كما أن 
المصنعين والموردين 

يتعاونون مع الجهات 
الحكومية لضمان استقرار 

األسواق.
وأضاف أن تأثيرات 

»كوفيدـ19« على قطاع 
الصناعات الغذائية 

والتوريدات كانت إيجابية، 
فالطلب الذي شهده 
القطاع أدى إلى رفع 

مبيعات القطاع بنسبة تصل 
إلى 100% خالل الفترة 

الماضية.
ولفت باليوحة إلى أن 

تفشي جائحة »كورونا« 
 على قطاعات 

ً
 أثر سلبا

ً
عالميا

مثل السياحة، والسفر، 
والطيران، والضيافة، ما أدى 
الى تسريح بعض العمالة، إال 

أن هناك قطاعات شرعت 
في تعيين موظفين وعمالة 

تحتاجها.

أحمد باليوحة:

»األزمة كشفت
مدى قوة صناعتنا 

المحلية، وقدرتها على 
تلبية طلب السوق 

اإلماراتية«.

أي إجراء لتخفيف العبء عن المصانع سيؤدي إلى 
زيادة قدرتها على تلبية حاجة األسواق.

مهلة إضافية 7 أشهر لالستعداد 
للتطبيق اإللزامي للمنع.
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أعـــــــــلـــــــــنـــــــــت اقــــــــــتــــــــــصــــــــــاديــــــــــة دبــــــــــــــــي أمـــــــــــــس، 
تـــــفـــــاصـــــيـــــل عــــمــــلــــيــــة إعــــــــــــــــادة اســــتــــئــــنــــاف 
عــــــــــــــمــــــــــــــل األنــــــــــــــــشــــــــــــــــطــــــــــــــــة االقــــــــــــــتــــــــــــــصــــــــــــــاديــــــــــــــة 
والــــتــــجــــاريــــة يف اإلمـــــــــــارة، ملــــا بـــعـــد عــيــد 

الفطر.
وتـــــــضـــــــمـــــــن تـــــعـــــمـــــيـــــم صـــــــــــــدر عــــنــــهــــا 
تــــــعــــــديــــــات جــــــــديــــــــدة تــــتــــعــــلــــق بـــــمـــــراكـــــز 
ــــتـــــســـــوق الـــــتـــــجـــــاريـــــة، شــــمــــلــــت زيـــــــادة  الـ
سقف التشغيل إىل 70% من املناطق 
املــــشــــركــــة وإجـــــمـــــايل املــــنــــاطــــق الـــقـــابـــلـــة 
لـــــــلـــــــتـــــــأجـــــــر، وزيــــــــــــــــــــــادة ســـــــعـــــــة تــــشــــغــــيــــل 

املوظفني إىل %70.
وأكــــــــــــــــــــدت اقــــــــتــــــــصــــــــاديــــــــة دبـــــــــــــي أنـــــــه 

يــمــكــن ملـــراكـــز الــتــســوق ومـــحـــال الــبــيــع 
ــــار ســـــــاعـــــــات الــــعــــمــــل  ــيــ ــ ــتــ ــ ــــتـــــجـــــزئـــــة اخــ بـــــالـ
املـــــــائـــــــمـــــــة يف أي وقـــــــــــت بــــــــني الـــــســـــاعـــــة 
السادسة صباحاً والـــ10 مساء، مع 
اســـتـــمـــراريـــة إغــــاق 30% مـــن مــواقــف 

مركز التسوق.
ووفقاً القتصادية دبي، ُيسمح 
لجميع منافذ بيع األطعمة وردهات 
املــــطــــاعــــم بـــالـــعـــمـــل مـــــع الــــحــــفــــاظ عــى 
الــــــــــنــــــــــظــــــــــافــــــــــة والـــــــــتـــــــــعـــــــــقـــــــــيـــــــــم والـــــــــتـــــــــبـــــــــاعـــــــــد 
ــــــاوالت  ــــطـ ــ ــــــع وضــــــــع الـ ــــاعــــــي، مـ ــــمــ ــــتــ االجــ
عى مسافة مرين بني كل متعامل، 
أو إعــــــــــــداد فــــــواصــــــل أو شــــــاشــــــات بــني 
الــــــــــــــــطــــــــــــــــاوالت، وتـــــــشـــــــجـــــــيـــــــع الــــــطــــــلــــــبــــــات 

الخارجية.

اســــــــتــــــــبــــــــعــــــــد الـــــــتـــــــعـــــــمـــــــيـــــــم الـــــــــــــــصـــــــــــــــادر عـــــن 
اقــــــــــــــــــتــــــــــــــــــصــــــــــــــــــاديــــــــــــــــــة دبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي، والـــــــــــــــــــخـــــــــــــــــــاص 
بـــــــــروتـــــــــوكـــــــــوالت اســـــتـــــئـــــنـــــاف األنـــــشـــــطـــــة 
االقتصادية يف إمارة دبي ملا بعد عيد 
الفطر، خمسة أنشطة ترفيهية من 
املـــــــــــــجـــــــــــــاالت املــــــــشــــــــمــــــــولــــــــة بــــــــــــقــــــــــــرار عــــــــــــودة 
العمل، إذ لن يتم السماح لكل من 
األنــــــــشــــــــطــــــــة الــــــــتــــــــجــــــــاريــــــــة والــــــفــــــعــــــالــــــيــــــات 
الــعــائــلــيــة وأعـــيـــاد املـــيـــاد والــتــجــمــعــات 
الـــــــــجـــــــــمـــــــــاعـــــــــيـــــــــة، وألـــــــــــــــعـــــــــــــــاب األركـــــــــــــيـــــــــــــد، 
ــــيـــــة،  ــــيـــــعـ ــــمــــــات الــــصــــيــــفــــيــــة والـــــربـ ــيــ ــ ــــخــ واملــ
وأنشطة لقاء الحيوانات، واألنشطة 

التفاعلية.

أنشطة مسموحة
ــــمـــــل  وســــــــمــــــــح الـــــــــــقـــــــــــرار بـــــــــمـــــــــعـــــــــاودة الـــــعـ

لعدد من أنشطة الرفيه ابتداًء من 
الــــــــــــــيــــــــــــــوم األربـــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــاء، مــــــــــــــع االلــــــــــــــتــــــــــــــزام 
بـــالـــتـــدابـــر االحـــــرازيـــــة، وتـــشـــمـــل هـــذه 
األنــــشــــطــــة كـــــــاً مـــــن حــــلــــبــــات الــــتــــزلــــج، 
وســـــــبـــــــاقـــــــات الــــــكــــــارتــــــيــــــنــــــج، ومـــــنـــــصـــــات 
املــــشــــاهــــدة، واملــــتــــاحــــف، و»ذا جـــريـــن 
ــــيـــــت«، و»دبـــــــــي دولــــفــــيــــنــــاريــــوم«،  بـــــانـ
و»ســــــــــــي دبــــــــــــــي«، و»األكــــــــــــــواريــــــــــــــوم«، 

والعروض الحية الخارجية.

تدابير عامة
وأوضـــــــــــحـــــــــــت اقــــــــتــــــــصــــــــاديــــــــة دبـــــــــــــي أن 
الـــتـــدابـــر الــعــامــة لـــدخـــول مــنــشــآت 
الــــــــــــرفــــــــــــيــــــــــــه ســــــــتــــــــتــــــــضــــــــمــــــــن الـــــــــســـــــــمـــــــــاح 
بدخول 50% فقط من املتعاملني 
يف كــــــــــــل مـــــــــــــــرة بــــــــــــنــــــــــــاًء عــــــــــــى الــــــســــــعــــــة 

اإلجـــمـــالـــيـــة لـــلـــمـــوقـــع )أربــــعــــة أمـــتـــار 
مـــــــــربـــــــــعـــــــــة لـــــــــكـــــــــل زائـــــــــــــــــــــــــــــر(، وارتـــــــــــــــــــــــــداء 
األقـــــــــــنـــــــــــعـــــــــــة، والـــــــــــســـــــــــمـــــــــــاح بـــــــــدخـــــــــول 
خمسة أفراد كحد أقىص من كل 
مـــــــــــجـــــــــــمـــــــــــوعـــــــــــة فـــــــــــــــــرديـــــــــــــــــة )عـــــــــــــــنـــــــــــــــد كـــــــل 
دخــول(، ووضــع أجــهــزة الــتــعــقــيــم 
األمــــــــــــــــــــاكــــــــــــــــــــن  يف  لــــــــــــــــلــــــــــــــــمــــــــــــــــس  ا دون 
املــــخــــصــــصــــة لـــــهـــــا )تــــغــــطــــيــــة الــــطــــريــــق 
بــأكــمــلــه مـــن املـــدخـــل إىل املـــخـــرج(، 
فضاً عن وضع مقاييس التباعد 
االجــتــمــاعــي )مــــران( بـــوضـــوح عــى 
جـــــــمـــــــيـــــــع املــــــــــنــــــــــاطــــــــــق املــــــــــرئــــــــــيــــــــــة داخــــــــــــل 

املــنــشــأة.

منطقة عزل
وتــضــمــنــت الــتــدابــر كــذلــك: الــتــأكــد 

ــــيــــــع مـــــــــن يـــــدخـــــل  ــــمــ مـــــــــن خــــــــضــــــــوع جــ
املــــــــــــوقــــــــــــع بـــــــــمـــــــــن فــــــــيــــــــهــــــــم املـــــــــوظـــــــــفـــــــــون 
واملــتــعــامــلــون لــلــفــحــوص اإللــزامــيــة 
ولــقــيــاس درجــة الــحــرارة، عــى أن 
يـــــــســـــــمـــــــح لـــــــــــــأفـــــــــــــراد الـــــــــــذيـــــــــــن تــــــــــــــراوح 
12 و60 عـــــــــامـــــــــاً  بــــــــــــني  أعـــــــــــمـــــــــــارهـــــــــــم 
ـــــول فــــــقــــــط، ومــــــنــــــع دخـــــــول  ــــــدخــ ـــالـ ــ بــ
املــــوظــــفــــني /   الــــعــــمــــاء/    املـــتـــعـــاقـــديـــن 
مــــمــــن يــــعــــانــــون أعـــــــراضـــــــاً مــــرضــــيــــة، 
والذين تزيد درجة حرارتهم عى 
ــــافـــــة إىل  37.5 درجـــــــة مــــئــــويــــة، إضـ
مـــنـــع مـــن يـــعـــانـــون مـــخـــاطـــر صــحــيــة 
عــــــــــــــالــــــــــــــيــــــــــــــة، واألفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراد املـــــــــــصـــــــــــابـــــــــــني 
بـــــــــــــمـــــــــــــشـــــــــــــكـــــــــــــات صـــــــــــــحـــــــــــــيـــــــــــــة مــــــــعــــــــيــــــــنــــــــة 
وأمـــــــــــــــــــــــــــــــــراض مــــــــــــزمــــــــــــنــــــــــــة، وأمــــــــــــــــــــــــراض 
الــــــــــجــــــــــهــــــــــاز الــــــــتــــــــنــــــــفــــــــي مــــــــــــن دخــــــــــــول 

املــــــــــــوقــــــــــــع، وتـــــــــــوفـــــــــــر مــــــنــــــطــــــقــــــة عــــــــزل 
إلــزامــيــة لــلــحــاالت املــشــتــبــه فــيــهــا.

ونـــــصـــــحـــــت الــــــتــــــدابــــــر املــــتــــعــــاملــــني 
بــشــراء الــتــذاكــر عــر اإلنـــرنـــت، مــع 
الــســمــاح بــالــدفــع الـــنـــقـــدي، وإلـــزام 
املــــنــــشــــآت بــــوضــــع إشـــــــــارات الـــتـــبـــاعـــد 
االجـــتـــمـــاعـــي عــــى أرضــــيــــات طـــوابـــر 
االنـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــار، ووجــــــــــــــــــــــــــــــــــــود حـــــــــــــواجـــــــــــــز 
مـــــتـــــحـــــركـــــة لــــلــــتــــحــــكــــم يف الــــــطــــــابــــــور، 
وإلـــــــــــــــزام مـــــوظـــــفـــــي شــــــبــــــاك الـــــتـــــذاكـــــر 
بـــــــــــــــــارتـــــــــــــــــداء األقـــــــــــنـــــــــــعـــــــــــة والــــــــــــقــــــــــــفــــــــــــازات 
واســــتــــخــــدام مـــعـــقـــم الـــيـــديـــن )فــــوق 
ــــلــــــة،  ــــامــ الــــــــــقــــــــــفــــــــــازات( بـــــــعـــــــد كــــــــــل مــــــعــ
وتــعــقــيــم مــعــدات شــبــاك الــتــذاكــر، 
وآالت بـــــيـــــع الــــــتــــــذاكــــــر الــــــذاتــــــيــــــة كـــل 

ســاعــة.

اقتصادية دبي: استمرار إغالق 30% من المواقف

 من اليوم.. مراكز 
ً
اعتبارا

التسوق ترفع طاقتها 
التشغيلية إلى %70

سامح عوض اهلل À دبي

ألزمت المنشآت بتوفير منطقة عزل للحاالت المشتبه فيها

اقتصادية دبي تستبعد 5 أنشطة ترفيهية من قرار إعادة االفتتاح

ــــاديــــــة دبــــــــــي مـــجـــمـــوعـــة  ــــتــــــصــ حــــــــــــددت اقــ
تـــــــدابـــــــر احــــــــــرازيــــــــــة لــــــــــــدور الــــســــيــــنــــمــــا يف 

اإلمارة تشمل التايل:
À الــــــــــــســــــــــــمــــــــــــاح بـــــــــتـــــــــقـــــــــديـــــــــم املــــــــــــــــأكــــــــــــــــوالت 
واملــــــــــــشــــــــــــروبــــــــــــات بـــــــــشـــــــــرط أن تـــــــــكـــــــــون يف 
واألدوات  طــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــام،  حــــــــــــــــافــــــــــــــــظــــــــــــــــات 
املستخدمة ملرة واحدة فقط، عى أن 
ــــيـــــات أقـــــل  يـــــتـــــم تـــــقـــــديـــــم الــــــطــــــعــــــام بـــــكـــــمـ
ــــفـــــي االســـــــتـــــــهـــــــاك الـــــــفـــــــردي  ــــكـ ــــيـــــث تـ بـــــحـ

لتجنب املشاركة قدر اإلمكان. 
À مــنــع تـــوفـــر الــبــطــانــيــات يف الــســيــنــمــا 
ــــــد كــــــــــرايس يف مـــحـــيـــط  ــــــواجـ ــــــع عـــــــــدم تـ مـ

السينما.
À فــــــحــــــص طــــــــاقــــــــم الــــــعــــــمــــــل اإللـــــــــزامـــــــــي 
لــــجــــمــــيــــع املـــــوظـــــفـــــني يف املـــــــوقـــــــع بـــــمـــــا يف 

ذلك عمال النظافة.
ــــــة  ــــعـ ــ ــنـ ــ ــ ــــــأقـ À االرتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء اإلجـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــاري لـ
والــــــــــــقــــــــــــفــــــــــــازات لــــــجــــــمــــــيــــــع املـــــــــوظـــــــــفـــــــــني يف 

املنشأة. 
À  إلزام املوظفني بالتباعد االجتماعي 

داخل املنشأة. 
À الــتــعــقــيــم بـــعـــد كــــل عــــــرض، وعــمــل 

تــعــقــيــم مــكــثــف بـــشـــي يـــومـــي لــجــمــيــع 
قــــــاعــــــات الـــســـيـــنـــمـــا واألمــــــــاكــــــــن الــــعــــامــــة 

بعد ساعات العمل. 
À ضمان توافر أجهزة تعقيم اليدين 
يف املــــــــــنــــــــــاطــــــــــق الـــــــــــعـــــــــــامـــــــــــة، ومــــــنــــــظــــــفــــــات 

مخصصة يف دورات املياه. 
À إجـــراء فحص لــدرجــة حـــرارة الــزوار 
عند املداخل، وارتــداء أقنعة إلزامية 

لجميع الزوار طوال وقت الفيلم.
À عـــــدم االمـــتـــثـــال يــــــؤدي إىل املـــنـــع مــن 
دخــــــــــــــــــول الـــــــســـــــيـــــــنـــــــمـــــــا، مـــــــــــع تــــخــــصــــيــــص 

مناطق عزل إلزامية للزوار.
À تـــطـــبـــيـــق مـــقـــايـــيـــس الــــتــــبــــاعــــد األفــــقــــي 
والرأيس، )أفقياً عن طريق تخصيص 
مـــــــــــقـــــــــــعـــــــــــديـــــــــــن لـــــــــلـــــــــمـــــــــتـــــــــعـــــــــامـــــــــلـــــــــني وتــــــــــــــــــرك 
مــقــعــديــن فـــارغـــني يف كـــل صــــف، عى 
أن يتم عمودياً إبقاء كل صف بديل 

فارغاً(.
ــــمــــــاح بـــــــدخـــــــول األطــــــفــــــال  À عـــــــــدم الــــــســ
دون ســن 12 عــامــاً وكــبــار الــســن فــوق 
ــــانـــــون  60 عــــــــامــــــــاً واألفــــــــــــــــــــراد الــــــــذيــــــــن يـــــعـ

مشكات صحية.

دور السينما.. تباعد أفقي ورأسي 
في قاعات العرض 

أكـــــدت اقــتــصــاديــة دبــــي أن صــالــونــات 
الـــتـــجـــمـــيـــل والــــحــــاقــــة يف دبــــــي مــلــزمــة 
بـــــتـــــطـــــبـــــيـــــق تــــــــــدابــــــــــر احـــــــــــــرازيـــــــــــــة خـــــاصـــــة 
بـــهـــدف مــكــافــحــة تــفــي وبـــــاء كـــورونـــا 

املستجد )كوفيدـ19(.
وأوضحت أن اإلجراءات تشمل 
الــــــــــصــــــــــالــــــــــونــــــــــات الـــــــنـــــــســـــــائـــــــيـــــــة )لـــــلـــــشـــــعـــــر 
واألظافر فقط(، وصالونات الحاقة 
الرجالية عن طريق مواعيد مسبقة.
ووفــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــاً القـــــــــــــتـــــــــــــصـــــــــــــاديـــــــــــــة دبـــــــــــــــــي، 
ستعمل جميع الصالونات وأماكن 
ــــيــــــع  ــــمــ لــــــجــ بـــــــــســـــــــعـــــــــة %50  الـــــــــــــحـــــــــــــاقـــــــــــــة 
الـــــــــخـــــــــدمـــــــــات )بـــــــاســـــــتـــــــثـــــــنـــــــاء الــــــــســــــــاونــــــــا، 
والــحــمــام املــغــربــي، والــتــدلــيــك(، كما 
ال ُيــســمــح بــالــخــدمــة املــنــزلــيــة. وستتم 
إعادة فتح جميع صالونات األطفال 
)خـــارج مــراكــز الــتــســوق( بنسبة %50 

لجميع الخدمات املسموح بها. 
وستتبع هذه الصالونات جميع 
اإلجراءات والروتوكوالت املوضوعة 
لـــصـــالـــونـــات الـــكـــبـــار ومــــحــــال الـــحـــاقـــة 

مع تدابر إضافية.
وشـــــــددت الــــتــــدابــــر عــــى االلــــتــــزام 
بـــــــنـــــــظـــــــام الـــــــحـــــــجـــــــز املــــــــســــــــبــــــــق، وارتـــــــــــــــــــداء 
املــتــعــامــل لــقــنــاع الــوجــه، مــع إمكانية 
إزلة القناع فرات زمنية قصرة جداً 
خال إجراءات معينة إذا لزم األمر، 
مـــــثـــــل تــــقــــلــــيــــم الـــــشـــــعـــــر خـــــلـــــف األذنـــــــــني 
وحاقة اللحية. ونصت التدابر عى 
ارتــــــــــــــــداء املــــــعــــــالــــــج قــــــنــــــاع الـــــــوجـــــــه أثـــــنـــــاء 
تــــــقــــــديــــــم جـــــمـــــيـــــع أنــــــــــــــــــواع الـــــــخـــــــدمـــــــات، 
وتـــــــطـــــــهـــــــر األســــــــــــطــــــــــــح/   الــــــــــــكــــــــــــرايس بــــعــــد 
خـــــــدمـــــــة كــــــــل مــــــتــــــعــــــامــــــل، إضــــــــافــــــــة اىل 
تحفيز املتعاملني عى غسل/   تعقيم 

اليدين قبل وبعد كل استعمال.
وتــضــمــنــت الـــتـــدابـــر كـــذلـــك إزالـــــة 
ــــلـــــوس  ــــار/   الـــــجـ ــتـــــظـ ــ ــــنـــــاطـــــق االنـ جــــمــــيــــع مـ
داخل، أو أمام الصالونات النسائية 
ومحال الحاقة الرجالية، وفحص 
درجة حرارة املتعامل عند الوصول، 
وعــــدم الــســمــاح لــلــذيــن تــظــهــر عليهم 

األعراض بالدخول.

صالونات التجميل والحالقة.. 
إجراءات خاصة

ساعات عمل 
المكاتب والشركات 
رفعت اقتصادية دبي سقف 

اإلشغال في المكاتب 
والمباني اإلدارية وخدمات 

الرعاية االجتماعية إلى %50.
وأوضحت أنه سيتم استئناف 

عمل المكاتب خالل ساعات 
العمل العادية بعد رمضان، 
مع زيادة سقف اإلشغال 

50% من المساحات المشتركة 
داخل المباني المكتبية، وزيادة 

سعة استيعاب الموظفين 
إلى %50. 

ضوابط لخدمة صف السيارات 
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1. ُيسمح بتوفري خدمة صف السيارات يف جميع األماكن واملراكز.
2. ارتداء املوظفني القفازات واألقنعة يف جميع األوقات.

3. ارتداء واقي الوجه يف حالة اتصال مباشر مع العمالء/  الضيوف.
4. االلتزام بتغيري القفازات وتعقيم اليدين بعد كل خدمة 

صف للسيارة.
5. استخدام أغطية يمكن التخلص منها للمقاعد وعجالت القيادة.

6. االلتزام بفحص درجة الحرارة للموظفني، ومنع الذين تظهر 
عليهم األعراض من الدخول.

7. التنظيف والتطهري املنتظم ملرافق خدمة صف السيارات.
8. توفري مناديل معقمة ُتستخدم قبل تسليم السيارة ملسح عجلة

القيادة ومقبض ناقل الحركة )مقبض الرتوس( وأي سطح آخر يتم
مالمسته من قبل املوظف )مثل مفاتيح السيارة(.

9. عىل عامل خدمة صف السيارات إبقاء تكييف السيارة قيد التشغيل
 لبعض الوقت قبل تسليم املركبة للعميل )مع إبقاء األبواب والنوافذ

 مفتوحة( لضمان تجديد وتنقية الهواء. 
10. يمكن للعامل استخدام أجهزة أخرى مثل املراوح ألغراض التهوية.

ممنوع الدخول

فئات غير مسموح لها 
بدخول المركز التجاري:

À  األطفال أقل من 12 
سنة، واألطفال من أي 

فئة عمرية الذين يعانون 
مشكالت صحية.

À  كبار السن فوق 60 
سنة.

À  األشخاص الذين يعانون 
 صحية، وتنطبق على 

ً
ظروفا

جميع الفئات العمرية.

السماح لجميع منافذ بيع األطعمة والمشروبات وردهات المطاعم بالعمل مع تدابير احترازية. À  أرشيفية
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أفـــــــاد مــــســــتــــأجــــرون يف أبــــوظــــبــــي بـــأن 
عــــــــــــدداً مــــــن ُمــــــــــــّاك الــــــعــــــقــــــارات قـــــدم 
ــــــات عــــــــــــــــــدة، خــــــــــــــال الـــــــفـــــــرة  ــيـ ــ ــ ــــهـ ــ ــــــسـ تـ
الــــــــراهــــــــنــــــــة، لـــــلـــــحـــــّد مــــــــن الـــــتـــــداعـــــيـــــات 
واآلثـــــــــــــــــــــــــــار الـــــــســـــــلـــــــبـــــــيـــــــة الــــــــنــــــــاتــــــــجــــــــة عــــن 
فــــروس »كــــورونــــا«، مــوضــحــن أن 
أبــــــــــرز تــــلــــك الــــتــــســــهــــيــــات تـــمـــثـــلـــت يف 
ــــريــــــن بــــــــإبــــــــرام  ــــأجــ ــــتــ ــــمــــــســ ــــلــ الــــــــســــــــمــــــــاح لــ
عـــقـــود شــهــريــة بـــــدالً مـــن الــســنــويــة، 
ــــــداد شــيــكــات  إضــــافــــة إىل تـــأجـــيـــل سـ
اإليــــــــــجــــــــــار، أو ســـــــــــــداد الـــــشـــــيـــــك عـــى 
دفـــعـــتـــن، فـــضـــاً عـــن املـــوافـــقـــة عــى 

خفض اإليجارات.
وقــال مسؤولو شركات وساطة 
عـــقـــاريـــة، إن هـــنـــاك مـــرونـــة كـــبـــرة مــن 
ُـــــــّاك، لــكــنــهــم أشــــاروا  جـــانـــب بــعــض امل
يف الوقت نفسه إىل أن ُمّاكاً آخرين 

رفضوا طلبات املستأجرين.
وأوضح مالكان أن رفض طلبات 
املـــســـتـــأجـــريـــن، يــــرجــــع إىل االلــــتــــزامــــات 

املالية املرتبة عى بعض املُّاك.

إيجار شهري
ــــمــــــد  وتــــــــفــــــــصــــــــيــــــــاً، قــــــــــــــال املـــــــســـــــتـــــــأجـــــــر أحــ
لطفي، إنه أبلغ املالك يف وقت سابق 
بــعــدم رغــبــتــه يف تــجــديــد عــقــد اإليــجــار 
واالنـــــتـــــقـــــال إىل شــــقــــة أخــــــــرى يف بـــنـــايـــة 
جــديــدة، إال أن تــجــديــد الــعــقــد تــزامــن 
مع تصاعد األزمة الناتجة عن انتشار 
فـــــــــــــــروس »كـــــــــــــــورونـــــــــــــــا«، وبــــــــالــــــــتــــــــايل لــــم 

يستطع النقل. 
وأضــــــاف أن املـــالـــك تــفــهــم املــوقــف 
ــــــون عـــقـــد  ــــكـ ــ ــــبـــــه بــــــــــأن يـ ــــلـ ووافـــــــــــــــق عــــــــى طـ
اإليـــــــــــــجـــــــــــــار شـــــــــهـــــــــريـــــــــاً بــــــــــــــــــدالً مـــــــــــن الـــــعـــــقـــــد 
الـــــــــــســـــــــــنـــــــــــوي، حــــــــتــــــــى تــــــنــــــتــــــهــــــي األزمـــــــــــــــــــة، 

وبعدها يقوم بالنقل، كما أنه وافق 
عى خفض اإليجار

خفض وتقسيط
ــــاجــــــر شـــــــــــــادي رفــــــــيــــــــق، إن  ــــتــ وقـــــــــــــال املــــــســ
املالك وافــق عى تجديد إيجار شقته 
ــــــات  ــيـ ــ ــ ــــــداعـ ــتـ ــ ــ ــلـ ــ ــ بـــــــخـــــــفـــــــض 5% مــــــــــــــراعــــــــــــــاة لـ
الناجمة عن »كورونا« عى عدد من 

األنشطة االقتصادية.
وقــالــت املــســتــأجــرة أمـــاين سليم، 
إنها تحدثت مع املالك لتأجيل شيك 
إيــــجــــار مــســتــحــق عــــى شــقــتــهــا بـــعـــد أن 
خـــــفـــــضـــــت الــــــشــــــركــــــة الــــــتــــــي تـــــعـــــمـــــل بـــهـــا 
راتــــبــــهــــا ملــــــدة مــــؤقــــتــــة، بـــســـبـــب اإلغــــــاق 
خال جائحة »كورونا«، مضيفة أنه 
وافــــــــــــــــــق عـــــــــــى طــــــلــــــبــــــهــــــا مـــــــــبـــــــــديـــــــــاً تــــفــــهــــمــــه 

للموقف.
وقال املستأجر جواد هاشم، إن 
املــــــــــــالــــــــــــك وافـــــــــــــــــــق عــــــــــــى تــــــقــــــســــــيــــــم قــــســــط 
اإليـــجـــار الـــربـــع ســـنـــوي عـــى دفــعــتــن، 
نــظــراً إىل أزمـــة »كـــورونـــا«، الــتــي أثــرت 
يف عـــــــدد مـــــن األنــــشــــطــــة والـــــشـــــركـــــات، 

السيما الشركات الصغرة.

تأجيل الشيكات
مــــــن جــــهــــتــــه، قــــــــال رئـــــيـــــس مــجــلــس 
ــــاريــــــة،  ــــقــ ــــعــ ــــابــــــع الــ ــنــ ــ إدارة شـــــــركـــــــة مــ
عــبــدالــرحــمــن الــشــيــبــاين، إن هــنــاك 
ــــتــــــي  الــــــــعــــــــديــــــــد مـــــــــــن الـــــــتـــــــســـــــهـــــــيـــــــات الــ
قـــدمـــهـــا ُمــــــــّاك لـــلـــمـــســـتـــأجـــريـــن بــعــد 
ــــاً إىل أن  ــتــ ــ جــــائــــحــــة »كـــــــــورونـــــــــا«، الفــ
بعض املُّاك قام بتأجيل الشيكات 
لـــــــلـــــــمـــــــســـــــتـــــــأجـــــــريـــــــن الـــــــــــــذيـــــــــــــن يـــــــــمـــــــــرون 
بـــــــــــــظـــــــــــــروف صـــــــــعـــــــــبـــــــــة، مـــــــــثـــــــــل إغـــــــــــــاق 
الشركة التي يعملون بها مؤقتاً، 
أو خــــفــــض الـــــــــرواتـــــــــب، فــــيــــمــــا وافــــــق 
ُمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّاك آخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرون عــــــــــــــــــــــــى قـــــــــــــيـــــــــــــام 

املــــــــــســــــــــتــــــــــأجــــــــــريــــــــــن بـــــــــــــــســـــــــــــــداد الـــــــشـــــــيـــــــك 
اإليـــــــــجـــــــــاري الــــــــواحــــــــد عـــــــى دفــــعــــتــــن 

بدالً من دفعة واحدة.
وأضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف الـــــــــــــــــشـــــــــــــــــيـــــــــــــــــبـــــــــــــــــاين أن 
ُـــــــــــــــــــــــــّاك  مـــــــــســـــــــتـــــــــأجـــــــــريـــــــــن أخـــــــــــــــــطـــــــــــــــــروا امل
بــــرغــــبــــتــــهــــم يف عــــــــدم تـــــجـــــديـــــد عــــقــــود 
اإليـــــجـــــار، إال أنـــهـــم لــــم يــســتــطــيــعــوا 
النقل بالفعل، نــظــراً إىل الظروف 
التي فرضها »كورونا«، مشراً إىل 
أنـــه بـــنـــاًء عـــى ذلـــك تـــم االتـــفـــاق مع 
ُــّاك عى أن يكون العقد شهرياً  امل
بــــــشــــــكــــــل مــــــــــؤقــــــــــت، وعــــــــــــــــدم تـــــجـــــديـــــد 
الـــعـــقـــد ســـنـــة كـــامـــلـــة وذلــــــك تــيــســراً 

للمستأجرين.
ولفت إىل أن ُمّاكاً قاموا كذلك 

بخفض اإليجارات بنسب تفوق %5، 
رغم خفض اإليجارات العام املايض، 
مؤكداً وجود مرونة كبرة من جانب 
ُــــّاك يف هـــذه الــفــرة، مــراعــاة  بــعــض امل
لظروف بعض للمستأجرين، الذين 
تميزوا باالنتظام يف السداد، إال أنهم 
يــمــرون بــظــروف خــارجــة عــن إرادتــهــم 
ــــا«،  ــ ــــــورونـ ــــيـــــات »كـ حــــالــــيــــاً بـــســـبـــب تـــــداعـ
وكــــذلــــك حـــتـــى ال يـــتـــم تــــرك الــــوحــــدات 
اإليــــجــــاريــــة خـــالـــيـــة، خـــصـــوصـــاً يف ظــل 
صعوبة إيجاد مستأجر بديل يف هذه 

الظروف.

رفض
بـــدوره، قــال مــديــر شــركــة »باتينيوم 

هوم«، أحمد صاح ربيع، إن الفرة 
الــــــحــــــالــــــيــــــة تـــــشـــــهـــــد مـــــــــرونـــــــــة كـــــــبـــــــرة مـــن 
ُـــــــــّاك، وتـــجـــاوبـــاً  جـــانـــب الـــعـــديـــد مــــن امل
مـــــــــــــع طـــــــــلـــــــــبـــــــــات املـــــــــســـــــــتـــــــــأجـــــــــريـــــــــن الـــــــــذيـــــــــن 

تضرروا نتيجة الوضع الحايل.
وأضــــاف ربــيــع أن ُمـــّاكـــاً تــجــاوبــوا 
مـــع طــلــبــات مــســتــأجــريــن يف أن يــكــون 
العقد شــهــريــاً بشكل مــؤقــت، وعــدم 
تجديد العقد سنة كاملة، كما كان 
يحدث، فضاً عن موافقة ُمّاك عى 
تـــــــأجـــــــيـــــــل ســـــــــــــــــداد الـــــــقـــــــســـــــط ملــــــــــــــدة شــــهــــر 

وتقسيم القسط إىل دفعتن.
وأشـــــــــــــار إىل أن أزمـــــــــــة »كــــــــورونــــــــا« 
ــــيــــــم اإليــــــــجــــــــاريــــــــة لـــبـــعـــض  ــــقــ أثـــــــــــــرت يف الــ
املستأجرين، حيث توجد تخفيضات 
يف القيم اإليجارية بنسب تراوح بن 
5 و10%، لــكــن ذكــر يف الــوقــت نفسه 
أن ُمـــــــّاكـــــــاً رفـــــضـــــوا خــــفــــض اإليـــــجـــــارت 

بسبب التزامات للبنوك.
وأكـــــد ربـــيـــع أن الـــتـــجـــاوب يــــأيت يف 
مـــصـــلـــحـــة الــــطــــرفــــن، حـــيـــث إن هـــنـــاك 
ــــريــــــن إىل  ــــأجــ ــــتــ صــــــعــــــوبــــــة النـــــــتـــــــقـــــــال مــــــســ
ســـــــكـــــــن آخـــــــــــــر يف ظــــــــــل هـــــــــــــذه الـــــــــظـــــــــروف 
الـــــــصـــــــعـــــــبـــــــة، كـــــــمـــــــا أن املـــــــــــالـــــــــــك يــــخــــى 
خـــــــــــــــــروج املـــــــســـــــتـــــــأجـــــــر وبــــــــــقــــــــــاء الـــــــــوحـــــــــدة 
السكنية خالية، وبالتايل يتفق املالك 
واملــســتــأجــر عــى حــلــول وســـط تساعد 

الطرفن عى االستمرار.

قدرات
يف الــســيــاق ذاتـــه، قــال مــديــر التأجر 
يف شـــركـــة رعــــايــــة إلدارة الــــعــــقــــارات، 
مـــــحـــــمـــــد عــــــثــــــمــــــان أيــــــــــــــــوب، إن ُمــــــــّاكــــــــاً 
قدموا تسهيات ملستأجرين نتيجة 
مــرورهــم بــظــروف طــارئــة ناجمة عن 
»كـــــــــــــــورونـــــــــــــــا«، إذ وافـــــــــــــــق ُمـــــــــــــــــّاك عـــى 
الـــــــتـــــــســـــــهـــــــيـــــــات ملـــــــــــن طــــــــلــــــــب ذلـــــــــــــــك مــــن 

املــســتــأجــريــن، رغــم اســتــمــرار عملهم 
كما هي، وذلك خوفاً من التطورات 
املــســتــقــبــلــيــة، ورغــبــتــهــم يف االحــتــفــاظ 
بـــــــبـــــــعـــــــض الـــــــــســـــــــيـــــــــولـــــــــة خـــــــــــــــــال الـــــــــفـــــــــرة 

املقبلة.
وأفـــــــــاد أيــــــــوب بــــــأن ُمــــــّاكــــــاً وافــــقــــوا 
ــــريــــــن بــــتــــأجــــيــــل  ــــأجــ ــتــ ــ عـــــــــى طــــــلــــــبــــــات مــــــســ
الـــــــدفـــــــعـــــــات اإليــــــــجــــــــاريــــــــة ملــــــــــدة شـــــهـــــر أو 
أكــــــــــــــــــــــــــــر، وفـــــــــــــــــقـــــــــــــــــاً لـــــــــــــــلـــــــــــــــقـــــــــــــــدرات املــــــــــالــــــــــيــــــــــة 
لــلــمــســتــأجــر، ملــســاعــدتــه عـــى االلـــتـــزام 
بـــدفـــع اإليــــجــــار، يف حــــن وافـــــق ُمــــّاك 
عى تقسيم سداد الشيك الواحد إىل 
دفــــــعــــــتــــــن أو ثــــــــــــاث دفـــــــــعـــــــــات حــــســــب 

ظروفه وقدرته عى السداد.
وذكــــــــــــــــر أن ُمـــــــــــــّاكـــــــــــــاً وافـــــــــــقـــــــــــوا عــــى 
خــفــض الــقــيــم اإليــجــاريــة بنسب %5، 
بـــيـــنـــمـــا رفـــــــض آخـــــــــرون نـــتـــيـــجـــة لــــوجــــود 
العديد من االلتزامات املالية عليهم، 
مــــــشــــــراً إىل أن األزمـــــــــــة تـــلـــقـــي بــــآثــــارهــــا 
الــســلــبــيــة عـــى الــجــمــيــع، ســــواء ُمـــّاكـــاً 

أو مستأجرين.

التزامات مالية
إىل ذلـــــــــــك، اتــــــفــــــق املـــــــالـــــــكـــــــان، خـــمـــيـــس 
مــــــحــــــمــــــد وســـــــــلـــــــــطـــــــــان عــــــــبــــــــدالــــــــلــــــــه، عــــى 
ــثــــــر مـــن  ــ ــبــــــر مــــــــن كــ ــ وجـــــــــــــود تــــــــجــــــــاوب كــ
ُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّاك عـــــــــــــــمـــــــــــــــومـــــــــــــــاً تــــــــــــــــجــــــــــــــــاه طـــــــــلـــــــــبـــــــــات  امل
املــســتــأجــريــن املـــتـــضـــرريـــن مـــن تــدعــيــات 
»كوورنا«، وذلك يف ظل التوجيهات 

الرسمية بالتيسر عى املتضرين.
ُــــّاك  وأوضـــحـــا أن رفـــض بــعــض امل
لـــــــطـــــــلـــــــبـــــــات املــــــــســــــــتــــــــأجــــــــريــــــــن يــــــــــرجــــــــــع إىل 
ـــــات املــــالــــيــــة عــــلــــيــــه، خـــصـــوصـــاً  االلــــــتــــــزامـ
لــــــلــــــبــــــنــــــايــــــات الـــــــــجـــــــــديـــــــــدة يف مـــــــــا يــــتــــعــــلــــق 
بــــــــــوجــــــــــود أقــــــــــســــــــــاط بـــــنـــــكـــــيـــــة مــــســــتــــحــــقــــة 
لــــــــــــــلــــــــــــــقــــــــــــــروض يـــــــــنـــــــــبـــــــــغـــــــــي ســـــــــــــــــــــدادهـــــــــــــــــــــا يف 

مواعيدها.

ك 
ّ

تجاوب كبير من بعض ُمل
الوحدات السكنية في أبوظبي 

ين. À أرشيفية مع طلبات المستأجر

عبير عبدالحليم À  أبوظبي

ك يوافقون على خفض اإليجارات والعقود 
ّ

ُمل
الشهرية وتأجيل الشيكات في أبوظبي

ين.. وعدم ترك »الوحدات« شاغرة شركات عقارية أكدت مراعاتها لظروف المستأجر

عبدالرحمن الشيباني:

أحمد صالح ربيع:

ضوا اإليجارات 
ّ

ك خف
ّ

»ُمل
بنسب تفوق 5%، رغم 
خفضها العام الماضي«.

»المالك والمستأجر 
يتفقان على حلول وسط 

تساعد الطرفين على 
االستمرار«.

ين من اإليجار  دعوة إلى إعفاء مستأجر
قال الخبير االقتصادي المدير العام لشركة 

»تروث لالستشارات االقتصادية«، رضا 
ك 

ّ
مسلم، إن جائحة »كورونا« أضّرت بالُمال

ين على حد سواء، لذلك هناك  والمستأجر
ضرورة للتعاون بين الطرفين في مثل هذه 

ك.
ّ

الظروف، السيما من جانب الُمال
واعتبر مسلم أن المالك اليزال هو 

الطرف األقوى في هذه الظروف 
 من 

ً
 أن عددا

ً
الصعبة، خصوصا

 أو 
ً
ين فقد مورد رزقه كامال المستأجر

ك، 
ّ

 منه، بينما حقق بعض الُمال
ً
جزءا

 
ً
ك بنايات قديمة، أرباحا

ّ
السيما ُمال

كبيرة من عمليات التأجير على مدار 
السنوات الماضية.

ك بإعفاء 
ّ

وطالب مسلم الُمال
ين، الذين فقدوا مورد رزقهم  المستأجر

أو على األقل 60% منه، من اإليجار حتى 
تنتهي الجائحة.

ودعا مسلم في مثل هذه الظروف 
الصعبة إلى إصدار قرارات لتعويض 
ك، عبر إعفائهم من عدد من 

ّ
الُمال

الرسوم الحكومية التي تم تطبيقها 
 إلى أن حكومة أبوظبي 

ً
، مشيرا

ً
سابقا

، منذ بداية األزمة، في 
ً
 كبيرا

ً
لعبت دورا

تخفيف األعباء على مجتمع األعمال 
بشكل كبير، من خالل سلة الحوافز 

والتسهيالت والحزم التمويلية التي 
قدمتها.

 إلى االلتزامات المالية المترتبة عليهم.
ً
ين نظرا ك رفضوا طلبات المستأجر

ّ
ُمل
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حــــــــددت بــــنــــوك مـــحـــلـــيـــة عـــــــــدداً مـــــن الــــنــــصــــائــــح املــــهــــمــــة ملــــواجــــهــــة وتـــجـــنـــب 
االحتيال املايل، أبرزها: 

À عدم مشاركة كلمة املرور أو رقم التعريف الشخيص أو كلمة املرور 
.)OTP( ملرة واحدة

À عدم االعتماد عىل الروابط الواردة يف رسائل الربيد اإللكرتوين.
À الحذر من نشر أي معلومات مالية وشخصية عرب اإلنرتنت.

À الحفاظ عىل تفاصيل االتصال الخاصة بك محدثة لدى البنك.
À الحرص دائماً عند إجراء معامالت ببطاقة االئتمان أو بطاقة الخصم.
À مــــراجــــعــــة تــــفــــاصــــيــــل حــــســــابــــك املــــــصــــــريف بـــشـــكـــل دوري بــــحــــثــــاً عــــــن أي 

معامالت لم يتم تنفيذها من قبلك.
À التسوق من الشركات التجارية التي يمكنك االتصال معها بسهولة.

À عدم فتح رسائل الربيد اإللكرتوين املشبوهة.
ــــزتـــــك بــــشــــكــــل مـــســـتـــمـــر بــــــأحــــــدث بــــرامــــج  ــــهـ ــــفـــــاظ عــــــىل تــــحــــديــــث أجـ À الـــــحـ

الحماية من الفريوسات والربامج الضارة.
- تجنب ملء نماذج الطلبات املدمجة يف رسائل الربيد اإللكرتوين 

والتي تطلب معلومات مالية شخصية.

نصائح لمواجهة االحتيال المالي
إعداد: أزاد عيشو

ينبغي عىل الدوام حماية بيانات البطاقة االئتمانية عند استخدامها 
عرب اإلنرتنت عن طريق تطبيقات الهاتف املحمول أو الحاسوب، من 
خالل إيقاف تشغيل خاصية التكميل التلقايئ يف املتصفح، والتأكد 
مــن تثبيت بــرنــامــج حماية فــعــال عــىل األجــهــزة املستخدمة، مــع عدم 
اســـــتـــــخـــــدام شــــبــــكــــات االتـــــــصـــــــال الــــالســــلــــكــــيــــة يف األمـــــــاكـــــــن الـــــعـــــامـــــة أثــــنــــاء 
الـــتـــســـوق، فـــضـــالً عــــن تــفــعــيــل خـــدمـــة اإلشـــــعـــــارات الــــفــــوريــــة، حـــيـــث إن 
مــعــظــم الـــبـــنـــوك اآلن أصـــبـــحـــت تـــوفـــر مـــيـــزة الـــحـــمـــايـــة املــــزدوجــــة إلتـــمـــام 
عمليات التسوق عرب اإلنرتنت أو دفع الفواتري إلكرتونياً، وذلــك من 
خالل إرسال رمز سري مؤقت إىل الجوال املرتبط بحساب البطاقة. 

ويـــتـــوقـــف إتــــمــــام املـــعـــامـــلـــة عــــىل إدخـــــــال الــــرقــــم الــــســــري املـــســـتـــلـــم يف 
الحقل املخصص له عىل نافذة الدفع اإللكرتوين. 

كــمــا يــجــب أن تــوفــر الــبــنــوك خــدمــة تــلــقــي اإلشـــعـــارات بــاملــعــامــالت 
الــتــي تــتــم بــاســتــخــدام الــبــطــاقــة االئــتــمــانــيــة، إذ يستلم الــعــمــيــل بمجرد 
إجـــــراء أي مــعــامــلــة إشــــعــــاراً فـــوريـــاً عـــىل الــهــاتــف الـــجـــوال املــســجــل لــدى 

البنك. وينبغي أيضاً املتابعة املستمرة لكشف الحساب الشهري.

بــدأت لــجــان تسوية وحــل املــنــازعــات التأمينية يف هيئة التأمني بدولة 
اإلمارات، ممارسة أعمالها ومهامها عن بعد، وذلك يف إطار سلسلة 
التدابري االحرتازية واإلجــراءات الوقائية، التي اتخذتها هيئة التأمني 
يف إطـــــــار الــــحــــرص عــــىل ســــالمــــة املـــتـــعـــامـــلـــني واملــــوظــــفــــني والــــحــــفــــاظ عــىل 

الصحة العامة. 
ووفـــرت الهيئة خدمة استقبال الشكاوى أو املــنــازعــات التأمينية 
إلـــكـــرتونـــيـــاً، عـــرب نـــظـــام فـــض املـــنـــازعـــات الــتــأمــيــنــيــة يف املـــوقـــع اإللـــكـــرتوين 
للهيئة، وذلــك ضمن مجموعة الخدمات الذكية واإللــكــرتونــيــة التي 
وفرتها الهيئة لتجنب املراجعة والتجمعات يف مراكز تقديم الخدمة 

للحد من انتشار فريوس »كورونا«.
وتمارس لجنة تسوية وحل املنازعات التأمينية يف الهيئة عملها 
ــتــــــخــــــدام الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا وتـــــقـــــنـــــيـــــات االتــــــــصــــــــال الـــســـمـــعـــي  ــ ــــاســ عـــــــن بـــــعـــــد بــ
والــبــصــري، وعــرب االســتــفــادة مــن البنية التحتية اإللــكــرتونــيــة والذكية 
املتطورة املتوافرة يف الهيئة، سواء يف استالم املنازعات واملستندات أو 

مناقشتها بني أعضاء اللجنة وإصدار األحكام.

ً
تسوية منازعات التأمين عن ُبْعداالستخدام اآلمن للبطاقات إلكترونيا

خدمات مالية

مع انتشار فــريوس »كــورونــا« عاملياً، 
لجأ الكثريون إىل التسوق اإللكرتوين 
ــــالــــــة وشـــــــــــــــراء املــــــــــواد  ــــقــ ــــبــ ملـــــســـــتـــــلـــــزمـــــات الــ
الــــــــــغــــــــــذائــــــــــيــــــــــة، فــــــــــضــــــــــالً عــــــــــــن الــــــعــــــنــــــاصــــــر 
الضرورية دون مغادرة املنزل، األمر 
الـــذي يتيح لــهــم التحكم يف النفقات 
وتـــــــقـــــــلـــــــيـــــــلـــــــهـــــــا عــــــــــــــىل عـــــــــكـــــــــس االعـــــــــتـــــــــقـــــــــاد 
الــــــــــــســــــــــــائــــــــــــد، وذلـــــــــــــــــــــك وفـــــــــــــقـــــــــــــاً ملــــــؤســــــســــــة 
الـــــــربـــــــحـــــــيـــــــة،  غــــــــــــري   »Credit.org «
املتخصصة يف تقديم املشورة املالية، 
الــــتــــي أشـــــــــارت إىل أهــــمــــيــــة تــــوفــــري املـــــال 
ــــبـــــط اإلنـــــــفـــــــاق، مــن  عــــنــــد الــــتــــســــوق وضـ
خالل اتباع مجموعة من اإلرشادات 

التي تساعد يف هذا اإلطار.
وقـــــــــــــالـــــــــــــت املـــــــــــؤســـــــــــســـــــــــة: »يف حـــــني 
يــعــتــقــد الـــنـــاس أن مـــشـــرتيـــات الــبــقــالــة 

عــــرب اإلنــــرتنــــت تـــزيـــد صـــعـــوبـــة الــتــحــكــم 
باإلنفاق، هناك العديد من األسباب 
ــــتــــــي يــــمــــكــــن لـــــهـــــا أن تــــقــــلــــل الــــنــــفــــقــــات  الــ
وتجعلها أفــضــل طــريــقــة«، موضحة 
أن الــتــجــول يف مــمــرات مــتــجــر البقالة 
يــــضــــع املــــتــــســــوقــــني وجـــــهـــــاً لــــوجــــه أمـــــام 
إغراءات ال نهاية لها، إذ يحتوي كل 
رف عىل عدد كبري من املنتجات التي 
لــــــــم يـــــخـــــطـــــطـــــوا لـــــشـــــرائـــــهـــــا لــــكــــنــــهــــا تـــجـــد 
طريقها يف الــنــهــايــة إىل ســلــة التسوق 
أثناء إتمام الدفع عىل »الكاونرتات«.

