
www.emaratalyoum.com الخميس ٢٨ من مايو ٢٠٢٠   ٠٥ من شوال ١٤٤١ هـــــ   السعر: درهمان  العدد 5300

اإلمارات اليوم À دبي

اعــــــتــــــمــــــد ســــــــمــــــــّو الــــــشــــــيــــــخ حـــــــــمـــــــــدان بــــن 
مــــحــــمــــد بــــــن راشــــــــــد آل مـــــكـــــتـــــوم، ويل 
عــهــد دبـــي رئــيــس املــجــلــس الــتــنــفــيــذي 
ــــهـــــات  ــيـ ــ ــــتـــــوجـ إلمــــــــــــــــارة دبـــــــــــــي، تــــــنــــــفــــــيــــــذاً لـ
صـــــاحـــــب الــــســــمــــّو الــــشــــيــــخ مــــحــــمــــد بـــن 
راشــــــــــــــــــد آل مـــــــــكـــــــــتـــــــــوم، نــــــــــائــــــــــب رئــــــيــــــس 
الـــــــــــــدولـــــــــــــة رئــــــــــيــــــــــس مـــــــجـــــــلـــــــس الـــــــــــــــــــــوزراء 
حــــاكــــم دبــــــي، قــــــرار عــــــودة الـــعـــمـــل يف 
دوائــــــــــر حــــكــــومــــة دبـــــــي بــــنــــســــبــــة ٥٠%، 
اعـــــتـــــبـــــاراً مـــــن األحـــــــد املــــقــــبــــل )3١ مـــايـــو 
ــــبـــــاراً  ــــتـ الـــــــجـــــــاري(، وبــــنــــســــبــــة ١٠٠% اعـ
ــــيـــــو املـــــقـــــبـــــل، مــــــع ضــــــــرورة  مــــــن ١٤ يـــــونـ
االلــــــــــــــــتــــــــــــــــزام بــــــــــــــــــــاإلجــــــــــــــــــــراءات الــــــــوقــــــــائــــــــيــــــــة 
واالحـــــــــــــرازيـــــــــــــة ملــــــنــــــع انـــــــتـــــــشـــــــار فــــــــروس 

كــورونــا املــســتــجــد )كــوفــيــد-١9(.
وأّكـــد ســمــّوه أن »الـــقـــرار يـــأيت يف 
إطار الخطة الشاملة لحكومة دبي 
ــــاة  ــ ــيـ ــ ــ ــــحـ ــ لـــــــــلـــــــــعـــــــــودة الــــــــتــــــــدريــــــــجــــــــيــــــــة إىل الـ
الــــطــــبــــيــــعــــيــــة يف اإلمـــــــــــــارة، مــــــع مـــــراعـــــاة 
الــــــــــــتــــــــــــطــــــــــــبــــــــــــيــــــــــــق الــــــــــــــــدقــــــــــــــــيــــــــــــــــق والــــــــــــــكــــــــــــــامــــــــــــــل 
لــــــــــــــــإجــــــــــــــــراءات الـــــــــوقـــــــــائـــــــــيـــــــــة والـــــــــتـــــــــدابـــــــــر 

االحــرازيــة«.

محمد بن راشد: حكومتنا مستمرة بكامل طاقتها.. في اإلنجاز والتواصل مع الجميع
اعتمد أوراق سفراء جدد.. وأكد أهمية استمرار العمل الدبلوماسي

أب يفقد طفليه بعدما 
جرفتهما السيول

إنقاذ 3 
مفقودين

في وادي الحلو.. 
والعثور على 

4 متوفين

سقوط كوميديا 
رمضان ٢0٢0.. لم 

ينجح أحد حتى 
»الزعيم«

5 أسباب حرمت 
الجزيرة منّصات 

التتويج

5 خطوات لتحسين 
فرص حصول 

المشروعات الصغيرة 
على التمويل

 من 14 يونيو المقبل
ً
القرار يرفع النسبة إلى 100% اعتبارا

%50

حمدان بن محمد: 

اإلمارات اليوم À أبوظبي

أعـــلـــنـــت حـــكـــومـــة اإلمــــــــــارات عــــن عــــودة 
الـــــــــعـــــــــمـــــــــل يف الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزارات والــــــــهــــــــيــــــــئــــــــات 
واملــــــــــؤســــــــــســــــــــات االتــــــــــــحــــــــــــاديــــــــــــة، بــــنــــســــبــــة 

3٠%، اعتباراً من األحد املقبل.

تــبــدأ نــســبــة الــحــضــور بــــــ3٠% حـــداً 
ــــتـــــزايـــــد تــــدريــــجــــيــــاً، بــــنــــاء عــى  أدىن، وتـ

املستجدات.
واســـتـــثـــنـــت الــــحــــكــــومــــة، مـــــن قـــــرار 
الـــعـــودة إىل مــقــار الــعــمــل، عـــــدداً من 
الفئات يشمل: الحوامل، وأصحاب 

الــهــمــم، واملــصــابــن بــأمــراض مــزمــنــة، 
وحـــــــاالت ضـــعـــف املـــنـــاعـــة، واملـــوظـــفـــن 

من فئة كبار السن.

أزاد عيشو À دبي

أفــــــادت دائــــــرة الـــســـيـــاحـــة والـــتـــســـويـــق 
الـــتـــجـــاري يف دبـــي )دبــــي لــلــســيــاحــة(، 
بـــــأنـــــه تــــمــــاشــــيــــاً مــــــع تــــوجــــيــــهــــات مــــركــــز 
الــــــــــتــــــــــحــــــــــكــــــــــم والــــــــــــســــــــــــيــــــــــــطــــــــــــرة ملــــــــكــــــــافــــــــحــــــــة 
فــــــــــــــروس »كــــــــــــــورونــــــــــــــا«، تـــــــــم تـــــحـــــديـــــث 

اشراطات مرافق وخدمات القطاع 
الــــــــــســــــــــيــــــــــاحــــــــــي، وذلـــــــــــــــــــك اعــــــــــــتــــــــــــبــــــــــــاراً مـــــن 
أمـــــــــــس، وفـــــــقـــــــاً ألحـــــــــــدث اإلرشـــــــــــــــادات 

والــتــعــلــيــمــات.

عودة العمل في مقار الوزارات والهيئات 
االتحادية بنسبة 30% األحد المقبل

تحديث اشتراطات مرافق وخدمات 
القطاع السياحي في دبي

شرطة الشارقة: 
ال مخالفات 

للعاملين في دبي 
بسبب »العودة 

المتأخرة«

نائب رئيس الدولة:
»المستقبل سيكون لصالح السالم، وتعزيز 

العالقات اإلنسانية بين الشعوب«.

من موظفي حكومة 
دبي يسـتأنفـون األحد 

عملهم من المكاتب
»استثمارنا في االستعداد للمستقبل آتى أكله أسرع مما كنا ننتظر، 

وهو ما يبعث على االطمئنان إلى أننا نسير في االتجاه الصحيح«.

https://www.emaratalyoum.com/life/four-sides/2020-05-28-1.1354628
https://www.emaratalyoum.com/sports/local/2020-05-28-1.1354656
https://www.emaratalyoum.com/business/local/2020-05-28-1.1354621
https://www.emaratalyoum.com/local-section/other/2020-05-28-1.1354657
https://www.emaratalyoum.com/local-section/other/2020-05-28-1.1354738
https://www.emaratalyoum.com/local-section/other/2020-05-28-1.1354739
https://www.emaratalyoum.com/business/local/2020-05-28-1.1354627
https://www.emaratalyoum.com/local-section/other/2020-05-28-1.1354743
https://www.emaratalyoum.com/local-section/accidents/2020-05-28-1.1354752
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»التربية« تعلن 
جداول االختبار 

المركزي للصفوف 
من الـ 4 حتى الـ 12

أعــــــــلــــــــنــــــــت وزارة الـــــــــربـــــــــيـــــــــة والـــــتـــــعـــــلـــــيـــــم 
ــــار املـــــــركـــــــزي، لــلــفــصــل  ــــبـ ــــتـ جــــــــــداول االخـ
ــــثـــــالـــــث، لـــطـــلـــبـــة الـــصـــفـــوف  الـــــــــــدرايس الـ
مــــــــــــــن الــــــــــــــــرابــــــــــــــــع حــــــــــتــــــــــى الــــــــــــــثــــــــــــــاين عـــــــشـــــــر، 
بـــــــــــــــاملـــــــــــــــدارس الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــيـــــــة والــــــــخــــــــاصــــــــة 

املطبقة ملنهاج الوزارة.
تــــــــبــــــــدأ االخـــــــــــتـــــــــــبـــــــــــارات يف 31 مـــــايـــــو 
الــــــــــــــــجــــــــــــــــاري بــــــــــــــمــــــــــــــادة الـــــــــــعـــــــــــلـــــــــــوم لـــــطـــــلـــــبـــــة 

الـــــــــــــصـــــــــــــفـــــــــــــوف: الــــــــــــــــســــــــــــــــادس والــــــــــســــــــــابــــــــــع 
ــــبـــــة(، ويــــــــؤدي  ــــنـــــخـ ــــامــــــن )مــــــســــــار الـ ــثــ ــ والــ
طــــــلــــــبــــــة الــــــــصــــــــفــــــــوف مــــــــــن الـــــــــــرابـــــــــــع حــــتــــى 
الــــثــــامــــن اخــــتــــبــــار الــــلــــغــــة الــــعــــربــــيــــة يف 2 
يونيو. كما يؤدي طلبة الصفوف من 
التاسع إىل الثاين عشر اختبار اللغة 
الــــعــــربــــيــــة يف 3 يــــونــــيــــو. ويـــــدخـــــل طــلــبــة 
ــــتـــــى الــــثــــامــــن  الـــــصـــــفـــــوف مـــــــن الــــــــرابــــــــع حـ

اختبار اللغة اإلنجليزية، يف 4 يونيو. 
وســرد كل ســؤال مقيداً بزمن، 
وعـــــــــــــى الــــــــطــــــــالــــــــب الــــــــتــــــــأكــــــــد مــــــــــن إجـــــــابـــــــة 
ــــقـــــال إىل الـــــســـــؤال  ــــتـ الــــــســــــؤال قــــبــــل االنـ
التايل أو انتهاء الوقت املحدد.  وعند 
انتهاء وقت السؤال ال يمكن اإلجابة 

عنه، ويجب االنتقال إىل ما يليه.
أبوظبي ■ وام

كــــــشــــــف ســــــفــــــر دولــــــــــــــة اإلمــــــــــــــــــــــارات لــــــدى 
جـــــمـــــهـــــوريـــــة الـــــــصـــــــن الـــــشـــــعـــــبـــــيـــــة، عـــي 
عبيد الظاهري، عن تعاون أطباء يف 
أبـــــــوظـــــــبـــــــي وخـــــــــــــــــراء وأطــــــــــبــــــــــاء صـــيـــنـــيـــن 
لـــــــــتـــــــــعـــــــــزيـــــــــز كـــــــــفـــــــــاحـــــــــهـــــــــم ضــــــــــــــــد فــــــــــــــــروس 
ــــادة مــــــن الـــتـــجـــربـــة  ــ ــــفـ ــ ــتـ ــ ــ كــــــــورونــــــــا، واالسـ

الصينية. 
ونّوه بتشغيل أول مركز الختبار 
فروس كورونا يف أبوظبي باالشراك 
بــــــــــن الــــــــجــــــــانــــــــبــــــــن، أطـــــــــلـــــــــق عــــــلــــــيــــــه اســـــــم 
»هــــــــــــــويــــــــــــــان«، الفـــــــــتـــــــــاً اىل أن كـــــــــل هــــــذه 
املــواقــف الطيبة مــن الجانبن ستعزز 
من محبة الشعبن لبعضهما بعضاً.
وقــــــــــــــــــــــال: »نـــــــــحـــــــــن عـــــــــــى يــــــــقــــــــن بــــــــأن 
التعاون اإلمارايت الصيني سيتضاعف 
بـــــعـــــد انــــــتــــــهــــــاء أزمـــــــــــــة فـــــــــــــروس كـــــــورونـــــــا 

املستجد«.
وأشـــاد الــظــاهــري، يف مقابلة مع 
ــــكــــــة شـــــــيـــــــنـــــــخـــــــوا، نــــــشــــــرتــــــهــــــا ســـــــفـــــــارة  ــبــ ــ شــ
اإلمـــــــــارات يف بـــكـــن عــــى حـــســـابـــهـــا عــى 
ــــــود الــــــــكــــــــبــــــــرة الـــــتـــــي  ــــهـ ــ ــــجـ ــ ــــالـ ــ »تــــــــــــويــــــــــــر«، بـ

ــــا الــــــحــــــكــــــومــــــة الـــــصـــــيـــــنـــــيـــــة لـــعـــقـــد  ــــهــ ــــبــــــذلــ تــ
الدورتن التشريعيتن السنويتن يف 
ظــــــــــل هـــــــــــــذه الــــــــــــظــــــــــــروف االســــــتــــــثــــــنــــــائــــــيــــــة، 
مـــضـــيـــفـــاً أن اإلمــــــــــارات تــــقــــدر صــداقــتــهــا 
مــــع جـــمـــهـــوريـــة الـــصـــن عـــالـــيـــاً، وعــلــيــه 
فقد بادرت حكومًة وشعباً بالوقوف 
إىل جــانــب الــشــعــب الــصــيــنــي الــصــديــق 
يف مـــحـــنـــتـــه يف مـــكـــافـــحـــة جـــائـــحـــة وبـــــاء 

كورونا املستجد منذ بدايتها.
وقـــــــــــــــــــــــــــــــال إن مــــــــــــــــبــــــــــــــــاين اإلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات 
العمالقة تزينت بأضواء ألوان العلم 
الــــــصــــــيــــــنــــــي، وعـــــــــــبـــــــــــارات الــــــتــــــضــــــامــــــن مـــع 
الـــشـــعـــب الــصــيــنــي الـــصـــديـــق بــالــلــغــتــن 

الصينية والعربية.
وأضــــــــــــــــــــــــــاف الـــــــــســـــــــفـــــــــر أنــــــــــــــــــه يف ظـــــل 
ــــاء  ــ ــــحـ ــ انــــــــتــــــــشــــــــار هــــــــــــذا الـــــــــــوبـــــــــــاء يف كـــــــــل أنـ
الــعــالــم، لــم تــتــواَن الــصــن عــن مــد يد 
الــــعــــون لــــلــــدول الـــصـــديـــقـــة ملــســاعــدتــهــا 
ــــائـــــحـــــة، خــــصــــوصــــاً  عــــــى مــــكــــافــــحــــة الـــــجـ
أنـــهـــا اكـــتـــســـبـــت خـــــرة يف الـــتـــعـــامـــل مــع 
هذا الفروس، معتراً أن ذلك يتفق 
مــع مــبــادرة الــصــن املــعــروفــة بـــ»طــريــق 
الـــــــــحـــــــــريـــــــــر الـــــــــصـــــــــحـــــــــي« الــــــــــتــــــــــي ســــــــبــــــــق أن 

طــرحــتــهــا كــجــزء مــن جــهــودهــا الــرامــيــة 
ــــز مـــــكـــــانـــــتـــــهـــــا كــــــــقــــــــوة صــــحــــيــــة  ــ ــــزيـ ــ ــــعـ ــ إىل تـ

عاملية.
واعتر أن الصن العب رئيس يف 
االقــــــتــــــصــــــاد الــــــعــــــاملــــــي، وهـــــــــي ثـــــــــاين أكـــــر 
اقـــــــــــتـــــــــــصـــــــــــاد يف الـــــــــــــعـــــــــــــالـــــــــــــم، وتــــــتــــــلــــــخــــــص 
ــــا اعـــتـــمـــدت  ــــهـ الــــتــــجــــربــــة الـــصـــيـــنـــيـــة يف أنـ
نــــهــــج اإلصـــــــــالح االقـــــتـــــصـــــادي، وركــــــزت 
عـــــى تــــوجــــهــــات جـــــديـــــدة مـــثـــل االبـــتـــكـــار 
والـــــــــــبـــــــــــحـــــــــــث والـــــــــــتـــــــــــطـــــــــــويـــــــــــر، والـــــــتـــــــنـــــــمـــــــيـــــــة 
ــــئـــــة،  ــيـ ــ ــبـ ــ الــــــــخــــــــضــــــــراء والــــــــحــــــــفــــــــاظ عـــــــــى الـ
والــــتــــنــــمــــيــــة املــــنــــفــــتــــحــــة وإدمـــــــــــــاج الـــصـــن 
أكــــــــــــر بـــــــاالقـــــــتـــــــصـــــــاد الــــــــعــــــــاملــــــــي، وزيـــــــــــــــادة 

مشاركة االستثمار األجنبي.
وحول معركة الصن يف القضاء 
عــــــــى الـــــــفـــــــقـــــــر، قـــــــــــال الــــــســــــفــــــر إن ذلــــــك 
ـــــه،  ســــيــــمــــثــــل إنـــــــــــجـــــــــــازاً فــــــــــريــــــــــداً مــــــــن نــــــوعـ
مــــــــشــــــــراً إىل أن الــــــحــــــكــــــومــــــة الــــصــــيــــنــــيــــة 
اتخذت يف السنوات األخرة إجراءات 
عـــــــدة ملـــكـــافـــحـــة الــــفــــقــــر، وزيــــــــــــادة دخــــل 
املزارعن ذوي الدخل املنخفض، من 
خــــــــــــالل تــــــطــــــويــــــر الــــــســــــيــــــاحــــــة والـــــــتـــــــجـــــــارة 
االلكرونية والتعليم والتكنولوجيا، 

وزيــــادة فـــرص الــعــمــل، واالنــتــقــال إىل 
املــــــنــــــازل الـــــجـــــديـــــدة، وحــــمــــايــــة الـــبـــيـــئـــة، 

وغرها من التدابر. 
ولــفــت إىل تخلص أكــر مــن 800 
مليون نسمة من خط الفقر منذ أكر 
مــــن 40 عــــامــــاً فـــقـــط، مــــؤكــــداً أنـــــه »لـــم 
يــتــمــكــن أي بــلــد آخـــر عـــى اإلطــــالق من 
إخــــــــــراج مــــثــــل هـــــــذا الـــــعـــــدد الــــهــــائــــل مــن 
البشر من الفقر يف فرة زمنية قصرة 
نــســبــيــاً. وبــالــفــعــل ســيــشــكــل مــثــل هــذا 

اإلنجاز سبباً لالحتفال«.
وأضـــــــاف الـــســـفـــر أن الـــصـــن تــعــد 
أكــــــــــــــــــر شــــــــــــريــــــــــــك تــــــــــــــجــــــــــــــاري لــــــــــــــــإمــــــــــــــــارات، 
ويسعى البلدان إىل تعزيز العالقات 
ــــيــــــة يف املـــــــــــجـــــــــــاالت االقــــــتــــــصــــــاديــــــة  ــــائــ ــنــ ــ ــثــ ــ الــ
والـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــاريـــــــــــــــــــة واالســــــــــــــــتــــــــــــــــثــــــــــــــــمــــــــــــــــاريــــــــــــــــة، 
والتكنولوجيا والــذكــاء االصطناعي، 
وحــــــمــــــايــــــة الـــــبـــــيـــــئـــــة واألمــــــــــــــــن الــــــــغــــــــذايئ، 
ــــيــــــم، وغــــــــرهــــــــا مـــن  ــلــ ــ ــــعــ ــــتــ والــــــثــــــقــــــافــــــة والــ
املــجــاالت الــتــي تساعد عــى زيـــادة خر 
ومـــــــصـــــــلـــــــحـــــــة الــــــــبــــــــلــــــــديــــــــن الـــــــصـــــــديـــــــقـــــــن، 
وتــــــــقــــــــريــــــــب الــــــشــــــعــــــبــــــن مــــــــــن بــــعــــضــــهــــمــــا 

بعضاً.

الظاهري: التعاون اإلماراتي الصيني سيتضاعف بعد األزمة

أحمد عابد À أبوظبي 
شبكة الجيل الخامس  

قال علي عبيد الظاهري إن اإلمارات 
تنظر إلى شبكة الجيل الخامس على 

أنها المستقبل على جميع 
 أن يدعم 

ً
المستويات، متوقعا

التعاون الوثيق بين اإلمارات 
والصين في هذا المجال، 

االبتكار الجماعي في 
قطاعات عديدة، 

وتطويع مبادرات الذكاء 
االصطناعي، وتوسيع 

قاعدة التبادل 
االستثماري والتجاري 

بين البلدين.

جهود مشتركة بين أبوظبي وبكين لمكافحة »كورونا«

علي عبيد الظاهري:

»مباني اإلمارات العمالقة تزينت بعبارات التضامن مع 
الشعب الصيني الصديق في مواجهة الوباء«.

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة 
رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــوزراء حـــاكـــم دبـــي، 
ــــالـــــم لــــــن يــــــكــــــون، بــــعــــد جـــائـــحـــة  إن الـــــعـ

»كورونا«، كما كان قبلها.
وأكـــــــــــــد ســـــــمـــــــوه اســـــــتـــــــمـــــــرار الــــعــــمــــل 

الدبلومايس اإلمارايت، وتوسعه.
وقـــــــــــــــــال إن »عــــــــالقــــــــاتــــــــنــــــــا الـــــــدولـــــــيـــــــة 
تـــــــكـــــــتـــــــســـــــب أهـــــــــمـــــــــيـــــــــة خــــــــــــاصــــــــــــة يف هـــــــــذه 
الــــــــــــــــظــــــــــــــــروف«، مــــــــضــــــــيــــــــفــــــــاً: »حـــــكـــــومـــــتـــــنـــــا 
مــســتــمــرة بــكــامــل طــاقــتــهــا.. يف اإلنــجــاز 

والعمل والتواصل مع الجميع«.
جـــاء ذلـــك عــقــب اعــتــمــاد ســمــوه، 
أمس، أوراق عدد من سفراء الدول 
الـــــــصـــــــديـــــــقـــــــة الــــــــــــجــــــــــــدد، املــــــعــــــيــــــنــــــن لـــــــدى 

الدولة غر املقيمن.
وقـــــــــــــــال ســــــــمــــــــوه يف تــــــــغــــــــريــــــــدة عــــى 
»تــــــويــــــر«، بــــهــــذه املــــنــــاســــبــــة: »اعـــتـــمـــدنـــا 
أوراق مـــجـــمـــوعـــة مـــــن ســـــفـــــراء الــــــدول 
الــــــــــصــــــــــديــــــــــقــــــــــة. عـــــــمـــــــلـــــــنـــــــا الـــــــــدبـــــــــلـــــــــومـــــــــايس 
مستمر.. ويتوسع. وعالقاتنا الدولية 

ــــيـــــة  يف هـــــــــــــذه الـــــــــــظـــــــــــروف تـــــكـــــتـــــســـــب أهـــــمـ
خــــاصــــة. وحـــكـــومـــتـــنـــا مـــســـتـــمـــرة بــكــامــل 
طاقتها يف اإلنجاز والعمل والتواصل 

مع الجميع«. 
وتـــــــــقـــــــــبـــــــــل ســــــــــــمــــــــــــوه »عــــــــــــــــــن بـــــــــعـــــــــد«، 
بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن 
زايــــد آل نــهــيــان، نــائــب رئــيــس مجلس 
الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ 
مــــــنــــــصــــــور بـــــــــن زايــــــــــــــد آل نـــــــهـــــــيـــــــان، نـــــائـــــب 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء وزيـــــــر شـــــؤون 
الــرئــاســة، وســمــو الــشــيــخ عــبــدالــلــه بن 
زايــــــــــــــــــد آل نــــــــهــــــــيــــــــان، وزيــــــــــــــــــر الــــــخــــــارجــــــيــــــة 
والـــــــــتـــــــــعـــــــــاون الـــــــــــــــــــدويل، ووزيـــــــــــــــــر شـــــــــؤون 
مجلس الوزراء واملستقبل محمد بن 
عــــبــــدالــــلــــه الـــــــقـــــــرقـــــــاوي، ووزيــــــــــــر الـــــدولـــــة 
للشؤون الخارجية، الدكتور أنور بن 
محمد قرقاش، أوراق اعتماد كل من 
سفر جمهورية الوس الديمقراطية 
ــــونــــــاي نــــغــــفــــونــــجــــي،  ــيــ ــ الــــشــــعــــبــــيــــة، ســ
املقيم يف دولة الكويت، وسفر غينيا 
بــــــــيــــــــســــــــاو، مــــــــــمــــــــــادو ســــــــــانــــــــــو، املـــــــقـــــــيـــــــم يف 

الــريــاض، وســفــر جمهورية مـــاالوي، 
ــــافـــــايل مــــــــوىس، املـــقـــيـــم يف الـــكـــويـــت،  جـ

وسفر جمهورية كرواتيا، توميسالف 
بوزنجاك، املقيم يف القاهرة، وسفر 

مــــــــمــــــــلــــــــكــــــــة لـــــــــــيـــــــــــســـــــــــوتـــــــــــو، بـــــــــــومـــــــــــوفـــــــــــرانـــــــــــك 
سوفونيا، املقيم يف الكويت، وسفر 
جمهورية الكونغو، سيليسنت جون 
بـــــــــــــــول أكـــــــــــــــوالفـــــــــــــــوا مـــــــــــغـــــــــــوال، املـــــــقـــــــيـــــــم يف 
الـــــــــــقـــــــــــاهـــــــــــرة، وســـــــــفـــــــــر مــــــــوريــــــــشــــــــيــــــــوس، 
ــــــم يف  ــيـ ــ ــ ــــقـ ــ شــــــــوقــــــــت عــــــــــي ســـــــــــــودهـــــــــــــان، املـ

القاهرة.
ونــــــــــــقــــــــــــل الـــــــــــــســـــــــــــفـــــــــــــراء الـــــــــــــــجـــــــــــــــدد إىل 
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 
آل نــهــيــان، رئــيــس الـــدولـــة، وصــاحــب 
الــــســــمــــو الــــشــــيــــخ مـــحـــمـــد بـــــن راشــــــــد آل 
مـــــــــــكـــــــــــتـــــــــــوم، تـــــــــحـــــــــيـــــــــات قــــــــــــــــــــــادة وزعـــــــــــمـــــــــــاء 
بــــلــــدانــــهــــم، مـــتـــمـــنـــن لـــســـمـــوهـــمـــا دوام 
الـــصـــحـــة والـــعـــافـــيـــة، ولــشــعــبــنــا اطـــــراد 
التقدم والرخاء، معربن عن أملهم 
تــــــطــــــويــــــر عـــــــــالقـــــــــات دولـــــــــهـــــــــم مـــــــــع دولـــــــــة 
اإلمــــــــارات الــعــربــيــة املـــتـــحـــدة، والــعــمــل 
عــــى تـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون عــــى املـــســـتـــويـــات 
كافة، بما يعود بالخر واملنفعة عى 
شـــــــــــــعـــــــــــــوب دولــــــــــــــــهــــــــــــــــم وشـــــــــــــعـــــــــــــب دولــــــــــــــــة 

اإلمارات.

ورحـــــــــب صـــــاحـــــب الــــســــمــــو الـــشـــيـــخ 
محمد بن راشد آل مكتوم بالسفراء، 
مـــــــــــــــــــؤكـــــــــــــــــــداً لـــــــــــهـــــــــــم أن أبــــــــــــــــــــــــــــــــواب جــــــمــــــيــــــع 
املــــــــســــــــؤولــــــــن والــــــــجــــــــهــــــــات املـــــخـــــتـــــصـــــة يف 
الــــدولــــة مــفــتــوحــة أمـــامـــهـــم، مـــن أجــل 
التشاور والبحث عن كل ما يسهم يف 
ــــيـــــة  ــــافـ ــــقـ بـــــــنـــــــاء عـــــــــالقـــــــــات اقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة وثـ
وإنــــــــــســــــــــانــــــــــيــــــــــة بــــــــــــــن شـــــــعـــــــبـــــــنـــــــا ودولـــــــــتـــــــــنـــــــــا 
ــــيــــــق  ــــقــ وشـــــــــعـــــــــوبـــــــــهـــــــــم ودولـــــــــــــــــهـــــــــــــــــم، وتــــــحــ

املصالح املشركة للجميع.
وأعــرب سموه، خــالل مخاطبته 
السفراء عر االتصال املريئ، عن ثقته 
بــــــــــــــــــــأن املــــــــســــــــتــــــــقــــــــبــــــــل ســــــــــيــــــــــكــــــــــون لـــــــصـــــــالـــــــح 
السالم، وتعزيز العالقات اإلنسانية 
بن الشعوب، وأن العالم لن يكون 
بـــــــعـــــــد جـــــــائـــــــحـــــــة »كـــــــــــــــورونـــــــــــــــا« كـــــــمـــــــا كـــــــان 
قـــبـــلـــهـــا، مـــتـــمـــنـــيـــاً لـــلـــســـفـــراء الــــنــــجــــاح يف 
ــــهـــــم وخــــــــدمــــــــة مـــــصـــــالـــــح دولـــــهـــــم  ــــامـ ــــهـ مـ
وشـــــــعـــــــوبـــــــهـــــــم، مـــــــــع مــــــــــراعــــــــــاة املـــــصـــــالـــــح 

الوطنية العليا لشعبنا ودولتنا.
دبي ■ اإلمارات اليوم ووام

اعتمد أوراق سفراء جدد.. وأكد أهمية 
العمل الدبلوماسي في الظرف الراهن

محمد بن راشد: 
حكومتنا مستمرة 
بكامل طاقتها.. 

في اإلنجاز 
والعمل والتواصل 

مع الجميع
محمد بن راشد أكد للسفراء أن أبواب المسؤولين والجهات المختصة في الدولة مفتوحة أمامهم. À  وام

ًمحمد بن راشد يشهد تخريج دفعة 
من طلبة جامعة اإلمارات افتراضيا

يشهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب 
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الحفل الذي 

تنظمه جامعة اإلمارات - عن بعد - تحت رعاية صاحب السمو 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بمناسبة تخريج 
طالبها وطالباتها للدفعة الـ40، للمرحلة الجامعية، ومرحلة 

الدراسات العليا الثالثاء المقبل.
وأعلنت إدارة الجامعة أن حفل التخريج لهذا العام سيكون 

، في ظل الظروف التي يمر بها العالم، جراء وباء كورونا 
ً
افتراضيا

 على سالمة الخريجين والخريجات 
ً
المستجد )كوفيد-19(، حفاظا

وأولياء األمور.
ويبلغ عدد طلبة الدفعة الحاصلين على درجاتهم العلمية 

 وطالبة، في مرحلتي البكالوريوس والدراسات 
ً
2294 طالبا

العليا من مختلف التخصصات والكليات.
العين ■ وام
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اعـــــــتـــــــمـــــــد ســـــــمـــــــو الـــــــشـــــــيـــــــخ حــــــــــمــــــــــدان بــــن 
محمد بن راشد آل مكتوم، ويل عهد 
دبــي رئيس املجلس التنفيذي إلمــارة 
ــــيـــــهـــــات صــــاحــــب  ــــتـــــوجـ دبــــــــــــي، تـــــنـــــفـــــيـــــذاً لـ
الـــســـمـــو الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد بــــن راشـــــــد آل 
مـــكـــتـــوم، نـــائـــب رئـــيـــس الــــدولــــة رئــيــس 
مــــجــــلــــس الـــــــــــــــوزراء حـــــاكـــــم دبــــــــــي، قــــــرار 
عــــودة الــعــمــل يف دوائـــــر حــكــومــة دبــي 
بنسبة 50% اعــتــبــاراً مــن األحـــد املقبل 
)31 مـــايـــو الـــــجـــــاري(، وبــنــســبــة %100 
اعــــــــتــــــــبــــــــاراً مــــــــن 14 يـــــونـــــيـــــو املــــــقــــــبــــــل، مـــع 
ضــرورة االلتزام بــاإلجــراءات الوقائية 
واالحـــــــــــــــرازيـــــــــــــــة ملــــــنــــــع انـــــــتـــــــشـــــــار فـــــــــروس 

كورونا املستجد )كوفيد-19(.
وأكــــــــــد ســـــمـــــوه أن الـــــــقـــــــرار يــــــــأيت يف 
ــــار الــخــطــة الــشــامــلــة لــحــكــومــة دبــي  إطـ
لــــــــــلــــــــــعــــــــــودة الــــــــتــــــــدريــــــــجــــــــيــــــــة إىل الـــــــحـــــــيـــــــاة 
الــــطــــبــــيــــعــــيــــة يف اإلمـــــــــــــــــــارة، مـــــــع مــــــراعــــــاة 
التطبيق الدقيق والكامل لإلجراءات 
ُـــوىص  الــوقــائــيــة والــتــدابــر االحـــرازيـــة امل
بـــهـــا مــــن الـــجـــهـــات املـــعـــنـــيـــة، واملـــعـــمـــول 
بها حالياً يف العديد من القطاعات، 
سواء الحيوية منها - التي لم تتوقف 
ــــيـــــد الـــــــحـــــــركـــــــة - وبــــقــــيــــة  ــيـ ــ ــــقـ مــــــنــــــذ بــــــــــــدء تـ
الــــــقــــــطــــــاعــــــات الــــــتــــــي اســـــتـــــأنـــــفـــــت عـــمـــلـــهـــا 
بــــــنــــــســــــب مـــــــتـــــــفـــــــاوتـــــــة خــــــــــــــال األســـــــابـــــــيـــــــع 
ــــيـــــاق الــــفــــتــــح الــــتــــدريــــجــــي  ــــيـــــة يف سـ املـــــاضـ
لــــــــأنــــــــشــــــــطــــــــة، بــــــــمــــــــا يــــــــــــراعــــــــــــي املـــــصـــــلـــــحـــــة 
الـــــــــعـــــــــامـــــــــة، دون أي إخــــــــــــــــال بــــصــــحــــة 
وســـــــامـــــــة األفــــــــــــــــراد واملـــــجـــــتـــــمـــــع، حـــيـــث 
تبقى االحتياطات املعلنة قيد التنفيذ 
بكل دقة وعناية وتحت إشراف رقابي 
مــــحــــكــــم ضـــــمـــــن مــــخــــتــــلــــف املــــــــواقــــــــع ويف 

جميع األوقات.

وأوضح سمو الشيخ حمدان بن 
محمد بن راشد آل مكتوم، أن القرار 
يأيت منسجماً مع النهج الذي اتبعته 
حــــــــكــــــــومــــــــة دبــــــــــــــــي مــــــــنــــــــذ بــــــــــــدايــــــــــــة األزمــــــــــــــــة 
الــــــصــــــحــــــيــــــة الــــــــعــــــــاملــــــــيــــــــة، ويـــــــظـــــــهـــــــر مـــــــدى 
مـــــــــرونـــــــــتـــــــــه، بـــــــمـــــــا تـــــضـــــمـــــنـــــه مــــــــــن إطــــــــــاق 
مـــــــــــــــبـــــــــــــــادرات واســـــــــــتـــــــــــحـــــــــــداث إجــــــــــــــــــــــراءات 
هــــدفــــت يف املـــــقـــــام األول إىل الـــحـــفـــاظ 
عـــــــــــــــــى صـــــــــــحـــــــــــة وســـــــــــــــــامـــــــــــــــــة املـــــــــــواطـــــــــــنـــــــــــن 
واملقيمن، ومــن ثــم رّكـــزت عــى دعم 
الـــــقـــــطـــــاعـــــات االقـــــتـــــصـــــاديـــــة ومــــســــاعــــدة 
ــــــي ألــــقــــت  ــتـ ــ ــ املــــــتــــــأثــــــريــــــن جـــــــــــــراء األزمـــــــــــــــة الـ
بــــــــظــــــــالــــــــهــــــــا عـــــــــــــى أغـــــــــــلـــــــــــب اقــــــــــتــــــــــصــــــــــادات 
العالم، يف حن مثلت البنية التحتية 
الــتــقــنــيــة عــالــيــة الـــكـــفـــاءة واالعـــتـــمـــاديـــة 
ركيزة مهمة يف تمكن دبي من تجاوز 
األصعب يف هذه األزمة، حفاظاً عى 

مـــكـــانـــتـــهـــا الــــعــــاملــــيــــة املــــتــــمــــيــــزة كـــنـــمـــوذج 
ُملهم يف كيفية إدارة األزمات وإيجاد 
ــــلــــــول لــــــدعــــــم االقــــــتــــــصــــــاد وحــــمــــايــــة  الــــــحــ

األفراد وتعزيز سامة املجتمع.
وشـــــــــــــــــّدد ســـــــمـــــــوه عـــــــــى أن جـــمـــيـــع 
الـــــجـــــهـــــات الــــحــــكــــومــــيــــة يف دبــــــــي عــلــيــهــا 
ـــامــــل بــــاتــــخــــاذ اإلجـــــــــــراءات  ـــكـ ــــتـــــــزام الـ االلـــ
االحــــرازيــــة كــافــة ملــنــع انــتــشــار فـــروس 
كـــــــورونـــــــا املــــســــتــــجــــد، واتـــــــخـــــــاذ الــــتــــدابــــر 
الــــــــــــــــكــــــــــــــــافــــــــــــــــيــــــــــــــــة لــــــــــــــحــــــــــــــمــــــــــــــايــــــــــــــة املـــــــــــــوظـــــــــــــفـــــــــــــن 
واملــــتــــعــــامــــلــــن، إذ إن صــــحــــة وســــامــــة 
أفراد املجتمع تأيت يف مقدمة أولويات 

القيادة.
وأكــــــــد ســـمـــو الـــشـــيـــخ حـــــمـــــدان بــن 
مــحــمــد أن حــكــومــة دبـــي أثــبــتــت خــال 
األشــــهــــر املـــاضـــيـــة، جــاهــزيــتــهــا الــكــامــلــة 
لــلــعــمــل عــــن ُبــــعــــد، ضـــمـــن بــيــئــة ذكــيــة 

ــــيـــــات وبـــــنـــــيـــــة تـــحـــتـــيـــة  ــــنـ ــــقـ تــــعــــتــــمــــد عــــــــى تـ
عـــالـــيـــة الــــكــــفــــاءة واالعــــتــــمــــاديــــة، إذ لــم 
ــــيـــــة،  تــــتــــأثــــر أي مــــــن خــــدمــــاتــــهــــا األســـــاسـ
رغـــــــــــــــم اإلجــــــــــــــــــــــــــــــــــراءات االحـــــــــــــــــرازيـــــــــــــــــة ومــــــــا 
صاحبها من تقييد للحركة يف أوقات 

محددة.
وقـــــــــــــــال ســــــــمــــــــوه يف تـــــــغـــــــريـــــــدة عـــى 
»تـــــويـــــر«: »اســـتـــثـــمـــارنـــا يف االســـتـــعـــداد 
لــلــمــســتــقــبــل آىت أكـــلـــه أســــــرع مـــمـــا كــنــا 
ننتظر، وهو ما يبعث عى االطمئنان، 
ويؤكد أننا نسر يف االتجاه الصحيح، 
ويشجعنا عــى مضاعفة العمل من 
أجــل تسريع وتـــرة التحول الرقمي، 
لــجــعــل دبـــــي نــــمــــوذجــــاً لــلــبــيــئــة الــذكــيــة 
ــــعــــــات يف  الــــــــــقــــــــــادرة عــــــــى تــــــــجــــــــاوز الــــــتــــــوقــ

مختلف الظروف«. 
دبي À اإلمارات اليوم

 من 14 يونيو المقبل
ً
 من األحد.. والعمل بنسبة 100% بدءا

ً
اعتبارا

عودة العمل في دوائر حكومة 
دبي بنسبة %50

سجلت وزارة التغر املناخي والبيئة 
انـــــــــخـــــــــفـــــــــاضـــــــــاً يف مــــــــســــــــتــــــــوى مـــــــلـــــــوثـــــــات 
الـــهـــواء بــنــســبــة 30%، خــــال الــفــرة 
مـــن بـــدايـــة فـــرايـــر حــتــى نــهــايــة أبــريــل 

املاضين.
وعــــــــــــــــزت مــــــــديــــــــر إدارة الــــتــــنــــمــــيــــة 
الخضراء وشؤون البيئة يف الوزارة، 
املـــــــــهـــــــــنـــــــــدســـــــــة عـــــــــائـــــــــشـــــــــة الـــــــــــعـــــــــــبـــــــــــدويل، 
االنـــــــــــــــخـــــــــــــــفـــــــــــــــاض إىل تــــــــــــــــراجــــــــــــــــع وتــــــــــــــــرة 
األنــشــطــة الحياتية اليومية يف إطــار 
ــــعــــــة  ــــبــ ــتــ ــ اإلجــــــــــــــــــــــــــــــــــــراءات االحــــــــــــــــــرازيــــــــــــــــــة املــ
ــــائــــــحــــــة فــــــــروس  ملــــــواجــــــهــــــة تـــــــحـــــــدي جــ

»كوفيد-19« املستجد.
 وأوضحت العبدويل أن امللوث 
األهــــــم الــــــذي تــــم تــســجــيــل انــخــفــاض 

واضـــــح يف مـــعـــدالتـــه عـــى املــســتــويــن 
الــــــعــــــاملــــــي واملــــــــحــــــــي هــــــــو ثــــــــــاين أكــــســــيــــد 
أكــاســيــد الـــنـــيـــروجـــن، الــــذي يــرتــبــط 
بــــــــــــــوســــــــــــــائــــــــــــــل الــــــــــــنــــــــــــقــــــــــــل واملــــــــــــــــــــواصــــــــــــــــــــات 
واملـــــــــــــركـــــــــــــبـــــــــــــات بــــــــشــــــــكــــــــل كـــــــــــبـــــــــــر، الـــــــتـــــــي 
شـــــهـــــدت بـــــــدورهـــــــا تـــــراجـــــعـــــاً كــــــبــــــراً يف 
وتــرة حركتها خــال الــفــرة املاضية 
بــســبــب اإلجــــــــــراءات االحـــــرازيـــــة الــتــي 

تم تطبيقها محلياً وعاملياً.
مــــــــتــــــــوســــــــط  أن  إىل  وأشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــارت 
انــــــخــــــفــــــاض املـــــــلـــــــوثـــــــات عــــــــى مــــســــتــــوى 
الـــــــدولـــــــة بــــالــــكــــامــــل بــــلــــغ 30% خــــال 
الـــــفـــــرة مـــــن األول مـــــن فـــــرايـــــر حــتــى 

نهاية أبريل املاضين.
دبي À اإلمارات اليوم

 في ملوثات 
ً
30% انخفاضا

الهواء على مستوى الدولة 

مأساة االنجراف 
في األودية.. البد أن تتوقف!

كـل يــوم

سامي الريامي

ثالثة بالغات تلقتها شرطة الشارقة، يف أوقات مختلفة أول من 
أمس، جميعها من وادي الحلو، األول حول انجراف سيارة 

تحمل ثالثة شباب مواطنني، أثناء دخولهم الوادي، وتمكنت 
فرق االختصاص من العثور عىل أحد الشباب الثالثة يف اليوم 

األول، بينما عرثت عىل الشابني اآلخرين يف اليوم التايل بعد أن 
فارقا الحياة.

والبالغ الثاين يفيد بانجراف سيارة لعائلة مواطنة، مكونة 
من أب وثالثة أبناء )بنت وولدان(.

عرثت فرق البحث عىل أحد الولدين وهو بصحة جيدة، كما 
عرثت عىل األب بعد عمليات بحث مضنية، بينما عرثت عىل 
البنت وقد فارقت الحياة، وعرثت يف اليوم التايل عىل االبن 

الثاين وقد فارق الحياة أيضًا!
مؤسف، ومؤلم حقًا، ما يحدث عند األودية حني تسقط 
األمطار، حيث يصّر البعض عىل تحويل الفرحة والبهجة إىل 
حزن وألم، وألسباب تتكّرر باستمرار، يف كل موسم تقريبًا، 
أبرزها عدم أخذ الحيطة والحذر، وعدم التعامل بجدية مع 
مياه األمطار املندفعة، واالقرتاب من األودية، أو اإلصرار عىل 
عبورها بالسيارات، رغم جميع التنبيهات والتحذيرات التي 

تطلقها الجهات املختصة بشكل مستمر!
سألُت أخًا عزيزاً، مهتمًا بشؤون األمطار، يتابعها 

ويالحقها ويوثق هطولها باستمرار، بني الشعاب ويف األودية 
والجبال، يف كل مناطق الدولة تقريبًا: أين تعتقد الخلل؟ هل 

التقصري من الجهات املختصة أم من الناس؟ ما الذي يحدث 
بالضبط؟ وملاذا هذه الحوادث وهذه الوفيات بشكل متكّرر؟

أجاب: ال أستطيع أن ألقي باللوم عىل الجهات املختصة، 
فاألمور واضحة للغاية، واللوحات التحذيرية واإلرشادية يف 

كل مكان، وهناك عالمات واضحة بألوان معروفة، تمنع عبور 
األودية نهائيًا، إذا وصلت املياه إىل اللون األحمر. كما أن 

الشرطة تقوم بإغالق الطرق الخطرة، لحماية األرواح 
واملمتلكات، لكن ورغم كل تلك التحذيرات، إال أن هناك فئة 
من الناس، خصوصًا العائالت، تصّر عىل دخول األودية من 
دون أن تكون لها أي خربة أو دراية بطبيعة األودية، وكميات 
املياه، وحركتها، ما يعني أنها تلقي بنفسها يف خطر حقيقي 
ومباغت، حيث تعتقد أن املياه الخفيفة التي تتكّون يف بداية 

سقوط األمطار هي كل يشء، لذا تجدها تستهني بحركتها 
الهادئة، فتتعمق يف الوادي، ثم تفاجئها كميات املياه املنهمرة 
من رؤوس الجبال واألماكن املرتفعة، لتجد نفسها عالقة، ال 

تستطيع التقدم أو الرجوع، وهنا تكمن املأساة.. حيث تجرفها 
املياه بقوة!

لذا من الواضح جداً أنه ال يمكن التعويل عىل وعي 
الجميع، وقدرتهم عىل استشعار الخطر، كما أن من 

الضروري، إذا أردنا تجنب هذه املآيس، العمل عىل تشديد 
اإلجراءات والقوانني يف فرتة سقوط األمطار الشديدة، ال أن 

نكتفي أبداً بلوحات إرشادية يف مواقع األودية الخطرة.
البد من بدء التحذيرات قبل هطول األمطار الغزيرة، 

وإرسالها عىل الهواتف املتحركة، تمامًا كتلك التنبيهات 
الخاصة ببدء برنامج التعقيم الوطني، هذه التنبيهات يجب 

أن تكون بلغة مشّددة، تحّذر من دخول أماكن الشعاب 
واألودية، وتأمر املوجودين فيها باملغادرة الفورية، إضافة إىل 

ضرورة تشّدد شرطة املناطق الجبلية مع العائالت والسيارات، 
ومنعهما نهائيًا من عبور بعض الطرق عند جريان األودية. 

ويمكن كذلك إنشاء جسر يقطع الشارع العام يف منطقة 
وادي الحلو تحديداً، ألن الوضع الحايل يجعل الحركة 

املرورية مرتبكة، وال يمكن ألحد أن يعرب الطريق يف حالة 
جريان الوادي، ما يؤدي إىل لجوء أصحاب املركبات إىل 

البحث عن طرق بديلة بني األودية والشعاب!

twitter@samialreyami
reyami@emaratalyoum.com

العمل من المنزل
أفاد مدير عام دائرة الموارد 

البشرية لحكومة دبي، عبداهلل 
علي بن زايد الفالسي، بأن 

توجيهات سمو الشيخ حمدان 
بن محمد بن راشد آل مكتوم 

تضّمنت السماح لبعض الفئات 

بمواصلة العمل من المنزل، 
ومنها كبار السن، وأصحاب 

الحاالت الصحية واألمراض 
المزمنة، وكذلك أصحاب 

الهمم، والنساء الحوامل، 
ومن يعانون ضعف المناعة.

وأكد أهمية تشجيع 
المتعاملين على استخدام 

الحلول الذكية التي يتم من 
خاللها تقديم الخدمات 

 على سالمة 
ً
الحكومية، حرصا

الموظفين والمتعاملين.

وأضاف أن الدائرة سوف تصدر 
 في وقت الحق إلى 

ً
تعميما

جميع الجهات الحكومية حول 
تفاصيل الترتيبات الخاصة 

بعودة العمل في دوائر 
حكومة دبي.

حمدان بن محمد: 

 في كيفية إدارة األزمات، وإيجاد الحلول 
ً
 ُملِهما

ً
»دبي قدمت نموذجا

لدعم االقتصاد وحماية األفراد وتعزيز سالمة المجتمع«.
»استثمارنا في االستعداد للمستقبل آتى أكله أسرع مما كنا ننتظر، 

وهو ما يبعث على االطمئنان إلى أننا نسير في االتجاه الصحيح«. 
»حماية الموظفين والمتعاملين، وضمان صحة وسالمة أفراد المجتمع 

في مقدمة أولويات القيادة«. 

ولي عهد دبي شدد على 
أهمية اتباع اإلجراءات 

الوقائية. À وام
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أعـــــلـــــنـــــت هــــيــــئــــة الـــــصـــــحـــــة يف دبـــــــــي عـــن 
تحديث بشأن العمليات الجراحية 
االخــــتــــيــــاريــــة وغــــــر الــــعــــاجــــلــــة، تــــزامــــنــــاً 
مـــــــــــــــع قــــــــــــــــــــــــرار بـــــــــــــــــــدء عــــــــــــــــــــــــودة األنـــــــــشـــــــــطـــــــــة 
االقـــــــــــتـــــــــــصـــــــــــاديـــــــــــة املــــــــخــــــــتــــــــلــــــــفــــــــة، بـــــشـــــكـــــل 
تـــــــدريـــــــجـــــــي، يف دبــــــــــــي، مـــــــشـــــــددة عـــى 
ــــتـــــام بــــــاإلجــــــراءات  ضــــــــرورة االلــــــتــــــزام الـ
االحــــــــــــــــرازيــــــــــــــــة والــــــــــوقــــــــــائــــــــــيــــــــــة املـــــتـــــعـــــلـــــقـــــة 
بالسالمة والصحة العامة، يف إطار 
ــــا املــســتــجــد  مـــكـــافـــحـــة فــــــروس كـــــورونـ

)كوفيد-19(.
وســـمـــحـــت، يف تـــعـــمـــيـــم أرســـلـــتـــه 
إىل املـــســـتـــشـــفـــيـــات ومــــراكــــز جـــراحـــات 
الـــيـــوم الــــواحــــد املـــرخـــصـــة يف اإلمـــــارة، 
بــــــــــــــــإجــــــــــــــــراء الـــــــــعـــــــــمـــــــــلـــــــــيـــــــــات الـــــــــجـــــــــراحـــــــــيـــــــــة 
االخــــــتــــــيــــــاريــــــة تـــــحـــــت الـــــتـــــخـــــديـــــر الـــــعـــــام 
للتخصصات الطبية كافة، عى أال 
ــــيـــــة  ــــيـــــة الـــــجـــــراحـ ــــلـ تــــــتــــــجــــــاوز مــــــــــدة الـــــعـــــمـ
ســاعــتــن ونــصــف الــســاعــة، ويــشــرط 
أن يـــكـــون تــصــنــيــف املــــريــــض الـــخـــاضـــع 
لـــــلـــــعـــــمـــــلـــــيـــــة مــــــــــن الــــــفــــــئــــــتــــــن األوىل أو 
الــثــانــيــة مــن نــظــام تصنيف الجمعية 

األمركية ألطباء التخدير.
ــــئــــــة أنـــــــــــه يـــــجـــــوز  ــــيــ ــــهــ وأوضــــــــــحــــــــــت الــ
ــــراء الـــعـــمـــلـــيـــات الـــجـــراحـــيـــة بــغــض  ــ إجـ
الــنــظــر عـــن مــدتــهــا، يف حــالــتــن هــمــا: 
الـــعـــمـــلـــيـــات الـــجـــراحـــيـــة الــــطــــارئــــة، أي 
ــلـــــزم الــــــتــــــدخــــــل الـــــجـــــراحـــــي  ــ ــتـ ــ الــــــتــــــي تـــــسـ
الـــــــفـــــــوري، والــــعــــمــــلــــيــــات املـــســـتـــعـــجـــلـــة 
للحاالت التي يعاين فيها املريض أملاً 

يستلزم التدخل الجراحي.
وقـــــررت الــهــيــئــة اســـتـــمـــرار إيــقــاف 
ــيـــــات الــــــجــــــراحــــــيــــــة االخـــــتـــــيـــــاريـــــة  ــ ــلـ ــ ــــمـ ــــعـ الـ
الـــــتـــــي تـــــولـــــد الـــــــــــــرذاذ الـــــــجـــــــوي، مــــــا لـــم 
تـــــــــكـــــــــن مــــــــــــــن الــــــــــــــــحــــــــــــــــاالت الــــــــــــطــــــــــــارئــــــــــــة أو 

املستعجلة أو شبه املستعجلة.
كــــــمــــــا تــــــلــــــتــــــزم املـــــــنـــــــشـــــــأة الــــصــــحــــيــــة 
بــــــضــــــمــــــان تـــــــوفـــــــر مــــــــخــــــــزون كـــــــــــــاٍف مــــن 
مــــــــــــــــعــــــــــــــــدات الـــــــــــحـــــــــــمـــــــــــايـــــــــــة الـــــــشـــــــخـــــــصـــــــيـــــــة 
واملعقمات للعاملن فيها، وإجراء 
الــــــــــفــــــــــحــــــــــص الـــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــراري لــــــلــــــمــــــوظــــــفــــــن 
واملــــــراجــــــعــــــن عــــنــــد نــــقــــطــــة الــــــدخــــــول، 
وفـــــــــحـــــــــص املـــــــهـــــــنـــــــيـــــــن والــــــــعــــــــامــــــــلــــــــن يف 
املــــنــــشــــأة يف حــــــال وجـــــــود أي أعــــــراض 

ملرض »كوفيد-19«.
وشــددت عى ضــرورة التنظيف 

املـــســـتـــمـــر والـــتـــعـــقـــيـــم الــــــــــدوري ملــــرافــــق 
املـــــــــنـــــــــشـــــــــأة الــــــــصــــــــحــــــــيــــــــة، مـــــــــــع الــــــعــــــنــــــايــــــة 
ــــبــــــال املــــــــــــرىض وغــــــــرف  ــــقــ ــــتــ بـــــمـــــنـــــاطـــــق اســ
الـــــــــعـــــــــمـــــــــلـــــــــيـــــــــات وغـــــــــــــــــــــــرف االســــــــــــتــــــــــــشــــــــــــارة 
واملـــــــــــــصـــــــــــــاعـــــــــــــد، وااللـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــزام بـــــتـــــطـــــبـــــيـــــق 
الــــــتــــــبــــــاعــــــد الـــــــجـــــــســـــــدي بـــــــــن املـــــوظـــــفـــــن 
واملــراجــعــن، وتطبيق نظام مواعيد 
ــــادي حـــــــــــدوث تــــــكــــــدس يف  ــــفــ ــتــ ــ دقــــــيــــــق لــ

عدد املراجعن. 
ولــفــتــت إىل ضــرورة اإلبــقــاء عى 

20 دقيقة بن املواعيد. 
وأوضـــحـــت يف تــعــمــيــم آخــــر أنــهــا 
أتاحت املجال لتقديم خدمات طب 
األسنان واألنف واألذن والحنجرة، 
مـــــــــــــع أخــــــــــــــــــذ االحـــــــــــتـــــــــــيـــــــــــاطـــــــــــات الـــــــــــالزمـــــــــــة 
ــــاد اإلجـــــــــــــــــــراءات الــــــتــــــي تــــولــــد  ــــعــ ــــبــ ــــتــ واســ
ــَنـــــة املـــــاء  ــ ــَقـ ــ ــــْحـ الــــــــــرذاذ الـــــجـــــوي مــــثــــل »ِمـ
الــهــوائــيــة«، وِمــْقــَلــَحــة املـــوجـــات فــوق 
الـــــصـــــوتـــــيـــــة، كــــلــــمــــا أمـــــكـــــن ذلــــــــــك، مـــع 
الـــــــتـــــــزام املــــهــــنــــيــــن الــــصــــحــــيــــن، الــــذيــــن 
هم عى احتكاك مباشر مع املريض 
بارتداء معدات الحماية الشخصية 
املـــالئـــمـــة وقـــنـــاع N95، أو اســـتـــخـــدام 

القناع الجراحي مع واقية الوجه.

ألزمت المنشأة الصحية بتوفير معدات الحماية والمعقمات للعاملين فيها

»صحة دبي« تسمح بعودة العمليات الجراحية االختيارية

هيئة الصحة شّددت على التقيد بالتعقيم الكامل لغرف العمليات قبل 
وبعد كل عملية. À اإلمارات اليوم

اإلجراءات وجيه السباعي À دبي 
التشغيلية 

حددت هيئة الصحة 
اإلجراءات التشغيلية والتدابير 

االحترازية العامة، وتتمثل 
في التأكد من إجراء فحص 
فيروس كورونا المستجد 
)كوفيد-19( لكل مريض 

مقرر أن يخضع لعملية 
جراحية في مراكز الفحص 

المعتمدة لدى الهيئة، وأن 
تكون النتيجة سلبية في آخر 

72 ساعة قبل إجراء العملية 
الجراحية. وإلزام المراجعين 
من نقطة الدخول بارتداء 
األقنعة )الكمامة( داخل 
المنشأة الصحية، وتقيد 

مراكز جراحات اليوم الواحد 
بمواعيد العمل ضمن 

الساعات المحددة لبرنامج 
التعقيم الوطني في 

اإلمارة.

أكــد ســمــو الــشــيــخ حــمــدان بــن محمد 
بـــن راشـــــد آل مـــكـــتـــوم، ويل عــهــد دبــي 
رئيس املجلس التنفيذي، أن حكومة 
دبــــــي تـــســـر وفــــــق الـــنـــهـــج الـــــــذي أرســــــاه 
ــــيـــــخ مــــحــــمــــد بـــن  ــــاحــــــب الـــــســـــمـــــو الـــــشـ صــ
راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة 
رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء حـــاكـــم دبـــي، 
يف الـــتـــعـــامـــل مــــع األزمـــــــــات وتــحــويــلــهــا 
إىل فـــــرص بـــإيـــجـــاد الـــحـــلـــول املــبــتــكــرة، 
ــــارب  ــــجــ ــتــ ــ واالســـــــــتـــــــــفـــــــــادة مــــــــن أفـــــــضـــــــل الــ
ــــتـــــخـــــالص  واملـــــــــمـــــــــارســـــــــات الـــــعـــــاملـــــيـــــة السـ
نــــــمــــــوذج إمــــــــــــــارايت فــــــريــــــد، تـــتـــمـــكـــن مـــن 
خــاللــه فــرق الــعــمــل يف دبــي مــن إدارة 
ــــلـــــب عـــى  ــــتـــــغـ أي أزمــــــــــة بـــــاحـــــرافـــــيـــــة والـ

آثارها باقتدار. 
وأوضـــــــــــــــــــــــــــــح ســـــــــــــمـــــــــــــوه أن الــــــــــظــــــــــرف 
االســــتــــثــــنــــايئ، الــــــــذي يـــمـــر بـــــه الـــعـــالـــم، 
حــــالــــيــــاً، يـــحـــتـــم إيـــــجـــــاد حــــلــــول وأفــــكــــار 
غـــــــــــر تــــــقــــــلــــــيــــــديــــــة تــــــــعــــــــن عـــــــــــى تــــــــــجــــــــــاوزه 
ومـــــــــعـــــــــالـــــــــجـــــــــة تـــــــــــأثـــــــــــراتـــــــــــه الـــــــــــتـــــــــــي طـــــــالـــــــت 
مـــــخـــــتـــــلـــــف أوجـــــــــــــــه الـــــــحـــــــيـــــــاة عـــــــــى شــــتــــى 
الــــــــصــــــــعــــــــد: الــــــصــــــحــــــيــــــة واالقــــــــتــــــــصــــــــاديــــــــة 
واالجتماعية، داعياً سموه الشركات 
الـــــــــــحـــــــــــكـــــــــــومـــــــــــيـــــــــــة وشـــــــــــــــبـــــــــــــــه الــــــــحــــــــكــــــــومــــــــيــــــــة 
والــــــــــــــــــخــــــــــــــــــاصــــــــــــــــــة إىل تــــــــــــــقــــــــــــــديــــــــــــــم أفــــــــــــــكــــــــــــــار 
وابتكارات، تسهم يف إحراز مزيد من 
الـــــــــتـــــــــقـــــــــديـــــــــم يف مــــــــــواجــــــــــهــــــــــة الـــــــجـــــــائـــــــحـــــــة 
ــــاعـــــد عــى  ــــاتـــــهـــــا، وتـــــسـ ــــيـ وتــــخــــطــــي تـــــداعـ

عودة الحياة إىل طبيعتها. 
وقـــــــــال ســــمــــو ويل عــــهــــد دبـــــــــي، يف 
ــّلــــمــــنــــا يف  ــــريـــــدة عــــــى »تــــــــويــــــــر«: »تــــعــ تـــــغـ
مـــــــــــدرســـــــــــة صــــــــــاحــــــــــب الــــــــســــــــمــــــــو الـــــشـــــيـــــخ 
محمد بن راشد أن األزمات ال يمكن 
ُــــــبــــــِدع. والــــتــــزامــــاً  تــخــطــيــهــا إال بـــالـــفـــكـــر امل
بــــــــهــــــــذا الـــــــــنـــــــــهـــــــــج.. أطــــــلــــــقــــــنــــــا الــــــــــيــــــــــوم فــــئــــة 
جــــــــديــــــــدة اســـــتـــــثـــــنـــــائـــــيـــــة ضــــــمــــــن )جـــــــائـــــــزة 
حـــمـــدان بـــن مــحــمــد لــالبــتــكــار يف إدارة 
املشاريع(، لتكريم )أفضل املمارسات 
املـــــــــــــبـــــــــــــتـــــــــــــكـــــــــــــرة يف مـــــــــــــــواجـــــــــــــــهـــــــــــــــة جـــــــــائـــــــــحـــــــــة 

)كوفيد-19(«.
جــاء ذلــك بمناسبة إطــالق سمو 

ويل عـــهـــد دبـــــي الـــنـــســـخـــة االســتــثــنــائــيــة 
مــــــــــــن »جــــــــــــــائــــــــــــــزة حــــــــــــمــــــــــــدان بــــــــــــن مـــــحـــــمـــــد 
لالبتكار يف إدارة املشاريع« يف دورتها 
الــرابــعــة - 2020، عــر فئة مخصصة 
لــــتــــكــــريــــم أفـــــضـــــل املــــــمــــــارســــــات املـــبـــتـــكـــرة 
للتعامل مع جائحة فروس كورونا 

املُستجد )كوفيد-19(.
وتـــــنـــــقـــــســـــم الــــــفــــــئــــــة الــــــــجــــــــديــــــــدة إىل 
قــــســــمــــن، هـــــمـــــا: املـــــمـــــارســـــات املـــبـــتـــكـــرة 
ــــيــــــد-19(  ــــوفــ لـــلـــتـــعـــامـــل مــــــع جــــائــــحــــة )كــ
لــلــمــؤســســات الـــصـــغـــرة واملــتــوســطــة، 
واملـــــــمـــــــارســـــــات املــــبــــتــــكــــرة لــــلــــتــــعــــامــــل مـــع 
جــــائــــحــــة )كـــــــوفـــــــيـــــــد-19( لـــلـــمـــؤســـســـات 
الــــــــــــكــــــــــــبــــــــــــرة، وتـــــــــشـــــــــمـــــــــل »املـــــــــــؤســـــــــــســـــــــــات 
الـــــــــــحـــــــــــكـــــــــــومـــــــــــيـــــــــــة وشـــــــــــــــبـــــــــــــــه الــــــــحــــــــكــــــــومــــــــيــــــــة 
والخاصة«، وتبلغ القيمة اإلجمالية 

لهذه الفئة 80 ألف دوالر.
ــــيـــــل  ــــتـــــســـــجـ وســـــــيـــــــتـــــــم فـــــــتـــــــح بــــــــــــــاب الـ
اعــتــبــاراً مــن األول مــن يــونــيــو حــتــى 31 
ــــقـــــي طــــلــــبــــات  ــــلـ ــــتـ أغــــــســــــطــــــس املـــــــقـــــــبـــــــل، لـ
املـــشـــاركـــة يف هـــــذه الـــفـــئـــة، عــــر املـــوقـــع 
www. اإللــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــروين لــــــــــــــلــــــــــــــجــــــــــــــائــــــــــــــزة

وســــــــُيــــــــجــــــــرى   ،hbmaipm.com
اإلعــــــــــــــــــــالن عــــــــــن أســــــــــمــــــــــاء الــــــــفــــــــائــــــــزيــــــــن يف 

نوفمر من هذا العام.
وقـــــــــــــــــــــال املـــــــــــــديـــــــــــــر الـــــــــــــعـــــــــــــام ورئـــــــــيـــــــــس 
مـــــجـــــلـــــس املــــــــديــــــــريــــــــن يف هـــــيـــــئـــــة الــــــطــــــرق 
واملــــــــــواصــــــــــالت رئــــــيــــــس مــــجــــلــــس أمـــــنـــــاء 
جــائــزة حــمــدان بــن محمد لالبتكار يف 
إدارة املشاريع، مطر محمد الطاير، 
إن إطالق الجائزة يأيت تجسيداً لرؤية 
ــــيـــــخ مــــحــــمــــد بـــن  ــــاحــــــب الـــــســـــمـــــو الـــــشـ صــ

راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة 
ــــــوزراء حـــاكـــم دبـــي،  رئـــيـــس مــجــلــس الـ
الرامية إىل ضمان استمرارية العمل 
بـــفـــاعـــلـــيـــة وكـــــــفـــــــاءة، يف ظــــــل مــخــتــلــف 
الـــــــــــــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــــــــــــروف، الســـــــــــــــيـــــــــــــــمـــــــــــــــا األزمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــات 

والطوارئ.
وأضـــــــــــــــــــــــاف: »يُــــــــمــــــــثــــــــل إطـــــــــــــــــالق فــــئــــة 
أفـــضـــل املــــمــــارســــات املـــبـــتـــكـــرة لــلــتــعــامــل 
مع جائحة )كوفيد-19(، خطوة نحو 
االستعداد لعالم ما بعد )كورونا(، 
ــــعــــــات  ــــمــ ــتــ ــ ــــجــ وذلــــــــــــــــــــــك عـــــــــــــر تـــــــشـــــــجـــــــيـــــــع مــ
األعـــــــــــــــــمـــــــــــــــــال والــــــــــــــشــــــــــــــركــــــــــــــات الــــــــصــــــــغــــــــرة 
واملــــــــــتــــــــــوســــــــــطــــــــــة عـــــــــــــى تـــــــــــــبـــــــــــــادل املـــــــعـــــــرفـــــــة 

والخرات يف مجال إدارة األزمات«.
ووّجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــايــــــــــــــــــــر الـــــــــــــــــــــدعـــــــــــــــــــــوة 
للمؤسسات وفرق العمل للمشاركة 

يف دعــــــم وتــــطــــويــــر إدارة األزمــــــــــات مــن 
خالل ابتكار حلول ذكّية ومستدامة، 
واســـــــــــــتـــــــــــــكـــــــــــــشـــــــــــــاف وتــــــــــقــــــــــيــــــــــيــــــــــم املــــــــــخــــــــــاطــــــــــر 
واألزمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات بـــــــــــأســـــــــــالـــــــــــيـــــــــــب مــــــــبــــــــتــــــــكــــــــرة، 
واالســـــتـــــفـــــادة مـــــن الــــتــــجــــارب الـــســـابـــقـــة 
وتطويرها، مؤكداً أن جائزة حمدان 
بــن محمد لــالبــتــكــار يف إدارة املــشــاريــع 
بـــفـــئـــتـــهـــا املـــســـتـــحـــدثـــة، خـــــر دلــــيــــل عــى 
اســـــــــتـــــــــدامـــــــــة إمــــــــــــــــــــارة دبــــــــــــــي يف الــــــعــــــطــــــاء 
وتـــــــــــــعـــــــــــــزيـــــــــــــز تـــــــــنـــــــــافـــــــــســـــــــيـــــــــة مـــــــجـــــــتـــــــمـــــــعـــــــات 
األعـــــمـــــال، وتـــكـــريـــم الـــجـــهـــود املـــبـــذولـــة 
ــــــات، وأن الــجــائــزة  لــلــخــروج مـــن األزمـ
ســرســم آفــاقــاً جــديــدة نــحــو اكتشاف 
وخـــلـــق مـــــبـــــادرات مـــبـــتـــكـــرة وفـــعـــالـــة يف 

إدارة األزمات. 
وقـــــال: »ُتــــَعــــدُّ جـــائـــزة حـــمـــدان بن 

محمد لالبتكار يف إدارة املشاريع أداًة 
مــلــهــمــة نـــحـــو االبــــتــــكــــار، عــــى مــســتــوى 
جـــمـــيـــع املــــؤســــســــات، ومــــنــــّصــــة فـــّعـــالـــة 
الســــــــــــــتــــــــــــــعــــــــــــــراض أفـــــــــــــضـــــــــــــل مــــــــــمــــــــــارســــــــــات 
ــــائــــــزة  االبــــــــتــــــــكــــــــار. ومــــــــــن املــــــــؤكــــــــد أن الــــــجــ
بــــفــــئــــتــــهــــا الـــــــــجـــــــــديـــــــــدة، ُتــــــلــــــهــــــم مـــجـــتـــمـــع 
ــــــن املــــــحــــــي  ــــديـ ــ ــيـ ــ ــ ــــعـ ــ ــــــصـ األعــــــــــــمــــــــــــال عــــــــــى الـ
والـــــــــدويل. ونـــتـــوقـــع أن تــشــهــد الــــــدورة 
الــحــالــيــة تــنــافــســيــة ومــشــاركــة واســعــة 
الســـــتـــــعـــــراض الـــــتـــــجـــــارب واملـــــمـــــارســـــات 

املتميزة يف إدارة األزمات«.
تــــــــجــــــــدر اإلشـــــــــــــــــــــارة إىل أن الـــــــــــــــدورة 
األوىل من »جــائــزة حمدان بن محمد 
لــالبــتــكــار يف إدارة املـــشـــاريـــع« انــطــلــقــت 
عام 2015، تحت رعاية سمو الشيخ 
ــــد بــــــــــــن راشـــــــــــــــــــد آل  ــ ــــمـ ــ ــــحـ ــ حــــــــــــمــــــــــــدان بــــــــــــن مـ
مكتوم، ويل عهد دبي رئيس املجلس 
الــــتــــنــــفــــيــــذي، وتــــــهــــــدف إىل جــــعــــل دبــــي 
مــــــــركــــــــزاً دولــــــــيــــــــاً ألصـــــــحـــــــاب االبــــــتــــــكــــــارات 
إدارة  مــــــــــــــجــــــــــــــال  واملــــــــــتــــــــــخــــــــــصــــــــــصــــــــــن يف 
املــــــــــــــشــــــــــــــاريــــــــــــــع، واكـــــــــــــتـــــــــــــشـــــــــــــاف ومــــــــــكــــــــــافــــــــــأة 
وتشجيع وترويج وتمكن االبتكار يف 
إدارة املشاريع، وتوفر قاعدة بيانات 
تـــــــضـــــــم أفــــــــضــــــــل املــــــــــمــــــــــارســــــــــات ونــــــــمــــــــاذج 
الـــــعـــــمـــــل يف إدارة املـــــــشـــــــاريـــــــع، وتـــــوفـــــر 
منصة تبادل األفكار املبتكرة والتدريب 

عى مهارات إدارة املشـاريع.
وكّرمت الجائزة، ضمن دوراتها 
املـــــــــــــــاضـــــــــــــــيـــــــــــــــة، الـــــــــــكـــــــــــثـــــــــــر مــــــــــــــــن املـــــــــبـــــــــدعـــــــــن 
واملـــبـــتـــكـــريـــن املـــتـــمـــيـــزيـــن يف دعــــــم إدارة 
املــــــــــــــشــــــــــــــاريــــــــــــــع عـــــــــــــــى املــــــــــــســــــــــــتــــــــــــوى املــــــــــحــــــــــّي 
ــــيـــــمـــــي والـــــــــــــــدويل، واســــتــــكــــشــــاف  ــــلـ واإلقـ
وتــقــيــيــم املــــمــــارســــات املـــبـــتـــكـــرة يف إدارة 
املـــــــشـــــــاريـــــــع، واالســــــــتــــــــفــــــــادة مـــــنـــــهـــــا، إىل 
ــــة  ــــاركــ جــــــــــانــــــــــب تــــــــــوفــــــــــر مــــــــنــــــــّصــــــــة لــــــلــــــمــــــشــ
ــــار املــــبــــتــــكــــرة وتـــــــبـــــــادل الـــــخـــــرات  ــــكــ ــــاألفــ بــ
املتمّيزة واملعرفة والخرات يف مجال 
إدارة املــشــاريــع، واالســتــفــادة منها يف 
الــــوقــــت ذاتـــــــه بـــمـــجـــال إدارة املـــشـــاريـــع 

وتطبيقها.
دبي ■  اإلمارات اليوم

تضم »جائزة حمدان بن محمد لالبتكار في إدارة المشاريع« أربع فئات:
■ الفئة األوىل )املؤسسات( تحت عنوان: »جائزة املؤسسة املبتكرة يف

     إدارة املشاريع«، وتشمل تكريم ثالثة مراكز.
■ الفئة الثانية )األفراد(، وتضم جائزَتْ أفضل مدير مشروع مبتكر،

     وأفضل مدير مكتب إدارة مشاريع مبتكر.
■ الفئة الثالثة )الِفَرق(، وتضم جائزة واحدة هي الفريق املبتكر.

■ الفئة الرابعة )األكاديمية(، وتشمل جائزَت البحث العلمي لإلدارة
     املبتكرة للمشاريع، واإلدارة املبتكرة للمشاريع )الفئة األكاديمية(. 

■ تبلغ القيمة اإلجمالية للجائزة مليونني و600 ألف درهم، أو ما
يعادل)710 آالف دوالر(.

فئات »الجائزة«

مطر الطاير:

»)الجائزة( تؤكد دعم 
الحكومة للعمل بفاعلية 
وكفاءة، في أوقات 
األزمات والطوارئ«.

تشمل الشركات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة

منا في مدرسة محمد بن راشد أن األزمات ال 
ّ
»تعل

يمكن تخطيها إال بالفكر الُمبِدع«.
»الظرف االستثنائي الذي يمر به العالم، يحّتم إيجاد 

حلول غير تقليدية، لتجاوزه ومعالجة تأثيراته«.

حمدان بن محمد:

ولي عهد دبي يطلق جائزة 
استثنائية لمواجهة 

»كورونا« وتبعاته
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أصـــــــــــــــــــــدر صـــــــــــاحـــــــــــب الـــــــــســـــــــمـــــــــو الــــــشــــــيــــــخ 
خـــلـــيـــفـــة بـــــن زايـــــــد آل نــــهــــيــــان، رئـــيـــس 
ــتـــــه حـــــــاكـــــــمـــــــاً إلمــــــــــــارة  ــ ــــفـ الــــــــــــدولــــــــــــة، بـــــصـ
أبــــــــــوظــــــــــبــــــــــي، قــــــــــانــــــــــونــــــــــاً بـــــــــشـــــــــأن إنـــــــشـــــــاء 
مــــــــجــــــــلــــــــس أبــــــــــــــحــــــــــــــاث الـــــــتـــــــكـــــــنـــــــولـــــــوجـــــــيـــــــا 

املتطورة.
وينشأ بموجب أحكام القانون 
ــــلـــــس أبـــــحـــــاث  مــــجــــلــــس يــــســــمــــى »مـــــجـ
ــــتـــــطـــــورة«، تــــكــــون لــه  الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا املـ
ــلــــــة،  ــ ــــقــ ــتــ ــ شـــــــخـــــــصـــــــيـــــــة اعــــــــــتــــــــــبــــــــــاريــــــــــة مــــــســ
ويتمتع باألهلية القانونية الكاملة 
لــــلــــتــــصــــرف، ويــــتــــبــــع مــــكــــتــــب أبــــوظــــبــــي 

التنفيذي.
مـــــــــــن جـــــــــانـــــــــبـــــــــه، أصــــــــــــــــــدر صــــــاحــــــب 
الـــســـمـــو الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد بــــن زايـــــــد آل 
نـــــــهـــــــيـــــــان، ويل عــــــهــــــد أبـــــــوظـــــــبـــــــي نـــــائـــــب 
الـــــــقـــــــائـــــــد األعــــــــــــــى لـــــــلـــــــقـــــــوات املــــســــلــــحــــة 
ــــيـــــذي إلمـــــــــارة  ــــنـــــفـ ــــتـ رئــــــيــــــس املـــــجـــــلـــــس الـ
أبــــــــــوظــــــــــبــــــــــي، قــــــــــــــــــــــــــراراً بــــــــــشــــــــــأن تــــشــــكــــيــــل 
أبـــــــــحـــــــــاث  مـــــــجـــــــلـــــــس إدارة مـــــــجـــــــلـــــــس 
ــــا املــــــــتــــــــطــــــــورة، بـــــرئـــــاســـــة  ــيـ ــ ــنـــــولـــــوجـ ــ ــــكـ ــتـ ــ الـ
ســــمــــو الــــشــــيــــخ خــــالــــد بـــــن مـــحـــمـــد بــن 

زايد آل نهيان.
ونــــــــــــــــــّص الـــــــــــــقـــــــــــــرار عـــــــــــى أن تــــضــــم 
ــــلـــــس اإلدارة كــــــــــاً مـــن  عـــــضـــــويـــــة مـــــجـ
سارة عوض عيىس مسلم، ومحمد 
عيل الشرفاء الحمادي، والدكتورة 
شـــيـــخـــة ســــالــــم عـــبـــيـــد الـــظـــاهـــري.كـــمـــا 
أصــــــدر ســـمـــوه قــــــــراراً بــتــعــيــن فــيــصــل 
عـــــــبـــــــدالـــــــعـــــــزيـــــــز الــــــــبــــــــنــــــــاي أمــــــــيــــــــنــــــــاً عـــــــامـــــــاً 
لـــــلـــــمـــــجـــــلـــــس.وجـــــاء إنــــــــشــــــــاء مـــجـــلـــس 
أبــــــــــــحــــــــــــاث الـــــــتـــــــكـــــــنـــــــولـــــــوجـــــــيـــــــا املــــــــتــــــــطــــــــورة 

لــتــعــزيــز مــنــظــومــة الــبــحــث والــتــطــويــر 
ـــــيــــــة يف أبــــــــوظــــــــبــــــــي، وتـــــرســـــيـــــخ  ـــامـ ــ ـــنـ ــتـــ ــ املــ
مــــــكــــــانــــــتــــــهــــــا مــــــنــــــصــــــة عــــــــاملــــــــيــــــــة لــــلــــبــــحــــث 

والتطوير.
ومـــــــــــــــــــــــــــــن خـــــــــــــــــــــــــــــال جـــــــــــــــمـــــــــــــــع قــــــــــــــــــــــادة 
الــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــخــــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــات الـــــــــــــــبـــــــــــــــحـــــــــــــــثـــــــــــــــيـــــــــــــــة 
والــتــكــنــولــوجــيــة، ســيــعــمــل املــجــلــس 
عـــى بـــنـــاء مــجــتــمــع بــحــثــي قـــائـــم عى 
الــــــــــــــــــتــــــــــــــــــعــــــــــــــــــاون، ويــــــــــــــــــســــــــــــــــــرع االبــــــــــــتــــــــــــكــــــــــــار 

واالكــــــــــتــــــــــشــــــــــافــــــــــات، ويــــــــــرســــــــــخ ثـــــقـــــافـــــة 
الــــــــــتــــــــــســــــــــاؤل والــــــــتــــــــحــــــــقــــــــق. وســــــيــــــتــــــوىل 
املــــــــــجــــــــــلــــــــــس اإلشــــــــــــــــــــــــــــــــراف عــــــــــــــى جـــــمـــــيـــــع 
أنــــــــــشــــــــــطــــــــــة الــــــــــبــــــــــحــــــــــث والـــــــــــتـــــــــــطـــــــــــويـــــــــــر يف 
ــــئـــــة  ــــيـ اإلمـــــــــــــــــــــــــــــــارة، وســــــــيــــــــحــــــــل مــــــــــكــــــــــان هـ

أبوظبي للبحث والتطوير.
ونــــص الـــقـــانـــون عـــى أن يختص 
املجلس باقرتاح السياسات العامة 
والــخــطــط االســرتاتــيــجــيــة واملـــبـــادرات 

يف مـــــــــا يـــــتـــــعـــــلـــــق بـــــمـــــنـــــظـــــومـــــة الــــبــــحــــث 
والــــتــــطــــويــــر يف مـــــجـــــال الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
املـــتـــطـــورة، وتــحــديــد أولــــويــــات قــطــاع 
الــــــــــــبــــــــــــحــــــــــــث والـــــــــــــتـــــــــــــطـــــــــــــويـــــــــــــر يف مـــــــــجـــــــــال 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا املــــتــــطــــورة يف اإلمــــــــارة، 
بـــــــــــمـــــــــــا يـــــــــنـــــــــســـــــــجـــــــــم مـــــــــــــــــع الــــــــــتــــــــــوجــــــــــهــــــــــات 
والـــتـــطـــلـــعـــات الـــشـــامـــلـــة لــلــحــكــومــة، 
ووضــــع الــضــوابــط واملــعــايــر الــازمــة 
العـــــــتـــــــمـــــــاد ودعــــــــــــــم وتـــــــمـــــــويـــــــل وإبــــــــــــــرام 

عقود البحث والتطوير ورفعها إىل 
املجلس التنفيذي لاعتماد.

ويـــــــــــخـــــــــــتـــــــــــص املـــــــــــجـــــــــــلـــــــــــس بـــــــــــــإعـــــــــــــداد 
الخطط والربامج، بما فيها الربامج 
الــتــمــويــلــيــة الـــتـــي تـــهـــدف إىل تــوســيــع 
قــــدرات الــبــحــث والــتــطــويــر يف مــجــال 
الــــــــــتــــــــــكــــــــــنــــــــــولــــــــــوجــــــــــيــــــــــا املـــــــــــــــتـــــــــــــــطـــــــــــــــورة وفـــــــــــق 
الــضــوابــط املعتمدة، وإدارة وتنفيذ 
ــــتـــــطـــــويـــــر وإطــــــــاق  بــــــرامــــــج الــــبــــحــــث والـ

وتــــــبــــــنــــــي واإلشــــــــــــــــــــــراف عـــــــــى مـــــــــبـــــــــادرات 
الــــــــــــبــــــــــــحــــــــــــث والــــــــــــــتــــــــــــــطــــــــــــــويــــــــــــــر يف مـــــــــجـــــــــال 
تـــــــــخـــــــــصـــــــــصـــــــــه واملــــــــــــــــمــــــــــــــــولــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن قــــــبــــــل 

الحكومة.
وتـــــــضـــــــم اخــــــتــــــصــــــاصــــــات مـــجـــلـــس 
أبـــحـــاث الــتــكــنــولــوجــيــا املــتــطــورة أيــضــاً 
ــــيـــــة  ــلـ ــ ــــمـــــويـ ــتـ ــ دراســـــــــــــــــــة طـــــــلـــــــبـــــــات املــــــــنــــــــح الـ
لـــلـــمـــؤســـســـات األكــــاديــــمــــيــــة واألفـــــــــراد 
ألغــــــــــــــــــــــــــــــــــراض الــــــــــــبــــــــــــحــــــــــــث والــــــــــــتــــــــــــطــــــــــــويــــــــــــر، 
واملوافقة عى صرفها وفق الضوابط 
واملـــــــــــعـــــــــــايـــــــــــر املـــــــــعـــــــــتـــــــــمـــــــــدة، وتـــــــأســـــــيـــــــس 
الشركات أو املساهمة فيها، بما يف 
ذلـــك إنـــشـــاء املــخــتــربات والــحــاضــنــات 
واســـتـــقـــطـــاب االســـتـــثـــمـــارات وقــبــولــهــا 
ألغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراض الــــــــــــــبــــــــــــــحــــــــــــــث والـــــــــــــتـــــــــــــطـــــــــــــويـــــــــــــر 
واالســـتـــثـــمـــار يف مـــجـــال الــتــكــنــولــوجــيــا 
املــتــطــورة، وبــنــاء وتــطــويــر الــشــراكــات 
الـــعـــلـــمـــيـــة والـــبـــحـــثـــيـــة مــــع مـــؤســـســـات 
الـــتـــمـــويـــل املــحــلــيــة والـــدولـــيـــة وتـــبـــادل 
الـــــــخـــــــربات مــــــن أجــــــــل ضـــــمـــــان تـــمـــويـــل 
وتــنــمــيــة الــبــحــث والــتــطــويــر يف مــجــال 
الــــــتــــــكــــــنــــــولــــــوجــــــيــــــا املــــــــــتــــــــــطــــــــــورة، وإبــــــــــــــــرام 
االتـــفـــاقـــيـــات ومــــذكــــرات الــتــفــاهــم مع 
املؤسسات العلمية والبحثية داخل 
الــــدولــــة وخــــارجــــهــــا، وذلـــــك ألغــــراض 
الـــــــــــــــتـــــــــــــــعـــــــــــــــاون يف مــــــــــــــــجــــــــــــــــاالت الــــــــبــــــــحــــــــث 
والـــتـــطـــويـــر، وتــنــفــيــذ االســرتاتــيــجــيــات 
ــــاريـــــة  ــــثـــــمـ ــــتـ املــــتــــعــــلــــقــــة بـــــاألنـــــشـــــطـــــة االسـ
والتجارية وامللكية الفكرية الناشئة 
نــــــتــــــيــــــجــــــة األبــــــــــــــحــــــــــــــاث الــــــــــتــــــــــي يــــــــــقــــــــــوم أو 

يشارك بها املجلس.
أبوظبي À وام

أكـــد مــســاعــد الــقــائــد الــعــام لشرطة 
دبـــــــــــــــــــــــــــــــي لــــــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــــــؤون األكــــــــــــــــاديــــــــــــــــمــــــــــــــــيــــــــــــــــة 
والتدريب، اللواء محمد أحمد بن 
فـــهـــد، أن مــــــدارس حـــمـــايـــة الــتــابــعــة 
لـــــــــشـــــــــرطـــــــــة دبــــــــــــــــــي تــــــــطــــــــبــــــــق مــــــنــــــظــــــومــــــة 
التعليم عن ُبعد يف ظل اإلجراءات 
ــــتـــــي اتــــخــــذتــــهــــا الـــــدولـــــة  االحــــــــرتازيــــــــة الـ
لحماية الطلبة من فروس كورونا 
)كــــــــــــوفــــــــــــيــــــــــــد-19( مــــــــــن خــــــــــــــال حــــــزمــــــة 
إجــــــــــــراءات، شـــمـــلـــت تـــنـــفـــيـــذ بـــرنـــامـــج 
تــــــــــدريــــــــــبــــــــــي مــــــــــشــــــــــرتك بــــــــــــن املــــــــــــــــــــدارس 
الثاث،  وتوفر متطلبات الدراسة 
لـــــــــلـــــــــطـــــــــلـــــــــبـــــــــة، وشــــــــــــــــــــــــــــــراء 581 جــــــــهــــــــاز 
ــــان عــــــدم  ــــمــ ــــيـــــوتـــــر حـــــــديـــــــثـــــــاً، لــــــضــ ــــبـ كـــــمـ
ــــاع أي طـــــــالـــــــب عــــــــن الــــتــــعــــلــــيــــم  ــ ــــطـ ــ ــــقـ ــ انـ

مهما كانت الظروف. 
وقال بن فهد يف تقرير بدورية 
»صـــــــــــــــدى األكـــــــــاديـــــــــمـــــــــيـــــــــة«، الـــــتـــــابـــــعـــــة 
ألكــــاديــــمــــيــــة شــــرطــــة دبــــــــي، إنـــــــه فــــور 
صــــدور قــــرار اســتــئــنــاف الــتــعــلــيــم عن 
بــعــد، وبــالــتــعــاون مــع وزارة الرتبية 
والـــتـــعـــلـــيـــم، انـــضـــم الـــــكـــــادر اإلداري 
والــــــتــــــدريــــــي، ملـــــــــــدارس حــــمــــايــــة إىل 
ــــنـــــصـــــة  الـــــــــــربنـــــــــــامـــــــــــج الــــــــــتــــــــــدريــــــــــبــــــــــي يف مـ
الـــــــتـــــــعـــــــلـــــــم الـــــــــــــــــــذيك لـــــــــــــــــــــــــــوزارة الـــــــرتبـــــــيـــــــة 
والتعليم، باإلضافة إىل تزويدهم 
ــــعــــــة حــــــــمــــــــدان بـــن  ـــامــ ــ بــــــــــــــــــدورات يف جـ
محمد الــذكــيــة، فــضــاً عــن برنامج 
تـــــــــــــدريـــــــــــــبـــــــــــــي داخــــــــــــــــــــــــــــيل مــــــــــــــشــــــــــــــرتك بــــــن 
ــــثـــــاث لــــتــــبــــادل الــــخــــربات  املــــــــــدارس الـ
وتـــــــطـــــــبـــــــيـــــــق أفــــــــــضــــــــــل املـــــــــــمـــــــــــارســـــــــــات يف 

األنــــظــــمــــة املــــســــتــــخــــدمــــة يف الـــتـــعـــلـــيـــم 
ــــه أثـــــــر كــــبــــر يف  ــــا كـــــــان لــ ــــعــــــد، مــ عــــــن ُبــ

تطوير الكادر يف فرتة وجيزة.
وأكـــــــــــــــــــــد بـــــــــــــن فـــــــــهـــــــــد حـــــــــصـــــــــر عـــــــــدد 
ــــبـــــة الــــــــذيــــــــن ال تــــــتــــــوافــــــر لــــديــــهــــم  ــلـ ــ الـــــطـ
أجـــــــــــــــهـــــــــــــــزة حـــــــــــــــاســـــــــــــــوب يف املـــــــــــــــــــــــــدارس 
الثاث، وحصر الغياب والحضور 
الـــيـــومـــي ملــــا يـــزيـــد عــــى 110 حــصــص 
ــــاً يف كـــل  ــيــ ــ دراســــــــيــــــــة افــــــرتاضــــــيــــــة يــــــومــ
مـــــــدرســـــــة، والــــــــوقــــــــوف عــــــى أســــبــــاب 
الغياب بشكل يومي والعمل عى 
حـــــلـــــهـــــا، إضـــــــافـــــــة إىل لــــــجــــــان الـــــدعـــــم 
الفني والتقني للطلبة وذويهم من 
ــــتــــــطــــــاع آرائــــــــهــــــــم يف مـــــدى  خـــــــــال اســ
فـــاعـــلـــيـــة الـــتـــعـــلـــم عـــــن ُبـــــعـــــد ودرجـــــــة 
اســــتــــجــــابــــة أبــــنــــائــــهــــم لــــهــــذه الـــتـــجـــربـــة 
الـــــــــــحـــــــــــديـــــــــــثـــــــــــة، كــــــــــمــــــــــا عــــــــمــــــــلــــــــت لـــــــجـــــــان 
التواصل يف »مـــدارس حماية« مع 
هــــيــــئــــة املـــــعـــــرفـــــة والــــتــــنــــمــــيــــة الـــبـــشـــريـــة 
ووزارة الرتبية والتعليم لتزويدهم 
بــــــــــــــــــكــــــــــــــــــل الــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــانــــــــــــــــــــات املــــــــــــــطــــــــــــــلــــــــــــــوبــــــــــــــة 

واإلحصاءات واالستبانات.

 في كل منها
ً
110 حصص افتراضية يوميا

محمد فودة À دبي
أبرز التحديات

قالت مدير مكتب مدارس 
حماية، المقدم وداد سيف 
بن مويزة، إن المكتب يحرص 

على المتابعة الدورية 
لمجريات العمل في المدارس 

التي تضم أبناء موظفي 
شرطة دبي من خالل 

اجتماعات دورية افتراضية، 
الفتة إلى أن أبرز التحديات 

في البداية تمثلت في عدم 
توافر أجهزة كافية لدى 
األسر التي تضم أكثر من 

طالب. 
وأضافت أنه تم حصر األعداد 

والتواصل مع الشركات 
وتوفير أجود أنواع األجهزة، 
متابعة »لمسنا حرص الطلبة 

وذويهم على استخدام 
المنصات الذكية والبرامج 

التعليمية عبر البدائل المتاحة، 
مثل الهواتف الذكية«. 

وأشارت إلى أن أنشطة 
الطلبة لم تقتصر على التعليم 

عن بعد خالل فترة الدوام 
ي 

ّ
في ظل أزمة تفش

فيروس كورونا )كوفيد-19(، 
لكن كان لهم مشاركات عدة 

عن ُبعد مع جهات خارجية 
مثل »الهالل األحمر« 
ومنظمة اليونيسكو 

بفيديوهات متعددة 
ومبادرات عدة، منها 
 ،

ً
التعليم ال يتوقف أبدا

التطوع عن ُبعد، يوم األرض، 
خلك في البيت، وغيرها من 

المشاركات الداخلية 
والخارجية.

قادا مركبتيهما بطيش وتهّور   
في منطقة العين

شرطة أبوظبي تضبط 
شابين يستعرضان 

بسيارتيهما تحت المطر

ضــــــــبــــــــطــــــــت شــــــــــــرطــــــــــــة أبــــــــــــوظــــــــــــبــــــــــــي شــــــــابــــــــن 
مواطنن، لقيادة سيارتيهما بطريقة 
مـــــتـــــهـــــورة، وعــــــــــدم االلــــــــتــــــــزام بــــالــــقــــوانــــن 
وأنــظــمــة املــــرور أثــنــاء ســقــوط األمــطــار، 
ــــا بــــالــــتــــفــــحــــيــــط واســـــتـــــعـــــراض  ــــامــ ــــيـــــث قــ حـ

مهاراتهما يف الشارع بصورة خطرة.
وأفــــــــــــــــــــــــــــــاد مـــــــــــــديـــــــــــــر مــــــــــــديــــــــــــريــــــــــــة املــــــــــــــــــــرور 
والـــــــدوريـــــــات، الـــعـــمـــيـــد مـــحـــمـــد ضــاحــي 
الحمري، بأن شرطة أبوظبي تمكنت 
خال فرتة قصرة، بعد تداول مقطع 
فيديو عــى مــواقــع الــتــواصــل لسائقن 
يــســتــعــرضــان مــهــاراتــهــمــا أثـــنـــاء ســقــوط 
األمــــــــــــــــطــــــــــــــــار يف مـــــــنـــــــطـــــــقـــــــة الــــــــــــــعــــــــــــــن، مـــــن 
ـــــول إىل مــــرتــــكــــبــــي هـــــــذا الـــســـلـــوك  الـــــــوصــ
ــــيــــــث ظـــــــهـــــــرت يف املــــقــــطــــع  الـــــــطـــــــائـــــــش، حــ
مـــــــــركـــــــــبـــــــــتـــــــــان يـــــــــــقـــــــــــوم ســـــــــــائـــــــــــق إحـــــــــداهـــــــــمـــــــــا 
بـــــ»تــــفــــحــــيــــط الــــــــويــــــــات« واالســــــتــــــعــــــراض 
وكـــــــــــانـــــــــــت املـــــــــركـــــــــبـــــــــة مـــــــــــن دون لــــــــوحــــــــات 
أرقــــــــــــــــــــــــام، وبـــــــــعـــــــــد ذلــــــــــــــك صــــــــــــــدم املــــــركــــــبــــــة 

الثانية.
وحذر من قيادة املركبات بطيش 
وتـــــــــــهـــــــــــور عـــــــــــى الـــــــــــــطـــــــــــــرق، مـــــــــوضـــــــــحـــــــــاً أن 
القانون يعاقب قيادة املركبة بطريقة 
تعّرض حياة السائق أو حياة اآلخرين 
أو ســــامــــتــــهــــم أو أمــــنــــهــــم لــــلــــخــــطــــر، أو 

قــــيــــادة املـــركـــبـــة بـــطـــريـــقـــة مــــن شـــأنـــهـــا أن 
تــــــلــــــحــــــق الــــــــــضــــــــــرر بـــــــــاملـــــــــرافـــــــــق الــــــــعــــــــامــــــــة أو 
الـــخـــاصـــة، حــيــث يــتــم إيــقــافــهــم وحــجــز 
ــــتـــــهـــــم إىل الــــقــــضــــاء  مــــركــــبــــاتــــهــــم، وإحـــــالـ
التخاذ اإلجراءات القانونية تجاههم. 
وأكد عدم تهاون شرطة أبوظبي 
يف التصدي ملرتكبي املخالفات، ومنها 
»التفحيط«، وطمس األرقام األمامية 
والخلفية للمركبة، وتزويد املركبات، 
وردع املــــــســــــتــــــهــــــرتيــــــن بــــــــقــــــــوانــــــــن الـــــســـــر 
واملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرور حـــــــــــــفـــــــــــــاظـــــــــــــاً عــــــــــــــــى ســـــــامـــــــتـــــــهـــــــم 

ومستخدمي الطريق.
ــبـــــة األبـــــنـــــاء  ــ ــــراقـ ودعــــــــــا األســــــــــر إىل مـ
خال هطول األمطار، وعدم السماح 
ــــبـــــات مـــــن دون  لــــــأحــــــداث بــــقــــيــــادة املـــــركـ
رخصة، وعدم السماح لهم باملشاركة 
يف الــــــتــــــجــــــمــــــعــــــات الــــــشــــــبــــــابــــــيــــــة والـــــــقـــــــيـــــــام 

بالحركات الخطرة باملركبات.
أبوظبي À اإلمارات اليوم

شرطة أبوظبي ضبطت الشابين والمركبتين بعد تداول فيديو لهما.  
À من المصدر 

شرطة أبوظبي حذرت من 
قيادة المركبات بطيش 

وتهور على الطرق.

مدارس »حماية« توفر حواسيب 
  

ً
لـ 581 طالبا

ل مجلس إدارته
ّ
بقانون من خليفة.. ومحمد بن زايد شك

إنشاء »مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة« 
في أبوظبي

اختصاصات المجلس تشمل دراسة 
طلبات المنح التمويلية ألغراض 

البحث والتطوير.

نطاق البحث والتطوير 
ُحّدد نطاق البحث والتطوير في مجال التكنولوجيا المتطورة 

بأعمال ونشاطات البحث والتطوير في المجاالت والتخصصات 
كافة، بما في ذلك التخصصات والصناعات الهندسية 

واالتصاالت والذكاء االصطناعي والروبوتكس والفضاء 
والصناعات والتخصصات الغذائية والدوائية واإلنشائية والطاقة 

البديلة والمتجددة والبيئية والكيماوية والبتروكيمياوية 
وغيرها من الصناعات والتخصصات األخرى، التي تسعى لحل 

مشكالت عملية وتهدف لتحقيق أغراض تجارية وينتج 
عنها اختراعات أو منتجات أو خدمات أو تقنيات. 

ويشكل ذلك البحث والتطوير األكاديمي الذي ال 
يهدف لتحقيق أي أغراض تجارية.

مدارس »حماية« تتابع سلوك الطلبة 
والغياب عن ُبعد.  À من المصدر
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ــــة  ــ ــــاطـ ــ ــــــدت حـــــكـــــومـــــة اإلمــــــــــــــــــــارات اإلحـ ــــقـ ــ عـ
اإلعالمية الدورية رقم 32، للتعريف 
بـــآخـــر املــســتــجــدات والــــحــــاالت املــرتــبــطــة 
بـــفـــروس كــــورونــــا املــســتــجــد يف الـــدولـــة 
)كــوفــيــد-19(، أكــدت خاللها استمرار 
الجهود الوطنية لتوفر سبل الوقاية 

والحماية لجميع سكان اإلمارات. 
وشـــــــــــــــــــــددت عـــــــــــى ضـــــــــــــــــــــرورة تــــجــــنــــب 
الـــــــــلـــــــــقـــــــــاءات والــــــتــــــجــــــمــــــعــــــات واألمـــــــــاكـــــــــن 
املزدحمة، حيث تعتمد املرحلة املقبلة 

عى الوعي والوقاية وااللتزام.
واســـتـــعـــرضـــت املـــتـــحـــدث الــرســمــي 
عن حكومة اإلمـــارات، الدكتورة آمنة 
الـــــــضـــــــحـــــــاك الــــــــشــــــــامــــــــي، مــــســــتــــجــــدات 
ــــــاالت املـــرتـــبـــطـــة  ــــحـ ــ الـــــوضـــــع الـــصـــحـــي والـ

بمرض »كوفيد-19«.
وقالت إن توسيع نطاق الفحوص 
مستمر، الفتة إىل إجراء 27 ألفاً و540 
فـــــــحـــــــصـــــــاً، كـــــشـــــفـــــت عـــــــــن 883 إصــــــابــــــة 
جــديــدة بــمــرض »كــوفــيــد-19«. وبذلك 
يصل إجــمــايل الــحــاالت املصابة إىل 31 

ألفاً و969 حالة.
وأضـــــــــــــافـــــــــــــت أن »الـــــــــــــعـــــــــــــدد يــــشــــمــــل 
جــمــيــع الـــحـــاالت الــتــي تــتــلــقــى الــعــالج، 
وكذلك الحاالت التي تماثلت للشفاء 

والوفيات«.
وأعــــــــــــلــــــــــــنــــــــــــت الــــــــــــــشــــــــــــــامــــــــــــــي، خـــــــــــالل 
اإلحــاطــة، ارتفاع عــدد حــاالت الشفاء 
يف الدولة إىل 16 ألفاً و371 حالة، بعد 
تــــســــجــــيــــل 389 حــــــالــــــة شــــــفــــــاء جـــــديـــــدة 
ملصابني بفروس مرض »كوفيد-19«، 

وتـــعـــافـــيـــهـــا الــــتــــام مــــن أعـــــــــراض املــــــرض، 
بعد تلقيها الرعاية الصحية الالزمة.

وتــــــــــم، خــــــــالل اإلحــــــــاطــــــــة، اإلعــــــــالن 
عـــــــــــن وفـــــــــــــــــــاة شــــــخــــــصــــــني مـــــــــــن املــــــصــــــابــــــني 
بـــــمـــــرض »كـــــــــوفـــــــــيـــــــــد-19«، لــــيــــصــــل عــــدد 
الـــوفـــيـــات املــســجــلــة يف الـــدولـــة إىل 255 
حـــــالـــــة. وتــــقــــدمــــت الــــشــــامــــي بــخــالــص 
الـــــــعـــــــزاء واملـــــــــواســـــــــاة إىل ذوي املـــتـــوفـــني 
وأســــــــــــرهــــــــــــم، وأعـــــــــــربـــــــــــت عـــــــــن تــــمــــنــــيــــاتــــهــــا 

لذويهم الصرب والسلوان.
ومـــع هـــذه الـــحـــاالت، يصبح عــدد 
حــــــــــــــــاالت اإلصـــــــــــابـــــــــــة بــــــــــفــــــــــروس كــــــــورونــــــــا 
املــســتــجــد )كــــوفــــيــــد-19(، الـــتـــي مـــازالـــت 
تتلقى العالج، 15 ألفاً و343 حالة من 

جنسيات مختلفة.
وتطرقت الشامي إىل عــدد من 
األسئلة واالستفسارات، الـــواردة من 
الجهات اإلعــالمــيــة والــجــمــهــور، حول 

مستجدات اإلجراءات الوطنية.
وحـــــــــــــــــــــــــــــــول اســـــــــــــتـــــــــــــئـــــــــــــنـــــــــــــاف الـــــــــــحـــــــــــركـــــــــــة 
ــــتـــــصـــــاديـــــة يف إمـــــــــــارة دبـــــــــي، ومــــوعــــد  االقـ
الـــعـــودة الــتــدريــجــيــة لــلــحــيــاة الطبيعية 
عـــــــــــى مـــــــســـــــتـــــــوى الـــــــــــــــدولـــــــــــــــة، أكــــــــــــــــــدت أن 
الـــــعـــــودة لـــأنـــشـــطـــة واألعــــــمــــــال عــنــاصــر 
أســــــــــاســــــــــيــــــــــة ومـــــــــهـــــــــمـــــــــة يف دفـــــــــــــــــع عــــجــــلــــة 
التنمية. وقالت إن األعمال الحكومية 
ــــاعـــــات االقـــــتـــــصـــــاديـــــة لــم  ــــقـــــطـ وبـــــعـــــض الـ
تـــتـــوقـــف، خـــــالل الــــفــــرة املــــاضــــيــــة، فقد 
ــــفـــــة تـــعـــمـــل  ــلـ ــ ــتـ ــ كـــــــانـــــــت الـــــــقـــــــطـــــــاعـــــــات املـــــخـ
بكفاءة عن بعد، واستمرت يف تقديم 

الخدمات للمجتمع.
وأضــــــــــــــــــــافــــــــــــــــــــت: »عــــــــــــــــــــــــــــــودة الــــــــنــــــــشــــــــاط 
االقــتــصــادي يف إمـــــارات الـــدولـــة خطوة 

لــــلــــدفــــع بــــاقــــتــــصــــادنــــا الـــــوطـــــنـــــي لـــــأمـــــام. 
وهذه العودة ال تعني رفع اإلجراءات 
االحــــــرازيــــــة، بــــل هــــي بـــاقـــيـــة ومــســتــمــرة 
مــعــنــا، وبــشــكــل أكـــــرب ربــــمــــا، يف الــفــرة 
املقبلة. لذا نشدد عى جميع املواطنني 
واملــــقــــيــــمــــني يف الـــــــدولـــــــة التــــــخــــــاذ جــمــيــع 
الــوســائــل واإلجــــــراءات املتعلقة بالحد 
مـــــــــــــــن انــــــــــــتــــــــــــقــــــــــــال الـــــــــــــــــعـــــــــــــــــدوى والــــــــــــوقــــــــــــايــــــــــــة 
الشخصية، مــثــل لــبــس الــكــمــامــة عند 
الــخــروج، وغــســل الــيــديــن والتعقيم، 

وتطبيق التباعد الجسدي«.
وأجـــــابـــــت الــــشــــامــــي عـــــن تـــســـاؤل 
بشأن انتهاج دولة اإلمارات السياسة 
ــــيــــــز  ــــهــ الــــــــــوقــــــــــائــــــــــيــــــــــة واالســــــــــتــــــــــبــــــــــاقــــــــــيــــــــــة وتــــــجــ
القطاعات للمرحلة املقبلة من الناحية 
املــيــدانــيــة والــــكــــوادر الــطــبــيــة والــتــوعــيــة، 
مــــؤكــــدة أن »اإلمـــــــــــارات كـــانـــت ســبــاقــة، 
منذ بداية األزمـــة، يف تنظيم وتنسيق 
العمل بــني مختلف الــقــطــاعــات للحد 
مــن انــتــشــار املـــــرض، وتــوفــر املتطلبات 
واملستلزمات للرعاية والوقاية، وفق 

خــــطــــة وطــــنــــيــــة تـــــشـــــارك فـــيـــهـــا الـــجـــهـــات 
كافة. وبالنسبة للجاهزية، فاملبادرات 
ــــــي يف  ــــحـ ــ ــــــصـ الــــــــتــــــــي يــــــــقــــــــودهــــــــا الــــــــقــــــــطــــــــاع الـ
الدولة مستمرة، نذكر منها، برنامج 
الــــتــــعــــقــــيــــم الــــــوطــــــنــــــي، وتـــــوســـــيـــــع نـــطـــاق 
الفحوص، وبرنامج الفحوص املنزلية 
ــــــم، وبــــــــــرامــــــــــج فـــحـــص  ـــمـ ـــ ـــــهـ ألصــــــــحــــــــاب الــ
املـــــواطـــــنـــــني وفــــــئــــــات مــــــن املــــقــــيــــمــــني، إىل 
جــــــانــــــب إنـــــــشـــــــاء 24 مــــــركــــــز فـــــحـــــص مـــن 
املــركــبــات املنتشرة يف الــدولــة، وإنــشــاء 
ــــــم آالف  ــــــضـ ــــة تـ ــ ــيـ ــ ــ ــــدانـ ــ ــيـ ــ ــ مـــــســـــتـــــشـــــفـــــيـــــات مـ
األســــــــــــــــــــــــــــرة، واألطــــــــــــــقــــــــــــــم طـــــــبـــــــيـــــــة لـــــــرعـــــــايـــــــة 
ــــتـــــطـــــوعـــــني  املــــــــصــــــــابــــــــني، ودعـــــــــــــــم آالف املـ
املتخصصني يف املــجــال الــصــحــي. كلها 
مـــنـــظـــومـــة مـــتـــكـــامـــلـــة تـــعـــمـــل عـــــى مـــــدار 
الــســاعــة للحفاظ عــى صــحــة وســالمــة 

املجتمع«.
وحــول تــســاؤل الجمهور املتعلق 
بــــــــــزيــــــــــادة عــــــــــــدد اإلصــــــــــــابــــــــــــات يف الـــــــدولـــــــة 
وارتــــــــــبــــــــــاطــــــــــهــــــــــا بــــــــالــــــــتــــــــجــــــــمــــــــعــــــــات، قــــــالــــــت 
الــــــــــشــــــــــامــــــــــي إن »نــــــــســــــــبــــــــة كــــــــــبــــــــــرة مــــن 

اإلصــــــــــــــــابــــــــــــــــات تــــــــــــــــأيت بـــــــســـــــبـــــــب املــــــخــــــالــــــطــــــة 
الـــــــنـــــــاتـــــــجـــــــة عــــــــــن الـــــــتـــــــجـــــــمـــــــعـــــــات، وعــــــــــدم 
االلــــــــتــــــــزام بــــــــــاإلجــــــــــراءات الــــوقــــائــــيــــة مــثــل 
لــبــس الــكــمــامــة، والــتــبــاعــد الــجــســدي. 
وقد شهدنا يف الفرة املاضية تسجيل 
انتقال العدوى بني عدد من العائالت 
نتيجة التجمعات وبعض املخالفات 
من فئة العمالة. لذا نشدد دائماً عى 
الــــــــــــــجــــــــــــــمــــــــــــــيــــــــــــــع لــــــــــــتــــــــــــجــــــــــــنــــــــــــب الــــــــــــــــــلــــــــــــــــــقــــــــــــــــــاءات 
والــتــجــمــعــات واالبـــتـــعـــاد عـــن األمـــاكـــن 
املـــــزدحـــــمـــــة وضــــــــــــــرورة تـــطـــبـــيـــق الـــتـــبـــاعـــد 
الــــــــجــــــــســــــــدي وغـــــــــســـــــــل األيـــــــــــــــــــــدي بــــشــــكــــل 

مستمر«.
وأضـــافـــت أنــــه »يف ظـــل الــتــطــورات 
والجهود التي تبذلها دولتنا لالنفتاح 
التدريجي وفتح األنشطة، أصبح كل 
فرد منا مسؤوالً عن سالمته وسالمة 
عائلته ومحيطه بالتزامه بالتعليمات 
من تباعد جسدي، ولبس الكمامات 
والــتــعــقــيــم الـــــــــدوري ملــحــيــطــه، وغـــرهـــا 
مــــــــــــــن وســــــــــــــائــــــــــــــل الـــــــــحـــــــــمـــــــــايـــــــــة والـــــــــــوقـــــــــــايـــــــــــة 
الــــشــــخــــصــــيــــة«. وأوضــــــحــــــت أن املـــرحـــلـــة 
املـــقـــبـــلـــة تـــعـــتـــمـــد عـــــى الـــــوعـــــي والــــوقــــايــــة 

وااللتزام.
وقـــالـــت الـــشـــامـــي: »مــخــطــئ من 
يظن أن السماح بعودة األنشطة هو 
ــــهـــــاء هـــــــــذا الـــــــــوبـــــــــاء، بـــــــل هـــو  ــتـ ــ ــــانـ إيــــــــــــــذان بـ
تــــــــــــشــــــــــــارك يف املـــــــــســـــــــؤولـــــــــيـــــــــة بــــــــــــني الــــــــفــــــــرد 
والــــــدولــــــة. وكــــمــــا قـــــال صــــاحــــب الــســمــو 
الـــشـــيـــخ مــحــمــد بــــن راشــــــد آل مــكــتــوم، 
ــــيـــــس مــجــلــس  ــــيـــــس الــــــدولــــــة رئـ ــــائـــــب رئـ نـ
الـــــــوزراء حــاكــم دبــــي، فــالــجــمــيــع الــيــوم 

مسؤول عن الجميع«.

 بانتهاء الوباء، 
ً
عودة األنشطة ليست إيذانا

بل تشارٌك للمسؤولية بين الفرد والدولة. 

ارتفاع عدد حاالت الشفاء إلى 16.3 ألف متعاٍف

 883
إصابة جديدة
بـ »كورونا«

عمرو بيومي ■ أبوظبي

أظـــهـــرت إحــــصــــاءات هــيــئــة الــصــحــة يف 
دبــــــي أن إدارة الـــصـــيـــدلـــة والــــخــــدمــــات 
ــــنـــــت مـــن  الــــــــدوائــــــــيــــــــة يف الــــــهــــــيــــــئــــــة، تـــــمـــــكـ
توصيل قرابة 34 ألــف وصفة طبية، 
تـــــضـــــمـــــنـــــت 270 ألـــــــــــف صــــــنــــــف دوايئ، 
ألــــــــــــــــــف عــــــــــــبــــــــــــوة دواء،   800 بــــــــــــــواقــــــــــــــع 
لـــــــلـــــــمـــــــرىض يف مــــــــنــــــــازلــــــــهــــــــم، وذلـــــــــــــــــك يف 
ــــلـــــف أنـــــــــحـــــــــاء الـــــــــــدولـــــــــــة، مــــــجــــــانــــــاً،  ــــتـ مـــــخـ
خــالل الفرة من بداية مــارس املايض 

حتى منتصف مايو الجاري.
صرح بذلك مدير إدارة الصيدلة 
والـــخـــدمـــات الـــدوائـــيـــة، الـــدكـــتـــور عيل 

الــســيــد، مــضــيــفــاً أن عــمــلــيــات توصيل 
األدوية جاءت ضمن مبادرة »دوايئ« 
ــــئـــــة يف مـــنـــتـــصـــف  ــيـ ــ ــــهـ ــــــي أطــــلــــقــــتــــهــــا الـ ــتـ ــ ــ الـ
ديـــســـمـــرب املــــــــايض، عـــــى مـــســـتـــوى دبـــي 
ــــاً إىل أن الــــهــــيــــئــــة قـــــــررت،  ــتــ ــ ـــقـــــط، الفــ فــ
مــطــلــع مــــارس املـــــايض، تــوســيــع نــطــاق 
خــــــــدمــــــــات »دوايئ« لــــتــــشــــمــــل جـــمـــيـــع 

إمارات الدولة.
ــــة يــــــنــــــدرج  ــــئــ ــيــ ــ ــــهــ وقـــــــــــــــال إن قـــــــــــــــرار الــ
ضــمــن الــجــهــود الــحــثــيــثــة الـــتـــي تــبــذلــهــا 
لــــــتــــــقــــــديــــــم أعــــــــــــــى مـــــــســـــــتـــــــويـــــــات الـــــــدعـــــــم 
للمجتمع، خالل الظرف االستثنايئ 

الـــــــــــــــــــــذي تـــــــــشـــــــــهـــــــــده دولـــــــــــــــــــــة اإلمــــــــــــــــــــــــــــــارات، 
ويــــواجــــهــــه الـــعـــالـــم أجــــمــــع، وتــخــفــيــفــاً 
عــى أكـــرب شــريــحــة ممكنة مــن املــرىض 
املـــــســـــتـــــهـــــدفـــــني، الســـــيـــــمـــــا كـــــــبـــــــار الــــســــن 

وأصحاب الهمم.
وشــــرح أن قــــرار تــوســيــع الــخــدمــة 
نفذ بالتعاون مــع شــركــة »طــلــبــات«، 
الـــــــــــــتـــــــــــــي أبـــــــــــــــــــــــــدت رغـــــــــبـــــــــتـــــــــهـــــــــا يف تــــــســــــخــــــر 
إمكاناتها وتجهيزاتها من السيارات، 
تــــــــــحــــــــــت مـــــــــظـــــــــلـــــــــة »دوايئ«  وعــــــــــمــــــــــلــــــــــت 
لـــتـــوصـــيـــل الـــــــــدواء لـــلـــمـــرىض، إســـهـــامـــاً 
مـــنـــهـــا يف هـــــذه الـــــظـــــروف الــــتــــي فــرضــهــا 

فروس كورونا، وتداعياته العاملية.
وأكد السيد أن الصيدليات الـ21 

املــنــتــشــرة يف مــنــشــآت الــهــيــئــة الــطــبــيــة، 
وتخدم العيادات الخارجية واملرىض 

يف املــــســــتــــشــــفــــيــــات، تـــعـــمـــل لــــيــــل نــــهــــار. 
وتصرف يومياً أكرث من 2000 وصفة 

دوائية.
وقــــــــال إن هــــنــــاك مـــتـــابـــعـــة يـــومـــيـــة 
لـــــــلـــــــمـــــــخـــــــزون االســـــــــراتـــــــــيـــــــــجـــــــــي لـــــــــلـــــــــدواء 
واملـــــــســـــــتـــــــلـــــــزمـــــــات الــــــطــــــبــــــيــــــة يف مـــــــخـــــــازن 
الـــهـــيـــئـــة، وإن الـــوضـــع مـــطـــمـــن. وأكـــد 
وجــــــــــــــــــــــــود تــــــــغــــــــطــــــــيــــــــة شــــــــــامــــــــــلــــــــــة لـــــجـــــمـــــيـــــع 
األصــــــــــــــنــــــــــــــاف الــــــــــــدوائــــــــــــيــــــــــــة الـــــــــــتـــــــــــي تـــــخـــــص 
مختلف األمراض، وتوفر املستلزمات 

الطبية بمستويات مرتفعة.
دبي ■ اإلمارات اليوم

ًفي مختلف مناطق الدولة
»صحة دبي« توصل 800 ألف عبوة دواء إلى مرضى في منازلهم مجانا

الدكتور علي السيد:

»قرار توسيع الخدمة نفذ 
بالتعاون مع شركة 

)طلبات(«. 

عودة العمل في 
الوزارات والهيئات 

االتحادية بنسبة 
30% األحد المقبل

أعـــلـــنـــت حـــكـــومـــة اإلمــــــــارات عــــن عــــودة 
الـــــــــعـــــــــمـــــــــل يف الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزارات والــــــــهــــــــيــــــــئــــــــات 
واملــــــــــؤســــــــــســــــــــات االتـــــــــــحـــــــــــاديـــــــــــة، بــــنــــســــبــــة 

30%، اعتباراً من األحد املقبل.
ويـــــــــــــــــأيت الــــــــــــقــــــــــــرار يف إطـــــــــــــــــار تـــــعـــــزيـــــز 
اســــــــــتــــــــــمــــــــــراريــــــــــة الــــــــعــــــــمــــــــل الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــي، 
والــــــــعــــــــودة الــــتــــدريــــجــــيــــة لـــلـــمـــوظـــفـــني، 
وتــــــــقــــــــديــــــــم الـــــــــخـــــــــدمـــــــــات الــــــحــــــكــــــومــــــيــــــة، 

بالتوازي مع تطبيق نظام العمل عن 
ُبْعد، للعاملني الذين تم استثناؤهم 

من القرار.
كــــــــــمــــــــــا أعــــــــــلــــــــــنــــــــــت الــــــــــحــــــــــكــــــــــومــــــــــة عـــــن 
استثناء عدد من الفئات من العودة 
إىل مـــــــقـــــــار الــــــعــــــمــــــل، وتـــــطـــــبـــــيـــــق نــــظــــام 
العمل عن بعد يف الحاالت الطارئة، 
وتضم حاالت االستثناء: الحوامل، 

وأصــــــــــــــــــحــــــــــــــــــاب الـــــــــــــهـــــــــــــمـــــــــــــم، واملـــــــــــصـــــــــــابـــــــــــني 
بــــــــأمــــــــراض مـــــزمـــــنـــــة، وحـــــــــــــاالت ضـــعـــف 
املـــــــنـــــــاعـــــــة، واملـــــــوظـــــــفـــــــني مــــــــن فـــــئـــــة كــــبــــار 

السن.
وتــــضــــم االســـــتـــــثـــــنـــــاءات، كــــذلــــك، 
املـــــــــــوظـــــــــــفـــــــــــات الـــــــــــــــــــــاليت يـــــــقـــــــمـــــــن بـــــــرعـــــــايـــــــة 
أبــــــنــــــائــــــهــــــن مـــــــــن الــــــــصــــــــف الـــــــتـــــــاســـــــع فـــمـــا 
دون، ومــمــن لــديــهــن أطـــفـــال يف دور 

الــــحــــضــــانــــة، أو مـــــن تـــســـتـــدعـــي حــالــتــه 
الصحية رعاية دائمة يف ظل الظروف 

الطارئة.
ويـــــــســـــــتـــــــثـــــــنـــــــى املـــــــــــوظـــــــــــفـــــــــــون الـــــــــذيـــــــــن 
يـــقـــطـــنـــون مـــــع الــــفــــئــــات األكــــــــرث عـــرضـــة 
للمخاطر الصحية يف السكن نفسه، 
واملــــــخــــــالــــــطــــــون لـــــهـــــم بــــشــــكــــل مــــبــــاشــــر، 
مثل: كبار السن، وأصحاب الهمم، 

ــــة أو  ــ ــنـ ــ ــ ــــزمـ ــ ومـــــــــــــن يــــــــعــــــــانــــــــون أمـــــــــــــراضـــــــــــــاً مـ
ضعف مناعة. وتــبــدأ نسبة الحضور 
ــــداً أدىن، وتـــتـــزايـــد تــدريــجــيــاً  بــــــــ30% حــ
بــــنــــاء عـــــى املــــســــتــــجــــدات، مـــــع مــــراعــــاة  
تطبيق اإلجـــراءات االحــرازيــة لصحة 
ــــــة األفــــــــــــــراد واملـــــجـــــتـــــمـــــع، ويــــتــــم  وســـــــالمـ

تقييم ومراجعة القرار كل أسبوع.
أبوظبي ■ اإلمارات اليوم

تسجيل انتقال العدوى بين عدد من العائالت، 
نتيجة مخالفات لإلجراءات االحترازية.

15
 
ً
 و343 مصابا

ً
ألفا

بـ»الفيروس«، اليزالون 
يتلقون العالج. 

عودة تدريجية
أكدت الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي أن عودة الحياة 

، وتعديالت برنامج التعقيم الوطني، ومواعيده، تتم 
ً
تدريجيا

وفق تقييم الجهات واللجان المختصة في كل إمارة، بعد 
الدراسة والتأكد من جاهزية القطاعات االقتصادية الستقبال 

الجمهور، واتخاذ إجراءات الوقاية، وتطبيق األنظمة المعتمدة، 
مشيرة إلى مراجعة اإلجراءات بشكل مستمر، للتأكد من 

مناسبتها لعودة األعمال في مختلف القطاعات.

31

27

389

 و969.. إجمالي 
ً
ألفا

اإلصابات المسجلة في 
الدولة.

 
ً
 جديدا

ً
 و540 فحصا

ً
ألفا

مع استمرار توسيع نطاق 
الفحوص.

حالة شفاء جديدة، عادت 
إلى ممارسة حياتها 
الطبيعية.

الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي:

»عودة النشاط االقتصادي في إمارات الدولة خطوة 
لدفع اقتصادنا الوطني لألمام«.
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تـــــــــمـــــــــكـــــــــن املــــــــــــــــركــــــــــــــــز الـــــــــــــوطـــــــــــــنـــــــــــــي لــــــلــــــبــــــحــــــث 
ــــيــــــادة  ــــقــ واإلنــــــــــــقــــــــــــاذ، بــــالــــتــــنــــســــيــــق مــــــــع الــ
ــــامـــــة لــــشــــرطــــة الـــــشـــــارقـــــة والــــــدفــــــاع  الـــــعـ
املدين وفريق اإلمارات لإلنقاذ ودائرة 
التخطيط واملساحة فرع خورفكان، 
من العثور عىل جثث أربعة أشخاص 
ــــابـــــع  ــــتـ مـــــفـــــقـــــوديـــــن يف وادي الـــــحـــــلـــــو الـ
إلمــــارة الــشــارقــة، كــمــا تــم إنــقــاذ ثالثة 
مــفــقــوديــن، بــعــد مهمة بــحــث وإنــقــاذ 
أشــــــــــــــخــــــــــــــاص جــــــــرفــــــــتــــــــهــــــــم الـــــــــــســـــــــــيـــــــــــول يف 

حادثني منفصلني.
الــــــــــــــــحــــــــــــــــادث األول ملـــــــــركـــــــــبـــــــــة كـــــــــان 
بــداخــلــهــا رجــــل وأطـــفـــالـــه الـــثـــالثـــة، تــم 
إنــــــــــقــــــــــاذ األب وطـــــــفـــــــلـــــــه األكــــــــــــــــر وتــــــــــويف 
الـــطـــفـــالن اآلخــــــــران، والـــــحـــــادث الـــثـــاين 
ملــركــبــة كــانــت تــقــل ثــالثــة أشــخــاص تم 
إنــــقــــاذ شـــخـــص واحـــــــد، وتــــــويف االثـــنـــان 

اآلخران.
وأوضح املركز أنه تم العثور عىل 
األشـــــــــخـــــــــاص املـــــــفـــــــقـــــــوديـــــــن، وعـــــــددهـــــــم 
ســبــعــة، ثــالثــة مــنــهــم أحــيــاء حــيــث تم 
نـــقـــل شــخــصــني مــنــهــم إىل مــســتــشــفــى 
كلباء بواسطة طائرة البحث واإلنقاذ 
الــــــتــــــابــــــعــــــة لـــــلـــــمـــــركـــــز الـــــــوطـــــــنـــــــي لـــلـــبـــحـــث 
واإلنـــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــاذ، وطــــــــــــفــــــــــــل تــــــــــــــم نــــــــقــــــــلــــــــه إىل 
املــــــــســــــــتــــــــشــــــــفــــــــى بـــــــــــواســـــــــــطـــــــــــة الــــــــجــــــــمــــــــهــــــــور 
املــــــــــوجــــــــــود يف مـــــــوقـــــــع الـــــــــــحـــــــــــادث، وتــــــم 
الــعــثــور عـــىل بــقــيــة املــفــقــوديــن األربــعــة 
اآلخرين حيث وافتهم املنية، بينهما 
ــــبــــــة  طـــــــــــــفـــــــــــــالن شـــــــــقـــــــــيـــــــــقـــــــــان كـــــــــــــانـــــــــــــا بــــــصــــــحــ

والدهما وجرفتهما السيول.
إىل ذلك، قالت أحد أفراد عائلة 

الــــــطــــــفــــــلــــــني املــــــــتــــــــوفــــــــيــــــــني، لــــــــــــــــ»اإلمـــــــــــــــارات 
الــــيــــوم«، إن الــعــائــلــة شــيــعــت جــثــمــان 
الطفلة )مثايل - أربع سنوات(، بعد 
أن غــــــــرقــــــــت يف مــــــــيــــــــاه الــــــــســــــــيــــــــول الـــــتـــــي 
ــــا  ــــقـــــودهـ ــــة الـــــــتـــــــي كـــــــــــان يـ ــ ــبـ ــ ــ ــــركـ ــ جـــــــرفـــــــت املـ
والــــــــدهــــــــا، مـــــشـــــرة إىل أنــــــــه بــــعــــد أربــــــع 
ســـــــــاعـــــــــات تـــــــــم دفـــــــــــن شــــقــــيــــقــــهــــا )عــــــمــــــر( 
بـــــــجـــــــوارهـــــــا بـــــعـــــدمـــــا عــــــــــرت عــــلــــيــــه فـــــرق 

اإلنقاذ.