خطة
وبــيــنــت »Credit.org« أن الــتــســوق 
مــــن املــــنــــزل يـــمـــنـــح املــســتــهــلــكــني فــرصــة 
الـــتـــعـــرف بـــدقـــة إىل مـــا يــحــتــاجــونــه من 

مــنــتــجــات، حــيــث إن عــــدم مــعــرفــة مــا 
هو متاح يجعلهم ينفقون املــال عىل 
أشياء ال يحتاجونها، حتى وإن كان 
ــــتـــــخـــــدمـــــونـــــه يف  ــــيـــــسـ ــــاً سـ ــــئــ ــيــ ــ الـــــعـــــنـــــصـــــر شــ
الــنــهــايــة، لــكــن عملية الــشــراء هــنــا لم 
تكن وفقاً للميزانية الشهرية املخطط 

لها. 
وأضـــــــــــافـــــــــــت أن الــــــــتــــــــســــــــوق دون 
ــــتـــــخـــــزيـــــن بــــــال داٍع يـــضـــعـــان  خــــطــــة والـ
األفراد يف ضائقة مالية، فإذا كانوا 
يــــتــــســــوقــــون مــــــن املـــــــنـــــــزل، فــيــمــكــنــهــم 
إلـــــقـــــاء نــــظــــرة عـــــىل الــــثــــالجــــة وحـــجـــرة 
املــــــــــؤن والــــتــــحــــقــــق مــــــن كــــمــــيــــة كــــــل مــا 
لــــــديــــــهــــــم يف املـــــــــــخـــــــــــزون، عــــــــــــــالوة عـــىل 
ــــنـــــب شـــــــــــــراء الـــــســـــلـــــع املـــــــــكـــــــــررة غـــري  تـــــجـ

الضرورية.

عروض
وذكـــــــــــــــرت املــــــؤســــــســــــة أن الــــــعــــــديــــــد مـــن 
تـــطـــبـــيـــقـــات ومــــــواقــــــع الــــبــــيــــع بـــالـــتـــجـــزئـــة 
ــــيـــــزات يــمــكــنــهــا تــنــبــيــهــه  تـــحـــتـــوي عـــــىل مـ
املــــــــــــتــــــــــــســــــــــــوق يف حــــــــــــــــــــال تـــــــــــــــوافـــــــــــــــر بــــــعــــــض 
الــعــنــاصــر وفـــقـــاً لــلــعــروض الــرتويــجــيــة 
وبــأســعــار مــخــفــضــة لــلــبــيــع، الفــتــة إىل 
أنـــــــــــــــه يـــــــمـــــــكـــــــن لـــــــلـــــــهـــــــاتـــــــف الـــــــــــــــــــذيك تــــنــــبــــيــــه 
املتسوق إىل العنصر الــذي يحتاجه، 
وبالتايل يمكنه شراؤه يف الحال دون 
الــحــاجــة إىل الـــذهـــاب للمتجر ملعرفة 

ما إذا كان املنتج متوافراً أم ال.

تنبيهات األسعار
وخالل التسوق إلكرتونياً، أشارت 
املؤسسة إىل أنه يمكن أيضاً تعيني 

تنبيهات األسعار حتى ال نبالغ يف 
اإلنفاق عىل عناصر معينة، إذ من 
املـــمـــكـــن أن يـــحـــتـــوي املـــتـــجـــر عـــــىل مــا 
تـــــريـــــده يف مــــتــــنــــاول الـــــيـــــد، لــــكــــن إذا 
كــــان الــســعــر مــرتــفــعــاً لــلــغــايــة تــوفــر 
بـــعـــض الـــتـــطـــبـــيـــقـــات خـــاصـــيـــة تــنــبــيــه 
املـــســـتـــهـــلـــك لـــلـــحـــصـــول عـــــىل صــفــقــة 

أفضل. 
ــــتــــــســــــوق عـــرب  ــــعــــــت أنـــــــــه مـــــــع الــ ــــابــ وتــ
اإلنـــرتنـــت، يمكن االنــتــقــال مــن موقع 
إىل آخــــــــــــــر ومـــــــــعـــــــــرفـــــــــة األســـــــــــــعـــــــــــــار الــــــتــــــي 
يـــــــطـــــــلـــــــبـــــــهـــــــا كــــــــــــــل مــــــــــتــــــــــجــــــــــر، وبــــــــــــــــــــــــــــدالً مـــــن 
االضطرار إىل التسوق خالل األوقات 
األكــــــــــــــر ازدحـــــــــــــامـــــــــــــاً يف الــــــــــيــــــــــوم، يـــمـــكـــن 
تــســجــيــل الـــــدخـــــول عــــن ُبــــعــــد والـــقـــيـــام 

بالتسوق يف أي وقت.

نصائح أساسية
ولفتت املؤسسة إىل بعض النصائح 
األســاســيــة لــتــوفــري املــــال عــنــد الــتــســوق 
إلكرتونياً من البقالة، معتربة أنه يف 
جـــمـــيـــع األحــــــــــــوال يــــجــــب إنـــــشـــــاء خــطــة 
لـــــالحـــــتـــــيـــــاجـــــات وقــــــائــــــمــــــة بــــاملــــنــــتــــجــــات، 
واســــتــــخــــدام بـــطـــاقـــة ائـــتـــمـــان تــــزيــــد مــن 
ــــافـــــت أنـــــه عــــىل الـــرغـــم  املـــــكـــــافـــــآت.  وأضـ
من أن التسوق ببطاقة ائتمان ليس 
ــــاً  ــــبـ ــــنـــــاسـ فـــــــكـــــــرة رائــــــــــعــــــــــة، فـــــــإنـــــــه يـــــــبـــــــدو مـ
لــــأشــــخــــاص الـــــذيـــــن بـــإمـــكـــانـــهـــم ســـــداد 
الــرصــيــد بالكامل قبل نهاية الشهر، 
لـــكـــن الـــــذيـــــن لـــــن يـــســـتـــطـــيـــعـــوا الــــســــداد 
ســيــتــكــبــدون رســــوم فـــائـــدة مـــن شــأنــهــا 
أن تـــمـــحـــو أي مــــــدخــــــرات قـــــد حـــصـــلـــوا 

عليها من التسوق الذيك.

مؤسسة مالية: 
تسوق مستلزمات 

 
ً
البقالة إلكترونيا

يقلل النفقات
بعض تطبيقات المتاجر تنبه 

المستهلك للحصول على صفقة 
.
ً
أفضل إذا كان السعر مرتفعا

التسوق من المنزل يمنح المستهلكين فرصة التعرف بدقة إلى ما يحتاجونه من منتجات. À أرشيفية

يجنبهم إغراءات المتاجر وشراء المواد غير الضرورية.. ويعّرفهم بالعروض
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نقاط تنبغي 

معرفتها قبل 
توقيع عقد 

التأمين

تـــــــــــعـــــــــــد مــــــــــنــــــــــتــــــــــجــــــــــات الـــــــــــــتـــــــــــــأمـــــــــــــني إحــــــــــــــــدى 
الـــوســـائـــل، ملــواجــهــة املــخــاطــر الــتــي قد 
يتعرض لها املــؤمــن لــه، وتعينه عىل 

تحمل األعباء املالية الناتجة عنها. 
ويـــمـــّثـــل عــقــد الـــتـــأمـــني اتـــفـــاقـــاً بــني 
ــــتـــــأمـــــني والــــعــــمــــيــــل مــــــن أجــــل  شـــــركـــــة الـ
حـــصـــول الـــعـــمـــيـــل عــــىل مــــزايــــا تــأمــيــنــيــة 
تــتــنــاســب مــــع إمـــكـــانـــاتـــه مـــقـــابـــل ســــداد 
مــــبــــلــــغ مـــــــــايل مــــــعــــــني، وفـــــــقـــــــاً ملــــؤســــســــة 
الـــنـــقـــد الـــعـــربـــي الــــســــعــــودي. وتــخــتــلــف 
املنتجات من حيث الهدف والتغطية 
الــتــأمــيــنــيــة، إال أن هــنــاك ثــمــاين نــقــاط 
أســــــــــــــــاســــــــــــــــيــــــــــــــــة يـــــــــــــجـــــــــــــب عــــــــــــــــــــىل الـــــــــعـــــــــمـــــــــيـــــــــل 
مــعــرفــتــهــا، والــتــأكــد مــنــهــا قــبــل توقيع 

عقد التأمني، وهي:

1- مزود الخدمة
هـــو إحـــــدى شـــركـــات الــتــأمــني املــرخــص 
لــــهــــا بـــــمـــــزاولـــــة أعــــــمــــــال الـــــتـــــأمـــــني، وقــــد 
تــــقــــدم شــــركــــة الــــتــــأمــــني خـــدمـــاتـــهـــا عــن 
طــريــق طـــرف ثــالــث يــطــلــق عــلــيــه وكيل 

التأمني.

2- فترة التغطية التأمينية
هــــي الــــفــــرتة الـــتـــي يـــحـــق فــيــهــا لــلــعــمــيــل 
الــحــصــول عــىل املــزايــا التأمينية املتفق 
ــــا بـــــــمـــــــوجـــــــب وثـــــــيـــــــقـــــــة الـــــــتـــــــأمـــــــني،  ــــهــ ــــيــ ــــلــ عــ
وكــــأصــــل عـــــام تــنــتــهــي الــــتــــزامــــات طـــريف 
الــعــقــد بــانــتــهــاء فـــرتة وثــيــقــة الــتــأمــني، 
لــذا عــىل املــؤمــن لــه التأكد مــن تجديد 

الوثيقة قبل انتهاء صالحيتها.

3- األحكام والشروط
تـــجـــب قــــــــراءة شــــــروط وأحـــــكـــــام وثــيــقــة 
ــــأمـــــني بـــــدقـــــة قــــبــــل تــــوقــــيــــع الــــعــــقــــد،  ــــتـ الـ
واالســــتــــفــــســــار عــــن جـــمـــيـــع الـــبـــنـــود غــري 
الــــواضــــحــــة، تــجــنــبــاً لــــوقــــوع أي خـــالف 

مستقبالً.

4- استثناءات وثيقة التأمين
ــــقـــــف الـــتـــغـــطـــيـــة  يـــــجـــــب االنــــــتــــــبــــــاه إىل سـ
الـــــــــتـــــــــأمـــــــــيـــــــــنـــــــــيـــــــــة، واإلملـــــــــــــــــــــــــــــــــام بــــــــــالــــــــــحــــــــــاالت 
االســـــــتـــــــثـــــــنـــــــائـــــــيـــــــة أو األضــــــــــــــــــــــــــرار الــــــــــتــــــــــي ال 
تغطيها الوثيقة، أو بالتغطيات التي 
تـــــنـــــدرج تــــحــــت بــــنــــد )اإلضــــــــافــــــــات( الـــتـــي 
ــــنـــــاء عـــــىل طــلــب  عــــــــادة تــــتــــم إضــــافــــتــــهــــا بـ

املؤمن له.

5- التزامات وحقوق كل طرف
تلتزم شــركــة التأمني بتوضيح حقوق 
ومسؤوليات كل طرف بشكل مبسط 
وواضـــــــــح، واإلجـــــابـــــة عــــن اســـتـــفـــســـارات 
املتعاملني، وعىل العميل أيضاً اإلملام 
ــــيــــــع االلــــــــــــتــــــــــــزامــــــــــــات املــــــــرتتــــــــبــــــــة عــــلــــيــــه  ــــمــ بــــــجــ
بــــمــــوجــــب الــــعــــقــــد والـــــتـــــأكـــــد مــــــن قــــدرتــــه 

عىل الوفاء بها.

6- إجراءات تسوية المطالبات
تــــقــــوم شــــركــــة الــــتــــأمــــني بـــتـــوضـــيـــح آلـــيـــة 
تــــــــــقــــــــــديــــــــــم املـــــــــــطـــــــــــالـــــــــــبـــــــــــات واملــــــــــســــــــــتــــــــــنــــــــــدات 
املـــــــطـــــــلـــــــوبـــــــة لــــــتــــــســــــويــــــتــــــهــــــا، إضــــــــــافــــــــــة إىل 
تـــــوضـــــيـــــح أســـــــبـــــــاب رفــــــــــض املـــــطـــــالـــــبـــــة يف 

حال عدم املوافقة عليها.

7- قنوات التواصل
يـــجـــب عــــىل شــــركــــة الــــتــــأمــــني اإلفــــصــــاح 
عن عناوين مكاتب الشركة ووسائل 
االتــصــال بها، مثل الــربيــد اإللــكــرتوين 
ورقــــــــــــم الــــــهــــــاتــــــف واملـــــــــوقـــــــــع اإللـــــــكـــــــرتوين 

للشركة.

8- تقديم ومعالجة 
الشكاوى

توفر شركة التأمني وسائل الستقبال 
شــــــــــكــــــــــاوى الــــــعــــــمــــــيــــــل واعـــــــــــــرتاضـــــــــــــه عــــىل 
الــــــخــــــدمــــــات واملـــــنـــــتـــــجـــــات املـــــقـــــدمـــــة لـــــه، 
ومـــــن ثــــم اتــــبــــاع اإلجـــــــــــراءات والـــتـــدابـــري 
الــــــالزمــــــة لـــلـــتـــعـــامـــل مـــعـــهـــا وتـــســـويـــتـــهـــا 

بشكل عادل وفوري.

خصومات

أفادت مؤسسة 
»Credit.org« بأن بعض 

المتاجر توفر لفترات 
محددة خيارات جديدة 

تتيح للمتسوق خصومات 
 ألن مشهد 

ً
كبيرة، ونظرا

التسوق عبر اإلنترنت 
، فمن األفضل 

ً
يتطور دائما

البحث عن معلومات 
جديدة، كما ينبغي 

التعرف إلى السياسات 
المتعلقة بالمكافآت أو 
برامج الوالء التي يمكن 

ربطها بالحساب عبر 
اإلنترنت، وسيساعد ذلك 
المتجر على معرفة أنواع 

العناصر التي يكثر 
شراؤها، ويقدم لها 

القسائم والخصومات 
المناسبة.
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تقنية

طــــــــــرحــــــــــت شــــــــــركــــــــــة »فــــــــــيــــــــــس بـــــــــــــــوك«، 
أخـــــراً، إطــــار عــمــل جـــديـــداً ملــســاعــدة 
مــايــن األشـــخـــاص والـــشـــركـــات من 
مـــخـــتـــلـــف األنـــــــــــــواع واألحــــــــجــــــــام حــــول 
الــــــعــــــالــــــم، يف الــــــتــــــحــــــّول إىل الـــشـــكـــل 
املــســتــقــبــي ألســـلـــوب الــعــمــل، الـــذي 
يــجــعــل مـــن الـــعـــمـــل عـــن ُبـــعـــد خـــيـــاراً 
دائماً وأساسياً، ال إجراء اضطرارياً 
مـــــــؤقـــــــتـــــــاً خـــــــــــال جــــــائــــــحــــــة »كــــــــــورونــــــــــا« 

فقط. 
وأوضــــــــــــــحــــــــــــــت الـــــــــشـــــــــركـــــــــة يف بــــــيــــــان 
نشرته عىل غرفة األخبار يف موقعها 
الــــــرســــــمــــــي أن إطــــــــــــار الـــــعـــــمـــــل الــــجــــديــــد 
تـــــــــشـــــــــمـــــــــل:  أدوات،  أربــــــــــــــــــــــــــــــــع  يـــــــــــــضـــــــــــــم 
»أوكــــــيــــــلــــــيــــــوس« لـــــلـــــواقـــــع االفــــــــــــرايض، 
املـــخـــصـــصـــة لــــلــــشــــركــــات واألفــــــــــــراد عــىل 
حد سواء، إضافة إىل أداة »البوابة« 
ــــاشــــــر يف مــــــقــــــار الــــعــــمــــل،  ــــبــ لــــلــــفــــيــــديــــو املــ
ــــز  ــــزيــ ــــعــ ــتــ ــ وأداة »املــــــــــنــــــــــتــــــــــج املـــــــــــبـــــــــــاشـــــــــــر« لــ
اإلنــتــاجــيــة الــلــحــظــيــة، فــضــاً عـــن أداة 
»غــــرف ســـاحـــات الــعــمــل« إلدارة فــرق 

العمل عن ُبعد.

»أوكيليوس« 
بـــــــــــــــــــــــــوك« أن أداة  وبــــــــــــّيــــــــــــنــــــــــــت »فـــــــــــــيـــــــــــــس 
»أوكــيــلــيــوس« لــعــالــم األعـــمـــال عــبــارة 
عن منّصة توفر برامج إلعداد وإدارة 
ــــيـــــات نـــــشـــــر الـــــــــواقـــــــــع االفـــــــــــــــرايض،  ــلـ ــ ــــمـ عـ
ــــاً يف ســـــمـــــاعـــــات  ــــيــــــصــ ــــمــــــة خــــــصــ ــــمــ ومــــــصــ
الــــرأس ودعـــم الــعــمــاء عــىل مستوى 

املؤسسة. 
وأضـــــــــــــافـــــــــــــت أنـــــــــــــــه جـــــــــــــــرى تــــصــــمــــيــــم 
»أوكـــــــيـــــــلـــــــيـــــــوس« لــــتــــعــــمــــل مــــــبــــــاشــــــرة يف 
أماكن العمل، مستفيدة من البنية 
التحتية األمنية العالية، وممارسات 
الــــخــــصــــوصــــيــــة، مـــــشـــــرة إىل أنــــــــه جــــاء 
قــرار إتــاحــة هــذه التقنية بعد النجاح 
الـــــــــــــــــــــــذي القــــــــــــتــــــــــــه أداة »أوكــــــــــيــــــــــلــــــــــيــــــــــوس 
كــــويــــســــت«، الـــتـــي تــــم اطـــاقـــهـــا الـــعـــام 
املـــــــايض وازداد الـــطـــلـــب عـــلـــيـــهـــا، لــيــس 
فــقــط لــلــرفــيــه، لــكــن لــلــتــدريــب املــهــنــي 
الــشــامــل واالجـــتـــمـــاعـــات االفـــراضـــيـــة، 
ــــيـــــعـــــات عـــىل  ــــبـ ــــبــــــل مـــــنـــــدوبـــــو املـ ــــيـــــث أقــ حـ
اســـــتـــــخـــــدامـــــهـــــا يف إعـــــــــــــــداد الــــــتــــــصــــــورات 
الـــــخـــــاصـــــة بــــــعــــــروض الــــبــــيــــع بـــالـــتـــجـــزئـــة 
وتــقــلــيــل نـــفـــقـــات الـــســـفـــر، كـــمـــا اعــتــمــد 
ــــعـــــــض املـــــــنـــــــشـــــــآت الــــــطــــــبــــــيــــــة يف  ــ عـــــلـــــيـــــهـــــا بـ
تدريب الجراحن وتحسن نتائجهم 
مــــــــــع املــــــــــــــــــــريض، واســـــــتـــــــخـــــــدمـــــــهـــــــا بــــعــــض 
الـــفـــنـــادق لــفــهــم تــعــقــيــدات الــعــمــلــيــات 
الـــــــفـــــــنـــــــدقـــــــيـــــــة، ولــــــــــذلــــــــــك تــــــــــم تـــــطـــــويـــــرهـــــا 

ووضـــــــــــــعـــــــــــــهـــــــــــــا داخـــــــــــــــــــــــــــل إطـــــــــــــــــــــــــــار الــــــــعــــــــمــــــــل 
الـــــــــجـــــــــديـــــــــد، لـــــيـــــســـــهـــــل عــــــــــىل مــــــــزيــــــــد مــــن 

الشركات استخدامها. 

»بوابة الفيديو المباشر«
ــــيـــــس بـــــــــوك« بــــأنــــهــــا نــقــلــت  وأفــــــــــــادت »فـ
أداة »الــبــوابــة«، الــتــي تستخدم فيها 
الـــكـــامـــرات الـــذكـــيـــة الــعــامــلــة بــالــذكــاء 
االصـــطـــنـــاعـــي، والــــصــــوت الـــــــذيك، إىل 
أداة ســـــاحـــــة الــــعــــمــــل الــــحــــيــــة، بــحــيــث 
يــمــكــن لــلــمــوظــفــن والــعــامــلــن الــقــيــام 
بــــعــــمــــلــــيــــات بــــــث فــــيــــديــــو عــــــىل مـــســـتـــوى 
احـــــــــرايف مـــــن أي مــــكــــان يــــكــــونــــوا فـــيـــه، 

لـــتـــبـــقـــيـــهـــم الــــــكــــــامــــــرا الـــــذكـــــيـــــة يف إطـــــــار 
مـــثـــايل، يــتــمــكــنــون خـــالـــه مـــن الــركــيــز 
ــــــي  ــتـ ــ ــ عــــــــــــىل الــــــــــــــعــــــــــــــروض الـــــــتـــــــقـــــــديـــــــمـــــــيـــــــة الـ

يقومون بها. 
وأوضـــــــحـــــــت أنــــــــه مـــــثـــــاً يــــمــــكــــن مــع 
اســتــخــدام خاصية »الــبــوابــة« متابعة 
ــــا يــــحــــدث عـــــىل شــــاشــــة ثــــانــــيــــة، أثـــنـــاء  مـ
تـــــــــــــــــدويـــــــــــــــــن املـــــــــــــــاحـــــــــــــــظـــــــــــــــات عـــــــــــــــــىل جـــــــــهـــــــــاز 
ــــيـــــمـــــا إذا كــــــــــان مــــطــــلــــوبــــاً  الـــــــحـــــــاســـــــب، فـ
تــشــغــيــل هـــــذه الـــخـــاصـــيـــة عــــىل شــاشــة 
أكـــر، فــإنــه يــمــكــن اســتــخــدام خاصية 
»بــورتــال يت يف« أو تلفزيون البوابة، 
لــعــمــل مــقــاطــع ومـــكـــاملـــات فــيــديــو عىل 
هذا املستوى من الشاشات الكبرة، 
الفتة إىل أن هذه الخاصية الجديدة 
سيبدأ العامل بها اعتباراً من الشهر 

املقبل.

»المنتج المباشر«
وبالنسبة ألداة املنتج املباشر، ذكرت 
األداة  هـــــــــــــــــــــــذه  أن  بـــــــــــــــــــــــــــــوك«  »فـــــــــــــــيـــــــــــــــس 
مــخــصــصــة لـــدعـــم الـــقـــائـــم بـــاإلنـــتـــاج يف 
فــــرق الــعــمــل، وتـــوفـــر طــريــقــة جــديــدة 
لعمل بث مباشر ملا يتم العمل عليه 
أو إنــتــاجــه، داخـــل ســاحــة الــعــمــل مع 
ــــيــــــة،  ــــاجــ ــــتــ عــــــــــرض أفـــــــضـــــــل لــــلــــقــــيــــمــــة اإلنــ
وتحكم وتفاعل أفضل مع اآلخرين، 
عــر جــدولــة مــقــاطــع فــيــديــو مــبــاشــرة، 
ومــــــــشــــــــاركــــــــة الــــــــشــــــــاشــــــــة، واســـــــتـــــــخـــــــدام 
والسماح لألشخاص بطرح األسئلة 
والــــــــــــتــــــــــــصــــــــــــويــــــــــــت عـــــــــلـــــــــيـــــــــهـــــــــا، وتـــــــشـــــــغـــــــيـــــــل 

الــــتــــســــمــــيــــات الــــتــــوضــــيــــحــــيــــة الـــتـــلـــقـــائـــيـــة 
ــــة بـــــالـــــلـــــغـــــات  ــ ــيـ ــ ــ ــــحـ ــ ــــو الـ ــ ــــديـ ــ ــيـ ــ ــ ــــفـ ــ ــــــع الـ ــــاطـ ــ ــــقـ ــ ملـ
ــــيــــــة واألملــــــانــــــيــــــة  ــــرنــــــســ ــــفــ ــــزيــــــة والــ ــيــ ــ ــلــ ــ ــــجــ اإلنــ
واإليطالية والرتغالية واإلسبانية، 
حــــــــيــــــــث تــــــــــقــــــــــوم أداة ســــــــــاحــــــــــة الـــــعـــــمـــــل 
بــــرجــــمــــتــــهــــا تــــلــــقــــائــــيــــاً مــــــن إحــــــــــدى هـــــذه 
الــــــــلــــــــغــــــــات إىل لـــــــــغـــــــــات أخــــــــــــــــــــرى، حــــتــــى 
ــــفــــــون يف جــــمــــيــــع أنــــحــــاء  يــــتــــمــــكــــن املــــــوظــ

العالم من املتابعة.

»غرف ساحات العمل«
وعن غرف ساحات العمل، أوضحت 
شـــركـــة »فـــيـــس بـــــوك« أنـــهـــا عـــبـــارة عــن 
غـــــرف ملـــؤتـــمـــرات ومــــحــــادثــــات الــفــيــديــو 
الــحــي، تــم دمــجــهــا يف أداة »ســاحــات 
العمل« التي كانت قائمة من قبل يف 
الشركة، لتعمل كساحة اجتماعات 
فـــيـــديـــو حـــيـــة، تـــتـــســـع ملــــا يـــصـــل إىل 50 
مــشــاركــاً يف مــكــاملــة الــفــيــديــو، حــتــي لو 
لـــــم يــــكــــونــــوا مـــــن ضـــمـــن فــــريــــق الــعــمــل 
بالشركة، أو ليس لديهم حساب يف 

مكان العمل. 
وأضـــــــافـــــــت أنــــــــه مــــــع هــــــــذه األداة، 
فــــــــــــإن املــــــســــــتــــــخــــــدم ســـــــــــــــواء كــــــــــــان يــــعــــقــــد 
اجــتــمــاعــات فــريــق، أو يــجــري مكاملات 
سريعة مــبــاشــرة، فــإنــه يمكنه إنشاء 
روابــــــــــــــــط مـــــــكـــــــاملـــــــات فــــــيــــــديــــــو ومــــــشــــــاركــــــة 
ــــقــــــه يف  ــــريــ الــــــشــــــاشــــــة والــــــــتــــــــعــــــــاون مــــــــع فــ
الــــوقــــت الـــفـــعـــي مــــن أي مـــكـــان داخــــل 

حسابه عىل »فيس بوك«. 
القاهرة À اإلمارات اليوم

عبر أدوات »أوكيليوس« و»البوابة« و»المنتج المباشر« و»غرف الساحات«

»فيس بوك« تطرح إطار عمل 
 العتماد العمل عن ُبعد

ً
جديدا

 Broadcast Lists »يسمح ملمح قوائم »الرسائل الجماعية
في تطبيق »واتس أب« بإنشاء قائمة تضم جهات اتصال معينة 
ليتم حفظها في التطبيق، ومن ثم يتمكن المستخدم من إرسال 

رسائل جماعية إلى القائمة نفسها دون أن يضطر إلى تحديد 
ما أراد مراسلتهم.

ّ
جهات االتصال ذاتها كل

 بعد إنشاء هذه القوائم يرغب المستخدم في إلغاء 
ً
لكن أحيانا

 إلى انتهاء ضرورة التواصل مع هذه المجموعة، أو 
ً
بعضها، نظرا

إتمام المهمة التي أنشئت من أجلها، كما هي الحال في 
العمل على مشروع معين. لذا إذا كنت من مستخدمي »واتس 

أب« عبر الهاتف ورغبت في إلغاء إحدى هذه القوائم 
الجماعية، اتبع ما يلي: افتح تطبيق »واتس أب«، الذي تبدو 

األيقونة الخاصة به في شكل سماعة هاتف فوق خلفية خضراء، 
وتأكد من النقر فوق قائمة »الدردشات« Chats في أعلى يمين 

الشاشة، ثم ابحث عن قائمة الرسائل الجماعية التي ترغب في 
إلغائها داخل نافذة الدردشات، وانقر فوقها لفتحها، ومن ثم 

انقر فوق اسم المجموعة في أعلى نافذة الشاشة لتستعرض 
نافذة المعلومات الخاصة بها، وبعد ذلك مرر داخل النافذة 
الجديدة حتى تصل إلى خيار »حذف قائمة الرسائل الجماعية« 

Delete Broadcast List قرب نهاية الشاشة، ثم انقر فوق زر 
»الموافقة« Ok داخل النافذة التالية لتأكيد الحذف.

تتيح مجموعات البرامج المكتبية الموجودة على الـ»ويب« 
 في ما يتعلق بمزامنة 

ً
ميزات عدة لمستخدميها، خصوصا

المستندات بين أجهزة المستخدم المختلفة، أو تشاركها مع 
الغير وإمكانية التعديل فيها في أي وقت ومن كل مكان. 

وتسمح مجموعة »غوغل درايف«، على سبيل المثال، بإمكانية 
. كما تتيح 

ً
العمل على المستند الواحد من قبل 50 مستخدما

 للمستخدم االطالع على سجل التعديالت التي أجراها كل 
ً
أيضا

شخص من هؤالء المستخدمين على المستند. فإذا كنت أحد 
مستخدمي تطبيقات »غوغل درايف« وترغب في االطالع على 
سجل التعديالت في المستند ومراجعته، اتبع الخطوات التالية: 

افتح المستند الذي ترغب في مراجعة التعديالت الخاصة به، ثم 
انقر فوق أيقونة »ملف« File في أعلى يمين الشاشة في 
الواجهة العربية للتطبيق، ومرر داخل النافذة المنسدلة التي 

 Version History »ظهرت حتى تصل إلى خيار »سجل النسخة
وانقر فوقه، ومن ثم انقر داخل النافذة المنبثقة فوق خيار 

»االطالع على سجل النسخ« See Version History. ويمكنك 
 االستعانة باختصارات لوحة المفاتيح في الوصول لهذا 

ً
أيضا

 )Hو Altو Shiftو Control( الخيار، وذلك بالنقر فوق مفاتيح
، وعندها ستظهر على يسار الصفحة قائمة تضم أسماء 

ً
معا

من قاموا بتحديث المستند ومتى تم ذلك، وبعدها انقر فوق 
اسم الشخص الذي قام بالتعديل لترى على وجه الدقة ما 
 بأنه يمكنك تسمية هذه النسخ 

ً
أدخله على المستند، علما

بأسماء مختلفة ليسهل تتبع التغييرات بينها.

حذف قوائم 
المجموعات في »واتس أب«

االطالع على سجل التعديالت 
في »غوغل درايف«

كشفت شركة »هونور« الصينية عن 
حـــــاســـــوب لــــوحــــي جــــديــــد مـــــــــزّود بــقــلــم 
ســــــحــــــري )Magic Pen( مـــــــن أجـــــل 

االستخدامات اإلبداعية.
وأوضـــــــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــــــــــت الـــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــركـــــــــــــــــــــة أن 
 )Tablet V6( الـــــحـــــاســـــوب الـــــجـــــديـــــد
يــــعــــمــــل بــــنــــظــــام الــــتــــشــــغــــيــــل »أنـــــــدرويـــــــد 
ــــيــــــاس 10.4  10«، ويـــــــــــأيت بـــــشـــــاشـــــة قــ
بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــات وبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة وضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوح 

)2000×1200 بيكسل(.
وأضـــــــافـــــــت »هــــــــونــــــــور« أنـــــهـــــا زّودت 
حاسبوها )Tablet V6( بمعالج قوي 
من طراز )5G SoC 820 Kirin(، مع 

ذاكــرة وصول عشوايئ )RAM( سعة 
ــــايــــــت، إضــــــــافــــــــة إىل دعــــــم  ــــابــ ــــغــ ــيــ ــ ــتــــــة غــ ــ ســ
تــــقــــنــــيــــتــــي الـــــجـــــيـــــل الــــــخــــــامــــــس لــــلــــمــــحــــول 
و»واي فاي 6«. وذكرت أنه توجد عىل 
الـــــــــجـــــــــهـــــــــة الـــــــخـــــــلـــــــفـــــــيـــــــة مـــــــــــــن الـــــــــحـــــــــاســـــــــوب 
الـــــــــلـــــــــوحـــــــــي كـــــــــــامـــــــــــرا بـــــــــدقـــــــــة وضــــــــــــــــــوح 13 
ميغابيكسل، مع كامرا أمامية تبلغ 
دقـــتـــهـــا ثـــمـــانـــيـــة مـــيـــغـــابـــيـــكـــســـل، مـــشـــرة 
إىل أنـــه يــتــم شــحــن بــطــاريــة الــحــاســوب 
الجديد سعة 7250 ملي أمبر ساعة 
بــــســــرعــــة عـــــر مـــنـــفـــذ )USB-C( بــــقــــدرة 

22.5 وات.
بكين À د.ب.أ

»هونور« تكشف 
عن حاسوب لوحي 

بقلم سحري

أعلنت شركة »فيفو« الصينية عن إطاق 
هــاتــفــهــا)iQOO Z1( الــجــديــد، الـــذي يعّد 
 MediaTek( أول هــاتــف مـــزّود بــاملــعــالــج

Dimensity 1000( الجديد.
وأفـــــــــــــــــادت الــــــشــــــركــــــة بــــــــــأن هــــاتــــفــــهــــا 

يـــــمـــــتـــــاز بـــــشـــــاشـــــة LCD قــــــيــــــاس 6.57 
بـــــــــــوصـــــــــــات، وبـــــــــدقـــــــــة وضـــــــــــــــوح )2408 
ــــكــــــســــــل(، مـــــــشـــــــرة إىل أن  ــــيــ ×1080 بــ
الـــكـــامـــر األمـــامـــيـــة لــلــهــاتــف تــــأيت بــدقــة 
16 مـــيـــغـــابـــيـــكـــســـل، فـــيـــمـــا تـــــوجـــــد عــىل 

ــــة ثـــــــــــــاث عـــــــــدســـــــــات:  ــيــ ــ ــــفــ ــلــ ــ ــــخــ الـــــــجـــــــهـــــــة الــ
الـــــرئـــــيـــــســـــة بــــــدقــــــة 48 مــــيــــغــــابــــيــــكــــســــل، 
والـــثـــانـــيـــة بــــدقــــة ثـــمـــانـــيـــة مــيــغــابــيــكــســل 

والثالثة بدقة اثنن ميغابيكسل.
بكين À د.ب.أ

 مع 
ً
 جديدا

ً
»فيفو« تطلق هاتفا

كامير أمامية دقتها 16 ميغابيكسل

نصائح

»أوكيليوس« للواقع االفتراضي مخصصة للشركات واألفراد على حد سواء. À من المصدر

الحاسوب الجديد يأتي بشاشة قياس 10.4 بوصات. À د.ب.أ

تجريب

أفادت شركة »فيس 
بوك«، بأنها تخطط ألن 

ينقلها إطار العمل الجديد 
إلى وضعية يعمل فيها 

50% على األقل من 
قوتها العاملة عن ُبعد، 

خالل فترة زمنية بين 
خمس إلى 10 سنوات، 

مشيرة إلى أن بعض 
األدوات التي يتكون 

منها إطار العمل الجديد 
 منذ فترة على 

ً
كان قائما

نطاق تجريبي.
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يـــســـتـــعـــد مــــســــرح بــــــــورغ يف الـــعـــاصـــمـــة 
الـــنـــمـــســـاويـــة فــيــيــنــا لـــعـــرض مــجــمــوعــة 
مــــــــــــن الــــــــقــــــــصــــــــص اإلنــــــــــســــــــــانــــــــــيــــــــــة، خــــــــال 
املــــــــــــوســــــــــــم املــــــــــقــــــــــبــــــــــل، بــــــــعــــــــد أشــــــــــهــــــــــر مـــــن 
اإلغــــــــــــــــــــــــــاق، حــــــســــــبــــــمــــــا أعــــــــــلــــــــــن املــــــــخــــــــرج 
مـــــــارتـــــــن كـــــوســـــيـــــج، أول مـــــــن أمـــــــس، 
لـــــــدى عـــــــرض خـــطـــطـــه ملـــــوســـــم 2020-
2021 بـــمـــحـــطـــة الـــــبـــــث اإلذاعــــــــــــــي »أو.

آر.إف«.
وقال كوسيج )59 عاماً(، الذي 
تــــــــوقــــــــف مــــــوســــــمــــــه األول يف رئـــــاســـــتـــــه 
للمسرح الوطني النمساوي الشهري 
بـــشـــكـــل مـــفـــاجـــئ جــــــــّراء أزمــــــة فــــريوس 
»كـــــــــورونـــــــــا« يف مــــــــــارس املــــــــــــايض: »إنــــهــــا 
نقطة مهمة جداً أيضاً بالنسبة يل أن 
يتم االبتعاد عن التجارب الصارخة 

والتصميمات األدائية«. 
ويـــــــــــــــــــرغـــــــــــــــــــب كـــــــــــــوســـــــــــــيـــــــــــــج يف 
افـــــــــتـــــــــتـــــــــاح املـــــــــــوســـــــــــم املــــــــقــــــــبــــــــل يف 
ســـــــبـــــــتـــــــمـــــــر املـــــــــقـــــــــبـــــــــل بـــــــإنـــــــتـــــــاجـــــــه 

ملـــــســـــرحـــــيـــــة »الــــــــحــــــــيــــــــاة حـــــــلـــــــم« لـــــبـــــيـــــدرو 
كـــــــالـــــــديـــــــرون، وهـــــــــي مــــســــرحــــيــــة يــــعــــود 
ــــد عـــــزلـــــة  ــ ــــعـ ــ ــــا أمـــــــــــــري إىل الــــــــحــــــــيــــــــاة بـ ــــهــ ــيــ ــ فــ

إجبارية.
ــــــه مــــع  ــــابـ ــ ــــــشـ ــــا تــــــــوجــــــــد أوجـــــــــــــــه تـ ــ ــــمـ ــ كـ
الــــــجــــــائــــــحــــــة يف أعــــــــمــــــــال أخــــــــــــــــرى، مـــثـــل 
»أطفال الشمس« ملكسيم جوريك، 
يف نـــــســـــخـــــة أعــــــــدهــــــــا املــــــــخــــــــرج ســــيــــمــــون 
ستون. وسيتم تقديم العرض األول 
لــــلــــمــــســــرحــــيــــة الــــــتــــــي تــــتــــعــــلــــق أحـــــداثـــــهـــــا 
ــــفـــــاضـــــة ضــــــــد األطـــــــــبـــــــــاء يف أوقــــــــــات  ــتـ ــ ــــانـ بـ

»الكولريا« يف أبريل املايض.
ويتضمن برنامج مسرح بورغ، 
الــــــــــذي يـــــعـــــّد مــــــن مــــعــــالــــم فـــيـــيـــنـــا لـــعـــام 
2020-2021 نحو 31 إنتاجاً جديداً. 

فيينا À د.ب.أ

يستعد إلطالق موسم جديد بعد إغالق »كورونا«

ً»الحياة« تدب على مسرح 
بورغ النمساوي قريبا

»الحياة حلم« 
مسرحية يعود 
فيها أمير إلى 

الحياة بعد 
عزلة إجبارية.

أوقـــفـــت الــشــرطــة األملـــانـــيـــة رجــــاً يــقــود 
ســــيــــارة إســــعــــاف قـــديـــمـــة بـــســـرعـــة عــى 
طــــريــــق ســــريــــع يف غــــــرب أملــــانــــيــــا، وكـــــان 
يـــــومـــــض أضـــــــــــواء الـــــــــطـــــــــوارئ، حــســبــمــا 

ذكرت الشرطة أول من أمس.

واعــــتــــقــــلــــت الــــشــــرطــــة الـــــرجـــــل )37 
عاماً( بالقرب من بلدة شيفرشتات، 
وهــــــــــــو يــــــــقــــــــود ســـــــــيـــــــــارة إنـــــــــقـــــــــاذ فــــرنــــســــيــــة 
سابقة بشكل غــري قــانــوين ومــن دون 

توثيق يف أملانيا.

ومـــــــــــــنـــــــــــــع الـــــــــــــــرجـــــــــــــــل مـــــــــــــــن الــــــــــقــــــــــيــــــــــادة 
وصادرت السلطات لوحات السيارة. 
وذكـــــرت الــشــرطــة أن الـــرجـــل قــــال إنــه 
يرى من وجه نظره أنه »ليست هناك 
ــــيـــــارة بــيــنــمــا  مـــشـــكـــلـــة يف أن يـــــقـــــود الـــــسـ

يـــومـــض الــــضــــوء األزرق«. وأوضـــحـــت 
الــشــرطــة أن »الـــرجـــل أجـــر الــســائــقــن 
اآلخـــريـــن، وبــشــكــل غــري قـــانـــوين، عى 

االبتعاد عن الطريق«.
برلين À د.ب.أ

ين  يقود سيارة إسعاف ليجبر اآلخر
على االبتعاد عن الطريق

نجالء سليم À القاهرة

أسدل الستار تقريباً عى موسم درامي 
رمـــــضـــــاين ســـــاخـــــن، عــــقــــد عـــلـــيـــه كــــثــــريون 
رهــانــاتــهــم وأحـــامـــهـــم، وألنـــهـــا مــعــركــة 
شرسة تحت اســم املنافسة الطاحنة، 
كان البد من فائزين وخاسرين بحكم 

النقاد والجمهور ونسب املشاهدة. 
وعـــــــــرض بــــاملــــوســــم الـــــرمـــــضـــــاين عــى 
الشاشات املصرية والعربية عــدد كبري 
ــــلـــــســـــات تـــــــصـــــــارع فــــيــــهــــا الــــكــــبــــار  مـــــــن املـــــسـ
ــــســـــرح  ـــــوم الـــســـيـــنـــمـــا واملـ ـــجـ ــ والـــــشـــــبـــــاب ونـ
والدراما، لتتضح النتائج منذ األسبوع 
األول، وتتأكد بمرور األسابيع وانتهاء 
املوسم. وربما أكر الفائزين يف املوسم 
هـــــــــــــــــــــذا الــــــــــــــــــعــــــــــــــــــام، بـــــــــحـــــــــكـــــــــم املــــــــــــشــــــــــــاهــــــــــــدات 
والجمهور والنقاد، الفنانة نيليل كريم 
ــــلــــــســــــل »بـــــــــــــــــــــــــــ100 وش« مـــــــــــع آســــــــر  ــــمــــــســ بــ
يـــــاســـــن، الــــــــذي شــــّكــــل مــــفــــاجــــأة درامــــيــــة 
وكوميدية يف الوقت نفسه، كما حقق 
أمري كراره بمسلسل »االختيار« نجاحاً 
ــــــبـــــــرياً بـــــوصـــــفـــــه املــــســــلــــســــل الـــــــــــذي يـــــــروي  كـ
ــــابــــــط  قـــــــصـــــــة حـــــــــيـــــــــاة الـــــــبـــــــطـــــــل املـــــــــــصـــــــــــري ضــ

الصاعقة الشهيد أحمد املنيس.

»تريند« شبه يومي
تـــــرّبـــــع الــــنــــجــــم مـــحـــمـــد رمـــــضـــــان عـــــى عــــرش 
املــشــاهــدات والــبــحــث عــر مــواقــع الــتــواصــل 
االجـــــــــــــتـــــــــــــمـــــــــــــاعـــــــــــــي و»غـــــــــــــــــــــــوغـــــــــــــــــــــــل« بــــــمــــــســــــلــــــســــــل 
ــــبـــــة  ــــنـــــسـ »الـــــــــــــــــــرنـــــــــــــــــــس«، وحـــــــــــظـــــــــــى الـــــــــعـــــــــمـــــــــل بـ
مشاهدة كبرية، وتصدر »الرتيند« بشكل 
شبه يومي.  وفازت أيضاً النجمة ياسمن 
عـــــــــبـــــــــدالـــــــــعـــــــــزيـــــــــز يف الــــــــــســــــــــبــــــــــاق الــــــــــرومــــــــــانــــــــــيس 
بـــــمـــــســـــلـــــســـــل و»نــــــــــحــــــــــب تـــــــــــــاين لــــــــــيــــــــــه«، الــــــــــذي 
ــيـــــة لـــلـــمـــرة  ــ ــــانـــــسـ خـــــاضـــــت بــــــه الــــــــدرامــــــــا الـــــرومـ
ـــا الـــــــفـــــــنـــــــيـــــــة، وشــــــــــــــارك  ــ ــــهــ ــ ـــــريتـ ــــــســ األوىل يف مـ

بالعمل كريم فهمي وشريف منري.
وتــــــــــألــــــــــقــــــــــت أيـــــــــــــضـــــــــــــاً الـــــــــفـــــــــنـــــــــانـــــــــة يـــــــســـــــرا 
بمسلسل »خــيــانــة عــهــد«، الـــذي حقق 
نـــــــجـــــــاحـــــــاً كــــــــــبــــــــــرياً، وشـــــــــّكـــــــــل عــــــــــــــودة قـــــويـــــة 

للنجمة الكبرية بعد غياب عام. 

صاحبة النصيب األكبر
رغم االحتفاء بالفائزين، فإن الفضول 

أكـــــــر ملــــعــــرفــــة مــــــن هــــــم الــــــخــــــاســــــرون مــن 
السباق الرمضاين حسب املشاهدات، 
وتقييم النقاد والجمهور والبحث عر 
»غــــــــــــــــــــــــــوغــــــــــــــــــــــــــل« ومــــــــــــــــــــــــــواقــــــــــــــــــــــــــع الـــــــــــــــتـــــــــــــــواصـــــــــــــــل 

االجتماعي، 
وربــــمــــا كــــانــــت الـــفـــنـــانـــة الـــشـــابـــة يــاســمــن 
ــــلـــــســـــل »فـــــــــرصـــــــــة تــــــانــــــيــــــة«،  صــــــــــــري بـــــمـــــسـ
صـــاحـــبـــة الـــنـــصـــيـــب األكـــــــر مـــــن الـــهـــجـــوم 
عى كل املستويات، ســواء التمثيل أو 
ــــاريـــــو واألحــــــــــــــــداث الـــتـــي  ــــنـ ــيـ ــ الــــقــــصــــة والـــــسـ
تــمــيــزت بــاملــبــالــغــة، وعــــدم املــنــطــقــيــة، أو 
ــــيـــــت  تـــــــــرابـــــــــط الـــــــســـــــيـــــــاق الــــــــــــــدرامــــــــــــــي. وحـــــظـ
ــــتـــــقـــــادات بـــالـــجـــمـــلـــة بــســبــب  يــــاســــمــــن بـــــانـ
أدائها الذي اعتره البعض بارداً جداً، 
بــــــــعــــــــض رّواد مــــــــواقــــــــع  والـــــــــــغـــــــــــريـــــــــــب أن 
الــــتــــواصــــل االجـــتـــمـــاعـــي دشــــنــــوا حــمــات 
ملطالبتها بعدم أخــد »فرصة تانية« يف 
الـــتـــمـــثـــيـــل بــــعــــد كــــمــــيــــة األخـــــــطـــــــاء الـــفـــنـــيـــة 

بمسلسلها. 

كوميديا
املسلسات الكوميدية وضعت بجدارة 
يف خـــــــــــــانـــــــــــــة الـــــــــــخـــــــــــاســـــــــــريـــــــــــن يف الـــــــــســـــــــبـــــــــاق 
الــرمــضــاين، وعــى رأس القائمة تصدر 
أحــــمــــد فـــهـــمـــي وأكــــــــرم حـــســـنـــي وبـــيـــومـــي 
فؤاد بمسلسل »رجالة البيت«، الذي 
وصفه مشاهدون ونقاد بـ»السخيف«، 
ومن شدة الهجوم خرج أبطال العمل 
ومؤلفه لاعتذار للجمهور واالعــرتاف 

بسوء مستوى العمل 
ــــهــــــور أيــــــــضــــــــاً نــــجــــوم  ــــمــ وهــــــــاجــــــــم الــــــجــ
مــســرح مــصــر الـــذيـــن شـــاركـــوا بــأكــر من 
عـــمـــل، إذ قـــــدم مــصــطــفــى خـــاطـــر وعـــيل 
ربــيــع مــســلــســل »عــمــر وديــــــاب«، وأطـــّل 
املـــــــــــريغـــــــــــنـــــــــــي وأوس أوس يف  حـــــــــــمـــــــــــدي 
ــــنـــــدوق«. ولـــم  مــســلــســل »اتــــنــــن يف الـــــصـ
يـــحـــقـــق الــــعــــمــــان الــــكــــومــــيــــديــــان الـــنـــجـــاح 

املتوقع. 
كما انتقد نقاد ومشاهدون أيضاً 
مــســلــســل »لــيــالــيــنــا 80« لــــغــــادة عــــادل 
وإيـــــــــــاد نــــــصــــــار، مــــعــــتــــريــــن أنــــــــه اســـتـــغـــل 

املـــــــــــــســـــــــــــلـــــــــــــســـــــــــــل حـــــــــــــــــــــب الـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــاس لـــــــــــفـــــــــــرتة 
الثمانينات وصدر نوستالجيا لم يتم 
تـــفـــعـــيـــلـــهـــا طــــــــــوال أحــــــــــــداث املـــســـلـــســـل، 
فـــــــــانـــــــــقـــــــــلـــــــــب الــــــــــعــــــــــمــــــــــل عــــــــــــــى صــــــــانــــــــعــــــــيــــــــه. 
وتساءل البعض عن سبب استخدام 
الـــنـــوســـتـــالـــجـــيـــا رغــــــم عــــــدم جـــــدواهـــــا يف 
الـــعـــمـــل مـــا زاد مـــن ضـــعـــفـــه. وخـــرجـــت 
الــنــجــمــة نـــاديـــة الـــجـــنـــدي ونــبــيــلــة عــبــيــد 
مــــــــــــــــن قـــــــــــائـــــــــــمـــــــــــة الــــــــــــــفــــــــــــــائــــــــــــــزيــــــــــــــن، واحـــــــــــتـــــــــــا 
بــــــمــــــســــــلــــــســــــل »ســــــــــكــــــــــر زيــــــــــــــــــــــــــادة« مــــــــــركــــــــــزاً 
مـــــــــــتـــــــــــقـــــــــــدمـــــــــــاً يف قــــــــــــــــوائــــــــــــــــم الـــــــــخـــــــــاســـــــــريـــــــــن 
بمسلسل وصــفــه الــنــقــاد بــأنــه مخيب 
ــــــودة نـــجـــمـــتـــن  ــــعـ ــ لــــــــآمــــــــال، وال يــــلــــيــــق بـ
كــــبــــريتــــن بــــجــــحــــم نــــــاديــــــة ونــــبــــيــــلــــة، وال 

بجمعهما يف عمل فني واحد.
وابتعدت الفنانة غادة عبدالرازق 
من حيز املنافسة واالهتمام بمسلسل 
»ســـــــلـــــــطـــــــانـــــــة املــــــــــــعــــــــــــز«، إذ اخـــــــتـــــــفـــــــت مــــن 
مؤشرات البحث أو حتى مقاالت املدح 

أو النقد بشكل تام هذا العام. 
األمر نفسه حدث مع الفنانة زينة 
بمسلسل »جــمــع ســـالـــم«، ومسلسل 
»الــــقــــمــــر اخــــــر الــــدنــــيــــا« لـــلـــفـــنـــانـــة بـــشـــرى، 
ومــــــســــــلــــــســــــل »شــــــــــاهــــــــــد عــــــــــيــــــــــان« لــــحــــســــن 
الرداد وبسمة وهنا شيحة، ومسلسل 

»واكلينها والعة« لشريف رمزي.