وســـــــردت الـــقـــصـــة قـــائـــلـــة: »كـــانـــت 
الـــعـــائـــلـــة، املـــكـــونـــة مــــن األب وأطـــفـــالـــه 
ــــثــــــالثــــــة، مــــتــــوجــــهــــة لــــلــــتــــنــــزه يف وادي  الــ
الحلو القريب من سكنها، خصوصاً 
أن رب األســـــــرة عــــىل مـــعـــرفـــة بــطــبــيــعــة 
ــــيـــــة، واملــــــــطــــــــر لــــــــم يـــكـــن  ــلـ ــ ــبـ ــ ــــقـــــة الـــــجـ ــــنـــــطـ املـ

غزيراً خالل تلك اللحظة«.
ولفتت إىل أن رب األسرة فوجئ 
بــالــســيــول فــنــقــل ابـــنـــه األكـــــر )ثــمــانــيــة 

أعـــــــوام( إىل مــنــطــقــة آمــــنــــة، ومــــا لــبــث 
أن عــــــــــاد إلنــــــــقــــــــاذ الـــــطـــــفـــــلـــــني اآلخـــــــريـــــــن 
)عــــــــمــــــــر ومــــــــــثــــــــــايــــــــــل(، إال أن الــــــســــــيــــــول 
جــــــــرفــــــــتــــــــهــــــــمــــــــا إىل مـــــــنـــــــطـــــــقـــــــة بــــــــعــــــــيــــــــدة، 
وتــمــكــنــت املــروحــيــات مــن إنــقــاذ االبــن 
ــــرة يـــرقـــد حـــالـــيـــاً يف  األكــــــر، ورب األســ

املستشفى.
وأشـــــارت إىل أنـــه تـــم الــعــثــور عىل 
جـــثـــة الـــطـــفـــلـــة )مــــثــــايــــل( بـــعـــد ســـاعـــات 
مــــــــــــــــن الـــــــــــبـــــــــــحـــــــــــث مــــــــــــــــن قـــــــــــبـــــــــــل الـــــــــجـــــــــهـــــــــات 
املــخــتــصــة، ثــم عــر عــىل جــثــة شقيقها 
)عـــمـــر( بــعــد أربــــع ســـاعـــات، الفــتــة إىل 
أن والـــدة الطفلني التـــزال تــحــت تأثر 
الصدمة، إذ لم تكن معهم يف رحلة 

التنزه وفضلت البقاء بالبيت.
وأكدت قريبة العائلة أنه بسبب 
اإلجــــــــــراءات االحـــــرازيـــــة الـــتـــي تــتــخــذهــا 
الــــــــــــــــــــــدولــــــــــــــــــــــة ملـــــــــــــنـــــــــــــع انـــــــــــــــتـــــــــــــــشـــــــــــــــار فـــــــــــــــــــروس 
ــــلــــــة عـــن  ــــائــ ــــنـــــعـــــت الــــــعــ »كـــــــــــــورونـــــــــــــا«، امـــــتـ

إقامة العزاء واستقبال املعزين.
وخـــالل زيـــارة لــــ»اإلمـــارات الــيــوم« 
املــــيــــدانــــيــــة إىل مـــــوقـــــع الـــــــحـــــــادث، تــبــني 
تـــوافـــر لـــوحـــات تــنــبــه إىل عــبــور الــــوادي 
عىل الطريق الرئيس وبداية الطريق 

الداخيل.
وطــــــــــالــــــــــب أهــــــــــــــــايل مـــــنـــــطـــــقـــــة وادي 
الــــــحــــــلــــــو الــــــتــــــابــــــعــــــة إلمـــــــــــــــــارة الـــــــشـــــــارقـــــــة، 
بضرورة إنشاء جسر وســد، لحماية 
األرواح مـــــــــــن خـــــــطـــــــر االنــــــــــــــجــــــــــــــراف مــــع 
السيول، التي تحدث بشكل مفاجئ 
خالل فرة األمطار، مؤكدين ضرورة 
وضــــــع لــــوحــــات تـــحـــذيـــريـــة واضــــحــــة يف 
مــــــســــــار الــــــســــــيــــــل، لــــتــــنــــبــــيــــه األشــــــخــــــاص 
القادمني من خارج املنطقة الذين ال 

يعرفون طبيعتها الجغرافية. 

ْيه بعدما جرفتهما السيول
َ
أب يفقد طفل

إنقاذ 3 مفقودين في وادي 
الحلو.. والعثور على 4 متوفين

سمية الحمادي ■ كلباء 
وام  ■ الشارقة

مياه السيول جرفت السيارة.. وبداخلها الطفالن. ■ اإلمارات اليوم

محمد فودة ■ دبي

أنـــــــــــقـــــــــــذ مـــــــــــركـــــــــــز شـــــــــــرطـــــــــــة حـــــــــتـــــــــا 20 
شـــخـــصـــاً كــــانــــوا عـــالـــقـــني يف وادي 
حـــتـــا )أم الـــنـــســـور(، بـــعـــد تــعــرض 
حـــــــــافـــــــــلـــــــــتـــــــــهـــــــــم لـــــــــــلـــــــــــغـــــــــــرق يف مــــــــيــــــــاه 
ــــبــــــل  الـــــــــــــــــــــــــــــــوادي، وتـــــــســـــــلـــــــقـــــــهـــــــم الــــــجــ
مـــــــحـــــــاولـــــــني الــــــــــوصــــــــــول إىل قـــمـــتـــه 
لـــلـــنـــجـــاة، إىل حـــــني وصــــــــول فـــرق 

البحث واإلنقاذ.
وقـــــــــــــال مـــــــديـــــــر مـــــــركـــــــز شــــرطــــة 
ــــيــــــد مـــــــــبـــــــــارك مــــــبــــــارك  ــــقــ ــــعــ حــــــــتــــــــا، الــ
الكتبي، إن املركز تلقى بالغاً، يف 
الساعة السابعة مساء أول من 
أمــس، يفيد بوجود 20 شخصاً 
عــالــقــني يف وادي حــتــا، نـــظـــراُ إىل 
عــــــــــــــــــــــــــــدم تــــــــــــمــــــــــــكــــــــــــن الـــــــــــــــــســـــــــــــــــائـــــــــــــــــق مــــــــن 
ــــتـــــكـــــمـــــال طـــــريـــــقـــــه يف الــــــــــــوادي،  اسـ
بـــــــســـــــبـــــــب تـــــــجـــــــمـــــــع مــــــــــيــــــــــاه األمــــــــــطــــــــــار 
ــــا إىل داخـــــــــل  ــــهـ ــــنـــــســـــوبـ وارتـــــــــــفـــــــــــاع مـ
الــحــافــلــة، مـــا اضـــطـــره إىل إخـــراج 
الـــركـــاب مـــن الــحــافــلــة والــصــعــود 
بهم إىل أعىل قمة قريبة، لحني 

وصول النجدة.
وأضــــــــــــــــــــاف الــــــكــــــتــــــبــــــي أن فـــــــرق 
اإلنــــــــــــقــــــــــــاذ مــــــــــن الـــــــــقـــــــــيـــــــــادة الــــــعــــــامــــــة 
لـــشـــرطـــة دبــــــي، واإلدارة الـــعـــامـــة 
لــلــدفــاع املــــدين يف دبــــي، تــوجــهــت 
فــــــــــــــــــوراً إىل مــــــــوقــــــــع الـــــــــــبـــــــــــالغ، لــــكــــن 
الـــــدوريـــــات عـــجـــزت عــــن الـــدخـــول 
نـــــــظـــــــراً إىل ضـــــيـــــق طــــــريــــــق الــــــــــــوادي 
ووعــــــــــــورتــــــــــــه، إضــــــــافــــــــة إىل وجــــــــود 
حــــــــــجــــــــــارة وصــــــــــخــــــــــور كـــــــــبـــــــــرة تــــســــد 
الطريق، الفتاً إىل أنه بدأ البحث 
عـــــن بـــــدائـــــل أخــــــــرى لــــلــــوصــــول إىل 
األشـــــــــخـــــــــاص الــــــعــــــالــــــقــــــني، فـــتـــمـــت 
االســــــــتــــــــعــــــــانــــــــة بـــــــــــــدوريـــــــــــــة مـــــــــــن نـــــــوع 
دراجــــــــــــــــــــــة »بــــــــــــــــــوالريــــــــــــــــــس«، قــــــــادهــــــــا 
الــــــــوكــــــــيــــــــل أول أحــــــــمــــــــد طـــــــــــــارش، 
داخــــــــل الــــــــــوادي وصـــــــــوالً إىل قــمــة 

الجبل إلنقاذ العالقني.

ــــيـــــل أول  بـــــــــــــدوره، أفـــــــــاد الـــــوكـ
أحمد طارش بأن عملية اإلنقاذ 
كانت تتسم بالخطورة نظراً إىل 
ــــيــــــالً، ووعـــــــــورة  صــــعــــوبــــة الــــــرؤيــــــة لــ
الـــــــــــــطـــــــــــــريـــــــــــــق، وتــــــــــجــــــــــمــــــــــع املــــــــــــــيــــــــــــــاه يف 
الــوادي، فلم يكن من السهولة 
تـــلـــّمـــس الـــطـــريـــق بـــــدراجـــــة نــــاريــــة، 
واحتمالية االرتطام بالصخور أو 
الوقوع يف حفر بــالــوادي، لذلك 
حـــــرص عــــىل الــــســــر بــــبــــطء وحــــذر 
حــــــتــــــى تـــــمـــــكـــــن مــــــــن الــــــــــوصــــــــــول إىل 

قمة الجبل.
وأضـــاف: »ســاعــدت شخصاً 
مصاباً عىل الصعود خلفي عىل 
الــــــــــــــدراجــــــــــــــة، يف حـــــــــني ســــــــــــار بــــقــــيــــة 
األشخاص وراءنا برفقة منقذين 
مـــــــن )الـــــــــدفـــــــــاع املــــــــــــــــدين(، وســـلـــكـــنـــا 
طــــــريــــــقــــــاً عــــــــىل طـــــــــــرف الــــــــــــــــــوادي إىل 
حـــــــــني وصـــــــولـــــــنـــــــا إىل بـــــــــر األمـــــــــــــــان، 
حيث كانت يف انتظارنا دوريــات 
الـــــــــشـــــــــرطـــــــــة و)الـــــــــــــــــدفـــــــــــــــــاع املـــــــــــــــــــدين(، 
ومـــــــــــــــؤســـــــــــــــســـــــــــــــة دبـــــــــــــــــــــــــي لـــــــــــخـــــــــــدمـــــــــــات 

اإلسعاف«.

 غرقت 
ً
شرطة دبي تنقذ 20 شخصا

حافلتهم في وادي حتا

 .
ً
عملية إنقاذ العالقين تمت ليال

■ من المصدر

أحمد عابد ■ أبوظبي 

ــــة الــــــوطــــــنــــــيــــــة ملــــكــــافــــحــــة  ــنــ ــ ــــجــ ــلــ ــ ذكـــــــــــــــرت الــ
ـــــر أنـــــــــــه يـــتـــم  ـــــشـ جــــــــرائــــــــم االتــــــــــجــــــــــار يف الــــــبـ
إعطاء ضحايا االتجار يف البشر ثالثة 
خـــيـــارات أســـاســـيـــة، حــســب رغــبــتــهــم، 
تــــــــتــــــــمــــــــثــــــــل يف تـــــــــــــأمـــــــــــــني إعــــــــــــــادتــــــــــــــهــــــــــــــم إىل 
أوطانهم، أو تعديل أوضاع إقامتهم 
لــلــعــمــل يف الــــدولــــة، أو الــتــنــســيــق مــع 
ــــلـــــحـــــصـــــول عـــىل  املـــــنـــــظـــــمـــــات الـــــــدولـــــــيـــــــة لـ

وطن بديل.
وتـــمـــكـــنـــت جـــهـــات إنــــفــــاذ الـــقـــانـــون 
والـــــــنـــــــيـــــــابـــــــات الــــــعــــــامــــــة يف الـــــــــدولـــــــــة مـــن 
الــتــصــدي لـــــ23 قــضــيــة اتـــجـــار يف الــبــشــر 
خالل 2019، أسهمت من خاللها يف 
الـــــــــقـــــــــضـــــــــاء  67 مـــــــــتـــــــــهـــــــــمـــــــــاً إىل  إحـــــــــــــــالـــــــــــــــة 
ــــًة  ــــلـ ومـــــــــســـــــــاعـــــــــدة 41 ضـــــــحـــــــيـــــــة، مـــــســـــجـ
ــــاً عــــــن 2018، إذ بــــلــــغ عــــدد  ــــفـــــاضـ انـــــخـ
الــــــــــقــــــــــضــــــــــايــــــــــا 30 قــــــــــضــــــــــيــــــــــة، ووصــــــــــلــــــــــت 
العقوبات يف بعض تلك القضايا إىل 
السجن املــؤبــد واإلبــعــاد عــن الــدولــة، 
ــــا مــــــــــــتــــــــــــداوالً يف  ــــهـ ــــا اليـــــــــــــــــزال بـــــعـــــضـ ــــمـ ــــنـ ــيـ ــ بـ

املحاكم.
وأكــــــــــــــد الــــــتــــــقــــــريــــــر الــــــــــــــذي أصــــــــدرتــــــــه 
اللجنة، أخراً، عزم الجهات املعنية 
عىل تقديم الدعم لضحايا االتجار يف 
ــــيـــــف مـــن  ــــتـــــخـــــفـ الـــــبـــــشـــــر لــــحــــمــــايــــتــــهــــم والـ

معاناتهم.
ولفت إىل أن مراكز ومؤسسات 
رعــــــــــايــــــــــة وإيــــــــــــــــــــــواء ضـــــــحـــــــايـــــــا االتـــــــــــجـــــــــــار يف 
البشر، تلعب دوراً مهماً وأساسياً يف 
عودة الضحايا بشكل طوعي وآمن، 
وإعــــــادة دمــجــهــم يف املــجــتــمــع، ســـواء 
يف الـــدولـــة مـــن خــــالل مــســاعــدتــهــم يف 
الــــــــــــحــــــــــــصــــــــــــول عـــــــــــــــىل عــــــــــمــــــــــل مـــــــــنـــــــــاســـــــــب، 

وتـــعـــديـــل وضــعــهــم الـــقـــانـــوين، أو من 
خالل التعاون والتنسيق مع اللجنة 
الـــوطـــنـــيـــة ملـــكـــافـــحـــة جــــرائــــم االتـــــجـــــار يف 
الــــــــبــــــــشــــــــر والــــــــــجــــــــــهــــــــــات األخـــــــــــــــــــــــــرى، مــــثــــل 
الــــــــــــســــــــــــفــــــــــــارات واملـــــــــنـــــــــظـــــــــمـــــــــات الــــــــدولــــــــيــــــــة 
املــــــــعــــــــنــــــــيــــــــة، لــــــيــــــتــــــمــــــكــــــن الــــــــضــــــــحــــــــايــــــــا مـــــن 
العودة بشكل آمن إىل وطنهم أو إىل 
الــــــــــــوطــــــــــــن الـــــــــــبـــــــــــديـــــــــــل، وتــــــــــــتــــــــــــوىل مــــــــراكــــــــز 
ومؤسسات رعاية وإيواء الضحايا يف 
الدولة التواصل مع الضحايا للتأكد 

من سالمتهم.
وأشـــــــــــــــــار الــــــتــــــقــــــريــــــر إىل أن مــــــراكــــــز 
ومـــــــــؤســـــــــســـــــــات اإليـــــــــــــــــــــــواء والــــــــخــــــــدمــــــــات 
الــــصــــحــــيــــة لــــلــــضــــحــــايــــا تــــــقــــــدم خـــــدمـــــات 
صـــــــحـــــــيـــــــة مــــــــجــــــــانــــــــيــــــــة، بـــــــــالـــــــــتـــــــــعـــــــــاون مــــع 
الــهــيــئــات الــصــحــيــة، مـــن خــــالل تــوفــر 
مـــــــــمـــــــــرضـــــــــات أو مـــــــــشـــــــــرفـــــــــات لــــتــــنــــظــــيــــم 
مــــــــواعــــــــيــــــــد الــــــــــــحــــــــــــاالت مـــــــــــع الــــــــعــــــــيــــــــادات 
واملــســتــشــفــيــات، واإلشــــــراف عـــىل آلــيــة 

صرف الدواء.
وكذلك توفر املساعدة النفسية 
لــلــضــحــايــا الـــذيـــن يــعــانــون آثــــار مـــا بعد 
الـــصـــدمـــة، مـــن خــــالل جــلــســات عــالج 
نــفــي فـــرديـــة وجـــمـــاعـــيـــة، وجــلــســات 
عــالج باللعب لألطفال ومجموعات 
الــــدعــــم، وتـــقـــدم هــــذه الـــخـــدمـــات مــن 

قبل أخصائيات مؤهالت.
وتـــــــــــقـــــــــــدم تـــــــلـــــــك املــــــــــــراكــــــــــــز خـــــــدمـــــــات 

قــــــــــانــــــــــونــــــــــيــــــــــة، تــــــــشــــــــمــــــــل االســــــــــــتــــــــــــشــــــــــــارات 
الــــــــقــــــــانــــــــونــــــــيــــــــة أو الــــــتــــــمــــــثــــــيــــــل الــــــــقــــــــانــــــــوين 
لــــــــلــــــــضــــــــحــــــــايــــــــا، وتــــــــــوضــــــــــيــــــــــح حــــــقــــــوقــــــهــــــم 
الــــقــــانــــونــــيــــة والـــــشـــــرعـــــيـــــة، وحــــقــــهــــم يف 
ــــلـــــمـــــعـــــانـــــاة املــــــاديــــــة  الـــــتـــــعـــــويـــــض املـــــــــــدين لـ
والــنــفــســيــة الـــتـــي تـــعـــرضـــوا لـــهـــا، ويــتــم 
تـــــوفـــــر خـــــدمـــــة الــــــرافــــــع عــــــن الـــــحـــــاالت 
مــــــجــــــانــــــاً، إضـــــــافـــــــة إىل مــــتــــابــــعــــة إلـــــغـــــاء 
غــــرامــــات اإلقــــامــــة املـــرتـــبـــة عــلــيــهــم مــع 
الجهات املعنية، وإصــدار املستندات 

الثبوتية مع السفارات املعنية.
ــــرامــــــج  ــــــد مــــــــن بــ ــــديـ ــ ــــعـ ــ ــــفـــــذ الـ ــنـ ــ ــــا تـ ــــمــ كــ
الــــــــــــتــــــــــــأهــــــــــــيــــــــــــل الـــــــــتـــــــــعـــــــــلـــــــــيـــــــــمـــــــــي والـــــــــــــــحـــــــــــــــريف 
لـــلـــضـــحـــايـــا، بـــالـــتـــعـــاون مــــع الـــشـــركـــات 
والـــــــــــــفـــــــــــــنـــــــــــــادق ومـــــــــــؤســـــــــــســـــــــــات الـــــــقـــــــطـــــــاع 
الــــــــــــــــخــــــــــــــــاص، بــــــــــــهــــــــــــدف تــــــــأهــــــــيــــــــلــــــــهــــــــم عـــــىل 
مـــهـــارات مــثــل اســتــخــدام الــحــاســوب، 
تـــعـــلـــم الــــلــــغــــات األجــــنــــبــــيــــة، الـــخـــيـــاطـــة 
والــتــطــريــز، الــرســم، تنسيق الــزهــور، 
الـــــــتـــــــجـــــــمـــــــيـــــــل، وأعــــــــــــــــمــــــــــــــــال  الـــــــفـــــــنـــــــدقـــــــة، 
ـــــمــــــدة  ـــتـ ـــــعـــ وتـــــــســـــــلـــــــيـــــــمـــــــهـــــــم شـــــــــــــــهـــــــــــــــادات مـ
وموثقة لتكون داعمة لهم مستقبالً 
للحصول عىل وظائف داخل الدولة 

أو خارجها.
وأفــــــــاد الـــتـــقـــريـــر بـــــأن دور الـــرعـــايـــة 
عـــــززت تـــعـــاونـــهـــا مــــع الـــقـــطـــاع الـــخـــاص 
لــلــســعــي يف تــوظــيــف الـــضـــحـــايـــا، الفــتــاً 
إىل أن قـــــــــــــــــــــــــــرارات الــــــــعــــــــمــــــــل تـــــســـــتـــــلـــــزم 
موافقة الضحية ووصولها إىل السن 

القانونية للعمل يف الدولة.
وأشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار إىل حــــــــــــــــــــــــــــرص مــــــــــــــراكــــــــــــــز 
ومــــــؤســــــســــــات رعـــــــايـــــــة وإيـــــــــــــــواء ضـــحـــايـــا 
االتــــجــــار يف الــبــشــر عـــىل تــقــديــم بــرامــج 
تــرفــيــهــيــة داخـــلـــيـــة وخــــارجــــيــــة، تــســهــم 

يف كسر حاجز الخوف لديهم.

وطن بديل أو العودة أو اإلقامة بالدولة

»مركز اإليواء« تقدم برامج تدريب لضحايا االتجار في البشر.               
■ من المصدر

توفير جميع متطلبات الدعم للضحايا
أكد تقرير اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم االتجار في البشر أن 

حماية الضحايا تعد إحدى أهم الركائز اإلستراتيجية واألساسية 
خالل التعامل مع قضايا االتجار في البشر، وأنشأت الدولة مراكز 

ومؤسسات رعاية وإيواء الضحايا للتعامل معهم بكل حرفية، 
حيث تم إنشاء ثالثة مراكز ومؤسسات من المجتمع المدني، 

معنية بهذا الملف، وهي: مراكز إيواء ضحايا االتجار في البشر، 
ومؤسسة دبي لرعايا النساء واألطفال، ومركز »أمان« إليواء 

النساء واألطفال.
وتستقبل المراكز الضحايا على مستوى الدولة، وُنفذ عدد من 

البرامج التي صممت لتوفير جميع متطلبات الدعم الالزمة 
للضحايا بشكل عاجل وعادل، من دون تمييز لعرق أو جنس، 

وهناك حزمة من الخدمات يتم توفيرها لضحايا االتجار في البشر 
 من استالم الضحايا عـن طريق سفارات دولهم، دور 

ً
بدءا

العبادة، االتصال المباشر، أو عن طريق جهات إنفاذ القانون 
حتى مغادرتهم.

اإلمارات تقدم 3 خيارات طوعية لضحايا االتجار
في البشر محمد الرفاعي ■ الشارقة

أكد القائد العام لشرطة الشارقة، 
الـــلـــواء ســيــف الـــــزري الـــشـــامـــي، أنــه 
تم السماح لبعض اإلدارات التابعة 
لـــــــهـــــــا بــــــالــــــعــــــمــــــل وتــــــــقــــــــديــــــــم الـــــــخـــــــدمـــــــات 
واســتــقــبــال املـــراجـــعـــني، مــثــل مــعــاهــد 
تـــــــدريـــــــب الــــــســــــيــــــاقــــــة، وذلــــــــــــك لــــتــــقــــديــــم 
خـــــــــــــــــدمـــــــــــــــــات الــــــــــتــــــــــعــــــــــلــــــــــيــــــــــم والــــــــــــــتــــــــــــــدريــــــــــــــب 
والـــــــــــــفـــــــــــــحـــــــــــــص واســــــــــــــــتــــــــــــــــخــــــــــــــــراج رخـــــــــصـــــــــة 
الــــــقــــــيــــــادة، عــــقــــب عــــطــــلــــة عــــيــــد الـــفـــطـــر 
املـــــــــــــــــبـــــــــــــــــارك مـــــــــــــبـــــــــــــاشـــــــــــــرة، وذلــــــــــــــــــــــــك وفــــــــــق 
الــــــضــــــوابــــــط واإلجــــــــــــــــــــراءات االحــــــــرازيــــــــة 
املــــعــــمــــول بـــهـــا يف الـــــدولـــــة، لـــلـــحـــد مــن 
تـــــفـــــي فـــــــــــروس كــــــــورونــــــــا املــــســــتــــجــــد، 
مــبــيــنــاً أن بــعــض الــخــدمــات سيقتصر 
تــــــــــــقــــــــــــديــــــــــــمــــــــــــهــــــــــــا مـــــــــــــــــــــن خـــــــــــــــــــــــــــالل املـــــــــــــــــواقـــــــــــــــــع 
اإللكرونية التابعة لوزارة الداخلية.
ــــارات الــــيــــوم« أن  ـــــ»اإلمــ وأوضــــــح لــ
قـــســـم فـــحـــص الـــســـائـــقـــني فـــتـــح أبـــوابـــه 
الستقبال املتعاملني، بنسبة ال تزيد 
ــــقـــــدرة االســـتـــيـــعـــابـــيـــة  عــــىل 30% مــــن الـ
لــــــلــــــقــــــســــــم، مــــــــــــؤكــــــــــــداً اســـــــــتـــــــــمـــــــــرار عــــمــــل 
بــــــعــــــض اإلدارات عـــــــــن ُبــــــــعــــــــد تـــــنـــــفـــــيـــــذاً 
لـــقـــرارات الــجــهــات املــعــنــيــة يف الـــدولـــة 
بـــاتـــخـــاذ أفـــضـــل الـــتـــدابـــر واإلجــــــراءات 
الـــوقـــائـــيـــة لـــلـــحـــد مــــن انـــتـــشـــار فــــروس 
كـــورونـــا املــســتــجــد، مـــشـــراً إىل جــهــود 
فــرق الشرطة األمنية واملــروريــة التي 
تــــبــــذلــــهــــا بـــمـــخـــتـــلـــف املــــنــــاطــــق مـــــن أجــــل 
حــــمــــايــــة ووقــــــايــــــة أفــــــــــراد املــــجــــتــــمــــع مـــن 
خــــــطــــــر »كــــــــــــــورونــــــــــــــا«، مــــــــــؤكــــــــــداً تــــضــــافــــر 
الــــــــجــــــــهــــــــود ومـــــــــواصـــــــــلـــــــــة الـــــــعـــــــمـــــــل بــــكــــل 
مـــــــســـــــؤولـــــــيـــــــة مــــــــــع مـــــخـــــتـــــلـــــف الــــــجــــــهــــــات 
املـــــــعـــــــنـــــــيـــــــة لـــــــلـــــــحـــــــد مــــــــــــن هـــــــــــــــذا الــــــــــــوبــــــــــــاء، 
وتـــــــــــعـــــــــــزيـــــــــــز األمـــــــــــــــــــــــن واألمـــــــــــــــــــــــــــــــان ألفــــــــــــــــــراد 

املجتمع.
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أنــــا مـــواطـــنـــة )24 عــــامــــاً( مـــن أبــوظــبــي، 
ــــلـــــة عـــــــى شـــــــهـــــــادة دبـــــــلـــــــوم تـــقـــنـــيـــة  حـــــاصـ
ـــــة إىل شـــــهـــــادة  ــلــــــومــــــات، بـــــــاإلضـــــــافــ ــ ــــعــ مــ
»آيلتس« واستخدام الحاسب اآليل، 
وأســـــــــــــــــريت مــــــكــــــونــــــة مـــــــــن ثـــــــاثـــــــة أفــــــــــــــراد، 
وزوجــــــــــــــــــي هــــــــــو املـــــــعـــــــيـــــــل الــــــــوحــــــــيــــــــد لـــــهـــــا، 
وراتــــــبــــــه ال يـــلـــبـــي احــــتــــيــــاجــــات األســــــــرة، 
وأنــــا أبـــحـــث عـــن وظــيــفــة مــنــذ ســنــتــن، 
طرقت خالهما أبواباً عدة يف جهات 
حكومية وخــاصــة يف أبــوظــبــي ودبـــي، 
مــــــــــــــــــن دون جــــــــــــــــــــــــــــــــــدوى، لـــــــــــــــــــــــذا أنــــــــــــاشــــــــــــد 
املـــــــســـــــؤولـــــــن يف الــــــجــــــهــــــات الــــحــــكــــومــــيــــة 
والخاصة مساعديت يف إيجاد وظيفة 
تــــســــاعــــدين عـــــى مـــــصـــــروفـــــايت، وتـــوفـــر 

متطلبات الحياة ألسريت.
)ع.م(

ــــة )31 عــــــــامــــــــاً( مـــــــن مــــديــــنــــة  ــنــ ــ ـــــواطــ أنـــــــــا مـ
الـــــــعـــــــن، حـــــاصـــــلـــــة عـــــــى بـــــكـــــالـــــوريـــــوس 
هــنــدســة ديـــكـــور يف جــامــعــة عــجــمــان، 
بـــــاإلضـــــافـــــة إىل الـــــرخـــــصـــــة الـــــدولـــــيـــــة يف 
ودورة  اآليل،  الـــــــــــحـــــــــــاســـــــــــب  قــــــــــــــيــــــــــــــادة 
سكرتارية، وأسريت مكونة من ثاثة 
أفــــــراد، وزوجــــــي املــعــيــل الـــوحـــيـــد لــهــا، 
وراتبه بالكاد يلبي ضروريات الحياة، 
وأبــــــــــــــــحــــــــــــــــث عــــــــــــــــن عـــــــــــمـــــــــــل يف الـــــــــجـــــــــهـــــــــات 
الــــــــحــــــــكــــــــومــــــــيــــــــة والـــــــــــخـــــــــــاصـــــــــــة يف الـــــــعـــــــن 
وأبــــــــوظــــــــبــــــــي، مــــــــن دون جـــــــــــــــدوى، لـــــذا 
أنــــــــــــــــاشــــــــــــــــد املــــــــــــــســــــــــــــؤولــــــــــــــن يف الـــــــــجـــــــــهـــــــــات 
الـــحـــكـــومـــيـــة والـــــخـــــاصـــــة مــــســــاعــــديت يف 
إيــــــــــــــــــجــــــــــــــــــاد وظــــــــــــيــــــــــــفــــــــــــة تــــــــــــــســــــــــــــاعــــــــــــــدين عــــــى 

مصروفات الحياة.
)ر.س(

أنا مواطنة من العن، مطلقة ولدي 
ســـبـــعـــة أبــــــنــــــاء، حــــاصــــلــــة عـــــى شــــهــــادة 
الـــصـــف األول الـــثـــانـــوي، ودورات من 
مجلس أبوظبي للتوطن، وشــهــادة 
ــــــاء، واألســــــــــــــــرة تــــمــــّر  ــــمـ ــ ــــعـ ــ يف خــــــدمــــــة الـ
بظروف معيشية صعبة يف ظل تدين 
مــصــدر الـــدخـــل، وطـــرقـــت أبـــوابـــاً عــدة 
يف جهات حكومية وخاصة يف العن 
بحثاً عن عمل، من دون جدوى، لذا 
أنــــــــــــــــاشــــــــــــــــد املــــــــــــــســــــــــــــؤولــــــــــــــن يف الـــــــــجـــــــــهـــــــــات 
واملــــــــؤســــــــســــــــات والـــــــــــدوائـــــــــــر الــــحــــكــــومــــيــــة 
والـــخـــاصـــة مـــســـاعـــديت يف الـــعـــثـــور عــى 
عمل أستطيع من خاله إعالة نفيس 
ومــــــــســــــــاعــــــــدة أســــــــــــــريت عـــــــــى مــــتــــطــــلــــبــــات 

الحياة ومصروفاتها.
)أم خالد(

أنــــــــــا مــــــواطــــــنــــــة )32 عـــــــــامـــــــــاً( مــــــــن دبــــــــي، 
ــــادة الـــــصـــــف الــــثــــاين  ــــهــ حــــاصــــلــــة عــــــى شــ
اإلعــــــــــدادي، وخــــــرة عــمــلــيــة يف مــجــال 
اإلدارة وخدمة العماء، حيث كنت 
أعــمــل لــفــرة وتــركــت الــعــمــل لــظــروف 
خــــاصــــة مـــــــررت بــــهــــا، وأســـــــــريت مــكــونــة 
من أربعة أفــراد، وزوجــي عاطل عن 
الــعــمــل، وأنـــا أبــحــث عــن وظــيــفــة منذ 
ثاث سنوات، وطرقت أبواباً عدة يف 
جـــــــهـــــــات حـــــكـــــومـــــيـــــة وخـــــــــاصـــــــــة يف دبــــــي 
والـــــــشـــــــارقـــــــة، مــــــن دون جــــــــــــدوى، لــــذا 
أنــــــــــــــــاشــــــــــــــــد املــــــــــــــســــــــــــــؤولــــــــــــــن يف الـــــــــجـــــــــهـــــــــات 
الـــحـــكـــومـــيـــة والــــخــــاصــــة مــــســــاعــــديت يف 
إيـــــــــــــــــجـــــــــــــــــاد وظــــــــــــيــــــــــــفــــــــــــة تــــــــــــــســــــــــــــاعــــــــــــــدين عــــــى 

مصروفات الحياة.
)ع.م(

الــــــــــخــــــــــيــــــــــمــــــــــة  رأس  هــــــــــــيــــــــــــئــــــــــــة  أعـــــــــــــــلـــــــــــــــنـــــــــــــــت 
لــلــمــواصــات عـــن تــخــصــيــص مــركــبــات 
مــجــهــزة لــنــقــل املــتــعــافــن مـــن فـــروس 
»كــورونــا« مجاناً، من مواقع الحجر 
الـــصـــحـــي يف إمـــــــــارة رأس الـــخـــيـــمـــة إىل 
مـــــنـــــازلـــــهـــــم داخـــــــــــل اإلمــــــــــــــــارة وخـــــارجـــــهـــــا 
يـــومـــيـــاً، بــالــتــنــســيــق مـــع وزارة الــصــحــة 
ووقـــــــــــــــــــايـــــــــــــــــــة املـــــــــــجـــــــــــتـــــــــــمـــــــــــع، مــــــــتــــــــمــــــــثــــــــلــــــــة يف 
مستشفى إبراهيم عبيدالله يف رأس 
الــــخــــيــــمــــة، وذلــــــــك يف إطــــــــار مــــبــــادراتــــهــــا 
املــــجــــتــــمــــعــــيــــة ومــــســــؤولــــيــــتــــهــــا الــــوطــــنــــيــــة 

ملواجهة فروس كورونا املستجد.
وقال مدير عام الهيئة، املهندس 
إسماعيل حسن البلويش، إن توفر 
عـــمـــلـــيـــات لـــلـــنـــقـــل اآلمـــــــن لــلــمــتــعــافــن، 
ــــهـــــود الــــهــــيــــئــــة لـــتـــعـــزيـــز  يـــــــأيت يف إطـــــــــار جـ

ودعم خط الدفاع األول يف مواجهة 
فـــــروس كــــورونــــا املـــســـتـــجـــد، الفـــتـــاً إىل 
أنه تم تخصيص رقم خط ساخن مع 
فـــــريـــــق إدارة الــــــــطــــــــوارئ واألزمـــــــــــــــات يف 
الــــــهــــــيــــــئــــــة لــــــنــــــقــــــل الــــــــــــحــــــــــــاالت املـــــتـــــعـــــافـــــيـــــة 
ــــكــــــل يــــــــــومــــــــــي، أو الــــــــتــــــــي تــــــــرغــــــــب يف  بــــــشــ

الخروج عند الحاجة.
وأوضـــــــــــــــــــــــــح أن الــــــــهــــــــيــــــــئــــــــة اتـــــــــخـــــــــذت 

اإلجراءات االحرازية الازمة لضمان 
سامة السائقن والركاب، حيث تم 
تـــــــــــــــــــــــزويـــــــــــــــــــــــد املـــــــــــــــــــــركـــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــات بــــــــــــــــــالــــــــــــــــــعــــــــــــــــــوازل 
الــــــبــــــاســــــتــــــيــــــكــــــيــــــة، كـــــــمـــــــا يـــــــتـــــــم إخـــــــضـــــــاع 
املــركــبــات لعمليات التعقيم اليومية 

بعد كل رحلة.
وأشــــــــار الــــبــــلــــويش إىل أن الــهــيــئــة 
وضــــعــــت إرشـــــــــادات لــــركــــاب ســــيــــارات 

األجـــــــــــــــــــــرة يف رأس الــــــــخــــــــيــــــــمــــــــة، مــــنــــهــــا 
ارتــــــــــــــــــــــــــــــداء كـــــــــمـــــــــامـــــــــة الـــــــــــــــوجـــــــــــــــه، وتـــــــــــــرك 
مسافة أمان بن السائق والراكب، 
وتـــــــــــــجـــــــــــــنـــــــــــــب الـــــــــــــــجـــــــــــــــلـــــــــــــــوس يف املـــــــــقـــــــــعـــــــــد 
األمـــــــامـــــــي، وعـــــــــدم ملــــــس الــــــوجــــــه قـــبـــل 
غسل اليدين أو تعقيمهما، إضافة 
إىل تـــــــجـــــــنـــــــب ملــــــــــــس األســــــــــــطــــــــــــح كـــــــثـــــــرة 

اللمس يف السيارة.

مصباح أمين À رأس الخيمة

ً»مواصالت رأس الخيمة« تنقل 
المتعافين من الحجر الصحي مجانا

إرباك التعليم

صناعة التعليم
الدكتور عبداللطيف الشامسي

اقرتبنا من نهاية العام 
األكاديمي 2019/  2020، ومن 
عبور هذه املرحلة االستثنائية 

بتحدياتها التعليمية، وقد مّكنا 
طلبتنا من إتمام السنة 

الدراسية بنجاح، وما حققناه 
من مكتسبات جعلنا عىل ثقة بأن التعليم دخل مرحلة 

جديدة من اليوم، ولن يعود ملا كان عليه قبل عدة أشهر، 
وبدأنا فعليًا التخطيط للتعليم ما بعد »كوفيد-19«.

الجاهزية التكنولوجية دعمت استمرار الدراسة، لكنها يف 
 ،)Disruption( الوقت ذاته أحدثت إرباكًا يف التعليم

فسرعت من تطبيق الخطط املستقبلية، وخلقت الفرصة التي 
طاملا انتظرها هذا الجيل للتحول من التعليم النمطي إىل 

التعّلم الرقمي بشكل متكامل وفّعال، فهذا اإلرباك فرض 
إعادة صياغة منظومة التعليم وتحويلها إىل منظومة 

»هجني« تجمع ما بني: التعليم النمطي )يف املباين( والتعّلم 
عن ُبعد، بما سيحقق العديد من األهداف واإلنجارات. إذاً، 

ملاذا منظومة التعليم »الهجني«؟ وكيف سنحققها عىل أرض 
الواقع؟

منظومة التعليم »الهجني« جاءت نتاجًا ملا حققه 
»التعلم عن ُبعد« من نجاح فرضه خياراً تعليميًا منسجمًا 
مع طلبتنا، خصوصًا من هم يف املراحل العليا والجامعية، 

كما سرع من انتقال أعضاء الهيئة التدريسية ملرحلة »املعلم 
الرقمي« التي كنا نسعى إليها، ومنح املدارس والجامعات 

)حكومية أو خاصة( الفرصة إلعادة تقييم قدراتها 
التكنولوجية وتطويرها للمستقبل.

اآلن لو تصورنا مؤسساتنا التعليمية مع تطبيق منظومة 
التعليم »الهجني«، فإننا سنفتح املجال لتطبيق التعلم عن 

ُبعد والتعليم النمطي )داخل املباين( معًا لكن بشكل 
مدروس، من خالل خمسة عوامل: 1- تقليل حضور الطلبة 
للحرم الجامعي، خصوصًا عىل مستوى الدراسة النظرية، 
وذلك بعد تحديد نسبة املحتوى النظري للعميل لكل مادة 

عىل حدة، مقابل إفساح املجال لقبول أعداد أكرب من الطلبة، 
ألن األمر لن يرتبط بالطاقة االستيعابية للمباين، 2- التوجه 

إىل إعادة هيكلة املباين التعليمية ملصلحة الدراسة التطبيقية، 
بتوظيف املساحات للتدريب العميل واملختربات، 3- إعطاء 
أهمية خاصة لتوجيه الطلبة نحو االبتكار وريادة األعمال 
اللذين يمثالن ركيزة مهمة للمستقبل ملواجهة التحديات 

ودعم االقتصاد، 4- مراجعة الربامج والتخصصات لتتناسب 
مع القطاعات الحيوية املتوقع نموها، وطبيعة املتغريات 

الوظيفية ما بعد »كوفيد-19«، منها مجاالت العلوم الصحية 
والتكنولوجيا املتقدمة والتقنيات الحيوية املرتبطة باألمن 

الغذايئ وعلوم الكمبيوتر، واملعلومات واألبحاث التطبيقية 
وغريها، 5- إتاحة فرصة استقطاب خرباء ومختصني للتدريس 

عن ُبعد من مختلف الدول، خصوصًا يف املجاالت الدقيقة 
واملهمة، دونما حاجة إىل استقدامهم للدولة، ما سيوفر 

كفاءات بكلفة أقل.
إذاً »إرباك التعليم« باملفهوم اإليجابي يعني ما أحدثه 
التحول التكنولوجي من تغيري  يف مسرية التعليم  بتطبيق 

»التعلم عن ُبعد«، وجعل من منظومة التعليم »الهجني« 
متطلبًا فرض علينا إعادة هيكلة جديدة للتعليم ستعزز من 
الكفاءة يف األداء، والجودة يف املخرجات، وستدعم ترشيد 

اإلنفاق بالتعامل الذيك مع املوارد املالية والبشرية واإلجراءات 
اإلدارية، كما ستسهم يف خلق التنافسية بني مؤسسات 

التعليم، بما سيعود بالفائدة عىل الطالب بخيارات تعليمية 
متنوعة، تجعل التعليم أكرث متعة وأقل كلفة، وبذلك 

سنكون أكرث جاهزية للتعامل مع أي مستجدات أو احتياجات 
للعام األكاديمي املقبل.

Abdullatif.alshamsi@gmail.com

الجاهزية التكنولوجية 
دعمت استمرار الدراسة.

نظمت قبيلة الصيعر مبادرة للترع 
بالدم ملدة يومن، بجانب مقر نادي 
بـــــنـــــي يـــــــــاس الـــــــــريـــــــــايض، تـــــحـــــت شــــعــــار 
»حاضرين يا وطن«، بحضور حشد 
كــــبــــر وصــــــــل إىل نــــحــــو 300 شــخــص 
مــــــــن أبــــــــنــــــــاء الــــــــوطــــــــن واملــــــنــــــطــــــقــــــة، مـــن 
الــــفــــئــــات الــــعــــمــــريــــة املــــخــــتــــلــــفــــة، تــلــبــيــة 
لــــــنــــــداء الـــــــواجـــــــب الـــــوطـــــنـــــي، بـــحـــضـــور 
مــمــثــلــن مــــن شــــرطــــة أبـــوظـــبـــي وبــنــك 

الدم.
وأشــــاد عــبــدالــحــبــيــب بــن مـــرزوق 
ــــتـــــجـــــاوب الــــــافــــــت مــن  الــــصــــيــــعــــري بـــــالـ
أبــــنــــاء الــــوطــــن، مــــع الــحــمــلــة الـــرامـــيـــة 
لـــــــتـــــــأكـــــــيـــــــد الــــــــتــــــــفــــــــاعــــــــل مــــــــــــع املــــــــــــــبــــــــــــــادرات 
الــــــــوطــــــــنــــــــيــــــــة الــــــــــتــــــــــي تـــــــجـــــــســـــــد الـــــــتـــــــاحـــــــم 
والــتــعــاون مــع الــواجــب الــوطــنــي، يف 

ظـــل الــــظــــروف االســتــثــنــائــيــة الــخــاصــة 
بتفيش فروس »كورونا«.

وأوضــــــــــــــــــــــــــــــــح رئــــــــــــــيــــــــــــــس الـــــــــحـــــــــمـــــــــلـــــــــة، 

الــــدكــــتــــور حـــمـــد عــــي الـــصـــيـــعـــري، أن 
هذه املبادرات تعكس الروح الوثابة 
والـــــــــوطـــــــــنـــــــــيـــــــــة يف الــــــــتــــــــفــــــــاعــــــــل مــــــــــــع كــــل 

الــــــرامــــــج الــــتــــي تــــعــــزز الــــــــــوالء لـــلـــوطـــن 
وقــيــادتــه، مــوضــحــاً أن الــتــعــاون بن 
الـــجـــمـــيـــع كــــــان لـــــه األثــــــــر اإليــــجــــابــــي يف 
الــنــجــاح الــــذي حــقــقــتــه الــحــمــلــة، إىل 
ــــاركـــــة الــــافــــتــــة مـــــن أبــــنــــاء  جـــــانـــــب املـــــشـ
الوطن والقبيلة وجميع الحاضرين.

كــــــــــــمــــــــــــا أشـــــــــــــــــــــــــــــاد مــــــــــحــــــــــمــــــــــد ســــــعــــــيــــــد 
الـــــــــــــــــصـــــــــــــــــيـــــــــــــــــعـــــــــــــــــري، وعــــــــــــبــــــــــــدالــــــــــــلــــــــــــطــــــــــــيــــــــــــف 
الـــــصـــــيـــــعـــــري، بـــــاملـــــشـــــاركـــــة اإليــــجــــابــــيــــة 
ألفراد املجتمع والقبيلة يف املبادرة، 
الـــــــــــــتـــــــــــــي تـــــــــعـــــــــكـــــــــس روح املـــــــــســـــــــؤولـــــــــيـــــــــة 

الوطنية.
ويف خـــتـــام الــفــعــالــيــة تــــم تــقــديــم 
ـــــا تــــــذكــــــاريــــــة إىل مــــجــــمــــوعــــة مـــن  هـــــــدايــ

املشاركن يف الفعالية.
أبوظبي À اإلمارات اليوم

قبيلة الصيعر كّرمت المشاركين في الحملة. À من المصدر

ين يا وطن« للتبرع بالدم قبيلة الصيعر تنظم »حاضر

»الهيئة« اتخذت إجراءات احترازية لضمان سالمة السائقين والركاب. À من المصدر
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فقدت »إلينا« جنينها األول يف عملية 
إجهاض عاجلة إلنقاذ حياتها بعدما 
توقف نبض الجنني داخل رحمها، يف 
الــشــهــر الــخــامــس مـــن الــحــمــل، ورغـــم 
ــــديــــــد عـــــــى الـــــجـــــنـــــني الـــــــذي  حـــــزنـــــهـــــا الــــــشــ
مات قبل أن يرى النور، وجدت املرأة 
نــــفــــســــهــــا يف مــــشــــكــــلــــة جــــــــديــــــــدة بــــعــــدمــــا 
اكتشفت أن التأمني الصحي الخاص 
بها ال يغطي كلفة عملية اإلجهاض، 
وبـــــاتـــــت مـــطـــالـــبـــة بـــــســـــداد مـــبـــلـــغ 9748 
درهماً ملستشفى العني، كلفة عملية 
اإلجهاض واإلقامة يف املستشفى ملدة 
يــــــوم ونــــصــــف الـــــيـــــوم، ووضــــعــــهــــا املـــــايل 
وظروفها الصعبة تحول دون سداد 
املــــــبــــــلــــــغ مــــــنــــــذ شــــــهــــــر ديــــــســــــمــــــر املــــــــــــايض، 
مـــــــــــنـــــــــــاشـــــــــــدة أهـــــــــــــــــــل الــــــــــــخــــــــــــر وأصــــــــــــحــــــــــــاب 
القلوب الرحيمة مساعدتها يف سداد 

فاتورة املستشفى املرتاكمة عليها. 
وأكــــد الــتــقــريــر الــطــبــي أن املــريــضــة 
حـــــضـــــرت إىل املــــســــتــــشــــفــــى تـــــعـــــاين نــــزفــــاً 
)مــــــــتــــــــقــــــــطــــــــعــــــــاً(، وارتـــــــــــــفـــــــــــــاعـــــــــــــاً يف درجـــــــــــة 
الـــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــــرارة، وكـــــــــــشـــــــــــفـــــــــــت الــــــــــفــــــــــحــــــــــوص 
والــتــحــالــيــل وفــــاة الــجــنــني داخــــل رحــم 
األم، لذلك قرر األطباء ضرورة إجراء 

عملية إجهاض، إلنقاذ األم.
وروت )إلينا - فلبينية - 30 عاماً( 
قصتها لـ»اإلمارات اليوم« قائلًة، إنها 
»أصــيــبــت بــنــزف متقطع خـــال يومني 
مـــتـــتـــالـــيـــني، لــــذلــــك تــــوجــــهــــت يف الــــيــــوم 
الـــــثـــــاين إىل مـــســـتـــشـــفـــى الــــعــــني إلجـــــــراء 
الــفــحــوص والــتــحــالــيــل املــعــتــادة خــال 
ـــبـــــيـــــب  فــــــــــــــرتة الـــــــــحـــــــــمـــــــــل، وأخـــــــــــــرهـــــــــــــا الـــــطــ
املــــعــــالــــج لـــحـــالـــتـــهـــا بــــــأن الــــجــــنــــني تـــوقـــف 
نـــبـــضـــه وحـــــركـــــتـــــه، مـــــا ســــبــــب لــــهــــا نــــزفــــاً 
داخلياً، وطلب ضرورة إجراء عملية 
إجهاض عاجلة حرصاً عى حياتها«. 
وتـــابـــعـــت »إلــــيــــنــــا«، الـــتـــي تــقــيــم يف 
مــــديــــنــــة الـــــعـــــني، أنــــهــــا تـــعـــمـــل مـــمـــرضـــة 
خاصة يف أحد املنازل لتقديم الرعاية 

الصحية لرجل ُمسن طريح الفراش، 
مــوضــحــة أن هــــذا الــحــمــل األول لــهــا، 

بعد ثاث سنوات من الزواج.
ــــيــــــدة  ــــعــ وأكـــــــــــــــــــــــدت أنــــــــــهــــــــــا كــــــــــانــــــــــت ســ
وفرحة للغاية عندما أخرها الطبيب 
بحملها األول، وأخرت جميع أفراد 
أســـــــــرتـــــــــهـــــــــا يف بــــــــلــــــــدهــــــــا الـــــــفـــــــلـــــــبـــــــني بـــــأنـــــهـــــا 
ستصبح أماً عن قريب، وكان زوجها 
يـــــأيت إىل الـــــدولـــــة لـــزيـــارتـــهـــا أثــــنــــاء فـــرتة 
إجازتها السنوية، وعندما سمع خر 
الـــــحـــــمـــــل قــــــــــــّرر تـــــمـــــديـــــد فــــــــــرتة بـــــقـــــائـــــه يف 
الدولة ليقدم لها الرعاية واالهتمام 
ــــا وأن يـــــــقـــــــف إىل  ــــهــ ــــلــ ــــمــ أثــــــــــنــــــــــاء فــــــــــــــرتة حــ

جانبها.
وأضــــــافــــــت أنـــــهـــــا »كـــــانـــــت حـــريـــصـــة 
عــــــى الـــــــذهـــــــاب إىل مـــســـتـــشـــفـــى الـــعـــني 
للمتابعة وعمل التحاليل والفحوص 
ــــمــــــل، وكـــــــانـــــــت نـــتـــائـــج  أثـــــــنـــــــاء فـــــــــرتة الــــــحــ
التحاليل والفحوص ووضــع الجنني 
جميعها مطمئنة، لكن يف أحد األيام 
أثــــــــــنــــــــــاء قــــــيــــــامــــــهــــــا يف خــــــــدمــــــــة مـــــريـــــضـــــهـــــا 
)املسن(، رفعت أدوات ثقيلة بطريق 
الخطأ، وبعدها شــعــرت بــآالم حــادة 
يف الـــــــــظـــــــــهـــــــــر، وبــــــــــعــــــــــد مـــــــــــــــــــرور ســــــــاعــــــــات 
أحست بوجود نزف بشكل متقطع«.

ــــا »لـــــــم تـــعـــِط  وتــــابــــعــــت »إلـــــيـــــنـــــا« أنـــــهـ
األمر أية اهتمام، حيث قرأت سابقاً يف 
املواقع اإللكرتونية وصفحات اإلنرتنت 
أن مــن الطبيعي إصــابــة الــحــامــل بنزف 
بسيط أثناء فرتة الحمل، لكن الوضع 
تــغــر يف الــيــوم الــثــاين، وشــعــرت بتعب 
ــــزايـــــد حـــدة  شــــديــــد وآالم يف الـــبـــطـــن، وتـ
ــــيــــــوم نـــفـــســـه الــــــذي  ــــــزف، وصـــــــــــادف الــ ــنـ ــ ــ الـ
يــــــــــجــــــــــب مــــــــــــراجــــــــــــعــــــــــــة الـــــــــطـــــــــبـــــــــيـــــــــب إلجــــــــــــــــــــراء 
الــــــــتــــــــحــــــــالــــــــيــــــــل والــــــــــــفــــــــــــحــــــــــــوص يف الــــــشــــــهــــــر 

الخامس من الحمل«.
وأضـــافـــت أنــهــا »أخـــــرت الــطــبــيــب 
ــــا أنــــــــهــــــــا تــــــــعــــــــاين نـــــــزفـــــــاً  ــــهــ ــــتــ ــــالــ املــــــــتــــــــابــــــــع لــــــحــ
مــتــقــطــعــاً وآالمــــــــاً يف الـــظـــهـــر والـــبـــطـــن، 
ــــيـــــب بـــــــــضـــــــــرورة إجــــــــــراء  ــبـ ــ فــــــأخــــــرهــــــا الـــــطـ
أشـــعـــة وأخـــــذ عــيــنــة مـــن الــــــدم، وبــعــد 
ظــهــور نــتــائــج الــفــحــوص أخـــرهـــا بــأنــهــا 

تعرضت إلجهاض الجنني«.
وقــــالــــت »إلــــيــــنــــا« بــــنــــرة حــــــزن إنــهــا 
لــم تــصــدق يف بــدايــة األمـــر خــر توقف 
نــبــض الـــجـــنـــني، وطــلــبــت مـــن الــطــبــيــب 
ــــعــــــة، وأكــــــــد لــهــا  ــــاودة إجـــــــــراء األشــ ــــعــ مــ
الــطــبــيــب وفـــــاة الـــجـــنـــني، فـــوقـــع الــخــر 
كــــــــصــــــــدمــــــــة عـــــــلـــــــيـــــــهـــــــا، بــــــــعــــــــدمــــــــا فــــــقــــــدت 
جنينها األول، بعد فرتة حمل دامت 

خمسة أشهر.
ــــالـــــج  وأضـــــــــافـــــــــت أن الـــــطـــــبـــــيـــــب املـــــعـ
ــــيـــــة  ــــلـ نـــــــصـــــــحـــــــهـــــــا بـــــــــــــــضـــــــــــــــرورة إجـــــــــــــــــــــــــراء عـــــمـ
إجـــــهـــــاض الــــجــــنــــني، يف الـــــيـــــوم الــــتــــايل، 
ــــعــــــرض حـــــيـــــاتـــــهـــــا لــــلــــخــــطــــر،  ــــتــ ــــتــــــى ال تــ حــ
وتستطيع مواصلة حياتها والخروج 
مــن صــدمــتــهــا والــحــالــة الــنــفــســيــة الــتــي 
قـــد تــصــيــبــهــا أثـــنـــاء تــلــك الــــفــــرتة، حــيــث 
ــــراء الــعــمــلــيــة يف الــــيــــوم الـــتـــايل،  ــ تــــم إجـ
وإجــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــاض الـــــــــــــجـــــــــــــنـــــــــــــني وبـــــــــــــقـــــــــــــيـــــــــــــت يف 
املـــســـتـــشـــفـــى ملـــــدة يـــــوم ونــــصــــف الــــيــــوم، 
حــتــى تــحــســنــت حــالــتــهــا الــصــحــيــة وتــم 
السماح لها بالخروج من املستشفى.
وأوضــــــحــــــت أن الــــتــــأمــــني الـــصـــحـــي 
الــــــــــــــــــــــــذي لـــــــــــديـــــــــــهـــــــــــا، لــــــــــــــم يــــــــــــغــــــــــــِط عـــــمـــــلـــــيـــــة 
اإلجهاض، التي بلغت كلفتها 9748 
درهـــــــــمـــــــــاً، وهــــــــــــذا املـــــبـــــلـــــغ جــــعــــلــــهــــا تـــقـــف 
عــــــاجــــــزًة عــــــن الـــــــســـــــداد، كــــونــــهــــا تــعــمــل 
براتب 3000 درهــم، تدفع منه 800 
درهـــــم شـــهـــريـــاً إيـــجـــار املــســكــن وتــرســل 

جزءاً منه إىل أهلها يف الفلبني.
وأعــــــربــــــت عـــــن أمــــلــــهــــا يف أن تــمــتــد 
إليها أيادي أصحاب القلوب الرحيمة 
من أهل الخر، ملساعدتها عى سداد 

املبلغ املرتاكم عليها.

ب 
ى مكت

عل
سؤول

الم

لقطة
خطر على الطريق

عـــى الـــرغـــم مـــن حـــمـــات الـــتـــوعـــيـــة الــتــي 
تنفذها إدارات املــرور يف الــدولــة، إال أن 
بــــعــــض الــــســــائــــقــــني ال يــــلــــتــــزمــــون بـــقـــانـــون 
ــــــل حــــــــمــــــــوالت  ــــقـ ــ ــنـ ــ ــ املـــــــــــــــــــــــــرور، وبـــــــعـــــــضـــــــهـــــــم يـ
ضـــــخـــــمـــــة يف مـــــــقـــــــصـــــــورة املــــــــركــــــــبــــــــة، دون 
اتـــــخـــــاذ مـــــا يـــكـــفـــي مـــــن إجـــــــــــــراءات األمـــــــان 
الــــــــــــضــــــــــــروريــــــــــــة، لــــــــضــــــــمــــــــان عــــــــــــــدم ســــــقــــــوط 
الحمولة عى الطريق، وتعريض حياة 
مستخدمي الطريق للخطر. لذا نطالب 
الـــجـــهـــات املــعــنــيــة بــتــشــديــد املـــراقـــبـــة عــى 
ــــنـــــوع مـــــن املــــخــــالــــفــــات، ومـــعـــاقـــبـــة  هــــــذا الـ
املــتــهــاونــني يف اتـــخـــاذ مــعــايــر الــســامــة، 

حرصاً عى السامة العامة.
القارئ: )أبوحسن(

خضعت إلجهاض أنقذ حياتها 

يـــعـــاين ســـكـــان يف مــنــاطــق الـــعـــدلـــة، وخــلــيــفــة »أ«، وخــلــيــفــة 
»ب«، والـــــشـــــامـــــخـــــة، ومــــصــــفــــح الــــصــــنــــاعــــيــــة، يف أبــــوظــــبــــي، 
انتشار الكاب الضالة بشكل كبر يف الشوارع، يف ظاهرة 
جــديــدة لــم تكن مــوجــودة مــن قــبــل، حتى إن هــذه الكاب 
باتت ُتشكل هاجساً لدى السكان، ومصدر إزعاج مستمراً 

لهم، خصوصاً يف ساعات الليل املتأخرة.

ــــكــــــاب  ــــــد مــــــــن الــ ــــديـ ــ ــــــشـ ــــهــــــم الـ ــــوفــ وأعــــــــــــــــرب ســـــــكـــــــان عــــــــن خــ
الضالة، الفتني إىل أنهم تقدموا بشكاوى عدة بهذا الشأن 
إىل الجهات املعنية، من دون جدوى، مطالبني املسؤولني 
يف مــركــز أبــوظــبــي إلدارة الــنــفــايــات والــبــلــديــة بالنظر يف هــذا 

األمر. 
القارئ: )أبوسلطان(

بلدية أبوظبي
يــشــكــو ســـكـــان وســـائـــقـــون يف مــنــطــقــة الــبــســتــان 
الــــــــتــــــــابــــــــعــــــــة إلمـــــــــــــــــــــارة عــــــــجــــــــمــــــــان تــــــــهــــــــالــــــــك الــــــــطــــــــرق 
الداخلية والفرعية يف املنطقة، الفتني إىل أن 
ــــــوارع تــــعــــاين وجــــــــود حــــفــــر عــمــيــقــة  ــــــشـ أغــــلــــب الـ
ــــنـــــد  وأخــــــــــــــــــــــرى ســــــطــــــحــــــيــــــة تــــــــــربــــــــــك الــــــــســــــــائــــــــقــــــــني عـ

محاولة تفادي السقوط فيها.