نجوم الصف األول
قـــال الــنــاقــد املــصــري، طـــارق الــشــنــاوي، 
ــــارات الــــيــــوم«، إن الـــرابـــحـــن هــذا  ـــــ»اإلمـ لـ
الــــعــــام عــــى مـــســـتـــوى املـــســـلـــســـات هـــي: 
»االخــــــتــــــيــــــار« ألمــــــــري كـــــــــــــرارة، و»الـــــفـــــتـــــوة« 

لـــيـــاســـر جـــــــال، و»بــــــــــــ100 وش« لــنــيــلــيل 
كــــــريــــــم، و»نــــــحــــــب تــــــــاين لـــــيـــــه« لـــيـــاســـمـــن 
عــــــــــبــــــــــدالــــــــــعــــــــــزيــــــــــز، و»الــــــــــــــــــــرنــــــــــــــــــــس« ملـــــحـــــمـــــد 

رمضان.
وعــــى مــســتــوى الــتــمــثــيــل الـــفـــائـــزات 
مـــن الـــفـــنـــانـــات هــــن: نــيــلــيل كـــريـــم ويــســرا 
ويــــــــاســــــــمــــــــن عــــــــبــــــــدالــــــــعــــــــزيــــــــز، وبـــــالـــــنـــــســـــبـــــة 
ــــال كــــســــب الــــســــبــــاق أمــــري  لـــلـــنـــجـــوم الــــــرجــ
كــــــــــــــــــــــرارة وآســـــــــــــــــــر يــــــــــاســــــــــن ويـــــــــــاســـــــــــر جــــــــال 

ومحمود حميدة. 
واعـــــــــتـــــــــر أن »الـــــــخـــــــاســـــــريـــــــن بـــشـــكـــل 
واضح بسبب ضعف األداء واملوضوع، 
تــــــــتــــــــصــــــــدرهــــــــم يــــــــاســــــــمــــــــن صـــــــــــــــــــري، الــــــتــــــي 
تـــــــــــــوصـــــــــــــف خـــــــــــســـــــــــارتـــــــــــهـــــــــــا بــــــــــــالــــــــــــفــــــــــــادحــــــــــــة يف 
ــــادة عـــبـــدالـــرازق  رمــــضــــان، إضــــافــــة إىل غــ
وغـــــــــــــادة عـــــــــــادل وأحـــــــمـــــــد فــــهــــمــــي وأكـــــــــرم 
ــــنـــــي، وكــــــــل نـــــجـــــوم مـــــســـــرح مــــصــــر،  حـــــسـ
مثل عيل ربيع ومصطفى خاطر وأوس 
أوس، واالســــتــــثــــنــــاء الــــوحــــيــــد قــــد يـــكـــون 
حـــمـــدي املــريغــنــي الــــذي بـــه بــعــض األمـــل 

ويعتر األفضل بينهم«. 
واســــــــتــــــــثــــــــنــــــــى الــــــــــشــــــــــنــــــــــاوي مــــســــلــــســــل 
»الــــلــــعــــبــــة« الــــكــــومــــيــــدي. وقــــــــال »إنــــــــه لــم 
يــــــــكــــــــن ســــــــيــــــــئــــــــاً بــــــــــــل أفــــــــــضــــــــــل املــــــــــوجــــــــــوديــــــــــن 

كوميدياً«. 
وبــــــالــــــنــــــســــــبــــــة لـــــلـــــنـــــجـــــم عــــــــــــــــادل إمــــــــــام 
ومــســلــســل »فــانــتــيــنــو«، أكـــد الــشــنــاوي 
أن »الزعيم« ليس من الفائزين، لكنه 
أيضاً له وضع استثنايئ، فهو ال يخسر 
أبــــــــــــــــــــداً وهــــــــــــــو نـــــــجـــــــم ســـــــــاطـــــــــع يف الـــــضـــــمـــــري 
العربي، وله رصيد يواجه أي نوع من 

الخسائر مهما كانت. 

موسم درامي ساخن فاز فيه »االختيار« و»البرنس« 
و»الفتوة« و»بـ 100 وش«

الخاسرون في سباق 
رمضان.. ياسمين وغادة 

بالصدارة وعادل إمام 
ينقذه تاريخه

البعض وصف أداء ياسمين صبري 
 ،

ً
في »فرصة تانية« بالبارد جدا

ودشنت حملة لمطالبة الفنانة 
بعدم أخد »فرصة تانية«.

أمير كرارة تصدر 
قائمة الرابحين 

بمسلسل 
»االختيار«. 
 À أرشيفية

الشناوي: »الزعيم« ملكية عامة
أعرب الناقد الفني المصري، طارق الشناوي، عن أمنيته في أن 

 للسينما التي غاب عنها منذ 
ً
يتوجه الفنان عادل إمام مجددا

 لـ»اإلمارات اليوم«: »كما أتمنى أن يعامل 
ً
عام 2010، مضيفا

)الزعيم( نفسه على أنه ملكية عامة، وليس ملكية خاصة 
ألسرته من الناحية الفنية، بمعنى أن يفتح الباب لشركة إنتاج 

ين  أخرى غير التي يملكها ابنه رامي، ويتيح الفرصة لمخرجين آخر
للتعامل مع موهبته الفذة«. واستدرك الشناوي: »أنا لست 

ضد رامي، لكنني ضد أن يكون المنتج والمخرج الوحيد في حياة 
عادل إمام الذي يعتبر أهم نجم في العالم العربي، وإذا كان 
 لعادل إمام في عمله المقبل، أتمنى 

ً
هناك اختيار لرامي مخرجا

ين«. أن يتم االختيار بعد دراسة أكثر من عرض من مخرجين آخر

 في برنامج 
ً
 جديدا

ً
إنتاجا
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نجوم بالجملة أطلوا هذا العام، 
بــشــكــل اســـتـــثـــنـــايئ، عــــى الــجــمــهــور 
مـــــــن مــــخــــتــــلــــف املـــــــــــدن الـــــعـــــربـــــيـــــة، يف 
مــــبــــادرة ملـــشـــاركـــة الـــجـــمـــهـــور فــرحــة 
عـــيـــد الـــفـــطـــر املـــــبـــــارك عـــــن ُبـــــعـــــد، يف 
ــــة ملـــواجـــهـــة  ــ ــــــرازيـ ظـــــل إجــــــــــــراءات احـ

فريوس كورونا املستجد.
ويف ظـــــــــل غــــــــيــــــــاب الـــــفـــــعـــــالـــــيـــــات 
واملــــــــــهــــــــــرجــــــــــانــــــــــات الــــــفــــــنــــــيــــــة ومـــــجـــــمـــــل 
الــــــــــــنــــــــــــشــــــــــــاطــــــــــــات الـــــــــرفـــــــــيـــــــــهـــــــــيـــــــــة الــــــــتــــــــي 
افــــــــــتــــــــــقــــــــــدهــــــــــا الـــــــــجـــــــــمـــــــــيـــــــــع يف اآلونـــــــــــــــــــة 
األخــــــرية، والـــتـــي دفــعــت الــجــمــهــور 
بـــفـــئـــاتـــه املــــتــــعــــددة هـــــذا الـــعـــيـــد، إىل 
اســــتــــثــــمــــار فــــرصــــة مـــتـــابـــعـــة نـــجـــومـــه 
ــــعــــــرب )أونـــــــــايـــــــــن(، واالســــتــــمــــتــــاع  الــ
بأجمل أغانيهم وجديدهم الفني 
ــــلــــــف  ــتــ ــ ــــخــ بـــــــــشـــــــــكـــــــــل مـــــــــــــجـــــــــــــاين عــــــــــــــــى مــ
الفضاءات الرقمية، بطريقة آمنة 
تجنبهم مخاطر التنقل والتعرض 

للعدوى. 

الفرحة مشتركة
يف إطار مبادرة »الثقافة للجميع« 
الـــــــــتـــــــــي أطــــــلــــــقــــــتــــــهــــــا دائـــــــــــــــــــــرة الــــــثــــــقــــــافــــــة 
ــــــة - أبــــــــوظــــــــبــــــــي، نـــظـــمـــت  ــــاحـ ــ ــيـ ــ ــ ــــــسـ والـ
الدائرة بثاً حصرياً عرب قناة املجمع 
الــــــــــثــــــــــقــــــــــايف بـــــــــمـــــــــوقـــــــــع »يــــــــــــوتــــــــــــيــــــــــــوب«، 
لــحــفــلــن غــنــائــيــن األول لــلــمــطــرب 

العراقي كاظم الساهر، بأول أيام 
ــــثـــــاين لــلــنــجــم اإلمــــــــارايت  الـــعـــيـــد، والـ
حــــســــن الــــجــــســــمــــي ثـــــــاين أيـــــــــام عــيــد 

الفطر املبارك.
وعـــايـــد الــجــســمــي مــحــبــيــه ببث 
حي لحفل غنايئ استثنايئ برفقة 
فـــــرقـــــتـــــه املـــــوســـــيـــــقـــــيـــــة، قــــــــــدم خــــالــــه 
مـــجـــمـــوعـــة مــــن أهــــــم أغـــنـــيـــاتـــه الـــتـــي 
اســــتــــمــــتــــع بـــــهـــــا الـــــجـــــمـــــهـــــور وتــــفــــاعــــل 
ــــــال قـــنـــاة  مـــعـــهـــا عـــــن ُبـــــعـــــد، مـــــن خـ
املــــــــجــــــــّمــــــــع الــــــــثــــــــقــــــــايف بـــــــأبـــــــوظـــــــبـــــــي عــــى 

موقع »يوتيوب«.
وأبــــــــــــــــــــــــــــدى املـــــــــــــــطـــــــــــــــرب اإلمــــــــــــــــــــــــــــارايت 
سعادته بمشاركة الجمهور هذه 
الفرحة رغم الظروف االستثنائية 
الــتــي يعيشها الــعــالــم، مــشــرياً إىل 
أنــــه ســـعـــى جــــاهــــداً لـــتـــكـــون الــفــرحــة 
مــشــركــة بــن الــصــغــار والــكــبــار من 
أفــــــراد املــجــتــمــع اإلمــــــــارايت والـــعـــالـــم 

العربي واملشاهدين.
وقــال: »اليوم سعاديت كبرية 
وأنـــا يف أبــوظــبــي ومـــع الــجــمــهــور يف 
كــــــــــل بـــــــيـــــــت يـــــــشـــــــاهـــــــدنـــــــا ألنــــــــنــــــــا أســــــــــرة 
واحـــــــــــــــــــــــــــــــــدة كــــــــــــــبــــــــــــــرية نــــــــــصــــــــــنــــــــــع األمـــــــــــــــــل 
والــتــفــاؤل والــفــرحــة، فــرحــة العيد 
اليوم فرحة مشركة رغم التباعد 
إال أنـــنـــا مـــع بــعــضــنــا بـــعـــضـــاً، شـــكـــراً 
لـــــــوجـــــــودكـــــــم ومــــتــــابــــعــــتــــكــــم يف هـــــذا 
الــــبــــث الـــــحـــــي«، مــــعــــربــــاً عـــــن شـــكـــره 
لـــحـــكـــومـــة اإلمـــــــــــــارات عـــــى الـــجـــهـــود 

املــــــــبــــــــذولــــــــة ألجــــــــــــل الــــــــتــــــــصــــــــدي لـــــهـــــذه 
الجائحة.

واعــــــــتــــــــرب الــــــفــــــنــــــان اإلمـــــــــــــــــــارايت أن 
الفنون لها دور بارز يف يف التصدي 
لــجــائــحــة كـــورونـــا، ودعــــم الــجــهــود 
ــــة ملـــــواجـــــهـــــتـــــهـــــا، مـــــــن خـــــال  ــ ــــــذولـ ــبـ ــ ــ املـ
نـــــشـــــر مـــــشـــــاعـــــر وأحــــــاســــــيــــــس األمــــــل 
واألمـــان، والتخفيف عــن املجتمع 
يف مثل هــذه الــظــروف، متمنياً أن 
تــــــــكــــــــون األيـــــــــــــــــــام املــــــقــــــبــــــلــــــة أفــــــــضــــــــل يف 
جميع أنحاء العالم، ويعود كل 
يشء فيها إىل أفــضــل مــن السابق 

وبغٍد مشرق دوماً.
وأضـــــــــــــــــــاف الـــــــجـــــــســـــــمـــــــي: »نـــــحـــــن 
قادرون عى تخطي الصعاب ألننا 
بــالــفــعــل تــخــطــيــنــا األصـــعـــب، وأنــنــا 
نــســري بــالــطــريــق الــصــحــيــح لتخطي 

كل ما هو عائق يف هذه األزمة«.

لقاءات افتراضية
مــــــــــن جـــــــهـــــــتـــــــه، لــــــــــم يــــــــــفــــــــــّوت مـــــســـــرح 
املــــجــــاز بـــالـــشـــارقـــة فــــرصــــة مـــشـــاركـــة 
الجمهور متعة متابعة الحفات 
الغنائية التي تبث عرب الصفحات 
ــــــى مـــــواقـــــع  ــــيـــــة لــــلــــمــــســــرح عـ الـــــرســـــمـ
الـــــــتـــــــواصـــــــل االجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــي، لــــلــــفــــنــــان 
اإلمارايت محمد الشحي، والنجم 
العراقي حاتم العراقي، والفنانة 
الـــــلـــــبـــــنـــــانـــــيـــــة يــــــــــــــارا الـــــــتـــــــي عـــــــــــربت قـــبـــل 
الـــحـــفـــل عــــن شـــوقـــهـــا الـــكـــبـــري لــلــقــاء 

جمهورها ولو افراضياً.
وبـــــــــثـــــــــت دار األوبــــــــــــــــــــــــرا املــــــصــــــريــــــة 
مجموعة من الحفات الفنية عرب 
مــــــوقــــــعــــــهــــــا الــــــــرســــــــمــــــــي عــــــــــى مــــنــــصــــة 
»فيس بوك«، شارك فيها الفنان 
الــلــبــنــاين عـــايص الـــحـــاين، والــفــنــان 
الـــــلـــــبـــــنـــــاين وائــــــــــــل جـــــــســـــــار، واخــــتــــتــــم 
ــــر كـــــــــاظـــــــــم الـــــــــســـــــــاهـــــــــر ثـــــالـــــثـــــة  ــ ــــــصـ ــيـ ــ ــ ــــقـ ــ الـ
حـــــــفـــــــات دار األوبـــــــــــــــــــرا هـــــــــــذا الــــــعــــــام 
وثــانــيــة إطـــاالتـــه الــجــمــاهــرييــة عى 
جمهوره يف العيد، بعد مشاركة 

حفات املجمع الثقايف بأبوظبي.
ويف الــســيــاق نفسه تــم تقديم 
مجموعة من الحفات الغنائية، 
تـــــــحـــــــت شـــــــــعـــــــــار »خـــــــلـــــــيـــــــك يف بــــيــــتــــك 
واحـــنـــا نــســلــيــك« بــثــت مــبــاشــرة من 
مـــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــارح الـــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــوت والــــــــــــــــــضــــــــــــــــــوء 
بـــــــــــاألهـــــــــــرامـــــــــــات وحــــــــديــــــــقــــــــة األزهــــــــــــــــر، 
شـــــاركـــــت فـــيـــهـــا كــــوكــــبــــة مـــــن نـــجـــوم 
الغناء، عى رأسهم تامر حسني 
وحميد الــشــاعــري وهــشــام عباس 

ومدحت صالح. 
أمــا النجمة أنــغــام، فشاركت 
ــــيـــــة مــــمــــيــــزة  ــــنـ جـــــمـــــهـــــورهـــــا أمـــــســـــيـــــة فـ

أمس. 
بينما اختارت الفنانة اللبنانية 
نــانــي عــجــرم أن تــبــث لجمهورها 
حفاً غنائياً من منزلها أمس عرب 
قــنــاتــهــا الـــخـــاصـــة عـــى »يـــوتـــيـــوب«، 

سبقته بحملة ترويجية.

حسين الجسمي: »نحن أسرة 
واحدة كبيرة، نصنع األمل 

والتفاؤل والفرحة«.

ماجد المهندس أطل في 
أولى حفالت الهيئة العامة 

للترفيه بالسعودية.

أطلوا بشكل استثنائي عن ُبعد

نجوم الغناء 
العربي يعايدون 
الجمهور بحفالت 

»أونالين«

حياة الحرزي À دبي

حسين الجسمي غنى في بث حي على قناة المجمع الثقافي بأبوظبي. À من المصدر

ــــتـــــفـــــل مـــــســـــرح املـــــــجـــــــاز، الــــوجــــهــــة  احـ
الــثــقــافــيــة والـــرفـــيـــهـــيـــة يف الـــشـــارقـــة 
مـــــــــــــــــــع جـــــــــــــــمـــــــــــــــهـــــــــــــــوره بـــــــــــعـــــــــــيـــــــــــد الـــــــــفـــــــــطـــــــــر 
الــســعــيــد، بــأمــســيــة أحــيــاهــا الــفــنــان 
اإلمـــــــــــــــــــارايت مــــحــــمــــد الـــــشـــــحـــــي الـــــــذي 
أطرب جمهوره بأغنياته وإطالته 
التي ُبّثت مباشرة عرب الحسابات 
ــــواقــــــع  ــــة لـــــلـــــمـــــســـــرح عــــــــى مــ ــ ــــاصـ ــ ــــــخـ الـ
ــــــي، يف أوىل  ــــاعـ ــ ــــمـ ــ ــتـ ــ ــ الـــــــتـــــــواصـــــــل االجـ
ــــا  ــــنـــــظـــــمـــــهـ حـــــــــــفـــــــــــات الـــــــــعـــــــــيـــــــــد الـــــــــــتـــــــــــي يـ
املـــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــرح عـــــــــــــــــــــن بُــــــــــــــــــعــــــــــــــــــد الــــــــــــــــتــــــــــــــــزامــــــــــــــــاً 
باإلجراءات الوقائية التي اتخذتها 
الـــدولـــة لــلــحــد مــن انــتــشــار فــريوس 

كورونا املستجد. 
ويف الــــهــــواء الـــطـــلـــق، وبـــأقـــرب 
نــقــطــة لــشــرفــات ونـــوافـــذ الــجــمــهــور 
الـــقـــاطـــن بـــمـــحـــاذاة مـــســـرح املـــجـــاز، 
اســـــــــتـــــــــهـــــــــّل الــــــــشــــــــحــــــــي حـــــــفـــــــلـــــــه الــــــــــــذي 
تفاعل معه رّواد مواقع التواصل 
ــــــه  ــــالـ ــ ــــمـ ــ ــــــل الفـــــــــــــــت بـــــــــــأحـــــــــــدث أعـ ــــكـ ــ ــــــشـ بـ

»خّلك يف البيت« الذي نقل خاله 
رسائل توعوية تحّث جميع أفراد 
املـــــــجـــــــتـــــــمـــــــع عــــــــــــى الــــــــــوقــــــــــايــــــــــة واتــــــــــبــــــــــاع 
مختلف اإلجـــــراءات الــتــي اتخذتها 
الــــــــــــــــدولــــــــــــــــة ملـــــــــنـــــــــع انـــــــــــتـــــــــــشـــــــــــار فــــــــــــــريوس 
كـــورونـــا، لــيــنــطــلــق الــشــحــي مــقــدمــاً 
أغــــنــــيــــة »شــــبــــيــــه زايــــــــــــد« الـــــتـــــي تـــغـــنـــى 
ــــمـــــو  فــــــيــــــهــــــا بـــــــخـــــــصـــــــال صــــــــاحــــــــب الـــــسـ
الشيخ محمد بــن زايــد آل نهيان، 
ويل عـــــهـــــد أبــــــوظــــــبــــــي نــــــائــــــب الـــــقـــــائـــــد 
األعى للقوات املسلحة، وجاءت 

بمثابة رسالة محبة.
ولــــــــــــــــــــم يـــــــــبـــــــــخـــــــــل الــــــــــشــــــــــحــــــــــي عـــــى 
جمهوره بالفّن اإلمارايت األصيل، 
إذ قـــّدم عـــدداً مــن أجــمــل أعــمــالــه، 
إذ بـــــــــــدأ بـــــأغـــــنـــــيـــــة عـــــاطـــــفـــــيـــــة حـــمـــلـــت 
عـــــــــنـــــــــوان »كـــــــشـــــــف املـــــــحـــــــبـــــــة« غـــلـــفـــهـــا 
بصوته الشجي ليطرب الجمهور 
الذي تفاعل بمشهد استثنايّئ من 
عــــــــــى شــــــــــرفــــــــــات ونــــــــــــوافــــــــــــذ املــــــــــنــــــــــازل، 

ليقدم بعدها أغنية »حيايت« التي 
تــــــــرافــــــــقــــــــت مــــــــــع إبــــــــــــــداعــــــــــــــات الــــــفــــــرقــــــة 
املــــــــــوســــــــــيــــــــــقــــــــــيــــــــــة، ويـــــــــنـــــــــتـــــــــقـــــــــل ألغـــــــنـــــــيـــــــة 
»كــبــيــدة« ذات اإليــقــاعــات املغربية 
من ألبومه »ممنوع« الذي أطلقه 
تــــــــلــــــــتــــــــهــــــــا »عــــــــايــــــــشــــــــن   ،2017 عـــــــــــــــــــام 

مقلب«.
ــــأ  ــنــ ــ ويف بــــــــــــــــدايــــــــــــــــة الــــــــــــحــــــــــــفــــــــــــل، هــ
الــــــشــــــحــــــي الــــــجــــــمــــــهــــــور الــــــــــــــــويّف الـــــــــذي 
تـــــــــابـــــــــعـــــــــه عـــــــــــــى مـــــــــــــواقـــــــــــــع الـــــــــتـــــــــواصـــــــــل 
االجــــــــــــتــــــــــــمــــــــــــاعــــــــــــي، وكــــــــــــــذلــــــــــــــك الـــــــــذيـــــــــن 
حـــــــــضـــــــــروا الــــــحــــــفــــــل مـــــــــن الــــــشــــــرفــــــات 
ــــنــــــوافــــــذ املـــــحـــــاذيـــــة ملـــــســـــرح املــــجــــاز  والــ
بـــــــمـــــــنـــــــاســـــــبـــــــة حـــــــــــلـــــــــــول عـــــــــيـــــــــد الــــــفــــــطــــــر 
الـــســـعـــيـــد، مــتــمــنــيــاً لــلــجــمــيــع دوام 
الــصــحــة والــعــافــيــة وأن يـــــزول هــذا 
الوباء، وتعود الحياة لطبيعتها، 
ــــئـــــة  ــنـ ــ ــــهـ ــتـ ــ ــــــا تــــــــــوّجــــــــــه بـــــالـــــتـــــحـــــيـــــة والـ ـــمـ ـــ كـ

لشيوخ دولة اإلمارات. 
الشارقة À اإلمارات اليوم

في حفل بالهواء الطلق بث على وسائل التواصل

الشحي أعرب عن سعادته بالحفل االستثنائي. À من المصدر

محمد الشحي يغّني بأقرب نقطة لـ »جيران« مسرح المجاز
»رادار الوفا«

بعد دعوات متكررة 
وصل صداها مسامع 

محمد الشحي، لّبى 
الفنان اإلماراتي طلبات 
الجمهور، وقّدم لهم 
أغنياتهم المفضلة، إذ 

غّنى باقة من 
األغنيات، منها: »أنا 
منكسر«، و»سكت 

عنك«، و»ضايع 
طريقي«، ليودع 

بعدها جمهوره على 
إيقاعات »رادار الوفا« 

التي أداها بطريقة 
مميزة نالت إعجاب 

الجمهور.

ماجد المهندس.. »معّيدين معاكم«
تحت عنوان: »معّيدين معاكم«، 

تنظم الهيئة العامة للترفيه 
بالمملكة العربية السعودية أربع 

حفالت فنية مباشرة دون جمهور، 
تبث عبر المنصات اإللكترونية 

ومجموعة من القنوات 
التلفزيونية المختارة.

وأطل النجم ماجد المهندس 
في أولى هذه الحفالت )بثاني 

أيام العيد(، إضافة إلى فنان 
العرب محمد عبده )بثالث 
أيام العيد أمس(، 
فيما يطل النجم 

راشد الماجد على 
الجمهور مساء 

اليوم، باإلضافة 
إلى الفنانة 

اللبنانية نجوى 
كرم التي 

.
ً
ستشدو غدا
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إعداد À ديانا أيوب 

قــــدمــــت مـــنـــظـــمـــة الــــصــــحــــة الــــعــــاملــــيــــة، عــى 
مدى الفرتة املاضية، الكثري من النصائح 
ملــن اليــــزال خــيــاره الــبــقــاء يف الــبــيــت، رغــم 
بـــــعـــــض االنــــــــفــــــــراجــــــــات يف مــــــجــــــال ســـــاعـــــات 
الــــــــحــــــــجــــــــر. وتــــــــــقــــــــــول األخـــــــصـــــــائـــــــيـــــــة يف عــــلــــم 
ــــتـــــورة لــــــويس آتـــشـــنـــســـون،  الــــنــــفــــس، الـــــدكـ
لـ»إندبيندنت«، إن خيار البقاء يف البيت 
اليزال هو األفضل رغم تخفيف ساعات 
الحجر، واملرونة التي بدأ الكثري من دول 
العالم إبداءها يف هذا املجال للتخفيف 
عن الناس، وتضيف آتشنسون أنه البد 
ملن يواصل خيار البقاء يف البيت مواصلة 
ابـــــتـــــكـــــار بـــــعـــــض الـــــنـــــشـــــاطـــــات والـــــــــعـــــــــادات، 
ــــمــــــوعــــــة مـــــــــن األمــــــــــــور  وااللـــــــــتـــــــــفـــــــــات إىل مــــــجــ

املهمة لسالمة نفسيته.

اليف ستايل إرشادات لمن اليزال خيارهم 
البقاء في البيت

جرعة محددةاالبتعاد عن الشاشاتالخروج الحذر
تؤكد رئيسة المعلومات 

بمؤسسة»فكر« في لندن، 
ستيفان بوكلي، أن الخروج الحذر من 

البيت ضروري، مثل المشي في 
محيط المنزل، أو األماكن 

المخصصة، ألن الصحة البدنية 
والعقلية على ترابط وثيق. وأكدت 

أنه على الرغم من خوفنا من 
ين لكن يمكننا  التواصل مع اآلخر

فعل ذلك، واالحتفاظ بالمسافة 
اآلمنة ووضع الكمامة، والبد من 

فتح النوافذ والسماح للهواء 
والشمس بدخول الغرفة، فكل 

 
ً
هذه األمور ُتبقي العقل متحفزا

 مع الطبيعة.
ً
ومتصال

البد من محاولة التخفيف من 
الوقت الطويل الذي اعتدنا 

قضاءه أمام الشاشات، سواء 
الكمبيوتر أو الهاتف المحمول أو 

التلفزيون، بسبب تأثير ضوء 
الشاشات في العيون 

والبشرة، والروتين الذي 
توجده هذه 

الشاشات، البد من 
بدء العودة إلى 
هوايات تركناها، 

أو محاولة تعلم 
المزيد من 

األشغال اليدوية.

البقاء على اطالع على أخبار 
فيروس كورونا المستجد في 

العالم ضروري ومهم، لكن 
بجرعة محددة من األخبار، وليس 

بمتابعة كل األخبار على نحو 
مبالغ فيه، فبعض 
األخبار والتقارير 

قد تجلب 
الطاقة 

السلبية.

الحفاظ على أكل متوازن
البد من الحفاظ على نظام 

غذائي متوازن بعيد عن 
العشوائية، فالجلوس في 

المنزل يمكنه أن يدفع إلى تناول 
وجبات غير متوازنة، إلى جانب 
تناول الوجبات الخفيفة طوال 

اليوم، كنوع من النشاط الذي 
يمكنه أن يعدل المزاج. هذا 

النظام غير الصحي سينعكس 
على المرء بالبدانة، لذا البد من 

تناول الوجبات الصحية، إن لم يكن 
هناك من فرصة إلعداد الطعام 

في المنزل، ويمكن تأمينه من 
الخارج، مع االبتعاد عن الوجبات 

الدسمة. 

روتين يومي
الجلوس في المنزل يعودنا 

على الكسل، علينا العودة إلى 
االستيقاظ في وقت معين، 

تبديل المالبس، تنظف األسنان، 
فهذه التفاصيل، التي قد 

يؤجلها المرء، تؤثر في المزاج. 
كما ينصح بضرورة إضافة قيمة 

إلى الروتين اليومي، فقضاء 
اليوم في العمل عن بعد، 

والنوم وتناول الطعام 
ومشاهدة التلفزيون، ليست 
، يجب أن تكون هناك 

ً
 مثاليا

ً
حال

قيمة مضافة، وتفكير في 
المستقبل لإلبقاء على األمل 

 لحياة أجمل.
ً
محفزا

هيمن اتجاه الراحة 
االسكندنافي لسنوات لطويلة 

على أثاث المنزل والديكورات 
الداخلية، إال أن هذا األسلوب 
 لمصلحة بعض 

ً
بدأ يتراجع قليال

االتجاهات العصرية األخرى، غير 
 ،

ً
أن ذلك ال يعني اختفاءه تماما
ل 

ّ
بل يمكن لهذا االتجاه أن يشك
القاعدة التي تعتمد عليها 

االتجاهات الجديدة.
فرانكفورت À د.ب.أ

أبرز اتجاهات األثاث 4
والديكور في 2020

التألق والترف
ــــاســــــم »هـــــولـــــيـــــوود  يــــشــــتــــهــــر االتــــــــجــــــــاه األول بــ
ريـــجـــنـــي«، ويـــعـــد عـــــودة ألحــــد االتـــجـــاهـــات 
ــــمـــــة، الــــــــــذي ظــــهــــر بــــشــــكــــل أســــــــــايس يف  ــــقـــــديـ الـ
الــــــــــواليــــــــــات املــــــتــــــحــــــدة األمــــــــريكــــــــيــــــــة، يف حـــقـــبـــة 
ــــــرن  ـــــقـ األربــــــــعــــــــيــــــــنــــــــات والــــــخــــــمــــــســــــيــــــنــــــات مــــــــــن الــ
ــــنــــــصــــــرم، حــــيــــث طــــــــور املــــصــــمــــمــــون اتــــجــــاهــــاً  املــ
خــــاصــــاً لــلــمــمــثــلــن واملـــنـــتـــجـــن يف هـــولـــيـــوود، 
الـــــذيـــــن رغـــــبـــــوا يف إظـــــهـــــار مـــــــدى الــــــــــراء الـــــذي 
ــــا خــــلــــق مـــســـحـــة مــن  يـــتـــمـــتـــعـــون بـــــــه، وهـــــــو مــ
التألق والرتف يف الحياة اليومية. يمتاز هذا 
االتــجــاه باملزج بن أنماط األبيض واألســود 
واأللوان املشبعة وأسطح املرايا، باإلضافة 
إىل الــــــتــــــفــــــاصــــــيــــــل الــــــــــــراقــــــــــــة مــــــــــن الــــــــــــكــــــــــــروم أو 

الطالءات الالمعة وعناصر األرت ديكو.
وأوضـــحـــت خــبــرية الـــديـــكـــور، نيكوليته 
نـــاومـــان، أنـــه يــمــكــن دمـــج اتــجــاه »هــولــيــوود 
ريــــــــجــــــــنــــــــي« مــــــــــع األســــــــــــلــــــــــــوب االســـــــكـــــــنـــــــدنـــــــايف 
بــســهــولــة، مــن خـــالل إضــافــة بــعــض القطع 

الفردية إىل الديكورات القائمة.
ومـــن ضــمــن األمــثــلــة عــى ذلــــك، يمكن 
إضــافــة مقعد مخميل أكــر جــاذبــيــة وأنــاقــة 
ضــــمــــن الــــطــــقــــم املـــــــوجـــــــود بــــالــــفــــعــــل يف غـــرفـــة 

املعيشة، وأوضحت ناومان أن هذا اإلجراء 
يعمل عــى تغيري الحالة املــزاجــيــة بسرعة، 
وتــــــــعــــــــديــــــــل األســـــــــــلـــــــــــوب يف املــــــــــنــــــــــزل مــــــــــن دون 
االلتزام التام باتجاه »هوليوود ريجني«.

األلوان الترابية القوية
تـــــشـــــهـــــد مـــــــالمـــــــح الـــــــديـــــــكـــــــور الـــــــجـــــــديـــــــدة االبـــــتـــــعـــــاد 
بــــوضــــوح عــــن الـــنـــمـــط الــطــبــيــعــي االســـكـــنـــدنـــايف، 
ــــكـــــل أســــــــــــــايس عــــــــى درجـــــــــــات  الــــــــــــــذي يــــعــــتــــمــــد بـــــشـ
األخـــــشـــــاب الـــفـــاتـــحـــة وألــــــــــوان األبــــيــــض والـــبـــيـــج، 
وظــهــر الــكــثــري مـــن األلــــــوان األخــــــرى، مــثــل البني 
الداكن والبني املحمر القوي والرتقايل، التي 
تشكل القاعدة األساسية لهذا االتجاه الجديد.
وأوضــحــت نــاومــان أنــه يمكن مشاهدة 
درجات اللون األزرق أيضاً، وال يقتصر ذلك 
عى اللون األزرق الفاتح، لكن يتضمن هذا 
االتـــــــــجـــــــــاه الــــــــلــــــــون األزرق الــــــــــداكــــــــــن، وكـــــذلـــــك 
األخــــــضــــــر الـــــــداكـــــــن واألصـــــــفـــــــر الـــــغـــــامـــــق، وإذا 
كـــانـــت عـــنـــاصـــر اتــــجــــاه »هــــولــــيــــوود ريــجــنــي« 
بــــــراقــــــة لــــلــــغــــايــــة، فـــيـــمـــكـــن لــــلــــمــــرء اســـتـــعـــمـــال 
مـــــــجـــــــمـــــــوعـــــــة األلــــــــــــــــــــــــــوان الــــــــــجــــــــــديــــــــــدة فــــــــقــــــــط مــــع 
ديكورات األسلوب االسكندنايف املوجودة يف 
املنزل، وبالتايل ينشأ نمط ديكورات جديد.

الدقة والمعمارية
من أبرز مالمح األثاث الجديدة اتجاه جديد 
ــــــذي  ــــــة«، الـ ــــاريـ ــ ــــمـ ــ ــــعـ ــ يــــحــــمــــل اســـــــــم »الــــــــدقــــــــة واملـ
يــســمــح بــــإجــــراء تـــغـــيـــريات يف أثـــــاث األســـلـــوب 
االســــكــــنــــدنــــايف بــــألــــوانــــه الـــفـــاتـــحـــة، وذلـــــــك مــن 
خالل إضافة األلوان االصطناعية والدرجات 
الــلــونــيــة الـــداكـــنـــة، وكــــل مـــا يــحــتــاج إلــيــه املـــرء 
يــــــظــــــهــــــر يف األخــــــــــــشــــــــــــاب والـــــــــــــفـــــــــــــوالذ والــــــــــرونــــــــــز 
املـــــــــصـــــــــقـــــــــول أو املـــــــــطـــــــــيل بـــــــــالـــــــــلـــــــــون األســــــــــــــــــــــود أو 
األســـــــطـــــــح املــــــطــــــفــــــأة، كـــــمـــــا يــــمــــكــــن اســــتــــعــــمــــال 
الجلود واملنسوجات الثقيلة، مثل القطيفة 

والتويد والبوكليه، واألنماط املزركشة.

درجات محايدة واألبيض
تــعــتــمــد هــــذه املـــوضـــة يف غــــرف املــعــيــشــة عى 
اتــــجــــاه مــخــتــلــف تــــمــــامــــاً، حـــيـــث تــقــتــصــر عــى 
درجــات اللون األبيض والــدرجــات املحايدة 
ــــيــــــض  ــثــــــل درجـــــــــــــة األبــ ــ األخــــــــــــــــرى بــــــالــــــكــــــامــــــل، مــ
الــــعــــاجــــي وتــــولــــيــــفــــة مـــــن الـــــــرمـــــــادي والــــبــــيــــج، 
ونــــــــــــظــــــــــــراً إىل أن درجــــــــــــــــــــات الـــــــــــلـــــــــــون األبـــــــيـــــــض 
والــدرجــات املحايدة تتطلب قــدراً قليالً من 
االهــــــتــــــمــــــام، فــــــــإن األشـــــــكـــــــال واملـــــــــــــواد الــــالفــــتــــة 

لالنتباه تكون يف املقدمة.

ــــا املـــســـتـــجـــد عـــــــــدداً ال  أثــــــــار تــــفــــي فــــــــريوس كــــــورونــ
بأس به من نظريات املؤامرة، وهي عى األغلب 
مسلية، طــاملــا أنــهــا تــظــل حــيــث أتـــت يف مــكــان ما 
عــر اإلنـــرتنـــت. لــكــن كــيــف مــن املــفــرتض أن يكون 
رد فعلنا عندما يبدأ أفــراد أسرنا يف نشر أفكار 
مـــــــــشـــــــــكـــــــــوك يف صــــــــحــــــــتــــــــهــــــــا، مــــــــــــــن خــــــــــــــــــالل إحــــــــــــــدى 
مجموعات تطبيق »واتــس أب«، أو غريها من 
وســائــل الــتــواصــل، الرائجة بــن أفــراد العائالت 

هذه الفرتة؟
رغــم كــل الــغــضــب الـــذي قــد تشعر بــه، من 
األفـــضـــل أن تــنــصــحــه بــطــريــقــة وديـــــة يف الــبــدايــة: 
»ومع احتداد اللهجة، تضيع األمور«، بحسب 
سيباستيان هريمان الذي أّلف كتاباً عن كيفية 

التعامل مع نظريات املؤامرة.

فـــــــــإذا شـــــــــارك شــــخــــص مــــــقــــــّرب مــــنــــك مــقــطــع 
فيديو مشكوكاً فيه عر مجموعة عى »واتس 
ــــــق يف  ــيـ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــــعـ ــ ــتـ ــ ــ أب«، يـــــــنـــــــصـــــــح هــــــــــــريمــــــــــــان بــــــــــعــــــــــدم الـ

مجموعة الدردشة والتحدث معه مباشرة.
ومن املنطقي أيضاً أن تجد أشياء مشرتكة 
مع هذا الشخص، عندما تبدأ يف مناقشة األمر 
مـــعـــه، قـــل لـــه إنــــك أيـــضـــاً تــفــكــر كـــثـــرياً يف املــســألــة 

نفسها، وتود التحدث معه عنها.
وينصح الخبري بشكل عام بحوار واقعي، 
بــــدالً مـــن كــتــابــة تــعــلــيــقــات عـــر مـــواقـــع الــتــواصــل 
االجـــــــــتـــــــــمـــــــــاعـــــــــي.ويـــــــــتـــــــــابـــــــــع هـــــــــــــريمـــــــــــــان: »كــــــــلــــــــمــــــــا كــــــــان 
شخصان يثقان ببعضهما، زادت قــدرتــك عى 

تغيري موقفك تجاه يشء ما«. 
برلين À د.ب.أ

ينصح الخبراء بحوار واقعي وليس عبر مواقع التواصل االجتماعي. À أرشيفية 
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سياح يفّرون إلى جهات 
فك الحجر.. وكأن الفيروس 

لم يزرها

بعدما سئموا القيود الصارمة في 
واليات أميركية

ــــيـــــود الـــــصـــــارمـــــة جــــــــــداً يف  ــــقـ بــــعــــدمــــا ســــئــــمــــوا الـ
والياتهم، يزور عدد متزايد من األمريكيني 
واليــــات أخـــرى خففت مــن اإلجـــــراءات مثل 
جـــــــورجـــــــيـــــــا وكــــــــــارواليــــــــــنــــــــــا الــــــجــــــنــــــوبــــــيــــــة، وهـــــمـــــا 
وجــــهــــتــــان مـــفـــضـــلـــتـــان يف إطــــــــار ســــيــــاحــــة رفــــع 

العزل الجديدة.
لم تعد األشباح الوحيدة التي تجول 
لـــيـــاً يف ســــاحــــات ســـافـــانـــا املــــشــــجــــرة، فــمــنــذ 
ــــا الــــجــــمــــهــــوري  ــــيـ أزال حـــــاكـــــم واليـــــــــة جـــــورجـ
اعـــتـــبـــاراً مـــن نـــهـــايـــة أبـــريـــل املـــــايض إجــــــراءات 
ــــي مـــــن األوىل يف الـــــبـــــاد الـــتـــي  الــــــعــــــزل، وهـــ
ــــفــــــت الـــــــــزيـــــــــارات  ــــؤنــ ــــتــ تـــــــقـــــــدم عــــــــى ذلـــــــــــــك، اســ
الليلية مــع دلــيــل يف لــؤلــؤة الــســيــاحــة هــذه 
ـــنـــــوب األمـــــــــــــرييك، حــــيــــث عــــاد  ـــجــ يف عــــمــــق الــ
الــزبــائــن إىل الــوجــهــات وكــأن الــفــريوس لم 

يزرها يوماً. 
وتــتــنــقــل حـــافـــات الــنــقــل املــشــركــة عى 
ــــتـــــاريـــــخـــــي  الـــــــطـــــــرقـــــــات املــــــعــــــبــــــدة يف الــــــــوســــــــط الـ
لـــــــلـــــــمـــــــديـــــــنـــــــة، كـــــــمـــــــا أن مـــــــتـــــــاجـــــــر الــــــــــتــــــــــذكــــــــــارات 
ــــتـــــعـــــادت زبـــائـــنـــهـــا  الـــســـيـــاحـــيـــة والــــســــكــــاكــــر اسـ
عى ضفاف نهر سافانا الذي أعطى املدينة 
اسمها بعدما كانت ميناء لاتجار بالرقيق.

نظرات غريبة 
لــــــــطــــــــاملــــــــا كـــــــــــــــان آرثـــــــــــــــــــر بـــــــــــاركـــــــــــر )56 عـــــــــــامـــــــــــاً مــــن 
نــيــويــورك( يحلم بــالــتــنــزه مــع الــعــائــلــة تحت 
ظـــال األشـــجـــار الـــوافـــرة األوراق يف املــديــنــة، 
وقــــد أعــــطــــاه الــــوبــــاء ســـبـــبـــاً جــــيــــداً لــلــتــنــقــل 12 

ساعة بالسيارة جنوباً.
ويـــــــــــــقـــــــــــــول »الـــــــــــــــوضـــــــــــــــع مــــــــحــــــــبــــــــط جـــــــــــــــــــــداً يف 
نيويورك حالياً. كل يشء مغلق والشوارع 
مقفرة يف ظل سيطرة الخوف عى الناس. 

كنا بحاجة لتغيري األفكار«.
ــــــاس يــــرمــــقــــونــــنــــا بـــنـــظـــرات  ــنـ ــ ــ ويــــضــــيــــف »الـ
غـــــريـــــبـــــة عـــــنـــــدمـــــا نــــــقــــــول لـــــهـــــم إنــــــنــــــا آتــــــــــــون مـــن 
ــــتـــــحـــــدة  نـــــــيـــــــويـــــــورك )أكــــــــــــر مــــــــــدن الــــــــــواليــــــــــات املـ
تضرراً بالوباء(. نحاول إذاً إخفاء ذلك لكن 
لهجتنا الخاصة بأهل بروكلني تفضحنا«.

ً
 وبرا

ً
جوا

بـــعـــد فـــــقـــــدان الـــكـــثـــري مـــــن املـــــــال يف الـــشـــهـــريـــن 
ــــيـــــني، وهــــمــــا يف الــــــعــــــادة أفــــضــــل أشـــهـــر  املـــــاضـ
ــــا،  ــ ــــانـ ــ ــــافـ ــ ــــــي يف سـ ــــاحـ ــ ــيـ ــ ــ ــــــسـ ــــة لــــــلــــــقــــــطــــــاع الـ ــ ــنـ ــ ــ ــــــسـ الـ

يـــســـجـــل جـــــونـــــاثـــــان مــــــورغــــــان عـــــــــودة الــــزبــــائــــن 
تــدريــجــيــاً خـــال األســابــيــع األخـــــرية يف الــُنــزل 

الثاثة التي يملكها.
ويوضح »لدينا عى العموم نوعان من 
الــســيــاح هـــمـــا: اآلتـــــون بــالــجــو وبـــالـــر. نشهد 
خصوصاً يف اآلونة األخرية سياحة إقليمية 
ومجيء أنــاس يقودون السيارة إىل هنا يف 
رحــــــات نـــهـــاريـــة، مــــع جـــيـــل شـــــاب ال يــخــى 

حقاً اإلصابة بـ)كوفيد-19(«. 

عطلة صاخبة
عــــى ُبــــعــــد ســـاعـــتـــني بـــالـــســـيـــارة مــــن ســـافـــانـــا، 
يــــــــــــــبــــــــــــــدو الــــــــــــــــوســــــــــــــــط الـــــــــــــتـــــــــــــاريـــــــــــــخـــــــــــــي يف مــــــــديــــــــنــــــــة 
تشارلستون بوالية كاروالينا الجنوبية أقل 
ازدحـــامـــاً بــالــســيــاح، إذ أعـــادت الــواليــة فتح 

مؤسساتها بعد جورجيا املجاورة.