ـــمـــــــع أتـــــــــــربـــــــــــة يف  ــ ـــــجــ وأشـــــــــــــــــــــــــــاروا إىل وجــــــــــــــــــود تــ
الـــــــــشـــــــــوارع الــــــداخــــــلــــــيــــــة، مـــــــا يـــــــــــؤدي إىل تــــعــــرض 
املـــــــركـــــــبـــــــات لــــــلــــــضــــــرر، مـــــطـــــالـــــبـــــني املـــــــســـــــؤولـــــــني يف 
ــــالـــــعـــــمـــــل عـــــــى إعـــــــــــــادة تــــأهــــيــــل  بـــــلـــــديـــــة عـــــجـــــمـــــان بـ

وإصاح طرق املنطقة املتهالكة.
القارئ: )أبومحمد(

بلدية عجمان 

تلّقى مــشــروع »فــرحــة عــيــد«، الــذي 
تنظمه دائرة الخدمات االجتماعية 
يف الــشــارقــة، دعــمــاً مــالــيــاً مــن لجنة 
ــــتـــــعـــــفـــــفـــــة يف أم الـــــقـــــيـــــويـــــن،  األســــــــــــر املـ
الـــتـــابـــعـــة لــجــمــعــيــة دار الـــــر؛ بــقــيــمــة 
100 ألــــــــــف درهـــــــــــــــم، إســـــــهـــــــامـــــــاً مـــنـــهـــا 

لدعم املشروع املجتمعي.
ويــــقــــّدم مــــشــــروع »فــــرحــــة عـــيـــد« 
هــــــــدايــــــــا ومــــــــابــــــــس الــــــعــــــيــــــد لـــــأطـــــفـــــال 
األيتام، واألطفال من ذوي الدخل 
املــنــخــفــض وأطــــفــــال األســـــر املــتــعــفــفــة 
عــــــــــــى مــــــــســــــــتــــــــوى إمــــــــــــــــــــــارة الـــــــــشـــــــــارقـــــــــة، 
تــــعــــزيــــزاً ملــــبــــادئ الــــرتاحــــم والـــتـــواصـــل 
االجــــــــتــــــــمــــــــاعــــــــي بـــــــــــني أفــــــــــــــــــــراد املـــــجـــــتـــــمـــــع 

ومـــــــــؤســـــــــســـــــــاتـــــــــه لــــــــــارتــــــــــقــــــــــاء بـــــالـــــعـــــمـــــل 
االجتماعي.

وقــــــــــــــــــــــــال رئـــــــــــــيـــــــــــــس لـــــــــجـــــــــنـــــــــة األســـــــــــــــر 
املــــــتــــــعــــــفــــــفــــــة يف أم الـــــــــقـــــــــيـــــــــويـــــــــن، عــــي 
الـــعـــايص، نــســعــد بــعــاقــتــنــا الــوثــيــقــة 
مــع دائــرة الــخــدمــات االجتماعية يف 
الــــشــــارقــــة، ملــــا تــتــمــيــز بــــه الـــــدائـــــرة مــن 
ريــــــــــــــــــــــــادة يف الــــــــــــــوصــــــــــــــول إىل شـــــــــرائـــــــــح 
املــجــتــمــع كـــافـــة، كـــاألســـر املــتــعــفــفــة، 
واأليــــــــــتــــــــــام، واألطـــــــــفـــــــــال مـــــــن فـــــاقـــــدي 
الرعاية االجتماعية، وكبار السن، 
إضـــافـــة إىل الـــحـــاالت الــضــعــيــفــة مــن 

املجتمع.
الشارقة À اإلمارات اليوم

»األسر المتعففة« تسعد األيتام 
بـ 100 ألف درهم

عائشة المنصوري À العين

»إلينا« تحتاج إلى 9748
 فاتورة

ً
درهما

عملية جراحية 
»إلينا« تعمل براتب 3000 درهم، والتأمين 

ال يغطي نفقات الجراحة.

توقف نبض الجنين
أفاد التقرير الطبي الصادر عن مستشفى العين، بأن إلينا )30 
( حضرت إلى المستشفى، خالل شهر ديسمبر الماضي، 

ً
عاما

في الموعد المحدد لها، إلجراء الفحوص الالزمة والتحاليل 
 شديدة في 

ً
الشهرية أثناء فترة الحمل، حيث كانت تعاني آالما

 في البداية 
ً
 يكون خفيفا

ً
 متقطعا

ً
الظهر ومنطقة البطن، ونزفا

 بالتعب والضعف، مع ارتفاع في 
ً
ويزداد في ما بعد، وشعورا

درجة الحرارة.
وتابع التقرير، الذي حصلت »اإلمارات اليوم« على نسخة منه، 

أنه بعد إجراء جميع الفحوص والتحاليل المخبرية، تبين توقف 
 وكذلك توقف حركته بشكل كلي داخل رحم 

ً
نبض الجنين تماما

األم، من دون معرفة السبب الرئيس الذي أدى إلى توقف 
وصول األوكسجين إلى الجنين، والذي تسبب في توقف نبضات 
القلب، لذلك قرر األطباء ضرورة إجراء عملية إجهاض، للمحافظة 

على حياة األم.
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أسعار الذهب

مؤشر سوق دبي

مؤشر سوق أبوظبي

1718.3

1984.48

4133.76

 
ً
دوالرا

لألونصة

نقطة

نقطة

دوالريورو = 1.102

ين 107.708
ياباني دوالر  = 

فرنك 0.969
سويسري دوالر  = 

دوالر1.232 جنيه 
 =إسترليني 

أسعار العمالت

أعــلــنــت شــركــة االتـــحـــاد الــعــقــاريــة، يف 
بــــيــــان مـــنـــشـــور عـــــى مــــوقــــع ســــــوق دبـــي 
املــــــــــــــــــــــــــــايل، عــــــــــــــن قــــــــــــيــــــــــــام شــــــــــــركــــــــــــة تـــــــابـــــــعـــــــة 
ومــــــــــمــــــــــلــــــــــوكــــــــــة لــــــــــهــــــــــا بـــــــنـــــــســـــــبـــــــة %100، 
بـــــــــــمـــــــــــبـــــــــــاشـــــــــــرة إجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراءات الـــــــتـــــــحـــــــكـــــــيـــــــم 
للمطالبة بمبالغ مستحقة تبلغ نحو 

1.5 مليار درهم.
وأوضـــــحـــــت الــــشــــركــــة املـــــدرجـــــة يف 
سوق دبي املايل، يف بيانها أمس، أن 
املـــطـــالـــبـــة مــتــعــلــقــة بـــأعـــمـــال بـــنـــاء ألحـــد 
املــــــــــــــشــــــــــــــروعــــــــــــــات الــــــــضــــــــخــــــــمــــــــة الــــــــــــتــــــــــــي تـــــم 

اكتمالها منذ نحو 10 أعوام.

وقــال الرئيس التنفيذي لشركة 
االتحاد العقارية، خليفة الحمادي، 
إن »اإلدارة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة تــــحــــرص عــى 
بذل قصار جهدها يف املطالبة باملبالغ 
املــــــــســــــــتــــــــحــــــــقــــــــة لــــــــلــــــــشــــــــركــــــــة وشــــــــركــــــــاتــــــــهــــــــا 
الـــتـــابـــعـــة، وال تـــألـــو جــــهــــداً يف الــســعــي 
وراء تــحــصــيــل تــلــك املـــبـــالـــغ مـــن خــال 
اتخاذ اإلجراءات القانونية السليمة، 
بما فيه مصلحة ملساهمي الشركة«.

وأضـــــــــــاف الـــــحـــــمـــــادي أنـــــــه »ســـيـــتـــم 
إطــــــــــــــــاع املـــــــســـــــاهـــــــمـــــــن والـــــــــــســـــــــــوق املــــــــــايل 
ــــتـــــجـــــدات  ــــتـــــمـــــر حـــــــــــول مـــــسـ بـــــشـــــكـــــل مـــــسـ
الــتــحــكــيــم، بــمــا يـــتـــوافـــق مـــع الــقــوانــن 

واألنظمة املتعلقة باإلفصاح«.

ومــــــــــــــــن املــــــــــــقــــــــــــرر أن هــــــــــنــــــــــاك دعــــــــــــوة 
لـــلـــشـــركـــة، إىل الـــجـــمـــعـــيـــة الــعــمــومــيــة 
السنوية يف 30 مايو الــجــاري، والتي 
ســـتـــنـــظـــر فـــيـــهـــا اســــتــــخــــدام االحـــتـــيـــاطـــي 
الـــــــــقـــــــــانـــــــــوين بـــــــمـــــــا ال يــــــــــجــــــــــاوز 332.88 
مـــــلـــــيـــــون درهـــــــــــم لــــتــــخــــفــــيــــض الــــخــــســــائــــر 
املرتاكمة وفقاً مليزانية الشركة بنهاية 

ديسمرب 2019.
يــشــار إىل أن الــشــركــة تــعــمــل عى 
تــوســعــة مــشــروع »أوتـــــــودروم« بقيمة 
ــــاً، والـــــتـــــي  ــبــ ــ ــــريــ ــــقــ 200 مـــــلـــــيـــــون درهــــــــــــم تــ
ستحقق نقلة نوعية من حيث إعادة 
الــــزخــــم إىل »مـــــوتـــــور ســـيـــتـــي« وحـــلـــبـــات 
الـــســـبـــاق يف »أوتــــــــــودروم«، إضـــافـــة إىل 

تقديم مجموعة واسعة من األنشطة 
املــــــــتــــــــعــــــــلــــــــقــــــــة بــــــــمــــــــحــــــــبــــــــي هـــــــــــــــوايـــــــــــــــة قــــــــــيــــــــــادة 
الـــســـيـــارات، وتـــوفـــر املـــرافـــق الــرتفــيــهــيــة 

املناسبة لجميع أفراد العائلة.

تتعلق بأعمال بناء مشروع أنجزته منذ 10 أعوام

شركة تابعة لـ »االتحاد العقارية« تطالب بـ 1.5 مليار درهم

»االتحاد العقارية« تعمل على توسعة مشروع »أوتودروم« في 
»موتور سيتي«. À أرشيفية

حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرباء مــــــــــــــــصــــــــــــــــرفــــــــــــــــيــــــــــــــــون 
ومـــــحـــــاســـــبـــــيـــــون، خـــــمـــــس خـــــطـــــوات 
أســـاســـيـــة لــتــحــســن فــــرص حــصــول 
املــــــشــــــروعــــــات الـــــصـــــغـــــرة واملـــتـــنـــاهـــيـــة 
الـــصـــغـــر واملـــتـــوســـطـــة عــــى الــتــمــويــل 

البنيك. 
وأوضـــــحـــــوا لـــــــ»اإلمــــــارات الـــيـــوم« 
الـــــــــــخـــــــــــطـــــــــــوات الــــــــــخــــــــــمــــــــــس، وتــــــشــــــمــــــل 
تــــــــقــــــــديــــــــم دراســـــــــــــــــــــــة جـــــــــــــــــــدوى مــــقــــنــــعــــة 
ــــانـــــب  ــــــي، بـــــجـ ــــمـ ــ ــلـ ــ ــ ــــكــــــل عـ ومــــــــــعــــــــــدة بــــــشــ
وجـــــــــــــــــــــود نـــــــــــظـــــــــــام مـــــــــــــــــايل ومـــــــحـــــــاســـــــبـــــــي 
مــدقــق، ويــفــضــل أال يــقــل عــن ثــاث 
ســنــوات، وأن يتم تحديد تفاصيل 
طــــلــــب الــــتــــمــــويــــل بـــشـــكـــل واضــــــــح مــن 
حــــــــــــيــــــــــــث الـــــــــــقـــــــــــيـــــــــــمـــــــــــة والـــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــدف مــــــنــــــه 
والـــضـــمـــانـــات املـــقـــابـــلـــة، وغــــرهــــا مــن 
األمــــــور الــفــنــيــة الـــدقـــيـــقـــة الـــتـــي تــظــهــر 
مدى فهم صاحب املشروع وخربته 
يف العمل، فضاً عن الحفاظ عى 
تـــــــقـــــــيـــــــيـــــــم ائــــــــــتــــــــــمــــــــــاين جـــــــــــيـــــــــــد، وأخـــــــــــــــــــــراً 
اســــــــتــــــــيــــــــفــــــــاء املـــــــــســـــــــتـــــــــنـــــــــدات واألوراق 

املطلوبة بشكل صحيح ومحدث.
وذكــــــــــــــــروا أن الــــــبــــــنــــــوك تــــحــــرص 
ــــنـــــاك وضـــــــــوح مــن  عــــــى أن يـــــكـــــون هـ
جــــانــــب الـــعـــمـــيـــل طــــالــــب الـــتـــمـــويـــل، 
ــــيـــــع االســــــتــــــفــــــســــــارات  ــــمـ ورد عــــــــى جـ

املتعلقة بضمان السداد.
يــشــار إىل أن املــصــرف املــركــزي، 
نــشــر أخــــراً نــتــائــج اســتــبــيــان أجـــراه، 
ــــبـــــاب  ــنــــــاك ثــــــاثــــــة أسـ ــ ــــيـــــه أن هــ ــــــن فـ بـ
رئــــــــــيــــــــــســــــــــة لـــــــــــــرفـــــــــــــض الــــــــــــبــــــــــــنــــــــــــوك مـــــنـــــح 
التمويل، هــي: نقص املستندات، 
وعدم وجود سجل ائتماين كاٍف، 

ونقص الضمانات.

تفاصيل مالية وفنية
وتــــفــــصــــيــــاً، قــــــال الــــخــــبــــر املــــصــــريف، 

أحــــمــــد يـــــوســـــف، إن الــــبــــنــــوك عـــــادة 
ــــأكــــــد مـــن  ــتــ ــ ــــمـــــويـــــل بـــــعـــــد الــ ــتـ ــ تــــمــــنــــح الـ
جـــمـــيـــع الـــتـــفـــاصـــيـــل املــــالــــيــــة والــفــنــيــة 
ــــمــــــشــــــروع، مــــنــــهــــا أن هــــــنــــــاك نـــيـــة  ــــلــ لــ
للتوسع واالستمرار، مبيناً أن هذا 
يــظــهــر يف أمـــــور عــــدة أبــــرزهــــا وجـــود 
نـــــــــظـــــــــام مـــــــــــــــايل ومــــــــحــــــــاســــــــبــــــــي مــــــدقــــــق 

وواضح للشركة.
وأضـــــــــــــــــــــاف أن هــــــــــــــذا يــــــــعــــــــد أهــــــــم 
عـــامـــل مــــن عــــوامــــل تــحــســن فـــرص 
ــنـــــد  ــ الــــــــــحــــــــــصــــــــــول عـــــــــــــى الـــــــــتـــــــــمـــــــــويـــــــــل عـ

ــــلــــــب أخـــــــــــــذ تــــســــهــــيــــات  ــــطــ الــــــــتــــــــقــــــــدم بــ
بنكية، لكنه أشار إىل أنه مع ذلك 
نـــــــــــجـــــــــــد أن كــــــــــــــــثــــــــــــــــراً مــــــــــــــــن أصـــــــــــحـــــــــــاب 
املــــــشــــــروعــــــات الـــــصـــــغـــــرة ومـــتـــنـــاهـــيـــة 
الصغر يهمل هذا الجانب بدعوى 
توفر التكاليف، رغم أن ذلك يؤثر 
سلباً يف مستقبل شركته وبقائها 

يف السوق.
ــــى  وأشــــــــــــــــــــــــــار إىل أنــــــــــــــــــه يـــــــــجـــــــــب عـ
صــاحــب املــشــروع طــالــب التمويل، 
إعــــــــــــــــــــــداد دراســــــــــــــــــــــة جــــــــــــــــــدوى مــــقــــنــــعــــة 

وواضــــحــــة ومـــعـــدة بــشــكــل عــلــمــي، 
ــــمــــــي  يك تـــــــــحـــــــــظـــــــــى بـــــــــــمـــــــــــوافـــــــــــقـــــــــــة قــــــســ

االئتمان واملخاطر يف البنك.

طلب واضح
مـــن جــانــبــه، قـــال الــوكــيــل الــضــريــبــي 
والخبر املحاسبي، محمد حلمي، 
إن مـــــــــــن أهـــــــــــــــم الـــــــــــــشـــــــــــــروط الــــــــــواجــــــــــب 
تـــــــــوافـــــــــرهـــــــــا لــــــلــــــحــــــصــــــول عــــــــــى تـــــمـــــويـــــل 
مـــــــــــــــصـــــــــــــــريف لــــــــــــلــــــــــــشــــــــــــركــــــــــــات الــــــــــصــــــــــغــــــــــرة 
ومــــــتــــــنــــــاهــــــيــــــة الــــــصــــــغــــــر أو املـــــتـــــوســـــطـــــة 
تـــــــــقـــــــــديـــــــــم طـــــــــلـــــــــب واضــــــــــــــــــــح يـــــــــبـــــــــن نـــــــــوع 
الـــــــــــــــتـــــــــــــــمـــــــــــــــويـــــــــــــــل املـــــــــــــــــطـــــــــــــــــلـــــــــــــــــوب ويـــــــــــــــحـــــــــــــــدد 
الــــتــــســــهــــيــــات ومــــبــــالــــغــــهــــا والــــــغــــــرض 
ــيـــــــة ومـــــــــــــــــدة ســـــــــــدادهـــــــــــا،  ــ ــــفـــ ــ ـــــيـ مــــــنــــــهــــــا وكــ
ــــتـــــي يـــمـــكـــن  فـــــضـــــاً عـــــن الــــضــــمــــانــــات الـ

تقديمها.
ــــة الــــشــــخــــصــــيــــة  ــ ــلـ ــ ــ ــــابـ ــ ــــقـ ــ وأكـــــــــــــــد أن املـ
والـــــــــــــزيـــــــــــــارة املـــــــيـــــــدانـــــــيـــــــة مـــــهـــــمـــــة يف هــــــذه 
الـــخـــطـــوة، وذلـــــك بـــهـــدف الـــتـــعـــرف اىل 
خـــــــــربة الـــــشـــــخـــــص فـــــــى مــــــجــــــال الـــعـــمـــل 
ــــنـــــشـــــاط ومــــــوقــــــع املـــــشـــــروع  وطــــبــــيــــعــــة الـ
واآلالت واملـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــدات، إضـــــــــــــافـــــــــــــة إىل 
خطوات العملية اإلنتاجية، ودرجة 
الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا املـــــســـــتـــــخـــــدمـــــة، ونــــظــــم 
التخزين وطرق البيع وأهم العماء 
واملـــــــــورديـــــــــن، الفــــــتــــــاً إىل أن هــــــــذا األمــــــر 
يـــــرســـــل تــــطــــمــــيــــنــــات عــــــن جـــــديـــــة طـــالـــب 

التمويل.

االستعالم عن العميل
وأَضــــــــاف حـــلـــمـــي، أن االســــتــــعــــام عــن 
الــــــــــــــعــــــــــــــمــــــــــــــيــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــــن حــــــــــــــــيــــــــــــــــث ســــــــمــــــــعــــــــتــــــــه 
ومـــعـــامـــاتـــه ومـــــدى وفـــائـــه بــالــتــزامــاتــه 
مـــع املـــورديـــن والــعــمــاء ومـــع الــبــنــوك 
الــــتــــي يـــتـــعـــامـــل مـــعـــهـــا، وهــــــل اتـــخـــذت 
ضــــده إجـــــــراءات قــانــونــيــة مـــن عــدمــه، 
يعد أيضاً من األمــور الجوهرية التي 
يــقــوم بــهــا الــبــنــك قــبــل مــنــح الــتــمــويــل، 
لذا يجب أن يحافظ صاحب املشروع 

عى تاريخ ائتماين جيد.
وأشار إىل أن مرحلة االستعام، 
تــعــتــرب مـــن أهــــم مـــراحـــل اتـــخـــاذ الـــقـــرار 
االئتماين، إذ يفرتض عدم استكمال 
اإلجراءات إذا تبن من االستعام أن 

العميل ال يفي بالتزاماته.
وبــــن حــلــمــي أن الـــفـــحـــص األويل 
لـــــــلـــــــطـــــــلـــــــب، يــــــــــركــــــــــز عـــــــــــى عـــــــــــــــدم وجـــــــــــود 
تحفظات عى التعامل مع العميل، 
أو عى تمويل نوعية النشاط، ومدى 
تــــــــــــــــــوافــــــــــــــــــق الــــــــــــطــــــــــــلــــــــــــب مــــــــــــــــــع الـــــــــســـــــــيـــــــــاســـــــــة 
االئــــــتــــــمــــــانــــــيــــــة لـــــلـــــبـــــنـــــك، وكـــــــــذلـــــــــك مــــــدى 
اســـــــــتـــــــــكـــــــــمـــــــــالـــــــــه ملــــــــتــــــــطــــــــلــــــــبــــــــات الـــــــــــــــدراســـــــــــــــة 

االئتمانية.

توافر المستندات
ــــمــــــي بـــــــــــــأن مــــــــــن الـــــــخـــــــطـــــــوات  ــــلــ وأفــــــــــــــــــاد حــ
املهمة أيــضــاً، استيفاء مجموعة من 
املــــــــســــــــتــــــــنــــــــدات، بـــــعـــــضـــــهـــــا مــــــــــــــــايل، مــــثــــل 

امليزانية والحسابات الختامية لثاث 
ســــنــــوات ســــابــــقــــة، وصــــــــورة االقـــــــــرارات 
الـــضـــريـــبـــيـــة، بــيــنــمــا بــعــضــهــا اآلخـــــر غــر 
مــــــــــــــايل، كـــــســـــجـــــل املـــــــــصـــــــــدريـــــــــن، وعـــــقـــــد 
الــــــــــــــشــــــــــــــركــــــــــــــة، وشــــــــــــــــــهــــــــــــــــــادة الــــــتــــــســــــجــــــيــــــل 

الضريبي، وسابقة األعمال.
ولـــــفـــــت إىل أن الــــبــــنــــك قـــــد يــطــلــب 
مــــــــــــــــن الـــــــــعـــــــــمـــــــــيـــــــــل أيــــــــــــــــضــــــــــــــــاً مــــــــعــــــــلــــــــومــــــــات 
ومـــــــــــســـــــــــتـــــــــــنـــــــــــدات إضـــــــــــــافـــــــــــــيـــــــــــــة، كــــــــــمــــــــــا قـــــد 
يـــســـتـــعـــن بـــــخـــــربات مـــــن خــــــــارج الـــبـــنـــك 
لتقييم املشروع أو الضمانات املقدمة 
مــــنــــه، وهـــــــذا يـــظـــهـــر أهـــمـــيـــة االحـــتـــفـــاظ 
بــــــمــــــســــــتــــــنــــــدات مـــــــحـــــــدثـــــــة وكــــــــافــــــــيــــــــة عــــن 

النشاط وكيفية إدارته.

نظام مالي
بــــــــدورهــــــــا، أكــــــــــدت الـــــخـــــبـــــرة املـــصـــرفـــيـــة 
شــيــخــة الـــعـــي، أن وجــــود نــظــام مــايل 
ومــــحــــاســــبــــي قــــــــوي لــــلــــشــــركــــة حــــتــــى لـــو 
كـــــانـــــت صــــــغــــــرة، يــــعــــد ضــــمــــانــــة كـــبـــرة 
عـــــــنـــــــد أخـــــــــــــذ الــــــــتــــــــمــــــــويــــــــل، ألنـــــــــــــه يـــــوضـــــح 
ــــيـــــة  الــــــتــــــدفــــــقــــــات املـــــــالـــــــيـــــــة ومــــــــــــــدى إمـــــكـــــانـ
الــــســــداد. وقـــالـــت إن أهــــم مـــا يــحــتــاجــه 
الــــبــــنــــك ضـــــمـــــانـــــات لــــــســــــداد الــــتــــمــــويــــل، 
وهــــــــــذا يــــجــــب أن يـــــركـــــز عــــلــــيــــه صـــاحـــب 
ــــيــــــد وجــــــــــود  ــــفــ الــــــــشــــــــركــــــــة بــــــتــــــقــــــديــــــم مــــــــــا يــ
تــــدفــــقــــات نـــقـــديـــة مــنــتــظــمــة مـــــن خـــال 
كشوفات الحساب أو امتاكه أصوالً 

من عقارات وآليات وغرها.

خبراء: أبرزها تقديم دراسة جدوى مقنعة.. ووجود نظام مالي مدقق

 5

أمل المنشاوي À أبوظبي

مدحت السويفي À دبي

خبراء أكدوا أن المقابلة الشخصية وزيارة البنك مهمة في الحصول على تمويل المشروع. À أرشيفية

أحمد يوسف:محمد حلمي:

»مرحلة االستعالم عن 
العميل، تعتبر من أهم 

مراحل اتخاذ القرار 
االئتماني«.

»البنوك عادة تمنح 
التمويل بعد التأكد من 
جميع التفاصيل المالية 

والفنية للمشروع«.

- وجود نظام مايل ومحاسبي مدقق ملدة 3 سنوات.
- دراسة جدوى مقنعة لقسمي االئتمان واملخاطر يف البنك.

- تقديم طلب واضح للتمويل يظهر الهدف من القرض والضمانات.
- االستعالم االئتماين والتقييم الجيد للعميل.

- استيفاء املستندات املطلوبة.

الخطوات الـ5:

خطوات لتحسين فرص 
حصول المشروعات 

الصغيرة على التمويل

خليفة الحمادي:

»سيتم إطالع المساهمين 
والسوق المالي بشكل 
مستمر حول مستجدات 

التحكيم«.
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ــيــــاحــــة والــــتــــســــويــــق  أفـــــــــــادت دائـــــــــــرة الــــســ
الــــتــــجــــاري يف دبــــــي )دبـــــــي لـــلـــســـيـــاحـــة(، 
ـــز  بــــــأنــــــه تـــــمـــــاشـــــيـــــاً مـــــــع تـــــوجـــــيـــــهـــــات مــــركـ
التحكم والسيطرة ملكافحة فــروس 
»كــــــــورونــــــــا«، تـــــم تــــحــــديــــث اشـــــراطـــــات 
مرافق وخــدمــات القطاع السياحي، 
وذلـــــــــــــــــك اعـــــــــــتـــــــــــبـــــــــــاراً مـــــــــــن أمـــــــــــــــــس، وفـــــــقـــــــاً 

ألحدث اإلرشادات والتعليمات.
وذكرت الدائرة يف تعميم موّجه 
ألصـــــــــــــــحـــــــــــــــاب املــــــــــــنــــــــــــشــــــــــــآت الــــــــفــــــــنــــــــدقــــــــيــــــــة، 
واملــــطــــاعــــم الـــعـــائـــمـــة، ومـــــواقـــــع إقـــامـــة 
الــــفــــعــــالــــيــــات ومــــنــــظــــمــــي الــــفــــعــــالــــيــــات، 
والــرحــات الداخلية، يف إمـــارة دبــي، 
أنـــهـــا ســتــقــوم بــشــكــل مــســتــمــر بــتــقــيــيــم 
الــــــــــــــــــــوضــــــــــــــــــــع املــــــــــــــســــــــــــــتــــــــــــــجــــــــــــــد، وتـــــــــــحـــــــــــديـــــــــــث 
اإلرشـــــــــــــــــــــــــــادات والــــــتــــــعــــــلــــــيــــــمــــــات بــــــصــــــورة 

دورية.

المكاتب األمامية
وتــضــمــنــت الــنــســخــة الــثــانــيــة لــلــقــواعــد 
اإلرشــــــــــــــــاديــــــــــــــــة لـــــــــــ»الــــــــــفــــــــــنــــــــــادق والــــــشــــــقــــــق 
الــــفــــنــــدقــــيــــة«، بـــخـــصـــوص »كــــــورونــــــا«، 
ضوابط واشراطات املكاتب األمامية 
لــلــفــنــدق، والــتــي شملت اتــبــاع جميع 
اإلرشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادات واملـــــــــــــعـــــــــــــايـــــــــــــر الـــــــــخـــــــــاصـــــــــة 
بــالــصــحــة والـــســـامـــة يف أمـــاكـــن إقــامــة 
املوظفني ومــرافــق النقل بما يتماىش 
مـــــــع دلــــــيــــــل إرشــــــــــــــــــادات إدارة الــــصــــحــــة 
والسامة يف بلدية دبي، بما يف ذلك 
إلـــزامـــيـــة فــحــص درجـــــة الــــحــــرارة ملـــرات 
مــتــعــددة لجميع املــوظــفــني العاملني 
يف الــــــــــــــفــــــــــــــنــــــــــــــدق، وارتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء األقـــــــــنـــــــــعـــــــــة 

والقفازات للموظفني.
وبـــــحـــــســـــب الــــتــــعــــمــــيــــم يـــــجـــــب عـــى 
جميع املوظفني العاملني يف الفندق 
اتـــــــبـــــــاع املـــــــــبـــــــــادئ الــــتــــوجــــيــــهــــيــــة لـــلـــتـــبـــاعـــد 
االجـــــــــــتـــــــــــمـــــــــــاعـــــــــــي املــــــــــعــــــــــتــــــــــمــــــــــدة يف دلــــــــيــــــــل 
إرشــادات إدارة الصحة والسامة يف 

بلدية دبي. 
كما يجب أن يكون هناك تطهر 
ــــيـــــع مــــمــــتــــلــــكــــات  شـــــــامـــــــل ودقـــــــــيـــــــــق لـــــجـــــمـ
الـــــفـــــنـــــدق واملــــــــعــــــــدات ونــــــظــــــام الــــتــــهــــويــــة 
والـــتـــدفـــئـــة والــتــكــيــيــف وخـــــزانـــــات املـــيـــاه 
واملـــــــراحـــــــيـــــــض وجـــــمـــــيـــــع األثـــــــــــــاث داخـــــــل 
غــــرفــــة الــــفــــنــــدق، عـــــى أن تـــتـــم عــمــلــيــة 
الــتــطــهــر يف املــواعــيــد الــزمــنــيــة املــحــددة 
يف دلــــــــيــــــــل إرشـــــــــــــــــــــــادات إدارة الــــصــــحــــة 

والسامة يف البلدية.
ويــــنــــبــــغــــي أيـــــــضـــــــاً، تـــعـــقـــيـــم جــمــيــع 
املـــــــنـــــــاطـــــــق الــــــتــــــابــــــعــــــة لـــــــــردهـــــــــة الــــــفــــــنــــــادق 
والــــــــــــــحــــــــــــــمــــــــــــــامــــــــــــــات بـــــــــــمـــــــــــا يـــــــــــتـــــــــــمـــــــــــاىش مــــــع 
إرشــادات إدارة الصحة والسامة يف 
بلدية دبي، وبمعدل مرة واحدة كل 
ــــة أو بـــــعـــــد كــــــــل اســـــــتـــــــخـــــــدام عـــى  ــ ــــاعـ ــ سـ

األقل.

فحص عن ُبعد
وشــدد تعميم »دبــي للسياحة« عى 
تـــوفـــر عــمــلــيــة الــفــحــص عـــن ُبـــعـــد عند 
ــــفـــــحـــــص الـــــــنـــــــزالء  مــــــــداخــــــــل الـــــــفـــــــنـــــــادق لـ
والـــــــــــــزوار واملــــــقــــــاولــــــني، بـــحـــيـــث ُيـــســـمـــح 
ــــلـــــني الـــــــــذيـــــــــن لـــــديـــــهـــــم  ــــامـ ــتـــــعـ ــ ــــمـ ــلـ ــ ــــــط لـ ــــقـ ــ فـ
حـــجـــوزات مــؤكــدة ومــدفــوعــة مسبقاً 
عــــــــــر اإلنـــــــــــرنـــــــــــت الـــــــــــدخـــــــــــول إىل ردهــــــــــة 
الــــــــــفــــــــــنــــــــــدق، ويـــــــــجـــــــــب عــــــلــــــيــــــهــــــم ارتــــــــــــــــــداء 
األقــــــــــــنــــــــــــعــــــــــــة والـــــــــــــــــقـــــــــــــــــفـــــــــــــــــازات يف جـــــمـــــيـــــع 

األوقات. 
وحــــــــــفــــــــــاظــــــــــاً عـــــــــــى مــــــــــبــــــــــدأ الــــــتــــــبــــــاعــــــد 
االجتماعي، يجب السماح لشخص 
واحد بالوجود ضمن مساحة أربعة 
أمــــــتــــــار مــــربــــعــــة حـــــــــداً أقـــــــــى، ووجــــــــود 
ــــنـــــدق ملــــراقــــبــــة  ــــلـــــفـ مــــــوظــــــف أمــــــــــن تــــــابــــــع لـ
قيود السعة، حيث ينطبق هذا البند 

عى جميع خدمات الفنادق.

كـــــــمـــــــا يـــــــجـــــــب تـــــعـــــبـــــئـــــة اســــــــتــــــــمــــــــارات 
طبية وصحية خاصة بـ»كوفيد - 19« 
من قبل النزالء، عى أن يتم الحفاظ 

عى خصوصية البيانات.

التطهير والتعقيم
ووفــقــاً للتعميم يجب إلــزام املنشآت 
الـــفـــنـــدقـــيـــة بـــاتـــبـــاع مـــتـــطـــلـــبـــات الــتــطــهــر 
والتعقيم والــتــأكــد مــن وجـــود فــرات 
زمنية مناسبة لضمان فاعلية عملية 
الــــــتــــــطــــــهــــــر والــــــتــــــعــــــقــــــيــــــم بــــــــــني تــــســــجــــيــــل 
الـــــخـــــروج وتـــســـجـــيـــل الـــــدخـــــول لــــلــــزوار 
الــــــــــــجــــــــــــدد، فـــــــــضـــــــــاً عــــــــــن االلــــــــــــــتــــــــــــــزام بـــــــأي 
ــيـــــة تـــفـــرضـــهـــا  ــ ــــافـ مــــتــــطــــلــــبــــات تــــطــــهــــر إضـ
الــــــســــــلــــــطــــــات يف حــــــــــــال تـــــــــم اســــــتــــــخــــــدام 
الـــغـــرف مـــن قــبــل »حـــــاالت مــشــبــوهــة« 
أو مــــــــــــــن ِقــــــــــــــَبــــــــــــــل أحـــــــــــــــــــد الــــــــــعــــــــــامــــــــــلــــــــــني يف 

الخطوط األمامية.
ويــــنــــبــــغــــي تــــعــــيــــني مـــــديـــــر مــــســــؤول 
عــــــــن الــــــنــــــظــــــافــــــة، مــــهــــمــــتــــه الــــــتــــــأكــــــد مـــن 
الــــــــنــــــــظــــــــافــــــــة يف كـــــــــــل مــــــــنــــــــشــــــــأة وضــــــــمــــــــان 
االمـــتـــثـــال لــجــمــيــع املــــبــــادئ الــتــوجــيــهــيــة 
املـــــذكـــــورة يف إرشـــــــــادات إدارة الــصــحــة 
والسامة من بلدية دبي، وإجراءات 
ــيـــــل الــــــرئــــــيــــــســــــة الـــــــــــصـــــــــــادرة عـــن  ــ ــــغـ ــتـــــشـ ــ الـ

الفنادق.
وشــــــــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــت الــــــــــــــــــــــــــــضــــــــــــــــــــــــــــوابــــــــــــــــــــــــــــط 
ــــــات، املـــطـــاعـــم يف املــنــشــآت  ــــــراطـ واالشـ
الــــــــفــــــــنــــــــدقــــــــيــــــــة بـــــــــــشـــــــــــدة عـــــــــــــى الـــــــطـــــــلـــــــبـــــــات 

الخارجية، إذ تتضمن تناول الطعام 
داخـــــــــــــــل الــــــــــغــــــــــرف، عـــــــــى أن يــــــتــــــم مـــنـــع 

جميع أشكال وأنواع البوفيهات.

الصالونات
ــــبـــــة لـــــلـــــصـــــالـــــونـــــات يف املــــنــــشــــآت  ــــنـــــسـ وبـــــالـ
الفندقية فإن قواعد العاملني شملت 
ــــد نـــفـــســـهـــا املــــطــــبــــقــــة عـــى  ــــواعــ ــــقــ اتــــــبــــــاع الــ
موظفي املكاتب األمامية للفنادق، يف 
حـــــــني يـــــجـــــب عـــــــى مـــــقـــــدمـــــي الـــــخـــــدمـــــات 
ارتـــــــــــــــــــــداء الـــــــكـــــــمـــــــامـــــــات ودروع حــــمــــايــــة 
الـــوجـــه واملــــابــــس الــطــبــيــة بــاملــواصــفــات 
الــخــاصــة بــالــحــمــايــة عــنــد تقديمهم أي 
نوع من الخدمات، وآال تقل املساحة 
املــــخــــصــــصــــة بــــــني كـــــــــرايس الـــــحـــــاقـــــة عــن 
مـــــــــــــريـــــــــــــن، وإلـــــــــــــزامـــــــــــــيـــــــــــــة فـــــــــحـــــــــص درجـــــــــــــة 
الحرارة عند الوصول، ومنع العماء 
ــــهــــــم األعــــــــــــــــــراض مـــن  ــــديــ ــــر لــ ــــهـ الــــــــذيــــــــن تـــــظـ
الـــــدخـــــول، بــحــيــث تــعــمــل الـــصـــالـــونـــات 
بسعة 50% حـــداً أقـــى، عــى أن يتم 
الحجز املسبق للخدمات أو عن طريق 

شراء تذاكر الخدمات فقط.
أمـــــــــــا الـــــــخـــــــدمـــــــات املــــــســــــمــــــوح بــــهــــا، 
فتشمل الشعر واألظافر فقط، دون 
عمليات تنظيف الــوجــه، والتدليك، 
والــــحــــمــــام املــــغــــربــــي وجـــمـــيـــع خـــدمـــات 

الحمامات وخدمات »السبا«،
كــــــــمــــــــا أن هــــــــــــــــذه الـــــــــــخـــــــــــدمـــــــــــات غــــر 
مـــــســـــمـــــوحـــــة أيـــــــضـــــــاً داخــــــــــــل الـــــــغـــــــرف يف 

ــــاً يف  الـــــفـــــنـــــدق، وغـــــــر مــــســــمــــوحــــة أيــــــضــ
حال طلبها إىل املنازل.

صف السيارات
ويف مــــــــــــــــا يــــــــتــــــــعــــــــلــــــــق بـــــــــــــخـــــــــــــدمـــــــــــــات صــــــف 
الــــــــــســــــــــيــــــــــارات تــــــطــــــبــــــق الـــــــــقـــــــــواعـــــــــد ذاتـــــــهـــــــا 
املطبقة عى موظفي املكاتب األمامية 
للفنادق، حيث عى جميع املوظفني 
ارتـــــداء األقــنــعــة والـــقـــفـــازات يف جميع 
األوقـــات، وااللــتــزام بتغير القفازات 
وتعقيم اليدين بعد كل خدمة صف 

للسيارة. 
ــــيـــــة  ــــلـ ــــيـ ــــتـــــشـــــغـ ومـــــــــــــــن املـــــــتـــــــطـــــــلـــــــبـــــــات الـ
األخــــــــــــــــرى، اســــــتــــــخــــــدام أغـــــطـــــيـــــة يـــمـــكـــن 
الــــتــــخــــلــــص مــــنــــهــــا لــــلــــمــــقــــاعــــد وعــــجــــات 
الــــــــــــقــــــــــــيــــــــــــادة، والــــــــتــــــــنــــــــظــــــــيــــــــف والــــــتــــــطــــــهــــــر 
املنتظم ملرافق خدمة صف السيارات 
واملــعــدات وأســطــح الــســيــارة الــتــي تتم 

مامستها باستمرار.
ويــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــب عــــــــــــــــــــــــى خــــــــــــــــــــدمــــــــــــــــــــة صــــــــف 
الــــــســــــيــــــارات، تـــــوفـــــر مــــنــــاديــــل مــعــقــمــة 
ُتستخدم قبل تسليم السيارة، ملسح 
عجلة القيادة ومقبض ناقل الحركة 
وأي ســــطــــح آخـــــــر تــــتــــم مـــامـــســـتـــه مــن 
قبل املوظف، مثل مفاتيح السيارة. 

ــــــب عـــــــــى عــــــــامــــــــل خـــــدمـــــة  ــــجـ ــ ــــا يـ ــ ــــمـ ــ كـ
صف السيارات إبقاء تكييف السيارة 
قــــيــــد الـــتـــشـــغـــيـــل لـــبـــعـــض الــــــوقــــــت قــبــل 

تسليم املركبة للمتعامل. 

»دبي للسياحة« أكدت أنها ستقّيم 
الوضع المستجد باستمرار

تحديث اشتراطات 
مرافق وخدمات 
القطاع السياحي 

في دبي

تم التشديد على ضرورة تعيين مدير مسؤول عن النظافة مهمته التأكد من النظافة في كل منشأة. À أرشيفية

أزاد عيشو À دبي

كــشــفــت دائـــــرة الــتــنــمــيــة االقــتــصــاديــة 
ــــا تــــلــــقــــت 3937  ــــهــ يف أبـــــوظـــــبـــــي عــــــن أنــ
شـــــــــــكـــــــــــوى مـــــــــــــن مــــــســــــتــــــهــــــلــــــكــــــني بـــــــشـــــــأن 
ممارسات ضارة يف أسواق اإلمارة، 
تــــــــتــــــــعــــــــلــــــــق بـــــــــــــارتـــــــــــــفـــــــــــــاع أســـــــــــــــعـــــــــــــــار ســـــلـــــع 
ومنتجات وتداول سلع مغشوشة 
ومـــخـــالـــفـــة لـــلـــمـــواصـــفـــات الـــقـــيـــاســـيـــة 

للجودة املعمول بها، فضاً عن 
مـــــــخـــــــالـــــــفـــــــة الـــــتـــــعـــــمـــــيـــــمـــــات 

والتوجيهات 
التي 

أصــــــــــــدرتــــــــــــهــــــــــــا يف اطـــــــــــــــــــــــار اإلجـــــــــــــــــــــــــــــــراءات 
االحرازية ملكافحة فــروس كورونا 

املستجد )كوفيد-19(.
وأشـــــــــــــــــــارت الــــــــــــدائــــــــــــرة، يف تــــقــــريــــر 
أصدرته أمس، بعنوان »اقتصادية 
أبوظبي يف مواجهة )كوفيد-19(«، 

25 إىل أنـــــــهـــــــا قـــــــامـــــــت بـــــإغـــــاق 
منشأة وصـــادرت 

مليوناً 

و79 ألــــفــــاً و695 ســـلـــعـــة مــغــشــوشــة 
ورديئة خال أكرث من 52 ألف زيارة 
مــــيــــدانــــيــــة ملــــنــــافــــذ بــــيــــع و1181 حــمــلــة 
تفتيشية ورقابية، منذ أول مارس 
وحـــتـــى 17 مــــن شـــهـــر مـــايـــو الــــجــــاري، 
كــــــمــــــا وجـــــــهـــــــت الـــــــــــدائـــــــــــرة خـــــــــــال هــــــذه 
الفرة 798 إنذاراً ملنشآت مخالفة، 
وأصـــــــــــــــــــــــــــــــــدرت 192 مـــــــــخـــــــــالـــــــــفـــــــــة بـــــحـــــق 

منشآت اقتصادية مخالفة. 
ونـــــــــــــوهـــــــــــــت »اقـــــــــتـــــــــصـــــــــاديـــــــــة 
أبوظبي« بأنها أصدرت 
 ، تـــــــــــعـــــــــــمـــــــــــيـــــــــــمـــــــــــاً  32

بشأن 

اإلجـــــــــــــــــــــــــــــــراءات االحــــــــــــــــرازيــــــــــــــــة ملــــــواجــــــهــــــة 
الفروس، كما عقدت 12 اجتماعاً 
مــــــــع الــــــقــــــطــــــاع الــــــــخــــــــاص يف اإلمـــــــــــــــارة، 
لـــــلـــــتـــــعـــــرف اىل مـــــطـــــالـــــبـــــهـــــم وأوضــــــــــــــاع 
الــــــــــســــــــــوق، ووضــــــــعــــــــت 187 مــــلــــصــــقــــاً 
ارشـــــــــــــــــاديـــــــــــــــــاً عــــــــــــى األرض يف مــــــــراكــــــــز 
تجارية، تتعلق بتوعية املستهلكني 
بالحفاظ عــى التباعد االجتماعي، 
ووزعت 110 آالف مطبوعة ارشادية 
يف املـــــــــــــــراكـــــــــــــــز الــــــــــتــــــــــجــــــــــاريــــــــــة واملـــــــــنـــــــــشـــــــــآت 
الــــــــــخــــــــــدمــــــــــيــــــــــة، تـــــــتـــــــعـــــــلـــــــق بــــــــــــــــاجــــــــــــــــراءات 
مـــكـــافـــحـــة »كــــــوفــــــيــــــد-19«، ووجــــهــــت 
ــــيـــــة بـــــخـــــمـــــس لــــغــــات  68 رســــــــالــــــــة نـــــصـ
حــــــــــــــــــول االجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراءات االحــــــــــــــــــرازيــــــــــــــــــة، 
ونشرت 64 فيديو توعوياً وإرشادياً. 
وأشــــــــــارت إىل أنــــهــــا أصـــــــــدرت 25 
مـــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــادرة لـــــــــلـــــــــتـــــــــخـــــــــفـــــــــيـــــــــف مــــــــــــــــــــن آثــــــــــــــــــــار 
»كـــــــــــــــــــــــــوفـــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــد-19« عـــــــــــــــــــــى مـــــــجـــــــتـــــــمـــــــع 
األعـــــــمـــــــال، كــــمــــا أصـــــــــــدرت 55 لـــوحـــة 
ملتابعة آثار الفروس عى االقتصاد 
يـــومـــيـــاً، وأصــــــدرت ثــاثــة تــقــاريــر و11 
دراســــــــــة اقــــتــــصــــاديــــة حـــــــول تــــداعــــيــــات 
الـــــــــــــــفـــــــــــــــروس، وخــــــــمــــــــســــــــة مــــــــــؤشــــــــــرات 
ملــــــتــــــابــــــعــــــة حـــــــــالـــــــــة االقـــــــــتـــــــــصـــــــــاد يف ظــــل 

»كورونا« يومياً.

أغلقت 25 منشأة وصادرت 
مليون سلعة

»اقتصادية 
أبوظبي« تتلقى 

3937 شكوى 
حول ارتفاع أسعار 
وسلع مغشوشة

أنشطة سياحية مسموحة

مرافق غير 
مسموح فتحها

بّين تعميم »دبي للسياحة« بخصوص »األنشطة السياحية األخرى«، 
أنه يسمح بجميع األنشطة السياحية والرياضية التي ُتمارس في 

ين أو أقل،  الهواء الطلق بشكل فردي أو مع خمسة أفراد آخر
وجميع األنشطة الرياضية المائية المسموح بها، إضافة إلى تأجير 

قوارب النزهة والسياحة وما إلى ذلك، وتأجير الدراجات، وتأجير 
المعدات، بما في ذلك الدراجات ومعدات التأجير لألفراد، 

والقوارب، والـ»جت سكي«، و»سكاي دايف«، في حين يمنع 
األنشطة السياحية الخارجية لمجموعات كبيرة تتكون من أكثر من 
خمسة أشخاص، وجميع األنشطة السياحية والرياضية الداخلية، 

والحفالت والفعاليات.
وأشار التعميم إلى أن الشواطئ العامة مغلقة وغير متاحة 

للجمهور، لكن يسمح بإمكانية تقديم المأكوالت والمشروبات، 
والسماح للمطاعم والمقاهي وعربات الطعام بمعاودة 

نشاطها شريطة اتباع اإلرشادات.
وشدد على أن الدخول إلى الشواطئ مسموح لنزالء الفندق 

فقط، فيما ال يمكن للضيوف الخارجيين ومن غير نزالء الفندق شراء 
تذاكر دخول للشواطئ، التي يمكن إعادة فتحها بسعة %50 

 على التباعد االجتماعي.
ً
حفاظا

أوضح تعميم صادر عن 
»دبي للسياحة«، موّجه 

للمنشآت والشقق 
الفندقية، أن المرافق غير 
المسموح فتحها، تشمل 

غرف الصالة، والحدائق 
المائية والترفيهية، سواء 
تابعة للفندق أو مستقلة 
 
ً
عن مرافق الفندق، فضال

عن المسابح بما فيها 
المسابح على أسطح 

الفنادق، والمناطق 
المحيطة بها. 

كما تمنع الحفالت 
والفعاليات الخاصة، وغرف 

االستحمام وتغيير 
المالبس، ووحدات 
»الساونا« والبخار، 

ومرافق المنتجع الصحي 
ووحدة البخار وخدمة 

التدليك.

االشتراطات تتعلق بالمنشآت الفندقية والمطاعم 
العائمة ومواقع إقامة الفعاليات والرحالت الداخلية.

عبير عبدالحليم À أبوظبي

»اقتصادية أبوظبي« أصدرت 25 مبادرة للتخفيف من آثار »كوفيد-À .»19 أرشيفية

 بشأن اإلجراءات 
ً
إصدار 32 تعميما

االحترازية لمواجهة »كورونا«.
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استقبلت الــبــنــوك الــوطــنــيــة العاملة 
بـــالـــدولـــة قـــرابـــة 90% مـــن الــــزيــــادة يف 
الودائع املصرفية، خالل شهر أبريل 
املـــــــــــــــــايض، بــــــمــــــا يـــــــــعـــــــــادل 18.2 مــــلــــيــــار 
درهـــــــــــم، فـــيـــمـــا اســـــتـــــحـــــوذت نـــظـــرتـــهـــا 
األجــنــبــيــة عـــى حــصــة الــــــ10% املتبقية 
بــــواقــــع 2.1 مـــلـــيـــار درهــــــــم، بـــإجـــمـــايل 
زيــــــــــــــــــادة يف الــــــــــــــودائــــــــــــــع، خــــــــــــالل أبــــــريــــــل 
املـــــايض، بــقــيــمــة 20.3 مــلــيــار درهــــم، 
وذلـــــــــــــــــك بــــــحــــــســــــب بــــــــيــــــــانــــــــات صـــــــــــــــــادرة، 

أمس، عن املصرف املركزي.
وبــلــغ إجــمــايل الــودائــع املصرفية 
يف الـــبـــنـــوك الـــوطـــنـــيـــة، بـــنـــهـــايـــة أبـــريـــل 
املــــــــــــــــايض، تــــــريــــــلــــــيــــــونــــــاً و651.1 مــــلــــيــــار 
درهم، مقارنة مع تريليون و632.9 
ملياراً بنهاية مارس السابق، بزيادة 
شــهــريــة قـــدرهـــا 18.2 مــلــيــار درهــــم، 

تعادل نمواً نسبته %1.1.
وبــيــنــت اإلحــــصــــاءات أن إجــمــايل 
الودائع املصرفية يف البنوك األجنبية 
بــــلــــغ، بـــنـــهـــايـــة أبـــــريـــــل املـــــــــايض، بــقــيــمــة 
221.1 مــــلــــيــــار درهـــــــــــم، مــــقــــابــــل 219 
مـــلـــيـــار درهـــــــــم، بـــنـــهـــايـــة مــــــــارس الـــــذي 
ســـبـــق، بـــــزيـــــادة شـــهـــريـــة قــيــمــتــهــا 2.1 
مــــلــــيــــار درهــــــــــــم، تــــــــــــوازي نــــــمــــــواً نـــســـبـــتـــه 

.%0.9
مــــــــــــــــــن جــــــــــــــانــــــــــــــبــــــــــــــه، قــــــــــــــــــــــــال الــــــــخــــــــبــــــــر 
املـــــــــصـــــــــريف، مــــصــــطــــفــــى الــــــــركــــــــابــــــــي، إن 
ــــتـــــعـــــامـــــل مـــع  »الــــــعــــــمــــــالء يــــفــــضــــلــــون الـ
البنوك الوطنية، السيما يف أوقات 
األزمــــــــــــــــــات، وهــــــــــــذا ظـــــهـــــر جـــــلـــــيـــــاً وقـــــت 
ــــيـــــة خـــــــــالل عـــــام  ــــاملـ األزمـــــــــــــة املـــــالـــــيـــــة الـــــعـ
2008، ويتأكد حالياً يف ظل انتشار 
)كــوفــيــد-19(، حيث تتجه إيــداعــات 
املــــــــــقــــــــــيــــــــــمــــــــــن بــــــــــــــقــــــــــــــوة نـــــــــــحـــــــــــو املــــــــــــــصــــــــــــــارف 
ــــارف  ــ ــــــصـ ــــيــــــة«، مــــضــــيــــفــــاً أن »املـ ــــنــ الــــــوطــ
الـــــــــــوطـــــــــــنـــــــــــيـــــــــــة نـــــــــــجـــــــــــحـــــــــــت، عــــــــــــــــى مــــــــــــــــدار 
الــســنــوات املــاضــيــة، يف تــوظــيــف بنية 

تــكــنــولــوجــيــة ســـّهـــلـــت أيــــضــــاً عــمــلــيــات 
الــــــســــــحــــــب واإليــــــــــــــــــــــــــداع، وإجــــــــــــــــــــراء كـــل 
املعامالت عرب اإلنرتنت والتطبيقات 
ــــا رفـــــــــع مـــــــن مــــســــتــــويــــات  الــــــذكــــــيــــــة، بـــــمـ
الــثــقــة«، وأكـــد أن الــودائــع املصرفية 
عــــادة مـــا تــكــون مــضــمــونــة بــضــمــانــات 
حــكــومــيــة قـــويـــة، بــجــانــب أن الــبــنــوك 
الـــوطـــنـــيـــة جـــــزء أســــــايس مــــن اقــتــصــاد 
الــــــــدولــــــــة، وتــــــحــــــرص الــــحــــكــــومــــة عـــى 
استقراره ومالءته املالية، بل وتضع 
ودائــــــــــعــــــــــهــــــــــا بـــــــــــــــه، وهـــــــــــــــــــذا ســــــــبــــــــب آخــــــــر 
للثقة، وتفضيل االحتفاظ باألموال 

بها.
وأشـــار الــركــابــي إىل أن تــداعــيــات 
انــــتــــشــــار فــــــــروس »كــــــــورونــــــــا« جــعــلــت 
الــدول تنغلق عى نفسها اقتصادياً 
واجتماعياً، ومن الطبيعي أن تتجه 
األمـــــوال نــحــو الــبــنــك الــوطــنــي يف ظل 
عــدم وضــوح الــرؤيــة لــعــودة النشاط 

العاملي مجدداً.
وتــــــــــــــابــــــــــــــع: »مـــــــــــــــن مــــــــــــزايــــــــــــا الـــــــبـــــــنـــــــوك 
ــــيــــــف مــــوظــــفــــن  ــــة أيــــــــضــــــــاً تــــــوظــ ــيــ ــ ــنــ ــ الــــــوطــ
يـــــــتـــــــحـــــــدثـــــــون الـــــــلـــــــغـــــــة الــــــــعــــــــربــــــــيــــــــة، ويف 
الــوقــت ذاتــه يجيدون لغات أخــرى، 
بــــــــــــمــــــــــــا يــــــــــعــــــــــطــــــــــي الــــــــــعــــــــــمــــــــــيــــــــــل راحــــــــــــــــــــــــــــة يف 
الـــــــــتـــــــــعـــــــــامـــــــــل«، الفــــــــــتــــــــــاً إىل أن هــــيــــكــــل 
الودائع املصرفية يف الدولة ملصلحة 
البنوك الوطنية التي تستحوذ عى 
الـــحـــصـــة األكـــــــرب عــــــــادة، خــــصــــوصــــاً يف 

أوقات األزمات.
أبوظبي À اإلمارات اليوم

»دبي للسيليكون« تنجز 
3000 معاملة عن ُبعد 

ين خالل شهر
أنـــــــــــــــجـــــــــــــــزت ســـــــــلـــــــــطـــــــــة واحــــــــــــــــــــــــة دبــــــــــي 
ــــيـــــكـــــون أكــــــــــــر مـــــــــن 3000  ــــلـ ــــيـ ــــلـــــسـ لـ
معاملة عن ُبعد، بقيمة تقارب 
10 مـــــــــــــــــــاليـــــــــــــــــــن درهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم خـــــــــــــــالل 
ــــــن مـــنـــتـــصـــف  شـــــهـــــريـــــن، وذلـــــــــــك مـ
مـــــــــــــــارس املـــــــــــــــايض حــــــتــــــى مـــنـــتـــصـــف 
مـــــــايـــــــو الـــــــــــجـــــــــــاري، بــــــالــــــتــــــزامــــــن مـــع 
تــطــبــيــقــهــا إجــــــــــراءات الـــعـــمـــل عــن 

ُبعد.
وأكــدت »الواحة« يف بيان، 
أمس، أنه إىل جانب الخدمات 
الـ395 اإللكرتونية والذكية التي 
توفرها، أطلقت )الواحة( سبع 
خــدمــات إلكرتونية جــديــدة عى 
مـــــــــــنـــــــــــصـــــــــــة خـــــــــــــــــدمـــــــــــــــــة الــــــــــــــعــــــــــــــمــــــــــــــالء، 
أضـــافـــتـــهـــا إىل قـــائـــمـــة الـــخـــدمـــات 
املــــــــتــــــــاحــــــــة عــــــــــن بـــــــعـــــــد يف مــــــتــــــنــــــاول 
املتعاملن والــســكــان والــشــركــاء 
الـــــــــــتـــــــــــجـــــــــــاريـــــــــــن، وهــــــــــــــــــي خـــــــــدمـــــــــات 
تــجــديــد الـــعـــدد املـــحـــدد ألذونـــــات 
الـــــعـــــمـــــل، واســــــتــــــصــــــدار وتــــجــــديــــد 
وإلــــغــــاء بـــطـــاقـــات الــــدخــــول لــكــل 
مـــــــــــــن وحــــــــــــــــــــــــــدات الــــــــتــــــــمــــــــلــــــــك الـــــــحـــــــر 

ومكاتب املقر الرئيس.
وقــــال نــائــب رئــيــس تــنــفــيــذي 
االسرتاتيجية و الدعم املؤسيس 
واملــــخــــاطــــر يف ســـلـــطـــة واحــــــة دبـــي 
لــــــلــــــســــــيــــــلــــــيــــــكــــــون، بـــــــــــــــدر بــــــــوهــــــــنــــــــاد: 
»بسبب البنية التحتية الرقمية 
الـــتـــي أرســتــهــا ســلــطــة واحــــة دبــي 

للسيليكون عى مدى سنوات، 
أنجزنا خالل الشهرين املاضين 
أكـــــــــــر مــــــــن 3000 مـــــعـــــامـــــلـــــة عـــن 
ُبــــــــــعــــــــــد، بـــــــــاالســـــــــتـــــــــفـــــــــادة مــــــــــن 395 
خـــــــــدمـــــــــة إلـــــــــكـــــــــرتونـــــــــيـــــــــة، ومـــــنـــــصـــــة 
)هــــــــــــــــــــــــــــادي( الـــــــــعـــــــــامـــــــــلـــــــــة بـــــتـــــقـــــنـــــيـــــات 
الذكاء االصطناعي، التي سبق 
لــســلــطــة الـــواحـــة تــفــعــيــلــهــا نــهــايــة 
الــــــــعــــــــام املـــــــــــــــايض، يف إطـــــــــــــار خـــطـــة 
االســــــــرتاتــــــــيــــــــجــــــــيــــــــة نـــــــحـــــــو الــــــتــــــحــــــول 

الرقمي الشامل«.
وأضـــــــــاف: »أســـهـــمـــت حــزمــة 
ــــفـــــاءات ومـــحـــفـــزات األعـــمـــال  اإلعـ
الــــــتــــــي نــــفــــذتــــهــــا ســــلــــطــــة الـــــــواحـــــــة، 
أخراً، إىل جانب املرونة وسرعة 
اإليــــقــــاع، يف الــتــكــيــف مـــع الـــواقـــع 
الــــــــجــــــــديــــــــد الــــــــــــــــذي أبــــــــــدتــــــــــه إدارات 
وأقسام وكوادر سلطة الواحة، 
يف إقــــــــــــــــــبــــــــــــــــــال املـــــــــــتـــــــــــعـــــــــــامـــــــــــلـــــــــــن عــــــى 
الـــــــخـــــــدمـــــــات اإللـــــــكـــــــرتونـــــــيـــــــة ورفــــــــع 
وترة إنجاز املعامالت عن ُبعد، 
لــتــقــارب قيمة املــعــامــالت املنجزة 
بهذه الطريقة 10 مالين درهم 

خالل شهرين فقط«.
وتــــشــــمــــل قــــائــــمــــة الــــخــــدمــــات 
اإللـــــــكـــــــرتونـــــــيـــــــة والــــــــذكــــــــيــــــــة الـــــــــــــــ395 
املقدمة للمتعاملن، معامالت 
ــــتـــــأجـــــر  الـــــعـــــقـــــود والـــــتـــــوظـــــيـــــف والـ

والصيانة.
دبي À اإلمارات اليوم

إجمالي الودائع المصرفية في البنوك الوطنية بلغ بنهاية أبريل 
 و651.1 مليار درهم. ■ أرشيفية

ً
تريليونا

تـــجـــاوبـــت أســــــواق املـــــال يف الــــدولــــة، 
أمـــس، إيــجــابــاً مــع أخــبــار اســتــئــنــاف 
األنـــــــشـــــــطـــــــة االقــــــــتــــــــصــــــــاديــــــــة يف إمــــــــــــارة 
دبي، وبدء عودة الحياة لطبيعتها 
تدريجياً، حيث ارتفعت املؤشرات 
الــرئــيــســة لـــســـوق دبـــي املــــايل وســـوق 
ــــبـــــي لــــــــــــأوراق املـــــالـــــيـــــة، ومـــعـــهـــا  أبـــــوظـ
أحــجــام تـــداول تــقــارب نــصــف مــلــيــار 

درهم بكال السوقن.
ــــة الـــــســـــوقـــــيـــــة  ـــمــ ــ ــيـ ــ ـــقــ ــ وســــــجــــــلــــــت الـ
للشركات املدرجة مكاسب بقيمة 
ــــيـــــارات درهـــــــــم، واســــتــــحــــوذ  ــــلـ 6.4 مـ
ســوق دبــي املــايل عــى الــزخــم األكــرب 
خــالل أوىل جلسات ما بعد عطلة 
ــــلــــــق املـــــؤشـــــر  ــــيـــــث أغــ ــــيـــــد الـــــفـــــطـــــر، حـ عـ
العام عى ارتفاع بنسبة %2.35، 
ــــاً أكـــــــــرب مـــــكـــــاســـــب يـــــومـــــيـــــة لـــه  مـــــحـــــقـــــقـ
خــــالل فــــرتة شـــهـــر، وأعــــى مــســتــوى 
ــــفـــــع  ــــنـــــذ ثــــــالثــــــة أســــــابــــــيــــــع، فــــيــــمــــا ارتـ مـ
مـــــــــؤشـــــــــر ســــــــــــــوق أبـــــــــوظـــــــــبـــــــــي لــــــــــــــــــأوراق 

املالية بنسبة %0.51.
مـــــــن جــــانــــبــــهــــمــــا، قــــــــال مــــحــــلــــالن 
ــــيـــــان إن أســــــــــواق املـــــــــال تــــجــــاوبــــت  ــــالـ مـ
بـــــــــــــقـــــــــــــوة مــــــــــــــــع قـــــــــــــــــــــــــرار حـــــــــــكـــــــــــومـــــــــــة دبـــــــــــي 
ــــنـــــاف الـــــحـــــركـــــة االقـــــتـــــصـــــاديـــــة،  ــئـ ــ ــتـ ــ اسـ
وبدء عودة األعمال، ورفع الحظر 
الـــتـــدريـــجـــي، وهـــــذا يـــبـــشـــر بــإمــكــانــيــة 
تـــــــــــعـــــــــــويـــــــــــض الـــــــــــخـــــــــــســـــــــــائـــــــــــر املـــــــــــاضـــــــــــيـــــــــــة، 
وبــمــزيــد مــن األداء اإليــجــابــي خــالل 

الفرتة املقبلة.