ــــفـــــاع درجــــــــات الــــــحــــــرارة، فــّضــل  ومـــــع ارتـ
كــثــريون الــشــاطــئ، كــمــا الــحــال مــع آن ميلر 
اآلتـــــــــيـــــــــة مـــــــــن أوهــــــــــايــــــــــو مـــــــــع بـــــضـــــعـــــة أصـــــــدقـــــــاء 
ــــبـــــوع صـــاخـــبـــة يف  لـــتـــمـــضـــيـــة عـــطـــلـــة نـــهـــايـــة أسـ
فويل بيتش. وتقول: »ضقنا ذرعــاً للعودة 
إىل الــــــــــحــــــــــيــــــــــاة الــــــطــــــبــــــيــــــعــــــيــــــة والــــــــــــحــــــــــــريــــــــــــة. لــــــــذا 
استأجرنا منزالً كبرياً عى سطح البحر من 

أجل إقامة حفل ملناسبة رفع الحجر«.
ويف املـــــــــــقـــــــــــاهـــــــــــي املــــــــكــــــــتــــــــظــــــــة يف مــــــديــــــنــــــة 
تـــشـــارلـــســـتـــون الـــســـاحـــلـــيـــة، يــــبــــدو الـــزبـــائـــن 
الــــــذيــــــن ال يـــــضـــــع أي مــــنــــهــــم كـــــمـــــامـــــة، غـــري 
آبــهــني بموجبات التباعد االجــتــمــاعــي مع 
تـــبـــادل املــصــافــحــة والـــقـــبـــات. وتــضــيــف آن 
»كــمــا لــو أن الـــفـــريوس لــم يــصــل يــومــاً إىل 

هنا«.
سافانا )الواليات المتحدة( À أ.ف.ب

حراك ثقافي وفني إماراتي 
مستمر رغم تداعيات 

»كورونا«

جوالت افتراضية بين أروقة التاريخ وفعاليات ثقافية 
وترفيهية عن بعد

مــثــلــت الـــجـــوالت االفـــراضـــيـــة الـــتـــي أطــلــقــتــهــا 
املــتــاحــف الــوطــنــيــة واملـــؤســـســـات الــثــقــافــيــة يف 
دولة اإلمارات فرصة مثالية لألفراد واألسر 
للتنقل يف فــضــاءات املــتــاحــف وبــني أروقتها 
الزاخرة بالفنون واآلثار واألعمال النادرة، 
لــتــتــواصــل جــســور الــحــضــارة بــني األجــيــال يف 
ظــل الـــظـــروف الــراهــنــة الــتــي يــمــر بــهــا الــعــالــم 

أجمع. 
ــــيـــــة الــــرقــــمــــيــــة  ــــتـ ــــتـــــحـ وأســــــهــــــمــــــت الـــــبـــــنـــــيـــــة الـ
املتطورة يف جعل اإلمـــارات من أكــر الــدول 
ــــتـــــغـــــريات الـــعـــاملـــيـــة  جــــاهــــزيــــة لـــلـــتـــعـــامـــل مـــــع املـ
الطارئة التي انعكست عى جميع مناحي 
الحياة، بما فيها الصناعات اإلبداعية التي 
تــــــعــــــد جـــــــــــــــــزءاً حـــــــيـــــــويـــــــاً مـــــــــن مـــــــســـــــرية الــــتــــنــــمــــيــــة 

االجتماعية واالقتصادية.
وتــــــعــــــمــــــل دولــــــــــــــة اإلمـــــــــــــــــــــارات عــــــــى إيــــــجــــــاد 
الــــبــــيــــئــــة املــــنــــاســــبــــة الـــــتـــــي تــــضــــمــــن اســــتــــمــــراريــــة 
عـــطـــاء املــبــدعــني والــفــنــانــني ملــواصــلــة أدائـــهـــم 
وإيـــــصـــــال رســـالـــتـــهـــم الـــســـامـــيـــة إىل الـــعـــالـــم، 
فالثقافة والفنون إحــدى الركائز املهمة يف 
بــنــاء الـــدولـــة، ومـــن الــقــطــاعــات الــتــي توليها 

القيادة الحكيمة الرعاية واالهتمام.
ــــر الــــقــــطــــاع الــــثــــقــــايف واإلبــــــــداعــــــــي يف  ــــهــ وأظــ
الدولة مرونة للتكيف مع التغريات املفاجئة 
ــــّصـــــات  ــــنـ ــــالـــــه بـــــســـــاســـــة إىل املـ ــــقـ ــــتـ مـــــــن خـــــــــال انـ
ــــتــــــوى ثــــقــــايف  ــــقــــــديــــــم مــــــحــ ــــيــــــة ملــــــواصــــــلــــــة تــ ــــمــ ــــرقــ الــ
ومــــعــــريف ثـــــري لــلــمــجــتــمــع، وتـــلـــتـــزم الــجــهــات 
الــــثــــقــــافــــيــــة واإلبــــــداعــــــيــــــة يف الـــــــدولـــــــة جــــنــــبــــاً إىل 
جنب بمواصلة دعم الفنانني وتعميق فهم 
ــــــون مـــن  ــنـ ــ ــ ــــفـ ــ املــــجــــتــــمــــع ملـــــــا تــــــــوّفــــــــره الـــــثـــــقـــــافـــــة والـ
ــــنـــــمـــــوي  عــــــــــوالــــــــــم إبـــــــــداعـــــــــيـــــــــة وفــــــــكــــــــر ابـــــــــتـــــــــكـــــــــاري تـ

للجميع، ما يقّرب بني الشعوب واألفراد.
ــــتــــــت دولـــــــــــة اإلمــــــــــــــــــارات جــــــدارتــــــهــــــا يف  ــبــ ــ وأثــ
إحــــــــــــــداث تــــغــــيــــري إيــــــجــــــابــــــي وتـــــــدشـــــــني مــــرحــــلــــة 
مــهــمــة مـــن الـــتـــطـــور والـــنـــمـــو غـــري املـــســـبـــوق يف 
دعم استمرارية األعمال اإلبداعية، وتوفري 
تحفيز إضايف لاقتصاد اإلبداعي الذي بات 
مــــــــكــــــــونــــــــاً رئــــــــيــــــــســــــــاً مــــــــــن مــــــنــــــظــــــومــــــة االقـــــــتـــــــصـــــــاد 

الوطني.
ــــتـــــطـــــاعـــــت املـــــؤســـــســـــات الــــثــــقــــافــــيــــة يف  واسـ
الـــــــــــدولـــــــــــة أن تـــــتـــــكـــــيـــــف بــــــســــــرعــــــة مـــــــــع الــــــــواقــــــــع 
ــــيـــــة  ــــنـ الــــــــــــحــــــــــــايل، وأطــــــــلــــــــقــــــــت الـــــــفـــــــعـــــــالـــــــيـــــــات الـــــفـ
االفــراضــيــة واملــكــتــبــات الــرقــمــيــة والجلسات 
الــــــــحــــــــواريــــــــة عــــــــن بــــــعــــــد، والــــــــتــــــــي أســـــهـــــمـــــت يف 
تــوســيــع انـــتـــشـــار الـــرســـالـــة الــثــقــافــيــة والــفــنــيــة 

اإلماراتية إىل جمهور أكر. 
وحـــــــــــرصـــــــــــت املــــــــــؤســــــــــســــــــــات الـــــــثـــــــقـــــــافـــــــيـــــــة يف 
الـــــدولـــــة عــــى مــــواصــــلــــة مـــواســـمـــهـــا الــثــقــافــيــة 
وعـــمـــلـــت عــــى تــشــجــيــع وحــــضــــور الــجــمــاهــري 
من خال مشاركتهم عن بعد من منازلهم 
مـــــــــــن خـــــــــــــــال شــــــــبــــــــكــــــــات اإلنـــــــــــــــرنـــــــــــــــت، وتــــــــوفــــــــري 
مـــــــصـــــــادر املــــــعــــــرفــــــة الـــــرقـــــمـــــيـــــة ملــــخــــتــــلــــف فــــئــــات 

املجتمع.
كـــمـــا حـــــرص أبــــــرز الـــنـــجـــوم مــــن املــبــدعــني 
والــــفــــنــــانــــيــــني واملــــثــــقــــفــــني عــــــى أن يـــــكـــــونـــــوا يف 
ــيـــــعـــــة املــــــشــــــهــــــد الـــــــثـــــــقـــــــايف خــــــــــــال الـــــشـــــهـــــور  ــ ــلـ ــ طـ
األخــــــــــــــــــــــــــــــــــــرية مــــــــــــــــــن خــــــــــــــــــــــــال االســــــــــــــــــتــــــــــــــــــفــــــــــــــــــادة مــــــن 
شـــعـــبـــيـــتـــهـــم، وارتــــــبــــــاط الـــجـــمـــاهـــري بـــهـــم عــى 
حساباتهم الشخصية يف برامج وتطبيقات 

وسائل التواصل االجتماعي.
وتـــســـهـــم املـــكـــتـــبـــات الـــرقـــمـــيـــة يف تــحــقــيــق 
أهــــــــداف وخــــطــــط الـــحـــكـــومـــة يف الــــتــــحــــول إىل 
مـــــجـــــتـــــمـــــع املــــــــعــــــــرفــــــــة الــــــــتــــــــنــــــــافــــــــي، وتــــــرســــــيــــــخ 
ــــافـــــة مـــــــن خـــــال  ــــقـ ــثـ ــ ــــمـــــني الـــــــــقـــــــــراءة يف الـ وتـــــضـ
إتــــاحــــة وتــــوفــــري املـــمـــكـــنـــات املـــعـــرفـــيـــة، لــتــعــزيــز 

وتشجيع القراءة يف مجتمع اإلمارات.
ومـــــــــــــــــــن أبــــــــــــــــــــــــرز الــــــــــفــــــــــعــــــــــالــــــــــيــــــــــات الـــــــثـــــــقـــــــافـــــــيـــــــة 
ــــائـــــز بــــالــــجــــائــــزة  ــيــــــة اإلعـــــــــــان عــــــن الـــــفـ ــ االفــــــراضــ
ــــيـــــة 2020، حـــيـــث  ــــيـــــة لــــــلــــــروايــــــة الـــــعـــــربـ الـــــعـــــاملـ
حــرص القائمون عى الجائزة عى اإلعــان 
ــــانـــــت تـــعـــلـــن فــيــه  يف الــــتــــوقــــيــــت ذاتـــــــــه الـــــــــذي كـ
ســنــويــاً، والــــذي كـــان يــفــرض أن يــكــون قبل 
14 أبـــــريـــــل املــــــــايض، أي قـــبـــل يــــــوم واحـــــــد مــن 

انطاقة معرض أبوظبي الدويل للكتاب.
وأطلق متحف اللوفر أبوظبي مبادرات 
ــــيـــــة جـــــــديـــــــدة تــــــقــــــدم لــــلــــجــــمــــهــــور جـــــــوالت  ــــمـ رقـ
إرشادية افراضية ومقاطع فيديو وأخرى 
صوتية بجانب مجموعة من األنشطة التي 

يمكن تنزيلها واالستمتاع بها يف املنزل. 
ونــــــــظــــــــم »صـــــــــــالـــــــــــون الـــــــــــــقـــــــــــــراءة« يف نـــــــــدوة 
الثقافة والعلوم يف دبي جلسات افراضية 
ــــنـــــاقـــــشـــــة روايـــــــــة  ــــنـــــاقـــــشـــــة قـــــــــــراءاتـــــــــــه، مــــنــــهــــا مـ ملـ

»املعطف« للرويس نيكوالي غوغول.
ــــبـــــي لـــلـــثـــقـــافـــة  وأقـــــــامـــــــت مــــجــــمــــوعــــة أبـــــوظـ
والــــفــــنــــون عـــــــــدداً مـــــن الــــحــــفــــات االفــــراضــــيــــة 
ــبـــــارك، ومـــن  ــ املـــتـــوافـــقـــة مــــع شـــهـــر رمــــضــــان املـ
قبلها أقــام رواق الفن يف جامعة نيويورك 
أبــــــــوظــــــــبــــــــي جــــــــــــــــوالت افـــــــــراضـــــــــيـــــــــة يف مـــــعـــــرض 

تشكييل.
أبوظبي À وام 

الزوار عادوا إلى شوارع سافانا المشجرة. À أ.ف.ب

كاروالينا الجنوبية أعادت 
فتح مؤسساتها بعد 

جورجيا المجاورة.

متاجر التذكارات السياحية 
استعادت زبائنها على 

ضفاف نهر سافانا.

سافانا بديلة باريس
قررت الطالبة الجامعية كايسي، المتحدرة من تكساس، في نهاية 

المطاف، زيارة سافانا بعدما تعذر عليها السفر إلى باريس لالحتفال بنهاية 
ين على الطراز الفرنسي. سنتها الجامعية، ونزلت في أحد نزل جوناثان المز

وتقول الشابة »يخيل للمرء أنه في باريس، ال ينقص سوى برج إيفل«، 
مشيرة إلى أنها غير قلقة من اإلصابة بالفيروس »وإال ما كنت آلتي إلى 

هنا«.

أظهر القطاع الثقافي واإلبداعي في الدولة 
مرونة للتكيف مع التغيرات المفاجئة.

المؤسسات واصلت مواسمها الثقافية 
وعملت على تشجيع وحضور الجماهير.

جانب من القمة الثقافية التي ناقشت دور الثقافة في أوقات األزمات. À أرشيفية
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اســـــــــتـــــــــقـــــــــال وزيــــــــــــــــــر الـــــــــــــدولـــــــــــــة الـــــــريـــــــطـــــــاين 
لشؤون أسكتلندا، دوغــاس روس، 
أمـــــــس، لــتــشــكــيــكــه يف الــــتــــريــــرات الــتــي 
منحها دومينيك كامينغز، مستشار 
رئـــــيـــــس الـــــــــــــــوزراء بــــــوريــــــس جــــونــــســــون، 

حول خرقه تدابري العزل.

وأوضــــــــــــــــــــح دوغــــــــــــــــــــاس يف تــــــغــــــريــــــدة 
»التــــــــــــــــــزال هـــــــنـــــــاك نـــــــقـــــــاط مــــــــن الــــتــــوضــــيــــح 
)الذي قدمه كامينغز( تثري لدي بعض 
الشكوك«، وذلك غداة مؤتمر صحايف 
لكامينغز برر فيه أسباب خرقه للقيود.
وكــتــب روس يف رســالــتــه »ســكــان 

ــــنـــــوا مـــــــــن وداع  ــــكـ ــــتـــــمـ مـــــــــن دائـــــــــــــــــريت لـــــــــم يـ
ــــهــــــم، عـــــــائـــــــات لـــــــم تـــتـــمـــكـــن مــن  ــــائــ ــــربــ أقــ
ــــريـــــب  تـــــــــشـــــــــارك الـــــــــحـــــــــزن )عـــــــــــــى وفــــــــــــــــاة قـ
منهم(، ألنهم كانوا يتبعون توصيات 

الحكومة«.
لندن À أ.ف.ب

استقالة وزير بريطاني بعد خرق مستشار جونسون للعزل

أعــلــنــت الــحــكــومــة األردنــــيــــة اســتــئــنــاف 
عــــمــــل الــــــــــــــــوزارات والــــــــدوائــــــــر الـــرســـمـــيـــة 
واملؤسسات والهيئات العامة اعتباراً 
من أمس، بعد أكرث من شهرين من 
الـــــــــــتـــــــــــوقـــــــــــف بــــــــســــــــبــــــــب تــــــــــفــــــــــي فــــــــــــــريوس 

كورونا املستجّد.
وأوضحت الحكومة يف بيان، أن 
املـــــــــــــــوظـــــــــــــــفـــــــــــــــن الـــــــــــــــــــذيـــــــــــــــــــن ســـــــــــــــيـــــــــــــــداومـــــــــــــــون 
ســيــكــونــون مــن ســكــان املــحــافــظــة الــتــي 
تـــوجـــد فــيــهــا الـــــدائـــــرة الــحــكــومــيــة الــتــي 

يعملون فيها.
يف األثـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــاء، يــــــــســــــــتــــــــمــــــــر إغــــــــــــــــاق 
املـــــــســـــــاجـــــــد والـــــــكـــــــنـــــــائـــــــس واملـــــــؤســـــــســـــــات 
الــــــــتــــــــعــــــــلــــــــيــــــــمــــــــيــــــــة، وصــــــــــــــــــــــــــــاالت املــــــــطــــــــاعــــــــم 

واملقاهي واألماكن الرتفيهية .
مـــن جــهــتــهــا، قـــــررت ســـوريـــة رفــع 
حظر التجول اللييل بدءاً من أمس، 
وســمــحــت بــالــتــنــقــل بـــن املــحــافــظــات، 
وذلــــــك يف تــخــفــيــف إلجـــــــــراءات الـــعـــزل 
الــعــام حــتــى مــع إعــــان وزارة الصحة 
تسجيل أكر عدد لإلصابات اليومية 

بفريوس كورونا.
وأعلنت وزارة الصحة السورية، 
ــــابــــــة جــــديــــدة  أمـــــــــس، تـــســـجـــيـــل 15 إصــ
بفريوس كــورونــا املستجد، جميعها 

لسورين قادمن من الخارج.
من جهتها، أعلنت وزارة الصحة 
الـــــــكـــــــويـــــــتـــــــيـــــــة، أمـــــــــــــــــس، تـــــســـــجـــــيـــــل ســــبــــع 

وفـــــــــــيـــــــــــات جـــــــــــديـــــــــــدة بـــــــــــفـــــــــــريوس كـــــــــورونـــــــــا 
ــــمــــــايل الــــوفــــيــــات  املــــســــتــــجــــد، لــــريتــــفــــع إجــ
جــــراء »كـــوفـــيـــد-19« يف الـــبـــاد إىل 172 

حالة.
وقــــــال املـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي لــــــوزارة 
الصحة، الدكتور عبدالله السند، يف 
مــــــــؤتــــــــمــــــــر صــــــــــــحــــــــــــايف، أمـــــــــــــــــــس، إنـــــــــــــــه تــــم 
تـــــــســـــــجـــــــيـــــــل 608 إصــــــــــــــــابــــــــــــــــات جـــــــــديـــــــــدة 
بـــــالـــــفـــــريوس، لــــريتــــفــــع بـــــذلـــــك إجــــمــــايل 

اإلصابات إىل 22 ألفاً و575 حالة.
أعـــــــــلـــــــــنـــــــــت وزارة  مـــــــــســـــــــقـــــــــط،  ويف 
الــــصــــحــــة يف ســـلـــطـــنـــة عــــــمــــــان، أمــــــس، 
تسجيل 348 إصابة جديدة بفريوس 
ــــتـــــجـــــد، لـــــريتـــــفـــــع إجـــــمـــــايل  كـــــــورونـــــــا املـــــسـ

ــــنـــــة إىل 8118  ــــلـــــطـ اإلصـــــــــــابـــــــــــات يف الـــــسـ
حـــــــــالـــــــــة. وأعـــــــلـــــــنـــــــت وزارة الــــــصــــــحــــــة يف 
البحرين، أمس، تسجيل 52 إصابة 

جديدة بفريوس كورونا املستجد.
ــــان عـــى  ــ ــيـ ــ وقــــــــالــــــــت الــــــــــــــــــــــوزارة، يف بـــ
مــــــوقــــــعــــــهــــــا اإللـــــــــــــــكـــــــــــــــرتوين، أمـــــــــــــــــس، إن 
اإلصـــابـــات الــجــديــدة تــشــمــل 39 حــالــة 

لعمالة وافدة و13 حالة ملخالطن.
أعـــــــــلـــــــــنـــــــــت وزارة  الــــــــــــــــــربــــــــــــــــــاط،  ويف 
الــــصــــحــــة املــــغــــربــــيــــة، أمـــــــــس، تــســجــيــل 
حـــــــالـــــــتـــــــي وفــــــــــــــــاة جــــــــديــــــــدتــــــــن بـــــــفـــــــريوس 
ــــتـــــجـــــد، لـــــريتـــــفـــــع إجـــــمـــــايل  كـــــــورونـــــــا املـــــسـ

الوفيات يف اململكة إىل 202 حالة.
عواصم À وكاالت

الكويت تسجل 7 وفيات و608 إصابات جديدة بـ »كورونا« 

استئناف العمل الحكومي باألردن.. وسورية تخفف »العزل«

عمل الوزارات والهيئات العامة في األردن استؤنف بعد أكثر من 
ين من التوقف بسبب »كورونا«. À إي.بي.إيه  شهر

فتحت كنيسة املهد أبوابها، 
أمس، بعد أكرث من شهرين 
مـــــــن اإلغــــــــــــــاق بــــســــبــــب تـــفـــي 

فريوس كورونا املستجّد.
وأشـــرف عــدد مــن رجــال 
الدين من مختلف الطوائف 
املـــــســـــيـــــحـــــيـــــة، صـــــــبـــــــاح أمــــــــس، 
عـــــــى فـــــتـــــح أبــــــــــــــواب الــــكــــنــــيــــســــة 
ــــــم يف  ــــــحـ ــــــت لـ ــيـ ــ ــ الـــــــــواقـــــــــعـــــــــة يف بـ

الضفة الغربية املحتلة.
وأُغـــلـــقـــت الــكــنــيــســة مــنــذ 
الـــــــــــــــخـــــــــــــــامـــــــــــــــس مــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــــــــارس، 
عندما اكُتشفت بؤرة للوباء 
يف بـــــيـــــت لــــــحــــــم. ويف مــــرحــــلــــة 
أوىل، ســُيــســمــح بــدخــول 50 
شــــــــخــــــــصــــــــاً فــــــــــقــــــــــط، واضــــــــعــــــــن 
كــمــامــات ومــحــرتمــن قــواعــد 
ــــاعـــــي، وفــــق  ــــمـ ــتـ ــ الــــتــــبــــاعــــد االجـ
بــيــان مــشــرتك لــأطــراف الــتــي 

تدير الكنيسة.
وأضــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف الـــــــــــــــنـــــــــــــــص أنـــــــــــــه 
ملـــــــس  تــــــــــقــــــــــبــــــــــيــــــــــل أو  ُيـــــــــــــــحـــــــــــــــّظـــــــــــــــر 
الــــــــحــــــــجــــــــارة، بـــــمـــــا يف ذلــــــــــك يف 

املغارة.
وزارت مــجــمــوعــة ســيــاح 
يــــــــــــــــــــــــونــــــــــــــــــــــــانــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــصـــــــــــــــــابـــــــــــــــــن 
بــالــفــريوس، مــطــلــع مـــارس، 
بيت لحم وكنيسة املهد، ما 
تـــــــــــســـــــــــبـــــــــــب بـــــــــــخـــــــــــلـــــــــــق بــــــــــــــــــــــــــــــــؤرة يف 
املـــــــديـــــــنـــــــة، ودفــــــــــــع الــــســــلــــطــــات 
الـــــــــــتـــــــــــي تـــــــــــديـــــــــــر الـــــــكـــــــنـــــــيـــــــســـــــة إىل 

تعقيم املوقع.
واتــــــــــــــــــــــــخــــــــــــــــــــــــذت الـــــــــســـــــــلـــــــــطـــــــــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة تــدابــري ســريــعــة 
للحّد من تفي الوباء. وقد 
أُعـــــــــلـــــــــن عـــــــــن عــــــــــــدد قـــــلـــــيـــــل مــــن 
ــــابـــــات يف األيـــــــام األخـــــرية  اإلصـ

يف الضفة الغربية املحتلة.
ورفــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــت الــــــــــحــــــــــكــــــــــومــــــــــة 
الـــــــفـــــــلـــــــســـــــطـــــــيـــــــنـــــــيـــــــة إجــــــــــــــــــــــــــــراءات 
اإلغـــــــــاق الــــتــــي فـــرضـــتـــهـــا مــنــذ 
شـــــــهـــــــريـــــــن لــــــلــــــحــــــد مــــــــــن تــــفــــي 
فـــريوس كـــورونـــا املــســتــجــد يف 
ــــلـــــة،  ــــتـ الــــــضــــــفــــــة الــــــغــــــربــــــيــــــة املـــــحـ
وفق ما أعلن رئيس الوزراء 
مـــــــحـــــــمـــــــد اشـــــــــتـــــــــيـــــــــة، أول مــــن 
أمــــــس، بـــعـــد تــــراجــــع مــنــتــظــم 
يف عدد اإلصابات الجديدة.

ــــقـــــدس، أُعــــيــــد فــتــح  يف الـ
كـــــنـــــيـــــســـــة الــــــــقــــــــيــــــــامــــــــة، بــــشــــكــــل 
جــــــزيئ أخــــــــــرياً، بــــعــــد إغـــاقـــهـــا 

يف 25 مارس.
 بيت لحم À أ.ف.ب

إعادة فتح 
كنيسة المهد 
في بيت لحم

أعــلــنــت املــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، 
أمس، السماح بإقامة صاة الجمعة 
والـــــــــجـــــــــمـــــــــاعـــــــــة لــــــجــــــمــــــيــــــع الــــــــــــــفــــــــــــــروض يف 
مساجد اململكة، ما عدا مساجد مكة 
ــــعـــــديـــــل أوقــــــــــــات الــــســــمــــاح  ــــكــــــرمــــــة، وتـ املــ
ــــدا  ــــجــــــول يف كــــــــل املـــــــنـــــــاطـــــــق، مــــــــا عــ ــتــ ــ ــــالــ بــ
مــــديــــنــــة مــــكــــة املـــــكـــــرمـــــة، ورفـــــــــع تــعــلــيــق 
الــــرحــــات الـــجـــويـــة الـــداخـــلـــيـــة والــســفــر 
بـــــــــــن املـــــــــنـــــــــاطـــــــــق بـــــــــوســـــــــائـــــــــل املـــــــــــواصـــــــــــات 
املـــخـــتـــلـــفـــة، مـــــع االلـــــــتـــــــزام بـــــــاإلجـــــــراءات 
االحرتازية والتدابري الوقائية الازمة، 
كاشفة عن خطة مفصلة للعودة إىل 

الحياة الطبيعية عر مراحل عدة.
وتفصياً، صّرح مصدر مسؤول 
يف وزارة الداخلية السعودية أنه بناًء 
عــــــــى مــــــــا رفــــــعــــــتــــــه الـــــــجـــــــهـــــــات الــــصــــحــــيــــة 
ــــتــــــي  املــــــخــــــتــــــصــــــة بـــــــــشـــــــــأن اإلجــــــــــــــــــــــــــــــراءات الــ
اتخذتها اململكة يف مواجهة فــريوس 
كـــــــــــــــورونـــــــــــــــا املــــــــســــــــتــــــــجــــــــد )كــــــــــــــوفــــــــــــــيــــــــــــــدـ19(، 
وإمــكــانــيــة تغيري أوقـــات مــنــع التجول 
الـــــجـــــزيئ وعـــــــــودة بـــعـــض الـــنـــشـــاطـــات، 
ــــتــــــزام بـــــــاإلجـــــــراءات االحـــــرتازيـــــة  مــــع االلــ
والتدابري الوقائية، فقد تقرر اعتباراً 
مــــن غــــد الـــخـــمـــيـــس وحـــتـــى نـــهـــايـــة يـــوم 
الـــــــســـــــبـــــــت 30 مــــــــــايــــــــــو، تــــــغــــــيــــــري أوقــــــــــــــات 
الــســمــاح بــالــتــجــول يف جــمــيــع مــنــاطــق 
اململكة، ما عدا مدينة مكة املكرمة، 
ليصبح من الساعة السادسة صباحاً 
إىل الــــثــــالــــثــــة مـــــــســـــــاًء.وأيـــــــضـــــــاً الــــســــمــــاح 
بالتنقل بن املناطق واملدن يف اململكة 
ــــاء فـــــــرتة عــــدم  ــنــ ـــ بــــالــــســــيــــارة الـــــخـــــاصـــــة أثـ

منع التجول.
ــــمـــــل  وإضـــــــــــــــافـــــــــــــــة إىل اســــــــــــتــــــــــــمــــــــــــرار عـ
األنـــــــــشـــــــــطـــــــــة املـــــــســـــــتـــــــثـــــــنـــــــاة يف الـــــــــــــقـــــــــــــرارات 
الــســابــقــة؛ يــتــم الــســمــاح بــفــتــح بعض 
األنـــــــشـــــــطـــــــة االقــــــــتــــــــصــــــــاديــــــــة والــــــتــــــجــــــاريــــــة 
ومــــــــمــــــــارســــــــتــــــــهــــــــا ألعـــــــــمـــــــــالـــــــــهـــــــــا، يف فــــــــرتة 
الــــســــمــــاح، وذلـــــــك يف مــــجــــاالت مـــحـــال 

ــــلـــــة والــــــتــــــجــــــزئــــــة واملــــــــراكــــــــز  ــــمـ تــــــــجــــــــارة الـــــجـ
التجارية )املوالت(.

وأكدت الوزارة عى استمرار منع 
كـــل األنـــشـــطـــة الـــتـــي ال تــحــقــق الــتــبــاعــد 
ــــــدي، بـــــمـــــا يف ذلــــــــــك صـــــالـــــونـــــات  ــــــسـ ــــجـ ــ الـ
الـــــتـــــجـــــمـــــيـــــل، وصـــــــــالـــــــــونـــــــــات الــــــحــــــاقــــــة، 
والـــــــــــــــنـــــــــــــــوادي الــــــــريــــــــاضــــــــيــــــــة والــــــصــــــحــــــيــــــة، 
واملــــراكــــز الـــرتفـــيـــهـــيـــة، ودور الــســيــنــمــا، 
وغــــريهــــا مــــن األنـــشـــطـــة الــــتــــي تـــحـــددهـــا 

الجهات املختصة.
وأيــــــــضــــــــاً تــــــقــــــرر ابـــــــــتـــــــــداًء مـــــــن األحـــــــد 
املقبل وحتى 20 يونيو 2020، تغيري 
أوقــــــــات الـــســـمـــاح بـــالـــتـــجـــول يف جــمــيــع 
مـــنـــاطـــق املـــمـــلـــكـــة، مـــا عــــدا مـــديـــنـــة مــكــة 
املــــــــــــــكــــــــــــــرمــــــــــــــة، لــــــــيــــــــصــــــــبــــــــح مــــــــــــــــن الـــــــــســـــــــاعـــــــــة 

السادسة صباحاً إىل الثامنة مساًء.
كــمــا تــقــرر الــســمــاح بــإقــامــة صــاة 
الجمعة والجماعة لجميع الفروض 
يف مــســاجــد املــمــلــكــة، مــا عـــدا املــســاجــد 
يف مــديــنــة مــكــة املـــكـــرمـــة، مـــع االلـــتـــزام 
بــــــــــــــاإلجــــــــــــــراءات االحـــــــــــــرتازيـــــــــــــة والـــــــتـــــــدابـــــــري 

الــــــــوقــــــــائــــــــيــــــــة.واســــــــتــــــــمــــــــرار إقــــــــــامــــــــــة صـــــــاة 
الجمعة والجماعة يف املسجد الحرام 
وفق اإلجــراءات الصحية واالحرتازية 

املعمول بها حالياً.
وتقرر أيضاً رفع تعليق الحضور 
ــــئـــــات الـــحـــكـــومـــيـــة  ــــيـ إىل الـــــــــــــــــوزارات والـــــهـ
وشركات القطاع الخاص، والعودة 
إىل مـــمـــارســـة أنــشــطــتــهــا املــكــتــبــيــة وفـــق 
الـــضـــوابـــط الـــتـــي تــضــعــهــا وزارة املــــــوارد 

البشرية والتنمية االجتماعية.
كـــمـــا تــــقــــرر رفــــــع تـــعـــلـــيـــق الــــرحــــات 
الـــــــــجـــــــــويـــــــــة الـــــــــداخـــــــــلـــــــــيـــــــــة، مـــــــــــع االلـــــــــــتـــــــــــزام 
بــــــــــــــاإلجــــــــــــــراءات االحـــــــــــــرتازيـــــــــــــة والـــــــتـــــــدابـــــــري 
الوقائية الازمة التي تحددها الهيئة 

العامة للطريان املدين، بالتنسيق مع 
وزارة الصحة والجهات األخــرى ذات 

العاقة.
وأيـــــــضـــــــاً رفــــــــع تـــعـــلـــيـــق الــــســــفــــر بــن 
املناطق بوسائل املواصات املختلفة، 
مــــــــــــــــــع الــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــزام الــــــــــــــجــــــــــــــهــــــــــــــات املــــــــخــــــــتــــــــصــــــــة 
بــــــــــــــاإلجــــــــــــــراءات االحـــــــــــــرتازيـــــــــــــة والـــــــتـــــــدابـــــــري 

الوقائية الازمة.
ــــمـــــل  وإضـــــــــــــــافـــــــــــــــة إىل اســــــــــــتــــــــــــمــــــــــــرار عـ
األنـــــــــشـــــــــطـــــــــة املـــــــســـــــتـــــــثـــــــنـــــــاة يف الـــــــــــــقـــــــــــــرارات 
الــســابــقــة؛ يــتــم الــســمــاح بــفــتــح بعض 
األنـــــــشـــــــطـــــــة االقــــــــتــــــــصــــــــاديــــــــة والــــــتــــــجــــــاريــــــة 
ومــــــــمــــــــارســــــــتــــــــهــــــــا ألعـــــــــمـــــــــالـــــــــهـــــــــا، يف فــــــــرتة 
السماح، وذلك يف مجاالت الطلبات 
الــــــداخــــــلــــــيــــــة يف املـــــــطـــــــاعـــــــم، والـــــطـــــلـــــبـــــات 
الــــــداخــــــلــــــيــــــة يف املـــــــقـــــــاهـــــــي، مــــــــع مــــــراعــــــاة 

االلتزام باإلجراءات االحرتازية.
واستمرار منع كل األنشطة التي 
ال تـــحـــقـــق الـــتـــبـــاعـــد الــــجــــســــدي، بـــمـــا يف 
ذلك صالونات التجميل، وصالونات 
الــــــــــــحــــــــــــاقــــــــــــة، والـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــوادي الــــــــريــــــــاضــــــــيــــــــة 
والصحية، واملراكز الرتفيهية، ودور 
الــســيــنــمــا، وغــريهــا مــن األنــشــطــة التي 

تحددها الجهات املختصة.
وأيضاً استمرار تطبيق إجــراءات 
التباعد االجتماعي يف األماكن العامة 
يف جميع األوقات، ومنع التجمعات 
لـــــأغـــــراض االجـــتـــمـــاعـــيـــة ألكـــــرث مــــن 50 
ــــبـــــات األفــــــــــــراح،  ــــنـــــاسـ ــــثـــــل مـ شـــــخـــــصـــــاً، مـ

ومجالس العزاء.

ــــيـــــو  وابــــــــــــــتــــــــــــــداًء مـــــــــن األحـــــــــــــــد 21 يـــــونـ
2020، تتم العودة إىل أوضاع الحياة 
الــطــبــيــعــيــة يف جـــمـــيـــع مـــنـــاطـــق املــمــلــكــة 
ومدنها إىل ما قبل فرتة إجراءات منع 
الــــتــــجــــول، مـــــا عــــــدا مـــكـــة املــــكــــرمــــة، مــع 
االلــــــــــــــــــتــــــــــــــــــزام بـــــــالـــــــتـــــــعـــــــلـــــــيـــــــمـــــــات الــــــصــــــحــــــيــــــة 

الوقائية والتباعد االجتماعي.
وشـــمـــلـــت الــــــقــــــرارات الـــتـــأكـــيـــد عــى 
جميع املواطنن واملقيمن يف اململكة 
بــاتــخــاذ جــمــيــع الـــوســـائـــل واإلجــــــراءات 
املتعلقة بالحد مــن انتقال الــعــدوى، 
مثل لبس الكمامة، وغسل اليدين، 

والتعقيم، والتباعد االجتماعي.
وأيـــــــــــــــــضـــــــــــــــــاً يــــــــــتــــــــــم الــــــــــــحــــــــــــصــــــــــــول عــــــى 
تــصــاريــح الــتــنــقــل لــلــحــاالت الــضــروريــة 
والـــــــطـــــــارئـــــــة وغـــــــريهـــــــا أثـــــــنـــــــاء فـــــــــرتة مـــنـــع 
التجول من خال نموذج التصاريح 
الــــــــــورقــــــــــيــــــــــة املــــــــعــــــــتــــــــمــــــــدة، والــــــــتــــــــصــــــــاريــــــــح 

اإللكرتونية، وتطبيق »توكلنا«.
وتــــــــــم الــــــســــــمــــــاح لـــــســـــكـــــان األحــــــيــــــاء 
بــــــــــمــــــــــمــــــــــارســــــــــة ريـــــــــــــــاضـــــــــــــــة املــــــــــــــــــــي داخـــــــــــــــل 
أحـــــيـــــائـــــهـــــم أثـــــــنـــــــاء فــــــــــرتة مـــــنـــــع الــــتــــجــــول 

املشار إليها.
وأكـــــدت املــمــلــكــة اســـتـــمـــرار تعليق 
الــــعــــمــــرة والـــــــزيـــــــارة، وســـتـــتـــم مـــراجـــعـــة 
ذلك بشكل دوري يف ضوء املعطيات 

الصحية.
ــــرار تـــعـــلـــيـــق  ــــمــ ــتــ ــ وأيـــــــضـــــــاً أكــــــــــدت اســ

الرحات الدولية حتى إشعار آخر.
ــــــة إن جـــمـــيـــع  ــــــوديـ ــــعـ ــ ــــــسـ وقـــــــــالـــــــــت الـ
اإلجراءات السابقة خاضعة للتقييم 
واملراجعة الدورية من وزارة الصحة.

وأكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدت أنـــــــــــــــــــــــــه ســـــــــــيـــــــــــتـــــــــــم إيـــــــــــــقـــــــــــــاع 
الــــــــــعــــــــــقــــــــــوبــــــــــات املــــــــــــــــقــــــــــــــــررة عــــــــــــــى األفــــــــــــــــــــــراد 
واملنشآت املخالفة للقرارات املتعلقة 
بــــإجــــراءات الـــحـــد مـــن انـــتـــشـــار فـــريوس 

كورونا املستجد )كوفيدـ19(.
الرياض À واس

السعودية ستنهي حظر التجول المرتبط بفيروس كورونا في 21 يونيو المقبل. À أرشيفية

السعودية تسمح 
بإقامة الصالة 

في المساجد عدا 
مكة.. وتعّدل 

أوقات »التجول«
التأكيد على استمرار 

تعليق العمرة والزيارة، 
وتعليق الرحالت الدولية 

حتى إشعار آخر.

رفع تعليق الحضور إلى 
الوزارات والهيئات 

الحكومية وشركات 
القطاع الخاص بضوابط.

حالة وفاة و1931 إصابة جديدة 
بـ »كورونا« في السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس، تسجيل 12 حالة وفاة 
جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء اإلصابة 

بالفيروس في المملكة إلى411 حالة.
وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد 

العبدالعالي، في مؤتمر صحافي، أمس، إلى تسجيل 1931 
إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي اإلصابات في المملكة 

 و726 حالة. ولفت المتحدث إلى تسجيل 2782 
ً
إلى 76 ألفا

.
ً
 و450 شخصا

ً
حالة شفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 48 ألفا

الرياض À د.ب.أ
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الرئيس الصيني يدعو 
لالستعداد للقتال 

المسلح وسط 
تفشي »كورونا«

نقل التلفزيون الرسمي عن الرئيس 
الصيني يش جني بينغ قوله، أمس، 
ــــا  ــــهــ ــــتــــــعــــــداداتــ إن الـــــــصـــــــني ســــتــــكــــثــــف اســ
لـــــــلـــــــقـــــــتـــــــال املـــــــــســـــــــلـــــــــح، وســـــــتـــــــعـــــــمـــــــل عــــى 
تــــحــــســــني قـــــدراتـــــهـــــا عــــــى تـــنـــفـــيـــذ املــــهــــام 
ــــأثــــــر  الـــــــعـــــــســـــــكـــــــريـــــــة، وذلـــــــــــــــــك يف ظــــــــــل تــ
جــــائــــحــــة كـــــــورونـــــــا الــــكــــبــــر عــــــى األمــــــن 

القومي.

ونــــســــب الـــتـــلـــفـــزيـــون إىل الـــرئـــيـــس 
الـــصـــيـــنـــي قــــولــــه إن أداء بــــــــاده يف 
الــــــــــــتــــــــــــصــــــــــــدي لـــــــــــــــفـــــــــــــــروس كـــــــــــــورونـــــــــــــا 
املـــــــــــــــــســـــــــــــــــتـــــــــــــــــجـــــــــــــــــد أثـــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــت نـــــــــــــــجـــــــــــــــاح 
اإلصــــــــــــــــــــاحــــــــــــــــــــات الــــــــعــــــــســــــــكــــــــريــــــــة، 
مـــــــــضـــــــــيـــــــــفـــــــــاً أنـــــــــــــــــــــه يـــــــــتـــــــــعـــــــــني عــــــى 
الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوات املـــــــــــــــســـــــــــــــلـــــــــــــــحـــــــــــــــة 
ــــبـــــل جـــــديـــــدة  ــــتـــــكـــــشـــــاف سـ اسـ

للتدريب وسط الجائحة.
ويـــــــرأس يش الـــلـــجـــنـــة الــعــســكــريــة 
املركزية بالصني، وجاءت تصريحاته 
خـــــال حــــضــــوره اجـــتـــمـــاعـــاً عــــامــــاً لــوفــد 
مــن جــيــش الــتــحــريــر الــشــعــبــي وقـــوات 
الـــــــــــشـــــــــــرطـــــــــــة املـــــــــســـــــــلـــــــــحـــــــــة عــــــــــــــى هــــــــامــــــــش 

الجلسة السنوية للربملان.
وأعــلــنــت الــصــني أمــس، تسجيل 

ســــــــبــــــــع إصــــــــــــــابــــــــــــــات جــــــــــــديــــــــــــدة بــــــــفــــــــروس 
كــورونــا املستجد، جميعها لصينيني 
عـــــائـــــديـــــن مـــــــن الـــــــــخـــــــــارج، واليـــــــــــــــزال 81 
مـــــريـــــضـــــاً يف املــــســــتــــشــــفــــيــــات إىل جـــانـــب 
تـــــحـــــت  408 أشـــــــــــــخـــــــــــــاص يف الـــــــــــــعـــــــــــــزل 
املـــاحـــظـــة إمـــــا لـــاشـــتـــبـــاه أو إصــابــتــهــم 

بالفروس.
بكين  À رويترز

ــــيـــــة،  ــــاملـ حــــــــــــذرت مــــنــــظــــمــــة الـــــصـــــحـــــة الـــــعـ
أمس، الــدول التي تشهد تراجعاً يف 
اإلصـــابـــات بــفــروس كـــورونـــا املستجد 
مــــن خـــطـــر »ذروة ثـــانـــيـــة فـــــوريـــــة«، إذا 
أوقــفــت إجــــراءات وقــف تفىش املــرض 
بــــشــــكــــل أســـــــــــرع، وفــــيــــمــــا تــــخــــطــــى عــــدد 
وفــيــات »كـــوفـــيـــد-19« يف بــريــطــانــيــا 47 
ألــــفــــاً أمــــــس، قـــالـــت وزارة الـــصـــحـــة إن 
بـــــــــــــريـــــــــــــطـــــــــــــانـــــــــــــيـــــــــــــا ســــــــــــتــــــــــــســــــــــــتــــــــــــخــــــــــــدم عـــــــــــقـــــــــــار 
ريــمــديــســيــفــر املــــضــــاد لـــلـــفـــروســـات يف 

عاج بعض املرىض.
وتفصياً، قالت منظمة الصحة 
العاملية إن الدول التي تشهد تراجعاً 
يف اإلصـــــــــــــــــــابـــــــــــــــــــات بــــــــــــــفــــــــــــــروس كــــــــــــورونــــــــــــا 
املــســتــجــد التــــــزال تـــواجـــه خـــطـــر »ذروة 
ثــانــيــة فــــوريــــة«، إذا أوقـــفـــت إجـــــراءات 
وقــــــــف تــــفــــىش املــــــــــرض بــــشــــكــــل أســــــــرع، 

مما يلزم.
وقــال رئيس حــاالت الــطــوارئ يف 
مــــنــــظــــمــــة الـــــصـــــحـــــة الـــــعـــــاملـــــيـــــة الـــــدكـــــتـــــور 
مـــــايـــــك رايــــــــــــان يف مــــؤتــــمــــر صـــــحـــــايف عــرب 
اإلنــــرنــــت، أمـــــس، إن الـــعـــالـــم اليــــزال 
مــــــن  األوىل  املــــــــــــــــوجــــــــــــــــة  مــــــــنــــــــتــــــــصــــــــف  يف 

التفيش. 
وأشــــــــــار إىل أنـــــــه يف الـــــوقـــــت الـــــذي 
تنخفض فيه اإلصابات يف دول كثرة 
فإن األعــداد تتحرك باتجاه الصعود 
يف أمــــــــــــركــــــــــــا الـــــــــوســـــــــطـــــــــى والـــــــجـــــــنـــــــوبـــــــيـــــــة 

وجنوب آسيا وإفريقيا.
وأضاف رايان أن األوبئة غالباً ما 
تــأيت عــى مــوجــات، وهــو مــا يعني أن 
مــــوجــــات الـــتـــفـــيش قــــد تــــعــــود يف وقـــت 
الحـــــــــق هـــــــــذا الـــــــعـــــــام يف األمــــــــاكــــــــن الــــتــــي 
هـــــــدأت فـــيـــهـــا املـــــوجـــــة األوىل، وهـــنـــاك 
أيـــــضـــــاً احــــتــــمــــال بـــــــأن تــــتــــزايــــد مــــعــــدالت 
اإلصــــابــــة مــــرة أخـــــرى بـــوتـــرة أســـــرع يف 
ــــالــــــة رفـــــــــع الــــــتــــــدابــــــر الــــــرامــــــيــــــة لــــوقــــف  حــ
املوجة األوىل يف وقت أبكر مما يلزم.

وقال »عندما نتحدث عن موجة 
ثانية فإن ما نقصده يف أغلب األحيان 
أنه سيكون هناك موجة أوىل قائمة 
بذاتها من املــرض، ثم يعود )املــرض( 
بــعــد أشـــهـــر، وقـــد تــكــون هـــذه حقيقة 
واقعة يف بلدان كثرة يف فرة تقاس 

باألشهر«.
وأضــاف »لكننا بحاجة أيضاً ألن 
نــــكــــون مـــــدركـــــني لـــحـــقـــيـــقـــة أن )وتــــــــرة( 
املرض يمكن أن تزيد يف شكل قفزة يف 
أي وقت. ال يمكننا أن نضع افراضات 
بــأنــه ملــجــرد أن املـــرض أصــبــح يف اتــجــاه 
الــــــــــــــراجــــــــــــــع اآلن فــــــــــإنــــــــــه ســــــيــــــســــــتــــــمــــــر يف 
الـــنـــزول، وأنـــنـــا نــحــصــل عـــى عـــدد من 
األشـــهـــر لــاســتــعــداد ملـــوجـــة ثــانــيــة. قد 

نواجه ذروة ثانية يف هذه املوجة«.
ــــتــــــعــــــني عـــــــــى أوروبـــــــــــــــا  وقـــــــــــــــال إنــــــــــــه يــ
ــــلـــــة فــــرض  وأمـــــــركـــــــا الــــشــــمــــالــــيــــة مـــــواصـ
إجراءات الصحة العامة واإلجراءات 
االجــــــــتــــــــمــــــــاعــــــــيــــــــة واملـــــــــــــراقـــــــــــــبـــــــــــــة، وإجـــــــــــــــــــراء 
االخـــــــتـــــــبـــــــارات، واســــراتــــيــــجــــيــــة شـــامـــلـــة 
لضمان استمرارنا يف مسار الهبوط، 

وعدم حدوث ذروة ثانية فورية.
يف األثـــــــنـــــــاء تــــخــــطــــى عــــــــدد وفــــيــــات 
مرض كوفيد-19 يف بريطانيا 47 ألفاً 
أمس، وهي كلفة بشرية مؤملة ربما 
تـــصـــبـــح الـــســـمـــة املــــمــــيــــزة لـــعـــهـــد رئـــيـــس 

الوزراء بوريس جونسون.
وقـــــــال مـــكـــتـــب اإلحـــــصـــــاء الـــوطـــنـــي 
إن 42173 شـــخـــصـــاً تــــوفــــوا بــــاملــــرض يف 
إنجلرا وويلز حتى 15 مايو، ما يرفع 
إجمايل العدد يف اململكة املتحدة إىل 
47343، وهـــــــــو عـــــــــدد يــــشــــمــــل بــــيــــانــــات 
ســــــــابــــــــقــــــــة مــــــــــــن اســـــــكـــــــتـــــــلـــــــنـــــــدا وأيـــــــــرلـــــــــنـــــــــدا 
الــشــمــالــيــة إضـــافـــة ألحـــــدث وفـــيـــات يف 

مستشفيات إنجلرا.
ويــــــســــــلــــــط عــــــــــــدد الــــــــوفــــــــيــــــــات الـــــــــذي 
يقرب من 50 ألفاً الضوء عى وضع 

بــريــطــانــيــا كــإحــدى أكـــر الــــدول تــضــرراً 
ــــاة  ــــيـ مــــــــــن الـــــــجـــــــائـــــــحـــــــة الــــــــتــــــــي أودت بـــــحـ
345400 مصاب عى األقل يف أنحاء 

العالم.
واضطر جونسون، الذي يواجه 
انــــتــــقــــادات بــالــفــعــل ألســــلــــوب تــعــامــلــه 
ـــــر  ـــبـ مــــــــــــــــع األزمــــــــــــــــــــــــــــــــــــة، لـــــــــــــلـــــــــــــدفـــــــــــــاع عــــــــــــــــن كـــ
مستشاريه دومينيك كامينغز الذي 
قطع 400 كيلومر مــن لندن لتوفر 
ــــيـــــه  رعـــــــــــــايـــــــــــــة البـــــــــــنـــــــــــه يف وقـــــــــــــــــت ُتـــــــــــــلـــــــــــــزم فـ
الــــــــحــــــــكــــــــومــــــــة املـــــــــــواطـــــــــــنـــــــــــني بــــــــالــــــــبــــــــقــــــــاء يف 

منازلهم.
وتـــــــــــقـــــــــــول الــــــــحــــــــكــــــــومــــــــة إنـــــــــهـــــــــا ربــــــمــــــا 
ارتكبت بعض األخطاء لكنها تسعى 
جــــــاهــــــدة الحـــــــتـــــــواء أكــــــــرب أزمـــــــــة صــحــيــة 
عامة منذ تفيش اإلنفلونزا يف 1918، 
وإنها ضمنت عدم تحميل الخدمات 

الصحية ما يفوق طاقتها.

وقالت وزارة الصحة إن بريطانيا 
ستستخدم عقار ريمديسيفر املضاد 
لــــلــــفــــروســــات يف عـــــــاج بــــعــــض مــــرىض 
كــوفــيــد-19 املــرجــح أن يستفيدوا منه 
يف إطــــــار الـــتـــعـــاون مــــع شـــركـــة جــيــلــيــاد 

ساينسز املصنعة له.
وأوضـــــحـــــت أن الـــبـــيـــانـــات األولــــيــــة 
من التجارب السريرية عى مستوى 
الـــعـــالـــم أظـــهـــرت أن الـــعـــقـــار يــمــكــن أن 
يـــقـــلـــل وقــــــت الــــتــــعــــايف مـــــن كــــوفــــيــــد-19 

بأربعة أيام.
وقـــــــــــــــــــال وزيـــــــــــــــــــر الــــــــــــــدولــــــــــــــة لــــــــشــــــــؤون 
الــــصــــحــــة جـــيـــمـــس بـــيـــثـــل »ونــــــحــــــن نــمــر 
بـــهـــذه الــــفــــرة غــــر املـــســـبـــوقـــة يـــجـــب أن 
نسبق بخطوة أحدث ما تم التوصل 
إلـــــــــيـــــــــه يف مـــــــــجـــــــــال الـــــــــطـــــــــب مــــــــــع ضـــــمـــــان 
ــــة  ــــويــ ــتــــبــــارهــــا األولــ ــــريــــــض بــــاعــ ســـــامـــــة املــ

األوىل«.