سوق دبي
وتفصيالً، أغــلــق مــؤشــر ســوق دبي 
املـــــايل مـــرتـــفـــعـــاً بــنــســبــة 2.35% عــنــد 
مــســتــوى 1984 نــقــطــة، وبــتــداوالت 
بــــــلــــــغــــــت قـــــيـــــمـــــتـــــهـــــا اإلجــــــــمــــــــالــــــــيــــــــة 326 
مــــلــــيــــون درهــــــــــم، وارتـــــفـــــعـــــت أســـهـــم 
26 شـــركـــة مـــن أصــــل 31 شـــركـــة تــم 
تــــداولــــهــــا، بـــيـــنـــمـــا انـــخـــفـــضـــت أســـهـــم 

ثـــــــالث شــــــركــــــات، وبــــقــــيــــت شــــركــــتــــان 
ــــار  ــــمـ ــــفــــــل ســــهــــم »إعـ ــــبــــــات. وأقــ عــــــى ثــ
الــــعــــقــــاريــــة« مـــرتـــفـــعـــاً بـــنـــســـبـــة %5.7 
عــــــنــــــد 2.58 درهـــــــــــــــــم، وبــــــــــتــــــــــداوالت 
تــــجــــاوزت 26 مـــلـــيـــون ســـهـــم، بــيــنــمــا 
ارتــــــــــــفــــــــــــع ســــــــهــــــــم »ديــــــــــــــــــــــار لــــــلــــــتــــــطــــــويــــــر« 
بـــنـــســـبـــة 4.1% عـــنـــد 0.28 درهـــــم، 
ــــيــــــون  ــلــ ــ وبـــــــــــــــــتـــــــــــــــــداوالت قــــــــــــاربــــــــــــت 19 مــ

سهم.
ــــار مــــولــــز«  ــــمــ ــــفــــــع ســــهــــم »إعــ وارتــ
بـــنـــســـبـــة 5.8% عـــنـــد 1.28 درهـــــم، 
وبــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــداوالت 17 مــــــــــلــــــــــيــــــــــون ســــــهــــــم 
تــقــريــبــاً، بــيــنــمــا انــخــفــض ســهــم بــنــك 

»اإلمـــارات دبــي الــوطــنــي« بــأقــل من 
1% عند 8.93 دراهم، وبتداوالت 

تجاوزت تسعة مالين سهم.

سوق أبوظبي
وأنــــــــــــــهــــــــــــــى مــــــــــــؤشــــــــــــر ســــــــــــــــــوق أبــــــــوظــــــــبــــــــي 
لـــــــــــــــــــــــأوراق املـــــــــالـــــــــيـــــــــة جــــــلــــــســــــة أمـــــــــــس، 
عـــــنـــــد   %0.51 بـــــــنـــــــســـــــبـــــــة  مـــــــــرتـــــــــفـــــــــعـــــــــاً 
مــســتــوى 4134 نــقــطــة، وبــتــداوالت 
بــــــلــــــغــــــت قـــــيـــــمـــــتـــــهـــــا اإلجــــــــمــــــــالــــــــيــــــــة 185 
مـــــــــلـــــــــيـــــــــون درهـــــــــــــــــــــــــم. وارتـــــــــــــــفـــــــــــــــع ســـــهـــــم 
مـــــــــــصـــــــــــرف »أبـــــــــــوظـــــــــــبـــــــــــي اإلســـــــــــــالمـــــــــــــي« 
بــــنــــســــبــــة 3.3% عــــنــــد 3.4 دراهـــــــــم، 

وبــــــــــتــــــــــداوالت تــــــــجــــــــاوزت 10 مــــاليــــن 
ســـــهـــــم. وانـــــخـــــفـــــض ســـــهـــــم »إشــــــــــراق 
الـــــــــعـــــــــقـــــــــاريـــــــــة« بــــــنــــــســــــبــــــة 2.1% عــــنــــد 
0.24 درهم، وبتداوالت تجاوزت 
خمسة مالين سهم، بينما ارتفع 
ســـــهـــــم »دانــــــــــــة غــــــــــاز« بــــنــــســــبــــة %1.2 
عــــــنــــــد 0.67 درهـــــــــــــــــم، وبــــــــــتــــــــــداوالت 

تجاوزت خمسة مالين سهم.

تخفيف اإلجراءات
مــــــــن جـــــــانـــــــبـــــــه، قـــــــــــال املــــــــديــــــــر بــــشــــركــــة 
ــــيــــــة«،  ــــالــ »األنــــــــــصــــــــــاري لـــــلـــــخـــــدمـــــات املــ
عــــــــبــــــــدالــــــــقــــــــادر شــــــــعــــــــث، إن »بـــــــــــــــوادر 

انــــــــــفــــــــــراج جــــــائــــــحــــــة )كـــــــــــــورونـــــــــــــا( بــــــدت 
تلوح يف األفق، مع قيام عدد كبر 
مـــــــــن الــــــــــــــــــدول بـــــتـــــخـــــفـــــيـــــف إجــــــــــــــــــراءات 
العزل وإعادة فتح االقتصاد، بما 
انـــعـــكـــس إيــــجــــابــــاً عــــى أداء أســـــواق 
ــــيــــــة، ومـــــعـــــهـــــا أســـــواقـــــنـــــا  ــــاملــ ــــعــ املـــــــــــال الــ
املـــحـــلـــيـــة الــــتــــي تـــفـــاعـــلـــت إيـــــجـــــابـــــاً مــع 
قــــــــــــــــــــــرار اســــــــــتــــــــــئــــــــــنــــــــــاف الــــــــحــــــــركــــــــة 
االقــــتــــصــــاديــــة يف دبــــي، 
وعــــــــــــــــــودة الــــــنــــــشــــــاط 

التدريجي«، 
مــــــــــــــــــــــــــــــؤكــــــــــــــــــــــــــــــداً أن 
»هــــــــــــــــــــــذا الــــــــــــقــــــــــــرار 
ــــلــــــق  ــــيــــــخــ جـــــــــــــــــــاء لــ
تـــــــــــــــوازنـــــــــــــــاً كــــــــبــــــــراً 
يـــــــــــحـــــــــــتـــــــــــاج إلــــــــيــــــــه 

الجميع، 
إضـــــــــــــــــــــــــافـــــــــــــــــــــــــة إىل 

تعطش 
املستثمرين 

الرتـــــــــــــــفـــــــــــــــاع األســـــــــــــــــــــــــواق، 
أســــــــــــــــــــــــوة بــــــــنــــــــظــــــــرتــــــــهــــــــا األمــــــــــركــــــــــيــــــــــة 
واألوروبــيــة التي تسجل ارتفاعات 
مــتــتــالــيــة لــلــجــلــســة الــســابــعــة، الــتــي 
تـــــزامـــــن جــــــزء مـــنـــهـــا مـــــع عـــطـــلـــة عــيــد 
الــــــــــفــــــــــطــــــــــر املـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــارك، لـــــــــــــــــــذا حــــــــــاولــــــــــت 

األسواق اللحاق بالركب«.
مـــــــــــــــــن جــــــــــــهــــــــــــتــــــــــــه، أكــــــــــــــــــــــد الــــــــخــــــــبــــــــر 
بـــأســـواق املـــــال، عــمــيــد كـــنـــعـــان، أن 
ــــــن  ــــوقـ ــ ــــــسـ ــــالـ ــ »أحــــــــــــــجــــــــــــــام الــــــــــــــــتــــــــــــــــداول بـ
سجلت ارتفاعات جدية، السيما 
يف )دبي املايل(، حيث بلغ املجموع 
قــــــرابــــــة نــــصــــف مــــلــــيــــار درهـــــــــــم، وهــــو 
رقـــم لــم نــشــهــده يف الــســوقــن مــنــذ 
فــــــــــــــــــــــــــــــرتة كــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــرة«، مــــــــــــــــــــــــــؤكــــــــــــــــــــــــــداً أن 
ــــار  ــبـ ــ املــــســــتــــثــــمــــريــــن تــــــجــــــاوبــــــوا مـــــــع أخـ
إعــــــــــــــــــادة الــــــــنــــــــشــــــــاط االقــــــــــتــــــــــصــــــــــادي يف 
إمــــــــــــــــــــارة دبـــــــــــــــــي، الـــــــــتـــــــــي تـــــــعـــــــد مـــــــــركـــــــــزاً 
ـــــاً، بــــجــــانــــب  ـــــمـ ـــــهـ ــــاً مـ ــــيـ ــــيـــــمـ ــــلـ تــــــجــــــاريــــــاً إقـ
ارتــفــاعــات األســـواق الــعــاملــيــة خــالل 
فرتة عطلة عيد الفطر، بما أعطى 

مــــــؤشــــــراً إىل بـــــــدء تـــــعـــــايف االقــــتــــصــــاد 
الــــــــــــــعــــــــــــــاملــــــــــــــي وعـــــــــــــــــــــــــــــــــودة الــــــــــــــحــــــــــــــيــــــــــــــاة إىل 

. طبيعتها
وبّن كنعان أن قرابة 25% من 
تـــداوالت ســوق دبــي املـــايل، أمــس، 
ــــركــــــزت عــــــى ســــهــــم بــــنــــك اإلمــــــــــارات  تــ
دبـــــــــــي الــــــــوطــــــــنــــــــي، بـــــســـــبـــــب مـــــراجـــــعـــــة 
األوزان الــدوريــة الــتــي مــن املــقــرر أن 
ــــر األســــــــــــواق  ــ ــــــؤشـ تـــــتـــــم الــــــــيــــــــوم عــــــــى مـ
ــــــة، إضــــــــافــــــــة إىل تـــــعـــــامـــــالت  ــئـ ــ ــ ـــاشـ ــ ـــنــ ـــ الـ
ــــة عـــــــــــى أســـــــــــهـــــــــــم: »إعـــــــــمـــــــــار  ــ ــــــوظـ ــــحـ ــ ــلـ ــ ــ مـ
الــعــقــاريــة«، و»دبــــي واإلســـالمـــي«، 

و»االتحاد العقارية«.
ــــــع أن األســــــــــــــواق بـــوســـعـــهـــا  ــــابـ ــ وتـ
ــــيـــــة  تـــــعـــــويـــــض فــــــــــرتة الـــــخـــــســـــائـــــر املـــــاضـ
ــــــالل  ــــــد خـ ــيـ ــ ــ ــــجـ ــ ــــــد مـــــــــن األداء الـ ــــزيـ ــ ــــمـ ــ بـ
الـــــــــــفـــــــــــرتة املــــــــقــــــــبــــــــلــــــــة، لــــــــكــــــــن يـــــــبـــــــقـــــــى أن 
يــنــعــكــس ذلــــك أيـــضـــاً عـــى الــبــيــانــات 
املالية للشركات، التي ربما تحتاج 
حتى نهاية العام الجاري، ليتأكد 
مـــدى اســتــيــعــابــهــا لــتــأثــر وتــداعــيــات 

»كوفيد-19«.

6.4 مليارات درهم مكاسب سوقية لألسهم خالل جلسة واحدة

أمل المنشاوي À أبوظبي

استئناف الحركة االقتصادية في دبي ينعكس 
 على أسواق المال

ً
إيجابا

عبدالقادر شعث:

»بوادر انفراج جائحة 
 
ً
)كورونا( انعكست إيجابا

على أداء األسواق 
العالمية والمحلية«.

%90
من الزيادة 

في الودائع تّتجه 
إلى البنوك الوطنية

بقيمة 18.2 مليار درهم خالل أبريل

سوق دبي المالي حقق أكبر 
مكاسب يومية له خالل فترة شهر. 

À أرشيفية

إجمالي الودائع المصرفية 
في البنوك األجنبية بلغ، 
بنهاية أبريل، 221.1 مليار 

درهم.
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تقنية

كـــــــشـــــــف تـــــــقـــــــريـــــــر حـــــــــديـــــــــث تـــــــــــنـــــــــــاول آخـــــــر 
مـــــــــبـــــــــيـــــــــعـــــــــات وأداء  الـــــــــــــــــتـــــــــــــــــطـــــــــــــــــّورات يف 
مــعــالــجــات الــحــاســبــات املــحــمــولــة عن 
أداء قـــــوي ملـــعـــالـــجـــات شـــركـــة »إيــــــه إم 
دي« الجديدة طــراز »رايــزن 4000«، 
ــــبـــــات املـــــحـــــمـــــولـــــة،  ــــلـــــحـــــاسـ املـــــخـــــصـــــصـــــة لـ
ــــيـــــث تـــــصـــــاعـــــدت مــــبــــيــــعــــاتــــهــــا بـــــصـــــورة  حـ
ــــبـــــت  ــــقـ الفــــــــتــــــــة خـــــــــــــال الــــــــــفــــــــــرة الــــــــتــــــــي أعـ
طرحها رسمياً، لتبلغ حصة الشركة 
مــــن هـــــذه الـــنـــوعـــيـــة مــــن املـــعـــالـــجـــات يف 
السوق العاملية 16.3% للمرة األوىل 
يف تاريخها، ما يعد تطوراً بارزاً يشري 
ــــد الـــلـــعـــبـــة  ــــواعــ إىل تـــغـــيـــري واضـــــــــح يف قــ
ــــلـــــت تـــهـــيـــمـــن  بــــــهــــــذه الــــــــســــــــوق، الــــــتــــــي ظـ
عليه معالجات شركة »إنتل« طوال 

العقود املاضية.
وأوضـــــــــــــــــح الــــــتــــــقــــــريــــــر الــــــــــصــــــــــادر عـــن 
شـــــــــــــــركـــــــــــــــة »مـــــــــــــــــــــــــــريكـــــــــــــــــــــــــــوري« لــــــــــأبــــــــــحــــــــــاث 
املــــــــــــتــــــــــــخــــــــــــصــــــــــــصــــــــــــة يف بـــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــوث ســـــــــــــــوق 
الحاسبات الشخصية أن شركة »إيه 
إم دي« حققت السيطرة عىل حصة 
مـــــــــعـــــــــالـــــــــجـــــــــات  ســـــــــــــــــــــــوق  مــــــــــــــــــن   %16.3
ــــبـــــات املــــحــــمــــولــــة الــــقــــائــــمــــة عــىل  الـــــحـــــاسـ
معمارية »إكس 86«، بفضل األداء 
الــقــوي والــافــت ملعالجات »رايـــزن«، 
الســيــمــا الــجــيــل الــجــديــد مــنــهــا »رايــــزن 
4000«، الذي يضم طرازين متنّوعي 

اإلمكانات.

طرازان مختلفان
ــــتـــــقـــــريـــــر أن الــــــــطــــــــراز األول هـــو  وبـــــــــــّن الـ
»رايـــــــــــــــــــزن 4000 يــــــــــــــو«، ويــــــعــــــمــــــل عـــىل 
مـــعـــدل طـــاقـــة مــنــخــفــض يــصــل إىل 15 
واط فقط، ومخصص لاستخدامات 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة الـــــعـــــاديـــــة الــــتــــي ال تــتــطــلــب 
أداًء مميزاً، مشرياً إىل أنه يضم أربع 
أنــــــويــــــة أو مــــــحــــــاور داخــــــلــــــيــــــة، وأربـــــعـــــة 
مــــــــســــــــارات ملــــعــــالــــجــــة الــــــبــــــيــــــانــــــات، الــــتــــي 
يطلق عليها »خيوط« املعالجة، فيما 
يمكن أن يتدرج هذا الطراز ليصل إىل 
ثــمــانــيــة مـــحـــاور داخـــلـــيـــة، و16 مـــســـاراً 

ملعالجة البيانات.
وأضــــــــــــــــاف أن الــــــــــطــــــــــراز الــــــــثــــــــاين هـــو 
»رايــــــــــــــزن 4000 إتــــــــــــش«، يــــعــــمــــل عـــىل 
مــعــدل طــاقــة مرتفع نسبياً يصل إىل 
مــــــــــــخــــــــــــصــــــــــــص  هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو  و  ، ط ا و  4 5
لـــــاســـــتـــــخـــــدامـــــات الــــــتــــــي تــــتــــطــــلــــب أداًء 
عــــــــــــالــــــــــــيــــــــــــاً، كــــــــــــاأللــــــــــــعــــــــــــاب اإللـــــــــكـــــــــرونـــــــــيـــــــــة 
والـــــرســـــومـــــيـــــات، ويــــــــأيت بــــــــردد أعـــــىل، 
ويعمل بما يراوح بن ست إىل ثماين 
أنـــــــــويـــــــــة داخــــــــلــــــــيــــــــة، ويـــــــــدعـــــــــم مـــــــســـــــارات 
بـــــــــيـــــــــانـــــــــات مـــــــــتـــــــــعـــــــــددة ال تــــــــقــــــــل عـــــــــــن 16 
مساراً، ويقدم أداًء يقرب بشدة إن 

ــــاً مــــــع األداء الــــــذي  ــــاويـ ــتـــــسـ ــ لــــــم يــــكــــن مـ
تـــــــــحـــــــــقـــــــــقـــــــــه املـــــــــــــعـــــــــــــالـــــــــــــجـــــــــــــات املـــــــخـــــــصـــــــصـــــــة 

للحاسبات املكتبية.

»4000 يو«
من ناحية األداء، تقول »إيه إم دي« 
إن طــــــراز »4000 يـــــو« يــعــمــل بــســرعــة 
أكــــــــــر بــــنــــســــبــــة 4%، مــــــقــــــارنــــــة بـــــأحـــــدث 
معالج من »إنتل« من الفئة نفسها، 
وهـــــو املـــعـــالـــج »كــــــور آي 7 ـ 1065 جــي 
7«، عــــىل مـــســـتـــوى الـــــنـــــواة الـــــواحـــــدة، 
لكن هذا الفارق يتغري جذرياً يف حال 

تعّدد األنوية ليصل اىل 90%، وذلك 
بفضل عــدد األنــويــة األكــر يف معالج 

»رايزن«.
الــــــــخــــــــاص  وأضـــــــــــــافـــــــــــــت أن األداء 
بشريحة الرسوميات املدمجة مسبقاً 
باملعالج يتفوق يف »4000 يو« بنسبة 
18%، عن أداء »كور آي 7ـ  1065 جي 

7« يف معالجة الرسوميات.

»4000 إتش«
ويف ما يتعلق بأداء الطراز الثاين 
»4000 إتــــــش«، أفــــــادت »إيـــــه إم 

دي« بــأنــه يــقــدم أداًء أفــضــل من 
أداء مــــعــــالــــج »إنــــــتــــــل« مــــــن الـــفـــئـــة 
نفسها »كـــور آي 7 ـ 9750 إتــش« 
بــــــــــمــــــــــقــــــــــدار 5% يف حــــــــــالــــــــــة الــــــــــنــــــــــواة 
الـــواحـــدة، و45% يف حــالــة تــعــّدد 
األنـــــــويـــــــة، كــــمــــا يــــتــــفــــوق يف ســـرعـــة 
تـــشـــفـــري مـــلـــفـــات الـــفـــيـــديـــو املــنــتــجــة 
بــدقــة »4 كــيــه« بــمــقــدار 25% عن 
مــــــــــعــــــــــالــــــــــج »إنــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــل«، ويف حــــــــــال 
تــــــشــــــغــــــيــــــل األلــــــــــــــعــــــــــــــاب وعــــــمــــــلــــــيــــــات 
املــحــاكــاة الــريــاضــيــة والــفــيــزيــائــيــة، 
يـــــــتـــــــفـــــــوق »رايــــــــــــــــــــــزن 4000 إتــــــــــش« 

بنسبة %39.

تصميم متوازن
ووصــــــف خــــــراء يف مـــجـــال املــعــالــجــات 
الــتــصــمــيــم والـــبـــنـــيـــة املـــعـــمـــاريـــة وتــقــنــيــة 
الــتــصــنــيــع، الــتــي تــم بــهــا إنــتــاج »رايــــزن 
4000« بـــــطـــــرازيـــــه املــــخــــتــــلــــفــــن، بـــأنـــهـــا 
األكــــــــــــــــــــــر تــــــــــــــــــوازنــــــــــــــــــاً عـــــــــــــىل اإلطــــــــــــــــــــــــــاق بـــــن 
منتجات »إيه إم دي«، كونها قدمت 
ــــاع الـــــجـــــمـــــع بــــكــــفــــاءة  ــــطــ ــتــ ــ تــــصــــمــــيــــمــــاً اســ
عــالــيــة بــن جميع »املــتــعــارضــات«، أو 
العوامل املتعارضة يف مجال تصنيع 
املــــــــــــــعــــــــــــــالــــــــــــــجــــــــــــــات، مـــــــــــــــــن حـــــــــــيـــــــــــث الــــــــــــــــــــــوزن 
واملــــــســــــاحــــــة وعـــــــــــدد األنـــــــــويـــــــــة، ودرجـــــــــة 
الـــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــرارة الـــــــــــنـــــــــــاتـــــــــــجـــــــــــة، واســــــــــتــــــــــهــــــــــاك 
الـــــــــــــــــطـــــــــــــــــاقـــــــــــــــــة، ومــــــــــــــســــــــــــــتــــــــــــــويــــــــــــــات األداء 

والكفاءة.
القاهرة À اإلمارات اليوم

تقرير: يتفوق على »شرائح إنتل« باألداء والسرعة واستهالك الطاقة

»رايزن 4000« يرفع حصة »إيه إم دي«
في سوق المعالجات إلى %16.3

 بمهام العمل إلى حد كبير، حتى إنه 
ً
ينشغل المستخدم أحيانا

قد ينسى في غمرة انشغاله بعض المهام التي ينبغي 
 إذا استغرق في تصفح الـ»ويب« وانتقل من 

ً
أدائها، خصوصا

رابط إلى آخر. لذا فكر المطورون في تذكير هؤالء الذين ينسون 
المهام التي ينبغي عليهم القيام بها أثناء تصفحهم الـ»ويب« 

ليظل انتقالهم إلى كل عالمة تبويب جديدة يذكرهم بهذه 
المهام. 

ومن المتصفحات التي يمكن تنفيذ هذه المهمة من خاللها 
متصفح »غوغل كروم«، إذ يمكن من خالل االمتداد المعروف 

باسم New Tab to Tasks عرض كل عالمة تبويب جديدة 
يفتحها المستخدم لقائمة المهام الواجب عليه القيام بها. 

 
ً
فإذا كنت من مستخدمي »كروم« الذين يفضلون دوما
تذكيرهم بالمهام الواجب عليهم أدائها أثناء تصفحهم 

الـ»ويب«، يمكنك اتباع اآلتي لتنزيل االمتداد وإلحاقه بالمتصفح: 
توجه إلى صفحة سوق »كروم« على الـ»ويب« عبر هذا الرابط: 

)amLVX /shorturl.at(، ثم ضع داخل حقل البحث اسم 
االمتداد New Tab to Tasks وانقر زر »اإلدخال« Enter، لتظهر 

أمامك صفحة االمتداد على السوق، وعندها انقر فوق زر 
»اإلضافة إلى كروم« Add To Chrome ذات اللون األزرق في 

الجانب األيسر من اسم اإلضافة، وبعدها ستظهر نافذة 
 Add »جديدة، انقر داخلها فوق خيار »إضافة االمتداد

Extension، وانتظر حتى تظهر أمامك نافذة اإلعدادات الخاصة 
إضافة إلى ضبطها كما ترغب.

 من 
ً
حّسنت هواتف »آي فون 11« و»آي فون 11 برو«، كثيرا

ميزات الكاميرا، وقدمت الفرصة الستخدام العديد من 
العدسات في أنواع التصوير المختلفة. 

 Time-Lapse أنها أتاحت لمستخدمي وضع 
ً
ومن ذلك مثال

Video استخدام الكاميرا »فائقة االتساع« Ultra Wide أو 
 .Telephoto Lens »استخدام »العدسة المقربة

ويعني وضع Time-Lapse Video التقاط فيديو بمعدل 
ين فقط   لدرجة تصل إلى إطار واحد أو إطار

ً
إطارات قليل جدا

في الثانية الواحدة. فإذا كنت من مستخدمي تلك 
الهواتف، ورغبت في تغيير نوع العدسة أثناء التقاط فيديو 

بوضعTime-Lapse Video، اتبع الخطوات التالية: افتح 
تطبيق الكاميرا على هاتفك، ومرر فوق عدسة الكاميرا 

Viewfinder أي المشهد الظاهر أمامك على الشاشة من 
اليسار إلى اليمين إذا كنت تستخدم »الوضع العمودي« 

Portrait Orientation، أو من األعلى لألسفل في 
Time- لالنتقال إلى وضع Landscape »الوضع األفقي«

.Lapse
وإذا أردت استخدام الكاميرا فائقة االتساع، انقر فوق الزر الذي 

يحمل رقم »5« أعلى وضع Time-Lapse في نهاية 
الشاشة، أما إذا أردت التقاط الفيديو بالعدسة المقربة، انقر 

 التقاط 
ً
فوق الزر الذي يحمل رقم »2«. ويمكنك أيضا

الفيديوهات في وضع Time lapse Videos باستخدام 
الكاميرا األمامية، لكن حينئذ لن تستطيع سوى استخدام 

العدسة المقربة.

تغيير نوع العدسة أثناء تصوير 
الفيديو

أعــلــنــت شــركــة »أوريـــجـــن« األمــريكــيــة 
عـــــن إطــــــــاق حـــــاســـــب مــــحــــمــــول جـــديـــد 
فــائــق األداء، بسعر يــصــل إىل 2000 

دوالر )7340 دهماً(.
وذكــــــــــــرت الـــــشـــــركـــــة أن الــــجــــهــــاز 
 )X-EON15( الــــــــجــــــــديــــــــد الــــــــفــــــــاخــــــــر 
يــعــتــمــد عـــىل املــعــالــجــات املــخــصــصــة 
ــــيــــــب املـــــكـــــتـــــبـــــيـــــة وبــــــطــــــاقــــــات  ــــلــــــحــــــواســ لــ
ــــقــــــة  ــــائــ الــــــــــرســــــــــومــــــــــيــــــــــات »نـــــــــفـــــــــيـــــــــديـــــــــا« فــ

األداء.
وأشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارت إىل أنـــــــــــــــــــــــــــــه يــــــــمــــــــكــــــــن 
ــــــن  لـــــــــلـــــــــمـــــــــســـــــــتـــــــــخـــــــــدمـــــــــن االخــــــــــــــــتــــــــــــــــيــــــــــــــــار بـ

مـــعـــالـــجـــات »Ryzen 5 3600« أو 
و  أ  3700X  7  Ryzen «
Ryzen 3900« مــن شركة 
»إيــــــه إم دي«، مـــوضـــحـــة أن 

الـــطـــراز األخــــري يــحــتــوي عـــىل 12 
 ،TurboBoost نـــــــــــواة مـــــــع تــــقــــنــــيــــة
 4.3 تــــــــــــصــــــــــــل ســــــــــــرعــــــــــــتــــــــــــه إىل  فــــــــــيــــــــــمــــــــــا 

غيغاهرتز.
وأضـــافـــت »أوريــــجــــن« أنــهــا تــوفــر 
إمـــــــــكـــــــــانـــــــــيـــــــــة االخــــــــــــتــــــــــــيــــــــــــار بـــــــــــــن بــــــــطــــــــاقــــــــات 
 GeForce RTXالرسوميات »نفيديا

.»2070 RTX«2060« و

وبّينت 
قــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  بــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ن  أ

التجهيزات التقنية للحاسب 
 IPS الــــــــجــــــــديــــــــد تـــــشـــــتـــــمـــــل عــــــــــىل شــــــــاشــــــــة
قياس 15.6 بوصة تدعم استعمال ما 
يصل إىل ثاث شاشات خارجية، عن 

ــــنـــــن مـــــن مـــنـــافـــذ  طـــــريـــــق اثـ
»DisplayPort 1.4« ومنفذ 
ذاكـــــــــــــــــرة  أن  إىل  الفـــــــــــتـــــــــــة   ،»HDMI«
الــــــــــــوصــــــــــــول الـــــــــعـــــــــشـــــــــوايئ تـــــــصـــــــل إىل 64 

غيغابايت.
ميامي À د.ب.أ

 
ً
»أوريجين« تطلق حاسبا

 فائق األداء
ً
محموال

أطلقت شركة »أمازفيت« الصينية 
ساعتها الذكية »Ares« الجديدة 
بـــســـعـــر يـــبـــلـــغ نـــحـــو 70 دوالراً )257 
درهـــــــــــــمـــــــــــــاً(. وأفــــــــــــــــــــادت الـــــــشـــــــركـــــــة بــــــأن 
ســـــاعـــــتـــــهـــــا الــــــــجــــــــديــــــــدة، الـــــــتـــــــي تــــدعــــم 

عـــمـــلـــيـــة اإلدخــــــــــــــال بــــالــــلــــمــــس، يـــبـــلـــغ 
وزنها 48 غراماً.

وأوضــحــت أن بــطــاريــة الساعة 
ســـــعـــــة 200 مـــــلـــــي أمـــــــبـــــــري/   ســـــاعـــــة، 
تـــتـــيـــح وقـــــــت تـــشـــغـــيـــل يــــصــــل إىل 15 

يوماً لاستخدام اليومي، يف حن 
إذا تـــــم عـــــــرض الـــــوقـــــت فــــقــــط، فــقــد 

تستمر البطارية حتى 90 يوماً. 
وأضافت أن الساعة الجديدة 
ــــاً  ــيــ ــ ــــاضــ ــــتــــــوي عــــــــىل 70 وضــــــــعــــــــاً ريــ ــــحــ تــ

 »GPS« اســــــــتــــــــنــــــــاداً إىل مــــســــتــــشــــعــــر
و»GLONASS«، كما يوجد أيضاً 
ــــتـــــشـــــعـــــر  ــــر تـــــــــــســـــــــــارع ومـــــسـ ــــتــــــشــــــعــ مــــــســ

ضغط.
بكين À د.ب.أ

»أمازفيت« تكشف عن ساعة 
ذكية جديدة

نصائح

. À من المصدر
ً
مبيعات معالجات »رايزن 4000« تصاعدت بصورة الفتة خالل الفترة التي أعقبت طرحها رسميا

معالجات »رايزن 4000«
تعتبر معالجات »رايزن 4000« الجيل الثالث من معالجات شركة 

»إيه إم دي« المخصصة للحاسبات المحمولة، التي يتم بناؤها 
ين 2«، وبتقنية التصنيع »7  على المعمارية المعروفة باسم »ز

نانو متر«، التي تعني أن المسافة الفاصلة بين كل »ترانزستور« 
وآخر على المعالج هي »7 نانو متر«، وبالتالي فهي مسافة 
تقل عن تقنيات التصنيع المستخدمة مع المعالجات السابقة، 

التي كانت تبلغ »12 نانو متر«.
والمعروف أن االنتقال الى تقنيات تصنيع تعتمد على مسافات 

 زيادة في عدد »الترانزستورات« الموضوعة 
ً
أقل، يعني تلقائيا

داخل المساحة نفسها من شريحة المعالج، األمر الذي يترجم في 
صورة استهالك طاقة أقل، وترددات أعلى، وحرارة أقل، مع عدد 

أنوية أو »محاور داخلية« أكبر من السابق، ومن ثم توفير دعم 
أعلى بكثير لكل من المكونات االخرى العاملة داخل الحاسب.

شاشة الحاسب الجديد 
تدعم استعمال 3 

شاشات خارجية. À  د.ب.أ

التذكير بالمهام عند 
فتح عالمات التبويب في »كروم«
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دعــــــم املــــخــــرج الـــســـيـــنـــمـــايئ املــكــســيــي 
الـــــــــفـــــــــائـــــــــز بــــــــــثــــــــــاث جــــــــــــوائــــــــــــز أوســــــــــــكــــــــــــار، 
ألفونسو كـــوارون، أول من أمس، 
حــــــــمــــــــلــــــــة لــــــــــضــــــــــمــــــــــان اســـــــــــــتـــــــــــــمـــــــــــــرار آالف 
عــامــات املـــنـــازل الـــلـــوايت ســّرحــن من 
عــــــــمــــــــلــــــــهــــــــن مـــــــــــؤقـــــــــــتـــــــــــاً خـــــــــــــــــــال جـــــــائـــــــحـــــــة 
»كـــــــــوفـــــــــيـــــــــد-19«، يف الــــــحــــــصــــــول عـــى 

رواتبهن. 
وقـــال كــــوارون )58 عــامــاً( الــذي 
فـــــــــــــاز بــــــــجــــــــائــــــــزة أوســـــــــــكـــــــــــار عــــــــــن أفـــــضـــــل 
مــــخــــرج، خـــــال حـــفـــل تــــوزيــــع جـــوائـــز 
ــــار لـــلـــعـــام املـــــــايض عــــن فــيــلــم  ــــكــ األوســ
»روما«: »تقع عى عاتقنا بصفتنا 
أربــــــــــــــــــــــاب عــــــــمــــــــل مــــــــســــــــؤولــــــــيــــــــة دفــــــــع 
رواتبهن يف هذا الوقت من عدم 

اليقني«. 
وأضــــــــــــــــــاف: »الـــــــــهـــــــــدف مـــن 
ــــتــــــذكــــــر  هــــــــــــذه الــــــحــــــمــــــلــــــة هــــــــــو الــ
بـــمـــدى أهـــمـــيـــة رعــــايــــة الــنــســاء 
الـــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــوايت يــــــــــهــــــــــتــــــــــمــــــــــمــــــــــن بــــــــــنــــــــــا، 

ــــــذي تــســتــحــقــه هــــؤالء  واالحــــــــــرام الـ
العامات«. 

وألــــــقــــــى كــــــــــــــوارون - الــــــــــذي ســـلـــط 
فــيــلــمــه الـــضـــوء عـــى عـــامـــات املـــنـــازل 
يف أمـــــــركـــــــا الــــاتــــيــــنــــيــــة - بــــثــــقــــلــــه وراء 
حــمــلــة قــــام بــهــا مـــركـــز دعــــم عــامــات 

املنازل وتدريبهن. 
وقــــــــــــالــــــــــــت املـــــــنـــــــظـــــــمـــــــة إن مـــــعـــــظـــــم 
عامات املنازل املكسيكيات، البالغ 
عـــددهـــن 2.3 مــلــيــون نــســمــة، لــيــس 

لـــــــــديـــــــــهـــــــــن ضـــــــــــمـــــــــــان اجــــــــــتــــــــــمــــــــــاعــــــــــي، وال 
يــمــكــنــهــن الــحــصــول عـــى مــســاعــدات 
ــــــروس  ــــيـــــة خـــــــــال أزمــــــــــة تـــــفـــــي فـ ــــالـ مـ

»كورونا« املستجد. 
وأوضـــحـــت: »تـــركـــت اآلالف من 
هــــؤالء الـــعـــامـــات مـــن دون عــمــل أو 
مـــــــــن دون أجــــــــــــر بــــــعــــــد انـــــــتـــــــشـــــــار وبـــــــــاء 

)وفيد-19( يف الباد«. 
وأضافت املنظمة: »العديد من 
أصـــــــــــــحـــــــــــــاب الـــــــــعـــــــــمـــــــــل طـــــــــلـــــــــبـــــــــوا مـــــنـــــهـــــن 
الــتــوقــف عـــن الــعــمــل لــحــمــايــة صحة 
األســــــــــــــــــــــرة، لـــــكـــــنـــــهـــــن لــــــــــم يـــــمـــــنـــــحـــــن أي 

ضمانات حول رواتبهن«.
وســجــلــت املــكــســيــك، الـــتـــي يــبــلــغ 
عــــــدد ســـكـــانـــهـــا 120 مـــلـــيـــون نـــســـمـــة، 
أكــــــــر مــــــن 71 ألــــــــف إصــــــابــــــة بــــفــــروس 
»كــــورونــــا«، وأكــــر مــن 7600 وفـــاة، 
وهـــــــــــــــــــي أعـــــــــــــــــــى حــــــــصــــــــيــــــــلــــــــة يف أمــــــــــركــــــــــا 

الاتينية بعد الربازيل.
مكسيكو À أ.ف.ب

تم تسريحهن خالل جائحة »كوفيد-19«

مخرج مكسيكي بارز 
يتضامن مع عامالت 

المنازل

أعلن نادي ميامي دولفينز األمريك لكرة 
الــــــقــــــدم األمــــــركــــــيــــــة، أول مــــــن أمـــــــــس، أن 
استاد »هارد روك«، الذي كان مقرراً أن 
يستضيف فــعــالــيــات الــســوبــر بـــول )نــهــايئ 
الـــدوري األمـــريك لــكــرة الــقــدم األمركية( 

هـــــذا الــــعــــام، ســـيـــتـــحـــول قـــريـــبـــاً إىل ســيــنــمــا 
ــــتـــــحـــــدد بـــعـــد  ســــــــيــــــــارات. ورغــــــــــم هــــــــــذا، لــــــم يـ
مــــوعــــد مـــعـــني لــــبــــدايــــة عـــمـــل هــــــذا االســــتــــاد 

كسينما سيارات.
ويـــــــــــــــردد أن االســـــــــتـــــــــاد بــــــــه مــــســــاحــــة 

تسع 230 ســيــارة. ومــن املقرر أن تطبق 
جـــــــــمـــــــــيـــــــــع اإلرشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادات واإلجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراءات 
االحـــرازيـــة للوقاية مــن وبـــاء »كــورونــا« 

يف السينما.
ميامي )أميركا( À د.ب.أ

ًاستاد »هارد روك«..
سينما سيارات قريبا

نجالء سليم À القاهرة 

كــــشــــف املــــــوســــــم الــــــرمــــــضــــــاين األخــــــــــر عــن 
ضـــعـــف كـــومـــيـــدي لــــدرجــــة لــــم تــشــهــدهــا 
الـــفـــضـــائـــيـــات مـــنـــذ ســــنــــوات، ولـــــم يــفــلــت 
مــن ذلـــك كــل الــنــجــوم املــعــروفــني، رغــم 
مــشــاركــة الــفــنــان عـــادل إمـــام بمسلسل 
»فـــــــــانـــــــــتـــــــــيـــــــــنـــــــــو«، إذ طــــــــالــــــــتــــــــه هــــــــــــو اآلخــــــــــــر 
ــلــــيــــق بـــــتـــــاريـــــخ »الـــــزعـــــيـــــم«  انـــــــتـــــــقـــــــادات ال تــ
الـــكـــومـــيـــدي، واعـــتـــرب الــبــعــض املــســلــســل 

من أقل أعمال إمام الكوميدية. 
وكـــــان شــهــر رمـــضـــان دائــــمــــاً مـــوعـــداً 
ثابتاً بني عّشاق الكوميديا واملسلسات 
املميزة، التي تربع عى عرش العرض 
بالخريطة الرمضانية، وتحتل مساحة 

مميزة لدى املشاهد. 
ومــــــــــــــع أزمـــــــــــــــــة فـــــــــــــــــروس »كــــــــــــورونــــــــــــا« 
ــــيـــــع أن املـــــوســـــم  ــــتـــــجـــــد تـــــخـــــّيـــــل الـــــجـــــمـ املـــــسـ
ــــيـــــث  ســـــــــيـــــــــكـــــــــون األكـــــــــــــــــــــر نــــــــــجــــــــــاحــــــــــاً مـــــــــــــن حـ
الـــــــــــكـــــــــــومـــــــــــيـــــــــــديـــــــــــا الحــــــــــــتــــــــــــيــــــــــــاج الـــــــــــــــنـــــــــــــــاس إىل 
االبتسامة، لكن »جــاءت الرياح بما ال 

تشتهي السفن«.
وشــــــــــــــــــــاركــــــــــــــــــــت يف ســــــــــــــبــــــــــــــاق املــــــــــــوســــــــــــم 
الــــــــــــــــرمــــــــــــــــضــــــــــــــــاين الــــــــــــــكــــــــــــــومــــــــــــــيــــــــــــــدي يف مــــــصــــــر 
ــــيـــــت« ألحـــمـــد  ــــبـ مــــســــلــــســــات: »رجـــــــالـــــــة الـ
فــهــمــي وأكـــــــرم حــســنــي وبـــيـــومـــي فـــــؤاد، 
و»فــــــــالــــــــنــــــــتــــــــيــــــــنــــــــو« لـــــــــــعـــــــــــادل إمــــــــــــــــــام ودالل 
ــــنـــــدوق«  ــــبـــــدالـــــعـــــزيـــــز، و»اتـــــــنـــــــني يف الـــــصـ عـ
ألوس أوس وحمدي املرغني، و»عمر 
وديــاب« لعيل ربيع ومصطفى خاطر، 
و»ونــــــــســــــــنــــــــي« ملــــــحــــــمــــــود الـــــلـــــيـــــثـــــي وســـــــــــارة 
درزاوي، و»ســـكـــر زيـــــــادة« لــنــبــيــلــة عــبــيــد 
ونـــاديـــة الــجــنــدي وهـــالـــة فـــاخـــر، وأخــــراً 
»الـــلـــعـــبـــة« لـــهـــشـــام مـــاجـــد وشـــيـــكـــو ومـــي 

كساب. 

مبالغة ليست في محلها
يرى بعض النقاد أن عادل إمام يف هذا 
املــــــــوســــــــم يف مــــســــلــــســــل »فـــــانـــــتـــــيـــــنـــــو« لـــم 
يــــحــــظ بــــالــــنــــجــــاح املــــنــــتــــظــــر، إذ لـــــم يـــخـــرج 
»الزعيم« عن شخصياته املعتادة، كما 
أن اإلضحاك بالعمل بالكامل معتمد 
عليه،إضافة إىل أن هناك مبالغة ربما 
لم تكن يف محلها يف بعض شخصيات 
العمل، وربما أصبحت طريقة قديمة 

لــــــــــــــإضــــــــــــــحــــــــــــــاك، مـــــــــــثـــــــــــل تــــــــســــــــمــــــــيــــــــة بــــــعــــــض 
األبـــــــطـــــــال بـــــأســـــمـــــاء غــــــر مـــــعـــــتـــــادة، مــثــل 
أرشــــــــمــــــــيــــــــدس، ورفــــــــــاعــــــــــة، ونــــــــبــــــــويــــــــة.. يف 
إشــــــــارة لــتــســمــيــتــهــم بــــنــــوابــــغ عـــلـــمـــيـــة مــن 
شــــــــــــدة الـــــــــــتـــــــــــزام بـــــطـــــلـــــة الــــــعــــــمــــــل املــــعــــلــــمــــة 

وحبها للعلم.
مــــــــن جــــــانــــــبــــــه، قــــــــــال الــــــنــــــاقــــــد الــــفــــنــــي 
طارق الشناوي، لـ»اإلمارات اليوم« إن 
الـــــــــــكـــــــــــومـــــــــــيـــــــــــديـــــــــــا الــــــــــــــتــــــــــــــي يـــــــــــقـــــــــــّدمـــــــــــهـــــــــــا إمــــــــــــــــام 
بـــ»فــانــتــيــنــو« »قــديــمــة، ال تــنــاســب سنة 
2020، بـــل تــشــبــه كــومــيــديــا الــســتــيــنــات 
التي تعتمد عى نقاط معينة: التصلب 
يف األداء والــــــحــــــركــــــة والـــــكـــــلـــــمـــــة، وهــــــذا 
الـــــــــنـــــــــمـــــــــط مـــــــــــــى زمـــــــــــنـــــــــــه وأصـــــــــــــبـــــــــــــح )دقـــــــــــــة 

قديمة( كما يقولون«.
ــــــربى  ــــكـ ــ وأشــــــــــــــــــار إىل أن املــــــشــــــكــــــلــــــة الـ

بـــ»فــانــتــيــنــو« هـــي »الـــنـــص أو الــســيــنــاريــو 
الذي كتبه أيمن بهجت قمر، الذي لم 
يــفــلــح يف املــســلــســل، رغـــم أن لـــه أعــمــاالً 
ســــيــــنــــمــــائــــيــــة مــــــمــــــيــــــزة، وربــــــــمــــــــا كــــــــــان عـــى 
املـــــــؤلـــــــف أن يــــــقــــــدم إمـــــــــــام بــــشــــكــــل جــــديــــد 

وكوميديا متطورة أكر من ذلك«. 

»رجالة البيت« 
من املسلسات التي تصّدرت مشهد 
الــســقــوط الــكــومــيــدي »رجــالــة البيت« 
لـــــــلـــــــثـــــــايث الـــــــكـــــــومـــــــيـــــــدي أحــــــــمــــــــد فــــهــــمــــي 
وبــيــومــي فــــؤاد وأكـــــرم حــســنــي، الـــذي 
ســـــبـــــق وتـــــــعـــــــاونـــــــوا يف أعـــــــمـــــــال نــــاجــــحــــة 
عــدة. وشهد »رجــالــة البيت« هجوماً 
منذ عــرض حلقاته األوىل، وتــزايــدت 
الــــــــــــــحــــــــــــــدة مــــــــــــــع مــــــــــــــغــــــــــــــاالة األبــــــــــــــــطــــــــــــــــال يف 

االســتــســهــال واإلفـــيـــهـــات املــســتــهــلــكــة، 
ــــاتــــــجــــــة عـــن  ــنــ ــ ــــا الــ ــــديــ ــيــ ــ ــــكــــــومــ واخــــــتــــــفــــــت الــ
مــــوقــــف، أو ســــيــــاق درامـــــــي يف ظــــروف 
غــــــامــــــضــــــة، وقــــــــــــرر األبـــــــــطـــــــــال االعـــــتـــــمـــــاد 
الــــكــــامــــل عـــــى اإلفــــيــــهــــات الـــنـــاتـــجـــة عــن 
اســـــــتـــــــخـــــــدام فـــــــكـــــــرة الــــــغــــــبــــــاء أو ادعــــــــــاء 

الثقافة. 
وهاجم الجمهور أبطال املسلسل 

لدرجة أجربتهم عى االعتذار. 
واعتذر أحمد فهمي كذلك، وقال 
لــــــــــــــلــــــــــــــمــــــــــــــشــــــــــــــاهــــــــــــــديــــــــــــــن - عـــــــــــــــــــــــــرب صـــــــــفـــــــــحـــــــــتـــــــــه 
بـ»إنستغرام« - إنــه »خذلهم ولــم يكن 
ــــتـــــوقـــــع،  ــــنـــــد حـــــســـــن الــــــظــــــن أو الــــــحــــــد املـ عـ
ووعـــــــــــــدهـــــــــــــم بـــــــالـــــــتـــــــعـــــــويـــــــض يف األعـــــــــمـــــــــال 

املقبلة«. 
وبينما اعــتــذر مــؤلــف العمل أيمن 

ــــنـــــي الـــتـــعـــلـــيـــق  وتـــــــــــــــار، رفــــــــــض أكــــــــــــرم حـــــسـ
بقوله »إنه محبط جداً«. 

 
نجوم مسرح مصر 

لـــــــــــــــــــم يـــــــــــســـــــــــلـــــــــــم نــــــــــــــــجــــــــــــــــوم مــــــــــــــــســــــــــــــــرح مـــــــصـــــــر 
ومــــســــلــــســــاتــــهــــم مــــــن انـــــتـــــقـــــاد الـــجـــمـــهـــور 
ــــاً أنــــــهــــــم لـــم  والــــــنــــــقــــــاد الــــــــحــــــــاد، خــــــصــــــوصــ
يـــــــخـــــــتـــــــلـــــــفـــــــوا عــــــــــــن اســـــــــــتـــــــــــخـــــــــــدام مــــــــــفــــــــــردات 
اإلضحاك املستهلكة نفسها، التي لجأ 
إليها أبطال »رجالة البيت«، فتحولت 
ــــيـــــع  حــــــلــــــقــــــات »عـــــــمـــــــر وديـــــــــــــــــــاب« لــــــعــــــيل ربـ
ومصطفي خاطر إىل صــورة مكررة من 
»تيمون وبومبا« بطيل »رجالة البيت«، 
وهي الطريقة الثنائية يف اإلضحاك، إذ 
يـــجـــتـــمـــع بـــــطـــــان ويـــــســـــرســـــان يف حـــــوار 
أشبه باالرتجال الكوميدي يتحول إىل 

مـــــــــــــــــا يـــــــــــــــــعـــــــــــــــــادل »االســـــــــــــــــكـــــــــــــــــتـــــــــــــــــشـــــــــــــــــات«، أو 
»االســــــــتــــــــانــــــــد اب كــــــــومــــــــيــــــــدي« وكـــــــــــل مـــن 
ــــــي بــــنــــكــــتــــه يـــــعـــــقـــــب عـــلـــيـــهـــا  ــــرمـ ــ ــــلـــــني يـ ــــبـــــطـ الـ

اآلخر.
ــــتـــــغـــــراب الــــجــــمــــهــــور أن  ومـــــــا أثــــــــار اسـ
»عــمــر وديـــــاب« و»رجـــالـــة الــبــيــت« قــدمــا 
ــــبــــــاء  ــــمــــــد عــــــــــى غــ ــــتــ مـــــــشـــــــاهـــــــد بـــــعـــــيـــــنـــــهـــــا تــــــعــ

البطلني والسخرية من اآلخرين. 
ويف الوقت الذي اعتذر فيه أبطال 
»رجـــالـــة الــبــيــت« عـــن مــســتــوى الــعــمــل، 
لم يعرف أبطال »عمر ودياب« بفشل 
الـــعـــمـــل، وشـــــــددوا يف مــقــابــاتــهــمــا عــى 
أن هـــــــــنـــــــــاك نـــــــــجـــــــــاحـــــــــاً مــــــــلــــــــمــــــــوســــــــاً حــــقــــقــــه 

العمل.

»سكر زيادة« 
ــــلــــــســــــل »ســـــــــكـــــــــر زيـــــــــــــــــادة«  لـــــــــــم يــــــفــــــلــــــت مــــــســ
للنجمتني نادية الجندي ونبيلة عبيد، 
ــــتـــــني ســــمــــيــــحــــة أيـــــــوب  ــــانـ ــــنـ ــــفـ بـــــمـــــشـــــاركـــــة الـ
وهـــــــــالـــــــــة فـــــــــاخـــــــــر، مـــــــــن االنــــــــتــــــــقــــــــاد بــــســــبــــب 
األحــــــــــــــــــــــداث املـــــــــــكـــــــــــررة الــــــــتــــــــي تـــــعـــــتـــــمـــــد عــــى 
ــــيـــــث تـــــصـــــويـــــر الـــبـــطـــلـــتـــني  ــــالـــــغـــــة مـــــــن حـ ــــبـ املـ
بـــــــأنـــــــهـــــــمـــــــا يف ســــــــــــن أصــــــــــــغــــــــــــر، ويــــــتــــــعــــــامــــــل 
مــعــهــمــا الـــرجـــال بــشــكــل مــبــالــغ فــيــه من 

اإلطراء واإلعجاب. 
كــــــمــــــا أضــــــــعــــــــف الــــــعــــــمــــــل تـــــصـــــويـــــره 
بالكامل داخل فيا واحدة تمثل بيت 
الـــــــبـــــــطـــــــات دون الــــــــــخــــــــــروج لــــلــــتــــصــــويــــر 
بـــشـــكـــل مــــتــــنــــوع، ولــــــم يـــنـــجـــح الـــنـــجـــوم 
ضــــيــــوف الـــــشـــــرف، مـــثـــل أحــــمــــد الــســقــا 
وجـــــــــــــومـــــــــــــانـــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــراد وشـــــــــــــــريـــــــــــــــف رمـــــــــــــــزي 
وحـــمـــدي املـــرغـــنـــي ولـــقـــاء الــخــمــيــي، 
يف إنـــــقـــــاذ الــــعــــمــــل مـــــن الــــــوقــــــوع يف فــخ 

امللل الكوميدي. 
ــــــخ  وقــــــــــــــــــــــــــــــوع أكــــــــــــــــــــــــرب الــــــــــــــنــــــــــــــجــــــــــــــوم يف فـ
االسكتشات والتكرار أظهر دون قصد 
ــــبــــــعــــــض املـــــســـــلـــــســـــات  مـــــــــيـــــــــزات ضـــــئـــــيـــــلـــــة لــ
الكوميدية، مثل »اتنني يف الصندوق« 
لــحــمــدي املــرغــنــي، الـــذي يـــدور يف عالم 
ــــامـــــة، وإن كــــــــان الـــعـــمـــل  ــــمـ ــــقـ جــــامــــعــــي الـ
يدور بطريقة البطولة املزدوجة نفسها 
لــــشــــخــــصــــني، لـــــكـــــن يف الـــــنـــــهـــــايـــــة ومــــهــــمــــا 
كانت كمية الضحك املتواضعة، يدور 
يف ســــــــــيــــــــــاق درامـــــــــــــــــــــــي وتـــــــــربـــــــــطـــــــــه أحـــــــــــــــداث 

متوالية. 

في موسم وصفه نقاد ومشاهدون بأنه األضعف

سقوط كوميديا رمضان 
2020.. لم ينجح أحد 

حتى »الزعيم«

أبطال مسرح مصر ونبيلة عبيد 
ونادية الجندي وقعوا في 

فخ االستسهال.

انتقادات طالت عادل إمام.. 
و»رجالة البيت« أجبر نجومه 

على االعتذار.

»رجالة البيت« للثالثي الكوميدي أحمد فهمي وبيومي فؤاد وأكرم حسني، الذي سبق وتعاونوا في أعمال ناجحة عدة، تعّرض لسيل من االنتقادات. À أرشيفية 

»اللعبة«.. 
سبق عرضه

اعتبر البعض أن العمل 
األفضل في شهر رمضان من 
حيث الكوميديا هو مسلسل 

»اللعبة« لهشام ماجد 
وشيكو، ولكن ال يعّد العمل 

 من المنافسة 
ً
جزءا

الحقيقية، إذ سبق عرضه 
من قبل على منصة 

إلكترونية، والجمهور لم 
يضعه ضمن المسلسالت 

الحديثة في السباق 
الرمضاني.

ألفونسو كوارون: »الهدف 
من الحملة هو التذكير 

باالحترام الذي تستحقه 
العامالت«. 

مليون عدد
عامالت المنازل 
المكسيكيات.
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عــــــــــــرضــــــــــــت حــــــــــكــــــــــومــــــــــة كـــــــيـــــــبـــــــيـــــــك قــــــــــرضــــــــــاً 
مـــــشـــــروطـــــاً قـــــــــدره 200 مــــلــــيــــون دوالر 
لـــــ»ســــرك دو ســــــــوالي«، أشـــهـــر فــرقــة 
سرك يف العالم، التي تكافح بسبب 

جائحة »كوفيد-19«.
وقــال وزيــر االقتصاد يف كيبيك، 
ــــلــــــن أن املـــجـــلـــس  ــــار فــــيــــتــــزغــــيــــن: »أعــ ــيـ ــ بـ
التنفيذي منح مساعدة مالية تصل 
إىل 200 مــلــيــون دوالر، لــإســهــام يف 

إعادة إحياء السرك«. 
وأوضـــــــــح أنــــــه جــــــرى الــــتــــوصــــل إىل 
اتفاق مبديئ بني املقاطعة ومساهمي 
الـــــــــــــــســـــــــــــــرك الــــــــــــحــــــــــــالــــــــــــيــــــــــــني، مـــــــجـــــــمـــــــوعـــــــة 
االســــــتــــــثــــــمــــــار األمـــــــركـــــــيـــــــة »يت بــــــــي جـــي 
كـــــــابـــــــيـــــــتـــــــل« ومـــــــجـــــــمـــــــوعـــــــة »فـــــــــــوســـــــــــون« 

ــــيــــــة و»صـــــــــــــنـــــــــــــدوق الـــــــــــــودائـــــــــــــع يف  ــنــ ــ ــيــ ــ الــــــصــ
كيبيك«. 

وبــمــوجــب هــذا االتــفــاق، سيبقى 
مــــــــــــــقــــــــــــــر »ســـــــــــــــــــــــــــــــــرك دو ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالي« يف 
مونرتيال، ويمكن أن تشرتي كيبيك 
األســــــهــــــم املـــــشـــــاركـــــة مــــــن املـــجـــمـــوعـــتـــني 

الصينية واألمركية. 
وتــــــــــضــــــــــرر »ســــــــــــــــرك دو ســـــــــــــوالي« 
بـــــشـــــدة مـــــن الــــــوبــــــاء الـــــــــذي أجـــــــــره عــى 
ــــالـــــم، مــا  إلـــــغـــــاء 44 عـــــرضـــــاً حـــــــول الـــــعـ
ألــــزمــــه بـــوضـــع 4679 عــــامــــاً يــشــكــلــون 
الــــــــبــــــــطــــــــالــــــــة  95% مــــــــــــــن مـــــــــوظـــــــــفـــــــــيـــــــــه يف 

الجزئية. 
وكـــــــــــــان مـــــــؤســـــــس الــــــــــســــــــــرك، غـــي 
اللـــــــــــــيـــــــــــــريت، قـــــــــــد أعـــــــــــلـــــــــــن، يــــــــــــــوم األحـــــــــــد 

املـــــــــــــــايض، أنــــــــــه يـــــــنـــــــوي مــــــحــــــاولــــــة إعــــــــــادة 
شـــــــــــــراء فـــــــرقـــــــة الــــــــســــــــرك الـــــــــــــذي يــــعــــاين 

ديوناً تقدر بـ900 مليون دوالر.
ــــلـــــواين  وقـــــــــــــام اللـــــــــيـــــــــريت، وهــــــــــو بـــــهـ
ســــــابــــــق أصــــــبــــــح مـــــــن أصـــــــحـــــــاب املـــــايـــــني 
وشـــــارك يف تــأســيــس الــفــرقــة الــكــنــديــة 
عــام 1984، ببيع حصته املتبقية من 

السرك، يف فراير املايض. 
ورفــــــــــــــــــض اللـــــــــــيـــــــــــريت - الــــــــــــــــــذي بــــــــاع 
مــعــظــم أســهــمــه ملــســتــثــمــريــن صــيــنــيــني 
ــــيــــــني، يف صـــفـــقـــة بـــقـــيـــمـــة 1.5  وأمــــــركــ
مليار دوالر عام 2015 - الكشف عن 
ــــة املــــحــــتــــمــــلــــة  ــــمــ ــيــ ــ ــــقــ ــــيــــــل بــــــــشــــــــأن الــ ــــاصــ ــــفــ تــ

لعرضه أو شركائه.
وقــــــــــال: »لــــديــــنــــا خــــطــــة جــــيــــدة، 

نعتقد أننا سنتمكن من النهوض 
بــــــــــــالــــــــــــوضــــــــــــع«، مـــــــضـــــــيـــــــفـــــــاً أنـــــــــــــــه يــــــريــــــد 
االحـــــــــــــــتـــــــــــــــفـــــــــــــــاظ بــــــــــمــــــــــقــــــــــر الـــــــــــــفـــــــــــــرقـــــــــــــة يف 
مـــــــونـــــــرتيـــــــال، واإلبـــــــــقـــــــــاء عـــــــى فــــريــــق 

اإلدارة الكندي.
مونتريال À أ.ف.ب

كيبيك تحاول إنقاذ الفرقة بـ 200 مليون دوالر

مقر »سيرك دو سوالي« في مونتريال. À رويترز

أشهر سيرك في العالم مثقل بالديون وأعباء »كورونا«

 حول العالم اضطرت 
ً
عرضا

الفرقة إلى إلغائها بسبب 
الوباء.
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أحــــــيــــــا الـــــفـــــنـــــان حــــــاتــــــم الــــــعــــــراقــــــي ثـــانـــيـــة 
األمــــــســــــيــــــات الــــغــــنــــائــــيــــة الــــــتــــــي يـــنـــظـــمـــهـــا 
مسرح املجاز يف الشارقة، عن ُبعد، 
احتفاالً بعيد الفطر السعيد، لينقل 
لجمهوره أجمل األغنيات عر الهواء 
مـــبـــاشـــرة يف تــغــطــيــة مــتــكــامــلــة تــوّلــتــهــا 
حسابات املسرح الخاصة عر مواقع 
الـــــــــــتـــــــــــواصـــــــــــل االجـــــــــــتـــــــــــمـــــــــــاعـــــــــــي، الــــــــــتــــــــــزامــــــــــاً 

بـــاإلجـــراءات الــوقــائــيــة الــتــي تتخذها 
ــــتـــــشـــــار  ــــلـــــحـــــد مــــــــن انـ الـــــــــدولـــــــــة لـ

فروس كورونا املستجد.
واســـــــــتـــــــــهـــــــــّل الــــــفــــــنــــــان 
الــعــراقــي حــفــلــه، الـــذي 
حـــــــــقـــــــــق نـــــــــحـــــــــو 30 ألـــــــــف 
مـــــــــشـــــــــاهـــــــــدة عــــــــــــر مــــــوقــــــع 
»فـــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــس بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوك«، 
بـــ»أحــبــكــم« األغــنــيــة الــتــي 

جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءت عــــــــــــــــــنــــــــــــــــــوانــــــــــــــــــاً 
أللبومه 

الذي 

أطــلــقــه عـــام 2001، لــيــواصــل الــطــرب 
ويمتع جمهوره، الذي شهد الحفل 
ــــاذيــــــة  مــــــــن الـــــــنـــــــوافـــــــذ والــــــــشــــــــرفــــــــات املــــــحــ
للمسرح، ويشدو بموال »أحبك لو 
يقطعوين« بـــأداء مميز شــّكــل بصمة 
يف مـــســـرتـــه الـــفـــنـــيـــة، لــيــتــبــعــه بــأغــنــيــة 
»اشــــــهــــــد يــــــا زمــــــــــــاين« ذات اإليـــــقـــــاعـــــات 
العراقية املحببة، لينتقل بعدها بني 
املــــقــــامــــات ويـــتـــحـــف جـــمـــهـــوره بــأغــنــيــتــه 
»دكــــــــــــــــــتــــــــــــــــــوري«، الـــــــــتـــــــــي أبــــــــــــــــــدع يف 
تـــــــقـــــــديـــــــمـــــــهـــــــا بـــــــصـــــــحـــــــبـــــــة فــــــرقــــــتــــــه 
املــوســيــقــيــة بــقــيــادة املــايــســرتو 

هيثم سعدون.