وأضــــــــــــاف »ســــنــــســــتــــمــــر يف مــــراقــــبــــة 
نــــجــــاحــــات ريـــمـــديـــســـيـــفـــر يف الـــتـــجـــارب 
الــــســــريــــريــــة يف مـــخـــتـــلـــف أرجـــــــــاء الــــبــــاد 
لـــضـــمـــان أفــــضــــل الـــنـــتـــائـــج لـــلـــمـــرىض يف 

بريطانيا«.
وقـــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــت املـــــــــــــــعـــــــــــــــاهـــــــــــــــد الــــــــــوطــــــــــنــــــــــيــــــــــة 
األمركية للصحة األسبوع املايض إن 
بــيــانــات تــجــاربــهــا لــهــذا الــعــقــار أظــهــرت 
ــيــــــة يف عــــــــــــاج حـــــــــاالت  ــ ـــلــ ـــاعـــ أنــــــــــــه أكــــــــــــر فـــ
كــــــوفــــــيــــــد-19 الـــــتـــــي تــــحــــتــــاج ألكـــســـجـــني 
إضـــايف لــكــن ال تــحــتــاج ألجــهــزة تنفس 

اصطناعي.
ويف فـــــــــرنـــــــــســـــــــا أعـــــــــلـــــــــنـــــــــت هــــــيــــــئــــــتــــــان 
مـــــــــســـــــــؤولـــــــــتـــــــــان عــــــــــــن حــــــــمــــــــايــــــــة الــــــصــــــحــــــة 
الـــــــــــــــعـــــــــــــــامـــــــــــــــة أمــــــــــــــــــــــــــــــس، مـــــــــعـــــــــارضـــــــــتـــــــــهـــــــــمـــــــــا 
ــــلـــــوروكـــــني  اســــــتــــــخــــــدام هــــــيــــــدروكــــــي كـ
ملـــــعـــــالـــــجـــــة مـــــــــــرىض كـــــــــوفـــــــــيـــــــــد-19، بـــعـــد 
دراســــــــة خـــلـــصـــت إىل أنــــــه غــــر فـــعـــال، 
ُنــــــــــشــــــــــرت يف مــــــجــــــلــــــة »ذي النــــــســــــيــــــت« 

الطبية املرموقة.
ــــنـــــاء عـــــى طـــلـــب وزارة الــصــحــة  وبـ
الـــــــفـــــــرنـــــــســـــــيـــــــة إلبـــــــــــــــــــــداء الــــــــــــــــــــــــرأي، أوىص 
املــــــــجــــــــلــــــــس األعــــــــــــــــــى لــــــلــــــصــــــحــــــة الــــــعــــــامــــــة 
»بــــــــــــــعــــــــــــــدم اســـــــــــــتـــــــــــــخـــــــــــــدام هــــــــــيــــــــــدروكــــــــــي 
كـــــــــلـــــــــوروكـــــــــني يف عـــــــــــــاج كـــــــــوفـــــــــيـــــــــد-19« 
ــــريــــــة، ســــــواء  ــــريــ خــــــــــارج الــــــتــــــجــــــارب الــــــســ
ــــاد  بـــــــــمـــــــــفـــــــــرده أو بــــــــالــــــــتــــــــزامــــــــن مـــــــــــع مــــــضــ

حيوي.
وُســــجــــلــــت رســــمــــيــــاً أكــــــر مـــــن 5.5 
مــــــــــايــــــــــني إصـــــــــــابـــــــــــة بـــــــــــفـــــــــــروس كــــــــــورونــــــــــا 
املــســتــجــّد يف الــعــالــم، أكـــر مــن ثلثيها 
يف أوروبــــــــا والـــــواليـــــات املـــتـــحـــدة، فــيــمــا 
قـــــالـــــت روســــــيــــــا إن 174 مــــــن املــــصــــابــــني 
بــــفــــروس كـــــورونـــــا املـــســـتـــجـــد تــــوفــــوا يف 
الساعات الـ24 املاضية يف عدد قيايس 
للوفيات من املرض يف يوم واحد رفع 

اإلجمايل يف الباد إىل 3807. 
عواصم À وكاالت

 والضغط يتصاعد على جونسون
ً
وفيات بريطانيا تتخطى 47 ألفا

»الصحة العالمية« تحذر 
من خطر »ذروة ثانية 

فورية« لـ»كورونا«

 خالل تظاهرة للعاملين الصحيين أمام مستشفى ال تيمون في مرسيليا للمطالبة 
ً
 وقائيا

ً
فرنسية ترتدي قناعا

بزيادة األجور. À أ.ف.ب 

بريطانيا تستخدم »ريمديسيفير« في عالج بعض 
حاالت »كوفيد-19«، وفرنسا توقف استخدام 

»هيدروكسي كلوروكين«.

إسبانيا تعلن الحداد 10 أيام  
على ضحايا »كورونا«

قالت المتحدثة باسم الحكومة اإلسبانية ماريا خيسوس 
مونتيرو، إن بالدها أعلنت الحداد الرسمي لمدة 10 أيام على 
أرواح ما يقرب من 30 ألف شخص راحوا ضحية جائحة فيروس 

 من اليوم األربعاء.
ً
كورونا، وذلك اعتبارا

 من المرض في العالم.
ً
وإسبانيا من إحدى أكثر الدول تضررا

وأضافت المتحدثة في إفادة صحافية بعد اجتماع لمجلس 
الوزراء أنه سيتم تنكيس األعالم على كل المؤسسات العامة 

في البالد، وعلى متن السفن الحربية طوال مدة الحداد.
وستنتهي فترة الحداد بمراسم رسمية يقودها رئيس الدولة 

لتأبين من توفوا جراء المرض والذين وصل عددهم حتى اآلن 
إلى 26834. 

وأعلنت إسبانيا حتى اآلن تسجيل 235400 إصابة مؤكدة 
بالمرض.

مدريد  À رويترز

مليارات دوالر 
للقاح »كورونا«
قالت رئيسة المفوضية 

األوروبية أورسوال فون دير 
لين، أمس، إن الحملة 

العالمية لتمويل األبحاث 
الرامية للتوصل ألدوية 

ولقاحات واقية من مرض 
»كوفيد-19« جمعت حتى 

اآلن 9.5 مليارات يورو )10.4 
مليارات دوالر(.

وأضافت على »تويتر«: 
»نتيجة عظيمة.. الوصول 
ألول مرحلة مهمة في 

سباق التعهدات العالمية 
الذي تقوده المفوضية 

األوروبية«.
وكانت حملة التمويل قد 

جمعت ثمانية مليارات دوالر 
من زعماء عالميين 

ومؤسسات أخرى في الرابع 
من مايو عندما تم إطالقها.

بروكسل À رويترز

5.5
ماليين إصابة بكورونا في 
العالم، وروسيا تسجل 
 للوفيات في 

ً
 قياسيا

ً
عددا

يوم واحد.
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حــــثــــت إســــبــــانــــيــــا أمــــــــس شـــــركـــــاءهـــــا يف 
االتــحــاد األوروبــــي عــى وضـــع قــواعــد 
ــــتــــــح الـــــــــــحـــــــــــدود وحـــــــريـــــــة  ــــفــ مـــــــشـــــــركـــــــة لــ
التنقل يف منطقة شنغن مع اقراب 
انتهاء فــرة تطبيق إجـــراءات العزل 
العام، التي فرضت الحتواء انتشار 

فروس كورونا املستجد.
وقـــالـــت وزيـــــرة خـــارجـــيـــة إســبــانــيــا 
أرانـــــشـــــا غــــونــــزالــــيــــس ملـــحـــطـــة »كـــاديـــنـــا 
ســـــر« اإلذاعـــــيـــــة: »عــلــيــنــا أن نــتــعــاون 
ــــا األوروبــــــــــيــــــــــني لـــتـــحـــديـــد  ــــنـ ــــائـ مـــــــع شـــــركـ
القواعد املشركة التي ستسمح لنا 
ــــنـــــقـــــل يف األرايض  ــــتـ بـــــــــإعـــــــــادة حــــــريــــــة الـ

األوروبية«.

وأضافت أنه يجب أن تكون هناك 
مـــــــبـــــــادئ وقــــــــواعــــــــد مـــــشـــــركـــــة يف أنـــــحـــــاء 
منطقة شنغن لفتح الحدود الداخلية 
ووضــــــــــــــــــــــــــــــع قــــــــــــــــــواعــــــــــــــــــد لــــــــــفــــــــــتــــــــــح الـــــــــــــــحـــــــــــــــدود 
الــخــارجــيــة، وذلـــــك عـــى الـــرغـــم مـــن أن 
دول االتحاد األوروبي حددت مواعيد 

مختلفة إلعادة فتح الحدود.
مـــن جــهــتــهــا تــســعــى إيــطــالــيــا من 
أجــــــــل اســــتــــئــــنــــاف مــــنــــّســــق لـــلـــتـــنـــقـــل يف 
أوروبـــــــا يف 15 يـــونـــيـــو، وفــــق مـــا أعــلــن 

وزير خارجيتها لويجي دي مايو.
وقال الوزير لتلفزيون »راي 1«: 
»نعمل بهدف التمكن من أن نتنقل 

جميعاً يف 15 يونيو يف أوروبا«.

وأضـــاف »أملــانــيــا تــرغــب يف إعــادة 
فتح )الــحــدود( يف 15 يونيو.. نعمل 
عى ذلك مع النمسا ودول أخرى«.
وتـــــــصـــــــّب هـــــــــذه الـــــتـــــصـــــريـــــحـــــات يف 
اتـــجـــاه دعــــوة فــرنــســيــة أملــانــيــة إلعـــادة 
فتح الحدود يف أسرع وقت ممكن، 
أطــــــلــــــقــــــهــــــا الـــــــــثـــــــــاثـــــــــاء رئــــــــيــــــــس الــــــــربملــــــــان 

الفرني ونظره األملاين.
ويــــفــــرض، كـــمـــا هــــو مـــقـــرر حــتــى 
اآلن، أن تـــفـــتـــح الـــــحـــــدود األوروبـــــيـــــة 
الــــــــداخــــــــلــــــــيــــــــة اعـــــــــــتـــــــــــبـــــــــــاراً مـــــــــــن مــــنــــتــــصــــف 
يــونــيــو، لكن حتى اآلن تتخذ الــدول 
األوروبــــــــــيــــــــــة قــــــــــــــــرارات مــــنــــفــــصــــلــــة بــــهــــذا 
ــــيـــــة  الــــــــــصــــــــــدد، رغـــــــــــم دعــــــــــــــــوات املـــــفـــــوضـ

األوروبية إىل مزيد من الحوار.
مـــن جـــانـــب إيـــطـــالـــيـــا، يـــأمـــل دي 
مـــــــايـــــــو الـــــــســـــــمـــــــاح بـــــــــدخـــــــــول الـــــســـــيـــــاح 
ــــادات  األجـــانـــب عـــرب إعــطــائــهــم »إرشــ
متجانسة« يف املناطق كــافــة. وقــال 
إن يف خـــــــــــــــاف ذلـــــــــــــــك »الــــــــــســــــــــائــــــــــح ال 

يـــــــــعـــــــــرف كـــــــيـــــــف ســـــيـــــنـــــتـــــقـــــل مــــن 
مـــــــــنـــــــــطـــــــــقـــــــــة إىل أخـــــــــــــــــــــــــــــرى«. 
وأضــــــاف »عــلــيــنــا إنـــقـــاذ مــا 
يمكننا إنقاذه من فصل 
الـــــــــــــــصـــــــــــــــيـــــــــــــــف ملـــــــــــــســـــــــــــاعـــــــــــــدة 

املستثمرين«.
 À عواصم

وكاالت

إيطاليا تسعى إلعادة فتح مشترك للحدود منتصف يونيو

إسبانيا تدعو لقواعد مشتركة للتنقل عبر حدود »أوروبا«
وزير خارجية 

إيطاليا 
لويجي دي 
مايو.  
À أرشيفية

ذكــــرت وكـــالـــة األنـــبـــاء الــيــابــانــيــة 
أمـــــــــــــــــــس، أن طــــــــوكــــــــيــــــــو أرجـــــــــــــــأت 
املــــوافــــقــــة عـــــى اســــتــــخــــدام عـــقـــار 
»أفـــــيـــــجـــــان« املـــــضـــــاد لـــأنـــفـــلـــونـــزا 

لعاج فروس كورونا.
وأضـــــــــــــــــافـــــــــــــــــت الـــــــــــــوكـــــــــــــالـــــــــــــة أن 
ســــــبــــــب اإلرجــــــــــــــــــاء يـــــــعـــــــود إىل أن 
الــــتــــجــــارب الــــســــريــــريــــة لـــــم تــثــبــت 

فاعلية كافية لذلك العقار.
وكانت الحكومة اليابانية 
تعتزم املــوافــقــة عــى استخدام 
ذلــــك الـــعـــقـــار يف مـــايـــو الـــجـــاري. 
وســـــــــــــــــــتـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــواصـــــــــــــــــــل الـــــــــــــــــتـــــــــــــــــجـــــــــــــــــارب 
الــســريــريــة عــى الــعــقــار يف شهر 
يــونــيــو املــقــبــل يف مــنــشــآت طــبــيــة 

عدة.
 طوكيو À د.ب.أ

اليابان تؤجل استخدام 
عقار »أفيغان«
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ألوية العروبة تقترب من كهوف مران مخبأ زعيم 
الميليشيات عبدالملك الحوثي.

تــمــكــنــت مـــقـــاتـــات الـــتـــحـــالـــف مــن 
تــــــــــــــــــــدمــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــــــواقـــــــــــــــــــــــع اســـــــــــــراتـــــــــــــيـــــــــــــجـــــــــــــيـــــــــــــة 
لـــــلـــــمـــــيـــــلـــــيـــــشـــــيـــــات يف حـــــــجـــــــة ومــــــنــــــاطــــــق 
أخـــرى، حــيــث دمـــرت مــعــســكــراً ســريــاً 
للميليشيات يف حجة، فيما شهدت 
جــبــهــات الـــقـــتـــال املــخــتــلــفــة يف الــيــمــن، 
ــــاً الفــــــــتــــــــاً مــــــــن قـــبـــل  ــــريــ ــــكــ ــيــــــداً عــــــســ ــ ــــعــ تــــــصــ
ميليشيات الحويث خال إجازة عيد 
الـــــفـــــطـــــر املــــــــــبــــــــــارك، يف إطـــــــــــــار اســـــتـــــمـــــرار 
خروقها لــوقــف إطــاق الــنــار والهدنة 
اإلنسانية، وللتغطية عىل فشلها يف 

مواجهة أزمة »كورونا«.
ويف الـــتـــفـــاصـــيـــل، أكـــــدت مـــصـــادر 
ــــة الـــــــخـــــــامـــــــســـــــة يف  ــــقــ ــــطــ ــنــ ــ ــــاملــ عــــــســــــكــــــريــــــة بــ
حجة، أن مقاتات التحالف دمرت، 
أول مــــــــــن أمــــــــــــــــس، مـــــــعـــــــســـــــكـــــــراً ســـــــريـــــــاً 
مليليشيات الحويث يف مديرية عبس، 
كــان يضم آلــيــات عسكرية ومنصات 
إطــــــــــاق صـــــــواريـــــــخ ومـــــنـــــاطـــــق لــــتــــدريــــب 
املغرر بهم من أبناء القبائل واملرتزقة 

األفارقة.
وأشــــــــــــــــــــــــــارت املـــــــــــــصـــــــــــــادر إىل تــــــدمــــــر 
آلـــــــــــيـــــــــــات عـــــــســـــــكـــــــريـــــــة وثـــــــــكـــــــــنـــــــــات داخـــــــــــل 
املعسكر، إىل جانب مصرع وإصابة 
الــــــــــعــــــــــشــــــــــرات مـــــــــــن عـــــــنـــــــاصـــــــر الـــــــــحـــــــــويث، 
ــــرفــــــة عـــــــىل عـــمـــلـــيـــات  والــــــــقــــــــيــــــــادات املــــــشــ
الــتــدريــب باملعسكر الـــذي تــم إنــشــاؤه 
داخــــــل إحــــــدى املــــــــزارع الـــتـــي تــــم نــهــبــهــا 
مـــن أســــرة الــرئــيــس الــيــمــنــي الــســابــق، 

عيل عبدالله صالح.
وأوضــــحــــت املــــصــــادر أن الـــغـــارات 
أدت إىل تــــــــدمــــــــر مــــــــركــــــــز اتـــــــــصـــــــــاالت، 
وغــرفــة عــمــلــيــات للميليشيات كــانــت 
ـــــرون حــــربــــاً  ـــديــ ــ ــــانــــــب يــ تــــضــــم خـــــــــراء أجــ
إلــكــرونــيــة لــلــتــشــويــش عـــىل مــنــظــومــة 
االتـــصـــاالت الــتــابــعــة لــلــجــيــش الــيــمــنــي 

وقوات التحالف.

من جانبها، صّعدت ميليشيات 
الـــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــويث يف الـــــــــــــيـــــــــــــمـــــــــــــن عــــــــمــــــــلــــــــيــــــــاتــــــــهــــــــا 
الــعــســكــريــة يف جــبــهــات الــقــتــال خــال 
أيام عيد الفطر املبارك، متجهة نحو 
الــــــــــتــــــــــصــــــــــعــــــــــيــــــــــد الــــــــــــعــــــــــــســــــــــــكــــــــــــري ضــــــــــــاربــــــــــــة 
بــالــهــدنــة، ووقـــف إطـــاق الــنــار املعلن 
مــــــــن قـــــبـــــل الـــــتـــــحـــــالـــــف الــــــعــــــربــــــي لــــدعــــم 

الشرعية اليمنية، عرض الحائط.
وذكــرت مصادر عسكرية يمنية 
أن املـــــيـــــلـــــيـــــشـــــيـــــات الــــــحــــــوثــــــيــــــة ســـــعـــــت، 
ــــيــــــة، إىل  خــــــــال األيــــــــــــام الــــقــــلــــيــــلــــة املــــــاضــ
ــــريــــــة يف  ــــكــ ــــعــــــســ ــــا الــ ــــهـ ــــاتـ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــمـ ــــيـــــد عـ تـــــصـــــعـ
جـــمـــيـــع الــــجــــبــــهــــات هـــــربـــــاً مـــــن الــــكــــارثــــة 
ــــتـــــي تـــشـــهـــدهـــا مـــنـــاطـــقـــهـــا  اإلنــــســــانــــيــــة الـ
جـــــــــــــــــــــــــــــراء تــــــــــــفــــــــــــي وبـــــــــــــــــــــــــــــاء »كـــــــــــــــــــــورونـــــــــــــــــــــا« 
املـــــــســـــــتـــــــجـــــــد، حـــــــيـــــــث أعــــــــلــــــــن الـــــتـــــحـــــالـــــف 
الــعــربــي لــدعــم الــشــرعــيــة، يف الــثــامــن 
مـــــــن أبـــــــريـــــــل املـــــــــــــايض، هــــــدنــــــة إنــــســــانــــيــــة 
ووقــــفــــاً إلطـــــاق الـــنـــار إلفـــســـاح املــجــال 

أمام الجهود ملواجهة الوباء.
ويف هــــذا الـــصـــدد ذكـــــرت مــصــادر 
ــــيــــــات الـــــــحـــــــويث  ــــيــــــشــ ــــلــ ــــيــ مـــــــيـــــــدانـــــــيـــــــة أن مــ
دفـــــــــــعـــــــــــت بــــــــــتــــــــــعــــــــــزيــــــــــزات مـــــــســـــــلـــــــحـــــــة إىل 
ــــهــــــات صـــــــعـــــــدة والـــــــــجـــــــــوف ومـــــــــــأرب  ــبــ ــ جــ
ونــــــــهــــــــم بــــــــريــــــــف الــــــعــــــاصــــــمــــــة صـــــنـــــعـــــاء، 

ــــاتـــــجـــــاه مــــحــــافــــظــــة الـــبـــيـــضـــاء  وأخـــــــــــرى بـ
الـــــــتـــــــي تـــــشـــــهـــــد تــــــــــوتــــــــــراً مـــــــتـــــــصـــــــاعـــــــداً بـــن 

القبائل والحوثين.
وأكــــــــــــــدت املـــــــــصـــــــــادر تــــمــــكــــن قــــــــوات 
الجيش والتحالف الــعــربــي، أمــس، 
مــــن تــــدمــــر آلــــيــــات عـــســـكـــريـــة ومـــخـــزن 
أســــلــــحــــة لـــلـــمـــيـــلـــيـــشـــيـــات بـــــالـــــقـــــرب مـــن 
ــــــرع الـــــتـــــابـــــع ملـــــديـــــريـــــة كــــتــــاف  ــــفـ ــ وادي الـ
بــصــعــدة، مــا خــّلــف قــتــىل وجــرحــى يف 

صفوف امليليشيات.
كــــــــــــمــــــــــــا اســــــــــــتــــــــــــهــــــــــــدفــــــــــــت مــــــــــقــــــــــاتــــــــــات 
الـــــــــتـــــــــحـــــــــالـــــــــف بـــــــــســـــــــت غــــــــــــــــــــــــــارات مـــــــــواقـــــــــع 
للميليشيات يف مناطق متفرقة من 
مــــــــــــديــــــــــــريــــــــــــة الــــــــــــظــــــــــــاهــــــــــــر جــــــــــــنــــــــــــوب غــــــــربــــــــي 
صـــعـــدة، الــتــي تــشــهــد قـــتـــاالً ضـــاريـــاً يف 
جــبــهــات كـــتـــاف والـــبـــقـــع عـــىل الـــحـــدود 
مع اململكة العربية السعودية، منذ 

يومن.
وكـــان قــائــد مــحــور مـــران بصعدة 
قـــــــــــــائـــــــــــــد ألـــــــــــــــویـــــــــــــــة الـــــــــــــــعـــــــــــــــروبـــــــــــــــة، الـــــــــــــلـــــــــــــواء 
عبدالكریم السدعي، أكد »استمرار 
القتال ضد ميليشيات الحويث، التي 
لــــــم تــــلــــتــــزم وال حــــتــــى دقــــيــــقــــة واحــــــــدة 
ــــة  ــــدنــ بـــــــــوقـــــــــف إطـــــــــــــــــاق الـــــــــــنـــــــــــار أو أي هــ

إنسانية«.

واشــــــــــار الــــــلــــــواء الــــســــدعــــي إىل أن 
ألوية العروبة باتت قريبة من كهوف 
مـــــــــــــــــــــــران الــــــــــــتــــــــــــي يـــــــخـــــــتـــــــبـــــــئ فــــــــيــــــــهــــــــا زعـــــــيـــــــم 
املــــــيــــــلــــــيــــــشــــــيــــــات، عــــــبــــــداملــــــلــــــك الــــــــحــــــــويث، 
ــــبــــــر لــــلــــتــــحــــالــــف  ــــكــ ــــــم الــ ــــــدعـ ــــالـ ــ ــــداً بـ ــ ــيـ ــ ــ ــــــشـ مـ
الـــــــــــعـــــــــــربـــــــــــي يف ســــــــبــــــــيــــــــل قــــــــــطــــــــــع »راس 

األفعى« وإنهاء االنقاب يف اليمن.
الـــــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــــوف، اســــــــــتــــــــــهــــــــــدفــــــــــت  ويف 
مــقــاتــات الــتــحــالــف تـــعـــزيـــزات حــوثــيــة 
تــــــــــــــــم إرســــــــــــــالــــــــــــــهــــــــــــــا إىل مــــــــــــديــــــــــــريــــــــــــة خــــــب 
والـــشـــعـــف، الــتــي تــشــهــد مـــعـــارك بن 
الــــجــــيــــش والــــقــــبــــائــــل واملــــيــــلــــيــــشــــيــــات يف 
جبهات شرق مديرية الحزم عاصمة 
الـــجـــوف، ومــحــيــط مــنــطــقــة املــهــاشــمــة 
عــــــــــىل الــــــــطــــــــريــــــــق الـــــــــــــــــــدويل الـــــــــــرابـــــــــــط بــــن 

الجوف والحدود السعودية.
يف األثناء، تمكنت قــوات اللواء 
101 مــشــاة الــتــابــع لــقــوات الشرعية، 
مـــــــــــــن إســـــــــــــقـــــــــــــاط طــــــــــائــــــــــرتــــــــــن مــــــســــــرتــــــن 
تــــابــــعــــتــــن ملــــيــــلــــيــــشــــيــــات الــــــحــــــويث شـــــرق 
مدينة الحزم عاصمة الجوف، أثناء 

قيامهما بعملية استطاع.
مـــــــــــــــــن جـــــــــــهـــــــــــة أخــــــــــــــــــــــــــــــــرى، أقـــــــــــدمـــــــــــت 
ميليشيات الحويث عىل تفجر منزل 
الــــشــــيــــخ الــــقــــبــــيل، خـــمـــيـــس بـــــن عـــرفـــج 

املـــــــــــــــــــــــــــــــرواين، بــــــــقــــــــريــــــــة الـــــــــخـــــــــســـــــــف، عــــىل 
خلفية مــســانــدة للجيش والــتــحــالــف 
يف قـــــــــتـــــــــال عـــــــنـــــــاصـــــــرهـــــــا وطــــــــــــردهــــــــــــا مــــن 

القرية والجبال املحيطة بها أخراً.
ــــيـــــات عـــىل  ــــيـــــشـ ــــلـ ــــيـ كـــــمـــــا أقــــــــدمــــــــت املـ
ــــيـــــد  قـــــــتـــــــل قـــــــــائـــــــــد الــــــــــــلــــــــــــواء 161، الـــــعـــــمـ
حــســن الــعــصــيــمــي، بــعــد أيــــام قليلة 
مـــن أســـــره، وقـــامـــوا بــالــتــمــثــيــل بجثته 
مـــــــن خـــــــــال صـــــــب مـــــــــــادة األســـــــيـــــــد عـــىل 
جسده. ويف مأرب، تواصلت املعارك 
بــــــــــن الـــــــجـــــــيـــــــش والــــــــقــــــــبــــــــائــــــــل مــــــــــن جــــهــــة 
ــــهـــــة  ومــــــــيــــــــلــــــــيــــــــشــــــــيــــــــات الـــــــــــــحـــــــــــــويث مـــــــــــــن جـ
أخــرى، يف جبهات صــرواح ومديرية 
مــــجــــزر ومــــفــــر الـــــــــــروب، مـــخـــلـــفـــة قــتــىل 
وجرحى يف صفوف الحوثين بينهم 
قــيــادات بــــارزة، منهم عــبــدالــلــه عبده 
خــــمــــويس، عـــبـــدالـــلـــه مـــجـــاهـــد الـــقـــن، 
رشـــيـــد أحـــمـــد عـــيل الــنــعــيــمــي، وضـــاح 
ــــاجـــــر، إىل جــــانــــب 10  يـــحـــيـــى أحــــمــــد هـ
آخـــــــــــــــريـــــــــــــــن مـــــــــــــــن قـــــــــــــــــيـــــــــــــــــادات الــــــــفــــــــصــــــــائــــــــل 

امليدانين.
يف األثناء، أكدت مصادر محلية 
يف مـــــــــأرب قـــــيـــــام مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــويث 
بـــتـــشـــكـــيـــل خـــــايـــــا لـــــــزراعـــــــة األلـــــــغـــــــام يف 
الـــــطـــــرق واملــــنــــاطــــق الـــســـكـــنـــيـــة بــمــنــاطــق 
ســـيـــطـــرتـــهـــا يف مــــــــأرب، مــــشــــرة إىل أن 
املـــيـــلـــيـــشـــيـــات اســـتـــغـــلـــت حـــتـــى الـــنـــســـاء 
واملرتزقة األفارقة يف تلك العمليات.
ويف نهم شمال شرق العاصمة، 
أكـــــــــــــــــــــــدت مــــــــــــــصــــــــــــــادر مــــــــــيــــــــــدانــــــــــيــــــــــة تـــــمـــــكـــــن 
الجيش من صد هجوم للميليشيات 
الـــــــحـــــــوثـــــــيـــــــة عـــــــــــىل مــــــــواقــــــــعــــــــه يف وادي 
اللسان ومحيط جبل صلب، ما أدى 
إىل مـــــــــصـــــــــرع 10 حـــــــوثـــــــيـــــــن وإصـــــــــابـــــــــة 

آخرين.
ــــتـــــحـــــالـــــف الـــــعـــــربـــــي أكــــــد،  وكــــــــــان الـ
ــــــاب املـــيـــلـــيـــشـــيـــات  ــــكـ ــ األحـــــــــد املـــــــــــايض، ارتـ

الــــــــحــــــــوثــــــــيــــــــة 82 خـــــــــــرقـــــــــــاً لـــــــــوقـــــــــف الــــــــنــــــــار 
لــــــــتــــــــتــــــــجــــــــاوز خــــــــــــــــــــروق الــــــــــــحــــــــــــويث 4099 
اخـــــــــــــراقـــــــــــــاً لــــــلــــــهــــــدنــــــة مـــــــنـــــــذ إعــــــــانــــــــهــــــــا يف 

الثامن من أبريل املايض.
ويف البيضاء، تواصلت املعارك 
يف جـــبـــهـــات قـــانـــيـــة الـــوهـــبـــيـــة ومـــديـــريـــة 
الصومعة بن الجيش والقبائل من 
جهة، وامليليشيات من جهة أخرى، 
مــــخــــلــــفــــة قـــــتـــــىل وجــــــــرحــــــــى يف صــــفــــوف 
الــــجــــانــــبــــن، وفـــــقـــــاً ملـــــصـــــادر مـــيـــدانـــيـــة، 
ــــيـــــة  مــــــشــــــرة إىل أن مــــــقــــــاومــــــة الـــــحـــــازمـ
ــــيــــــن يف جـــبـــهـــة  ــــوثــ دكـــــــــــت مــــــــواقــــــــع الــــــحــ
االريــــــــــــل بـــــعـــــرقـــــوب الــــعــــقــــلــــة ومـــنـــطـــقـــة 
ازول. ويف الـــــحـــــديـــــدة عــــــىل الـــســـاحـــل 
ــــقـــــوات املـــشـــركـــة  الــــغــــربــــي، تــمــكــنــت الـ
من تدمر آليتن عسكريتن تابعتن 
مليليشيات الــحــويث، حــاولــت اخــراق 
مناطق التماس يف مديرية الدريهمي 
جنوب الحديدة. وكانت امليليشيات 
قـــصـــفـــت مـــنـــاطـــق ســكــنــيــة يف الــجــبــلــيــة 
والفازة ومركز مديرية التحيتا خال 
أيـــام عــيــد الــفــطــر املـــبـــارك، مــا أدى إىل 
وقـــــــــوع إصــــــابــــــات يف أوســـــــــــاط املـــدنـــيـــن 

بينهم أطفال.
كـــــمـــــا قــــصــــفــــت مــــنــــطــــقــــة كــــيــــلــــو 16 
شــــرق مــديــنــة الـــحـــديـــدة، ومــنــاطــق يف 
شارَعي الخميس وصنعاء، ومحيط 

مدينة الصالح السكنية.
ويف حــضــرمــوت أقـــدمـــت عــنــاصــر 
إرهــــابــــيــــة، أمــــــس، عــــىل اغـــتـــيـــال مــديــر 
أمـــن مــديــريــة شـــبـــام، صــالــح عــبــدالــلــه 
بن جابر، مع ثاثة من مرافقيه من 
،خــال زرع عبوة ناسفة أثــنــاء مــرور 
ســيــارتــه عــىل الــطــريــق الــعــام بمنطقة 
الـــــــــعـــــــــادي يف حــــــوطــــــة أحــــــمــــــد بــــــــن زیـــــن 

بمدیریة شبام.
صنعاء À اإلمارات اليوم

الميليشيات تهرب من فشلها في مواجهة »كورونا« إلى التصعيد

تدمير معسكر سري 
حوثي بحجة.. ورفع 

جاهزية القوات 
المشتركة في الساحل

قوات الجيش والتحالف تمكنت من تدمير آليات عسكرية ومخزن أسلحة للميليشيات بمديرية كتاف في 
صعدة. À أرشيفية 

المهمة انتهت ُبعيد بدء الرحلة

فشل أول محاولة إطالق صاروخ من 
»فيرجين أوربت« في الواليات المتحدة

أخفقت شركة »فرجن أوربت«، أول 
مـــن أمـــــس، يف مــحــاولــتــهــا األوىل قــبــالــة 
ســـواحـــل واليــــة كــالــيــفــورنــيــا األمــركــيــة، 
إلثـــــبـــــات فـــاعـــلـــيـــة تـــقـــنـــيـــتـــهـــا الــــقــــائــــمــــة عــىل 
إطاق صاروخ عىل علو 1000 مر من 
طائرة ضخمة، لينتقل بعدها إىل مدار 
األرض، وكتبت »فرجن أوربــت« عر 
»تــــــــــويــــــــــر«: »املــــــهــــــمــــــة انـــــتـــــهـــــت ُبـــــعـــــيـــــد بـــــدء 

الرحلة«.
وتــــــــســــــــعــــــــى هــــــــــــــذه الــــــــــشــــــــــركــــــــــة، الــــــتــــــي 
أســـســـهـــا املـــلـــيـــارديـــر الــــريــــطــــاين ريـــتـــشـــارد 
برانسون سنة 2012، إىل تقديم خدمة 
إطــــاق مــرنــة وســريــعــة ملــشــغــيل األقــمــار 
االصــطــنــاعــيــة الـــصـــغـــرة )300 إىل 500 
كـــيـــلـــوغـــرام(، وهــــي ســــوق تــشــهــد طــفــرة 

كبرة.
وال يــــــنــــــطــــــلــــــق صـــــــــــــــــــــــاروخ »فــــــــرجــــــــن 
أوربـــت« عــمــوديــاً، بــل إن املــركــبــة البالغ 
طولها 21 مراً، املسماة »النشر وان«، 
مـــعـــلـــقـــة تـــحـــت الــــجــــنــــاح األيـــــســـــر لـــطـــائـــرة 

»بوينغ 747« قديمة مستصلحة لهذه 
الـــــــــعـــــــــمـــــــــلـــــــــيـــــــــة، وقـــــــــــــــــــد ســــــــمــــــــيــــــــت الــــــــــطــــــــــائــــــــــرة 
»كــــــــوســــــــمــــــــيــــــــك غــــــــــــــــــــــرل«. وفــــــــــــــــــور وصـــــــــــول 
املـــــــركـــــــبـــــــة إىل الــــــعــــــلــــــو املــــــــطــــــــلــــــــوب، ُيــــطــــلــــق 

الــصــاروخ الـــذي يشغل محركه لــزيــادة 
سرعته وبلوغ الفضاء ووضع حمولته 

يف املدار.
ــــلـــــة األوىل مــن  وقــــــــد حــــصــــلــــت املـــــرحـ

دون مــــــــــشــــــــــكــــــــــات، أول مـــــــــــــن أمـــــــــــــس، 
بحسب »فــرجــن أوربــــت«، إذ أقلعت 
»كوسميك غرل« من مطار موهايف يف 
صحراء كاليفورنيا، حيث مقر شركات 
فــضــائــيــة عـــــدة، ثـــم حــّلــقــت الـــطـــائـــرة إىل 
املــنــطــقــة املـــحـــددة لـــإطـــاق فـــوق املــحــيــط 
الهادئ قبالة سواحل لوس أنجلوس. 
وكــــــــــــتــــــــــــبــــــــــــت الــــــــــــــشــــــــــــــركــــــــــــــة عــــــــــــــــــر »تــــــــــــــــــويــــــــــــــــــر«: 
»كــوســمــيــك غــــرل ألـــقـــت النـــشـــر وان«، 
لـــكـــن بـــعـــد أقــــل مـــن ثــــاث دقـــائـــق كــتــبــت 
ــــد تــــــأكــــــدنــــــا مــــــــن حــــصــــول  ــ ــــقـ ــ الـــــــشـــــــركـــــــة: »لـ
ــــيـــــح مــــــــن املـــــــركـــــــبـــــــة، غــــــــر أن  إطــــــــــــاق صـــــحـ
املـــــــهـــــــمـــــــة انـــــــتـــــــهـــــــت ُبـــــــعـــــــيـــــــد بـــــــــــــدء الـــــــرحـــــــلـــــــة، 
)كـــــــوســـــــمـــــــيـــــــك غــــــــــــــــــرل( وطـــــــاقـــــــمـــــــنـــــــا بــــخــــر 

ويعودان إىل القاعدة«.
وأوضـــــحـــــت »فـــــرجـــــن أوربــــــــــت« أن 
ـــــة، وهــــــي  ــيـ ــ ــبــ ــ ــــريــ ــــجــ هــــــــــــذه املــــــهــــــمــــــة كــــــــانــــــــت تــ
»األمــــــــــر األكــــــــر تــــعــــقــــيــــداً الــــــــذي جــــربــــنــــاه، 
الثواين األوىل بعد اإلطاق هي األهم«.

واشنطن À أ.ف.ب

الحكومة العراقية تؤكد 
التزامها بحقوق اإلنسان 
واحترام المواثيق الدولية

أكــــــــــــــدت الــــــحــــــكــــــومــــــة الــــــعــــــراقــــــيــــــة، 
أمــــــــــــــــــــــــــــس، الـــــــــــــتـــــــــــــزامـــــــــــــهـــــــــــــا بــــــــحــــــــقــــــــوق 
اإلنــــــــــــــــســــــــــــــــان واحــــــــــــــــــــــــــــــرام املـــــــــواثـــــــــيـــــــــق 

الدولية.
وذكـــــــــــــــــــــر املـــــــــكـــــــــتـــــــــب اإلعـــــــــــامـــــــــــي 
لـــــــــــــرئـــــــــــــيـــــــــــــس الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزراء يف بــــــــــيــــــــــان 
صـــحـــايف، أوردتـــــه وكـــالـــة األنــبــاء 
العراقية )واع(، أن »الحكومة 
الـــعـــراقـــيـــة اطـــلـــعـــت عـــىل الــتــقــريــر 
الـــــــــــــخـــــــــــــاص مـــــــــــــن مــــــــكــــــــتــــــــب حـــــــقـــــــوق 
اإلنــــســــان الـــتـــابـــع لـــأمـــم املـــتـــحـــدة 
يف الـــــــــعـــــــــراق، املــــــعــــــنــــــون )حـــــــــاالت 
االخــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــــــاف والــــــــــــــــتــــــــــــــــعــــــــــــــــذيــــــــــــــــب 
ــــاء الـــــقـــــســـــري يف ســـيـــاق  ــــفــ ــتــ ــ واالخــ
الـــــــــــــــــتـــــــــــــــــظـــــــــــــــــاهـــــــــــــــــرات يف الــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــراق: 
الـــــــــتـــــــــحـــــــــديـــــــــث الـــــــــــــثـــــــــــــالـــــــــــــث(، الـــــــــــــذي 
يـــغـــطـــي الــــفــــرة املـــمـــتـــدة مــــن أول 
أكــتــوبــر املــايض وحــتــى 21 مــارس 

املايض«.
الــــــــــــــبــــــــــــــيــــــــــــــان إىل أن  وأشـــــــــــــــــــــــــــــــــــار 

»الــــــــحــــــــكــــــــومــــــــة الــــــــعــــــــراقــــــــيــــــــة تــــــؤكــــــد 
حـــــــرصـــــــهـــــــا والـــــــــتـــــــــزامـــــــــهـــــــــا بـــــحـــــقـــــوق 
اإلنـــــــــســـــــــان وكــــــــرامــــــــتــــــــه، واحـــــــــــــرام 
املــــــــواثــــــــيــــــــق الــــــــدولــــــــيــــــــة الــــــــتــــــــي وّقـــــــــع 
عليها العراق بهذا الخصوص«.
وأضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف أنــــــــــــــــــــــــــه »يف هـــــــــــــذا 
اإلطــــــــــــار، فــــــــإن الــــحــــكــــومــــة تــــجــــدد 
االلــــــــــــــــتــــــــــــــــزام بـــــــالـــــــتـــــــحـــــــقـــــــيـــــــق الـــــــنـــــــزيـــــــه 
واملـــــــــســـــــــتـــــــــقـــــــــل يف كـــــــــــــل األحـــــــــــــــــــــداث 
ــــيـــــهـــــا يف الـــــتـــــقـــــريـــــر، عـــىل  املــــــشــــــار إلـ

وفق املنهاج الوزاري«.
بغداد À د.ب.أ

»فيرجين أوربت« أكدت أن المهمة كانت تجريبية. À إي.بي.إيه

 الحكومة تجّدد االلتزام 
بالتحقيق النزيه والمستقل 

في كل األحداث خالل 
التظاهرات.

ارتفاع معدل اإلصابة بـ »كورونا« في اليمن إلى 233 حالة
أعلنت اللجنة الوطنية العليا 

لمواجهة وباء »كورونا« في 
اليمن، مساء أول من أمس، 

عن تسجيل 11 حالة إصابة 
جديدة بالوباء في ثالث 

محافظات، بينها حالتا وفاة، 

ليرتفع إجمالي الحاالت 
المسجلة منذ 10 أبريل إلى 

233 حالة، بينها 44 وفاة و10 
حاالت تعاٍف. وأشارت اللجنة، 

في بيان لها على »تويتر«، إلى 
أنه تم تسجيل، مساء أول من 

أمس، أربع حاالت إصابة جديدة 
بـ»كورونا« في عدن، وأربع 

حاالت في تعز بينها حالة 
وفاة، وثالث حاالت في لحج 

بينها حالة وفاة.
عدن À اإلمارات اليوم
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قبل أسابيع، بدأ ناشطون مهمتهم 
يف ثـــاين أكـــر مــديــنــة يف لــبــنــان، إنــهــم 
يــــــــــــبــــــــــــحــــــــــــثــــــــــــون يف أحــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــاء الـــــــــطـــــــــبـــــــــقـــــــــة 
املــــــتــــــوســــــطــــــة، يف طـــــــرابـــــــلـــــــس، املــــلــــيــــئــــة 
باملباين السكنية واملحال التجارية، 
عـــــــــن الـــــــــعـــــــــائـــــــــات الــــــــتــــــــي هـــــــــي بـــــحـــــاجـــــة 
ماسة إىل املساعدة، لكّن الناشطني 
يشعرون بالحرج، وكانت الجهود 
الـــخـــريـــة لــلــنــشــطــاء تـــركـــز يف األصــــل 

عىل الاجئني السوريني.
لـــــــكـــــــن خـــــــــــــال األشــــــــــهــــــــــر الــــقــــلــــيــــلــــة 
املــاضــيــة، مــع انــخــفــاض قــيــمــة الــلــرة 
اللبنانية بنسبة 60%، أدرك عمال 
الجمعيات الخرية أن الفقر أصبح 
حــــــــــالــــــــــة أكـــــــــــــــر انـــــــــــــتـــــــــــــشـــــــــــــاراً، ويـــــحـــــتـــــفـــــظ 
أصحاب محال البقالة والصيادلة، 
يف معظم أنــحــاء املــديــنــة، بعشرات 
أو مئات السجات ألسر غر قادرة 

عىل دفع فواترها.
ويـــســـتـــعـــني الـــنـــشـــطـــاء بــمــقــدمــي 
الخدمات األساسية للحصول عىل 
مـــعـــلـــومـــات حـــســـاســـة، مـــثـــل أســـمـــاء 
وعناوين عائات يف املدينة، بشرط 
عدم الكشف عن هوية املقرتضني، 
ويــــــــــــبــــــــــــدو أن الــــــــعــــــــامــــــــلــــــــني يف املــــــــجــــــــال 
اإلنــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــاين، وكــــــــــــــــــذلــــــــــــــــــك الـــــــــــســـــــــــكـــــــــــان 
املـــــحـــــلـــــيـــــون، يــــــــدركــــــــون املــــــــــــــأزق، وهـــــم 
يـــــــوزعـــــــون بــــــهــــــدوء مــــغــــلــــفــــات بـــيـــضـــاء 
صـــغـــرة بـــهـــا مـــبـــالـــغ تـــــــراوح بــــني 350 
بـــــهـــــا  تــــــــــــــــرع  نــــــــــــــقــــــــــــــداً،  دوالراً  و550 
مغرتبون من طرابلس للمحتاجني. 
ــــاشــــــطــــــة يف مـــنـــظـــمـــة  ــــنــ وتـــــــــــــــروي الــ
»ســـــــــــــنـــــــــــــابـــــــــــــل لــــــــــــــــإغــــــــــــــــاثــــــــــــــــة«، ومـــــــــقـــــــــرهـــــــــا 
طرابلس، هالة كبارة، العديد من 
ــــارب قـــــائـــــلـــــة: »الــــطــــبــــقــــات  ــتــــــجــ ــ هــــــــذه الــ
املـــتـــوســـطـــة يف لـــبـــنـــان لــــم تـــكـــن غــنــيــة، 
لـــكـــن كـــــان بــاســتــطــاعــتــهــا دفـــــع إيـــجـــار 
املنزل وإرســال أطفالها إىل مدارس 
الئــــقــــة«، مـــتـــابـــعـــة: »بــــــات األمــــــر أكـــر 
صعوبة اآلن، لقد قدمنا املال لنحو 
100 سيدة، لكنهن كن يخجلن من 
أخذه، وإحداهن بكت وقالت شكراً 
لكم«، وقالت زميلة كبارة ومديرة 
ــــة غـــــــــــر الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــيـــــــة، فـــــــــــداء  ــ ــــمـ ــ ــــظـ ــ ــنـ ــ ــ املـ
ــــنـــــدي، إن األزمــــــــة االقــــتــــصــــاديــــة يف  جـ
لــبــنــان تــســحــق الـــفـــقـــراء، لــكــنــهــا تضر 

أيضاً بالطبقات املتوسطة. 

بطالة عامة
وظــــهــــر ذلــــــك يف صـــخـــب املـــتـــظـــاهـــريـــن 
الذين احتلوا ساحات املدينة، حتى 
ــــبـــــــب  ـــــســـ وســــــــــــــــــــــــط إغــــــــــــــــــــــــــــــاق املـــــــــــــــــــــرافـــــــــــــــــــــق بــ
الـــفـــروس الــتــاجــي، »لـــم تــبــَق هــنــاك 
طــبــقــة مــتــوســطــة«، تــضــيــف جــنــدي، 
»هــــــــــــنــــــــــــاك مــــــــجــــــــمــــــــوعــــــــات اجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة 

واقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة مــــنــــخــــفــــضــــة الـــــــدخـــــــل، 
تـــكـــافـــح مـــــن أجــــــل تـــغـــطـــيـــة نــفــقــاتــهــا« 
مــــتــــابــــعــــة: »يــــمــــكــــن أن تــــــــرى الـــــرجـــــال 
الــعــاطــلــني يــتــســكــعــون يف كـــل مــكــان 

تذهب إليه«.
تاريخيا كان لبنان أرض البحارة 
والـــــــــــــتـــــــــــــجـــــــــــــار، عـــــــــــــىل الـــــــــبـــــــــحـــــــــر األبـــــــــيـــــــــض 
ــــــد حــــافــــظ عـــــىل نــفــســه  ــــتـــــوســـــط، وقـ املـ
بــلــداً لديه دخــل متوسط يف العصر 
الحديث، لكن الدولة التي سعت، 
حتى اآلن، للحصول عىل مساعدة 
دولــيــة، لنحو مــلــيــويَن الجــئ ســوري 
ــــــد أن 75% مــــن  ــــــجـ ــــنــــــي، تـ ــيــ ــ ــــطــ ــــلــــــســ وفــ
سكانها بحاجة إىل املساعدة، وكان 

معظمهم من الطبقة الوسطى. 
هؤالء السكان لديهم ما يكفي 
لــشــراء الخبز، لكنهم يفتقرون إىل 
املــــــال الــــكــــايف لـــدفـــع فــــواتــــر الـــهـــاتـــف، 
ــــراء الــــوقــــود واملـــنـــظـــفـــات وغـــرهـــا  ــ وشـ
مـــــن الــــــضــــــروريــــــات الــــيــــومــــيــــة. ويــــقــــول 
الـــخـــبـــر االقــــتــــصــــادي الـــلـــبـــنـــاين، روي 
ــــكـــــان لـــبـــنـــان  بــــــــــــدارو، إن 65% مــــــن سـ
كانوا ضمن الطبقة الوسطى حتى 
وقت قريب، لكن البنية االجتماعية 
يف لـــــــبـــــــنـــــــان كـــــــــانـــــــــت تـــــــنـــــــهـــــــار بــــــســــــرعــــــة، 
وأوضح بدارو: »لقد فقدت الطبقة 
الــوســطــى مـــا يــقــرب مـــن ثــلــثــي قــوتــهــا 
الـــــــشـــــــرائـــــــيـــــــة، وانـــــتـــــقـــــلـــــت إىل الـــــطـــــرف 
األدىن مــــــــــــن الـــــــــــطـــــــــــيـــــــــــف«، مـــــــتـــــــابـــــــعـــــــاً: 
»عندما تميل الطبقة الوسطى إىل 
االخــــتــــفــــاء تـــقـــريـــبـــاً، يف أي بــــلــــد، فـــإن 
ذلـــك يــجــلــب اخـــتـــاالً تــامــاً يف الــنــظــام 
بــأكــمــلــه، وعـــطـــاً اجـــتـــمـــاعـــيـــاً، مـــا قــد 

يؤدي إىل كل االحتماالت«.

خزائن فارغة
كـــــــــــان لــــــبــــــنــــــان يـــــــمـــــــّر بــــــــأزمــــــــة قــــــبــــــل فــــــرتة 
طــويــلــة مـــن االضــــطــــراب الـــنـــاجـــم عن 
جــائــحــة فــــروس »كــــورونــــا«، عندما 
بدأت عملية إعادة بناء الباد، بعد 
الحرب األهلية خال التسعينات، 
لـــــكـــــن بـــــعـــــد ذلــــــــــــك، كـــــمـــــا هــــــــي الـــــحـــــال 
اآلن، اســــــــــــتــــــــــــوردت الـــــــــــدولـــــــــــة الــــكــــثــــر 
وصّدرت القليل، ما جعل الخزائن 

العامة فارغة.

عــــنــــدمــــا تــــعــــر االقـــــتـــــصـــــاد ُتــــركــــت 
البنوك منكشفة، وأصيب العماء 
بــالــذعــر، وبينما ســارعــوا إىل سحب 
أمـــــوالـــــهـــــم فــــرضــــت الــــبــــنــــوك ضــــوابــــط 
صــــــارمــــــة عــــــىل رأس املــــــــــــال، واآلن ال 

يـــعـــرف الــلــبــنــانــيــون الـــعـــاديـــون مـــا إذا 
كانوا سيستعيدون أموالهم أم ال، 
عاوة عىل ذلك، أدى نقص الدوالر 
إىل زيــادة يف قيمته، األمــر الــذي أثر 

سلباً يف العملة املحلية.

يــعــيــش لــبــنــان، اآلن، يف وضــع 
صـــــعـــــب، وبـــــحـــــســـــب تـــــحـــــذيـــــر لـــلـــبـــنـــك 
الدويل، يف نوفمر املايض، كان من 
املـــتـــوقـــع أن يــرتــفــع مـــعـــدل الــفــقــر يف 
لبنان من 30 إىل 50%. وللمزيد من 
األخبار السيئة، وسط توقعات أن 
ــــلـــــص االقــــــــــتــــــــــصــــــــــادات يف جـــمـــيـــع  ــــقـ ــــتـ تـ
أنـــــحـــــاء الــــعــــالــــم هـــــــذا الــــــعــــــام، تـــوقـــع 
صــــــــــنــــــــــدوق الـــــــنـــــــقـــــــد الـــــــــــــــــــدويل حــــــــــدوث 
انكماش بنسبة 12%، يف االقتصاد 
الـــــــلـــــــبـــــــنـــــــاين. ولـــــــلـــــــمـــــــرة األوىل تـــخـــلـــف 
لــــبــــنــــان عـــــن ســــــــداد ديـــــونـــــه لـــســـنـــدات 
الــــــيــــــورو بـــقـــيـــمـــة 1.2 مــــلــــيــــار دوالر، 
كــــوســــيــــلــــة لــــاحــــتــــفــــاظ بــــــاملــــــال داخــــــل 
الــــــبــــــاد، لــــدفــــع تـــكـــالـــيـــف الــــخــــدمــــات 
األســـاســـيـــة، والتــــــزال ديـــــون الـــدولـــة 
هــــي ثــــالــــث أعـــــىل نـــســـبـــة يف الـــعـــالـــم، 
بما يعادل 170% من ناتجها املحيل 

اإلجمايل.

احتجاجات شعبية
ــــقـــــول الــــــخــــــراء إن أي صـــفـــقـــة مــع  ويـ
ــــكـــــون  ــــتـ صــــــــــنــــــــــدوق الـــــــنـــــــقـــــــد الـــــــــــــــــــدويل سـ
مرتبطة بإجراءات التقشف التي قد 
ــــتـــــجـــــني، وقـــــــال  ال تــــتــــنــــاســــب مـــــــع املـــــحـ
األســــــــتــــــــاذ بـــــالـــــجـــــامـــــعـــــة األمــــــركــــــيــــــة يف 
بـــــــــروت، نــــاصــــر يـــــاســـــني: »ســتــشــمــل 
إجــــراءات التقشف تــســريــح العمال 
واملــــوظــــفــــني يف الـــقـــطـــاعـــات الـــعـــامـــة، 
مــــثــــل املــــعــــلــــمــــني وغـــــــرهـــــــم، ونـــتـــيـــجـــة 
لذلك سيؤدي ذلك إىل احتجاجات 
شــعــبــيــة، وردود فــعــل شـــديـــدة مــن 
ــــابــــــات واملــــــجــــــمــــــوعــــــات املــــهــــنــــيــــة«.  ــــقــ ــــنــ الــ
وحــــــتــــــى لـــــــو كــــــانــــــت شـــــــــــروط صـــــنـــــدوق 
الــــــنــــــقــــــد الـــــــــــــــــدويل مـــــقـــــبـــــولـــــة ونــــجــــحــــت 
املحادثات، فسيستغرق األمر وقتاً 
ــــنـــــاس يف  ــــويــــــاً، قـــبـــل أن يـــتـــمـــكـــن الـ طــ
الـــــــــــشـــــــــــوارع مـــــــــن الـــــــحـــــــصـــــــول عـــــــــىل أي 

يشء ملموس.
الــــــــفــــــــقــــــــراء والــــــطــــــبــــــقــــــة الـــــوســـــطـــــى 
الــــــدنــــــيــــــا بـــــحـــــاجـــــة مـــــــاســـــــة إىل الـــــدعـــــم 
املايل، ويعد وسط مدينة طرابلس، 
الشهر بالعمارة اململوكية الرائعة، 
من القرن الـ14، من بني أفقر أجزاء 
لـــبـــنـــان، ويــعــيــش 60% مـــن الــســكــان 

هــــنــــاك عــــىل دوالر واحـــــــد يف الــــيــــوم، 
حتى مــا قبل األزمـــة الحالية. وفقد 
الـــســـكـــان الــثــقــة بــــأن إنــــجــــازات املـــايض 
ــــتـــــل رجـــــــل يف  ســـتـــغـــر املــــســــتــــقــــبــــل، وقـ
االحتجاجات، الشهر املايض، بينما 
خــــــــــــرج اآلالف إىل الــــــــــــشــــــــــــوارع وهــــــم 

يهتفون »نحن جائعون«.
يأمل سكان طرابلس أن يصبح 
مــرفــأهــم - ثـــاين أكـــر مــيــنــاء يف لبنان 
وعىل بعد 19 مياً فقط من الحدود 
الــــــــســــــــوريــــــــة - نـــــقـــــطـــــة مـــــهـــــمـــــة إلعـــــــــــادة 
إعمار سورية، وبالتايل إنقاذ املدينة 
مـــن األزمـــــــة، لــكــن إعــــــادة اإلعــــمــــار يف 
ســـوريـــة التــــــزال بـــعـــيـــدة، ويف الــوقــت 
ــــبـــــدو أن أهـــــــــايل طــــرابــــلــــس،  الــــــحــــــايل يـ
ــــيـــــة الـــــــبـــــــاد،  ــــقـ ــــا هــــــــي الــــــــحــــــــال يف بـ ــــمــ كــ
لــــيــــس لــــديــــهــــم ســـــــوى االعـــــتـــــمـــــاد عــىل 

بعضهم.

مصدر الرزق
يــــــعــــــيــــــش )أبــــــــــوســــــــــعــــــــــد( بــــــــالــــــــقــــــــرب مــــن 
الـــســـوق الــقــديــمــة يف وســــط املــديــنــة، 
ويف غـــــــــيـــــــــاب الـــــــــــوظـــــــــــائـــــــــــف، فــــــــعــــــــل مــــا 
ــــيــــــني، كــــــان  ــــانــ ــــنــ ــــبــ ــــلــ ــــلـــــه مـــــعـــــظـــــم الــ يـــــفـــــعـ
يستخدم سيارته الخاصة لألجرة، 
لكن لم يكن لديه التصريح املطلوب 
ــــتـــــه، ويـــــحـــــتـــــاج إىل  ــــبـ وتـــــــــم حـــــجـــــز مـــــركـ
دفع 400 ألف لرة )ما يعادل 100 
دوالر( لــــدفــــع الـــــغـــــرامـــــة واســــتــــعــــادة 
مـــصـــدر رزقــــــه، لــكــن لــيــس لـــديـــه هــذا 
املبلغ من املال، واليوم يعتمد األب 
ألربـــــــــــــعـــــــــــــة أطـــــــــــــفـــــــــــــال عـــــــــــــىل املـــــــنـــــــظـــــــمـــــــات 
الــــخــــريــــة لـــتـــأمـــني الــــطــــعــــام، لـــكـــنـــه ال 

يتوقع شيئاً من الحكومة.
ويـــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــول: »بـــــــــــالـــــــــــنـــــــــــســـــــــــبـــــــــــة لـــــــــنـــــــــا، 
الـــحـــكـــومـــة ال وجـــــود لـــهـــا«، مــتــابــعــاً: 
»لـــــــــم تــــهــــتــــم أبــــــــــــــداً ولـــــــــن تــــهــــتــــم أبــــــــــــداً، 

وسنتحداها يف الشارع«.
إىل ذلــــــــــــــــــــــــــــــك، فــــــــــــــــــــــــإن اســـــــــــــتـــــــــــــمـــــــــــــرار 
احتجاجات لبنان املتصاعدة، يبقى 
مــن بــني األشــيــاء القليلة املــؤكــدة يف 

الباد.

ترجمة À مكي معمري
ين بوليسي« عن »فور

الطبقة الوسطى تختفي مع 
استفحال األزمة االقتصادية

لبنان.. دولة 
عاجزة ووضع 
إقليمي متأزم

األزمة تفاقمت أكثر مع انتشار الوباء الحالي. À أرشيفية

%75
من سكان لبنان بحاجة إلى 
المساعدة، بعد أن كان 
معظمهم من الطبقة 
الوسطى.

ــــقـــــوات  أفـــــــــاد تــــقــــريــــر فـــلـــســـطـــيـــنـــي بـــــــأن الـ
اإلســــــــــــــرائــــــــــــــيــــــــــــــلــــــــــــــيــــــــــــــة مـــــــــــــنـــــــــــــعـــــــــــــت، أمــــــــــــــــــس، 
ــــيــــــني مـــــــــــن الـــــــــــــوصـــــــــــــول إىل  ــنــ ــ ــيــ ــ ــــطــ ــــلــــــســ ــــفــ الــ
الـــحـــرم اإلبـــراهـــيـــمـــي يف الــخــلــيــل ألداء 

صاة الفجر.
وذكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرت وكــــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــــــة األنــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــاء 
الفلسطينية )وفا(، أمس، أن قوات 
إسرائيلية نصبت الحواجز وشــددت 
مـــــــــــــن إجــــــــــــــراءاتــــــــــــــهــــــــــــــا الــــــــعــــــــســــــــكــــــــريــــــــة عـــــىل 
البوابات اإللكرتونية والطرق املؤدية 
إىل الـــــــــحـــــــــرم اإلبــــــــراهــــــــيــــــــمــــــــي، ومــــنــــعــــت 
املـــــواطـــــنـــــني مــــــن الـــــــوصـــــــول إلــــــيــــــه، ولــــم 
تـــــــســـــــمـــــــح إال بـــــــــــدخـــــــــــول 50 مــــــصــــــلــــــيــــــاً، 
وحـــاولـــت طـــرد املــواطــنــني املــحــتــشــديــن 
ومـــنـــعـــهـــم مـــــن الـــــصـــــاة يف الــــســــاحــــات 

ــيـــــة لـــــلـــــحـــــرم. واســــتــــنــــكــــر مـــديـــر  ــ الـــــخـــــارجـ
أوقــــاف الــخــلــيــل، حــفــظــي أبــوســنــيــنــة، 
ــــتـــــال الــــرامــــيــــة إلفـــــراغ  »إجـــــــــــراءات االحـ
الحرم من املصلني، وذلك من خال 
اإلجــــــــــــــــــــــراءات الــــقــــمــــعــــيــــة والــــتــــعــــســــفــــيــــة 
ــــنــــــني، املـــتـــمـــثـــلـــة يف إغــــــاق  بــــحــــق املــــــواطــ
البوابات اإللكرتونية، وعرقلة حركة 
املــواطــنــني عــىل الــحــواجــز العسكرية، 

واحتجازهم«.
واعتر منع املصلني من الوصول 
إىل داخـــــل الـــحـــرم اإلبـــراهـــيـــمـــي تــعــديــاً 
عـــــــــىل املــــــــقــــــــدســــــــات اإلســـــــــامـــــــــيـــــــــة، الـــــتـــــي 
تــرعــاهــا املـــواثـــيـــق الـــدولـــيـــة الـــتـــي كفلت 

حرية العبادة.
ودعـــــــــــا أبــــوســــنــــيــــنــــة املــــــواطــــــنــــــني إىل 

ــــلـــــوات  ــــلـــــحـــــرم وإقــــــــامــــــــة الـــــصـ الــــــتــــــوافــــــد لـ
فيه، مشراً إىل أن الحرم اإلبراهيمي 
ــــــاف الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، الـــتـــي  ــــــألوقـ يـــتـــبـــع لـ
أعــــلــــنــــت اســــتــــئــــنــــاف الـــــصـــــاة بـــــقـــــرار مــن 

الحكومة الفلسطينية.
وكـــــــــــان رئــــــيــــــس الــــــــــــــــــــوزراء، مـــحـــمـــد 
اشـــتـــيـــة، قــــد أعــــلــــن، أول مــــن أمــــس، 
رزمة من التسهيات عىل اإلجراءات 
االحـــــــــــرتازيـــــــــــة، مـــــــن بــــيــــنــــهــــا إعــــــــــــــادة فـــتـــح 
الكنائس، واملساجد ابتداء من صاة 
فــــــجــــــر الــــــــــيــــــــــوم، بــــــعــــــد إغـــــــاقـــــــهـــــــا لــــثــــاثــــة 
أشــــهــــر مـــتـــتـــالـــيـــة، يف إطـــــــار اإلجــــــــــراءات 
ــــة الــــتــــي اتـــخـــذتـــهـــا الـــحـــكـــومـــة  ــ ــــــرتازيـ االحـ

ملنع انتشار فروس »كورونا«.
 الخليل À د.ب.أ

قوات إسرائيلية تمنع الفلسطينيين من الصالة في الحرم اإلبراهيمي

سلطات االحتالل وضعت الحواجز ومنعت أهالي الخليل من الوصول إلى الحرم اإلبراهيمي.À  أ.ف.ب

يأمل سكان طرابلس أن يصبح مرفأهم - ثاني أكبر ميناء في 
 فقط من الحدود السورية - نقطة 

ً
لبنان وعلى بعد 19 ميال

مهمة إلعادة إعمار سورية، وبالتالي إنقاذ المدينة من 
األزمة، لكّن إعادة اإلعمار في سورية التزال بعيدة.

خالل األشهر القليلة الماضية، مع انخفاض قيمة الليرة 
اللبنانية، بنسبة 60%، أدرك عمال الجمعيات الخيرية، أن 

. ويحتفظ أصحاب محالت البقالة 
ً
الفقر أصبح حالة أكثر انتشارا

والصيادلة، في معظم أنحاء المدينة، بعشرات أو مئات 
السجالت، ألسر غير قادرة على دفع فواتيرها.

مدينة طرابلس تشكو الحرمان والبؤس منذ فترة طويلة. À أرشيفية
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أكد املدير التنفيذي، مشرف الفريق 
األول لـــــــــكـــــــــرة الـــــــــــقـــــــــــدم بـــــــــــنـــــــــــادي حــــــتــــــا، 
عبدالله الــبــدواوي، استمرار أجانب 
الـــفـــريـــق ملـــن يـــرغـــب مــنــهــم يف الـــوجـــود 
مـــع الـــفـــريـــق بـــاملـــوســـم املـــقـــبـــل، مـــؤكـــداً 
أن »حـــتـــا لــــم يــــفــــاوض أيــــــاً مــــن العــبــيــه 
خـــــال الــــفــــرة املــــاضــــيــــة، حـــيـــث يــنــتــظــر 
اتـــــــــــضـــــــــــاح الـــــــــــــرؤيـــــــــــــة بـــــــخـــــــصـــــــوص عـــــــــــودة 

النشاط الكروي«.
وقـــــــــــال الـــــــــــبـــــــــــدواوي، لـــــــــــ»اإلمــــــــــارات 
ــــمــــــســــــك  ــتــ ــ الـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــوم«، إن الــــــــــــــــــنــــــــــــــــــادي مــ
بـــاســـتـــمـــرارهـــم، كــمــا أنــــه لـــم يــفــاوض 
أي العـــــــــب لـــــضـــــمـــــه، وأوضــــــــــــــــح: نــــريــــد 
اســـتـــمـــرارهـــم، إال إذا رغــــب بــعــضــهــم 

ــــيـــــل. وقــــــــال إن هــــنــــاك العـــبـــن  يف الـــــرحـ
ــــقـــــود، ومــــثــــلــــهــــمــــا إعــــــــارة  ــــعـ مــــرتــــبــــطــــن بـ
حتى نهاية املوسم، وهما الربازيليان 
ــــتـــــم  روزا، ونــــــــيــــــــلــــــــتــــــــون مــــــــــــــــــــرا، ولــــــــــــــــم يـ

الــــتــــحــــدث مـــعـــهـــم حــــتــــى اآلن بـــانـــتـــظـــار 
تحديد مصر املوسم الكروي.

وأضــاف: فريق حتا مستعد ألي 
قــــــرار خـــــاص بـــالـــبـــطـــولـــة يـــتـــخـــذه اتـــحـــاد 

ــــلـــــة املـــــــــوســـــــــم أو  ــــتـــــكـــــمـ الــــــــــكــــــــــرة، ســــــــــــــواء بـ
إلــــــــغــــــــائــــــــه، وبـــــــانـــــــتـــــــظـــــــار تــــــحــــــديــــــد مــــصــــر 
ــــتــــــم اتـــــــــخـــــــــاذ اإلجـــــــــــــــــــــراءات  ــــيــ املـــــــــــوســـــــــــم، لــ

الخاصة بعودة النشاط الريايض.

حتا متمسك ببقاء العبيه األجانب

قــــــال مــــصــــدر مــــقــــرب مــــن العــــــب فـــريـــق 
العن، جمال مــعــروف، لـــ»اإلمــارات 
الــيــوم«، إن األخــر لم يجدد تعاقده 
مع »الزعيم« حتى اآلن، وإن كل ما 
أثـــــر يف الــــفــــرة املـــاضـــيـــة عــــن ذلـــــك غــر 
صــــــحــــــيــــــح، وذكــــــــــــــر املـــــــــصـــــــــدر أن األيــــــــــــام 
الـــــــقـــــــادمـــــــة قـــــــد تــــشــــهــــد الـــــــــوصـــــــــول إىل 

صــيــغــة ســيــوقــع بــمــوجــبــهــا الــاعــب 
عىل العقد الجديد.

وذكر املصدر أن األخبار، التي 
جــــــرى تـــــداولـــــهـــــا يف األيـــــــــام األخــــــرة 
ــــتـــــقـــــال  مــــــــن شـــــهـــــر رمــــــــضــــــــان عــــــــن انـ
الاعب لناٍد آخر غر صحيحة، 
وأن االســـــتـــــمـــــرار مـــــع »الــــزعــــيــــم« 

هــو الــخــيــار الــنــهــايئ لجمال مــعــروف، 
خصوصاً أنه يحظى بثقة ودعــم من 
قـــــــــبـــــــــل املـــــــــــــــــــــــــــدرب الــــــــــــــربتــــــــــــــغــــــــــــــايل، بـــــــــيـــــــــدرو 
إيــمــانــويــل. يــذكــر أن عــقــد الــاعــب مع 

بنهاية املوسم.النادي ينتهي 

جمال معروف لم يجدد 
عقده َبْعُد مع العين

40
ألف متابع لتدريبات »الشارقة للدفاع 

عن النفس« االفتراضية

ــــريــــــاضــــــات الـــــــدفـــــــاع عـــن  ــــارقــــــة لــ كــــشــــف نــــــــــادي الــــــشــ
الــنــفــس أن بـــرنـــامـــج الـــتـــدريـــب االفـــــــرايض، الـــذي 
أقـــــــــامـــــــــه يف ألـــــــــعـــــــــاب الـــــجـــــوجـــــيـــــتـــــســـــو والـــــــكـــــــاراتـــــــيـــــــه 
والــتــايــكــوانــدو، شهد متابعة 40 ألــفــاً، تفاعلوا 
مـــع الـــتـــدريـــبـــات املــخــتــلــفــة الـــتـــي قــــام بــهــا مـــدربـــون 
مـــــتـــــخـــــصـــــصـــــون عــــــــــن ُبـــــــــــْعـــــــــــد، ومـــــــــــــن خـــــــــــــال نـــــظـــــام 

االتصال املريئ، يف ظل توقف النشاط الريايض. 
ــــنـــــادي، طــــارق  وأكــــــد عـــضـــو مــجــلــس إدارة الـ
الـــســـويـــدي، يف تــصــريــح صـــحـــايف، أن الــتــدريــبــات 
شـــــــــهـــــــــدت مــــــتــــــابــــــعــــــة كـــــــــبـــــــــرة مــــــــــن داخــــــــــــــــل وخـــــــــــــارج 

اإلمارات، ووصلت إىل 17 دولة.
وقــــال إن املــشــاركــن اســتــفــادوا مــن أشــرطــة 
فــيــديــو ملـــدربـــن مــتــخــصــصــن، صــحــحــت الــعــديــد 

من األخطاء خال التدريبات.

محمد فاضل À الشارقة

محمد أبوإسماعيل À دبيمعاذ كمبال À العين

من مباراة سابقة لحتا. À  من المصدر

جمال معروف. 
À من المصدر

عرض جديد لضم هداف »الفهود« مقابل 40 مليون درهم

الوصل يرفض التفريط في ليما 
وسالمين وصالح

صالح وسالمين يمثالن مستقبل 
الفريق.À من المصدر

الوصل متمسك بالعبيه األساسيين، وعقد ليما يمتد 
حتى 2022، بينما صالح حتى 2023، وسيتم التجديد 
 لسالمين الذي ينتهي عقده الموسم الحالي.

ً
قريبا

هداف الوصل في آخر 6 
سنوات فابيو ليما. À من المصدر

علمت »اإلمارات اليوم« بأن أحد أندية 
دوري الخليج العربي، التي تنافس يف 
الــصــدارة، دخــلــت مــفــاوضــات مــع إدارة 
نــــادي الـــوصـــل، لــضــم هــــداف الــفــريــق يف 
آخر ست سنوات فابيو ليما، بداية من 
املوسم املقبل مقابل 40 مليون درهم، 
إىل جـــانـــب إعـــــــارة العــــبــــن، عــــىل أن يــتــم 

تقسيط املقابل املادي عىل دفعات.
من جهته، أكد مصدر مسؤول يف 
الــوصــل، أن الــنــادي يرفض التفريط يف 
ــــيـــــمـــــا وعــــــــــي ســــاملــــن  خــــــــدمــــــــات كــــــــــلٍّ مــــــــن لـ
وعــــــــــــــي صــــــــــالــــــــــح، الفــــــــــتــــــــــاً إىل أن شــــــركــــــة 
الوصل لكرة القدم، تعمل عىل تدعيم 
صــفــوف الــفــريــق يف املـــوســـم املــقــبــل، مع 
الــحــفــاظ عــىل الــعــنــاصــر األســاســيــة التي 

تشكل القوام الرئيس للفريق.
وقــــــــــال املـــــــصـــــــدر، الــــــــــذي رفــــــــض ذكــــر 
اسمه، إن إدارة الوصل ال تفكر يف بيع 
ــــيـــــو لــــيــــمــــا خـــــــــال فـــــرة  ــــابـ نـــــجـــــم الـــــفـــــريـــــق فـ
االنـــتـــقـــاالت الــصــيــفــيــة املــقــبــلــة، الفـــتـــاً إىل 
أنه من الطبيعي أن يسعى العديد من 

األنــــــــــــــــــديــــــــــــــــــة لـــــــــلـــــــــحـــــــــصـــــــــول عــــــــــــــــىل خـــــــــــدمـــــــــــات 
الاعب، الذي يعد من أفضل الاعبن 

يف الدوري باملواسم األخرة.
ــــادي الــــوصــــل،  ــ وأضـــــــــاف: »رئــــيــــس نـ
ســــــــمــــــــو الــــــــشــــــــيــــــــخ أحــــــــــمــــــــــد بــــــــــــن راشــــــــــــــــــــد آل 
مـــكـــتـــوم، شــــدد عـــىل اســـتـــمـــرار الــعــنــاصــر 
األســـاســـيـــة، ومــــن أبــــرزهــــم لـــيـــمـــا، إذ إن 
ســـمـــوه يـــوفـــر اإلمـــكـــانـــات كـــافـــة لــلــنــادي، 
بــــهــــدف تـــكـــويـــن فــــريــــق قـــــــوي، والـــحـــفـــاظ 

عىل املميزين«.
وعــــــــــــــــــــــن مــــــــســــــــتــــــــقــــــــبــــــــل الـــــــــــــــــــــــــــــــــدويل عــــــي 
ــــاملـــــن، واألنــــــبــــــاء الــــتــــي أشـــــــــارت إىل أن  سـ
هناك صعوبات يف تجديد عقده، قال: 
»ساملن من الركائز األساسية كذلك، 
وال خــــــــــــــــــــاف عـــــــــــــــىل أن شـــــــــــــركـــــــــــــة الــــــــــكــــــــــرة 
مــــتــــمــــســــكــــة بـــــــاســـــــتـــــــمـــــــراره، وســـــيـــــتـــــم بـــعـــد 
االنــتــهــاء مــن اإلجــــــراءات الــخــاصــة كــافــة 
تــــــجــــــديــــــد عــــــقــــــد ســــــــاملــــــــن مـــــــــع الـــــــــوصـــــــــل يف 
الـــــــــــفـــــــــــرة املــــــــقــــــــبــــــــلــــــــة، ألنـــــــــــــــه ال تـــــــــوجـــــــــد نــــيــــة 

لاستغناء عن خدماته«.
وأشــــــار إىل أن األمـــــر نــفــســه يــنــطــبــق 
عـــــــــــىل املـــــــــهـــــــــاجـــــــــم الـــــــــــشـــــــــــاب عـــــــــــي صـــــــالـــــــح، 
ــــاً: صـــــالـــــح يــــعــــد مـــســـتـــقـــبـــل خـــط  مــــــوضــــــحــ

الــــهــــجــــوم يف الـــــوصـــــل واملــــنــــتــــخــــب، ومــــن 
أبـــــــنـــــــاء الــــــــــنــــــــــادي، إذ أثــــــبــــــت وجــــــــــــــوده مـــع 
الــــــــفــــــــريــــــــق يف آخـــــــــــــر مــــــــوســــــــمــــــــن، وإدارة 
الــــــــــــنــــــــــــادي ال تــــــفــــــكــــــر يف االســــــــتــــــــغــــــــنــــــــاء عــــن 
خدماته، أو مناقشة أي من العروض 

التي تلقاها الاعب يف الفرة املاضية.
ــــتـــــد حـــتـــى  ــــيـــــمـــــا يـــــمـ يــــــذكــــــر أن عـــــقـــــد لـ
ــــكـــــرة  2022، بــــيــــنــــمــــا جـــــــــــددت شــــــركــــــة الـ
لعي صالح يف مايو 2018 ملدة خمس 
سنوات حتى 2023، وينتهي عقد عي 
ــــنـــــهـــــايـــــة املـــــــوســـــــم الــــــــــجــــــــــاري، إذ  ســــــاملــــــن بـ
دخـــــــــل أكـــــــــر مـــــــن نـــــــــــاٍد بــــــــــــــدوري الـــخـــلـــيـــج 
الــــعــــربــــي يف مــــفــــاوضــــات مــــن أجــــــل ضــم 
الـــــــــاعـــــــــب الــــــــــــــــــدويل بـــــــــدايـــــــــة مـــــــــن املــــــوســــــم 

املقبل.
وبات فابيو ليما أحد أبرز األسماء 
املـــــــــــــــطـــــــــــــــروحـــــــــــــــة يف ســــــــــــــــــــــوق االنـــــــــــــتـــــــــــــقـــــــــــــاالت 
الصيفية، بعدما تم ضمه إىل صفوف 
املــنــتــخــب الــوطــنــي يف فـــربايـــر املـــــايض، إذ 
يــعــد لــيــمــا مـــن أبـــــرز الـــاعـــبـــن يف دوري 
الخليج العربي، يف آخر ست سنوات، 
كـــــــمـــــــا أنــــــــــــــه هـــــــــــــــــداف الــــــــــوصــــــــــل يف الـــــــفـــــــرة 

نفسها.

أحمد طارق À دبي

كشفت صحيفة »النـــس« الربازيلية أن 
مهاجم الظفرة، الربازيي جواو بيدرو، 
تلقى عروضاً شفهية من أندية إماراتية 
وأخــــــــــــــــرى صــــيــــنــــيــــة وبــــــــرازيــــــــلــــــــيــــــــة، ملـــــــغـــــــادرة 
صــــفــــوف فـــريـــقـــه خــــــال فــــــرة االنــــتــــقــــاالت 
الــــــصــــــيــــــفــــــيــــــة، خــــــــصــــــــوصــــــــاً بـــــــعـــــــد أن لــــفــــت 
االنــتــبــاه بفضل تألقه وقــيــادة فريقه إىل 

نهايئ كأس رئيس الدولة.
وقـــــــــــالـــــــــــت الــــــصــــــحــــــيــــــفــــــة إن املــــــهــــــاجــــــم 
ــــيـــــه انــــتــــبــــاه الــــعــــديــــد مــن  الـــــــربازيـــــــي شــــــد إلـ

األنـــديـــة داخـــــل وخــــــارج اإلمـــــــارات بسبب 
قدراته التهديفية العالية، حيث خاض 
يف املوسم الحايل 23 مــبــاراة، واستطاع 

أن يسجل 15 هدفاً.
وأشــــــــارت الــصــحــيــفــة الـــربازيـــلـــيـــة إىل 
أن مـــتـــوســـط أهـــــــــداف الــــاعــــب يف املــــبــــاراة 

يبلغ 0.65، ما أثار اهتمام األندية التي 
التـــــزال عــروضــهــا شفيهة فــقــط وليست 
ــــيـــــة، وأن هــــــــذه األنـــــــديـــــــة التــــــــــــزال يف  ــــمـ رسـ
مفاوضات مبكرة مع نادي الظفرة الذي 

يملك بطاقة الاعب.
وكان موقع »ترا« الربازيي أشار، 
يف وقت سابق، إىل أن الاعب الربازيي 
انــــتــــقــــل لــــصــــفــــوف الــــظــــفــــرة يف يــــولــــيــــو مــن 
الــعــام املـــــايض، ويــعــيــش فـــرة رائــعــة مع 
ناديه الجديد، وهو حالياً يتصدر ترتيب 
الاعبن الربازيلين الذين ينشطون يف 
الدوريات الـ22 املنتشرة يف شمال القارة 

اإلفــــريــــقــــيــــة والـــــجـــــزء الــــغــــربــــي مـــــن الــــقــــارة 
اآلســـيـــويـــة. وأوضــــــح املـــوقـــع الــــربازيــــي أن 
ــــفـــــرة جــــــــــواو بــــيــــدرو  صــــــــــــدارة مــــهــــاجــــم الـــــظـ
لــــــــرتــــــــيــــــــب أكـــــــــــــــر الـــــــــاعـــــــــبـــــــــن الــــــــربازيــــــــلــــــــيــــــــن 
تـــــســـــجـــــيـــــاً جـــــــــــــــاءت لــــــكــــــونــــــه اســـــــتـــــــطـــــــاع أن 
يــــســــجــــل 12 هــــــــدفــــــــاً يف 17 مـــــــــبـــــــــاراة فـــقـــط 
خــاضــهــا يف الــــــــدوري مـــع الـــفـــريـــق، بينما 
سجل العــب فــريــق الــوصــل، فابيو ليما 
12 من أصل 19 مباراة، وأشار املوقع إىل 
أن لـــــــــــــدى جــــــــــــــــواو بــــــــــيــــــــــدرو ثــــــــاثــــــــة أهـــــــــــــداف 
أخـــرى، لكنه سجلها يف مسابقة كأس 

الخليج العربي.
مهاجم الظفرة البرازيلي بيدرو. À من المصدر

عروض إماراتية - صينية - برازيلية لمهاجم الظفرة بيدرو
بيدرو سجل للظفرة 

بالموسم الحالي 15 
 في 23 مباراة.

ً
هدفا

معاذ كمبال À أبوظبي
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الشويهي: ال يمكن للشارقة عرض 
إيغور للبيع ألنه »نصف الفريق«

اعــــــــــــــتــــــــــــــر ســــــــــــــبــــــــــــــاح نــــــــــــــــــــــــــــادي الــــــــــــوصــــــــــــل 
واملـــنـــتـــخـــب، عـــمـــر الـــحـــمـــادي، أن 
»إقــــامــــة بــطــولــة كــــأس اإلمــــــارات 
للياقة البدنية يف السباحة عن 
بــعــد، الــجــمــعــة املــقــبــل، فــرصــة 
ــــتـــــحـــــضـــــر الــــــجــــــيــــــد قــــــبــــــل عـــــــــودة  ــــلـ لـ
املـــــــنـــــــافـــــــســـــــات«، مــــــبــــــديــــــاً ســـــعـــــادتـــــه 
بــــــــــــــالــــــــــــــفــــــــــــــكــــــــــــــرة. وقـــــــــــــــــــــــــــــــال الـــــــــــــحـــــــــــــمـــــــــــــادي 
ــــبـــــطـــــولـــــة  لــــــــــــــــ»اإلمـــــــــــــــارات الــــــــــيــــــــــوم« إن الـ
تـــــــــــحـــــــــــافـــــــــــظ عــــــــــــــــى الـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــاقـــــــــــة الــــــــبــــــــدنــــــــيــــــــة 
لـــاعـــبـــن، حــتــى يـــواصـــلـــوا الــتــدريــبــات 
بــــــــشــــــــكــــــــل يــــــــــــومــــــــــــي تــــــــــــحــــــــــــضــــــــــــراً لــــــــــعــــــــــودة 

النشاط.

وأعلن اتحاد السباحة قبل أيام 
عــــــن الــــبــــطــــولــــة بــــمــــشــــاركــــة املـــقـــيـــمـــن، 
ــــا حــــســــب عــــدد  ــــهـ ــــامـ عــــــى أن تـــــحـــــدد أيـ

املشاركن.
وأضـــــــــــــــــــــاف الــــــــــحــــــــــمــــــــــادي الـــــــــــذي 

يعمل يف الدفاع املدين بدبي: 
»أحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرص يــــــــــــــــــومــــــــــــــــــيــــــــــــــــــاً عــــــــى 

الــــــــــــــتــــــــــــــدريــــــــــــــبــــــــــــــات مــــــــــــــــن أجـــــــــــل 
الــــــــحــــــــفــــــــاظ عــــــــــى الـــــلـــــيـــــاقـــــة 
الـــــــــبـــــــــدنـــــــــيـــــــــة حـــــــــتـــــــــى عـــــــــــــودة 
أن  وأرى  الـــــــــــــــنـــــــــــــــشـــــــــــــــاط، 
الــبــطــولــة فـــرصـــة مــواتــيــة 
ورائـــــــــــــــعـــــــــــــــة مـــــــــــــن االتـــــــــــحـــــــــــاد 
إلعادة أجواء البطوالت 

إىل السباحن«.

كـــــــــشـــــــــف حــــــــــــــــــــــارس نــــــــــــــــــــــادي بـــــــــورنـــــــــمـــــــــوث 
اإلنـــــــــجـــــــــلـــــــــيـــــــــزي لــــــــــكــــــــــرة الــــــــــــــقــــــــــــــدم، آرون 
رامــــســــدايــــل، أمــــــس، أنـــــه ُصــــــدم لـــدى 
اكــــتــــشــــاف إصــــابــــتــــه بـــــفـــــروس كـــــورونـــــا 
املـــــــســـــــتـــــــجـــــــد، مــــــــعــــــــتــــــــراً أن األمـــــــــــــــــر كـــــــان 
»مخيفاً ومثراً للقلق«، رغم تأكيده 
أنــــه ال يـــعـــاين عـــــــوارض. وتــــم تــســجــيــل 
ثماين حاالت إصابة بعد جولتن من 
الفحوص التي أجرتها رابطة الدوري 
املــــــــــــمــــــــــــتــــــــــــاز ملــــــــخــــــــتــــــــلــــــــف الـــــــــــــــــفـــــــــــــــــرق، ضـــــمـــــن 
ــــنـــــاف مـــحـــتـــمـــل  ــــئـ ــــتـ االســــــــتــــــــعــــــــدادات السـ

ملنافسات الدوري يف يونيو.
وقال رامسدايل لصحيفة »ذي 
صــــن«: »كــــان األمــــر صــدمــة بــا شــك. 
لـــم أخـــالـــط أحـــــداً )يف 

الـــــــــــــــفـــــــــــــــرة املـــــــــــــــاضـــــــــــــــيـــــــــــــــة(، لــــــــكــــــــنــــــــنــــــــي اآلن 
مــــصــــاب«. وتـــابـــع »ال تــظــهــر عــّي 

أي عــــــــــــــوارض، لـــــــــذا الــــتــــقــــاط 
شــــــــــــــــخــــــــــــــــص شــــــــــــــــــــــــــــــــاب ويف 
صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جـــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــدة 
لـــــــــــــلـــــــــــــعـــــــــــــدوى، هـــــــــــــــو أمــــــــــر 
مخيف ومثر للقلق«.

وجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءت نــــــــــتــــــــــيــــــــــجــــــــــة 
الـــــــــفـــــــــحـــــــــص الــــــــــــــــــــــذي خـــــــــضـــــــــع لـــــه 

رامـــــــــســـــــــدايـــــــــل يف الـــــــجـــــــولـــــــة األوىل 
ــبــــيــــة، لـــــكـــــن نــــتــــيــــجــــة الــــــثــــــاين كــــانــــت  ــلــ ســ
مــــغــــايــــرة. ورجـــــــح الـــــحـــــارس أن يـــكـــون 
الــتــقــط الــعــدوى خــال زيــارتــه متجراً 

للمواد الغذائية بغرض التبضع.
لندن À أ.ف.ب

حارس إنجليزي مصدوم بعد 
إصابته بفيروس كورونا

بورخا
ذكرت صحيفة »إلبيريوديكو« اإلسبانية أن أحد أندية دوري 
الخليج العربي دخل في مفاوضات مع الالعب اإلسباني 

بورخا باستون، الذي يلعب في صفوف أستون فيال 
اإلنجليزي، مشيرة إلى وجود عرض آخر من ريال سرقسطة 

لضم الالعب بداية من الموسم المقبل.

خفض
علمت »اإلمارات اليوم« ببدء أحد أندية دبي مفاوضة 

الجهاز الفني لفريق السلة، بهدف خفض قيمة الرواتب، في 
ظل التوجهات السائدة على صعيد خفض الميزانيات في 

 بأن عقد الجهاز 
ً
 بكرة القدم، علما

ً
األلعاب كافة، أسوة

الفني مستمر حتى نهاية الموسم الحالي.

تفاوض  
ينتظر أن تعقد لجنة المنتخبات والشؤون الفنية في اتحاد 
الكرة جلسة مهمة في األيام المقبلة، لتحديد الشروط  

الخاصة ببدء مرحلة التفاوض مع المدربين المرشحين لتدريب 
المنتخب، بعدما منحها اتحاد الكرة الضوء األخضر لبدء 

مفاوضة األسماء المحددة في القائمة النهائية.

ب
سة مالع

رم

الحمادي: بطولة اللياقة البدنية للسباحة 
تحضير جيد قبل عودة المنافسات

سباح الوصل محمد أبوإسماعيل À دبي
عمر 

الحمادي.  
À من المصدر

ــــيــــــل الــــــاعــــــبــــــن، عـــبـــيـــد  حـــــــــدد وكــ
الشويهي، القيمة السوقية 
لــنــجــم الـــشـــارقـــة، وأفــضــل 
العب يف دوري الخليج 
الــــــــــــــــعــــــــــــــــربــــــــــــــــي املــــــــــــــوســــــــــــــم 
املــايض، الرازيي 
اإليــــــــــــــطــــــــــــــايل   -

إيغور 

كورنادوـ  بـ10 ماين يورو، علماً بأن 
ــــيـــــمـــــة الـــــســـــوقـــــيـــــة لــــــــاعــــــــب، حـــســـب  ــــقـ الـ
مــــــــــــــــوقــــــــــــــــع »تــــــــــــــرانــــــــــــــســــــــــــــفــــــــــــــر مـــــــــــــــــــاركـــــــــــــــــــت«، 
املـــــــتـــــــخـــــــصـــــــص يف الـــــــقـــــــيـــــــمـــــــة الــــــســــــوقــــــيــــــة 
لــاعــبــن، تــراجــعــت مـــن ســتــة مــايــن 

يورو إىل 4.8 ماين يورو.
وقــــــــــــــــال الـــــــشـــــــويـــــــهـــــــي لــــــــــــــــ»اإلمـــــــــــــــارات 
الــيــوم«، عــن احــتــمــال تخي الشارقة 
عــن الـــاعـــب، إن »الــشــارقــة ال يمكنه 
عـــــــــــــرض إيــــــــــغــــــــــور لــــــلــــــبــــــيــــــع، ألنـــــــــــــه نــــصــــف 
الفريق«. وقال إنه أفضل الاعبن يف 
ــــة الـــتـــي  ــــابــ ــــيـــــاً، رغــــــم اإلصــ الـــــــــــدوري حـــــالـ
تـــــــــــعـــــــــــرض لـــــــــهـــــــــا يف الـــــــــــــفـــــــــــــرة املـــــــــاضـــــــــيـــــــــة، 
وحـــــــــرمـــــــــتـــــــــه مــــــــــــن الـــــــــظـــــــــهـــــــــور بــــــمــــــســــــتــــــواه 
الحقيقي يف بعض املــبــاريــات، قبل 
تـــــوقـــــف الــــــــــــدوري بـــســـبـــب جـــائـــحـــة 

كورونا.
وأكــــد الــشــويــهــي أنـــه »مــهــمــا 

كانت اإلغــراءات فلن يفرط الشارقة 
يف الــــــــاعــــــــب«، وأشــــــــــــار إىل أن إيــــغــــور 
أظهر ذلــك حن قــاد الفريق للتتويج 
بـــــــدرع الـــــــــدوري املــــوســــم املــــــــايض، وهـــو 
قـــــــــــــــــادر عــــــــــى تـــــــقـــــــديـــــــم أكــــــــــــــر يف الـــــــفـــــــرة 
املقبلة. وقال »الشارقة ليس بحاجة 
إىل املال، وإنما للبطوالت، والعودة 

إىل مكانته الطبيعية«.
وأضــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف: »ارتـــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــاع الـــــــقـــــــيـــــــمـــــــة 
الـــســـوقـــيـــة لـــاعـــب إيــــغــــور جـــــاء نــتــيــجــة 
ــــطــــــور الــــــــــــذي ظـــل  ــتــ ــ ــــتــــــوى الـــــفـــــنـــــي املــ املــــــســ
ــيــــاً  ــــتـــــر حــــالــ ــــقـــــدمـــــه مـــــــع فـــــريـــــقـــــه، ويـــــعـ يـ
املـــــحـــــرف األجــــنــــبــــي األبــــــــــرز يف الــــــــدوري 
اإلمـــــــــارايت، ويــســتــحــق أن يـــكـــون أغـــى 
العــــــــــب أجــــنــــبــــي 

يف دوريـــنـــا«. يــذكــر أن عــقــد إيــغــور مع 
الشارقة يمتد حتى 2023، علماً بأن 
رئيس مجلس إدارة نــادي الشارقة، 
عي سالم املدفع، أعلن أخراً خال 
تـــصـــريـــحـــات إعــــامــــيــــة لـــقـــنـــاة الـــشـــارقـــة 
الــــــــريــــــــاضــــــــيــــــــة أن إيــــــــــغــــــــــور مـــــســـــتـــــمـــــر مــــع 
الشارقة، وأنه لم يتلق أي عرض من 

أي ناٍد بشأنه.
ــــارقــــــة 11  ولـــــعـــــب إيــــــغــــــور مــــــع الــــــشــ
مـــــــبـــــــاراة يف الـــــــــــــدوري هــــــــذا املــــــوســــــم مــن 
أصـــــــــــل 19 مــــــــــبــــــــــاراة لــــــلــــــفــــــريــــــق، بـــســـبـــب 
اإلصــابــة التي تعرض لها يف العضلة 
الضامة يف ديسمر من العام املايض، 
خــال مــبــاراة فريقه أمــام حتا يف دور 
الـــــــــــــــــــــــــــــ16 يف مـــــــــســـــــــابـــــــــقـــــــــة كـــــــــــــــــــأس رئـــــــيـــــــس 
الـــــــــدولـــــــــة، وخــــــضــــــع بــــســــبــــبــــهــــا لـــعـــمـــلـــيـــة 

جراحية. 
وأضـــــــاف الـــشـــويـــهـــي »إيــــغــــور يــعــد 

العباً مهماً ومؤثراً يف الشارقة بحكم 
الدور الذي يقوم به يف الفريق، وقد 
شاهدنا كيف أن الفريق تراجع أثناء 
غيابه عنه بسبب اإلصابة يف ديسمر 
املـــــــــايض«. وأشــــــــار إىل أن إيــــغــــور العـــب 
مــــــــــهــــــــــاري، رغـــــــــــم أنـــــــــــه صـــــــانـــــــع ألـــــــعـــــــاب، 
ويـــلـــعـــب خـــلـــف املـــهـــاجـــمـــن، الفــــتــــاً إىل 
أن الـــــــاعـــــــب يــــتــــمــــتــــع بـــــإمـــــكـــــانـــــات فـــنـــيـــة 
ــــاجــــــة إىل  عــــــالــــــيــــــة، وأن الـــــــشـــــــارقـــــــة بــــــحــ
ــــفـــــرة املـــقـــبـــلـــة مـــــن أجـــل  خــــدمــــاتــــه يف الـ

االستمرار يف حصد البطوالت. 
وأكمل »الشارقة لديه، بجانب 
الدعم الحكومي، دعم استثماري، 
لذلك فإن االستقرار يعد أمراً مهماً 
ــــبـــــة لـــــــــــه، ولــــــــذلــــــــك فـــــــإنـــــــه لـــيـــس  ــــنـــــسـ ــــالـ بـ
بــحــاحــة إىل املـــال لــبــيــع إيـــغـــور، كــونــه 
العــبــاً مــؤثــراً فنياً وإداريــــاً وجماهرياً 

يف الفريق«.

وكيل الالعبين حدد قيمة النجم البرازيلي بـ 10 ماليين يورو

منصور السندي À الشارقة

كشف نائب رئيس اتحاد كرة اليد، 
رئـــــــيـــــــس لـــــجـــــنـــــة املــــــنــــــتــــــخــــــبــــــات، مـــحـــمـــد 
شــــــريــــــف، عــــــن تــــحــــديــــد يــــولــــيــــو املـــقـــبـــل 
لبدء مــراحــل اإلعـــداد األوىل ملنتخب 
الــــنــــاشــــئــــن، تــــحــــضــــراً لـــلـــمـــشـــاركـــة يف 
الـــــــــــتـــــــــــصـــــــــــفـــــــــــيـــــــــــات اآلســــــــــــــــــيــــــــــــــــــويــــــــــــــــــة، الـــــــــتـــــــــي 
تــــســــتــــضــــيــــفــــهــــا كـــــــازاخـــــــســـــــتـــــــان مـــــــــن 24 
أكتوبر إىل الثالث من نوفمر العام 
ــــال  ـــــونــــــديــ الـــــــــــجـــــــــــاري، واملـــــــؤهـــــــلـــــــة إىل مـ
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وقـــــــــــــــــــــــــال شـــــــــــــريـــــــــــــف لــــــــــــــــــــــــ»اإلمـــــــــــــــــــــــارات 
ــــنــــــي  الــــــــــــيــــــــــــوم«: »أبــــــــــــــــــدى املــــــــــــــــــدرب الــــــوطــ
قاسم عاشور رغبته يف أن تبدأ أوىل 
املـــــراحـــــل يف أغــــســــطــــس، إال أن رؤيــــة 
االتحاد ولجنة املنتخبات فّضلت أن 
تــــــبــــــدأ يف يـــــولـــــيـــــو عــــــــر تـــــــدريـــــــبـــــــات )عـــــن 
بعد(، عى أن تنتقل إىل التدريبات 
املــــجــــمــــعــــة وفــــــقــــــاً لـــــــأوضـــــــاع الـــصـــحـــيـــة 

وجهوزية الصاالت«.
وأضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف: »تـــــــــــــمـــــــــــــثـــــــــــــل بـــــــــطـــــــــولـــــــــة 
كـــــــازاخـــــــســـــــتـــــــان مـــــحـــــطـــــة مـــــهـــــمـــــة لــــهــــذه 
املـــــــــجـــــــــمـــــــــوعـــــــــة مـــــــــــــن الـــــــــــاعـــــــــــبـــــــــــن، كـــــــــون 
املنتخب يضم يف مجمله عناصر من 
مـــنـــتـــخـــب األشـــــبـــــال املـــطـــعـــم بـــالـــعـــديـــد 
من الناشئن، ضمن خطة طموحة 
لــاتــحــاد طويلة األمـــد لبناء منتخب 
مستقبي، بجانب وجود رغبة قوية 
مـــــــــــــن اتـــــــــــــحـــــــــــــاد الــــــــلــــــــعــــــــبــــــــة بــــــاســــــتــــــضــــــافــــــة 
التصفيات بعد املقبلة يف اإلمــارات، 
واالســـــــــــــتـــــــــــــفـــــــــــــادة مـــــــــــن عــــــــــامــــــــــي األرض 
والــجــمــهــور، ولــتــكــون بمثابة العبور 

إىل املونديال«.
وعــــن تـــضـــارب مــوعــد مــشــاركــتــي 
الــــــــنــــــــاشــــــــئــــــــن والـــــــــــشـــــــــــبـــــــــــاب يف أكـــــــتـــــــوبـــــــر 
املـــقـــبـــل، قـــــال: »هـــنـــاك تـــوجـــه عــــام يف 
االتــــــحــــــاد لـــــاعـــــتـــــذار عـــــن املـــــشـــــاركـــــة يف 
الــتــصــفــيــات اآلســـيـــويـــة لــلــشــبــاب الــتــي 
تــســتــضــيــفــهــا مـــديـــنـــة شــــــــراز يف إيــــــران 

من الــســادس إىل 15 أكتوبر املقبل، 
ألنـــــــه كـــــــان مــــــن املــــــفــــــرض أن تـــــقـــــام يف 
أغـــســـطـــس، وتــــم تــأجــيــلــهــا ألكــــر من 
مـــــــرة، إضــــافــــة إىل أن مـــعـــظـــم العــبــي 
مــــنــــتــــخــــب الـــــشـــــبـــــاب هـــــــم مـــــــن مــــوالــــيــــد 

الــــــتــــــي ســـتـــضـــعـــهـــم  2000 و2001، 
ضــــمــــن قــــــوائــــــم املــــلــــتــــحــــقــــن بـــالـــخـــدمـــة 
الــــــــــوطــــــــــنــــــــــيــــــــــة، وانــــــــــــــتــــــــــــــهــــــــــــــاًء بــــــــــــــاألوضــــــــــــــاع 
ــــــيـــــــة يف إيــــــــــــــــــــــــران، وصـــــــعـــــــوبـــــــات  الـــــــصـــــــحـ

التنقل والسفر«.

تحديد يوليو المقبل 
لبدء تحضيرات 

منتخب ناشئي اليد 
لتصفيات آسيا

االتحاد يتجه لالعتذار عن المشاركة 
في تصفيات آسيا للشباب في 

أكتوبر المقبل.

جوني جبور À دبي

تصفيات الناشئين تقام في كازاخستان أكتوبر المقبل. À من المصدر

عبيد الشويهي:

»الشارقة ليس بحاجة إلى المال وإنما للبطوالت 
والعودة إلى مكانته الطبيعية«.