مطالبات 
تــــــوجــــــه الــــــعــــــراقــــــي ملـــتـــابـــعـــي 
الــــــــحــــــــفــــــــل الـــــــــــذيـــــــــــن ســـــجـــــلـــــوا 
5000 مــشــاهــدة 

عـــــــر مــــــوقــــــع »إنـــــــســـــــتـــــــغـــــــرام«، و7000 
مـــــــــشـــــــــاهـــــــــدة عـــــــــــر قــــــــــنــــــــــاة »يــــــــــوتــــــــــيــــــــــوب«، 
بــــمــــعــــايــــدة خـــــاصـــــة قـــــــدم فـــيـــهـــا أحــــــدث 
أعــمــالــه الــعــاطــفــيــة »أظــــل مــحــبــوب«، 
التي أطلقها مع بداية العام الجديد، 
بــعــذوبــة وإحـــســـاس، لــيــشــدو بــعــدهــا 
مــــــوال »قـــضـــيـــت ســـنـــني عــــمــــري« الــــذي 
يــــعــــد أحــــــد أشــــهــــر مـــــواويـــــلـــــه، لــيــلــحــقــه 
ــــــع  ــــــدي« »وفــــــــــــوق ارفـ ــيـ ــ ــ بــــأغــــنــــيــــَتــــي »لـــــــــو بـ
ــــا بــــعــــذوبــــة  ايـــــــــــــــــدك«، الـــــلـــــتـــــني مـــــزجـــــهـــــمـ
صــوت وإبــداع، ولــم يتوقف العراقي 
ـــامـــــع  عــــــــــن اإلبـــــــــــــــــــــــداع حـــــــتـــــــى ألـــــــــهـــــــــب مـــــســ
جمهوره بـ»مهاجر« التي تعد واحدة 

من أبرز أعماله. 
وبني لحن وآخر واصل العراقي 
إبــداعــاتــه الــغــنــائــيــة لــيــقــّدم لــهــم أغنية 
»شــــــطــــــالــــــعــــــه الــــــــــيــــــــــوم« الـــــــتـــــــي تـــــــعـــــــّد مـــن 
األغـــــــــــــــــاين املــــــــنــــــــفــــــــردة ذائـــــــــعـــــــــة الـــــصـــــيـــــت، 
لـــيـــلـــبـــي بــــعــــدهــــا مــــطــــالــــبــــات الـــجـــمـــاهـــر 
ــــلــــــت إىل مــــســــامــــعــــه ويـــــقـــــدم  ــــتــــــي وصــ الــ
»شــعــلــومــه« اســتــهــلــهــا بـــمـــوال »أحـــب 
هــمــس الــشــفــايــف«، لــيــواصــل بعدها 
الطرب بموال »تمنيت عندك خلق« 
الـــــــــــــــــذي كــــــــــــــان مـــــــقـــــــدمـــــــة ألغـــــــنـــــــيـــــــة »أول 
غــرامــي«، وغــنــى بعدها بــاقــة ضّمت: 
»وصــــــلــــــوا لـــحـــبـــيـــبـــي ســــــامــــــي«، و»يــــفــــز 

قلبي«، و»واحد يحب واحد«.

فرصة للتواصل 
يف مستهل الحفل هنأ ابن الرافدين 
ــبــــــة حـــــــــلـــــــــول عــــيــــد  ــ ــــاســ ــنــ ــ ــــمــ الـــــــجـــــــمـــــــهـــــــور بــ
الــــفــــطــــر الــــســــعــــيــــد، مـــتـــمـــنـــيـــاً لـــــه دوام 
الــــــــصــــــــحــــــــة والــــــــــعــــــــــافــــــــــيــــــــــة، كــــــــمــــــــا تــــــقــــــدم 
ــــارة الـــشـــارقـــة، مــثــمــّنــاً  بــالــشــكــر إىل إمــ

الـــجـــهـــود الـــكـــبـــرة الـــتـــي تـــبـــذلـــهـــا إدارة 
مــــســــرح املـــــجـــــاز يف إتــــاحــــتــــهــــا الـــفـــرصـــة 
للفنانني للتواصل مــع الجمهور يف 
هــــــذه الـــــظـــــروف االســـتـــثـــنـــائـــيـــة، وفـــتـــح 
نــــــــــــــــافــــــــــــــــذة عــــــــــــــــر وســــــــــــــــائــــــــــــــــل الـــــــــــتـــــــــــواصـــــــــــل 
االجتماعي إلســعــاد الجمهور الــذي 
وصــــفــــه بــــأنــــه أهــــــل لـــلـــفـــرح ويــســتــحــق 

كّل الحب. 
الشارقة À اإلمارات اليوم

ضمن أمسيات »هال بالمجاز« المقامة عن ُبعد

حاتم العراقي يعايد الجمهور 
بمواويل وطرب من الشارقة

ل خالل الحفل بين أعماله القديمة والجديدة. À من المصدر
ّ
العراقي تنق

حاتم العراقي:

»أهنئ الجمهور بعيد الفطر السعيد، فأنتم أهل للفرح 
 الحب«. 

ّ
وتستحقون كل

 بلغت مشاهدات 
ً
ألفا

األمسية عبر حساب 
المسرح على »فيس 
بوك«.
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باقة أغنيات
غّنى حاتم العراقي »يا 

طير« و»أغلى 
أصدقائي«، ليوّدع 

جمهوره بوصلة غنائية 
قدم فيها باقة من 

أجمل أغنياته، التي 
تضمنت »واحد يحب 

واحد، خبروني عنه، وينك 
وينك، بالهم، وعاندي 

وسلم عليه«.

21
ألف شريط فيديو قديم 

على موقع واحد

صـــــــــــــار أشـــــــــبـــــــــه بـــــاملـــــســـــتـــــحـــــيـــــل مــــــصــــــادفــــــة 
مسجل فيديو صالح للتشغيل هذه 
األيـــــــــام، عـــــــاوة عــــى شــــرائــــط الــفــيــديــو 

القديمة لتشغيلها عليه.
ــــــى عــــكــــس أجـــــهـــــزة الــتــســجــيــل  وعـ
ــــتـــــي تـــــقـــــرتب مــــــن الــــكــــمــــال،  الــــرقــــمــــيــــة الـ
تــســبــبــت الـــقـــيـــود الــفــنــيــة لـــشـــرائـــط »يف 
إتــــش إس« )نــــظــــام الـــفـــيـــديـــو املــــنــــزيل(، 
والــــــــــتــــــــــغــــــــــيــــــــــرات لـــــــلـــــــشـــــــريـــــــط مــــــــــــع مــــــــــــرور 
الــــــوقــــــت، يف تـــــراجـــــع قــــــوي بــــالــــجــــودة، 
ــــيــــــوب بــــعــــيــــنــــهــــا هـــــــي مـــا  ــــعــ لـــــكـــــن هـــــــــذه الــ
تــــــمــــــنــــــح تــــــســــــجــــــيــــــات »يف إتـــــــــــــش إس« 
الــــــــــــــجــــــــــــــودة الــــــــــتــــــــــي يــــــســــــتــــــمــــــتــــــع كــــــــثــــــــرون 

بتذكرها.
وهــــــــــــــــــــــــذا دفـــــــــــــــــــع مــــــــــــوقــــــــــــع »إنــــــــــــرتنــــــــــــت 
أركـــــــــايـــــــــف« - وهـــــــــو مــــكــــتــــبــــة إلــــكــــرتونــــيــــة 
بالواليات املتحدة توفر مجاناً الكتب 
واألفـــــــــــــــــــــــــــــــــــام واملــــــــــــوســــــــــــيــــــــــــقــــــــــــى واملــــــــــــــــواقــــــــــــــــع 
اإللكرتونية وغرها - لرقمنة شرائط 

»يف إتش إس« ووضعها يف أرشيف، 
وحــــتــــى اآلن لـــديـــهـــا أكــــــر مـــــن 21 ألـــف 

شريط بلغات شتى.
ويــــمــــكــــن االطــــــــــاع عـــلـــيـــهـــا جـــمـــيـــعـــاً 
 The VHS عــر اإلنــرتنــت تــحــت اســـم
Vault. وتــصــفــح الــفــيــديــوهــات أشبه 
بــــــــــالــــــــــعــــــــــودة إىل زمــــــــــــــن الــــــتــــــلــــــفــــــزيــــــونــــــات 
الــــــــقــــــــديــــــــمــــــــة، ذات الـــــــــــصـــــــــــور املـــــــــــهـــــــــــزوزة 

واألبعاد مربعة الشكل.
ورغــــــم أنـــهـــا صــــــارت رقـــمـــيـــة إال أن 
هــــــــــــــــذه الـــــــتـــــــســـــــجـــــــيـــــــات مــــــــــــن الــــــــشــــــــرائــــــــط 
الــتــنــاظــريــة املــتــقــدمــة يف الــعــمــر تعطي 
إحـــســـاســـاً فــــوريــــاً بــالــحــنــني إىل املــــايض. 
ــــفــــــســــــه عــــــــــى جــــــــــودة  ويــــــنــــــطــــــبــــــق األمـــــــــــــــر نــ
الصوت الذي رغم كونه جيداً نسبياً 
عــــــى شــــــرائــــــط »يف إتــــــــش إس«، فـــإنـــه 
ــــــة صــــــــــــــــــــــــــادرة مـــــن  ــــقـ ــ ــــطـ ــ ــــقـ ــ ــــطـ ــ مـــــــــصـــــــــاحـــــــــب بـ

رؤوس الشريط الدوارة.
برلين À د.ب.أ

تصفح الفيديوهات أشبه بالعودة إلى زمن التلفزيونات القديمة. À أرشيفية

بـــعـــد ثـــاثـــة مــــواســــم مـــثـــرة لـــاهـــتـــمـــام، 
شابها جدل بشأن تأثرها املحتمل يف 
معدالت االنتحار بني املراهقني، يعود 
مــــــســــــلــــــســــــل »13 ســـــــــبـــــــــبـــــــــاً« عـــــــــــى شــــبــــكــــة 

»نتفليكس« يف موسمه األخر.
وأكـــدت »نتفليكس« أن املوسم 

الــــنــــهــــايئ ســــيــــعــــرض يف الــــخــــامــــس مــن 
يونيو املقبل.

ويــتــنــاول املــســلــســل، الــــذي تــدور 
أحـــــداثـــــه يف مــــدرســــة ثــــانــــويــــة، قــضــايــا 
حــــــــســــــــاســــــــة مــــــــثــــــــل الـــــــتـــــــنـــــــمـــــــر بـــــــأســـــــلـــــــوب 

صادم.
ويـــــــــــــخـــــــــــــى املــــــــــــنــــــــــــتــــــــــــقــــــــــــدون مـــــــــــــــن أن 
املـــــــــســـــــــلـــــــــســـــــــل قـــــــــــــــد يـــــــــــــــــــــــــؤدي إىل تـــــقـــــلـــــيـــــد 
املراهقني لعمليات االنتحار املجسدة 
وكــــــــــــان خــــــــــــراء الـــــصـــــحـــــة الــــعــــقــــلــــيــــة قـــد 
أشـــــــــــــــاروا إىل زيـــــــــــــادة 28% يف مــــعــــدل 
االنــــتــــحــــار بــــالــــواليــــات املــــتــــحــــدة بــعــد 

بث املسلسل يف 2017.
برلين À د.ب.أ

ً»نتفليكس« تعرض الموسم األخير 
« قريبا

ً
من »13 سببا

المسلسل الذي 
تدور أحداثه في 

مدرسة ثانوية 
يتناول قضايا 

حساسة. À أرشيفية
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احتفل اإليطاليون برفع تدابير اإلغالق التي فرضت لمواجهة 
فيروس كورونا المستجد بإحدى تحلياتهم المفضلة، وهي 

البوظة )أيس كريم(.
وقالت مجموعة »كولديريتي« الزراعية في بيان »بعد تمضية 

هوا عن أنفسهم 
ّ

فترة طويلة في المنازل، اختار الكثيرون أن يرف
بتناول البوظة حتى خالل األسبوع وقت الغداء«. 

نقذ« 39 ألف متجر تبيع البوظة في البالد ويعمل فيها 
ُ
وقد »أ

150 ألف شخص ويبلغ حجم مبيعاتها السنوية 2.8 مليار يورو، 
بسبب الحاجة الماسة للناس إلى تمضية بعض الوقت في 
الهواء الطلق بعد ما يقرب من ثالثة أشهر داخل منازلهم. 
 من البوظة في نهاية األسبوع 

ً
واستهلك نحو 240 طنا

 
ً
الماضي في روما وعلى طول ساحل التسيو وحده، وفقا

 يكافحون االرتفاع 
ً
للمجموعة التي أوضحت أن السكان كانوا أيضا

في درجات الحرارة، إذ تم تصنيف هذا العام حتى اآلن على أنه 
 منذ بدء التسجيالت في عام 1880. 

ً
األكثر حرا

روما  À أ.ف.ب

إيطاليون يحتفلون برفع اإلغالق 
»الشارقة للمتاحف«: اإلبداع بتناول البوظة التقليدية

حاجة ملحة في األزمات الصحية

 في أولى 51 
ً
لقاء فكريا

دورات »شما بنت محمد 
للفكر والمعرفة«

ــــلـــــس شـــــمـــــا بـــــنـــــت مـــحـــمـــد  اخـــــتـــــتـــــم مـــــجـ
للفكر واملــعــرفــة دورتـــه األوىل ضمن 
ــــثـــــون عــــــن املـــــعـــــرفـــــة ال  ــــبـــــاحـ مــــــبــــــادرة »الـ
ـــــ51 لـــقـــاء فــكــريــاً  تــوقــفــهــم األزمـــــــات« بـ
خالل 72 يوماً يف خطوة تؤكد قدرة 
اإلنـــســـان الـــواعـــي عــى أن يــجــعــل مــن 

األزمات مصدراً لإللهام والعطاء.
وبـــــــــــــــــــادر املـــــــجـــــــلـــــــس يف ظــــــــــل أزمــــــــــة 
فـــــــروس كـــــورونـــــا يف إطـــــــالق لـــقـــاءاتـــه 
»عــــــن ُبـــــعـــــد« بـــتـــوجـــيـــهـــات مـــــن رئـــيـــس 
ــــيـــــخـــــة الـــــــدكـــــــتـــــــورة شـــمـــا  املـــــجـــــلـــــس الـــــشـ
ــــنــــــت مـــــحـــــمـــــد بــــــــن خـــــــالـــــــد آل نـــــهـــــيـــــان.  بــ
وتــنــوعــت أنــشــطــة ولـــقـــاءات املــجــلــس 
حــــــيــــــث تـــــــــم عــــــقــــــد 14 أمــــــســــــيــــــة ضــــمــــن 

نــــــــدوة الــــكــــتــــاب والـــــــحـــــــوار الــــثــــقــــايف تـــم 
خـــــــاللـــــــهـــــــا مــــــنــــــاقــــــشــــــة كـــــــتـــــــب وروايـــــــــــــــــــات 
ــنـــــدوتـــــن يف  ــ لــــثــــقــــافــــات عــــــــدة إضــــــافــــــة لـ
الــــــــــــكــــــــــــتــــــــــــاب املــــــــــــــســــــــــــــمــــــــــــــوع، كـــــــــــمـــــــــــا جـــــــــــرى 
ــتـــــعـــــراض ومــــنــــاقــــشــــة ســـــت قـــضـــايـــا  ــ اسـ
ــــنـــــاولـــــت الــــــوضــــــع الــــــحــــــايل يف  تـــــربـــــويـــــة تـ
ظــــــــــــــل وبـــــــــــــــــــــــاء »كــــــــــــــــــــورونــــــــــــــــــــا« ومــــــــــــــــــا بـــــعـــــد 
الفروس ودور األسرة واملجتمع يف 
ذلـــــك، إىل جـــانـــب مـــنـــاقـــشـــة وتــحــلــيــل 
تــــــــــســــــــــعــــــــــة أفـــــــــــــــــــــــــــالم تـــــــــــــنـــــــــــــاولـــــــــــــت قــــــــضــــــــايــــــــا 
اجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة. وعـــــــقـــــــد املــــــجــــــلــــــس ســــبــــع 
أمـــســـيـــات يف مــــجــــال »مـــنـــشـــط صــــورة 
وتعليق« عــالوة عى ثالث أمسيات 
يف مــــنــــشــــط الـــــفـــــكـــــر اإلســـــــــالمـــــــــي، كـــمـــا 

كان للفن نصيب من برامج مجلس 
الــــفــــكــــر حــــيــــث جـــــــرت مــــنــــاقــــشــــة لـــوحـــة 
ــــاه  ــــوتــ ــــمــــــة لــ ــــاطــ ــــانـــــة اإلمـــــــــاراتـــــــــيـــــــــة فــ ــــنـ ــــفـ ــــلـ لـ
املــــوجــــودة يف إيـــطـــالـــيـــا، كـــمـــا تـــم عــقــد 
ورشـــــــة يف الـــــرســـــم بـــالـــقـــهـــوة قـــدمـــتـــهـــا 
الفنانة ماجدة نصرالدين وطبقتها 
الـــعـــضـــوات أونـــــاليـــــن، إضــــافــــة لــثــالث 
جــــــــــلــــــــــســــــــــات يف ريـــــــــــــــاضـــــــــــــــة »الــــــــــــيــــــــــــوجــــــــــــا« 
بــــــــــــــالــــــــــــــتــــــــــــــعــــــــــــــاون مــــــــــــــــــع مــــــــــــؤســــــــــــســــــــــــة بـــــــحـــــــر 
الــــثــــقــــافــــة، وتـــنـــظـــيـــم أمــــســــيــــة شـــعـــريـــة 
بحضور الشاعرة اإلماراتية الشيخة 
خـــــــلـــــــود املــــــــعــــــــال، بـــــــاالضـــــــافـــــــة إىل عـــقـــد 
ــــــل ومـــــــحـــــــاضـــــــرات  ــــمـ ــ ــــمـــــــس ورش عـ ــ خـ
قـــــــــــدمـــــــــــتـــــــــــهـــــــــــا عـــــــــــــــــضـــــــــــــــــوات املــــــــــــجــــــــــــلــــــــــــس يف 

مـــجـــاالت مـــتـــعـــددة أبــــرزهــــا املـــحـــاضـــرة 
الــتــي قــدمــتــهــا الــشــيــخــة شــمــا بــعــنــوان 
»الـــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــالقـــــــــــــــــــــــات اإلنــــــــــــــــــســــــــــــــــــانــــــــــــــــــيــــــــــــــــــة غــــــــر 
املـــــــــــــــشـــــــــــــــروطـــــــــــــــة«. وأكـــــــــــــــــــــــــــدت الــــــشــــــيــــــخــــــة 
الدكتورة شما بنت محمد بن خالد 
ــــلـــــس يف  آل نـــــهـــــيـــــان، عــــــى هــــــــدف املـــــجـ
تـــــــحـــــــقـــــــيـــــــق االرتــــــــــــــــــــــــــــــــــواء بـــــــــاملـــــــــعـــــــــرفـــــــــة عـــــر 
الـــــــــــــقـــــــــــــراءة وبـــــــــــلـــــــــــورة املـــــــشـــــــهـــــــد الــــــثــــــقــــــايف 
الـــــــــنـــــــــســـــــــوي يف دولـــــــــــــــــة اإلمـــــــــــــــــــــــــــارات عــــر 
مجلس شما محمد للفكر واملعرفة 
الــذي ُيعد أول صــالــون أدبــي نسوي 
يف اإلمــــــــــــارات يـــهـــتـــم بــــتــــعــــزيــــز الـــــقـــــراءة 

كرافد من روافد املعرفة. 
أبوظبي ■ وام

جــمــهــور كــبــر مــن الــعــرب حـــرص عى 
ــيــــــة »خــــــيــــــبــــــتــــــنــــــا.. ملــــا  ــ مـــــــشـــــــاهـــــــدة مــــــســــــرحــ
تــــــــــفــــــــــرقــــــــــنــــــــــا« لـــــــــلـــــــــفـــــــــنـــــــــان املــــــــــــــبــــــــــــــدع مـــــحـــــمـــــد 
صـــبـــحـــي، الــــتــــي عـــرضـــتـــهـــا وألول مـــرة 
قـــــنـــــاة TeN الــــفــــضــــائــــيــــة، لــــتــــســــاعــــد يف 
قضاء أمسية من الفن الراقي يف ظل 
ــــــة  ــــحـ ــ ــــائـ ــ الـــــــــــحـــــــــــصـــــــــــار الـــــــــــــــــــــــذي فـــــــــرضـــــــــتـــــــــه جـ
»كورونا«، والتي تعكس رغم قدمها 
فــــــــكــــــــرة تـــــــشـــــــابـــــــه الـــــــــــواقـــــــــــع الـــــــــــراهـــــــــــن عــــن 

فروس قاتل يصيب أمركا.
املسرحية، التي يحمل ملصقها 
ــــنـــــا.. ملـــا  ــــتـ ــــبـ ــــيـ ــــامــــــل، وهـــــو»خـ ــــكــ اســــمــــهــــا الــ
تـــــــفـــــــرقـــــــنـــــــا« هــــــــــي مــــــــــن تـــــــألـــــــيـــــــف وإخــــــــــــــــراج 
ــــبـــــحـــــي،  ــــمــــــد صـ وبـــــــطـــــــولـــــــة الـــــــفـــــــنـــــــان مــــــحــ
ــــان قــــد بـــــدأ يف كــتــابــتــهــا عـــــام 2004  وكــ
وانتهى منها عام 2007، وتم عرضها 
عــــى مــــســــرح مـــحـــمـــد صـــبـــحـــي بــمــديــنــة 
سنبل يف عام 2018 واستمر عرضها 
ملدة عام ونصف العام، وكان املسرح 

كامل العدد عى الدوام.
واملـــســـرحـــيـــة، نـــتـــاج أفـــكـــار وقـــــراءات 
مــحــمــد صــبــحــي، املــثــقــف الـــواعـــي، الــذي 
يـــحـــرص عــــى أن يـــقـــدم عــــروضــــاً مــمــتــعــة 

وجادة يف إطار كوميدي بارع. وتتناول 
مسرحية »خيبتنا« ما شهدته وتشهده 
الــــــــســــــــاحــــــــتــــــــان الـــــــعـــــــربـــــــيـــــــة والــــــــعــــــــاملــــــــيــــــــة مــــن 
أحــــــــــــــداث، وتــــــأثــــــر الـــــتـــــقـــــدم الــــعــــلــــمــــي، ال 

سيما يف مجايل الجينات واالستنساخ، 
عـــــــى املــــــواطــــــنــــــن يف الــــــعــــــالــــــم، وذلـــــــــــك يف 

قالب كوميدي واستعرايض.
وتــكــشــف املــســرحــيــة قـــدرة محمد 

صــبــحــي، مـــن خــــالل خـــرتـــه وذكـــائـــه، 
عـــــــى تــــــوقــــــع مـــــــا يــــمــــكــــن أن يــــــحــــــدث يف 
املــــــســــــتــــــقــــــبــــــل، فــــــقــــــبــــــل ظــــــــهــــــــور فــــــــــروس 
ــــا بــــســــنــــوات، يــــقــــّدم صـــبـــحـــي يف  كـــــورونـ
هــذه املسرحية فكرة احتمال تعرض 
الــواليــات املتحدة لــفــروس مــن صنع 
البشر، يهدف إىل القضاء عــى 300 
مــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــون أمـــــــــــــــــــــــــــــــــريك، وهــــــــــــــــــــــو يف هــــــــــــذه 
املــــــــســــــــرحــــــــيــــــــة يــــــظــــــهــــــر كــــــــعــــــــالــــــــم يف عــــلــــم 
الجينات ُيدعى »يائس« ويسعى إىل 
إنـــقـــاذ الــشــعــب األمـــــريك، ويـــؤكـــد أنــه 
مـــــــهـــــــمـــــــا كــــــــــانــــــــــت هــــــــــنــــــــــاك خــــــــــــالفــــــــــــات مــــع 
الــحــكــومــة األمـــركـــيـــة، ال يــحــول ذلــك 
الـــــــشـــــــعـــــــب  إنــــــــــــــــقــــــــــــــــاذ  دون رغـــــــــــبـــــــــــتـــــــــــه يف 
األمريك. ومن ثم تأتيه فكرة توجيه 
فــــــــــــــروس إىل أمـــــــــركـــــــــا يـــــمـــــنـــــع تـــــعـــــرض 

األمركين للفروس القاتل.
ويف هذا اإلطــار تشمل املسرحية 
مــــشــــهــــداً لـــحـــديـــث يــــــــدور بـــــن الـــرئـــيـــس 
األمريك والعالم »يائس«، ويالحظ 
فـــــــيـــــــه لــــــــجــــــــوء الــــــــرئــــــــيــــــــس األمـــــــــــــــــــريك إىل 

تصرفات تشبه التصرفات العربية.
القاهرة À د.ب.أ

»خيبتنا« في عرضها التلفزيوني األول

محمد صبحي عالم »يائس« 
ينقذ أميركا من فيروس قاتل

المسرحية التي كتبها محمد صبحي عرضت للمرة األولى في عام 2018. 
À أرشيفية

معرض رقمي للهواة والناشئين

أطـــــلـــــقـــــت هــــيــــئــــة الـــــــشـــــــارقـــــــة لـــلـــمـــتـــاحـــف 
مــعــرضــاً رقــمــيــاً بــعــنــوان »املــتــاحــف من 
أجــــــــــل املــــــــــــســــــــــــاواة.. الــــــتــــــنــــــوع يف أوقــــــــــات 
األزمـــــــــات«، بـــهـــدف تــشــجــيــع الــفــنــانــن 
ــــيـــــافـــــعـــــن، والــــــــهــــــــواة الــــنــــاشــــئــــن عــى  الـ
مشاركة إبداعاتهم الفنية، ويستمر 

حتى 31 مايو الجاري.
ــــيـــــة  ــــنـ وتـــــــــــــم اخــــــــتــــــــيــــــــار األعــــــــــــمــــــــــــال الـــــفـ
املـــشـــاركـــة يف الـــحـــدث - والـــتـــي تــشــمــل 
الـــــرســـــومـــــات والــــتــــصــــويــــر والـــتـــصـــامـــيـــم 
الــرقــمــيــة واألعـــمـــال الــفــنــيــة والــشــعــر - 
مـــــــــــــــــــن بـــــــــــــــــــن مـــــــــــجـــــــــــمـــــــــــوعـــــــــــة كــــــــــــــــبــــــــــــــــرة مـــــــن 
ــتــــــي تـــلـــقـــتـــهـــا  ــ املـــــــشـــــــاركـــــــات اإلبـــــــداعـــــــيـــــــة الــ
الهيئة من فنانن ناشئن وهواة من 
دولـــــــــة اإلمــــــــــــــــارات، وتـــــركـــــيـــــا، ولــــبــــنــــان، 
واألردن، ومــــــــــــصــــــــــــر، والــــــــــــــــســــــــــــــــودان، 
والـــــــــهـــــــــنـــــــــد، والــــــــــــــعــــــــــــــراق، وفـــــلـــــســـــطـــــن، 

وُعمان، واليمن. 
ــنــــانــــن  وســـــلـــــطـــــت مـــــــشـــــــاركـــــــات الــــفــ
الــــضــــوء عــــى الـــحـــاجـــة املـــلـــّحـــة لـــإلبـــداع 
خــالل األزمـــة الصحية الــتــي يشهدها 

العالم اليوم.
وتعكس األعمال الفنية التي تم 
إنتاجها خصيصاً لهذا املعرض - الذي 

ــــايـــــو الــــــجــــــاري - إيــــمــــان  انــــطــــلــــق يف 18 مـ
ــــف، بـــــــــــدور  ــــــاحـــ ـــتـ ــــمــــ ـــــلـــ هــــــيــــــئــــــة الـــــــــشـــــــــارقـــــــــة لــ
اإلبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداع والـــــــــــــــفـــــــــــــــنـــــــــــــــون والـــــــــتـــــــــصـــــــــامـــــــــيـــــــــم 

ومقدرتها عى توحيد صفوف الناس 
خالل الظروف الراهنة، كما تعّر عن 
مـــشـــاعـــر وأحــــاســــيــــس وآراء ووجـــهـــات 

نظر الفنانن إزاء الوضع الراهن يف ما 
يتعلق بوباء فروس كورونا.

الشارقة À وام

عكست األعمال الفنية مشاعر وأحاسيس  الفنانين إزاء فيروس كورونا. À وام



جفاف البشرة وظهور قشور بها وتساقط الشعر 
وتقصف األظافر من عالمات نقض الزنك في 

الجسم. À د.ب.أ

الكافيين مادة مهمة للجسم 

القفازات أحادية االستعمال ال تحمي %100 
من »كورونا«

قــالــت الــجــمــعــيــة األملــانــيــة ملــكــافــحــة األمــــراض 
ــــيــــــة أحـــــــاديـــــــة  ــــاطــ املــــــعــــــديــــــة إن الــــــــقــــــــفــــــــازات املــــــطــ
ــــتـــــعـــــمـــــال، ال تـــــوفـــــر حــــمــــايــــة كــــامــــلــــة ضــد  االسـ

فريوس »كورونا«.
وأوضــــحــــت الــجــمــعــيــة األملـــانـــيـــة أن هـــذه 
الـــــقـــــفـــــازات ال تـــمـــنـــع الــــتــــســــرب بـــشـــكـــل كـــامـــل 
لكل مــا يلمسه اإلنــســان، وبــذلــك يمكن أن 
يـــــــتـــــــســـــــرب الــــــــــــفــــــــــــريوس إىل الــــــــيــــــــد عــــــــــن طـــــريـــــق 
األســطــح املــصــابــة، وبعدها يصيب اإلنــســان 
بـــــــــمـــــــــجـــــــــرد مـــــــــامـــــــــســـــــــة األغـــــــــــشـــــــــــيـــــــــــة املـــــــخـــــــاطـــــــيـــــــة 

كاملوجودة يف األنف أو الفم أو العني.
وعــــــــــى الــــــــرغــــــــم مــــــــن إســــــــهــــــــام الــــــــقــــــــفــــــــازات يف 
تقليل فـــرص الـــعـــدوى، فـــإن أهـــم مــا يـــوىص به 
هــــــــــو عـــــــــــــدم ملــــــــــس األنــــــــــــــــف أو الــــــــفــــــــم لــــــــعــــــــدم نــــقــــل 
الفريوس إىل األغشية املخاطية بهذه األماكن. 
وبــعــد الــعــودة إىل املــنــزل، يجب غسل اليدين 
جيداً وبشكل مكثف ملدة ال تقل عن 20 ثانية 
أو الــــقــــيــــام بـــتـــعـــقـــيـــمـــهـــمـــا. وبــــشــــكــــل عــــــام يــنــبــغــي 
االلــتــزام بقاعدة التباعد االجتماعي للحّد من 

خطر اإلصابة بفريوس »كورونا«.
برلين À د.ب.أ

1- تغّير الوزن
يعمل الكافيني مقوياً لأليض، ما يعني أن 
الــجــســم يــحــرق الــســعــرات الــحــراريــة بشكل 
أكــــــــر كـــــــفـــــــاءة. وعـــــنـــــدمـــــا تــــتــــوقــــف عــــــن شــــرب 
القهوة، فإن إمــداد الكافيني الــذي اعتدت 
ــــأثـــــري حـــــــرق الــــســــعــــرات  ــــه تـ ــــكـــــون لــ عـــلـــيـــه لــــــن يـ
الــحــراريــة، وبــالــتــايل يــمــكــن اكــتــســاب بعض 

الوزن.

2- التركيز 
شـــــرب الـــقـــهـــوة يــجــعــل الــــنــــاس أكـــــر يــقــظــة، 
ألنـــه يــحــفــز إفـــــراز الـــدوبـــامـــني واألدريـــنـــالـــني، 
ما يعزز نشاط الدماغ ويرفع ضغط الدم. 
وهذا يعني أنه بمجرد التوقف عن شربها، 
ــــــى األرجــــــــــــح صـــــعـــــوبـــــات عـــنـــدمـــا  ســـــتـــــواجـــــه عـ
تحتاج إىل الرتكيز عى العمل، أو األنشطة 
املهمة األخرى، ألن دماغك لن يتم تحفيزه 

بالطريقة التي اعتاد عليها.

3- ارتجاف
قــــد يــــبــــدو هــــــذا أمــــــــراً مــــثــــرياً لـــلـــقـــلـــق، لـــكـــنـــه يف 

الــــواقــــع ال يــســتــدعــي ذلـــــك. ويـــعـــّد الــكــافــيــني 
مــــــــصــــــــدراً قـــــــويـــــــاً لــــتــــحــــفــــيــــز الــــــجــــــهــــــاز الـــعـــصـــبـــي 
املــــــــــــــــركــــــــــــــــزي. وبـــــــــمـــــــــجـــــــــرد اإلقـــــــــــــــــــــــاع عــــــــــــن شــــــــرب 
ــــتـــــعـــــرض لــــــارتــــــجــــــاف بـــســـبـــب  الــــــقــــــهــــــوة، قــــــد تـ
قـــطـــع هــــذا الـــتـــأثـــري الـــتـــحـــفـــيـــزي. يـــشـــار إىل أن 
ــــانـــــون ارتـــــــجـــــــاف الـــيـــد  ــــعـ بــــعــــض األشـــــــخـــــــاص يـ
بــــســــبــــب الـــــجـــــرعـــــات الــــــــزائــــــــدة مــــــن الــــكــــافــــيــــني. 
ومـــــن حـــســـن الــــحــــظ أن هـــــذا االرتـــــجـــــاف غــري 
املـــريـــح يف الــيــد ســيــتــاىش يف نــهــايــة املــطــاف، 
ألنـــــه يــســتــمــر حـــتـــى تــســعــة أيــــــام بـــعـــد تـــنـــاول 

آخر فنجان من القهوة.

4 - الشعور بالقلق
حــتــى لــو لــم تــكــن شــخــصــاً قــلــقــاً، فستشعر 
بــالــتــأكــيــد بــبــعــض الــقــلــق بــمــجــرد أن تــتــوقــف 
ــــهــــــوة. ويــــــحــــــدث هــــــــذا بــســبــب  ــــقــ عــــــن شــــــــرب الــ
اختال الــتــوازن الكيميايئ يف الدماغ جــّراء 

نقص إمدادات الكافيني.

5 - صداع متكرر
الصداع، لألسف، هو أكر اآلثار الجانبية 

شــيــوعــاً لــلــحــرمــان مـــن الــكــافــيــني. ويــحــدث 
هـــــــــذا بــــســــبــــب انـــــفـــــتـــــاح األوعــــــــيــــــــة الـــــدمـــــويـــــة، 
وبالتايل تعزيز الدورة الدموية يف الدماغ. 
ــــمـــــجـــــرد أن يـــتـــكـــيـــف الــــجــــســــم مــــــع زيــــــــادة  وبـ
تــدفــق الــــدم، ســيــتــاىش الـــصـــداع يف نهاية 

املطاف.

6- انخفاض في الطاقة
ــــبـــــاب الـــرئـــيـــســـة إلدمــــانــــنــــا عــى  أحـــــد األسـ
القهوة هــو زيــادة الطاقة التي تقدمها 
لنا. ولسوء الحظ، يستمر التأثري ملدة 
ــــتــــــوســــــط  ،  ــــقــــــط يف املــ ــــمــــــس ســــــــاعــــــــات فــ خــ
ــــثـــــرييـــــن مـــنـــا  ــــبـــــب يف أن كـ وهــــــــــذا هــــــو الـــــسـ
يـــــــشـــــــربـــــــون أكــــــــــــر مـــــــــن كــــــــــــوب واحــــــــــــــد مـــن 
الـــــقـــــهـــــوة يـــــومـــــيـــــاً، عــــــى أمـــــــل أن يــــكــــونــــوا 
نشيطني عــى مـــدار الــيــوم. ومــع ذلــك، 
ســــيــــكــــون لـــــهـــــذا تـــــأثـــــري مــــعــــاكــــس بـــمـــجـــرد 
الـــــــتـــــــوقـــــــف عـــــــــن شــــــــــــرب الــــــــقــــــــهــــــــوة، حـــيـــث 
يـــعـــاين مــعــظــم املـــدمـــنـــني عــــى الــكــافــيــني 
اإلرهــــــــــــــاق فــــــــور بــــــــدء الــــتــــخــــي عــــــن شــــرب 

القهوة.

أعراض جلدية تنذر 
باإلصابة بـ »كورونا«

خبراء: مظهر الشعر 
مرآة لما يحتاجه الجسم

الزنك ضروري لتقوية الجهاز 
المناعي

مــــــــــــع اســــــــــتــــــــــهــــــــــال فــــــــصــــــــل الــــــــصــــــــيــــــــف حــــــــــــــــــــّذر املــــــــركــــــــز 
االتحادي للتوعية الصحية يف أملانيا من خطورة 
ضربة الشمس، مشرياً إىل أنها قد تهدد الحياة 

يف بعض األحيان.
وأوضـــح أن ضــربــة الشمس تــحــدث بسبب 
الــتــعــّرض ألشــعــة الــشــمــس املــبــاشــرة والــشــديــدة 
ملدة طويلة، إذ يكفي التعّرض ألشعة الشمس 
ملدة نصف ساعة إللحاق ضرر بالسحايا ونسيج 
الــدمــاغ، ومــن ثــم اإلصــابــة بالتهاب السحايا أو 
الـــــــــــوذمـــــــــــة الــــــــدمــــــــاغــــــــيــــــــة، مـــــــــا قـــــــــد يـــــــــــــــؤدي يف أســـــــــوأ 

الحاالت إىل الوفاة.
وتـــــــتـــــــمـــــــثـــــــل أعــــــــــــــــــــــراض ضـــــــــربـــــــــة الــــــــشــــــــمــــــــس يف 
الـــــــشـــــــعـــــــور الــــــــعــــــــام بــــــــاإلعــــــــيــــــــاء والـــــــــــصـــــــــــداع وآالم 
ــــرة الــــعــــنــــق وســـــخـــــونـــــة الـــــــــــرأس والــــغــــثــــيــــان  مــــــؤخــ
ــــُحـــــمـــــى  ــــيـــــج األذن والـ والـــــــقـــــــيء والــــــــــــــــدوار وضـــــجـ
وآالم األطــــــــــراف وتـــقـــلـــصـــات الـــبـــطـــن والـــرعـــشـــة 

وفقدان الوعي.
وعــــــــنــــــــد مـــــــاحـــــــظـــــــة هـــــــــــــذه األعـــــــــــــــــــــــراض يــــنــــبــــغــــي 
االبــتــعــاد عــن أشــعــة الــشــمــس والــبــقــاء يف مكان 
ظـــــلـــــيـــــل وبـــــــــــــــــــارد، واالســـــــتـــــــلـــــــقـــــــاء مــــــــع رفـــــــــــع الــــــجــــــزء 
الـــعـــلـــوي مـــن الــجــســم والــــــــرأس، وتـــريـــد الــــرأس 
ــــاردة. ومــن  ومـــؤخـــرة الــرقــبــة بــواســطــة مــنــشــفــة بــ

ــــيـــــة،  ــــافـ املـــــــهـــــــم أيــــــــضــــــــاً شــــــــــرب الـــــــســـــــوائـــــــل بــــكــــمــــيــــة كـ
خصوصاً املاء وعصائر الفاكهة.

وإذا لم تتحّسن الحالة أو تفاقمت املتاعب 
كــــــــــــحــــــــــــدوث فــــــــــــقــــــــــــدان لـــــــــلـــــــــوعـــــــــي، فـــــــيـــــــجـــــــب حــــيــــنــــئــــذ 

استدعاء اإلسعاف عى وجه السرعة.
وللوقاية من ضربة الشمس ينبغي تجنب 
الــتــعــّرض ألشــعــة الــشــمــس املــبــاشــرة والــشــديــدة 
قـــــدر اإلمـــــكـــــان، مــــع تــغــطــيــة الــــــــرأس واســـتـــخـــدام 
مظلة شمسية وارتــــداء مــابــس فاتحة الــلــون، 
نــــظــــراً ألن املــــابــــس ذات األلــــــــوان الـــداكـــنـــة تــخــزن 

الحرارة تحتها، ما يؤدي إىل سخونة الجسم.
ومــــن املـــهـــم أيـــضـــاً اســـتـــخـــدام كـــريـــم واق من 
الشمس ذات ُمعامل حماية )SPF( ال يقل عن 
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أوردت مــجــلــة »فـــرويـــنـــديـــن« أن اإلصـــابـــة بــفــريوس 
ــــد تـــظـــهـــر يف  »كــــــــورونــــــــا« املــــســــتــــجــــد )كـــــــوفـــــــيـــــــد-19(، قــ
صورة أعراض جلدية، وذلك وفقاً لنتائج فحوص 
أجــراهــا أطــبــاء إســبــان، ونشرتها الــدوريــة العلمية 

.»British Journal of Dermatology«
وأوضــــــــــــحــــــــــــت املـــــــجـــــــلـــــــة األملــــــــــانــــــــــيــــــــــة أن األعــــــــــــــــــراض 
ــــثـــــل يف االحـــــــــــمـــــــــــرار الـــــــشـــــــديـــــــد لـــلـــجـــلـــد  ــــتـــــمـ الــــــجــــــلــــــديــــــة تـ
ــــــى الـــظـــهـــر  ــــــور الـــــبـــــثـــــور عـ ــــهـ ــ والـــــحـــــكـــــة والـــــتـــــقـــــشـــــر، وظـ
والــبــطــن والــســيــقــان وراحــــة الــيــد. ويــجــب اســتــشــارة 
الطبيب عى وجه السرعة إذا كانت هذه األعراض 
مــصــحــوبــة بــــأعــــراض »كــــورونــــا« املــتــمــثــلــة يف الــُحــمــى 

والسعال الجاف وضيق التنفس.
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ُيــعــّد الشعر بمثابة مـــرآة للصحة، إذ يمكن من 
ــــهـــــره االســــــــتــــــــدالل عــــــى بــعــض  خــــــــال حــــالــــتــــه ومـــــظـ

املشكات الصحية.
وأوضـــــــــــح خــــــــــراء املــــــركــــــز االتــــــــحــــــــادي لـــلـــتـــوعـــيـــة 
الــصــحــيــة يف أملـــانـــيـــا أن فــــقــــدان الـــشـــعـــر لــلــمــعــانــه، 
رغـــــــــم الـــــعـــــنـــــايـــــة بـــــــــه، يـــــــــدل عـــــــى نـــــقـــــص األحــــــمــــــاض 
الدهنية »أوميغا 3«. ويمكن إمداد الجسم بهذه 
األحماض، من خال تناول السلمون والتونة، 
إذ تــــســــهــــم هــــــــــذه األحــــــــمــــــــاض يف اســـــــتـــــــعـــــــادة بــــريــــق 
الشعر. وعندما يصري الشعر خفيفاً، فــإن ذلك 
يشري إىل فرط نشاط الغدة الدرقية. أما جفافه 

فريجع إىل قصورها.
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قــالــت خــبــرية التغذية األملــانــيــة، آنتيه 
جال، إن الزنك يتمتع بفوائد صحية 
جــــمــــة، حـــيـــث إنــــــه يـــعـــمـــل عـــــى تـــقـــويـــة 
جهاز املناعة، من خال االشرتاك يف 
عـــــــمـــــــلـــــــيـــــــات بــــــــــنــــــــــاء وتـــــــنـــــــشـــــــيـــــــط الـــــــخـــــــايـــــــا 
املناعية، ومن ثم محاربة الفريوسات 
والـــجـــراثـــيـــم. ويـــمـــكـــن االســــتــــدالل عــى 
نــقــص الـــزنـــك يف الـــجـــســـم، مـــن خــال 
كـــرة اإلصـــابـــة بـــالـــعـــدوى، إضـــافـــة إىل 
جــــــفــــــاف الــــــبــــــشــــــرة وظـــــــهـــــــور قــــــشــــــور بـــهـــا 
وتـــســـاقـــط الــشــعــر وتــقــصــف األظـــافـــر، 
فضاً عن الشعور بالتعب واإلرهاق.
ويحتاج الرجل إىل نحو 10 ملي 
غـــــــــــــــرام مــــــــــن الــــــــــزنــــــــــك يـــــــــومـــــــــيـــــــــاً، يف حــــني 
ــــتـــــاج املــــــــــــرأة إىل نـــــحـــــو ســــبــــعــــة مـــلـــي  تـــــحـ
ــــيـــــة  ــــثـــــل املـــــــــصـــــــــادر الـــــغـــــذائـ ــــتـــــمـ غـــــــــــــــرام، وتـ
الغنية بالزنك يف األغذية الحيوانية، 
كـــــــــــــالـــــــــــــلـــــــــــــحـــــــــــــوم والـــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــن والــــــــــحــــــــــلــــــــــيــــــــــب 
والــــبــــيــــض، واألغــــــذيــــــة الـــنـــبـــاتـــيـــة، مــثــل 

الكاجو وجنني القمح.
برلين À د.ب.أ
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إشارات يقدمها 6
الجسم عند التوقف 

عن شرب القهوة

التوقف عن عادة شرب القهوة يمكن أن يؤثر في الجسم بشكل كبير.  À أرشيفية

يشير العديد من الدراسات إلى الفوائد الصحية المختلفة 
لشرب القهوة، وأن قطع هذه العادة يمكن أن يؤثر في 
الجسم بشكل كبير. ويعتقد كثيرون أن التخلي عن فنجان 

القهوة اللذيذ في الصباح أمر صعب ويمكن أن يؤدي 
إلى االنتكاس، ولذلك يجب أن تكون على دراية كافية بتأثير 

الكافيين وكيف يتفاعل التخلي عن شرب القهوة مع 
أجسامنا، بحسب مجلة »ساينس«، التي حددت مجموعة 
من العالمات التي سيشعر بها اإلنسان عند التوقف عن 

شرب القهوة على الشكل التالي:
برلين À د.ب.أ

القفازات المطاطية أحادية االستعمال ال تمنع التسرب بشكل كامل لكل ما يلمسه 
اإلنسان. À د.ب.أ

عند مالحظة األعراض 
ينبغي البقاء في مكان ظليل، 

واالستلقاء مع رفع الجزء 
العلوي من الجسم والرأس.

مع الصيف.. نصائح للوقاية 
من ضربة الشمس

يجب استشارة الطبيب عند أعراض 
الُحمى والسعال الجاف. À د.ب.أ

األحماض تسهم في استعادة الشعر 
بريقه. À د.ب.أ
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ــــفـــــرنـــــي، إيـــمـــانـــويـــل  رّحـــــــــب الــــرئــــيــــس الـ
ماكرون، بمقرتح املفوضية األوروبية 
بــإقــرار خطة تعاٍف اقتصادي »غري 
مــــســــبــــوقــــة« بـــقـــيـــمـــة 750 مـــلـــيـــار 
يــورو »للمناطق والقطاعات 

التي تواجه صعوبات« بسبب فريوس 
كـــــــــــورونـــــــــــا. وقـــــــــــــال يف تـــــــغـــــــريـــــــدة: »عـــلـــيـــنـــا 
التحرك سريعاً، وتبني اتفاق طموح 
مـــع جميع شــركــائــنــا«، واصـــفـــاً مقرتح 
املــفــوضــيــة األوروبــــيــــة »بــالــيــوم الحاسم 

ــــا«. وأضــــاف أن املقرتح  ــ بالنسبة ألوروبـ
املــشــرتك الـــذي طرحته بــاريــس وبرلني 
األســــــبــــــوع املــــــــايض »جــــعــــل هـــــــذا الـــتـــقـــدم 

ممكناً«.
بروكسل ■ د.ب.أ

ماكرون يطالب دول االتحاد األوروبي بالموافقة 
على خطة التعافي »الطموحة«

أرســــــــلــــــــت دولــــــــــــة اإلمــــــــــــــــــــــارات، أمــــــــس، 
طــــائــــرة مــــســــاعــــدات تـــحـــتـــوي عــــى 10 
ــــان مــــــن اإلمـــــــــــــــدادات الــــطــــبــــيــــة إىل  ــــنــ أطــ
طاجيكستان، لدعمها يف الحد من 
ــــار فـــــــــــريوس كــــــــورونــــــــا املـــســـتـــجـــد  ــــتــــــشــ انــ
)كـــــــــوفـــــــــيـــــــــد-19(، وســــيــــســــتــــفــــيــــد مـــنـــهـــا 
أكــــر مـــن 10 آالف مـــن الـــعـــامـــلـــني يف 
مـــــجـــــال الـــــرعـــــايـــــة الــــصــــحــــيــــة، لـــتـــعـــزيـــز 
جــــــــــــهــــــــــــودهــــــــــــم يف احــــــــــــــــــتــــــــــــــــــواء انـــــــــتـــــــــشـــــــــار 

الفريوس.
وقـــــــال ســـفـــري الـــــدولـــــة غــــري املــقــيــم 
لـــــدى طـــاجـــيـــكـــســـتـــان الــــدكــــتــــور مــحــمــد 
أحمد الجابر: »إن السعي من أجل 

عــــالــــم أكــــــر صـــحـــة وأمـــــنـــــاً هــــو أولــــويــــة 
لدولة اإلمارات، التي كرست موارد 
هــائــلــة لــتــعــزيــز الــجــهــود الــعــاملــيــة ضد 

)كوفيد-19( منذ بداية األزمة«.

وأضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف: »مـــــــــــــــــــــــــــــــــــع تــــــــــســــــــــلــــــــــيــــــــــم 
املــــــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــــــاعــــــــــــــــــــــــــــدات الـــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــويـــــــــــــــــــة إىل 
طاجيكستان، تؤكد دولة اإلمارات 
أنــهــا مــاضــيــة يف الــتــعــاون والــتــضــامــن 
مـــع الـــــدول األخـــــرى ملــســاعــدتــهــا عــى 

مكافحة هذا الفريوس«.
تــــجــــدر اإلشـــــــــارة إىل أن اإلمــــــــارات 
قـــدمـــت حــتــى اآلن أكـــر مـــن 651 طــنــاً 
مــــــــــن املــــــــــســــــــــاعــــــــــدات اىل أكـــــــــــــر مــــــــــن 56 
دولــــــة، اســـتـــفـــاد مــنــهــا نـــحـــو 651 ألـــفـــاً 
مـــــــــن الـــــــعـــــــامـــــــلـــــــني يف مــــــــجــــــــال الـــــــرعـــــــايـــــــة 

الصحية.
أبوظبي À وام

تحتوي على 10 أطنان من اإلمدادات الطبية

مساعدات إماراتية إلى طاجيكستان لتعزيز 
جهودها في مكافحة »كوفيد-19«

 من المساعدات إلى أكثر من 56 دولة. À وام
ً
اإلمارات قدمت أكثر من 651 طنا

اإلمارات كرست موارد 
هائلة لتعزيز الجهود 

العالمية ضد 
»كوفيد-19« منذ بداية 

األزمة.

تــــــبــــــدو آســــــيــــــا عـــــــى الــــــطــــــريــــــق الـــصـــحـــيـــح 
لــــــلــــــخــــــروج مــــــــن األزمــــــــــــــة الـــــنـــــاجـــــمـــــة عـــن 
انـــــتـــــشـــــار فــــــــــريوس كـــــــورونـــــــا املــــســــتــــجــــد، 
فــــيــــمــــا تـــــــســـــــّرع أوروبـــــــــــــــا اجـــــــــــــــــراءات رفـــــع 
الــعــزل، وتــتــزايــد اإلصــابــات يف أمريكا 

الالتينية.
لــكــن يف كــل أنــحــاء الــعــالــم يتبني 
أن الــكــلــفــة االجــتــمــاعــيــة واالقــتــصــاديــة 
لـــــــــلـــــــــوبـــــــــاء، الــــــــتــــــــي تــــــــضــــــــاف اىل الــــكــــلــــفــــة 
الــــــــبــــــــشــــــــريــــــــة الـــــــــعـــــــــالـــــــــيـــــــــة، خــــــــــــارجــــــــــــة عـــــن 

املألوف.
وفيما تجاوزت حصيلة الوفيات 
351 ألــفــاً يف العالم )ثــالثــة أرباعها يف 
أوروبـــــــا والـــــواليـــــات املـــتـــحـــدة(، أمـــس، 
كــــشــــف االتــــــحــــــاد األوروبـــــــــــــي عـــــن خــطــة 
النهوض االقتصادي البالغة قيمتها 
1000 مليار يورو يف محاولة إلنعاش 

اقتصادات الدول االعضاء الـ27.
وحـــــتـــــى يف الــــــــــــدول الـــــتـــــي قــــاومــــت 
أنــــــظــــــمــــــتــــــهــــــا الـــــــصـــــــحـــــــيـــــــة األزمــــــــــــــــــــــــــة، فــــــــإن 
املــــؤشــــرات االقـــتـــصـــاديـــة واالجــتــمــاعــيــة 

تبدو مرتاجعة جداً.
وقــــــــــالــــــــــت جـــــــاكـــــــلـــــــني الـــــــــفـــــــــاريـــــــــز )42 
عاماً(، يف مدريد، وهي تحمل كيس 
مـــــســـــاعـــــدات غــــذائــــيــــة يف حـــــي شـــعـــبـــي: 
»أنـــــــــــــــــــا أغــــــــــطــــــــــي وجــــــــــهــــــــــي ألنــــــــــنــــــــــي أشــــــعــــــر 
بــالــخــجــل صـــراحـــة، لـــم أطــلــب أبــــداً يف 

السابق مساعدات غذائية«.
وتــــقــــف يف الــــصــــف مـــــع نـــحـــو 700 
شخص آخرين أمام جمعية يف الحي 
حـــــولـــــت اىل بــــنــــك غـــــــــــذايئ. يف إســـبـــانـــيـــا 
تــتــزايــد مـــعـــدالت الــفــقــر بــشــكــل أســـرع 
مما كانت عليه خالل األزمة املالية يف 

2008، لكن العالم بأسره يعاين.

وبحسب منظمة أوكــســفــام غري 
الحكومية فإن األزمة الصحية يمكن 
أن تــــــدفــــــع 500 مـــــلـــــيـــــون شـــــخـــــص اىل 

الفقر.
ــــتـــــوقـــــع الــــــخــــــراء  ويف الــــــــــرازيــــــــــل، يـ
هـــبـــوط إجـــمـــايل الـــنـــاتـــج الــــداخــــي هــذه 
الـــســـنـــة بــنــســبــة 6 اىل 10%، وارتــــفــــاع 
مــعــدل الــبــطــالــة الــبــالــغ حــالــيــاً %12.2 

اىل أكر من %18.
ويف فرنسا، ومع تراجع إجمايل 
الـــــــنـــــــاتـــــــج الــــــــــداخــــــــــي بــــــمــــــعــــــدل 20% يف 
الـــفـــصـــل الــــثــــاين، يــــراهــــن الــــخــــراء عــى 
تراجع بأكر من 8% كمعدل سنوي. 
وقــــال املــعــهــد الــوطــنــي لــإحــصــاء »إنــه 
أكــر انكماش منذ إنــشــاء الحسابات 

الوطنية يف 1948«.
وبــعــد األرجـــنـــتـــني ولــبــنــان الــلــذيــن 
ــــديــــــون،  ــلــــنــــا الــــتــــخــــلــــف عــــــن ســـــــــداد الــ أعــ
يـــــــــخـــــــــى خـــــــــــــــــــــراء مــــــــجــــــــمــــــــوعــــــــة الـــــــــــــــــدول 
الـــــعـــــشـــــريـــــن أن يــــتــــســــبــــب الــــــــوبــــــــاء قـــبـــل 
نــهــايــة الــســنــة يف عـــــدوى الــتــخــلــف عن 
الــــــــــدفــــــــــع لـــــــــــــدى الـــــــــــــــــــدول الـــــــنـــــــاشـــــــئـــــــة غــــري 
القادرة عى احرتام التزامات تسديد 

ديونها.
ويف جـــنـــوب إفـــريـــقـــيـــا، زاد الـــوبـــاء 
مــن الــبــؤس وأغـــرق عـــدداً كــبــرياً )نحو 
أربــــــعــــــة مــــــاليــــــني أجــــــنــــــبــــــي(، غـــالـــبـــيـــتـــهـــم 
يـــــــقـــــــيـــــــمـــــــون بـــــــشـــــــكـــــــل غــــــــــــري شــــــــــــرعــــــــــــي، يف 

العوز.
وقـــــــــال الــــنــــاطــــق بـــــاســـــم الــــعــــائــــالت 
الـــــــــــــــــــــالجـــــــــــــــــــــئـــــــــــــــــــــة يف حــــــــــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــايــــــــــــــــــفــــــــــــــــــري يف 
جوهانسبورغ، الفرد دجانغا: »هنا 
كـــــــثـــــــري مـــــــــــن الـــــــــــنـــــــــــاس يــــــــعــــــــانــــــــون بــــســــبــــب 
الــــــــــــعــــــــــــزل. غـــــالـــــبـــــيـــــتـــــهـــــم مـــــــــهـــــــــاجـــــــــرون أو 

الجئون وال يمكنهم العمل. من دون 
أوراق لم يعد لديهم من خيار سوى 
الــــتــــســــول«. وتـــســـبـــب انـــتـــشـــار فــــريوس 
كورونا املستجد بضرر كبري لالقتصاد 
واألنـــظـــمـــة االجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــصـــحـــيـــة يف 
الــعــالــم أجـــمـــع، لــكــنــه تــــرك أيـــضـــاً أثــــراً 
كـــبـــرياً عـــى املــعــالــجــني الــطــبــيــني الــذيــن 
يــتــعــرضــون مــنــذ بــدايــة الــســنــة لضغط 

كبري يف العمل وإجهاد استثنايئ.
وقال كسافييه نويل، الخبري يف 
مــســائــل الــصــحــة الــعــقــلــيــة يف جــامــعــة 
بــروكــســل الــحــرة، إن الــذيــن يعملون 

يف وحــــدات الــعــنــايــة املـــركـــزة »واجــهــوا 
مـــــــعـــــــدل وفــــــــيــــــــات وطــــــريــــــقــــــة وفـــــــــــــاة غـــري 
مــعــتــادة عـــى اإلطـــــالق يف إطــــار مــجــرد 

من اإلنسانية«.
ويف أمريكا الالتينية، فإن الدول 
التزال يف حالة تعبئة ملواجهة الوباء 
والـــــــــــتـــــــــــداعـــــــــــيـــــــــــات الــــــــــتــــــــــي يــــــخــــــلــــــفــــــهــــــا عـــــى 
املـــــــجـــــــتـــــــمـــــــعـــــــات واألنـــــــــــظـــــــــــمـــــــــــة الـــــصـــــحـــــيـــــة 

الهشة.
وحــــذر فــــرع إقــلــيــمــي مـــن منظمة 
الصحة العاملية، أول من أمس، من 
أن انــــتــــشــــار الــــــفــــــريوس »يـــــتـــــســـــارع« يف 

الـــرازيـــل والـــبـــريو وتــشــيــي، داعـــيـــاً اىل 
عـــــــــدم الــــــــرتاخــــــــي يف تــــطــــبــــيــــق اجـــــــــــــراءات 

العزل الهادفة اىل إبطاء اإلصابات.
وقـــــالـــــت مـــــديـــــرة مـــنـــّظـــمـــة الـــصـــّحـــة 
لـــــــــــلـــــــــــبـــــــــــلـــــــــــدان األمـــــــــــــــــريكـــــــــــــــــّيـــــــــــــــــة، ومـــــــــــقـــــــــــّرهـــــــــــا 
واشـــنـــطـــن، كـــاريـــســـا إتــــيــــان: »نـــحـــن يف 
أمــــــــــريكــــــــــا الــــــجــــــنــــــوبــــــيــــــة قـــــــلـــــــقـــــــون بــــشــــكــــل 
خــاص، ألّن عــدد اإلصــابــات الجديدة 
املــســّجــلــة األســـبـــوع املــــايض يف الــرازيــل 
هو األعى عى مدى فرتة سبعة أيام 

منذ بداية الوباء«.
وأضــــــــافــــــــت أّن »الــــــــبــــــــريو وتــــشــــيــــي 
ســّجــلــتــا أيـــضـــاً مـــعـــدالت مــرتــفــعــة، يف 
ــــار يـــــتـــــســـــارع يف  ــــتــــــشــ مـــــؤشـــــر اىل أّن االنــ

هاتني الدولتني«.
وتجاوز العدد اليومي لإصابات 
الـــجـــديـــدة أعـــــداد اإلصــــابــــات يف أوروبــــا 
والــواليــات املــتــحــدة، مــا جعل أمريكا 
الالتينية »من دون أدىن شك« البؤرة 
ــــديـــــدة لـــــلـــــوبـــــاء، بـــحـــســـب مـــنـــّظـــمـــة  ــــجـ الـ

الصحة للبلدان األمريكية.
ويف أوروبـــــــــــــــا، يـــــتـــــواصـــــل تـــخـــفـــيـــف 
الــــعــــزل، لــكــن دون نــســيــان الـــوفـــيـــات. 
وبـــدأت إسبانيا أمـــس، حـــداداً وطنياً 
من 10 أيام تكريماً لضحايا الفريوس 
الذي تسبب يف وفاة أكر من 27 ألف 

شخص يف البالد.
ويف نــــــــيــــــــويــــــــورك، املـــــــديـــــــنـــــــة األكــــــــر 
ــــرراً بـــــالـــــوبـــــاء، حــــيــــث أعــــلــــن إغـــــالق  تــــــضــ
الـــــشـــــركـــــات حــــتــــى يــــونــــيــــو عــــــى األقـــــــل، 
عـــاد 80 وســيــطــاً نــيــويــوركــيــاً اىل قــاعــة 
ــــلـــــمـــــرة  املــــــــــــــــــــــــداوالت يف وول ســــــــرتيــــــــت لـ

األوىل منذ 23 مارس.
عواصم À أ.ف.ب

في جنوب إفريقيا، زاد الوباء من البؤس، وأغرق 
 )نحو أربعة ماليين أجنبي( في العوز.

ً
 كبيرا

ً
عددا

أوروبا تسّرع إجراءات رفع العزل.. واإلصابات تتزايد 
في أميركا الالتينية

سكان حي فقير بسانتياغو في تشيلي اشتبكوا مع شرطة مكافحة الشغب بسبب االحتجاج على نقص 
المساعدات الحكومية خالل الحجر الصحي العام. À رويترز

كلفة اقتصادية 
واجتماعية وصحية 

خارجة عن المألوف ألزمة 
»كورونا« في العالم

كوريا الجنوبية: تأجيل إعادة فتح 
111 من المدارس ورياض األطفال

فرنسا: حظر استخدام 
»هيدروكسي 

كلوروكين« لعالج 
»كورونا«

تأّجلت إعادة فتح أكثر من 100 من المدارس ورياض األطفال 
في سيؤول، أمس، وسط تقارير عن انتشار فيروس كورونا في 
 لما ذكرته شبكة »كيه بي إس وورلد« 

ً
مجتمعات محلية، طبقا

اإلذاعية الكورية الجنوبية أمس.
 من العاشرة 

ً
وذكر مكتب التعليم بالعاصمة سيؤول أنه اعتبارا

 بالتوقيت المحلي، تم تأجيل فتح 111 من المدارس ورياض 
ً
صباحا

األطفال حتى أوائل الشهر المقبل.
وبعد عودة طالب الصف الثالث الثانوي إلى المدارس األسبوع 
الماضي، فإن طالب الصف الثاني الثانوي وطالب الصف الثالث 

في المدارس المتوسطة، وطالب الصف األول والثاني 
بالمدارس االبتدائية، ورياض األطفال، عادوا أمس.

ومنح مكتب التعليم بالمدينة لرؤساء المدارس وسلطات رياض 
األطفال الحق في التشاور مع اآلباء ومكاتب التعليم ذات 

الصلة حول اإلغالق والتعليم عن ُبعد حال تسجيل حالة إصابة 
في منطقتهم.

سيؤول À د.ب.أ

ألغت الحكومة الفرنسية، 
 يسمح 

ً
أمس، مرسوما

ألطباء المستشفيات 
باستخدام عقار 

هيدروكسي كلوروكين 
لعالج المرضى الذين يعانون 

حاالت حادة من مرض 
»كوفيد-19« الذي يسببه 

فيروس كورونا.
وهذه الخطوة، التي يبدأ 

العمل بها على الفور، هي 
األولى التي تتخذها دولة 
في العالم منذ أن قالت 
منظمة الصحة العالمية، 

االثنين الماضي، إنها علقت 
تجربة موسعة على 

هيدروكسي كلوروكين 
 لعالج 

ً
الذي يستخدم أساسا

المالريا لمخاوف تتعلق 
علن إلغاء 

ُ
بالسالمة. وأ

 
ً
المرسوم، الذي يعني فعليا
حظر استخدام هيدروكسي 
كلوروكين لهذا الغرض، في 
الجريدة الرسمية، وتأكد ببيان 
من وزارة الصحة، ولم ترد أي 

إشارة لقرار منظمة الصحة.
باريس À رويترز
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رغـــــــــم تـــــفـــــي فـــــــــــروس كــــــــورونــــــــا حـــــول 
العالم، حامالً معه املوت والخوف، 
تعرضت التدابر الصارمة للسيطرة 
عـــــــــــــــى الــــــــــــجــــــــــــائــــــــــــحــــــــــــة، والـــــــــــــــتـــــــــــــــي تــــــــفــــــــرض 
تــــــــــضــــــــــحــــــــــيــــــــــات جــــــــســــــــيــــــــمــــــــة عــــــــــــــــى عــــــــامــــــــة 
ــــلـــــب مــن  الــــشــــعــــب، لـــالنـــتـــهـــاك يف األغـ
جانب املسؤولني، الذين يفرتض أن 

يسهروا لضمان تنفيذها.
واملــــــــــســــــــــؤول، الــــــنــــــمــــــوذج لـــــذلـــــك، 
الـــــــــــــــذي يــــــتــــــصــــــدر عـــــــنـــــــاويـــــــن الـــــصـــــحـــــف، 
ـــــك كــــامــــيــــنــــغــــز،  ـــــيـ ــنـ ــ ــيــ ــ حـــــــالـــــــيـــــــاً، هــــــــو دومــ
املــــــســــــتــــــشــــــار الـــــــــــبـــــــــــارز لــــــرئــــــيــــــس الــــــــــــــــــوزراء 
الـــــــــــريـــــــــــطـــــــــــاين، بـــــــــــوريـــــــــــس جـــــــونـــــــســـــــون، 
والذي انتهك قواعد اإلغالق العام، 
وقــاد سيارته ملئات الكيلومرتات من 
ــــبــــــه يف أنــــــه  ــتــ ــ لـــــــــنـــــــــدن، بـــــيـــــنـــــمـــــا كــــــــــــان ُيــــــشــ

وزوجته مصابان بفروس كورونا.
وقـــــــد أدى رفـــــضـــــه االســــتــــقــــالــــة أو 
االعـــــــــتـــــــــذار، وإحـــــــجـــــــام جـــــونـــــســـــون عــن 
عزله، إىل زيادة حدة الغضب العام 
يف بــــــــــــريــــــــــــطــــــــــــانــــــــــــيــــــــــــا، حــــــــــــيــــــــــــث إنـــــــــــــــــــــــه رغــــــــــــم 
االنـــتـــقـــادات الـــتـــي وجـــهـــت لــــه، بــــرر ما 
قـــــــــام بـــــــــه، وقـــــــــــال صــــــــراحــــــــة: »لـــــــــم ولـــــن 
ــــالــــــة، ولــــــــــم أفــــــكــــــر يف  ــــقــ ــــتــ أتـــــــقـــــــدم بــــــاالســ

ذلك«.
ووصـــــف أســـتـــاذ الـــصـــحـــة الــعــامــة 
الــــــعــــــاملــــــيــــــة يف كـــــلـــــيـــــة الـــــــطـــــــب بــــجــــامــــعــــة 
إدنــــرة، ديــفــي ســريــدهــار، مــا يحدث 
بــأنــه »يــقــوض بــشــكــل خــطــر الــرســالــة 
ــــلـــــصـــــحـــــة الــــــــعــــــــامــــــــة، وهــــــي  الــــــرئــــــيــــــســــــة لـ

البقاء يف املنزل إلنقاذ األرواح«.
ـــــب ســـــــريـــــــدهـــــــار، عـــــــى مــــوقــــع  ــتـ ــ وكــ
ــيــــــه  ــ »تـــــــــــــــــــــويـــــــــــــــــــــرت«، يف وقـــــــــــــــــــــت تـــــــــــــدعـــــــــــــم فــ
الــحــكــومــة بــالــكــامــل تــقــريــبــاً كامينغز: 
»من يقول إن انتهاك اإلغالق يبيحه 
أن يــــكــــون الـــشـــخـــص أبـــــــاً جـــــيـــــداً، فــهــو 
عبقري يف االلتفاف )عــى الحقائق(. 
ـــــذه الـــــحـــــكـــــومـــــة أن  ـــــهـ واألجـــــــــــــــدر فـــــقـــــط بـ
تكون أقل التفافاً، وأكرث تركيزاً عى 
القيام بالعمل الشاق املتعلق بتنفيذ 

تدابر الصحة العامة فعلياً«.
وحـــــــــــــــــــذر ســــــتــــــيــــــفــــــن ريـــــــــتـــــــــشـــــــــر، مــــن 
املـــــجـــــمـــــوعـــــة االســــــتــــــشــــــاريــــــة لـــلـــحـــكـــومـــة 
الــــــــــريــــــــــطــــــــــانــــــــــيــــــــــة الـــــــــــخـــــــــــاصـــــــــــة بــــــــالــــــــعــــــــلــــــــوم 
الــــســــلــــوكــــيــــة، يف تــــصــــريــــح تــــلــــفــــزيــــوين: 
»إذا مـــا أعـــطـــيـــَت االنـــطـــبـــاع بــــأن هــنــاك 
ــــإنــــــك  قــــــــــاعــــــــــدة لـــــــهـــــــم وقــــــــــــاعــــــــــــدة لـــــــــنـــــــــا، فــ
تقوض بشكل قاتل شعور )نحن يف 

هذا األمر معاً(«.
ومــن واشــنــطــن إىل ويلينغتون، 
لــــــــــم تـــــــكـــــــن تــــــــصــــــــرفــــــــات بـــــــعـــــــض الـــــــــقـــــــــادة 
والــــــــــــــــــــــــــــوزراء تــــــــصــــــــرفــــــــات يـــــــقـــــــتـــــــدى بـــــهـــــا، 
خـــــصـــــوصـــــاً عــــنــــدمــــا يـــنـــظـــر إلــــيــــهــــا أفـــــــراد 

عــــــــاجــــــــزون عـــــــن رعـــــــايـــــــة أحـــــبـــــائـــــهـــــم، أو 
حـــــــتـــــــى حــــــــضــــــــور جــــــــنــــــــازاتــــــــهــــــــم، نــــتــــيــــجــــة 

الحفاظ عى التباعد االجتماعي.
ــــثـــــل الــــرئــــيــــس  وهـــــــنـــــــاك مـــــــن هـــــــم مـ
األمـــــــــــــــــــــريك دونـــــــــــــالـــــــــــــد تـــــــــــــرامـــــــــــــب، الـــــــــــذي 
يرفض ارتداء قناع الوجه يف األماكن 
العامة. ومثله يف ذلك مثل الرئيس 
الـــــرتيك رجــــب طــيــب أردوغــــــــان، الـــذي 
يـــــــــــؤكـــــــــــد ملـــــــــواطـــــــــنـــــــــيـــــــــه ضــــــــــــــــــــــــــرورة ارتـــــــــــــــــــــداء 
الـــــــــكـــــــــمـــــــــامـــــــــة، كـــــــلـــــــمـــــــا طــــــــــــل عــــــلــــــيــــــهــــــم يف 

خطاباته املتلفزة.
وقال الرئيس التنفيذي التحاد 
الــخــدمــات الــصــحــيــة الــوطــنــيــة، الــذي 

يــــمــــثــــل مــــنــــظــــمــــات قــــــطــــــاع الــــــرعــــــايــــــة يف 
بــــريــــطــــانــــيــــا، نـــــيـــــال ديـــــكـــــســـــون، لــهــيــئــة 
اإلذاعة الريطانية )بي.بي.يس(، إن 
الــجــدل الـــذي أثــــاره كامينغز »يمكن 
ــــفــــــي الـــــــقـــــــطـــــــاع وثـــــقـــــة  ــــمــــــوظــ أن يــــــضــــــر بــ
الـــجـــمـــهـــور بــالــتــوجــيــهــات الـــرســـمـــيـــة«. 
إال أن كــــامــــيــــنــــغــــز لـــــيـــــس الــــــوحــــــيــــــد يف 

ذلك.
فـــقـــد انــــتــــقــــدت أحــــــــزاب املـــعـــارضـــة 
املــــــســــــتــــــشــــــار الـــــــنـــــــمـــــــســـــــاوي ســــبــــاســــتــــيــــان 
كورتس، بعد أن وضع نهاية ملرحلة 
اإلغالق التي فرضتها حكومته بزيارة 
واٍد بـــعـــيـــد يف مـــنـــطـــقـــة تــــــــرول، حــيــث 
احــــــــــــــــتــــــــــــــــشــــــــــــــــد الـــــــــــــــــــســـــــــــــــــــكـــــــــــــــــــان املــــــــــــحــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــون 
ــــيــــــون، وتـــــجـــــاهـــــلـــــوا قـــــاعـــــدة  ــــافــ والــــــصــــــحــ
ــــتـــــمـــــاعـــــي  الــــــحــــــفــــــاظ عـــــــى الـــــتـــــبـــــاعـــــد االجـ
ملــــــســــــافــــــة مــــــــــــرت. ودافـــــــــــــــــع كـــــــــورتـــــــــس عـــن 
نـــــفـــــســـــه بـــــــإلـــــــقـــــــاء الــــــــلــــــــوم عــــــــى وســــــائــــــل 

اإلعالم.
كـــــــــمـــــــــا ركـــــــــــــــــــــزت وســـــــــــــائـــــــــــــل اإلعـــــــــــــــــالم 
الـــنـــمـــســـاويـــة عـــــى الــــرئــــيــــس ألـــكـــســـنـــدر 
فــــــــــان ديــــــــــر بـــــيـــــلـــــني، بـــــعـــــد رصــــــــــــده وهـــــو 
يــتــنــاول الــطــعــام مــع زوجــتــه بمطعم 
ــــرر  ــــقــ ــــعــــــد وقـــــــــــت إغــــــــالقــــــــه املــ إيـــــــــطـــــــــايل، بــ

ضمن تدابر التصدي للجائحة.
واعــــــــــــتــــــــــــذر عــــــــــن ذلـــــــــــــك عــــــــــر مـــــوقـــــع 
»تــويــرت«، وكتب: »إنني آســف بشدة 
عـــــى ذلــــــــك. لــــقــــد كـــــــان خـــــطـــــأ«، ووعـــــد 
بدفع الغرامة التي تصل إىل 30 ألف 
يـــــــــــــــورو )33 ألــــــــــــف دوالر(، الــــــــتــــــــي قــــد 

يضطر املطعم لدفعها.
ــنـــــــدا،  ـــ ــــجـــــــة يف بـــــــولــ ــ كـــــــمـــــــا ثــــــــــــــــارت ضـ
عــنــدمــا ظــهــر رئــيــس الـــــوزراء ماتيوس 

مـــــــورافـــــــيـــــــي، وكـــــــبـــــــار املـــــــســـــــؤولـــــــني غـــر 
مــــراعــــني لــلــتــبــاعــد االجـــتـــمـــاعـــي، أثـــنـــاء 
وضــع أكــالــيــل مــن الــزهــور عــى نصب 
تذكارية يف ذكرى تحطم طائرة قرب 

مدينة سمولينسك عام 2010.
ــــا أثـــــــــــار مــــــورافــــــيــــــي الــــســــخــــريــــة  ــــمـ كـ
ــــوائــــــح الـــــتـــــبـــــاعـــــد يف  ــلــ ــ لــــــعــــــدم الــــــتــــــزامــــــه بــ
مـــقـــهـــى، بـــعـــد بـــــدء الـــفـــتـــح الـــتـــدريـــجـــي 
للمطاعم. وقال املتحدث باسمه، يف 
اعتذار، إن معاوين رئيس الوزراء لم 
يـــبـــلـــغـــوه بـــاملـــعـــلـــومـــات الـــدقـــيـــقـــة حـــول 
اللوائح املعمول بها بالفعل يف هذه 

املرحلة.
وكــــــــــــــــــتــــــــــــــــــب الـــــــــــــــــســـــــــــــــــيـــــــــــــــــايس روبــــــــــــــــــــــــــــرت 
بـــــــــــــــــيـــــــــــــــــدرون، عـــــــــــــى مـــــــــــوقـــــــــــع »تـــــــــــــويـــــــــــــرت«: 
»رئــــيــــس الـــــــــوزراء الــســعــيــد مـــورافـــيـــي 
يــــتــــصــــرف يف مــــطــــعــــم وكــــــــــأن الــــقــــواعــــد 
ــــتـــــهـــــا حـــــكـــــومـــــتـــــه ال تـــنـــطـــبـــق  ــــنـ ــــلـ الـــــــتـــــــي أعـ
عليه، وذلك يف الوقت الذي تفرض 
فــيــه الــشــرطــة يف الـــشـــوارع الــغــرامــات 

عى املواطنني العاديني«.
وتـــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــرض وزيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الــــــــــــصــــــــــــحــــــــــــة 
النيوزيلندي ديفيد كالرك، لتقليص 
مــهــامــه، بــعــدمــا قـــاد عــائــلــتــه يف رحــلــة 
ــــــودة ملـــســـافـــة 40 كــيــلــومــرتاً  ذهــــــاب وعـ
إىل الـــشـــاطـــئ أثـــنـــاء اإلغـــــالق يف أبــريــل 

املايض.
واضـــــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــــر رئـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــس الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزراء 
األيرلندي، ليو فارادكار، الذي عمل 
كــطــبــيــب لــســبــع ســـنـــوات، إىل الــدفــاع 
عــن نــفــســه بــعــدمــا خـــرج يف نــزهــة مع 
أصدقاء له يف دبلن، وقال متحدث 
بــاســمــه إن رئــيــس الـــــوزراء لــم ينتهك 

اللوائح.
وأظــــــــــــــهــــــــــــــرت صـــــــــــــــور عــــــــــــى وســــــــائــــــــل 
الـــــــــــتـــــــــــواصـــــــــــل االجـــــــــتـــــــــمـــــــــاعـــــــــي فــــــــــــــارادكــــــــــــــار 
وشــريــكــتــه، واثــنــني مــن أصدقائهما، 
وهــــــــــــــــــــــــم يــــــــــــــســــــــــــــرتخــــــــــــــون تــــــــــــحــــــــــــت أشـــــــــعـــــــــة 
ــــيـــــز كـــــانـــــافـــــان،  الـــــشـــــمـــــس. ونـــــصـــــحـــــت لـ
املــســؤولــة بــرئــاســة الــــوزراء األيرلندية 

بــالــقــول: »إذا كنت تـــزور أحــد املــرافــق 
الــعــامــة، فــحــاول أال تمكث يف املــكــان 
لفرتة طويلة جـــداً، وعليك بالعودة 
إىل املــنــزل فـــور االنــتــهــاء مــن مــمــارســة 
ــــيــــــس الـــفـــلـــبـــيـــنـــي  ــــرئــ ريـــــــاضـــــــتـــــــك«. أمـــــــــا الــ
رودريــــغــــو دوتــــــريت، فــلــم يـــرث الــجــدل 
فــقــط لــســفــره جــــواً إىل مــديــنــتــه دافــــاو 
ــــبــــــالد، يف وقــــــت ال ُتـــســـمـــح  بـــجـــنـــوب الــ
فيه برحالت جوية من أو إىل مانيال، 
لكنه دعم أيضاً مسؤوالً أمنياً، أقام 
حــــــــفــــــــل عــــــــيــــــــد مــــــــــيــــــــــالد مـــــــنـــــــتـــــــهـــــــكـــــــاً حـــــظـــــر 
التجمعات. ورفض دوتريت مطالب 
إقالة قائد قوة شرطة مانيال الكرى، 
ديــــــــبــــــــولــــــــد ســــــــيــــــــنــــــــاس، لــــــكــــــنــــــه حــــــــــــــذر يف 
الــوقــت نفسه الجمهور مــن مخالفة 

القواعد.
ــــاعــــــدة هــي  ــــقــ وقـــــــــال دوتــــــــــــريت: »الــ
ــــا تـــــبـــــدأ يف الـــعـــبـــث  ــــنـــــدمـ الــــــقــــــاعــــــدة، وعـ
بــــالــــقــــانــــون، أؤكــــــــد لـــــك أنــــــك ســـتـــدخـــل 

السجن النتهاكك القانون«.
وكـــــــــــــتـــــــــــــبـــــــــــــت صــــــــــحــــــــــيــــــــــفــــــــــة »مـــــــــــانـــــــــــيـــــــــــال 
ــــا، أن  ــــهــ ســـــــتـــــــانـــــــدرد«، يف افــــتــــتــــاحــــيــــة بــ
الـــــوبـــــاء »كــــشــــف عـــــن الـــفـــشـــل الــــذريــــع 
لدى بعض القادة يف القيادة بصورة 
حــــقــــيــــقــــيــــة، مـــــــا يــــمــــثــــل نـــــتـــــائـــــج مـــــدمـــــرة 

بالنسبة لشعوبهم«.
ــــار الـــرئـــيـــس الـــجـــنـــوب إفــريــقــي  وأثــ
سريل رامافوزا جدالً، عندما توقف 
اللتقاط صورة ذاتية )سيلفي(، أثناء 
قـــــــــــــيـــــــــــــامـــــــــــــه بــــــــــتــــــــــمــــــــــشــــــــــيــــــــــة صــــــــــــبــــــــــــاحــــــــــــيــــــــــــة يف 
جــوهــانــســرغ بــجــنــوب إفــريــقــيــا، التي 
من بني دول العالم التي تفرض أكرث 
لوائح اإلغالق صرامة. وأظهر مقطع 
فيديو رامــافــوزا يرتدي كمامة، وبدا 
ــــنـــــدمـــــا  كــــــــأنــــــــه تــــــــــراجــــــــــع يف الــــــــــبــــــــــدايــــــــــة، عـ
ــــيـــــدتـــــني تــــــســــــرعــــــان نـــــحـــــوه.  ــــــئ بـــــسـ ــــــوجـ فـ
ووافـــــــــــــــق الحــــــــقــــــــاً عــــــــى الــــــتــــــقــــــاط صــــــــورة 
معهما، وقال: »تعاليا، قبل أن يتم 

إلقاء القبض علينا«.
عواصم À د.ب.أ

وسائل اإلعالم النمساوية تركز على الرئيس ألكسندر 
فان دير بيلين، بعد رصده وهو يتناول الطعام مع 

زوجته في مطعم إيطالي بعد وقت إغالقه.

دراسة للمنظمة أكدت أنهم الضحايا الرئيسون للركود االقتصادي

»العمل الدولية«: واحد من كل 6 شباب 
عاطل عن العمل بسبب »كورونا«

كشفت منظمة الــعــمــل الــدولــيــة، يف 
دراسة نشرت أمس، أن الشباب هم 
الــــــــــــضــــــــــــحــــــــــــايــــــــــــا الـــــــــــــرئـــــــــــــيـــــــــــــســـــــــــــون لــــــــــلــــــــــركــــــــــود 
ــــه فــــــــــروس  ــبــ ــ ــبــ ــ االقــــــــــتــــــــــصــــــــــادي الــــــــــــــــذي ســ
كـــــورونـــــا املـــســـتـــجـــد، مـــــع وجــــــــود شـــاب 
ــــاطـــــل عــن  واحـــــــــد مــــــن بــــــني كــــــل ســــتــــة عـ
الـــــعـــــمـــــل. ولــــــــــدى عــــــــرض الــــتــــقــــريــــر عـــى 
وســــــائــــــل اإلعــــــــــــــالم، دعــــــــا املــــــديــــــر الــــعــــام 
ملــنــظــمــة الــعــمــل الــدولــيــة، غــي رايــــدر، 
الحكومات إىل »إيـــالء اهتمام خاص 
بــــهــــذا الـــجـــيـــل املـــتـــأثـــر بـــتـــدابـــر احــــتــــواء« 
الـــــــوبـــــــاء، لـــتـــجـــنـــب تـــــأثـــــره بــــــاألزمــــــة عــى 

املدى الطويل.
وأوضـــــــــح أن الــــشــــبــــاب يـــتـــضـــررون 
ــــكـــــل غــــــــر مــــتــــنــــاســــب،  مــــــــن األزمـــــــــــــــة بـــــشـ
ــــــل  ــــمـ ــ ــــعـ ــ بــــــــســــــــبــــــــب اضــــــــــــــــطــــــــــــــــراب ســــــــــــــــــوق الـ

ومجايل التعليم والتدريب.
وأضــاف: »ما لم ُتتخذ إجــراءات 
ــــة لـــــتـــــحـــــســـــني وضــــــــعــــــــهــــــــم، فــــقــــد  ــ ــلـ ــ ــ ــــاجـ ــ عـ
ــــمــــــل آثــــــــــــــــار الــــــــفــــــــروس  ــــر إىل تــــــحــ ــــطــ نــــــضــ

ــــتــــــي  لــــــــــعــــــــــقــــــــــود«. ووفــــــــــــقــــــــــــاً لــــــــــلــــــــــدراســــــــــة الــ
أجرتها منظمة العمل الدولية، قال 
واحــــــــــــــــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــــــل ســــــــــــــتــــــــــــــة شــــــــــــــبــــــــــــــاب، 
اســُتــطــلــعــت آراؤهـــــــــم، إنـــــه تـــوقـــف عــن 
ــــهــــــور »كـــــــوفـــــــيـــــــد-19«،  ــــنـــــذ ظــ الـــــعـــــمـــــل مـ
فــــيــــمــــا قـــــــــال أولـــــــئـــــــك الـــــــذيـــــــن احــــتــــفــــظــــوا 

ــــلـــــهـــــم  بــــــــوظــــــــائــــــــفــــــــهــــــــم إن ســـــــــــــاعـــــــــــــات عـــــمـ
انخفضت بنسبة 23%. باإلضافة إىل 
ذلــــــــــــــــــك، رجــــــــــــــح نـــــــحـــــــو نـــــــصـــــــف الـــــــطـــــــالب 
الــشــبــاب أنــهــم ســيــتــأخــرون يف إكــمــال 
دراســــتــــهــــم، بــيــنــمــا تـــوقـــع 10% مــنــهــم 

عدم تمكنهم من إكمالها.

وكــــــــــــــانــــــــــــــت نــــــــســــــــبــــــــة الـــــــــبـــــــــطـــــــــالـــــــــة بـــــني 
الــــشــــبــــاب 13.6% عــــــام 2019، وهــــي 
أعـــــى بـــالـــفـــعـــل مـــمـــا هــــي لـــــدى أي فــئــة 
ســــــكــــــانــــــيــــــة أخــــــــــــــــــــرى. وكـــــــــــــــــان نـــــــحـــــــو 267 
مـــــلـــــيـــــون شــــــــــاب عـــــاطـــــلـــــني عــــــــن الــــعــــمــــل 

دون أن يكونوا طلبة أو متدربني.
وكـــــــــــــان مــــــــن هــــــــم يف عـــــمـــــر 24-15 
ســنــة ولــديــهــم عــمــل يــعــمــلــون عــمــومــاً 
بشكل غر مستقر، إما ألنهم يؤدون 
وظــــائــــف مــنــخــفــضــة األجــــــر أو وظـــائـــف 
غــــر رســــمــــيــــة، وإمـــــــا بـــســـبـــب وضــعــهــم 

كعمال مهاجرين.
جنيف À أ.ف.ب

بايدن يصف ترامب 
« ألنه 

ً
بـ »األحمق تماما

ال يضع كمامة
وصــــــــــف املــــــــرشــــــــح الــــــديــــــمــــــقــــــراطــــــي يف 
انتخابات الرئاسة األمركية، جو 
بـــايـــدن، مــنــافــســه الــرئــيــس دونــالــد 
تـــــــــــرامـــــــــــب، أول مــــــــــن أمــــــــــــــــس، بـــــأنـــــه 
»أحــــــمــــــق تــــــمــــــامــــــاً«، ألنــــــــه لــــــم يـــضـــع 
كـــــــــــــمـــــــــــــامـــــــــــــة خـــــــــــــــــــــــــالل ســــــــــلــــــــــســــــــــلــــــــــة مـــــــن 
ــــــرت  املـــــــنـــــــاســـــــبـــــــات الــــــــعــــــــامــــــــة الــــــــتــــــــي جـ
أخـــــــــــــــــراً، قـــــــائـــــــالً إن افــــــتــــــقــــــار تـــــرامـــــب 

لــــــــــــــــــلــــــــــــــــــقــــــــــــــــــيــــــــــــــــــادة يف هـــــــــــــــــــــــــــــــــــذا األمــــــــــــــــــــــــــر 
»استعراض 
للعضالت، 

وتصرفات ذكورية 
زائــــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــــة تــــــــــكــــــــــلــــــــــف 

الناس حياتهم«.
وكــــــان ظــهــور 

بايدن 
بالكمامة، يف يوم 
الـــــذكـــــرى، يف أول 

مــــــــــــنــــــــــــاســــــــــــبــــــــــــة عــــــــــامــــــــــة 
يحضرها 

مــــنــــذ مـــــــــارس، قـــــد حــــظــــي بـــاهـــتـــمـــام 
تــــرامــــب، الـــــذي أعـــــاد نـــشـــر تــغــريــدة 
تــتــضــمــن صـــــورة بـــايـــدن يف الــلــقــاء، 
مـــصـــحـــوبـــة بـــتـــعـــلـــيـــق: »قــــــد يـــســـاعـــد 
هذا يف تفسر السبب يف أن ترامب 
ال يــحــب وضـــع كــمــامــة يف األمــاكــن 

العامة«.
وقــــــــــــــــــــــــال الــــــــــــرئــــــــــــيــــــــــــس إنـــــــــــــــــــه »مــــــــــن 
الــــغــــريــــب جـــــــــداً« أن يـــضـــع بـــايـــدن 
كمامة يف يوم الذكرى، 
ــــكــــــان  ألنــــــــــــــه كــــــــــــــان يف مــ
مــفــتــوح، ويف مناخ 

جيد.
 À واشنطن

رويترز

مستشار جونسون أبرز نموذج ويرفض 
االستقالة أو االعتذار

انتهاك سياسيين 
حول العالم تدابير 
اإلغالق يثير غضب 

شعوبهم

كامينغز انتهك قواعد 
اإلغالق العام وقاد سيارته 

بينما كان ُيشتبه في أنه 
وزوجته مصابان بـ »كورونا«. 

إي.بي.إيه

الشباب يتضررون من »األزمة« بشكل غير متناسب. À أ.ب

ما لم ُتتخذ إجراءات 
عاجلة، العالم قد يضطر 

إلى تحمل آثار »الفيروس« 
لعقود.

 
ً
جو بايدن مرتديا
الكمامة.Àأ.ب

ملكة بريطانيا تسمح لجونسون 
بممارسة الرياضة بالقصر الملكي
سمحت ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، لرئيس الوزراء، بوريس 

جونسون، بممارسة الرياضة في حدائق قصر باكنغهام، حسبما 
أفاد تقرير إخباري أمس.

وذكرت صحيفة »تليغراف« أن ممارسة الرياضة جزء من جهود 
جونسون لمواصلة تعافيه من »كوفيد-19«، وأن ممارسة 

الرياضة في القصر تخفف المخاوف األمنية بشأن هوايته 
المعتادة في الركض باألماكن العامة. ويضم مقر اإلقامة الكبير 

. ومن 
ً
للملكة في لندن حديقة كبيرة وملعب تنس مفتوحا

المعروف أن جونسون من محبي الرياضة. كما شوهد 
جونسون وهو يمارس الركض في حدائق وساحات قصر المبيث، 

المقر الرسمي بلندن لرئيس أساقفة كانتربري - رئيس الكنيسة 
 ،

ً
األنجليكانية العالمية. يشار إلى أن قصر باكنغهام مغلق، حاليا

أمام السائحين بسبب وباء كورونا.
لندن À د.ب.أ
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أعـــلـــنـــت املـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة 
ســــقــــوط مـــــقـــــذوف عــــســــكــــري، أطـــلـــقـــتـــه 
املـــــــيـــــــلـــــــيـــــــشـــــــيـــــــات الــــــــحــــــــوثــــــــيــــــــة مــــــــــــن داخــــــــــــل 
األرايض اليمنية باتجاه إحــدى القرى 
الــحــدوديــة بمنطقة جـــازان، نتج عنه 
تضرر منزل وإصابة ثالث نساء. ومن 
جــانــب آخــــر، شــهــدت جــبــهــات محيط 
الـــعـــاصـــمـــة الـــيـــمـــنـــيـــة صـــنـــعـــاء عــمــلــيــات 
عـــــــــســـــــــكـــــــــريـــــــــة بــــــــــــــــن الـــــــــــجـــــــــــيـــــــــــش الـــــــيـــــــمـــــــنـــــــي 
واملـــــــــيـــــــــلـــــــــيـــــــــشـــــــــيـــــــــات، وأكـــــــــــــــــــــــــــدت مـــــــــصـــــــــادر 
عـــــســـــكـــــريـــــة تــــــمــــــركــــــز قــــــــــــــوات كـــــــبـــــــرة مـــن 
الجيش اليمني مدعومة بالقبائل يف 
ــــارف مـــديـــنـــة  ــ ــــــشـ ــــــى مـ ــــنـــــاطـــــق عــــــــــدة، عـ مـ
الــــحــــزم عـــاصـــمـــة الـــــجـــــوف، اســــتــــعــــداداً 
لــــــــــــــدخــــــــــــــول املـــــــــــديـــــــــــنـــــــــــة وتـــــــــــحـــــــــــريـــــــــــرهـــــــــــا مـــــن 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــــحــــــويث، فـــيـــمـــا واصــــلــــت 
ــــا لـــــلـــــهـــــدنـــــة يف  ــ ــــهـ ــ ــــاتـ ــ ــــروقـ ــ املـــــيـــــلـــــيـــــشـــــيـــــات خـ

الساحل الغربي.
وتــــــــــــفــــــــــــصــــــــــــيــــــــــــالً، صـــــــــــــــــــــرح املـــــــــتـــــــــحـــــــــدث 
اإلعـــــــــــــــالمـــــــــــــــي ملــــــــــديــــــــــريــــــــــة الـــــــــــــــدفـــــــــــــــاع املـــــــــــــدين 
بـــمـــنـــطـــقـــة جــــــــــازان يف املـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة 
السعودية، العقيد محمد بن يحيى 
الــــــــــــغــــــــــــامــــــــــــدي، بــــــــــــــــأن »مــــــــــــركــــــــــــز الـــــتـــــحـــــكـــــم 
ــــإدارة الـــدفـــاع املــــدين تلقى  والــتــوجــيــه بــ
ــــري  ـــكـ بــــــــــالغــــــــــاً بـــــــســـــــقـــــــوط مــــــــــقــــــــــذوف عـــــســ
أطــلــقــتــه عــنــاصــر املــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
اإلرهــــــــابــــــــيــــــــة املـــــــدعـــــــومـــــــة مــــــــن إيـــــــــــــــران مـــن 
داخــل األرايض اليمنية باتجاه إحــدى 
القرى الحدودية بمنطقة جازان، ما 

نتج عنه ســقــوط شظايا مــن املــقــذوف 
وتـــــــضـــــــرر مــــــنــــــزل وإصــــــــابــــــــة ثـــــــــالث نــــســــاء 
ــــلـــــهـــــن  بـــــــــــإصـــــــــــابـــــــــــات خــــــــفــــــــيــــــــفــــــــة، وتـــــــــــــــــم نـــــقـ
ــــيـــــة  ــــفـــــى وحـــــــالـــــــتـــــــهـــــــن الـــــصـــــحـ ــــتـــــشـ ــــمـــــسـ ــلـ ــ لـ
مـــــــســـــــتـــــــقـــــــرة، وتــــــــمــــــــت مــــــــبــــــــاشــــــــرة تــــنــــفــــيــــذ 
اإلجــــــــــــــــــــــراءات املـــــعـــــتـــــمـــــدة يف مـــــثـــــل هـــــذه 

الحاالت«.
إىل ذلــــــــــــــــــــــــــــــــك، أكــــــــــــــــــــــــــــــــدت مـــــــــــــصـــــــــــــادر 
عــســكــريــة نــجــاة وزيــــر الـــدفـــاع الــيــمــنــي، 
الــــــــفــــــــريــــــــق الـــــــــــركـــــــــــن مــــــحــــــمــــــد املـــــــــقـــــــــديش، 
ورئـــــيـــــس هـــيـــئـــة األركـــــــــــان الــــعــــامــــة قـــائـــد 
العمليات املشرتكة للقوات اليمنية، 
الـــفـــريـــق الــــركــــن صـــغـــر بــــن عــــزيــــز، مــن 
هـــجـــوم صــــاروخــــي اســـتـــهـــدف مــعــســكــر 
صـــحـــن الـــجـــن يف مــــــأرب، أثـــنـــاء وجـــود 

القيادات العسكرية اليمنية.
ويـــضـــم مــعــســكــر »صـــحـــن الــجــن« 
مقر وزارة الدفاع شرق مدينة مأرب، 
ــــاع  ــــمــ ــتــ ــ واالســـــــــــتـــــــــــهـــــــــــداف جـــــــــــــاء أثــــــــــنــــــــــاء اجــ
لــلــقــيــادات الــعــســكــريــة الــيــمــنــيــة مــســاء 
ــــهــــــجــــــوم  أول مــــــــــن أمــــــــــــــــس، وأودى الــ
بحیاة سبعة أفــراد من حــراس قیادة 
الجیش، بینھم »النقیب فھد صغیر 
بـــــــــــن عــــــــــــزیــــــــــــز«، نـــــــجـــــــل رئـــــــــیـــــــــس األركـــــــــــــــــان 
ــــــوي عـــي  ــــقـ ــ ــــدالـ ــ ــبـ ــ ــ الــــــيــــــمــــــنــــــي، واملـــــــــــــــــــالزم عـ
حــمــود بــن عــزيــز، واملـــالزم صخر أمن 
صــــادق كـــزمـــة، واملـــــالزم عــمــر الــعــري، 
ــــيـــــق الـــــــعـــــــيـــــــدي، صــــــــدام  ــــتـ والــــــــجــــــــنــــــــود: عـ

العيدي، وبشر القدمي.

وكانت مدفعية الجيش اليمني 
دكت مواقع للميليشيات الحوثية يف 
مـــحـــيـــط مــــركــــز مــــديــــريــــة صـــــــــرواح غــــرب 
مـــــــــــــــــــأرب، مـــــخـــــلـــــفـــــة خـــــــســـــــائـــــــر كــــــــبــــــــرة يف 
صـــــــــــــــــفـــــــــــــــــوف الـــــــــــــحـــــــــــــوثـــــــــــــيـــــــــــــن وآلــــــــــــيــــــــــــاتــــــــــــهــــــــــــم 

العسكرية.

ويف الــــــــــــجــــــــــــوف، أكـــــــــــــــــدت مـــــــصـــــــادر 
عـــــســـــكـــــريـــــة تــــــمــــــركــــــز قــــــــــــــوات كـــــــبـــــــرة مـــن 
الجيش اليمني مدعومة بالقبائل يف 
ــــارف مـــديـــنـــة  ــ ــــــشـ ــــــى مـ ــــنـــــاطـــــق عــــــــــدة، عـ مـ
الــحــزم عاصمة املحافظة، استعداداً 
لــــــــــــــدخــــــــــــــول املـــــــــــديـــــــــــنـــــــــــة وتـــــــــــحـــــــــــريـــــــــــرهـــــــــــا مـــــن 

مــــيــــلــــيــــشــــيــــات الــــــــحــــــــويث، الفــــــتــــــة إىل أن 
االنــتــصــارات األخـــرة يف جبهات شرق 
ــــيـــــش، إىل  الــــــحــــــزم عـــــــــززت مـــــوقـــــف الـــــجـ
جــــانــــب وصــــــول تــــعــــزيــــزات إىل املــنــطــقــة 
الــــــــــعــــــــــســــــــــكــــــــــريــــــــــة الــــــــــــــســــــــــــــادســــــــــــــة لـــــــتـــــــعـــــــزيـــــــز 

العمليات العسكرية يف املحافظة.
ويف صنعاء، أقدمت ميليشيات 
الـــــــــــــحـــــــــــــويث عـــــــــــــى اخــــــــــتــــــــــطــــــــــاف عـــــــــــــــــدد مـــــن 
األهــــــــــــــــايل، بــــيــــنــــهــــم نــــــســــــاء مـــــــن مـــنـــطـــقـــة 
الــــــصــــــبــــــاحــــــة غــــــــــــرب الــــــعــــــاصــــــمــــــة بـــتـــهـــمـــة 
»التجسس ورصد مواقع لعناصرهم 
أثـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــاء تـــــــــــنـــــــــــزهـــــــــــهـــــــــــم قـــــــــــــــــــــــــرب مـــــــعـــــــســـــــكـــــــر 
الصباحة، الذي تسيطر عليه عناصر 

الحويث، خالل إجازة عيد الفطر«.
ــــاء، شـــــــهـــــــدت جـــبـــهـــة  ــ ــــــضـ ــيـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ويف الـ
»ثرة« يف مديرية مكراس عى تخوم 
محافظة أبن، مواجهات عنيفة بن 
الـــقـــوات املــشــرتكــة واملــيــلــيــشــيــات، عى 
خلفية قيام الحوثين بقصف مواقع 
لــــــــلــــــــمــــــــشــــــــرتكــــــــة يف املــــــــنــــــــطــــــــقــــــــة بــــــــقــــــــذائــــــــف 
الهاون، ما دفع األخرة إىل الرد عى 
ــــتــــــوســــــع  مــــــــــــصــــــــــــادر الـــــــــــــنـــــــــــــران قــــــــبــــــــل أن تــ
الـــعـــمـــلـــيـــة إىل مــــواجــــهــــات شـــامـــلـــة بــن 

الجانبن.
وواصـــــــــلـــــــــت مــــيــــلــــيــــشــــيــــات الــــــحــــــويث 
إرســــال تــعــزيــزات مــســلــحــة إىل محيط 
مديرية ردمان بالبيضاء، عى خلفية 
الـــتـــصـــعـــيـــد مـــــع قـــبـــائـــل »آل عــــــــواض«، 
التي أعلنت النكف القبي والنفر يف 

مـــــــواجـــــــهـــــــة املـــــيـــــلـــــيـــــشـــــيـــــات عـــــــــى خـــلـــفـــيـــة 
مـــــــقـــــــتـــــــل »جــــــــــــهــــــــــــاد األصــــــــــــبــــــــــــحــــــــــــي«، كــــمــــا 
نــــــــشــــــــرت آلــــــــــيــــــــــات عــــــســــــكــــــريــــــة ثـــــقـــــيـــــلـــــة يف 

مناطق مختلفة.
وعــــــــمــــــــلــــــــت املـــــــيـــــــلـــــــيـــــــشـــــــيـــــــات، خــــــــالل 
ــــيـــــة، عـــــى اســــتــــحــــداث  الـــــســـــاعـــــات املـــــاضـ
مــــــــــــواقــــــــــــع مـــــــتـــــــقـــــــدمـــــــة شــــــــــمــــــــــال مـــــــديـــــــريـــــــة 
ــــة  ــ ــــريـ ــ ــــديـ ــ الـــــــــــســـــــــــواديـــــــــــة عـــــــــــى مـــــــــــشـــــــــــارف مـ
ردمــــــــان، تــــزامــــنــــاً مــــع اســــتــــمــــرار وصــــول 

تعزيزاتها املسلحة إىل املنطقة.
ويف الـــــــــــحـــــــــــديـــــــــــدة عــــــــــــى الـــــــســـــــاحـــــــل 
الــغــربــي لــلــيــمــن، واصـــلـــت املــيــلــيــشــيــات 
الحوثية خــروقــاتــهــا للهدنة األممية، 
وقــــــــامــــــــت أمـــــــــــس بــــــاســــــتــــــهــــــداف مــــنــــاطــــق 
ــــنـــــوب  ــــيـــــة يف مــــــديــــــنــــــة الـــــتـــــحـــــيـــــتـــــا جـ ــــنـ ــــكـ سـ
املحافظة، مستخدمة مختلف أنواع 

األسلحة. 
يف األثــــــــــــــــنــــــــــــــــاء، تــــــمــــــكــــــنــــــت الــــــــــقــــــــــوات 
املــشــرتكــة مـــن إخـــمـــاد نــــران حــوثــيــة يف 
مــــديــــنــــة الــــــحــــــديــــــدة، كـــــانـــــت تـــســـتـــهـــدف 
مــــــواقــــــع لـــــلـــــقـــــوات املـــــشـــــرتكـــــة واملــــنــــاطــــق 
الـــــــســـــــكـــــــنـــــــيـــــــة شـــــــــــــــــرق مـــــــــديـــــــــنـــــــــة الــــــــصــــــــالــــــــح 
ودمـــرتـــهـــا، فــيــمــا واصـــلـــت املــيــلــيــشــيــات 
اســــــــــــتــــــــــــهــــــــــــداف مــــــــجــــــــمــــــــع إخـــــــــــــــــــــــــوان ثـــــــابـــــــت 
الــــــــــــصــــــــــــنــــــــــــاعــــــــــــي بــــــــــمــــــــــديــــــــــنــــــــــة الـــــــــــــحـــــــــــــديـــــــــــــدة، 
مــســتــخــدمــة األســلــحــة الــرشــاشــة عــيــار 
12.7 وعــيــار 14.5، وألــحــقــت أضــــراراً 

مادية بمباين الشركة.
صنعاء À اإلمارات اليوم

استعدادات عسكرية لتحرير مدينة الحزم بالجوف

إصابة 3 نساء 
بسقوط مقذوف 

»حوثي« على جازان 
السعودية

ميليشيات الحوثي تواصل إرسال التعزيزات 
المسلحة إلى محيط مديرية ردمان بالبيضاء.

القوات اليمنية تواصل 
تصديها للخروقات الحوثية 

المتكررة. À أرشيفية

اتهم المنصات بالرقابة على أصوات الجمهوريين

ترامب يهدد بإغالق منصات التواصل بعد 
تشكيك »تويتر« في تغريداته

ــــــد  ــــالـ ــ هــــــــــدد الــــــرئــــــيــــــس األمـــــــــــــــــريك، دونـ
تــــــــرامــــــــب، أمـــــــــــس، بــــتــــنــــظــــيــــم وإغـــــــــالق 
مــــــنــــــصــــــات الــــــــتــــــــواصــــــــل االجــــــتــــــمــــــاعــــــي، 
بــعــدمــا اتــهــمــه مــوقــع »تـــويـــرت« بنشر 
معلومات كاذبة عرب تغريدتن، ال 

أساس لهما من الصحة.
وغــــــــــــــرد تـــــــــرامـــــــــب عـــــــــى »تـــــــــويـــــــــرت«، 
أمس، قائالً: »يشعر الجمهوريون 
بـــــأن مـــنـــصـــات الــــتــــواصــــل االجـــتـــمـــاعـــي 
تمارس رقابة كاملة عى أصواتهم. 
سنقوم بتنظيمها بشدة أو إغالقها 

لعدم السماح بتكرار أمر مماثل«.
ويف تـــــــــغـــــــــريـــــــــدة أخـــــــــــــــــــــــرى، اّتــــــــهــــــــم 
تــرامــب مــوقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي 
»تــويــرت«، بـــ»الــتــدّخــل يف االنتخابات 
الـــــرئـــــاســـــيـــــة األمـــــــركـــــــيـــــــة، وبــــتــــقــــويــــض 
حرّية التعبر يف الواليات املتحدة«.
وأضــــــــــــاف: »)تـــــــويـــــــرت( يــــتــــدّخــــل يف 
االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة لــعــام 2020، 
)تــــــــــــــويــــــــــــــرت( يـــــــخـــــــنـــــــق بــــــــالــــــــكــــــــامــــــــل حــــــــرّيــــــــة 
التعبر، وبصفتي رئيساً لن أسمح 

لهم بأن يفعلوا ذلك!«.
وكـــــــــــــــان مــــــــوقــــــــع »تـــــــــــويـــــــــــرت« أصـــــــــدر 
تــدقــيــقــاً يف حــقــيــقــة بــعــض تــغــريــدات 
تــــــــــــرامــــــــــــب، وهـــــــــــــي املـــــــــــــــــرة األوىل الـــــتـــــي 
تــــــــتــــــــصــــــــدى فــــــيــــــهــــــا مــــــنــــــصــــــة الــــــــتــــــــواصــــــــل 

االجتماعي للرئيس األمريك.
وجــــــــــاءت هـــــــذه الـــــخـــــطـــــوة، الـــتـــي 

يحتمل أن ُتصّعد التوتر بن ترامب 
والـــــــــــشـــــــــــركـــــــــــة الــــــــعــــــــمــــــــالقــــــــة يف مــــــجــــــال 

الــــــــتــــــــواصــــــــل االجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــي، يف شـــكـــل 
عــــالمــــة تـــحـــت اثـــنـــتـــن مـــــن تـــغـــريـــدات 
تــــــــرامــــــــب، تــــحــــدثــــتــــا عـــــــن أن بــــطــــاقــــات 
االقـــــــــــــــــــــــرتاع بــــــــالــــــــربيــــــــد عـــــــــرضـــــــــة لــــــتــــــزويــــــر 

شديد.
وُكــــــــــــــتــــــــــــــب عــــــــــــــى الـــــــــــعـــــــــــالمـــــــــــة الـــــــتـــــــي 
أضــــــــافــــــــهــــــــا »تـــــــــــــويـــــــــــــرت«: »احــــــــــصــــــــــل عــــى 
الـــــــحـــــــقـــــــائـــــــق عــــــــــن بــــــــطــــــــاقــــــــات االقـــــــــــــــــرتاع 
ــــالـــــضـــــغـــــط عــــلــــيــــهــــا يـــتـــم  بـــــــالـــــــربيـــــــد«، وبـ
ــــقـــــاالت  ــــيـــــه املــــســــتــــخــــدمــــن إىل مـ تـــــوجـ
إخـــــــــــبـــــــــــاريـــــــــــة وقــــــــــائــــــــــمــــــــــة بــــــــنــــــــقــــــــاط بــــــــــــــــارزة 

تدحض مزاعم ترامب.
ولـــــــــــــــم يـــــــعـــــــلـــــــق املـــــــــتـــــــــحـــــــــدث بــــــاســــــم 
»تويرت«، نيك باسيليو، عى ما إذا 
كانت الشركة ستستمر يف التحقق 
مـــن صــحــة تـــغـــريـــدات تــــرامــــب، قــائــالً 
إن تلك العالمة تستخدم بناء عى 

ما يغرد به األشخاص.
واشنطن À وكاالت

»المسماري«: التدخل 
التركي في ليبيا »خطير«

قــــــــــــال املـــــــتـــــــحـــــــدث بــــــــاســــــــم الــــجــــيــــش 
ــــيــــــادة املــــشــــر  ــــقــ ــــنــــــي الــــلــــيــــبــــي بــ الــــــوطــ
خـــــلـــــيـــــفـــــة حــــــــفــــــــرت، الـــــــــــلـــــــــــواء أحـــــمـــــد 
املـــســـمـــاري، إن »الـــتـــدخـــل الـــرتيك 
يف ليبيا خطر، ويجب أن يوضع 

أمام العرب لوقفه«.
وأضــــــــــــاف يف حــــــــــوار مــــــع قـــنـــاة 
العربية: »الرئيس الــرتيك رجب 
طــــــــيــــــــب أردوغــــــــــــــــــــــــــــــــان يـــــــجـــــــنـــــــد أبــــــــنــــــــاء 
ــــــرب، وبـــعـــض  ــــعـ ــ ــــعــــــرب لـــقـــتـــل الـ الــ
ـــيــــا  ــيــــبـ الــــــــــســــــــــوريــــــــــن يـــــــقـــــــاتـــــــلـــــــون يف لــ

بسبب الرتهيب الرتيك«.
وأعـــــــــــــــــــــــــــــــــــرب املــــــــــــــــســــــــــــــــمــــــــــــــــاري عــــــن 
استغرابه إشارة أمركا لطائرات 
روســـــــــــــــيـــــــــــــــة وال ذكــــــــــــــــــــر لــــــــلــــــــرتكــــــــيــــــــة، 
ــــنـــــي  ــــيــــــش الـــــوطـ ــــجــ ــــاً أن الــ ــ ــــحـ ــ ــــــوضـ مـ
الـــــــــلـــــــــيـــــــــبـــــــــي قــــــــــــــــــــــــادر عــــــــــــــى مــــــــواجــــــــهــــــــة 
الــتــدخــل الــــرتيك، وأكـــد أن أنــقــرة 
أرسلت إىل ليبيا 2000 عسكري 

تريك غر املرتزقة.

إىل ذلـــــــــــــــــك، ذكـــــــــــــــــرت وكـــــــالـــــــة 
إنرتفاكس الروسية، أمس، أن 
روســـيـــا لـــم تــرســل عــســكــريــن إىل 
لــــــيــــــبــــــيــــــا، وأن مــــــجــــــلــــــس االتـــــــــحـــــــــاد 
الـــرويس لــم يتلق طــلــبــاً باملوافقة 
عــــــى إرســــــــــــال قــــــــــوات إىل هــــنــــاك، 
بــــحــــســــب مــــــا نــــقــــلــــت الـــــوكـــــالـــــة عــن 
الـــــــــنـــــــــائـــــــــب األول لــــــــرئــــــــيــــــــس لــــجــــنــــة 
الـــــــــشـــــــــؤون الــــــخــــــارجــــــيــــــة بـــمـــجـــلـــس 
االتـــــــــــــحـــــــــــــاد الــــــــــــــــــــــــــرويس، فـــــــالديـــــــمـــــــر 
دزابـــــــــــاروف، وذلــــــك بـــعـــدمـــا اتــهــم 
ــيـــــا، أول  ــ الـــجـــيـــش األمــــــــريك روسـ
من أمس، بنشر طائرات مقاتلة 

يف ليبيا.
عواصم À وكاالت

وفيات جديدة بـ »كورونا« في اليمن
أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا في اليمن، 

ارتفاع إجمالي عدد المصابين بالفيروس إلى 249 حالة، بعد 
 وأربع وفيات، في 

ً
تسجيل 16 حالة جديدة ومؤكدة مخبريا

محافظات حضرموت وتعز وأبين.
وأشارت اللجنة، عبر حسابها على موقع التواصل االجتماعي 

»تويتر«، إلى أن إجمالي عدد الوفيات، جراء فيروس كورونا 
المستجد في اليمن، ارتفع إلى 49 حالة وفاة، منذ العاشر من 

أبريل الماضي وحتى اآلن.
من جانبه، أكد وزير الصحة اليمني، الدكتور ناصر باعوم، وصول 
فريق أممي إلى عدن، للبدء في التخطيط إلنشاء وحدة طبية 

متكاملة بسعة 100 سرير، الستقبال ورعاية حاالت اإلصابة 
بفيروس كورونا.

عدن À اإلمارات اليوم

4

دونالد ترامب. À أرشيفية

»تويتر« أضاف عالمة، 
توجه المستخدمين إلى 
مقاالت إخبارية تدحض 

مزاعم ترامب.

المسماري أكد أن الجيش الليبي قادر على مواجهة تركيا. À أرشيفية
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شــــــــــــــــــّن الـــــــــــرئـــــــــــيـــــــــــس الــــــــــــــــــســــــــــــــــــوري، بــــــــشــــــــار 
األســـــــــــد، عــــــى مـــــــــدار تـــــســـــع ســـــنـــــوات، 
حــــربــــاً أهـــلـــيـــة وحـــشـــيـــة ضــــد أعــــدائــــه، 
وســــــــــمــــــــــح ألصـــــــــــدقـــــــــــائـــــــــــه بـــــــــاالســـــــــتـــــــــفـــــــــادة 
مـــــــــــنـــــــــــهـــــــــــا، وهــــــــــــــــــــو اآلن يـــــــــضـــــــــغـــــــــط عــــــى 
الــحــلــفــاء أنــفــســهــم لــرســيــخ ســلــطــتــه 
وتـــعـــويـــم اقـــتـــصـــاد بـــــاده، يف الـــوقـــت 
الـــــــــذي تـــــتـــــزايـــــد كــــلــــفــــة إعــــــــــادة الــــبــــنــــاء، 
واســتــهــدف األســـد أكـــر مــن 12 رجــاً 
مـــن رجــــال األعـــمـــال املـــوالـــن لــلــنــظــام 
لــلــحــصــول عـــى املــــال مــنــهــم، يف هــزة 
ــــقـــــارات  ــــاعـــــات مــــثــــل الـــــعـ ــنـ ــ أثـــــــــرت يف صـ
واالتـــــــــــصـــــــــــاالت والــــــــطــــــــاقــــــــة، وأطـــــلـــــقـــــت 
رســالــة مــفــادهــا أنـــه هــو وحـــده الــذي 

يــقــرر مــســتــقــبــل ســوريــة.

تراشق
ومـــــن بــــن الــــذيــــن أصــــيــــبــــوا يف تـــراشـــق 
الــــنــــران، ابــــن خـــالـــه رامــــي مــخــلــوف، 
حــــلــــيــــفــــه الـــــــــــذي ســـــــاعـــــــده يف الـــــحـــــفـــــاظ 
عى تدفق األموال إىل النظام خال 
الـــــــحـــــــرب األهــــــلــــــيــــــة يف ســــــــوريــــــــة، فـــفـــي 
مقطَعي فيديو حديثن عى »فيس 
بــــــــــــــــــوك«، نــــــــاشــــــــد مـــــــخـــــــلـــــــوف الــــــرئــــــيــــــس 
بــــــعــــــدم االســــــتــــــيــــــاء عــــــى مــــمــــتــــلــــكــــاتــــه، 
وقال هذا امللياردير الخجول، الذي 
ظــــــــــهــــــــــر مــــــــــــشــــــــــــوشــــــــــــاً ومــــــــــــــــحــــــــــــــــاصــــــــــــــــراً، إن 
ــــــم أنــــــــــه مـــــديـــــن  ــــزعـ ــ ــــــي تـ ــتـ ــ ــ االتــــــــهــــــــامــــــــات الـ
بـــــــــــ250 مــــلــــيــــون دوالر مــــــن الــــضــــرائــــب 
لــــــــلــــــــبــــــــاد أمـــــــــــــــر اخـــــــتـــــــلـــــــقـــــــتـــــــه املـــــــــخـــــــــابـــــــــرات 

الــســوريــة.
ويـــقـــول مـــخـــلـــوف يف أول فــيــديــو 
مــــــــــــن هـــــــــــــــذا الــــــــــــــنــــــــــــــوع، يف 30 أبــــــــــريــــــــــل: 
»سيدي الرئيس، من فضلك، هذه 
هـــــي الــــحــــقــــيــــقــــة«، ويــــمــــي مــــتــــوســــاً: 
»نــــحــــن مــــســــتــــعــــدون لـــفـــتـــح ســـجـــاتـــنـــا 
لــلــجــمــيــع، ومـــراجـــعـــتـــهـــا رقـــمـــاً رقـــمـــاً، 
فــــــــــــــــــــــــإذا كــــــــــنــــــــــت مــــــــــــديــــــــــــنــــــــــــاً بـــــــــــــهـــــــــــــذا املـــــــبـــــــلـــــــغ 
فــــســــأتــــنــــازل عــــنــــه بــــكــــل ســــــــرور«، ولــــم 
ــــلـــــوف مــــــا إذا  ــــيـــــديـــــو مـــــخـ يــــتــــضــــح مــــــن فـ
كــــان اليـــــزال يف ســـوريـــة أم ذهــــب إىل 
مــــــــــــــــكــــــــــــــــان آخـــــــــــــــــــــــــر بـــــــــــــــعـــــــــــــــيـــــــــــــــداً عـــــــــــــــــــن أعـــــــــــــن 
الــــــــــــــجــــــــــــــمــــــــــــــهــــــــــــــور، ورفــــــــــــــــــضــــــــــــــــــت شـــــــــركـــــــــتـــــــــه 
الــرئــيــســة، لــاتــصــاالت »ســريــاتــل«، 

الــتــي تــتــخــذ مــن دمــشــق مــقــراً، أو أي 
مــمــثــل آخــر لــه، الــتــعــلــيــق عــى ذلــك.

ويــــــــنــــــــتــــــــمــــــــي مــــــــخــــــــلــــــــوف إىل دائــــــــــــــــرة 
داخـــلـــيـــة تــتــكــون مـــن أربـــعـــة أشــخــاص 
عـــــــــــــى رأس الــــــــــنــــــــــظــــــــــام الــــــــــســــــــــيــــــــــايس يف 
سورية، واستطاع أيضاً، من خال 
ــــاتـــــي املــــيــــلــــيــــشــــيــــات  ــــقـ ــــه ملـ ــ ــــمـ ــ ــــــه ودعـ ــــروتـ ــ ثـ
والجمعيات الخرية املفضلة لديه، 

بناء قاعدة خاصة موالية له.
ــــتــــــصــــــادي الــــســــيــــايس  ــــقــــــول االقــ ويــ
ــــويــــــســــــري الــــجــــنــــســــيــــة،  الــــــــســــــــوري الــــــســ
األســـتـــاذ املــنــتــســب بــمــعــهــد الــجــامــعــة 
ــــيـــــا،  ــــلـــــورنـــــســـــا يف إيـــــطـــــالـ األوروبـــــــــيـــــــــة بـــــفـ
جـــــــوزيـــــــف ضـــــــاهـــــــر، إن هـــــــــذه الـــــــدائـــــــرة 
الـــــــــــــــداخـــــــــــــــلـــــــــــــــيـــــــــــــــة قــــــــــــــــــــد ضـــــــــــــــــاقـــــــــــــــــت اآلن، 
وانـــــــكـــــــمـــــــشـــــــت إىل ثـــــــــاثـــــــــة أشـــــــــخـــــــــاص: 
الـــــرئـــــيـــــس، وزوجـــــتـــــه الــــســــيــــدة األوىل 
أســــمــــاء األســــــد، وأخــــــوه مـــاهـــر الــــذي 

يــقــود الــحــرس الــجــمــهــوري.
وتــــقــــول رئـــيـــســـة بـــرنـــامـــج الـــشـــرق 
األوسط وشمال إفريقيا يف تشاتام 
ــــا الــــــخــــــطــــــيــــــب: »األســـــــــــد  ــــنــ ــــيــ هــــــــــــــــاوس، لــ
يــــــــــــحــــــــــــاول تــــــــعــــــــزيــــــــز الـــــــســـــــلـــــــطـــــــة يف يــــــــده 
وحـــــــده، ومـــعـــامـــلـــتـــه ملـــخـــلـــوف تــبــعــث 
ــــام بــــأنــــهــــم  ــنـــــظـ ــ ــلـ ــ بــــــرســــــالــــــة لـــــلـــــمـــــوالـــــن لـ
كـــــــانـــــــوا أداة مـــــفـــــيـــــدة لـــــــه طــــــــــوال فـــــرة 
الــــــحــــــرب، لــــكــــنــــه يـــســـتـــطـــيـــع الـــتـــخـــلـــص 

مــنــهــم بــمــجــرد انــتــهــاء دورهــم«.
مخلوف ليس الصديق الوحيد 
الــذي انــقــلــب عــلــيــه األســد يف األشــهــر 
ــــتـــــدعـــــت  األخـــــــــــــــرة، فـــــفـــــي ســــبــــتــــمــــر اسـ
الحكومة مجموعة من أغنى رجال 
األعـــــــــــــــــمـــــــــــــــــال الـــــــــــــســـــــــــــوريـــــــــــــن إىل فــــــــنــــــــدق 
شراتون يف دمشق، وطلبت منهم 
إيــــــــــــــــــــداع أمــــــــــــــــــــوال يف الــــــــبــــــــنــــــــك املـــــــــركـــــــــزي 
الــــســــوري لـــدعـــم الـــعـــمـــلـــة املـــتـــذبـــذبـــة، 
بـــحـــســـب وســــائــــل اإلعــــــام الـــســـوريـــة، 
الـــــــتـــــــي نـــــــشـــــــرت صـــــــــــــــوراً عــــــــن الـــــــحـــــــدث، 
ومــــــن بـــــن مـــــن حـــــضـــــروا، ثــــــاين أقـــــوى 
ــــر فــــــوز،  ــــامـ ــــمــــــال ســــــــــوري، سـ رجـــــــل أعــ
الــــــــــــــــــــــذي تــــــــــعــــــــــامــــــــــل مــــــــــــــع الـــــــــــعـــــــــــديـــــــــــد مــــــن 
األطـــــــــــــــــــــــــــــــــراف املـــــــــخـــــــــتـــــــــلـــــــــفـــــــــة يف الـــــــــــــصـــــــــــــراع 
الــــــســــــوري، وظــــــل يـــــــوزع الــــقــــمــــح عـــى 
األرايض الـــتـــي يــســيــطــر عــلــيــهــا تــنــظــيــم 

»داعـــــــــــــــش« واألرايض الــــــتــــــي يـــســـيـــطـــر 
عــلــيــهــا األكــراد.