لعب إيغور مع الشارقة 11 مباراة 
في دوري هذا الموسم.. 
وعقده مستمر حتى 2023

نجم فريق الشارقة 
إيغور كورنادو. À تصوير: 

إريك أرازاس

حارس بورنموث 
رامسدايل لم 
يصدق إصابته 

بالفيروس.  
À من المصدر
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حدد مجلس دبي الريايض مجموعة 
من اإلجراءات االحرتازية، التي يجب 
اتــبــاعــهــا داخـــــل مـــراكـــز تـــدريـــب الــلــيــاقــة 
الــــبــــدنــــيــــة واألكــــــاديــــــمــــــيــــــات الــــريــــاضــــيــــة، 
اتـــــســـــاقـــــاً مـــــع الـــــضـــــوابـــــط الـــــــصـــــــادرة عــن 
الــلــجــنــة الــعــلــيــا لــأزمــات والـــكـــوارث يف 
دبــــــــــــــي، لـــــحـــــمـــــايـــــة مــــــــمــــــــاريس األنـــــشـــــطـــــة 
الــــــريــــــاضــــــيــــــة مـــــــن جـــــائـــــحـــــة »كــــــــــورونــــــــــا«، 
وذلــــك مــع بـــدء ســريــان قــــرار اســتــئــنــاف 
الـــــنـــــشـــــاط الـــــــريـــــــايض يف مــــــراكــــــز تـــــدريـــــب 
الـــــلـــــيـــــاقـــــة الـــــبـــــدنـــــيـــــة واألكـــــــاديـــــــمـــــــيـــــــات يف 
إمـــــــارة دبــــــي، الــــيــــوم، ضـــمـــن الــــقــــرارات 
التي صدرت عن اللجنة العليا إلدارة 
األزمات والكوارث، الذي ُعقد مساء 
أول مــــــــن أمــــــــــس عــــــــن ُبــــــــعــــــــد، بــــحــــضــــور 
ســــمــــو الــــشــــيــــخ مــــكــــتــــوم بـــــن مـــحـــمـــد بــن 
راشـــد آل مــكــتــوم، نــائــب حــاكــم دبــي، 
وســمــو الــشــيــخ مــنــصــور بــن مــحــمــد بن 
راشــــــــــــــد آل مـــــــكـــــــتـــــــوم، رئــــــــيــــــــس الــــلــــجــــنــــة 
الـــعـــلـــيـــا إلدارة األزمـــــــــات والــــــكــــــوارث يف 

دبي.
ــــــرورة  وتـــــنـــــّص اإلجــــــــــــــراءات عـــــى ضـ
ــــيـــــم املـــــــنـــــــشـــــــآت الـــــــريـــــــاضـــــــيـــــــة، وكــــــل  تـــــعـــــقـ
األجهزة واألدوات واملعدات ووسائل 

الــــــنــــــقــــــل، مـــــــن خــــــــــال إحــــــــــــدى شـــــركـــــات 
الـــتـــعـــقـــيـــم املـــعـــتـــمـــدة مـــــن بـــلـــديـــة دبـــــي، 
وإصــــــدار شـــهـــادة تــثــبــت ذلـــــك، ووضـــع 

نــــــــــــظــــــــــــام تـــــــعـــــــقـــــــيـــــــم دائـــــــــــــــــــــــــــم، مــــــــــــــع تـــــــوفـــــــر 
مــــــعــــــقــــــمــــــات يف األمــــــــــــاكــــــــــــن الــــــــضــــــــروريــــــــة 

باملنشأة.

ويــــتــــوجــــب كــــذلــــك املــــحــــافــــظــــة عــى 
مسافة التباعد الجسدي، بما ال يقل 
عـــــــــــن مـــــــــــرتيـــــــــــن، ووضـــــــــــــــــع فـــــــــــواصـــــــــــل بــــن 
ــــخــــــدمــــــة يف األنـــــشـــــطـــــة  ــتــ ــ األجــــــــــهــــــــــزة املــــــســ

الرياضية، لضمان وقاية املمارسن.
ومـــن اإلجـــــراءات أيــضــاً، التجهيز 
لــــعــــودة الـــنـــشـــاط بـــمـــا ال يـــتـــجـــاوز %50 
مــن طــاقــة استيعاب املــنــشــأة، عــى أن 
يـــحـــدد كـــل مـــركـــز تـــدريـــب لــيــاقــة بــدنــيــة 
وأكـــاديـــمـــيـــة ســـاعـــات الــعــمــل الــخــاصــة 
بــهــمــا، وفـــقـــاً لــلــســاعــات املــتــاحــة خـــارج 

إطار ساعات التعقيم.
وكــــــــــــــــــــــــــــذلــــــــــــــــــــــــــــك إلــــــــــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــــــــــاء مـــــــــــــنـــــــــــــاطـــــــــــــق 
الــتــجــمــعــات، إذ ال ُيــســمــح للمتدربن 
بـــالـــتـــجـــمـــع، والــــتــــأكــــد مــــن إغــــــاق غـــرف 
تـــــــبـــــــديـــــــل املــــــــــابــــــــــس وخــــــــــــزائــــــــــــن األمــــــتــــــعــــــة 
وكـــبـــائـــن االســـتـــحـــمـــام بـــكـــل أشـــكـــالـــهـــا، 
ويــــــجــــــب تــــعــــقــــيــــم املــــــراحــــــيــــــض الــــخــــاصــــة 
بكل منشأة رياضية عقب استخدامها 

مباشرة. وسيتم إلزام كل الرياضين 
بالتقيد بارتداء كمامات الوجه طوال 
الــــوقــــت، وأثــــنــــاء مـــمـــارســـة الـــتـــمـــاريـــن، 
ســواء كــانــت خفيفة أو معتدلة، مع 
إمـــــكـــــانـــــيـــــة خــــفــــضــــهــــا أو خــــلــــعــــهــــا أثـــــنـــــاء 

ممارسة التمارين الشاقة.
ويـــــــــــتـــــــــــم تـــــــنـــــــظـــــــيـــــــف املـــــــــــــــعـــــــــــــــدات ذات 
االستخدام املتكرر، التي يستخدمها 
أو يــــلــــمــــســــهــــا األعـــــــــــضـــــــــــاء، والــــتــــنــــظــــيــــف 
الـــــدائـــــم لــــأرضــــيــــات واملــــــعــــــدات بــشــكــل 

دائم.
ويـــــــتـــــــوجـــــــب أيـــــــــضـــــــــاً تــــــــوفــــــــر أجــــــهــــــزة 
لــــــــــقــــــــــيــــــــــاس درجــــــــــــــــــــــــة حـــــــــــــــــــــــــــــرارة الـــــــــعـــــــــمـــــــــاء 
والعاملن واملدربن واملشاركن قبل 
ــــيـــــة، وعــــــدم  ــــبـ ــــتـــــدريـ انــــــطــــــاق الــــحــــصــــة الـ
الــــــســــــمــــــاح بـــــــدخـــــــول أي شـــــخـــــص تــــزيــــد 
حــــــــــــــــــــــرارة جـــــــســـــــمـــــــه عــــــــــــى 37.5 درجــــــــــــة 

مئوية.
وال يسمح بممارسة النشاط ملن 

هم دون سن 12 سنة، أو الذين تزيد 
ســـنـــهـــم عــــى 60 ســــنــــة، واألمــــــــر نــفــســه 
بالنسبة ألي شخص مصاب بكحة أو 
ــــفـــــس، أو  ــنـ ــ ــتـ ــ حـــــــــــــرارة أو صـــــعـــــوبـــــة يف الـ
ــتــــنــــفــــي أو  يـــــعـــــاين أمــــــــــــراض الـــــجـــــهـــــاز الــ

نقص املناعة.
وعــــــــــــــــــــــــــــــــى كــــــــــــــــــــــــل هــــــــــــــــــــــــــــــــذه املــــــــــــــنــــــــــــــشــــــــــــــآت 
واملـــــــــــــســـــــــــــؤولـــــــــــــن عــــــــنــــــــهــــــــا واملــــــــــــمــــــــــــارســــــــــــن، 
االلــــــــتــــــــزام بــــالــــتــــوجــــيــــهــــات واإلرشــــــــــــــادات 
التي تصدرها الجهات الصحية والتي 

يتم تحديثها من وقت آلخر.
وال تــشــمــل عـــودة الــنــشــاط مــراكــز 
الـــــســـــبـــــاحـــــة والــــــــريــــــــاضــــــــات املــــــائــــــيــــــة الــــتــــي 
تــــــــمــــــــارس داخـــــــــــــل الـــــــــصـــــــــاالت املــــغــــلــــقــــة، 
وسُتحدد عودة النشاط فيها الحقاً.

وآخـــــر هــــذه اإلجـــــــــراءات، االلـــتـــزام 
بــــالــــتــــوجــــيــــهــــات الــــــــصــــــــادرة عــــــن الـــلـــجـــنـــة 
ــــا لـــــــــأزمـــــــــات والـــــــــــكـــــــــــوارث بــــــإمــــــارة  ــــيـ ــــلـ الـــــعـ

دبي، والجهات املعنية.

القرار يشمل مراكز اللياقة البدنية واألكاديميات الرياضية

ين ونصف الشهر بسبب فيروس »كورونا«. À من المصدر استئناف نشاط المراكز الرياضية بعد توقف نحو شهر

سيد مصطفى À دبي

عــــــــّر أغـــــلـــــب قــــــــــراء »اإلمــــــــــــــــــارات الـــــيـــــوم« 
ــــيـــــهـــــا عــــــــى مــــخــــتــــلــــف مــــنــــصــــات  ــــابـــــعـ ــــتـ ومـ
الــــتــــواصــــل االجــــتــــمــــاعــــي، عـــــن حـــمـــاس 
كبر لــعــودة نشاط األنــديــة الرياضية 
وصـــــــــــاالت الــــلــــيــــاقــــة الــــبــــدنــــيــــة يف دبــــــي، 
ضمن قرار عام يف إمارة دبي للسماح 
بــــــــاســــــــتــــــــئــــــــنــــــــاف أنـــــــــشـــــــــطـــــــــة يف قـــــــطـــــــاعـــــــات 
ــــريــــــاضــــــة، عــــــى أن  مـــخـــتـــلـــفـــة، بـــيـــنـــهـــا الــ
يــــبــــدأ ســــريــــان الـــــقـــــرار الـــــيـــــوم، ويف ظــل 
مـــــــــــــــجـــــــــــــــمـــــــــــــــوعـــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــــن الـــــــــــــتـــــــــــــوجـــــــــــــيـــــــــــــهـــــــــــــات 
واإلجــــــــــــــــــــــــــــــــراءات االحـــــــــــــــرتازيـــــــــــــــة الــــــــتــــــــي تــــم 
تــحــديــدهــا لــلــحــد مـــن انـــتـــشـــار فـــروس 

»كورونا«. 
واســـتـــطـــلـــعـــت »اإلمـــــــــــارات الــــيــــوم« 
آراء الـــــقـــــراء مــــن خـــــال حـــســـابـــاتـــهـــا يف 
»فـــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــوك«، و»تــــــــــــــــــــــــــــــــــويــــــــــــــــــــــــــــــــــرت«، 
و»إنــــــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــــــــــرام«، عــــــــــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــدى 
استعدادهم للعودة إىل نشاطاتهم 
الــــريــــاضــــيــــة مـــــن داخـــــــل األنــــــديــــــة، الـــتـــي 
انقطعوا عنها طوال الفرتة السابقة.

وأبـــــدى األغــلــبــيــة مــنــهــم حــمــاســاً 
كــــــــــــبــــــــــــراً لــــــــــلــــــــــقــــــــــرار وتــــــــــــأيــــــــــــيــــــــــــداً لــــــــــــــــه، مــــع 
تـــــــــشـــــــــديـــــــــدهـــــــــم عــــــــــــــى االلــــــــــــــــــتــــــــــــــــــزام بـــــكـــــل 
التوجيهات واإلجراءات االحرتازية، 
وقالوا إن التدريبات عن ُبعد خال 
الـــــــــــفـــــــــــرتة املــــــــاضــــــــيــــــــة لـــــــــــم تـــــــكـــــــن مـــــفـــــيـــــدة 
إجـــــــــمـــــــــاالً، وغـــــــــــاب عــــنــــهــــا الـــــحـــــمـــــاس، 
بـــــــــــجـــــــــــانـــــــــــب عــــــــــــــــــــــدم تــــــــــــــــوافــــــــــــــــر األجــــــــــــــهــــــــــــــزة 
املــنــاســبــة، يف حـــن أبــــدى قــلــة منهم 
تـــــــــــرددهـــــــــــم بـــــــخـــــــصـــــــوص هـــــــــــــذا األمـــــــــــــر، 
قــائــلــن إن الــوقــت املــنــاســب لــم يحن 

بعد.
واتــــفــــق الـــجـــمـــيـــع عــــى أن األنـــديـــة 
ــــيـــــة بــــالــــنــــســــبــــة لــــهــــم هــــــي جـــهـــاز  ــــريـــــاضـ الـ

املـــنـــاعـــة األول لــجــمــيــع فـــئـــات الــشــعــب 
ــــا  ولــــــــجــــــــمــــــــيــــــــع الــــــــــفــــــــــئــــــــــات الــــــــــعــــــــــمــــــــــريــــــــــة، ملـ
ملــــمــــارســــة الــــريــــاضــــة مـــــن أهــــمــــيــــة، كــمــا 
قالوا إن ممارستها ترفع من مستوى 
الــــــطــــــاقــــــة اإليــــــجــــــابــــــيــــــة، وتــــــحــــــافــــــظ عـــى 

الصحة النفسية.
ــــفـــــر:  وقــــــــــــــال الـــــــــــقـــــــــــارىء مـــــحـــــمـــــد سـ
»نـــنـــتـــظـــر إعــــــــادة فـــتـــح مـــــراكـــــز الـــتـــدريـــب 
بــفــارغ الــصــر، الــريــاضــة تــقــوي مناعة 
اإلنـــســـان، ويــمــكــن احــــرتام الــتــبــاعــد يف 

الصاالت الرياضية«.
وأكـــــــــــــــــــــــــــــــدت عـــــــــــبـــــــــــر عـــــــــــبـــــــــــدالـــــــــــشـــــــــــايف: 
»ســــــــــــــــــأعــــــــــــــــــود إىل الــــــــــــــــــنــــــــــــــــــادي الـــــــــــــريـــــــــــــايض 
مـــــــبـــــــاشـــــــرة، فــــــالــــــريــــــاضــــــة تـــــــرفـــــــع مــــنــــاعــــة 
لــــــــــلــــــــــشــــــــــخــــــــــص، وهــــــــــــــــــــــي أكــــــــــــــــــــــر مــــــــكــــــــافــــــــح 
لــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــروس )كـــــــــــــــــــــــــــــورونـــــــــــــــــــــــــــــا( مــــــــــــــــــــع أخـــــــــــــذ 
االحــــتــــيــــاطــــات الـــوقـــائـــيـــة وتـــقـــلـــيـــل عـــدد 

الرياضين يف الصالة«.
ــــابـــــي تـــأيـــيـــدهـــا  وأبــــــــــدت مــــريــــم الـــــزعـ
لـــــــلـــــــقـــــــرار وقــــــــــالــــــــــت: »مــــــــــــع الــــــــــعــــــــــودة إىل 
الـــــــــــــــنـــــــــــــــوادي الـــــــــريـــــــــاضـــــــــيـــــــــة إذا تــــــــــوافــــــــــرت 
الــــــــــــــشــــــــــــــروط االحــــــــــــــــــرتازيــــــــــــــــــة بـــــــالـــــــتـــــــبـــــــاعـــــــد، 
والتعاقد مع شركات تعقيم يومي، 
وإلـــــــــزام املــــشــــرتكــــن بــــإحــــضــــار األدوات 
األجــــــــــــــــــهــــــــــــــــــزة  ورش  الـــــــــــــشـــــــــــــخـــــــــــــصـــــــــــــيـــــــــــــة، 
ــــمــــــات قــــــبــــــل الـــــــلـــــــعـــــــب، وغـــــســـــل  ــــقــ ــــعــ ــــاملــ بــ
األيــــــــدي قـــبـــل الـــلـــعـــب وبـــــعـــــده، وتــــرك 
ــــافــــــات أمــــــــــــــان، الــــــريــــــاضــــــة الــــســــبــــب  مــــــســ
األول لــرفــع مــنــاعــة الــجــســم، وهــنــاك 
أشـــــــخـــــــاص ال يــــســــتــــطــــيــــعــــون الــــتــــمــــريــــن 
بمفردهم، والبد من وجود شخص 

مختص لإلشراف عليهم«.
وقال كذلك أحمد: »العودة إىل 
الــــــــــــــنــــــــــــــادي الــــــــــــــريــــــــــــــايض مــــــمــــــكــــــنــــــة بــــــــقــــــــدرة 
استيعاب متوسطة، كــأن يتم حجز 
مــــوعــــد مـــســـبـــق لــــلــــذهــــاب، الســـيـــمـــا يف 

األسبوع األول«.
ويراهن املستطلعون عى ازدياد 
الــــــــــــــــوعــــــــــــــــي عـــــــــــنـــــــــــد الــــــــــــــــــنــــــــــــــــــاس، وارتــــــــــــــــفــــــــــــــــاع 
مـــــــــــســـــــــــؤولـــــــــــيـــــــــــتـــــــــــهـــــــــــم تــــــــــــــــجــــــــــــــــاه أنــــــــفــــــــســــــــهــــــــم 
ــــادة فــتــح  وغــــرهــــم، مـــا يــجــعــل مـــن إعــ
الـــــــنـــــــوادي الــــريــــاضــــيــــة والـــــــذهـــــــاب إلـــيـــهـــا 
أمراً مقبوالً لديهم، ويف هذا السياق 
قالت عصمت محمد: »هذه الخطوة 
جميلة، خصوصا أن الناس أصبحت 
لــــــــديــــــــهــــــــم نـــــــســـــــبـــــــة عــــــــالــــــــيــــــــة مــــــــــــن الــــــــوعــــــــي 
والــــــحــــــذر، وبــــــــات بـــإمـــكـــانـــهـــم الـــحـــفـــاظ 

عى أنفسهم وعى اآلخرين«.
وأبــــــــــــدوا ثـــقـــتـــهـــم بــــــالــــــقــــــرارات الـــتـــي 
تــصــدرهــا الــجــهــات املــخــتــصــة، السيما 
أنـــــــــــهـــــــــــا ال تـــــــــــصـــــــــــدر إال بـــــــــعـــــــــد دراســـــــــــــــــــــة، 
مـــشـــريـــن إىل أن الـــحـــكـــومـــة أقــــــدر مــن 
الــجــمــيــع عــى تــقــديــر الــخــطــر، السيما 
أن لـــديـــهـــا كــــل املـــعـــلـــومـــات والـــبـــيـــانـــات 

التي تخص الفروس.
يف املــــــقــــــابــــــل، قـــــــــال آخـــــــــــــرون إنــــهــــم 
ــــتـــــزام الــبــعــض  مـــتـــخـــوفـــون مــــن عـــــدم الـ
باإلجراءات االحرتازية، وقالت ميس 
الريم: »لو التزم الناس فعاً %100 
بمعاير املحافظة وااللـــتـــزام باملعاير 
الوقائية ربما نقول نعم، لكّن هناك 
خــوفــاً مــن وجــود بعض املستهرتين، 
وخــــــــوفــــــــاً عـــــــى الـــــعـــــائـــــلـــــة، وخــــــــوفــــــــاً مـــن 
اتــــــــخــــــــاذ هــــــــــذا الـــــــــقـــــــــرار عــــــــى الــــــــرغــــــــم مـــن 
ــلـــــعـــــودة إىل الــــحــــيــــاة  ــ الــــــشــــــوق الــــكــــبــــر لـ
ــــكــــــون األمـــــــــــر صـــعـــبـــاً  الــــطــــبــــيــــعــــيــــة، قـــــــد يــ
السيما خال الفرتة األوىل من إعادة 

الفتح«.
وقال يعرب: رغم تراجع حالتي 
البدنية، إال أنني لن أرجع قبل زوال 
الــــوبــــاء، أفـــّضـــل الـــريـــاضـــة يف األمـــاكـــن 

املفتوحة«.
اشتراطات عديدة تم تحديدها بعد السماح باستئناف نشاط مراكز التدريب واللياقة البدنية. À من المصدر

شددوا على التزامهم بكل التوجيهات الصحية ضد فيروس »كورونا«

أغلب قراء »اإلمارات اليوم« متحمسون لعودة نشاط الصاالت الرياضية

13
 مع 

ً
إجراء احترازيا

استئناف النشاط الرياضي 
في دبي اليوم

يراهنون على ارتفاع الوعي لدى مرتادي مراكز 
وصاالت التدريب، بينما يخشى آخرون عدم التزام 

بعضهم.

أبرز اإلجراءات الـ 13
À تعقيم المنشآت الرياضية وكل األجهزة واألدوات والمعدات 
ووسائل النقل، من خالل إحدى شركات التعقيم المعتمدة من 

بلدية دبي.
ين، وعدم  Àالمحافظة على التباعد الجسدي بما ال يقل عن متر

تجاوز طاقة االستيعاب نسبة الـ%50.
À إلغاء التجمعات، وإغالق غرف تبديل المالبس وخزائن األمتعة 

وكبائن االستحمام بكل أشكالها، وتعقيم المراحيض عقب 
استخدامها مباشرة.

À تقيد الرياضيين بارتداء كمامات الوجه طوال الوقت، وإمكانية 
خلعها خالل التدريبات الشاقة. 

À قياس درجة حرارة العمالء والعاملين والمدربين والمشاركين 
قبل انطالق الحصة التدريبية، وال يسمح بدخول من هو مصاب 
بكحة أو أي من األمراض المزمنة في الجهاز التنفسي ونقص 

المناعة.
Àال يسمح بممارسة النشاط لمن هم دون 12 سنة أو أكثر من 

60 سنة.
À االلتزام بالتوجيهات واإلرشادات التي يتم تحديثها من قبل 

الجهات المعنية.

ال تشمل عودة النشاط مراكز السباحة والرياضات 
المائية داخل الصاالت المغلقة، وسُتحدد عودة 

.
ً
النشاط فيها الحقا

ديما منصور À دبي
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ــــيـــــوم،  يــــتــــوقــــع أن يـــحـــســـم رســـــمـــــيـــــاً، الـ
مــــصــــر دوري كــــــرة الـــــقـــــدم اإليـــــطـــــايل، 
حــيــث تــنــتــظــر األنـــديـــة الـــضـــوء األخــضــر 
الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــي الســـــــتـــــــئـــــــنـــــــاف مـــــنـــــافـــــســـــاتـــــه 
املـــعـــلـــقـــة مـــنـــذ مــــــــارس املـــــــــايض، بــســبــب 
فــــــــــروس »كـــــــــورونـــــــــا« املــــســــتــــجــــد، لـــكـــن 
رغــــــــــــــم الـــــــــرغـــــــــبـــــــــة الـــــــجـــــــامـــــــحـــــــة يف عـــــــــــودة 
الـــــــلـــــــعـــــــبـــــــة، التـــــــــــــــــــزال بـــــــعـــــــض األصــــــــــــــــوات 
تــــــــــــــــعــــــــــــــــارض الـــــــــــــخـــــــــــــطـــــــــــــوة مــــــــــــــــن مـــــــــــدربـــــــــــن 

والعبن ومسؤولن.
وتــــوقــــفــــت مـــنـــافـــســـات »ســـــــري أ« 
ــــاســــــع مـــــــن مـــــــــــــارس، مـــــــع بـــــدء  ــــتــ ــنـــــذ الــ ــ مـ
تــــــــفــــــــي »كـــــــــــــــوفـــــــــــــــيـــــــــــــــد-19« عــــــــــــى نــــــطــــــاق 
واســــــــــــــع. وبــــــعــــــد أخــــــــــذ ورد عــــــــى مـــــدى 
أســابــيــع، تــبــدو عجلة الــــدوري مقبلة 
عى الدوران مجدداً، السيما يف ظل 
تــراجــع أعـــداد الــوفــيــات بــالــفــروس يف 
البالد، التي كانت من األكرث تأثراً به 

عاملياً عى صعيد الضحايا.
وصــوتــت أنــديــة الــــدوري ملصلحة 
العودة يف 13 يونيو املقبل، يف موعد 
اليزال يتطلب موافقة حكومة رئيس 
الوزراء، جوزيبي كونتي، السيما يف 
ــــتـــــقـــــاريـــــر عــــــن مــــنــــع األخـــــــــــر، كــل  ظــــــل الـ
النشاطات الرياضية، حتى من دون 

جمهور، إىل 14 منه.
لــكــن هــــذه الــــعــــودة التــــــزال تــالقــي 

اعرتاضات من مسؤولن والعبن.
واخـــــتـــــصـــــر قــــــائــــــد فــــــريــــــق بــــريــــشــــيــــا، 
ـــــي  ـــاعـ دانــــــــــيــــــــــيــــــــــي غــــــــاســــــــتــــــــالــــــــديــــــــلــــــــو، مــــــســـ
االســـــتـــــئـــــنـــــاف بــــأنــــهــــا »عــــــبــــــور بـــــالـــــقـــــوة«، 
وذلــــــك يف تـــصـــريـــحـــات أدىل بـــهـــا، أول 
مـــــــــن أمــــــــــــــس، إلذاعـــــــــــــــــة »راديــــــــــــــــــــو راي«. 
ويــحــتــل بــريــشــيــا املــركــز الـــــ20 األخـــر يف 
تـــرتـــيـــب الـــــــــــدوري. ويـــعـــتـــر كــــثــــرون أن 
ــــانــــــع الســــتــــكــــمــــال  ــــمــ ــــريــــــق املــ ــــفــ مــــــوقــــــف الــ

الـــــــــــدوري يــــعــــود إىل رغــــبــــتــــه يف تــــفــــادي 
الهبوط.

أما رئيس نــادي تورينو، أوربانو 
كــــــــايــــــــرو، ورغــــــــــــم أن مـــــوقـــــفـــــه لـــــــم يـــكـــن 
بــــحــــدة مــــوقــــف تـــشـــيـــلـــيـــنـــو، فــــاعــــتــــر أن 
اســــــــتــــــــكــــــــمــــــــال املــــــــــــوســــــــــــم الــــــــــــحــــــــــــايل لــــيــــس 
أولوية. وقال يف تصريحات األسبوع 
املـــــــــــايض: »انـــــــــا أرضـــــــــخ لــــخــــيــــار األكـــــرثيـــــة 
ــــار بــــشــــأن  ــتــ ــ ــــحــ )بــــــــــالــــــــــعــــــــــودة(، لــــكــــنــــنــــي مــ
الــــــــالعــــــــبــــــــن الــــــــــذيــــــــــن يـــــــــواجـــــــــهـــــــــون خــــطــــر 
التعّرض إلصابة )بدنية(، السيما يف 
ظــــــل الــــــوقــــــت الــــقــــصــــر الــــــــــذي ســـيـــكـــون 
مـــتـــوافـــراً )لـــلـــراحـــة( بـــن خـــتـــام املــوســم 

الحايل وبداية املقبل«.
وحـــــــــــــــــــــــــــــــّذر الــــــــــــعــــــــــــديــــــــــــد مــــــــــــــــن املـــــــــــــدربـــــــــــــن 
والـــالعـــبـــن يف مــخــتــلــف الـــبـــطـــوالت، مــن 
خطر تعّرض الالعبن إلصابات بدنية، 
يف حال التسرع يف العودة اىل املالعب، 

بعد غياب ألسابيع عن التمارين.
ويف إيــــــطــــــالــــــيــــــا، جــــــــــــاءت اإلصــــــابــــــة 
ــــيــــــالن  الـــــــــتـــــــــي تــــــــــعــــــــــّرض لـــــــهـــــــا مـــــــهـــــــاجـــــــم مــ
الـــــــــــــــــســـــــــــــــــويـــــــــــــــــدي املـــــــــــــــــخـــــــــــــــــضـــــــــــــــــرم، زالتـــــــــــــــــــــــــان 
إبــراهــيــمــوفــيــتــش، يف الـــتـــمـــاريـــن، أول 
من أمــس، بمثابة جرس إنــذار ملا قد 
تكون عليه الحال بالنسبة لكثرين.

ورأى مــــدرب املــنــتــخــب اإليـــطـــايل، 
روبـــرتـــو مــانــشــيــنــي، أن مــقــاربــة األمـــور 
يف الوقت الراهن أشبه بـ»فوىض«. إذا 
كـــان عــي الــتــحــدث فــقــط مــن موقعي 
كــــــــــــــــمــــــــــــــــدرب، أفـــــــــــــّضـــــــــــــل أن يـــــــــتـــــــــم وقـــــــــف 
الدوري بالكامل، من أجل االنطالق 

بهدوء يف املوسم املقبل.
وأشــار إىل أنــه يف حــال استكمال 
الــــــدوري، ونـــظـــراً إىل الــرغــبــة يف إنــهــاء 
املـــــــــــــــوســـــــــــــــم بــــــــــحــــــــــلــــــــــول أواخـــــــــــــــــــــــــــــر يـــــــــولـــــــــيـــــــــو: 
»ســـــــــــــــــيـــــــــــــــــكـــــــــــــــــون ثـــــــــــــــمـــــــــــــــة ضـــــــــــــــغـــــــــــــــط كــــــــثــــــــيــــــــف 

ــــاريـــــات، وال أعــــــــــرف مــــــا ســـتـــكـــون  ــــبـ ــــلـــــمـ لـ
عــــلــــيــــه حـــــــــال الـــــــالعـــــــبـــــــن«. وتــــتــــبــــقــــى 11 
مــــرحــــلــــة هـــــــذا املـــــوســـــم يف »ســــــــري أ«، 
إضـــــافـــــة إىل مــــبــــاريــــات مــــؤجــــلــــة قـــــد تــم 

إرجاؤها مع بدء تفي الوباء.
وحــــــــّذر رئــــيــــس رابـــــطـــــة الـــالعـــبـــن، 
ــــو تـــــــــومـــــــــازي، مـــــــن الــــــتــــــســــــرع يف  ــ ــــانـ ــ ــيـ ــ ــ دامـ
الـــــــــــــــــعـــــــــــــــــودة، مــــــــــعــــــــــتــــــــــراً أن املــــــــحــــــــرتفــــــــن 
ـــــع عـــى  ــــيـ ـــــابــ يـــــحـــــتـــــاجـــــون اىل أربـــــــعـــــــة أسـ
ــــفـــــة، قـــبـــل  ــثـ ــ ــــكـ األقـــــــــــل مـــــــن الـــــتـــــمـــــاريـــــن املـ
خــــوض املــنــافــســات. وعــــــاودت األنــديــة 
الــتــمــاريــن الــفــرديــة يف مــقــراتــهــا اعــتــبــاراً 
من الرابع من مايو، والجماعية بعد 
ذلــــــــــــــــــــك بـــــــــنـــــــــحـــــــــو أســــــــــــبــــــــــــوعــــــــــــن تـــــــــحـــــــــضـــــــــراً 

لالستئناف املحتمل.
ويف خـــضـــم األزمــــــــة، بـــقـــي رئــيــس 
اللجنة األوملبية اإليطالية، جيوفاين 
ماالغو، بعيداً إىل حد ما عن واجهة 

الـــنـــقـــاشـــات، لــكــنــه شــــدد عـــى ضــــرورة 
أن تــعــد كــــرة الـــقـــدم »الـــخـــطـــة )ب(«، 
أي مــــــا ســــتــــقــــوم بــــــه يف حــــــــال لــــــم يـــكـــن 
استكمال املوسم متاحاً، كما حصل 
يف ريــاضــات أخـــرى. وأحــصــت إيطاليا 
حــتــى اآلن نــحــو 32 ألــــف وفـــــاة معلنة 

بسبب »كوفيد-19«. 
روما À أ.ف.ب

إبراهيموفيتش تعّرض إلصابة خطيرة في 
ين مع ميالن أول من أمس.. والصورة  تمر

من إصابة سابقة له. À أ.ف.ب

حـــــــــــــّذر العـــــــــــب الـــــكـــــريـــــكـــــيـــــت األســــــــــــــــرتايل، 
مـــــيـــــتـــــشـــــل ســـــــــــتـــــــــــارك، مـــــــــن أن ريـــــاضـــــتـــــه 
ستصبح »ممّلة كثراً«، ما لم ُتخّفف 
ــــيـــــود الــــتــــالعــــب بــــالــــكــــرة الــــنــــاجــــمــــة عــن  قـ
حـــظـــر اســــتــــخــــدام الـــلـــعـــاب لــتــلــمــيــعــهــا، 

بسبب فروس »كورونا« املستجد.
ــــبـــــدأ مــجــلــس  ومـــــــن املــــتــــوقــــع أن يـ
الــكــريــكــيــت الـــــدويل بــتــنــفــيــذ هــــذا املــنــع 
يف يــونــيــو، بــعــد تــلــقــيــه نــصــائــح طبية 
بـــــأن الـــبـــصـــق يــــهــــّدد بـــانـــتـــقـــال فــــروس 
»كــــوفــــيــــد-19«. ويـــقـــوم الــــرمــــاة عـــادة 
بــتــلــمــيــع جــهــة مـــن الـــكـــرة بــاســتــخــدام 
الــلــعــاب أو الــعــرق، لــخــداع الــضــارب 
وجـــــــــــــــعـــــــــــــــل مــــــــــــــحــــــــــــــاولــــــــــــــة صـــــــــــــــدهـــــــــــــــا أكــــــــــــرث 

صعوبة.
وقـــال ســتــارك: »إن تــأرجــح الــكــرة 
بهذه الطريقة ُيعّد جزءاً أساسياً من 
ــــافــــــس بــــــــن الـــــــــرامـــــــــي والـــــــــــضـــــــــــارب«.  ــنــ ــ ــتــ ــ الــ
وأشــــــــــــــار ملــــــراســــــلــــــن يف مـــــؤتـــــمـــــر صــــحــــايف 
افرتايض: »ال نريد التخي عن ذلك أو 
تــقــلــيــصــه حـــتـــى، لــــذا يــجــب أن يــحــصــل 
يشء لــتــأرجــح الــــكــــرة.. عــــدا عـــن ذلـــك، 
لن يشاهد الناس )اللعبة( وسرفض 

األطفال لعب دور الرماة«.
وتـــــــابـــــــع: »يف األعـــــــــــــوام األخــــــــــــرة يف 
أســــــــرتالــــــــيــــــــا كـــــــــــان لــــــديــــــنــــــا بــــــعــــــض جـــــــــذوع 
الــكــريــكــيــت املــســطــحــة جــــــداً، وإذا كـــان 
مــــســــار الــــكــــرة مـــســـتـــقـــيـــمـــاً تــــكــــون املــــبــــاراة 

ممّلة جداً«.
وقـــــال أنـــيـــل كـــومـــبـــل، رئـــيـــس لــجــنــة 
الــــــكــــــريــــــكــــــيــــــت يف املـــــــجـــــــلـــــــس الـــــــــــــــــــدويل هـــــــذا 

األسبوع: »إن حظر اللعاب كان إجراء 
مــــــــــؤقــــــــــتــــــــــاً فـــــــــقـــــــــط خـــــــــــــــــالل أزمـــــــــــــــــــــة فـــــــــــــروس 

)كــــــــــــــــــوفــــــــــــــــــيــــــــــــــــــد-19(«. وأشـــــــــــــــــــــــــار الـــــــــــرامـــــــــــي 
»الدّوار«، الدويل السابق، إىل أن 

مـــنـــظـــمـــي الــــكــــريــــكــــيــــت ال يـــــريـــــدون 
فتح الباب امام استخدام مواد 

دخيلة لتغير وضع الكرة.
ورأى ســـتـــارك أنــــه يتفهم 

هــــــــــــــــــــــذا الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرتدد، نـــــــــــــــــظـــــــــــــــــراً إىل 
القوانن الواضحة املوجودة 

ــــتـــــالعـــــب بـــــالـــــكـــــرة. لــكــنــه  ــــد الـ ضــ
طـــــالـــــب بــــمــــنــــح مــــســــاحــــة أكــــر 

لـــــــــــــلـــــــــــــرمـــــــــــــاة بــــــــــــــحــــــــــــــال تــــــطــــــبــــــيــــــق 
الحظر عى اللعاب.

وقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال الـــــــــــــــــالعـــــــــــــــــب 
الــــبــــالــــغ 30 عــــــامــــــاً: »إنـــــه 
قد ُيطلب من املوظفن 
عــــــــــــــــــــدم إنـــــــــــــــتـــــــــــــــاج جـــــــــــــــذوع 
مــــــــــســــــــــطــــــــــحــــــــــة صـــــــــديـــــــــقـــــــــة 
لــــلــــضــــاربــــن، أو تــغــيــر 
قــــــــــــــــــوانــــــــــــــــــن الــــــــــتــــــــــالعــــــــــب 
بـــــــالـــــــكـــــــرة، مــــــــن خــــــالل 
الــــســــمــــاح بـــاســـتـــخـــدام 

مواد مثل الشمع«.
ميلبورن À د.ب.أ

ر من أن »حظر 
ّ
نجم كريكيت أسترالي يحذ

اللعاب« يهّدد بجعل اللعبة »مملة«

قررت إدارة نادي أهي جدة السعودي 
االستغناء عن التونيس حاتم جمعة، 
رئيس الوحدة الطبية وطبيب الفريق 
األول لــكــرة الــقــدم، بــعــد إبــالغــه بعدم 
تــــــــــمــــــــــديــــــــــد عــــــــــــــقــــــــــــــده. وذكــــــــــــــــــــــــــــرت صـــــحـــــيـــــفـــــة 
»الــــريــــاضــــيــــة« الــــســــعــــوديــــة، أن مـــصـــادر 
كشفت لها أن سبب رحيل جمعة عن 
أهــــي جــــدة، يــعــود إىل كــــرثة اإلصـــابـــات 
الــــــــتــــــــي حــــــــرمــــــــت الـــــــفـــــــريـــــــق مـــــــــن عــــــــــــدد مــــن 
نــــجــــومــــه خــــــــالل املــــــوســــــم الـــــــحـــــــايل، قـــبـــل 
ــــافـــــســـــات بــــســــبــــب أزمــــــــــة وبــــــاء  ــنـ ــ تـــــوقـــــف املـ
فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروس »كــــــــــــــــــــــــــــــــــــورونــــــــــــــــــــــــــــــــــــا« املــــــــــســــــــــتــــــــــجــــــــــد 
)كــــوفــــيــــد-19(. وأضــــافــــت الــصــحــيــفــة أن 
إدارة الــــــنــــــادي لـــــم تـــــحـــــدد االســــــــم الـــــذي 
ســــيــــخــــلــــف جــــمــــعــــة يف مــــنــــصــــبــــه، لـــكـــنـــهـــا 
أكـــــــــــــــــــدت عــــــــــــى وجـــــــــــــــــــود مــــــــــــــــشــــــــــــــــاورات مــــع 

ــــــدرب  الـــــصـــــربـــــي فــــــــــــالدان مــــيــــلــــوفــــيــــتــــش مـ
الــفــريــق، مـــن أجـــل اخــتــيــار اســـم رئــيــس 

الجهاز الطبي الجديد.
مــــــــــــــــن جــــــــــــانــــــــــــبــــــــــــه، قــــــــــــــــــــال جـــــــــمـــــــــعـــــــــة يف 
تصريحات للصحيفة ذاتها: »إنه جرى 
إبــالغــه مــن طــرف إدارة الــنــادي برغبتها 
يف عدم تمديد عقده، من دون تقديم 
أي أســـــــــبـــــــــاب لـــــــــه حــــــــــــول اتــــــــخــــــــاذهــــــــا هــــــذا 
ــــر يــــأيت يف  ــــــاف: »هـــــذا األمـ الــــقــــرار«، وأضـ
إطـــــــــار مـــــفـــــاوضـــــات لـــتـــغـــيـــر بــــعــــض بـــنـــود 

العقد الذي يربطني معهم«.
وتــــــابــــــع : »يف مــــــا يـــتـــعـــلـــق بـــالـــســـبـــب 
املـــتـــداول حـــول كـــرثة اإلصـــابـــات، أشــدد 
عى أنه لم تقدم يل مثل هذه املررات 

أبداً«.
جدة  À أ.ف.ب

طبيب األهلي السعودي يخسر منصبه 
بسبب كثرة اإلصابات

الطبيب التونسي حاتم جمعة يرافق نجم األهلي السومة. À أرشيفية

ذكــر تقرير إخــبــاري، أمس، 
أن نــــــــــادي مــــانــــشــــســــرت ســيــتــي 
اإلنـــــــجـــــــلـــــــيـــــــزي لـــــــكـــــــرة الـــــــقـــــــدم، 
يوجه أنظاره نحو العب باير 
لـــــــــيـــــــــفـــــــــركـــــــــوزن األملــــــــــــــــــــــاين لــــــيــــــون 
بيي، تحسباً لرحيل لروي 
ســــاين عـــن ســيــتــي، وانــتــقــالــه 
ــــيـــــا يف املــــوســــم  ــــانـ لـــلـــعـــب يف أملـ

املقبل.
يــــــــرحــــــــل  ويـــــــــحـــــــــتـــــــــمـــــــــل أن 
ساين عن صفوف سيتي إىل 

بايرن ميونيخ.
وذكرت صحيفة »ديي 
مـــيـــل« الــريــطــانــيــة أن سيتي 
تـــــــــــــــــــابـــــــــــــــــــع بـــــــــــــــيـــــــــــــــي عـــــــــــــــــــــــى مـــــــــــــــــــــــدار 
مــــوســــمــــن، وقــــــد يـــعـــلـــن عــن 
رغــــــــبــــــــتــــــــه يف ضــــــــــمــــــــــه، يف ظــــل 
حـــالـــة الــضــبــابــيــة بـــشـــأن بــقــاء 
ســــــــــــــــــــــــاين. وأشــــــــــــــــــــــــــــــــــارت إىل أن 
الــــــــــجــــــــــامــــــــــايــــــــــي الـــــــــــــــــــــــــدويل )22 
عــــــامــــــاً( ربــــمــــا يـــشـــكـــل الـــبـــديـــل 

املناسب لساين.
وأضافت الصحيفة أنه 
رغـــم مـــا تــــردد حـــول إعــجــاب 
نـــــــادي أرســـــنـــــال بـــــــــأداء بـــيـــي، 
يـــــــــــــــعـــــــــــــــّد مـــــــــــانـــــــــــشـــــــــــســـــــــــرت ســــــيــــــتــــــي 
ــــا لـــضـــم  املـــــــرشـــــــح األوفـــــــــــــر حـــــظـ
الـــالعـــب، الــــذي تــبــلــغ قيمته 
40 مليون جنيه إسرتليني.

لندن À أ.ف.ب

مان سيتي يفكر 
في تعويض ساني 

بالعب جامايكي

العبو الكريكيت ممنوعون 
من استخدام اللعاب أو 

العرق لتلميع الكرة.

 اليوم 
ً
الدوري اإليطالي ينتظر حسم مصيره رسميا

ر من خطر استئناف الموسم
ّ

مدرب »اآلزوري« يحذ

جولة متبقية من 
الموسم الحالي المتوقع 
استئنافه 13 يونيو 
المقبل.
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تخفيضات
طرحت شركة شهرية لتجارة العطور 

ومستلزمات التجميل والعناية الشخصية، 
تخفيضات إضافية عىل منتجاتها املبيعة 

فقط عرب منصتها اإللكرتونية، لتحفيز 
املستهلكني عىل الشراء من املوقع، وتقليل 
الوجود يف منافذ البيع باألسواق، كمبادرة 

لدعم البقاء باملنازل يف مواجهة فريوس 
»كورونا«.

اكتظاظ 
شهدت مداخل الشارقة اكتظاظاً الفتاً 

باملركبات، خالل األيام املاضية، يف الساعة 
التي تسبق بدء برنامج التعقيم، وهي 
الثامنة مساء، األمر الذي أّخر وصول 

الكثريين منهم إىل منازلهم، إىل ما بعد 
ذلك الوقت. 

تسول 
الحظ سائقون يف بعض املناطق وجود عدد 

من املتسولني الدائمني، ممن أصبحوا 
مألوفني بأشكالهم، يقفون عىل إشارات 

ضوئية حيوية، يبيعون املسابح والكتيبات 
كغطاء للتسول، مستغربني تركهم دون 

مالحقة من الجهات املختصة.

تسّوق
يتكدس املتسوقون يف محال 

»السوبرماركت« الصغرية، حيث يصعب 
تطبيق معايري التباعد الجسدي يف املمرات 
الضيقة، خصوصاً يف املساحات املحدودة 
خالل عملية الدفع. األمر الذي يستدعي 

تكثيف املراقبة عليها من الجهات املعنية، 
وتحميل مالك تلك املحال مسؤولية عدم 

التزام املتسوقني بإجراءات السالمة.

زّي
طلبت مدارس خاصة بالشارقة، يف رسائل 

إىل أولياء األمور، التزام أبنائهم بارتداء 
الزي املدريس، خالل إعطاء الدروس عن 

بعد، عرب منصة التعليم املدريس، 
وااللتزام كذلك بالسلوك العام أثناء 

الدراسة، وقالت إنها سرتاقب مدى تقيد 
الطلبة بذلك.

ًأندريا بوتشيلي: أصبت      
بـ »الفيروس« وتعافيت تماما

كــــشــــف املــــغــــنــــي األوبـــــــــــــــرايل اإليـــــــطـــــــايل الـــشـــهـــر، 
أنـــــــــدريـــــــــا بـــــوتـــــشـــــيـــــي، أمـــــــــــــس، عــــــــن أنــــــــــه أصــــيــــب 
ــــا )كـــــــوفـــــــيـــــــد-19(، يف مــــــارس  ــ ــــــورونـ ــــفــــــروس كـ بــ

املايض، لكنه تعافى تماماً.
وذكـــــرت وكــالــة األنـــبـــاء اإليــطــالــيــة )أنــســا( 
أنــــــــــــــه تـــــــــحـــــــــدث إىل الــــــصــــــحــــــافــــــيــــــن خـــــــــــــــــارج أحـــــــد 
املــــســــتــــشــــفــــيــــات يف بــــــيــــــزا، حــــيــــث ذهــــــــب لـــلـــتـــرع 
بالدم لبحث خــاص بعالج تجريبي بالبالزما 

ملرىض »كوفيد-19«.
وقــــــــال الــــفــــنــــان اإليــــــطــــــايل )61 عــــــامــــــاً(: إنـــه 
وزوجته وطفليه أصيبوا بالفروس، لكن لم 
يــمــرض أحـــد مــن أســرتــه بــشــدة. وأضـــــاف: »ال 
يشء سوى )درجات( حرارة بن 37.2 و37.3 

تقريباً«.
ونقلت الوكالة عن بوتشيي قوله: »لقد 
خــضــعــت لــلــمــســحــة الـــطـــبـــيـــة وكــــانــــت نــتــيــجــتــي 
إيجابية. وبصراحة عندما اكتشف هذا كان يف 
10 مارس، وقمت بالسباحة يف املسبح ألنني 

شعرت بأين بخر«.
وأكد ناطق باسم الفنان التقارير. وقال 
لــوكــالــة األنـــبـــاء األملــانــيــة )د.ب.أ( إن بوتشيي 
خضع ملسحة أخرى للفروس أواخــر مارس 

املايض، وكانت نتيجته سلبية.
ويف عيد الفصح، 12 أبريل املايض، أحيا 
بوتشيي حفالً موسيقياً بكاتدرائية خاوية يف 
ميالنو. وكان الهدف من الحفل نشر األمل يف 

مدينة تضررت بشدة جراء الجائحة.  
وأسهم بوتشيي الفاقد للبصر منذ سن 
الـ12، يف رفع معنويات اإليطالين بأوج فرتة 
الوباء الذي حصد أرواح نحو 33 ألف شخص 
يف الــــبــــالد، عــــر غــنــائــه وحــــيــــداً يف الــكــاتــدرائــيــة 

الشهرة.
ــــــذي بـــــاع يف مــســرتــه  ــــال بـــوتـــشـــيـــي، الـ ــ وقـ
أكـــــر مــــن 90 مــلــيــون ألــــبــــوم: »لـــقـــد اضـــطـــررت 
إللــــــــغــــــــاء حـــــــفـــــــالت كـــــــــثـــــــــرة.. كـــــــــــان األمـــــــــــــر أشــــبــــه 
بــــــــــكــــــــــابــــــــــوس ألنـــــــــــنـــــــــــي شـــــــــــعـــــــــــرت بـــــــــأنـــــــــنـــــــــي فــــــقــــــدت 
السيطرة عىل األمـــور. كنت آمــل االستيقاظ 

يف أي لحظة«.
روما Àوكاالت

المغني الفاقد للبصر منذ سن الـ12، أسهم في رفع 
معنويات اإليطاليين بأوج فترة »الوباء«.

تداعيات »كورونا« 
تصل إلى »الحيتان 

الحقيقية«

ابتسامة والفتة للعيد

»صندوق معرض421«: 
السبت آخر موعد للتقديم

تـــــتـــــعـــــارض الـــــقـــــيـــــود املــــــفــــــروضــــــة لــــوقــــف 
تـــــفـــــي فـــــــــــروس كــــــــورونــــــــا مـــــــع تـــــعـــــاون 
ــــره أعـــــــــــــوام عـــــــر الـــــــــحـــــــــدود، لــــوقــــف  ــــمــ عــ
تــــراجــــع أعـــــــداد »الـــحـــيـــتـــان الــحــقــيــقــيــة« 
املــهــددة بــاالنــقــراض يف شــمــال املحيط 

األطليس.
ــلــــــومــــــرغ« عــن  ــ ــــالــــــة »بــ ونــــقــــلــــت وكــ
خــــراء الــحــفــاظ عـــىل الــطــبــيــعــة الــقــول 
إنـــــه مــــن بــــن الـــتـــداعـــيـــات الـــنـــاتـــجـــة عــن 
قيود مكافحة الــوبــاء وقــف الرحالت 
الــــجــــويــــة، إذ أجـــــــرت املـــــــــوارد املـــجـــهـــدة 
ــــنـــــديـــــة عـــىل  ــــة الـــــكـ ــ ــــاديـ ــ ــــحـ ــ الـــــحـــــكـــــومـــــة االتـ
ــــبـــــة فــــوق  خــــفــــض بــــعــــض رحــــــــالت املـــــراقـ

خليج سان لورانس.
وأوضــــــــــــــــــــــــــــــــح الـــــــــــــــــــخـــــــــــــــــــراء أن حــــــظــــــر 
الــــــــتــــــــجــــــــمــــــــعــــــــات وغـــــــــــلـــــــــــق الــــــــــــــحــــــــــــــدود مـــــع 
الـــــــواليـــــــات املــــتــــحــــدة وبـــــــن املــــقــــاطــــعــــات 
سيعرقالن أيضاً البحث هذا الصيف 
حـــــــــــــول أســــــــــبــــــــــاب نــــــــفــــــــوق هـــــــــــــذا الــــــــنــــــــوع، 

ويعيقان مهام إنقاذ الحيتان.
ويـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــوم بـــــــــــــــاحـــــــــــــــثـــــــــــــــون كـــــــــــنـــــــــــديـــــــــــون 
وأمـــركـــيـــون بــرحــلــتــن يف الــخــلــيــج كل 
صيف، اللتقاط صور قريبة، وجمع 

عينات من الحيتان املهاجرة. 
واشنطن À د.ب.أ

ابتسامة عريضة، تليق بعيد الفطر السعيد، يرسمها عىل وجهه صبي يبيع »البالونات« 
ــــتـــــي تـــزيـــن  ــــيـــــدا الــــلــــبــــنــــانــــيــــة، ابــــتــــســــامــــة بــــريــــئــــة تـــــرفـــــرف مـــــع الــــــوجــــــوه الـــجـــمـــيـــلـــة الـ يف مــــديــــنــــة صـ
»بالوناته«.. والفتة »عيد مبارك« يرفعها طفل من داخل السيارة يف مدينة إيتون بوالية 

إلينوي األمركية، لتنشر األمل، وتعلن أنها أكر من مخاوف جائحة كورونا.
وكاالت

أعــــــلــــــن مـــــــــــعـــــــــــرض421، وجــــــهــــــة الــــفــــنــــون 
ــــتـــــي ُتـــعـــنـــى  والــــتــــصــــمــــيــــم يف أبـــــوظـــــبـــــي، الـ
باملمارسات واألعمال الفنية املبتكرة، 
وتسعى إلبراز وتنمية املواهب املحلية 
واإلقــــــــلــــــــيــــــــمــــــــيــــــــة عــــــــــــر طــــــــيــــــــف واســـــــــــــــــــع مــــن 
املـــــجـــــاالت، أن الـــســـبـــت املـــقـــبـــل هــــو آخـــر 
مــــــــوعــــــــد لـــــتـــــلـــــقـــــي طـــــــلـــــــبـــــــات املـــــــــشـــــــــاركـــــــــة يف 
صـــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــدوق مـــــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــرض421 لـــــــــــــدعـــــــــــــم 
املــشــروعــات، الـــذي يــهــدف إىل تخفيف 
اآلثــــــــــــــــــــــــار الـــــــســـــــلـــــــبـــــــيـــــــة لـــــــجـــــــائـــــــحـــــــة فــــــــــــروس 
»كــــــــــوفــــــــــيــــــــــد-19« يف جـــــــمـــــــاعـــــــات اإلنـــــــتـــــــاج 
اإلبداعي. وأوضح املعرض أن الدعوة 
ــــيــــــن  ــلــ ــ ــيــ ــ ــــكــ ــتــــــشــ ــ مــــــــفــــــــتــــــــوحــــــــة لــــــــلــــــــفــــــــنــــــــانــــــــن الــ

والــــــــــــبــــــــــــصــــــــــــريــــــــــــن والـــــــــــقـــــــــــيـــــــــــمـــــــــــن الـــــــفـــــــنـــــــيـــــــن 
واملــــــــــــصــــــــــــمــــــــــــمــــــــــــن  األدب  ومـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــدعـــــــــــــــــــي 
واملـــــــوســـــــيـــــــقـــــــيـــــــن، يف اإلمــــــــــــــــــــــــارات ودول 
مــــــنــــــطــــــقــــــة الـــــــــــشـــــــــــرق األوســــــــــــــــــــــط وشــــــــمــــــــال 
إفــــــــريــــــــقــــــــيــــــــا وجــــــــــــنــــــــــــوب آســــــــــيــــــــــا لــــــلــــــتــــــقــــــدم، 
واالســتــفــادة مــن دعــم نــقــدي يصل إىل 

2000 دوالر. 
ويـــــــــــــقـــــــــــــبـــــــــــــل الــــــــــــــــــصــــــــــــــــــنــــــــــــــــــدوق طـــــــــلـــــــــبـــــــــات 
املـــــبـــــدعـــــن، بـــــعـــــدد مــــــن الــــــــشــــــــروط، مــن 
بــيــنــهــا أن يـــكـــون ســـبـــب تـــوقـــف املـــشـــروع 
الــــــــــــفــــــــــــنــــــــــــي نـــــــــتـــــــــيـــــــــجـــــــــة مـــــــــــــبـــــــــــــاشـــــــــــــرة لــــــتــــــفــــــي 

»كوفيد-19«.
أبوظبي À اإلمارات اليوم

قـــــالـــــت مــــجــــمــــوعــــة طــــبــــيــــة يــــابــــانــــيــــة إنــــه 
يـــــجـــــب عــــــــــدم اســـــــتـــــــخـــــــدام الـــــكـــــمـــــامـــــات 
لـــأطـــفـــال الـــذيـــن تـــقـــل أعـــمـــارهـــم عــن 
عـــــــــامـــــــــن، ألنـــــــهـــــــا قـــــــــد تـــــســـــبـــــب لــــديــــهــــم 
ــــزيـــــد خــطــر  صـــعـــوبـــة يف الـــتـــنـــفـــس، وتـ

االختناق.
ونـــــــــــــــاشـــــــــــــــدت املـــــــــجـــــــــمـــــــــوعـــــــــة اآلبـــــــــــــــــاء 
ــــا مـــع  ــــهــ ــــتــــــخــــــدامــ واألمـــــــــــهـــــــــــات عـــــــــــدم اســ
ــــوقــــــت الـــــــــذي بــــــدأت  أطــــفــــالــــهــــم، يف الــ
فيه اليابان تخفيف اإلجــراءات التي 
ــــرضـــــــت الحـــــــــتـــــــــواء انــــــتــــــشــــــار فــــــــروس  فـــ
كـــــــــورونـــــــــا املـــــســـــتـــــجـــــد، وعــــــــــــــودة بـــعـــض 

األنشطة مرة أخرى.
ويـــــويص خـــــراء بــمــجــال الــصــحــة 
يف أنـــــــــــــــحـــــــــــــــاء الــــــــــــعــــــــــــالــــــــــــم بـــــــــاســـــــــتـــــــــخـــــــــدام 
الـــكـــمـــامـــات عـــنـــد تـــعـــذر الـــحـــفـــاظ عــىل 
الــــــتــــــبــــــاعــــــد االجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــي ملــــــنــــــع انـــــتـــــشـــــار 
املــــــــــــــــرض، مــــــــع بـــــــــــدء الــــــــــــــــدول تـــخـــفـــيـــف 
الــقــيــود الــتــي فــرضــت الحــتــوائــه. لكن 
رابـــــــــطـــــــــة أطـــــــــبـــــــــاء األطــــــــــفــــــــــال الـــــيـــــابـــــانـــــيـــــة 

حــذرت من أن الكمامات أخطر من 
الالزم عىل الرضع. 

وقــالــت الــرابــطــة »الــكــمــامــات قد 
تــســبــب صـــعـــوبـــات يف الـــتـــنـــفـــس، ألن 
ممرات الهواء ضيقة لدى الرضع«، 
مـــــــــــا يـــــــــزيـــــــــد الـــــــــــعـــــــــــبء عـــــــــــىل قــــــلــــــوبــــــهــــــم، 
مــشــرة إىل أن الــكــمــامــات تــزيــد أيضاً 

خطر ارتفاع درجة الحرارة لديهم.
وذكـــــــــــــــرت الــــــــرابــــــــطــــــــة، يف مـــــذكـــــرة 
نــــشــــرتــــهــــا عـــــــىل مــــوقــــعــــهــــا اإللـــــــكـــــــرتوين 
عــــىل اإلنـــــرتنـــــت: »دعــــونــــا نـــتـــوقـــف عــن 
استخدام الكمامات، لأطفال دون 

الثانية من العمر«.
طوكيو À رويترز

 بدرجة الحرارة
ً
قد تسبب صعوبات في التنفس وارتفاعا

تحذير ياباني: الكمامات خطرة 
على الصغار دون العامين

اليابان بدأت تخفيف إجراءات »كورونا«. À إي.بي.أيه

سكيك
sekeek@emaratalyoum.com

يمكن إرسال سكيك على »واتس أب« رقم 

 ٠٥٠22٩٩٥٥1
 بصورة حال توافرها.

ً
مرفقا

نعتذر عن عدم نشر مالحظات القراء
غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

 تبرع بالدم لعالج تجريبي لمرضى »كوفيد-19«
ً
بوتشيلي أحيا حفال

في كاتدرائية خاوية 
. À أ.ف.ب

ً
أخيرا

ين بـ »كورونا«.   »المعرض« أطلق »الصندوق« لدعم المبدعين المتأثر
À أرشيفية
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استثنى حاالت اإلخالل بالمهام الوظيفية التي تستدعي 
إنهاء الخدمة حسب القانون واألنظمة السارية

»المركزي« يشترط
على البنوك عدم إنهاء 

خدمات المواطنين 
أو خفض رواتبهم

أمل المنشاوي À أبوظبي

طـــلـــب املـــــصـــــرف املــــــركــــــزي، أمـــــــس، مــن 
الــــــــــــبــــــــــــنــــــــــــوك كـــــــــــــــافـــــــــــــــة، املــــــــــحــــــــــافــــــــــظــــــــــة عــــــى 
املـــــــــــواطـــــــــــنـــــــــــن الـــــــــعـــــــــامـــــــــلـــــــــن يف الـــــــقـــــــطـــــــاع 
املــــصــــريف، وعــــــدم إنــــهــــاء خـــدمـــاتـــهـــم أو 
ــــهــــــم، بـــســـبـــب تــــداعــــيــــات  ــبــ ــ خــــفــــض رواتــ
ــــار فــــــــــروس »كــــــــــورونــــــــــا«، وذلــــــك  ــتـــــشـ ــ انـ

وفق تعميم صدر أمس، وموقع من 
ــــيـــــف الـــــشـــــامـــــي،  ــــائــــــب املــــــحــــــافــــــظ، سـ نــ
وحــــــصــــــلــــــت »اإلمــــــــــــــــــــــــــارات الـــــــــــيـــــــــــوم« عــــى 

نسخة منه. 
وقـــــــــــــــال »املـــــــــــــــركـــــــــــــــزي«: »نـــــــــــظـــــــــــراً إىل 
الــــظــــروف املـــرتـــبـــطـــة بـــتـــداعـــيـــات انــتــشــار 
ــــيـــــد-١9(، قــــــررت الــلــجــنــة الــعــلــيــا  )كـــــوفـ
املـــعـــنـــيـــة بــمــتــابــعــة تــنــفــيــذ اســراتــيــجــيــة 

الـــــتـــــوطـــــن يف الـــــقـــــطـــــاع املــــــــــــايل، تـــأجـــيـــل 
ــــهـــــدفـــــات عــــــــــام ٢٠٢٠،  ــتـ ــ تــــحــــقــــيــــق مـــــسـ
بـــــــــــشـــــــــــرط املـــــــــحـــــــــافـــــــــظـــــــــة عـــــــــــــى املـــــــوظـــــــفـــــــن 
املــــــــواطــــــــنــــــــن، وعـــــــــــــدم االســــــتــــــغــــــنــــــاء عـــن 

خدماتهم«.

»المركزي« قرر تأجيل تحقيق مستهدفات عام ٢0٢0. À  أرشيفية

وام À أبوظبي

أعـــلـــنـــت دائـــــــــرة الـــتـــنـــمـــيـــة االقــــتــــصــــاديــــة - 
أبـــــوظـــــبـــــي، أمــــــــــس، تـــــوفـــــر عـــــــيـــــــادات يف 
مــــنــــطــــقــــة مــــصــــفــــح بـــــأبـــــوظـــــبـــــي، مـــجـــهـــزة 
إلجــــراء فــحــوص الــكــشــف عــن فــروس 
»كــــــــــــــورونــــــــــــــا« املــــــســــــتــــــجــــــد )كــــــــــوفــــــــــيــــــــــد-١9( 
مـــجـــانـــاً، وذلـــــك ضــمــن جـــهـــود حــكــومــة 
ــــيـــــة  ــــائـ ــــتـــــعـــــزيـــــز الـــــــتـــــــدابـــــــر الـــــوقـ أبــــــوظــــــبــــــي لـ

لــــــحــــــمــــــايــــــة صـــــــحـــــــة وســــــــــامــــــــــة الـــــعـــــمـــــالـــــة 
املقيمة ومحاربة الفروس.

وأهــــــابــــــت الـــــــدائـــــــرة يف تـــعـــمـــيـــم لــهــا 
بــكــل مـــن تــظــهــر عــلــيــه أعـــــراض املــــرض، 
كــالــســعــال وارتــفــاع الــحــرارة وصعوبة 
التنفس، السيما من يزيد عمره عى 

5٠ عـــــــــــامـــــــــــاً؛ الـــــــتـــــــوجـــــــه إىل الـــــــعـــــــيـــــــادات 
املــــخــــصــــصــــة لــــلــــحــــصــــول عـــــــى الــــفــــحــــص 
والـــعـــاج املـــجـــاين.  وأكـــــدت الـــدائـــرة أن 
هــــذه الـــخـــدمـــة مــتــاحــة لــلــجــمــيــع، بــمــن 

فيهم املخالفون لإلقامة.
ــــاالً  ــــمــ ــــكــ ــتــ ــ تــــــــــــأيت هــــــــــــذه الـــــــخـــــــطـــــــوة اســ
لــســلــســلــة مـــن اإلجـــــــراءات االحـــرازيـــة، 
لـــــــــــتـــــــــــوفـــــــــــر أقــــــــــــــــــــى درجــــــــــــــــــــــــــــــات الـــــــــــوقـــــــــــايـــــــــــة 

والحماية لجميع أطياف املجتمع.

عيادات في منطقة مصفح إلجراء فحوص 
 للعمالة المقيمة

ً
»كورونا« مجانا

»التربية« تعتمد 
»القياس 

الذكي« للتقييم 
وتقصره على 
»الفصل الثالث«

درجة الطالب من 
محصلة أوزان الفصول 

الدراسية الثالثة

وام À أبوظبي

بـــلـــغـــت قـــيـــمـــة الـــســـيـــولـــة الــــتــــي أعـــــــاد املــــصــــرف املـــــركـــــزي ضـــخـــهـــا يف 
الجهاز املصريف نحو ١9.٤ مليار درهم، خال مارس املايض، 
وذلك وفق ما تظهره أحدث اإلحصاءات الصادرة عن املصرف.
ويعكس ارتفاع وترة السيولة، التي ضخها »املركزي«، 
حـــرصـــه عـــى تــلــبــيــة احـــتـــيـــاجـــات الـــجـــهـــاز املـــصـــريف مـــن الــنــقــد عــى 

نحو يخدم السياسة النقدية واالقتصاد الوطني.
وأســـــــــهـــــــــم لــــــــجــــــــوء املـــــــــصـــــــــرف املــــــــــركــــــــــزي لــــــضــــــخ الــــــســــــيــــــولــــــة يف 
الــســوق، خــال مــارس املــايض، يف انــخــفــاض إجــمــايل رصــيــده 
الراكمي من شهادات اإليداع إىل نحو ١٤٤.6 مليار درهم، 

مـــــــــقـــــــــارنـــــــــة بـــــــــــــــــــــــ١6٤ مــــــلــــــيــــــار 
درهـــــــــــــــــــــم خـــــــــــــــــال فـــــــــرايـــــــــر 

الــذي ســبــق.

مليار درهم سيولة 
ضخها »المركزي« 
في السوق خالل 

مارس

19.4

فتح باب التطوع لدعم 
الجهود الوطنية ضد 

»كوفيد ١9«

حملة »اإلمارات تتطوع« تستهدف 
األطباء والمسعفين والممرضين 

والمتقاعدين وطلبة الطب

حمدان بن محمد: القادم أفضل

س اجتماع اللجنة العليا إلدارة األزمات والطوارئ 
ّ
ترأ

في دبي واطلع على سير العمل

ولي عهد دبي:
ال يوجد في قاموس اإلمارات عقبات وتحديات.. 

 أمل وفرص.
ً
هناك دائما

دولة اإلمارات تقدم اليوم وبشهادة العالم 
النموذج والقدوة في التعامل الناجح مع األزمات.

مطر أفضل العب في 
تاريخ اإلمارات.. 
والطلياني أول 

المهنئين

من خالل موقع

www.emaratalyoum.com

الستالم النسخة الرقمية »PDF« عبر االشتراك في خدمات اإلمارات اليوم 
»الواتس أب« و »اإليميل« و»التلغرام«

٠٥٦٢١٩٣٠٠٩
لالشــــتراكاضغــــــط

قم بتسجيل  الرقم وأرسل كلمة 
»اشتراك« إلى 

pdf@ey.ae
قم بالتسجيل وأرسل كلمة »اشتراك« 

إلى اإليميل لتحصل على النسخة اإللكترونية

ابحث عن 
»صحيفة اإلمارات اليوم« 

واعمل إضافة لتصلك الصحيفة

لالشــــتراكاضغــــــط

https://media.emaratalyoum.com/pdf/2020/04/Emarat%20AL%20youm2020-04-18.pdf?_ga=2.187577704.1150012516.1587207931-1855818840.1587207931
https://media.emaratalyoum.com/pdf/2020/04/Emarat%20AL%20youm2020-04-18.pdf?_ga=2.187577704.1150012516.1587207931-1855818840.1587207931
https://media.emaratalyoum.com/pdf/2020/04/Emarat%20AL%20youm2020-04-18.pdf?_ga=2.187577704.1150012516.1587207931-1855818840.1587207931
https://www.emaratalyoum.com/
https://www.emaratalyoum.com/
https://www.emaratalyoum.com/
mailto:pdf%40ey.ae?subject=%D8%A7%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%84
https://t.me/emaratalyoum2
https://t.co/VUiX2mjW5d?amp=1
https://media.emaratalyoum.com/pdf/2020/05/Emarat%20AL%20youm2020-05-27.pdf?_ga=2.37046112.116092530.1590249656-1143190062.1580925132
https://media.emaratalyoum.com/pdf/2020/05/Emarat%20AL%20youm2020-05-27.pdf?_ga=2.37046112.116092530.1590249656-1143190062.1580925132


اإلعالنات المبوبة

احجز إعالنك مباشـرة عبر 

SMS: 5125SMS: 5071

لإلعالن العادي أرسل
 رسالة نصية على الرقم

لإلعالن الملون أرسل 
رسالة نصية على الرقم

https://shop.emaratalyoum.com/classifieds

اتصاالت - دو »٢٠ درهم« يوم واحداتصاالت - دو »٣٥ درهم« ثالثة أيام

www.emaratalyoum.comاألربعاء 2٧ من مايو 2020    ٠٤ من شوال ١٤٤١ هـــــ   العدد ٥٢٩٩

نشرتي سيارات 
جميع أنواع السيارات املستعملة واملدعومة

بأفضل األسعار ...
)١٤-٤(    05٤552005٤

نشرتي سيارات
جميع أنواع السيارات املستعملة واملدعومة 

والسكراب - نقدا ...
)3-26(    0588896607

GXR تويوتا برادو
موديل : V6 - 20١9 - رقم ١

املوتر بحالة الوكالة - نظيف جدا
بدون صبغ أو حوادث 
قطعت : ١00000 كم 

السعر : ١٣0000 درهم 
)5-١8(     0505٤٤٤026

 LX570 مطلوب لكزس
موديل : 20١4 & 20١5

)5-١2(    050١222٤83

GXR مطلوب الندكروزر
 V6 & V8 - 2020  : موديل

زيرو - للتصدير
)5-١2(     0506590722

تويوتا كامري
موديل : 2007 - خليجي - يف عجمان 

السعر : ١2000 درهم »قابل للتفاوض«
)5-6(    0503022050

خدمات سيارات
تبديل زيت احملرك ، البطارية ، السفايف

نأتيك أينما كنت ...
)5-١0(   0505١8٤55١-0505١8٤66١

C180 مرسيدس
موديل : 20١2 - أملانية الصنع - اللون : أبيض

فحص املركبة خارج الوكالة 
السعر : ٣2000 درهم »قابل للتفاوض«

)٤-22(    05550١8580

G63 مرسيدس 
AMG Edition :  46٣ - موديل : 20١6  

 اللون : أبيض داخل تان وأسود
ضمان قرقاش حتي : 202١  

قطعت : ٣7000 كم
السعر : ٣00000 درهم 

)١-٤8(    0558888603

تويوتا سيينا
موديل : 20١5 - 7 ركاب - اللون : أسود

قطعت : ١١٣000 كم 
السعر : 40000 درهم »قابل للتفاوض«

)١-٤(    052١502٤2٤

صبيح
لتأجري جميع أنواع السيارات 

بعجمان ، الكورنيش
)5-2١(    055١325550

سوبر كار 
لتأجري السيارات ...

)5-22(    055١325550

أرقام مميزة دبي
للبيع ...

٣x5/E = ١67000 درهم 
I/6٣6١ = ١0900 درهم
E/9064 = 5700 درهم
R/865٣ = 4700 درهم
Dubai9990 : إنستجرام

للمزيد ...
)٤-3(     0553١39990

أرقام مميزة دبي
للبيع ...

J١9٣٣ = ١4000 درهم
S88١6 = ١٣000 درهم
L١097 = 8500 درهم

N46460 = 4800 درهم
)٤-30(    0508577778

أرقام مميزة عجمان 
للبيع ...

B/48٣9 & B/49549 & I/٣9990
السعر : 4000 درهم

)5-١١(     97١5٤٤032777

مطلوب أرقام أبوظبي 
مميزة ، إرسل الرقم مع السعر على ...

)5-١2(    0505022250

أرقام مميزة دبي
S للبيع ... كود

45٣٣ = ١2000 درهم
١82١8 = ٣000 درهم

59696 = ٣500 درهم
2٣500 = ٣500 درهم
82900 = ٣000 درهم

)5-8(    97١5027٤7000

رقمني مميزين
للبيع ...

9064 كود E = 5900 درهم
865٣ كود R = 4600 درهم

Dubai9990 : إنستجرام
)5-8(     0553١39990

أرقام مميزة دبي
للبيع ...

K5١٣5 = 8800 درهم
I5١٣5 = 8800 درهم

O7١97 = 9000 درهم
M٣٣95 = ١١000 درهم
S45٣4 = ١2000 درهم
P6770 = ١6000 درهم
P٣02٣ = ١2000 درهم
N6١8١ = ١2000 درهم

)5-8(     97١5027٤7000

أرقام مميزة دبي
للبيع ...

R78١١ = ١4500 درهم
M4694 = ١٣800 درهم
N5085 = 9٣00 درهم

)٤-30(   0508577778

أرقام مميزة
نشرتي أرقام هواتف مميزة جدا والدفع نقدا 

يرجى إرسال رسالة علي ...
)5-2(    0505022250

رقم مميز
للبيع ... 0508599996 ... رباعي

السعر : 9500 درهم   
)5-١7(    0505022250

رقم مميز إتصاالت
للبيع ... 0505050١٣5

السعر : 40000 درهم
)٤-20(    97١505050١35

رقم مميز إتصاالت
للبيع ... 0507١9١000

السعر : ٣900 درهم »فقط«
)5-8(     0553١39990

رقم مميز إتصاالت
للبيع ... 050٣882222

السعر : ٣8000 درهم
)١-٤9(    0505022250

أرقام مميزة
للبيع ... 

0507654٣2٣ = 8500 درهم »تنازيل«
050٣456745 = ٣000 درهم »تصاعدي«

 B ورقم مميز دبي 67894 كود
السعر : 9000 درهم

)١١-٤(   97١56١0١0١07

للبيع مغسلة
وتلميع سيارات ، يف عجمان ، اجلرف 

لعدم التفرغ ...
)5-29(     97١50١6١68٤5

للبيع شقة 
يف عجمان ١ ، غرفة وصالة ، ١049 قدم

من املالك مباشرة
السعر : ٣00000 درهم

)5-2١(     0507509092

للبيع فيلتان 
* يف النخلة ، 5 غرف ، أكرب مساحة 

السعر : ١7 مليون درهم
* يف النخلة ، 4 غرف 

السعر : 7.5 مليون درهم
)5-22(    97١528702833

للبيع فلل 
فرصة إستثمارية ممتازة ، بدبي ، فلل متالصقة 

مؤجرة ، بعائد فوري ، للبيع بسعر مغري 
وبالتقسيط ، جلميع اجلنسيات ...
)5-2١(    97١503509٤98

للبيع بيت
قدمي ، يف الراشدية ، بدبي ، ٣600 قدم

6 غرف ، 5 حمامات ، علي شارع وسكة
السعر : ١.250 مليون درهم »قابل للتفاوض«

)5-١9(     97١5030١0566

مطلوب أرض
سكنية وجتارية وصناعية ، يف الشارقة 

بسعر مناسب ، ميتنع الوسطاء 
من املالك مباشرة ...

)5-١8(    97١502080038

لإليجار فيال 
مفروشة ، ٣ غرف ، يف جبل علي 

السعر : 75000 درهم
)5-١8(     97١562002009

عقارات
سيدي املالك ... إذا ترغب ليستأجر أو إدارة 

بناية أو مستودع أو سكن عمال أو فيال 
لدينا عميل متوفر ... يرجى التواصل علي 

)5-2١(    05277777١٤

مطلوب فيال
أو بيت عربي ، بدبي ، بسعر مناسب 
ميتنع الوسطاء ، من املالك مباشرة 

تصريح : ٣49١6
)5-١5(   97١5030١0566

لإليجار شقق 
جديدة ، يف عجمان ، من املالك مباشرة

غرفة وصالة ، للجادين فقط
السعر : 2١000 درهم

)5-١8(    0507509092

للبيع شقة 
غرفتني وصالة ، بعجمان ، الهورايزون تاور 

بدون وسيط ، الرجاء اإلتصال على ...
)5-١8(    0507509092

للبيع بناية
جديدة ، يف دبي ، مؤجرة 

الدخل : 8.5٪ ، إيجارات حديثة
السعر : 2٣ مليون درهم

)5-١8(     97١562002009

نشرتي عقارات
بيوت شعبية وأراضي سكنية وجتارية

من املالك فقط ، يف أنحاء دبي
)5-22(     97١50300١997

لإليجار فيال 
باجملمع ، مبردف ، ٣ غرف ، مالحق ، يف الورقاء 

من املالك مباشرة ، مع إمتيازات قوية
)5-١8(    0567١53333

لإليجار مكاتب 
يف عود ميثاء دبي ، مبوقع حيوي بالقرب من 
مدينة دبي الطبية ووايف مول وحمطة املرتو

اإليجار يبدأ من : ١8000 درهم »سنويا«
)5-١5(    0589392535

للبيع فلل 
سوبر ديلوكس ، يف عجمان ، من املالك مباشرة 
بدون عمولة ، مكتب تشطيب عايل جدا ، متلك 
جلميع اجلنسيات ١00٪ ، ممكن للمشرتي أن 

ميول على البنك نحن نقوم بإجراءات التخليص 
واملوافقة ، للتواصل على ...

)5-23(    0506٤3006٤

مطلوب بنايات
للبيع ، مبناطق دبي القدمية ، من املالك مباشرة

)5-20(     97١505١53377

للبيع فيال 
باملمزر ، دبي ، دورين ، 5 غرف وصالة

وملحق خارجي ، مبوقع مميز
)5-22(     97١55٤557890

للبيع أرض
يف منطقة حوشي ، يف الشارقة

)٤-22(     97١503627667

للمبادلة أرض
١8000 قدم ، يف اخلوانيج ١ ، للمبادلة مع أرض 

يف املزهر أو الورقاء ، يف مكان مناسب
)5-١3(    97١503٤٤١55١

مطلوب عقارات
فنادق وشقق فندقية وبنايات جتارية 

يف أماكن التملك احلر ، بدبي
)5-١2(    0506590722

للبيع فيال 
يف الشارقة ، الرباشي ، ١0000 قدم

5 غرف ، جملس ، صالة ، ملحق ، للجادين 
السعر : 2.2 مليون درهم »قابل للتفاوض«

)5-١3(   97١502080038

للمبادلة أرض 
يف اخلوانيج 2 ، مساحتها : ١2000 قدم مربع 
للمبادلة بأخرى يف اخلوانيج ١ أو 2  مساحتها 

ال تقل : ١5000 قدم ، للتواصل واتس آب علي ...
)5-١0(    0507505005

للبيع بيت 
شارع جمريا الرئيسي ، املساحة : 8000 قدم 

تصريح : ٣0602
)١-٤0(    0585299999

للبيع أرض 
جتارية ، يف أم القيوين ، أرضي + ١0 

السعر : ١.5 مليون درهم
)١-٤0(    97١55505١7١7

للبيع فيال 
يف أم سقيم ، قريبة من البحر 

5 غرف ، مؤثثة بالكامل 
السعر : ١4 مليون درهم 

)5-22(    97١528702833

مطلوب بيت 
شعبي ، يف البدع ، الدفع كاش

السعر : 2 مليون درهم
)١-٤0(    0528233387

للبيع عقارات 
* أرض سكنية : 2 مليون درهم

* فيال : ٣ مليون درهم
* بناية : ١2 مليون درهم

)٤-8(     0555559556

مطلوب أرض
سكنية ، جتارية ، صناعية ، بدبي ، بسعر مناسب 

من املالك مباشرة ، ميتنع الوسطاء
تصريح : ٣49١6

)5-١5(   97١5030١0566

مطلوب فيال 
أو بيت عربي ، يف الشارقة ، بسعرمناسب 

ميتنع الوسطاء ، من املالك مباشرة
)5-23(    97١502080038

للمبادلة أرض 
يف أم نهد ... بأرض يف الربشاء جنوب 

مع دفع الفارق ، للجادين فقط
)5-١9(    97١56١769١76

للبيع بيت
يف الراشدية والبدع ، وأراضي مبحيصنة ٣ 

وندالشبا 4 والرباحة ، بأسعار مناسبة
)٤-3(     97١5030١0566

مطلوب فيال 
أو بيت عربي قدمي ، يف منطقة القوز ١ ، بدبي

بسعر مناسب ، ميتنع الوسطاء ، من املالك مباشرة 
)5-2٤(     050755٤٤٤8

للبيع أو لإلستثمار 
مطعم ومقهى راقي ، يف دبي

)5-22( 0507090300-0507060200

للبيع مستودع 
يف القوز ، املساحة : 75000 قدم2 

املساحة املبنية : 6248١ قدم2 
العمر : ١0 سنوات

اإليجار : 28٣7٣6 درهم
السعر : ١2 مليون درهم

)5-2١(     05277777١٤

للبيع بيت 
يف هور العنز ، جتاري 

مؤجر : ٤٥٠٠٠ درهم »شيك واحد«
السعر : مليون درهم

)5-27(     97١5٤٤398١25

للبيع منزل 
يف هور العنز ، على شارع وسكتني ، ٣ غرف

٣ حمامات ، من املالك مباشرة
السعر : ١.2 مليون درهم

لإليجار : 50000 درهم »دفعة واحدة«
)5-١١(    97١5065050٤5

للمبادلة أرض 
يف أم نهد ... بأرض يف ند الشبا 
مع دفع الفارق ، للجادين فقط
)5-١9(    97١56١769١76

للبيع بيوت 
عربية وفلل وأراضي ، برأس اخليمة

واتس آب علي ...
)5-١7(     055585505٤-050305030١

للبيع فيال 
سكنية ، جديدة ، بالشرقان ، الشارقة ، دورين 

املساحة : 5800 قدم مربع 
السعر : 2.8 مليون درهم

)5-١٤(    97١5520٤0630

للبيع فلل
سوبر ديلوكس ، تشطيب راقي ، يف عجمان 

)5-١3(     97١503627667

لإليجار إستوديو 
يف برج اجلوهرة ، مطل على شارع الشيخ حممد 

بن زايد مباشرة ، يف منطقة الياليس ، مقابل 
معيصم سيتي سنرت ، البنايه جمهزة بصالة 

رياضية ومسبح وسكيورتي ، جديدة ، أول ساكن 
للتواصل بالواتس آب على ...

)5-١١(    0505905558

للمبادلة فيال 
يف اخلوانيج 2 ، بفيال يف الورقاء 

للجادين فقط ، واتس آب على ...
)5-١9(     052٤938883

للبيع شقتني 
يف املارينا ، غرفتني وصالة ، جمددة بالكامل

املساحة : ١400 قدم
السعر : 2.4 مليون درهم

)5-22(    97١528702833

للبيع مزرعة 
بأم القيوين ، بالراشدية ، الكهرباء واملاء متوفرة

)5-١0(    97١55505١7١7

للبيع فلل
فرص إستثمارية ... فلل متالصقة مؤجرة 

وبعائد فوري ، يف دبي ، بسعر مغري 
وبالتقسيط على ٣ سنوات

)5-١8(    97١50350599١

لإليجار معرض 
للسيارات ، يف رأس اخلور ، للجادين ، من املالك 

)5-3(    0527707١١١

لإليجار فيال 
دورين ، يف منطقة الشهباء ، صالة كبرية مع 

حمام وغرفة خادمة مع احلمام ، ومطبخ ويف الدور 
العلوي عدد ٣ غرف واحدة ماسرت ، واثنتان حمام 

مشرتك مع خزائن باحلائط ...
السعر : 70000 درهم »قابل للتفاوض«

)5-6(    97١508٤87١١7
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سكن مشرتك
للفتيات ، يف دبي ، عند مرتو القيادة ، شامل

)١-٤7(    0502500023

مقاوالت
تصميم وبناء ، بأسعار ممتازة

جلميع املشاريع ...
)5-١5(    97١5297٤0000

إنرتلوك 
مستعمل ، شكل مستطيل ، أحمر و 400 مرت

السعر : 6000 درهم 
مع التوصيل والرتكيب ، بدبي فقط 

)5-١8(    0567000085

صيانة
أعمال الصيانة وتشطيب املنازل وتركيب 

اإلنرتلوك واألصباغ
)٤-25(    97١5058١0008

مقاوالت
تصميم معماري شامل للفيال أو مزرعة أو 

احلديقة ، مع التعديل : بدرهم للقدم املربع  
)١-٤0(    97١5292900٤8

ديكور
جميع أعمال الديكور واجلبس والصيانة

)5-6(    97١5559١59١١

ديكور
تصميم داخلي للغرف واجملالس واملطابخ 
بسعر : 750 درهم ، للفراغ فقط ، تشمل 

صور ثالثية األبعاد واختيار املفروشات واملواد
)١-٤0(     97١5292900٤8

قرد 
أنثى ، النوع : بابون ، عمره : 5 أشهر 
ودود ويحب اللعب مع األطفال ، للبيع
السعر : 4500 درهم »قابل للتفاوض«

)5-١(     0505599555

ذبائح
 متوفر ذبائح تيوس ، عربيات ، بيور 

األعمار : 4 أشهر ، للتواصل وآتس آب فقط
)١-٤9(    05677٤٤8٤8

قارب 
40 قدم ، جمدد بالكامل ، به حمام 

وخزان برتول من غري مكائن 
السعر : ٣5000 درهم »فقط«
)5-١0(    050390٤65١

مطلوب ماكينة
٣50*400 حصان ، النش بحري ، بسعر معقول 

)٤-8(    97١56٤١85500

إنرتنت
متلك موقعك بتصميم من إختيارك ، بأسعار تبدأ 

من : ١500 درهم »فقط ، لفرتة حمدودة«
)3-25(     97١50875088٤

خدمات تنظيف 
عامالت نظافة نسائية ، بنظام الساعة

)5-١9(    97١505655562

املنارة 
للتنظيف ومكافحة احلشرات للفلل 

غسيل الكنب ، السجاد بالبخار
)5-١8(    97١508635٤٤6

 

أثاث
فك ، تركيب ، تغليف وترحيل ، بسعر جيد

)5-١8(     97١5087803٤0

نشرتي أثاث
جميع أنواع األثاث املستعمل ، غرف ، كنب 

إلكرتونيات ، مطابخ
)6-5(   97١50١852699

نشرتي أثاث
جميع أنواع أثاث املنزل ، غرف 

كنب ، إلكرتونيات ...
)5-6(   97١503٤7٤277

نشرتي أثاث 
جميع أنواع أثاث املنزل ، غرف 

كنب ، إلكرتونيات ...
)3-١2(    97١556780١95

عود 
تعليم ، وللبيع ، وآالت موسيقية

خدمة صيانة ، خدمة توصيل
)5-22(     05083١5607

مستثمر 
يطلب مشروع ناجح ، يف دبي ملدة حمدودة 

أو أكرث ، شراكة بالفكرة
)١-٤3(    97١505655530

مطلوب شريك
ممول ، لشركة تعمل باملواد الغذائية

يف دبي ، لصفقة واحدة
)3-22(    0567٤0775١

للبيع و للشراء 
أسهم جمعية اإلمارات وجمعية اإلسكان 

)5-١5(     050٤299690

للبيع شركة
جتارة عامة مع الرخصة ، بدخل ممتاز ، جمددة

مع عامل ومكنة لف األلومنيوم وعدد إثنان ونصف 
طن ألومنيوم ، للتواصل علي ...

)3-7(    0505999١١9

للبيع شركات 
جتارية ، نوع العمل والنشاط »جتارة عامة - 

مقاوالت عامة - مقاوالت خدمات فنية« جاهزة 
للتحويل إىل أي نشاط آخر مع إعطاء كافة 
التسهيالت البنكية ، الرجاء اإلتصال على ...

)3-١٤(     0506588853

وكيل خدمات
للباحثني عن كفيل أو وكيل خدمات 

وتأسيس شركات ...
)3-١2(    97١556٤77799

خدمات شركات
إحصل على رخصة جتارية يف دبي وإقامة شريك 
٣ سنوات وحساب بنك وإقامات موظفني وإيجاري 

إلصدار وجتديد الرخص التجارية ...
)3-١١(    97١5٤37737١١

مطلوب مستثمر 
ممول ، للعمل يف سوق البرتول واملعادن

بأرباح يومية ، لإلستفسار على ...
)5-2١(     05٤35333١3

خدمات شركات
إحصل على عقد إيجار لتجديد رخصتك جتارية 
دبي فقط : 600 درهم ، كما ميكنك استخدام 

املكتب لتقدمي كوتة
)5-١6(     97١55١977602

مطلوب أسهم 
جمعية اإلحتاد واإلمارات وجمعية اإلسكان 

)3-25(     050٤299690

للبيع و للشراء
أسهم جمعية اإلحتاد واإلمارات وجمعية اإلسكان 

)3-20(     050٤299690

تدريس
متخصص يف الرياضيات عن بعد ، خربة 24 عام

)5-2١(    0509373706

معلمة لغة عربية
وإجنليزي ، ملتابعة وتأسيس األطفال من السنوات 

املبكرة واملرحلة اإلبتدائية ...
)5-2١(    05070١٤١87

معلمة
إجنليزي ، علوم ، رياضيات

منهج أمريكي وبريطاين ، خربة
)5-22(     052653١232

تسجيل 
للطلبة الراغبني يف دراسة املاجستري 

والدكتوراة يف ماليزيا وبريطانيا
)١-٤5(    97١55506٤656

تدريس
حمفظة قرآن كرمي ومعلمة تربية إسالمية وعربي 

للمرحلة اإلبتدائية ، أونالين 
)١-٤8(    050١5١0١١8

معلمة لغة عربية
وتربية إسالمية وحتفيظ القرآن وإجتماعيات

لكل املراحل ...
)٤-5(     05689796١6

متخصصة رياضيات
علوم ، أمريكي ، وزاري ، جميع املراحل

ومتابعة بقية املواد ، دبي
)١-٤(    05٤70060٤١

مطلوب مدرسة
ألسرة عربية ، صف أول وثاين

ملتابعة طفل يف الدارسة
)١-٤(      05592١666١

مدرس لغة فرنسية
IGCSE ، خربه طويلة بكافه املناهج

جلميع املراحل ...
)3-7(     05023٤٤١٤6

معلمة
لتأسيس ومتابعة الطلبة من األول ايل اخلامس بدبي

)3-26(     0568882857

تدريس
حمفظة قرآن جمازة كليةالشريعة جامعة دمشق 

جتويد نظري ، عملي ، القاعدة النورانية
)3-7(    97١52788838٤

حماسب 
مصري ، خربة ١5 عام يف إعداد التقارير 

وامليزانية ، يبحث عن عمل مناسب ...
)3-3١(     056١3200١5

للتنازل سائقة 
إندونوسية ، خرية

)3-١9(    97١5٤7٤68١39

طلب عمل
شيف ومدرب مأكوالت شرق وغرب مع شهادة

من سويسرا ، خربة 25 سنة داخل الدولة
)5-29(     97١55762776١

طلب عمل
تركيب زجاج واملريا والرسم على زجاج والسكريت 

خربة ١0 سنة داخل الدولة ، يطلب عمل
)5-١7(    97١522703838

طلب عمل
شيف شامي ، حمرتف طبخ عربي وغربي ، خربة 
بالفنادق واملطاعم ، جاهز لتلبية الطلبات بدبي

)٤-8(    97١553٤23077

طلب عمل
شاب أردين ، خربة يف املبيعات واإلدارة 

والتطوير ، خربة ١2 سنة ، يطلب عمل
)٤-8(    97١558٤80088

طلب عمل
مسؤول عالقات عامة ، خربة ١0 سنوات 

يطلب عمل بدوام كامل أو جزئي  
)5-١١(    0552١3003١

طلب عمل
سائق عربي ، خربة قدمية يف الدولة ، حسن 

املظهر ، يبحث عن سائق خاص لرجال أعمال 
)3-7(     0508052323

طلب عمل
مهندس أجهزة طبية ، مصري ، خربة 5 سنوات 

يف بيع وصيانة األجهزة الطبية باملستشفيات
زيارة ، يجيد اإلجنليزية ، يطلب عمل مناسب

)2-30(     055١0٤0926

للتنازل خادمة
بنغالية ، خربة بالطبخ والتنظيف والكوي

واتس آب علي ...
)3-7(     05٤38٤08٤0

طلب عمل 
شاب مصري ، مدرب سباحة معتمد ، خربة 

يطلب عمل مناسب ...
)3-5(     0589088752

طلب عمل
سورية خربة بالطباعة وإستقبال بآمر، جتيد اللغة 

اإلجنليزية واحلاسوب بدبي ، تطلب عمل
)3-5(     0553١33589

طلب عمل
مشرف تكرير برتول , خربة ٣0 سنة يف مصايف 

عدن ، يبحث عن عمل مناسب
)3-2١(     052٤7600٤9

للتنازل خادمة
فلبينية ، يف دبي

)3-26(    0562088007

للتنازل طباخة 
أوغندية ، جامعية ، نظيفة ، خربة يف األردن 
ويف الطبخ اإلماراتي ، بجميع أعمال املنزل

)3-١6(    05٤3٤66085

طلب عمل
مندوب PRO ، خربة شاملة يف تخليص جميع 

املعامالت احلكومية ...
)3-١8(    05050595١9

طلب عمل
فتاة عربية ، تبحث عن عمل مناسب يف دبي 

أو الشارقة ، لديها إقامة الدولة 
)3-١8(     052٤١5٤٤90 

طلب عمل
مهندس موقع مدين ، مصري ، خربة سنة 

يف أعمال التنفيذ ، يطلب عمل مناسب
)3-١١(    97١56٤5١2392

طلب عمل
مستشار قانوين ، مصري مقيم ، خربة 6 سنوات 

بالدولة ، إجنليزي ، يطلب عمل مناسب 
)3-١١(    05030٤٤352

طلب عمل
مدير خدمات مؤسسية وموارد بشرية ، خربة أكرث 

من ١0 سنوات بالدولة ، متوفر للعمل ، بدوام كامل 
أو جزئي ...

)3-8(    97١55550888١

طلب عمل 
عربي ، دكتور ، سياحة وإدارة فنادق ، خربة 

25 سنة بالدولة ، العمر : 58 عام ، يرغب بإدارة 
جمموعة فنادق داخل الدولة أو خارجها ويتكلم 

عربي ، فرنسي وإجنليزي 
)5-١(    97١569797366

للتنازل خادمة
سريالنكية ، خربة ١0 سنوات يف الكويت 

والسعودية جتيد الطبخ والنظافة
)٤-26(    97١505655530

طلب عمل
خربة 9 سنوات بالدولة ، يطلب عمل 

كسائق لدي عائلة ...
)٤-29(    052١52896٤

طلب عمل 
مواطن إماراتي جامعي يف تخصص إدارة األعمال 

+دورات إجنليزي + كمبيوتر + لغات »العربية 
+ االجنليزية + الهندية« خربة عمل ملدة 20 

سنة يف كافة اإلدارات »احلسابات واألمن و ادارة 
العالقات العامة واحلكومية والتسويق وإدارة العقود 

واملشرتيات واملبيعات والصفقات التجارية وحتصيل 
الديون وإدارة خدمات عامة والنقليات وإدارة املباين 

واملناقصات وضيافة كبار الشخصيات واملبادرات 
والتخطيط واملقاوالت يف قطاع اخلاص وقطاع 

احلكومي وشبه احلكومي ، يبحث عن وظيفة مناسبة 
)3-١٤(     0506588853

طلب عمل
سائق باكستاين ، خفيف ، خربة ١0 سنوات 

يف اإلمارات ، لغة عربية ، إجنليزية
)5-١2(    97١567060١79

طلب عمل 
سائق ، خربة 22 سنة يف اخلليج

)3-١٤(    05٤3923690

مهندس مدين 
مصري اجلنسية ، خربة سنة ، يبحث عن عمل 

)3-١٤(    0565969738

عمالة
إستقدام عمال ، يوجد عامالت منازل من الكامريون 

)3-١3(    0556555١06

مطلوب مهندس 
معماري وديكور »تصميم وتنفيذ« 

ملدة شهر ونصف يف مشروع شخصي 
مقابل أجر : 8000 درهم »مقطوع«

)5-25(    055١2٤5000

مطلوب حراس 
أمن و CCTV ، لديهم خربة

 fcgapplicants@gmail.com : اإلمييل
أو واتس آب على ...

)5-١8(     97١5665738١٤

مطلوب نوخذة
مواطن ...

)5-2١(    97١5063٤5٤22

مطلوب موظفة 
مبيعات ، يف حمل عبايات ، لديها خربة سابقة 

يف املبيعات ، وأن يكون لديها القدرة على العمل 
حتت ظغط ومعرفة مناطق اإلمارات 

)١-٤8(    050١٤٤3555

مطلوب موظف
مستشار قانوين ، عنده خربة يف الدولة

)3-25(    05295١١0١0

مطلوب طباخ 
هندي ، خربة باآلكالت اإلماراتية ، ملنزل بالشارقة 

)3-١9(    0567677279

الضيافة العربية 
صبابني وصبابات قهوة ، لقيمات ، بأسعار مناسبة 

)3-١٤(    97١559229١١6

١- أال يتضمن اإلعالن آيات قرآنية أو أحاديث نبوية و أال    
ينطوي على إساءة لألديان وللقيم والتقاليد االجتماعية.

2- أال يخالف القوانني السارية يف الدولة.
٣- أال يحتوي على مضامني تشجع على االنحالل أو 

اجلرمية.
4- أال تكون املواد املعلن عنها مؤثرات عقلية ، أو أدوية، 

أو سجائر.
5- أال يتناقض مع قانون املطبوعات والنشر، وسياسة 

الصحيفة.
6- أال يتضمن عرض سلع مهربة، ووجودها غري قانوين.
7- أال يقدم عروضًا للزواج أو أي نوع من العالقات بني 

اجلنسني.
8 - أال يتضمن أغذية أو مشروبات من دون رخصة جتارية.

9- حتتفظ »اإلمارات اليوم« بحقها يف حجب نشر أي إعالن 
ال  تنطبق عليه الشروط واألحكام اخلاصة بالنشر.

اإلعالنات خاضعة للشروط واألحكام.

شروط 
النشر

 سعر الرسالة لإلعالن العادي لمدة ٣ أيام. 
ً
٣٥ درهما

 سعر الرسالة لإلعالن الملون ليوم واحد.
ً
٢٠ درهما

 يضاعف مبلغ االقتطاع.
ً
في حال زيادة عدد أحرف الرسالة عن 7٠ حرفا

 

 

https://shop.emaratalyoum.com/classifieds احجز إعالنك مباشـرة عبر :


	EAY_MA_2705_01_v1
	EAY_MA_2705_02_v1
	EAY_MA_2705_03_v1
	EAY_MA_2705_04_v1
	EAY_MA_2705_05_v1
	EAY_MA_2705_06_v1
	EAY_MA_2705_07_v1
	EAY_MA_2705_08_v1
	EAY_MA_2705_09_v1
	EAY_MA_2705_10_v1
	EAY_MA_2705_11_v1
	EAY_MA_2705_12_v1
	EAY_MA_2705_13_v1
	EAY_MA_2705_14_v1
	EAY_MA_2705_15_v1
	EAY_MA_2705_16_v1
	EAY_MA_2705_17_v1
	EAY_MA_2705_18_v1
	EAY_MA_2705_19_v1
	EAY_MA_2705_20_v1
	EAY_MA_2705_21_v1
	EAY_MA_2705_22_v1
	EAY_MA_2705_23_v1
	EAY_MA_2705_24_v1
	EAY_MA_2705_25_v1
	EAY_MA_2705_26_v1
	EAY_MA_2705_27_v1