تجميد أصول موالين
يف ديـــــــــســـــــــمـــــــــر، تـــــــــــم تــــــجــــــمــــــيــــــد أصـــــــــــول 
أربـــــعـــــة مـــــن رجــــــــال األعــــــمــــــال املـــــوالـــــن 
لـــلـــنـــظـــام، مـــن بــيــنــهــم مـــمـــول الـــنـــظـــام 
طــــــــريــــــــف  األوىل،  الــــــــــــســــــــــــيــــــــــــدة  وعـــــــــــــــــــــــــّم 
األخـــــــــرس. واســــتــــشــــهــــد مــــوقــــع أخــــبــــار 
أعـــــــــمـــــــــال مـــــســـــتـــــقـــــل بـــــــــقـــــــــرار مـــــــــن وزارة 
املــــــــــــالــــــــــــيــــــــــــة، ومـــــــــــطـــــــــــالـــــــــــبـــــــــــات مــــــــــــــن إدارة 
الــــــجــــــمــــــارك الــــــســــــوريــــــة بـــــــــأن األخـــــــــرس 
مـــــــــديـــــــــن بـــــــــمـــــــــلـــــــــيـــــــــارات عــــــــــــــدة بـــــالـــــعـــــمـــــلـــــة 
املـــــــــحـــــــــلـــــــــيـــــــــة رســـــــــــــــــومـــــــــــــــــاً جـــــــــمـــــــــركـــــــــيـــــــــة غــــــر 

مــدفــوعــة.
ــــا دفـــــــــع الــــــــصــــــــراع الـــــعـــــديـــــد  ــــمـ ــــنـ ــيـ ــ وبـ
مــــــن رجـــــــــال األعـــــــمـــــــال الـــــســـــوريـــــن إىل 
ــــفــــــى، قــــــــام مــــخــــلــــوف  ــــنــ ــــتــــــوجــــــه إىل املــ الــ
بـــتـــمـــويـــل مـــيـــلـــيـــشـــيـــا مـــوالـــيـــة لـــلـــنـــظـــام، 
وفـــــــقـــــــاً لـــــــــــــوزارة الــــــخــــــزانــــــة األمـــــركـــــيـــــة، 
الــتــي فــرضــت يف عــام 2017 عــقــوبــات 
عــــى جـــمـــعـــيـــتـــه الــــخــــريــــة »الـــبـــســـتـــان« 

الــتــي مــولــت املــيــلــيــشــيــا.
كـــــان مـــخـــلـــوف، زمـــيـــل الـــطـــفـــولـــة 
لـــــــأســـــــد، وقـــــــــع تـــــحـــــت طـــــائـــــلـــــة قــــائــــمــــة 
الــــعــــقــــوبــــات األمــــركــــيــــة عــــــام 2008، 
بـــزعـــم اســـتـــخـــدامـــه عـــاقـــاتـــه الـــوثـــيـــقـــة 
لدعم نظام األسد وتعزيز مصالحه 
الــتــجــاريــة. وقــالــت الـــواليـــات املــتــحــدة 
إن تعاماته رّسخت نظاماً قمعياً، 
وعــــاقــــاتــــه أخــــافــــت شــــركــــات أخـــــرى، 
عــــى حــــســــاب الــــســــوريــــن الـــعـــاديـــن، 
ما جعله أول تنفيذي أجنبي ُيدرج 
يف الــــــــــــــقــــــــــــــائــــــــــــــمــــــــــــــة الــــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــــوداء بـــــــــــهـــــــــــذه 
الــطــريــقــة، وأصــبــح فــيــمــا بــعــد املــمــول 
األسايس للنظام عندما بدأ الصراع 
2011. وكـــــــــــان  يف ســـــــــــوريـــــــــــة يف عــــــــــــــام 
ــــنــــــى  مــــــــخــــــــلــــــــوف، الـــــــــــــــذي كــــــــــــان يـــــــعـــــــد أغــ
رجل يف سورية يف ذلك الوقت، من 
أوىل الــــــشــــــخــــــصــــــيــــــات الــــــــتــــــــي أدرجــــــــهــــــــا 
االتحاد األوروبي يف قائمة عقوباته 

يف ذلــك الــعــام، لــدعــمــه لــأســد.
ترجمة  À عوض خيري

عن »وول ستريت جورنال«

األسد »إلى اليمين« ومخلوف.. حان وقت الحساب. À  الصورة عن »فايننشيال تايمز«

أحداث وصور

احتجاجات في هونغ كونغ ضد مشروع 
قانون يجّرم إهانة النشيد الوطني للصين

سجلت شــرطــة هــونــغ كــونــغ جرائم 
عــــــدة، ونــــفــــذت اعــــتــــقــــاالت يف ســاعــة 
مبكرة من صباح أمــس، حيث قام 
متظاهرون بتصرفات غر تقليدية، 
ــــانـــــب  وســـــــــــط حـــــــضـــــــور مـــــكـــــثـــــف مـــــــــن جـ
الشرطة، وذلك قبيل إقرار محتمل 
لـــــــقـــــــانـــــــون يـــــــــجـــــــــّرم »إهـــــــــــانـــــــــــة« الــــنــــشــــيــــد 

الوطني للصن.
وإذا تـــم إقـــــرار الــقــانــون كــمــا هو 
مـــتـــوقـــع، فـــــإن الـــســـخـــريـــة مــــن أغــنــيــة 
تــــــــــســــــــــمــــــــــى »مــــــــــــــــــســــــــــــــــــرة املـــــــــــتـــــــــــطـــــــــــوعـــــــــــن« 
واإلســـاءة لــهــا، يمكن أن تسفر عن 
حــكــم بــالــســجــن ملـــدة تــصــل إىل ثاثة 
أعــــــوام، وغــــرامــــات تــصــل إىل 6000 

دوالر.
وتـــحـــدثـــت الـــشـــرطـــة عـــن جــرائــم 
مــن جانب »مــثــري الشغب« بــدأت 
يف الصباح، بما يف ذلك إغاق طرق 
وخطوط للسكك الحديد بالقمامة 
واملـــــــــــــــــســـــــــــــــــامـــــــــــــــــر، وحــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــازة أســــــــلــــــــحــــــــة 

هجومية، والحرق العمد.
ومـــنـــع حـــضـــور الـــشـــرطـــة املــكــثــف 
ــــنـــــى  ــــبـ املـــــــــتـــــــــظـــــــــاهـــــــــريـــــــــن مـــــــــــــن تـــــــــطـــــــــويـــــــــق مـ
ــــة  ــــاعــ املـــــــجـــــــلـــــــس الـــــــتـــــــشـــــــريـــــــعـــــــي، يف ســ

مبكرة من صباح أمس.
وتـــــم اعـــتـــقـــال 17 مـــتـــظـــاهـــراً عــى 
األقـــل بــحــلــول منتصف الــنــهــار، من 
بينهم طــالــبــان ) 14 عــامــاً و 15 عــامــاً(  
ـــهـــمـــا بـــحـــيـــازة أدوات الســتــخــدامــهــا  اتُّ
يف أغــــــراض غـــر مـــشـــروعـــة، وحـــيـــازة 

خوذات وأجهزة تنفس.
واحتشد املتظاهرون يف شوارع 
ومـــــراكـــــز تــــســــوق يف مـــنـــطـــقـــة كــــــوزوي 

بــــــــــــــاي املــــــــــــــــجــــــــــــــــاورة. وكـــــــــــانـــــــــــت أنـــــــــشـــــــــودة 
االحــــــتــــــجــــــاج املــــــألــــــوفــــــة »هــــــونــــــغ كــــونــــغ 
تــــــــــــضــــــــــــيــــــــــــف الـــــــــــــــــــــــــــزيـــــــــــــــــــــــــــت!« وأنـــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــودة 
االحــتــجــاج الــجــديــدة »شــعــب هــونــغ 
ــبــــنــــي دولـــــــــــــــة!« تـــــصـــــدحـــــان يف  ــــونــــــغ يــ كــ
ردهة مركز تسوق »هيسان باس« 

الراقي.
وشـــــــــــّكـــــــــــلـــــــــــت شــــــــــــرطــــــــــــة مــــــكــــــافــــــحــــــة 
ــــاً ثــــــم اعـــتـــقـــلـــت  ــيـ ــ ــنـ ــ الــــشــــغــــب طــــــوقــــــاً أمـ
عشرات من األشخاص خارج مركز 
الـــــــتـــــــســـــــوق، بــــــعــــــد أن حـــــــــــــذرت أفــــــــــراد 
الـــــــحـــــــشـــــــد مــــــــــن أنــــــــهــــــــم يـــــــــشـــــــــاركـــــــــون يف 

»تجمع غر قانوين«.
هونغ كونغ À د.ب.أ 

المتظاهرون يحتشدون في شوارع ومراكز تسّوق

مناوشات مع الشرطة عند محطة للمترو. À أ.ف.ب

رجال الشرطة يعتقلون أحد المحتجين. À أ.ب

السلطات أغلقت الشوارع المؤدية إلى البرلمان. À أ.ب

النظام السوري يحاول السيطرة على شركة »سيرياتل« لالتصاالت 
التي يملكها مخلوف. À أرشيفية

تحدثت الشرطة عن جرائم 
من جانب »مثيري 

الشغب«، بما في ذلك 
إغالق طرق وخطوط 

للسكك الحديد بالقمامة 
والمسامير، وحيازة أسلحة 
هجومية، والحرق العمد.

تمهيد الطريق

مّهد والء رامي مخلوف 
لألسد الطريق أمامه 
لالستثمار في البنوك 

واإلعالم والمحال 
التجارية واألسواق الحرة، 
حتى عندما دمرت الحرب 

االقتصاد السوري، 
وأجبرت أكثر من ستة 

ماليين شخص على 
مغادرة البالد، ودفعت 

80% من السكان تحت 
 لألمم 

ً
خط الفقر، وفقا

المتحدة. وقال مخلوف 
في أحد مقاطع الفيديو 

الخاصة به: »أرجوكم، 
سيدي الرئيس، هناك 

عقاب إلهي حتمي ألننا 
اآلن في منعطف 

خطير«.

وقع مخلوف، زميل الطفولة لألسد، تحت طائلة 
قائمة العقوبات األميركية عام 2008، بزعم 

استخدامه عالقاته الوثيقة لدعم نظام األسد وتعزيز 
مصالحه التجارية، وقالت أميركا إن تعامالته رّسخت 

.
ً
 قمعيا

ً
نظاما

األزمة االقتصادية الضاغطة دفعته إلى تجاهل أدوار حلفائهحكايات سياسية

األسد يتجه لقمع أصدقائه 
بعد أن تخلص من أعدائه
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نــــــفــــــى عــــــضــــــو مـــــجـــــلـــــس إدارة شـــــركـــــة 
نــــادي الــظــفــرة لــكــرة الـــقـــدم، الــنــاطــق 
الـــــرســـــمـــــي بـــــاســـــم الـــــشـــــركـــــة ومــــشــــرف 
عام الفريق األول، أحمد القبييس، 
األخــــــــبــــــــار الــــــتــــــي راجـــــــــــــت، أخــــــــــــــــراً، عـــن 
ــــلـــــت إىل مـــجـــمـــوعـــة مــن  عـــــــــروض وصـ

العبي الفريق.
ــــيــــــيس، مــــــــن خــــــال  ــبــ ــ ــــقــ وقـــــــــــــال الــ
بـــــــــيـــــــــان صـــــــــحـــــــــايف صــــــــــــــــــادر عـــــــــــن نـــــــــــادي 
الــظــفــرة، أمـــس، إنــه »لــم نتلق أي 
عـــرض بــخــصــوص العــبــي الــفــريــق«. 
وكـــانـــت بـــعـــض الـــتـــقـــاريـــر اإلعـــامـــيـــة 
قـــــد ربــــطــــت نــــجــــم الــــفــــريــــق وهــــدافــــه 

الـــــــــــــرازيـــــــــــــي بــــــــــيــــــــــدرو بــــــــاالنــــــــتــــــــقــــــــال إىل 
الــــــــــوحــــــــــدة، بـــــجـــــانـــــب حـــــصـــــولـــــه عـــى 
عروض صينية وبرازيلية، وكذلك 
اهــتــمــام أحــد أنــديــة دبــي بالاعبني 
خـــــــــــــالـــــــــــــد بــــــــــــــــــاوزيــــــــــــــــــر وعـــــــــبـــــــــدالـــــــــرحـــــــــمـــــــــن 
يــوســف، يف حــني ذكـــرت أخـــرى أن 
الــــــــعــــــــني مــــــهــــــتــــــم بــــــــخــــــــدمــــــــات ســــهــــيــــل 

املنصوري.
وأضــــــــــــــــــــاف الـــــــقـــــــبـــــــيـــــــيس: »يف حـــــــال 
وجــــــــــــــود أي عــــــــــــــروض رســــــمــــــيــــــة ســـتـــتـــم 
مــــــنــــــاقــــــشــــــتــــــهــــــا داخــــــــــــــــــل مــــــجــــــلــــــس إدارة 
الـــــشـــــركـــــة، وعـــــــر الـــــقـــــنـــــوات الـــرســـمـــيـــة 

املعروفة«.
وأكــــــــــد أن مــــجــــلــــس إدارة شـــركـــة 
الـــــــظـــــــفـــــــرة لـــــــكـــــــرة الــــــــقــــــــدم حـــــــريـــــــص عـــى 

املــــــحــــــافــــــظــــــة عـــــــــى اســــــــتــــــــقــــــــرار الــــــفــــــريــــــق، 
ومــنــظــومــتــه الــحــالــيــة، خــصــوصــاً بعد 
النتائج اإليــجــابــيــة الــتــي حققتها هذه 

املجموعة.
وقـــال مــشــرف عــام الــفــريــق األول 
إن »الــــــظــــــفــــــرة تــــنــــتــــظــــره اســــتــــحــــقــــاقــــات 
ــــال  ــــمــ ــــكــ ــتــ ــ مـــــــهـــــــمـــــــة، ســـــــــــــــــواء إذا تـــــــــــم اســ
الدوري، أو من خال نهايئ الكأس، 
الــــتــــي يــــرغــــب يف إحــــــــراز لـــقـــبـــهـــا بـــعـــد أن 
بلغ املــبــاراة الختامية للموسم الثاين 

عى التوايل«. 
وجــــــــــــــدد الـــــقـــــبـــــيـــــيس ثــــــقــــــة مـــجـــلـــس 
إدارة الـــــــــشـــــــــركـــــــــة بـــــــاعـــــــبـــــــي الـــــــفـــــــريـــــــق، 
مــــــــــشــــــــــيــــــــــداً بــــــــالــــــــنــــــــتــــــــائــــــــج الــــــــــجــــــــــيــــــــــدة الـــــــتـــــــي 

حققوها هذا املوسم.

القبيسي: الظفرة لم يتلق أي عرض 
من أندية محلية لالعبيه

ذكـــــرت صــحــيــفــة »راســـيـــنـــغ ديـــلـــمـــا« أن الــاعــب 
األرجـــــنـــــتـــــيـــــنـــــي نــــــيــــــكــــــوالس أوروز ســــيــــنــــضــــم إىل 
ــــبـــــل، الفـــــتـــــة إىل أنــــه  ــــقـ الــــــوصــــــل يف 18 يــــونــــيــــو املـ
سيتوجه أوالً إىل الـــرازيـــل يف 15 يــونــيــو، قبل 

أن يصل دبي يف 18 من الشهر نفسه.
وأشـــارت إىل أنــه عقب إعـــادة فتح املجال 

الــــــــــــــــجــــــــــــــــوي، بــــــــــــــــــات بـــــــــــإمـــــــــــكـــــــــــان العــــــــــــــــــب راســـــــيـــــــنـــــــيـــــــغ 
األرجــــنــــتــــيــــنــــي إكـــــمـــــال إجـــــــــــــراءات انــــضــــمــــامــــه إىل 
الوصل، إذ وافق ناديه عى إعارته بداية من 
ــــفـــــق الـــــطـــــرفـــــان عــى  ــــبـــــل، بــــعــــدمــــا اتـ املــــــوســــــم املـــــقـ
تــــفــــاصــــيــــل الـــــصـــــفـــــقـــــة. وذكـــــــــــــرت وســـــــائـــــــل إعـــــــام 
أرجــــنــــتــــيــــنــــيــــة أن صــــفــــقــــة اإلعـــــــــــــارة ملـــــوســـــم واحــــــد 
مـــقـــابـــل 200 ألــــف دوالر، مــــع أحـــقـــيـــة الـــشـــراء 

للوصل مقابل 2.5 مليون دوالر.

أحمد طارق À دبي األرجنتيني أوروز 
ينضم إلى الوصل 

18 يونيو

نيكوالس أوروز. À من المصدر

الظفرة متمسك بتشكيلة الموسم الحالي. À  من المصدر

معاذ كمبال À أبوظبي

أحمد القبيسي: 

»مجلس إدارة شركة 
الظفرة حريص على 

المحافظة على استقرار 
الفريق، ومنظومته 

الحالية«.

حّدد نجوم سابقون يف نادي الجزيرة 
ــــيـــــاب  خـــــمـــــســـــة أســـــــــبـــــــــاب أســــــهــــــمــــــت يف غـ
الـــــــفـــــــريـــــــق عــــــــن مـــــــنـــــــّصـــــــات الــــــتــــــتــــــويــــــج هــــــذا 
املــــــوســــــم، بــــجــــانــــب تــــــضــــــاؤل فــــرصــــتــــه يف 
لقب دوري الخليج الــعــربــي، املتوقف 
مــــنــــذ مـــنـــتـــصـــف مـــــــــارس املـــــــــــايض، وذلــــــك 
عـــــــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن امـــــتـــــاكـــــهـــــم تـــشـــكـــيـــلـــة 
تضم نجوماً بارزين محليني وأجانب. 
وقــــــــالــــــــوا يف حـــــــديـــــــث، لـــــــــــ»اإلمــــــــــارات 
الــــــــــــيــــــــــــوم«، إن »الــــــــفــــــــريــــــــق عــــــــــــاىن ضـــغـــط 
املــــبــــاريــــات، خـــصـــوصـــاً مــــع مـــشـــاركـــة 11 
العــبــاً مــع املنتخبني األول واألوملــبــي يف 
اســـتـــحـــقـــاقـــات دولـــــيـــــة، فــــضــــاً عـــــن قــلــة 
االنــســجــام، نــظــراً إىل قـــدوم مجموعة 
كبرة من الاعبني املواطنني واألجانب 

هذا املوسم«. 
وشددوا عى أن الجزيرة من أكرث 
الفرق معاناة من تكرار اإلصابات التي 
ضـــربـــت أبـــــرز العـــبـــيـــه، بــيــنــهــم الــــرازيــــي 
كـــــيـــــنـــــو، بـــــجـــــانـــــب الــــــتــــــغــــــيــــــرات الــــفــــنــــيــــة، 
حــــيــــث تــــمــــت إقــــــالــــــة املـــــــــــدرب الــــهــــولــــنــــدي 
يورغن سرتيبل، بعد الجولة الثالثة، 
وكــــــذلــــــك نـــتـــيـــجـــة لـــلـــضـــغـــط اإلعــــــامــــــي، 
والــرتكــيــز الــشــديــد عــى الــفــريــق املــدجــج 

بالنجوم.
وقال يوسف عبدالعزيز: »قامت 
إدارة الـــــــــنـــــــــادي بـــــعـــــمـــــل رائــــــــــــع يف بـــــدايـــــة 
املـــــــــــــــــــوســـــــــــــــــــم، مـــــــــــــــــن خــــــــــــــــــــــال اســـــــــتـــــــــقـــــــــطـــــــــاب 

مجموعة من أبرز األسماء، سواء من 
املـــواطـــنـــني، أو األجــــانــــب، واســتــطــاعــت 
أن ُتـــشـــكـــل )فــــريــــق األحـــــــــام(، وهــــــذا مــا 
ــــيـــــه جـــــمـــــاهـــــر الـــــــــنـــــــــادي مـــن  ــــلـ تــــــــعــــــــودت عـ
مــســؤولــيــهــا، فــتــم الــتــعــاقــد مـــع أفــضــل 
العب يف آسيا وهو عمر عبدالرحمن، 
وأحـــــد الـــاعـــبـــني الـــبـــارزيـــن كـــذلـــك عــامــر 
عــــــــــبــــــــــدالــــــــــرحــــــــــمــــــــــن، وأفـــــــــــــضـــــــــــــل العــــــــــــــــــب يف 
الــــــــــــــــــــــــــــدوري املــــــــــــصــــــــــــري املــــــــــــوســــــــــــم املــــــــــــــــايض، 
الرازيي كينو، وغرهم من الاعبني، 
لــكــن هـــذه الــكــوكــبــة مــن الــنــجــوم عانت 
ــــة االنـــــــســـــــجـــــــام وضـــــــغـــــــط املـــــــبـــــــاريـــــــات،  ــلــ ــ قــ
ــــاً أن هـــــنـــــاك 11 العــــــبــــــاً مــــــا بــني  خـــــصـــــوصـ
املـــنـــتـــخـــبـــني األول واألولـــــيـــــمـــــبـــــي، كــــانــــوا 
مـــرتـــبـــطـــني مـــــع )األبــــــيــــــض( يف تــصــفــيــات 
كــــــــــــــــــأس الـــــــــــعـــــــــــالـــــــــــم 2022، وأوملـــــــــــبـــــــــــيـــــــــــاد 

طوكيو«.
وأضــــــاف: »ربـــمـــا الـــجـــزيـــرة أكــــرث من 
ــــيـــــة، فــقــد  دفــــــع ثـــمـــن االرتـــــبـــــاطـــــات الـــــدولـ
وضــح اإلرهـــاق جلياً عــى الفريق خال 
املــبــاريــات الرسمية، خصوصاً يف بداية 
املـــــوســـــم، مـــــا جـــعـــلـــه يـــفـــقـــد الــــعــــديــــد مــن 
ــــقـــــاط، وهــــــــذا وضـــــــع طـــبـــيـــعـــي يف ظــل  ــنـ ــ الـ
ــــافــــــح  هــــــــــــــذه الــــــــــــــظــــــــــــــروف، ورغـــــــــــــــــم ذلــــــــــــــك كــ
الــــــــــفــــــــــريــــــــــق بـــــــــــشـــــــــــرف وظـــــــــــــــــل مـــــــــنـــــــــافـــــــــســـــــــاً يف 
الـــبـــطـــوالت الـــثـــاث املــحــلــيــة، ولــــو كــانــت 
ــــــروف طـــبـــيـــعـــيـــة لـــســـيـــطـــر عــــــى لــقــبــي  ــــظـ ــ الـ
كــــــأس الـــخـــلـــيـــج الــــعــــربــــي وكــــــــأس رئـــيـــس 
الدولة بسهولة، وأنهى صراع املنافسة 

عى لقب الدوري قبل التوقف«.

من جانبه، قال رضا عبدالهادي، 
إن »الـــتـــغـــيـــرات عـــى مــســتــوى الــطــاقــم 
الـــفـــنـــي أحـــــدثـــــت )هــــــــزة( واضـــــحـــــة، بــعــد 
االســـــــتـــــــغـــــــنـــــــاء عـــــــــن الـــــــهـــــــولـــــــنـــــــدي يــــــورخــــــن 
ســـرتيـــبـــل، بـــعـــد ثــــاثــــة جــــــــوالت، لــعــدم 
قـــــــــدرتـــــــــه عـــــــــى إحـــــــــــــــــداث الــــــــــفــــــــــارق الــــفــــنــــي 
املــــــطــــــلــــــوب، بـــــمـــــا يـــــــتـــــــوازى مــــــع األســـــمـــــاء 

الكبرة«.
وأضـــاف: »مــن الطبيعي مــع هذه 
ــــيـــــرات الــــفــــنــــيــــة وحـــــتـــــى مــــــع قــــــدوم  ــــتـــــغـ الـ
الــــهــــولــــنــــدي كــــــايــــــزر، وهـــــــو مـــــن املـــــدربـــــني 
الذين سبق لهم العمل مع الجزيرة، 
أن يـــــــتـــــــأثـــــــر الــــــــفــــــــريــــــــق لــــــبــــــعــــــض الــــــــوقــــــــت، 
ــــكـــــن لــــــديــــــه الـــــوقـــــت  خـــــصـــــوصـــــاً أنـــــــــه لـــــــم يـ
الــــكــــايف لـــرتتـــيـــب أوراق الـــفـــريـــق وفــــرض 
فــــــلــــــســــــفــــــتــــــه الـــــــــتـــــــــدريـــــــــبـــــــــيـــــــــة، إضــــــــــــافــــــــــــة إىل 
اإلصـــــــــــــــابـــــــــــــــات الــــــــــتــــــــــي ضــــــــــربــــــــــت الــــــــفــــــــريــــــــق، 
خصوصاً كينو، الــذي تعّرض إلصابة 
يف تــــوقــــيــــت بـــــــــدأت تـــظـــهـــر فــــيــــه إيـــجـــابـــيـــة 

أدائه«.
وقــــــــــال العــــــــب الــــــجــــــزيــــــرة الـــــســـــابـــــق، 
مــحــمــد الـــســـيـــد، إنـــــه »يـــجـــب الـــنـــظـــر إىل 
اإليــجــابــيــات، دون اخــتــزال عــمــل إدارة 

النادي يف النتائج«.
وأضـــــــــــــــــاف: »اســـــــتـــــــطـــــــاع الـــــــــنـــــــــادي أن 
يــــــــــــكــــــــــــون فــــــــــــريــــــــــــقــــــــــــاً يــــــــــــمــــــــــــزج بـــــــــــــــني الــــــــــخــــــــــرة 
والــــشــــبــــاب، فـــمـــنـــح الـــفـــرصـــة ملــجــمــوعــة 
مـــــــن املــــــــواهــــــــب أمـــــــثـــــــال زايـــــــــــد الـــــعـــــامـــــري، 
وعــــــــــــــــبــــــــــــــــدالــــــــــــــــلــــــــــــــــه رمــــــــــــــــــــــــضــــــــــــــــــــــــان، ومــــــــــحــــــــــمــــــــــد 
الــــــــــعــــــــــطــــــــــاس، وغـــــــــــرهـــــــــــم مـــــــــــن املـــــــــواهـــــــــب 

الــقــادرة عــى اللعب لسنوات طويلة، 
وأعــتــقــد أن الــســنــوات املــقــبــلــة ستشهد 
ــــاً  ــــيـ ــــلـ ســـــــيـــــــطـــــــرة واضــــــــــحــــــــــة لـــــــلـــــــجـــــــزيـــــــرة مـــــحـ

وخارجياً«.
وتــــــابــــــع: »عـــمـــلـــيـــة الــــنــــتــــائــــج يف كــــرة 
ــــقـــــدم ال تــــــأيت بـــــني عـــشـــيـــة وضـــحـــاهـــا،  الـ
فـــــــالـــــــبـــــــنـــــــاء يـــــــحـــــــتـــــــاج إىل بـــــــعـــــــض الـــــــوقـــــــت 

لتظهر أثاره«.
وزاد: »ما يحسب للجزيرة، رغم 
كــــل مــــا تـــعـــرض لـــــه، أنـــــه كـــــان دائـــــمـــــاً يف 
واجــــــــــهــــــــــة املــــــــنــــــــافــــــــســــــــة، وبــــــــــــــاألرقــــــــــــــام كـــــــان 
األفـــــــــــضـــــــــــل، خــــــــصــــــــوصــــــــاً عــــــــــى الــــصــــعــــيــــد 
الــهــجــومــي، المــتــاكــه عــنــاصــر مــمــيــزة، 

وتحديداً مع وجود عي مبخوت«.
وأشار: »ربما تكون نتائج الفريق 
أقل مما كان متوقعاً أمام الفرق التي 
تــــــصــــــارع الـــــبـــــقـــــاء، لــــكــــن املــــحــــصــــلــــة أمــــــام 
فرق الصدارة كانت إيجابية يف معظم 

املواجهات«.
أما العب الجزيرة السابق، ركان 
جـــــاســـــم، فــــقــــد شـــــــدد عـــــى أن الـــفـــريـــق 
تــــعــــرض لــــضــــغــــوط كــــبــــرة عـــــى العـــبـــيـــه 
مـــــــــن بـــــــــدايـــــــــة املــــــــــوســــــــــم، خـــــــصـــــــوصـــــــاً مـــن 
وســائــل اإلعـــــام، وأوضـــــح: »بــعــد كل 
نـــــــتـــــــيـــــــجـــــــة ســـــــلـــــــبـــــــيـــــــة يـــــــحـــــــقـــــــقـــــــهـــــــا تـــــــتـــــــوجـــــــه 
االنـــــــــتـــــــــقـــــــــادات نــــــــحــــــــوه، ربـــــــمـــــــا أكـــــــــــرث مـــن 
غــره، وهــذه الضغوط أثــرت با شك 
يف الــــــــــاعــــــــــبــــــــــني، خـــــــــصـــــــــوصـــــــــاً األجـــــــــانـــــــــب 
والـــاعـــبـــني الـــصـــاعـــديـــن، وطــبــيــعــي أن 

يحدث الرتاجع يف بعض الفرتات«.

وأضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف: »صــــــــــــــــحــــــــــــــــيــــــــــــــــح أن 
الــــضــــغــــوط جــــــزء مـــــن كــــــرة الــــقــــدم، 
لـــــكـــــن الـــــــاعـــــــب حــــيــــنــــمــــا يــــشــــعــــر بـــــأن 
هناك من ينتقده بصفة دائمة يف 
اســـتـــوديـــوهـــات الــتــحــلــيــل فــســيــتــأثــر 
دون شك، ويظهر ذلك عى أدائه 
يف داخــل أرضية امللعب، ويجعل 
كـــــــــــل تـــــــــركـــــــــيـــــــــزه وعـــــــــطـــــــــائـــــــــه أقــــــــــــــل مــــن 

الطبيعي«.

»جزراوية« سابقون يعيدونها إلى ضغط المباريات والتغيرات الفنية.. ويؤكدون:

 5

سيد مصطفى À دبي

الجزيرة ضم هذا الموسم مجموعة من النجوم المحليين واألجانب دون تحقيق نتائج كبيرة. À تصوير: إريك أرازاس

يوسف عبدالعزيز:

محمد السيد:

ركان جاسم:

»ربما الجزيرة أكثر 
الفرق التي دفعت 

ثمن االرتباطات 
الدولية«.

»يجب النظر إلى 
اإليجابيات، دون اختزال 
عمل إدارة النادي في 

النتائج«.

»الضغوط اإلعالمية
 أثرت  في الالعبين، 

 األجانب 
ً
خصوصا

والصاعدين«.

1- ضغط املباريات، خصوصاً مع مشاركة 11 العباً يف املنتخبني األول واألوملبي.
2- قلة االنسجام بسبب قدوم مجموعة كبرية من الالعبني.

3- اإلصابات التي ضربت عدداً من نجوم الفريق، أبرزهم الربازييل كينو.
4- التغيريات الفنية التي طالت الجهاز الفني مبكراً.

5- الضغوط اإلعالمية التي يتعّرض لها الفريق بعد كل نتيجة سلبية

األسباب الـ 5 

أسباب حرمت 
الجزيرة منّصات 

التتويج

املباريات: 19
الفوز: 11

التعادل: 3
الخسارة: 5

املركز: الثالث
شباك نظيفة: 7 مباريات

األهداف املُسجلة: 29
األهداف املُستقبلة: 17

التمريرات: 10.414
نسبة دقة التمرير: %86

ركنيات مكتسبة: 94
التسديدات: 253

أخطاء مرتكبة: 208
بطاقات حمراء: 1

بطاقات صفراء: 30

إحصاءات الجزيرة 
في دوري هذا 

الموسم
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أعــــــــــــــلــــــــــــــن مـــــــــجـــــــــلـــــــــس دبــــــــــــــــــــــي الــــــــــــــــريــــــــــــــــايض، 
بــــــــــالــــــــــتــــــــــعــــــــــاون مـــــــــــــع شـــــــــــركـــــــــــة »بـــــــــــــوكـــــــــــــاري 
ســويــت« الــيــابــانــيــة الـــرائـــدة يف صناعة 
املـــــشـــــروبـــــات الــــريــــاضــــيــــة إطــــــــاق ســـبـــاق 
الــــــجــــــري االفـــــــــــــرايض 3 يــــولــــيــــو املــــقــــبــــل، 
وُيــــقــــام مــــن خـــــال مـــنـــصـــات الـــتـــواصـــل 
االجــتــمــاعــي، للمساهمة يف الحفاظ 
عـــــــــى الـــــــســـــــامـــــــة الـــــــعـــــــامـــــــة لــــلــــمــــجــــتــــمــــع 
والــتــشــجــيــع عـــى مــمــارســة الــريــاضــة، 
يف ظــل الــوضــع الــراهــن نتيجة انتشار 

فريوس كورونا.
ــــــة 12  ــــاعـ ــ ــــــسـ ــــاق الـ ــ ــبـ ــ ــ ــــــسـ ويـــــنـــــطـــــلـــــق الـ
ظــهــراً 3 يوليو، ويستمر لـــ24 ساعة، 
وستكون املشاركة مفتوحة للجميع 
من مختلف دول العالم للجنسني. 

ويتضمن السباق فئات 5 كلم، و10 
كلم، إضافة إىل سباق آخر ألصحاب 
الــــــــهــــــــمــــــــم ملــــــــســــــــافــــــــة 5 كــــــــــلــــــــــم، كــــــــمــــــــا تــــم 
تــــخــــصــــيــــص جـــــــوائـــــــز قــــيــــمــــة لــــلــــفــــائــــزيــــن. 
ــــاق مـــن  ــبــ ــ ويـــــمـــــكـــــن الــــتــــســــجــــيــــل يف الــــــســ
خـــــــال املـــــوقـــــع اإللـــــــكـــــــروين لــلــمــجــلــس 

.)www.dubaisc.ae(
ويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر تــــــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــق 
D   /dscmobileapp.ae   /   /:https(

download   /api   /SCAPP( شــرطــاً 
لـــــــلـــــــمـــــــشـــــــاركـــــــة، حـــــــيـــــــث يـــــــضـــــــم بــــــيــــــانــــــات 
املشارك، ويشرح املراحل والخطوات 
الـــــتـــــي يــــتــــوجــــب عــــــى املـــــــشـــــــارك الــــقــــيــــام 

وااللتزام بها.
دبي À اإلمارات اليوم

مجلس دبي يطلق سباق »الجري االفتراضي«
3 يوليو بمشاركة عالمية

يــشــارك منتخب الــشــطــرنــج ألقــل من 
20 ســـــــــــــــــنـــــــــــــــــة، بــــــــــــســــــــــــتــــــــــــة العـــــــــــــــــبـــــــــــــــــني مـــــــن 
الجنسني، يف بطولة آسيا االفراضية 
ــــلـــــقـــــت أمــــــــــــس. وأكــــــــــــد اتـــــحـــــاد  الــــــتــــــي انـــــطـ
الـــشـــطـــرنـــج يف بـــيـــان صـــحـــايف مــشــاركــة 
ــــــف الــــــــزرعــــــــوين  ــيـ ــ ــ ــــار الــــــــــســــــــــدراين وسـ ــ ــــمـ ــ عـ
ــــبـــــاب،  ــــئـــــة الـــــشـ ــــمـــــد الــــيــــلــــيــــي يف فـ ومـــــحـ
وحنان خليل وريــان املــازمــي وفاطمة 

سيف عى مستوى الفتيات. 
وحــــــّدد االتــــحــــاد اآلســــيــــوي لــلــعــبــة 
شــــــــــــــــروط الـــــــبـــــــطـــــــولـــــــة خــــــــصــــــــوصــــــــاً يف مــــا 

يتعلق بطريقة اللعب وضرورة توافر 
هاتف ذيك لكل العــب أو العبة، ويف 
حالة قطع االتصال من قبل الاعب 
ــــيـــــكـــــون بــــمــــثــــابــــة الـــــــخـــــــســـــــارة، وعـــلـــيـــه  سـ
إعـــــــــــــــادة االتـــــــــصـــــــــال مــــــــع الـــــبـــــطـــــولـــــة قـــبـــل 
ــــة لـــــــــه حــــــتــــــى ال يـــعـــتـــر  ــــلــ ــبــ ــ ــــقــ الـــــــجـــــــولـــــــة املــ
ــــاريـــــات بـــالـــنـــظـــام  ــبـ ــ ــــام املـ ــــقــ مـــنـــســـحـــبـــاً. وُتــ
الـــــــــســـــــــويـــــــــســـــــــري مــــــــــــن تــــــــســــــــع جــــــــــــــــوالت، 
ويـــــتـــــأهـــــل أول ثـــــاثـــــة العـــــبـــــني مــــــن كـــل 

منطقة إىل نهائيات البطولة. 
دبي À اإلمارات اليوم

العبين ُيمثلون اإلمارات في 
»آسيوية الشطرنج«

خورفكان
علمت »اإلمارات اليوم« أن إدارة نادي خورفكان تتمسك 
ببقاء أغلبية الالعبين المواطنين واألجانب والمقيمين، وأن 
ال صحة لما يتم تداوله عن مغادرة أحد أبرز الالعبين الذين 

أسهموا في الحفاظ على حظوظ الفريق في البقاء 
للموسم المقبل بدوري الخليج العربي. 

رفض
رفض العب في أحد أندية دبي، التعليق على األنباء التي 

ربطت بينه وبين أحد األندية التي طلبت الحصول على 
خدماته رغم ارتباطه بعقد ساري المفعول مع ناديه، 

 على أنه متعاقد مع مكتب إعالمي يتولى نشر 
ً
مشّددا

األخبار الخاصة به.

الرمادي
حرص مدرب عجمان، المصري أيمن الرمادي، على تنظيم 

عدد من الورش العملية عن ُبعد بالتواصل عن طريق 
موقع التواصل االجتماعي »فيس بوك اليف«، وشرح 

 ومشاركة 
ً
 من الوحدات التدريبية، التي القت إقباال

ً
عددا

كبيرة من داخل اإلمارات وخارجها.

ب
سة مالع

رم
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أكـــــــــــــــد العـــــــــــــــب الـــــــــنـــــــــصـــــــــر، ســـــيـــــبـــــاســـــتـــــيـــــان 
ــــهــــــداف  تـــــيـــــغـــــايل، أنـــــــــه يــــعــــتــــر نــــفــــســــه الــ
ــــاريـــــخـــــي لـــــكـــــرة الــــــقــــــدم اإلمــــــاراتــــــيــــــة،  ــتـ ــ الـ
ــــيـــــد الـــــــــذي تــخــطــى  ــــاً إىل أنـــــــه الـــــوحـ ــتــ ــ الفــ
ــــيــــــع  ــــمــ حـــــــــــــاجـــــــــــــز الــــــــــــــــــــــــــــــــــــ200 هــــــــــــــــــــدف يف جــ

املسابقات.
وقــــــال تـــيـــغـــايل لــصــحــيــفــة »بـــالـــون 
التــــــــيــــــــنــــــــو« األرجـــــــنـــــــتـــــــيـــــــنـــــــيـــــــة: إن »العــــــــــب 
الـــوصـــل الـــســـابـــق، فــهــد خــمــيــس، هو 
الــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــداف الـــــــــــــتـــــــــــــاريـــــــــــــخـــــــــــــي لـــــــــــــــــلـــــــــــــــــدوري، 
ويفصلني عنه 13 هدفاً، لكن فعلياً 
أنــا أتــفــوق عليه بــإحــراز أكــر مــن 200 
هــــدف يف جــمــيــع املـــســـابـــقـــات املــحــلــيــة، 
لــــــهــــــذا فــــــأنــــــا الــــــــهــــــــداف الـــــتـــــاريـــــخـــــي لــــكــــرة 
ــــــي األول الــــــــذي  ــنـ ــ ــ اإلمــــــــــــــــــــــارات، كــــــــــون أنـ

يحقق هذا اإلنجاز«.
وعـــــــــــــن اخـــــــــتـــــــــيـــــــــاره لـــــــانـــــــضـــــــمـــــــام إىل 
املــــــنــــــتــــــخــــــب، قـــــــــــال إنـــــــــــه اعـــــــتـــــــر األمــــــــــــــر يف 

الـــــــــبـــــــــدايـــــــــة مـــــــــجـــــــــرد شــــــــائــــــــعــــــــة، قـــــــبـــــــل أن 
يـــتـــحـــّول األمــــــر إىل حـــقـــيـــقـــة. وأوضــــــح: 
ــــنـــــوي  »عــــــنــــــدمــــــا حــــــضــــــرت الـــــحـــــفـــــل الـــــسـ
لتوزيع جوائز األفضل يف الــدوري يف 
املــوســم قبل املـــايض، وعقب حصويل 
ــــبـــــي،  ــــنـ ــــــل العــــــــــب أجـ ـــــضـ عــــــــى جــــــــائــــــــزة أفــ
تـــــــحـــــــدث مــــــعــــــي رئـــــــيـــــــس اتـــــــــحـــــــــاد الــــــكــــــرة 
اإلمـــارايت السابق مـــروان بــن غليطة، 
وســـــألـــــنـــــي إذا كـــــانـــــت لــــــــدي الـــــرغـــــبـــــة يف 
اللعب باسم املنتخب، وكان السؤال 
صـــــــــــــــدمـــــــــــــــة جـــــــــمـــــــــيـــــــــلـــــــــة يل كــــــــــــونــــــــــــهــــــــــــا غــــــري 
ــــعــــــة، ولـــــــــــم أعـــــــــــــرف بــــــــدايــــــــة مــــــــاذا  ــــتــــــوقــ مــ
أقول، لكن بعد ذلك أبديت سروري 
ــــارات  ــ بــــاألمــــر، وأن الـــلـــعـــب بـــاســـم اإلمـ

شرف يل«.
وأضـــــــــــــــــــــــــــاف: »لــــــــــــــــم أفــــــــــصــــــــــح بــــــــدايــــــــة 
لزوجتي وولدي عن األمر بانتظار أن 
يــكــون رســـمـــيـــاً«. وقـــــال: »مـــا حـــدث يل 
أعــتــره شــيــئــاً رائـــعـــاً بــعــدمــا بــلــغــت من 
الــــعــــمــــر 35 عـــــــامـــــــاً، إذ إنـــــنـــــي لــــــم أفــــكــــر 

إطـــــــاقـــــــاً أن أحـــــصـــــل عــــــى جــــــــــواز ســـفـــر 
بــــهــــذه الــــــجــــــودة، وُيــــعــــد األفــــضــــل عــى 
مــــــســــــتــــــوى الــــــــعــــــــالــــــــم، ودون شـــــــــك أن 
انــــضــــمــــامــــي إىل املــــنــــتــــخــــب كــــــــان بـــهـــدف 
واحد هو رغبتي يف املشاركة يف كأس 
الــــــــعــــــــالــــــــم، ومــــــــســــــــاعــــــــدة الـــــــفـــــــريـــــــق عـــى 

تحقيق هذا الهدف«.
يف جانب آخر، قال إن بدايته يف 
كـــــــــــرة اإلمــــــــــــــــــــــارات كـــــــانـــــــت ســــــتــــــكــــــون مـــن 
خـــــــــــــــال بـــــــــــوابـــــــــــة الـــــــــــــوصـــــــــــــل، وأوضــــــــــــــــــح: 
»عـــــــــنـــــــــدمـــــــــا كــــــــنــــــــت ألـــــــــعـــــــــب يف االتـــــــــفـــــــــاق 
السعودي، تلقيت عرضاً من مدرب 
الــــــــــوصــــــــــل وقـــــــتـــــــهـــــــا مـــــــــــــــــارادونـــــــــــــــــا، وكــــــــــان 
الـــــــــعـــــــــرض مـــــــفـــــــاجـــــــأة يل، وتــــحــــمــــســــت 
لــــــــلــــــــتــــــــجــــــــربــــــــة، لـــــــــكـــــــــن املـــــــــــــفـــــــــــــاوضـــــــــــــات لـــــم 
ــــتـــــمـــــل، فــــــواصــــــلــــــت يف الـــــســـــعـــــوديـــــة  تـــــكـ
ولـــــعـــــبـــــت لـــــلـــــشـــــبـــــاب، قـــــبـــــل االلـــــتـــــحـــــاق 
بــالــوحــدة يف 2013«. وقــــال إنـــه »كــاد 
أن يــرك كــرة الــقــدم نهائياً حــني كان 
بعمر 16 سنة، نتيجة تأثره الشديد 

لوفاة والدته بالسرطان يف 2001«.
وعــــــــــن ســـــبـــــب رحـــــيـــــلـــــه األخــــــــــــري عـــن 
الـــــــــــــــــــوحـــــــــــــــــــدة، بــــــــــعــــــــــد ســــــــــبــــــــــع ســــــــــــنــــــــــــوات، 
وانــــتــــقــــالــــه إىل الــــنــــصــــر، قــــــــال: »هــــنــــاك 
بعض األشخاص يف الوحدة، ليست 
ــــهـــــم الـــــرغـــــبـــــة يف اســــــــتــــــــمــــــــراري، وال  لـــــديـ
أفهم إذا كانت ألسباب شخصية، أم 
كــــمــــا قـــــالـــــوا يل بـــســـبـــب عــــامــــل الــــســــن، 

وحصويل عى راتب مرتفع«.
وكشف أن النصر أبدى رغبته يف 
الـــتـــعـــاقـــد مـــعـــه يف أكـــــر مــــن مــنــاســبــة، 
وكان التعاقد أكر سهولة، كونه لم 
يـــــعـــــد مـــــرتـــــبـــــطـــــاً بـــــعـــــقـــــد مــــــــع الــــــــوحــــــــدة، 

فالتحق بالعميد ملوسمني.
وعـــــــــــن مــــســــتــــقــــبــــلــــه، قـــــــــــال إنـــــــــــه قـــد 
يـــتـــحـــّول إىل الـــتـــدريـــب، خـــصـــوصـــاً أنـــه 
انخرط فعاً يف الحصول عى دورات 
تـــدريـــبـــيـــة، لــكــنــه يــتــمــّنــى قـــبـــل ذلـــــك أن 
ــــة املــــطــــلــــوبــــة إىل هـــجـــوم  ــــافــ يــــقــــدم اإلضــ

العميد يف الفرة املقبلة.

أكد أنه انضم إلى »األبيض« للمشاركة 
في كأس العالم

أحمد طارق À دبي

منذر علي: خفض رواتب 
الالعبين بين 25 و%35 

مرٍض للجميع

اعتر الــدويل السابق، ووكيل العبي 
كـــــــــــــرة الــــــــــــقــــــــــــدم، مــــــــنــــــــذر عـــــــــــــي، أن عــــى 
ـــاة املـــصـــلـــحـــة الــــعــــامــــة،  ــ ــــراعـ الــــاعــــبــــني مــ
واالســــــــــــــتــــــــــــــجــــــــــــــابــــــــــــــة ملـــــــــــطـــــــــــالـــــــــــب تــــــخــــــفــــــيــــــض 
ــــبـــــهـــــم. وشـــــــــّدد عـــــى أن »تــخــفــيــض  رواتـ
الرواتب بنسبة تبدأ من 25% وتنتهي 
بـ35% سيكون مرضياً للجميع«، بدالً 
مــــن نـــســـبـــة 40% الــــتــــي حــــددهــــا اتـــحـــاد 

الكرة.
وقـــــــــــــــــال مـــــــــنـــــــــذر عـــــــــــي لــــــــــــــــ»اإلمـــــــــــــــارات 
اليوم«: »شركات الكرة تصرف مبالغ 
ــــيـــــة، ويف ظــــــل الـــــــظـــــــروف الـــصـــحـــيـــة  ــــالـ مـ
الــراهــنــة، عــى الــاعــبــني الــتــجــاوب مع 

هذه املطالب«.
وأوضــــــــــح أنـــــــه »ال يـــمـــكـــن لـــأنـــديـــة 
خــــفــــض عــــقــــود الــــاعــــبــــني بـــشـــكـــل كــبــري 
ــــيـــــاً، لــــكــــن يـــمـــكـــن الــــــتــــــدرج يف ذلــــك  ــــالـ حـ
عى مدى سنتني«، محذراً من تورط 
بـــــعـــــض األنــــــــديــــــــة يف الـــــــفـــــــرة املــــقــــبــــلــــة يف 
صفقات كبرية ومكلفة، خصوصاً يف 

ظل تخفيض امليزانيات.
وتابع: »أرى أنه البد من تعديل 
ــــكـــــرة  الــــنــــســــبــــة الــــــتــــــي حـــــــددهـــــــا اتـــــــحـــــــاد الـ

بـــــــــــــ40%، ألنـــــــه مــــــن الــــصــــعــــب تــطــبــيــقــهــا 
عى جميع الاعبني، وأرى أنه يمكن 
لــــــــكــــــــل نــــــــــــــــــــاٍد الــــــــــجــــــــــلــــــــــوس مــــــــــــع العـــــــبـــــــيـــــــه، 
والــــــــــــــــتــــــــــــــــفــــــــــــــــاوض حـــــــــــــــــــــول نـــــــــســـــــــبـــــــــة تـــــــــــريض 
الجميع، ألن كل ناٍد يعرف ميزانيته، 

وما عليه من ديون«.
ــــكـــــون  وشـــــــــــــــــّدد عـــــــــى ضـــــــــــــــــرورة أن تـ
هناك تنازالت من كل األطراف، قائاً 
إن بـــــــعـــــــض الــــــــاعــــــــبــــــــني ســــــــيــــــــتــــــــأثــــــــرون ال 
محالة، لكن األمور ستتحسن الحقاً.
وقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــال: »الـــــــــــــــــــاعـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــون الـــــــــــــذيـــــــــــــن 
يــواجــهــون صــعــوبــات مــالــيــة يف الــوقــت 
الــــراهــــن، يـــرجـــع ذلــــك لـــســـوء إدارتـــهـــم 
ألمـــــــــــورهـــــــــــم ومــــــــصــــــــروفــــــــاتــــــــهــــــــم، وأزمــــــــــــة 
)كورونا( وما سيصاحبها من خفض 
للرواتب، ما سيجعل عدداً كبرياً من 
الاعبني يراجعون بنود مصروفاتهم 

املالية«.
وعن احتمال قيام بعض األندية 
ــــــد صــــــــفــــــــقــــــــات مــــــكــــــلــــــفــــــة حــــــــتــــــــى مــــع  ــــقـ ــ ــــعـ ــ بـ
الوضع الراهن، قال إنه عى يقني بأن 
ــــلـــــة ســـــتـــــكـــــون أوضــــــــــــح يف  ــــبـ الــــــعــــــقــــــود املـــــقـ
تـــفـــاصـــيـــلـــهـــا، مـــــشـــــدداً عــــى ضــــــــرورة أن 
يراعي النادي ميزانيته املالية، حتى ال 

يتورط مالياً يف صفقات كبرية.

أزمة فيروس كورونا فرضت على األندية مراجعة حساباتها والتفاوض 
مع الالعبين لتخفيض رواتبهم. À من المصدر

 إلى النصر. À من المصدر
ً
تيغالي لعب للوحدة 7 مواسم قبل االنتقال أخيرا

أنا الهداف التاريخي للكرة اإلماراتية 
وشرف لي تمثيل المنتخب.

 في 
ً
كان بإمكاني أن أصبح العبا

الوصل قبل االنضمام للوحدة.

منذر علي:

»البد من تعديل النسبة 
التي حددها اتحاد الكرة 
بـ40%، ألنه من الصعب 
تطبيقها على جميع 

الالعبين«.

تيغالي: ال أصدق 
حصولي على أقوى 
جواز سفر في العالم

منصور السندي À دبي
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عبداهللا موسى
٢ مارس ١٩٥٨

 في شرطة دبي، 
ً
عمل ضابطا

وتقاعد برتبة رائد.

خليل غانم
١٢ نوفمبر ١٩٦٤

ضابط متقاعد في شرطة دبي، 
، رئيس لمجلس إدارة شركة 

ً
وحاليا

خورفكان لكرة القدم.

مبارك غانم
٣ سبتمبر ١٩٦٣

ضابط متقاعد في الشرطة.

محمد سالم رضوان
١٣ يناير ١٩٦٨

 في القوات 
ً
عمل سابقا

 بنادي 
ً
 مدربا

ً
المسلحة، وحاليا

شباب ا�هلي.

عبدالرحمن محمد
ا أكتوبر ١٩٦٣  

 في «الجوازات» 
ً
يعمل حاليا
برتبة رائد.

عبدالعزيز محمد
١٢ ديسمبر  ١٩٦٥

متقاعد كان يعمل في 
 مدير 

ً
القوات المسلحة، وحاليا

الفريق ا�ول لكرة القدم 
بنادي الشارقة.

يوسف السه¨وي
٨ يوليو ١٩٦٥

النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة، 
رئيس لجنة المنتخبات والشؤون 

الفنية في اتحاد الكرة.

إبراهيم مير
١٦ يوليو ١٩٦٧

مقدم في شرطة الشارقة.

عيسى مير
١٦ يوليو ١٩٦٧

مقدم في شرطة الشارقة.

فهد خميس
٢٤ يناير ١٩٦٢

.
ً
 اجتماعيا

ً
عمل أخصائيا

زهير بخيت
١٣ يوليو  ١٩٦٧

عمل في القوات المسلحة.

عبدالقادر حسن
١٩ مايو  ١٩٦٢

مدير إدارة الع�قات العامة، 
 مدير إدارة في 

ً
ويعمل حاليا
اتحاد الكرة.

عبدالرحمن الحداد
٢٣ مارس  ١٩٦٦

 في الشرطة 
ً
عمل سابقا

 لكرة 
ً
 مدربا

ً
ويعمل حاليا

القدم.

محسن مصبح
١ أكتوبر ١٩٦٤

عمل في القوات المسلحة 
 لشركة 

ً
 رئيسا

ً
وعمل سابقا

الشارقة لكرة القدم.

فهد عبدالرحمن
١٠  أكتوبر  ١٩٦٢

 في القوات 
ً
عمل ضابطا

المسلحة، وتقاعد برتبة عقيد.

حسن محمد بولو
٢٣ أغسطس   ١٩٦٢

 برتبة عميد 
ً
 ضابطا

ً
يعمل حاليا

في القوات المسلحة.

ناصر خميس
٢  أغسطس ١٩٦٥

 مدرب رياضة في 
ً
يعمل حاليا

القوات المسلحة.

عبداهللا سلطان
١ أكتوبر  ١٩٦٣

تاريخ
المي�د

ضابط متقاعد في «الجوازات»، 
 عضو بلجنة المنتخبات 

ً
وحاليا

والشؤون الفنية في اتحاد 
الكرة.  

علي ثاني
١٨ أغسطس ١٩٦٨

عمل في القوات المسلحة، 
 للمباريات.

ً
 فنيا

ً
 محل�

ً
وأيضا

خالد إسماعيل
٧ يوليو ١٩٦٥

 ل·طفاء واµنقاذ 
ً
عمل رئيسا

والكوارث بمطارات دبي.

عدنان الطلياني
٣٠ أكتوبر   ١٩٦٤ 

ضابط متقاعد في الشرطة، 
 عضو بلجنة المنتخبات 

ً
وحاليا

والشؤون الفنية في اتحاد 
الكرة.

حسين غلوم
٢٤ سبتمبر    ١٩٦٧ 

ضابط متقاعد برتبة نقيب في 
الشرطة.

مممببااررركككك غغغاااننممممم
٣ سبتمبر ١٩٩٦٣

ضابط متقاعد فيفي اللشرطة.

عععببببددداالللرررححححححممممممنننننن مممححححمممممدددد
١٩٦٣ ا أكتوبرر

تتات»  لالججواز » »  في
ً
لمل حاليا يعيع
برتبة رائد.

ععبببدددااهللاهللاهللاهللا مممموووسسسىىىى
١٩٥٨٨ ٢ مارارسس

 في شرططة دبي، 
ً
عمعمل ضابطا

توتققاعد برتبة رائد.

خخخخلللييللل غغغغاانننممم
نوفمبر ١٩٩٦٤ ١٢

متقاعد في ششرطة دبي،  ضابطط
كركة  ادارة ش ، رئيسيس لمجلس إ إ

ً
وحاليا

دقدم. ال خورفكان لككرةة

تاريخ
المي�د

عععببددداااللععععزززيييزززز مممحححممممدددد
١٩٩٦٥ ١٢٢ ديسمبر 

عيعمل في  متقاعد كان 
 مدير

ً
و وحاليا قلقوات المسلحةة، ا

ااÁولول لكركرة القدم  االفلفريقق
بنادي الششارقة.

فففههههددد خخخممميييسسسس
١٩١ ٢٤ يناير ٦٢

زززهههههيييررررر بببخخخيييتتتت
يوليو  ١٩٦٧ ١٣

ننااصصصصررر خخخممميييسسس
١٩٦٥٦ غأغسسطس    ٢٢

عععدددنننااانننن اااالللططططلللليييااااننننيييييي
١٩٦٤ أ أكتكتوبر   ٣٠

متقاعد في الشرطة،  ضضابطط
ختخباتت  عضو بلجنة المن

ً
لاليا وح

واوالشلشؤؤون الفنيةية في اتحاد 
الكرة.

ححححسسسسييينننن غغغلللووومممم
٢٤ سبسبتتمبر    ١٩٦٧

بتبة نقيبيب في  ضابط متقاعد بر
شلشررطة. ا

ييييييووووووسسسسفففففف اااللسسسهههه�����ووويييييي
٨ يوليليو ١٩٦٥

إإإبببررراااااههههييييمممم مممميييرر
١٦ يوليو ١٩٦٧

ععيييسسسسىى ممميييررر
١٦١ يوليليو ١٩٦٧

ععبببدددااااهللاهللاهللاهللا سسسللللططططااانننننن
١٩٦٣٦ وتوبربر   ١ أك

بابط ممتقاعد في «الجوازات»،  ض
ختخباتت عضو بلجنة المن

ً
ايا ووحال

تاتحاد  ففي  وؤون الفنية شلش واوا
االكرة.  

عععلللليييي ثثثثاااانننييي
١٩٦٨ ١٨٨ أغسطسطسسس

لسلححة،  ا الم تات ععممل في القو
 للمباريات.

ً
 فنيا

ً
�ل�  مح

ً
ووأيضا

خخخااالللددد  إإإإسسسسممممااااعععييييلللل
ويوليو ١٩٦٥  ٧٧

 ل·طففاء واµنققاذ 
ً
رئيسا عمملل

بمبمططارارات دبي. وكوارثث وواال

مممحححححممممدددد سسسسساااللللممممم  ررضضضضووووواانننننن
١٩٦٨ يايرر ١٣ ين

 في القلقووات
ً
ععمل سابقا

 بنبناادي
ً
 مدرببا

ً
وحاحاليا المسلحة،

ÁاÁههليي. ششباب 

.
ً
 اجتماعييا

ً
سمسللحة.عمل أخصائيا في القوات اال عملل

ععبببددداااالللقققاادددرر حححححسسننن
١٩ مايو  ١٩٦٢

العامة،  دإدارة الع�قاقاتت مددير 
ف فيي  مديرير إدارة

ً
وييعممل حاليا

إ

اتحاد الكرةة.

عععبببددداااللللررررححححممممنننن اااللحححددددااددد
سرس  ١٩٦٦ ٢٣٢ ماما

شلشرطةة يفي ا  
ً
ععمل سابقا

 لكرة 
ً
 مدربا

ً
وويعمل حاليا

القدقدم.

رياضة في برب دمد  
ً
يعمل حااليا

حلحة. المس القواتت
النائب الثاني لرئيس اتحاداد الكرة،،

شلشؤون  لالممنتخببات ووا نجنة  رئيس ل
اتححاد الكرة. لالففنية ف فيي

لالشارقرقة. االشارقة.مقدم في شرطة  يفي شرطرطةة مقدم 

ممحححححسسسسسننن ممممممصصصصصصبببححح
١ أكتوبر ١٩٦٤٤

ححلحةةة لالممس ففي القوات  معملل
 لشركركةة

ً
رئيئيسا

ً
وعمل سابقا

لالقدم.م. شلشارقة لكركرة  ا

ففففههددد عععبببددداااللررررحححممننن
١٠ أكتوبر  ١٩٦٢

قلقوواتت  في ا
ً
عمل ضاابطا

المسلسلححة، وتقاعد برتبة عققيد.

حححسسسنن ممممححححمممدد بببووووللللوووو
٢٣٣ أغأغسسطسس  ١٩٩٦٢

 برتبة عمميد 
ً
طبطاا  ضا

ً
عيعمل حاليا

فيفي القوات المسلحة.

النصر

ً
الشباب سابقا

الوصل

الوصلالوصل

الوصلالوصل

شباب ا�هلي

«الشعب سابقا»
نادي خورفكان 

«الخليج العربي سابقا»

نادي خورفكان 
«الخليج العربي سابقا» النصرشباب ا�هلي

نادي خورفكان 
«الخليج العربي سابقا»

الشارقةالشارقةالشارقة

الشارقةالشارقة

الشارقةالشارقة الشارقة

منصور السندي À دبي 

خـــاض الــنــجــوم الــســابــقــون لــجــيــل كـــرة اإلمــــــارات الــذهــبــي تــحــديــات كــبــرة داخـــل 
املــلــعــب وخــــارجــــه، حــيــث اســـتـــطـــاعـــوا الــجــمــع بـــن الـــتـــألـــق يف املــســتــطــيــل األخــضــر 
ــــــذي لــــم يــمــنــعــهــم مــــن تــحــقــيــق حـــلـــم الــــوصــــول يف املــــرة  وااللـــــتـــــزام الـــوظـــيـــفـــي، والـ

الوحيدة لإلمارات، إىل كأس العالم يف إيطاليا 1990.
وعمل العديد من الالعبن يف وظائف متعددة، اليزال بعضهم فيها حتى 

اآلن، بينما تقاعد آخرون.
ومـــن بــيــنــهــم الــنــجــم عـــدنـــان الــطــلــيــاين الــــذي تــقــاعــد مـــن عــمــلــه يف الــشــرطــة، 
وكـــذلـــك زهــــر بــخــيــت الـــــذي عــمــل يف الـــقـــوات املــســلــحــة، واألمـــــر نــفــســه بــالــنــســبــة 
للحارس الدويل السابق محسن مصبح، والعديد من النجوم اآلخرين الذين 
أعطوا الكثر لكرة اإلمارات دون مقابل مادي كبر، بخالف وضع الكرة اليوم 
مع عصر االحرتاف. ويف التقرير التايل نلقي الضوء عىل الوظائف املرموقة التي 

شغلها نجوم 90.

نجوم 90 حققوا حلم المونديال وشغلوا 
وظائف مرموقة خارج الملعب



اإلمارات اليومwww.emaratalyoum.com 25الخميس ٢٨ من مايو ٢٠٢٠ | رياضة

قــــال قـــائـــد فـــريـــق لــيــفــربــول اإلنــجــلــيــزي 
لكرة القدم، جوردان هندرسون، إن 
تــتــويــج الــفــريــق بلقب الــــدوري املــمــتــاز، 
للمرة األوىل منذ 30 عــامــاً، يف غياب 
الــــجــــمــــاهــــر بــــاســــتــــاد أنــــفــــيــــلــــد، ســـيـــكـــون 

أمراً »غريباً للغاية«.
ويــتــصــدر لــيــفــربــول، الــــذي يــدربــه 
املــــديــــر الـــفـــنـــي يــــورغــــن كــــلــــوب، جــــدول 
الـــــــدوري اإلنـــجـــلـــيـــزي املـــمـــتـــاز بـــفـــارق 25 
نقطة أمام أقرب منافسيه مانشسرت 
ســــيــــتــــي صــــــاحــــــب املــــــــركــــــــز الـــــــــثـــــــــاين، قـــبـــل 
ــــايـــــة املــــســــابــــقــــة،  ــــهـ تـــــســـــع مـــــــراحـــــــل مـــــــن نـ
ويـــحـــتـــاج إىل انـــتـــصـــاريـــن فـــقـــط لــحــســم 
الــــلــــقــــب الــــــــــذي تــــــــوج بــــــه آخــــــــر مــــــــرة عــــام 

.1990
لـــــكـــــن املـــــنـــــافـــــســـــات تـــــوقـــــفـــــت يف 13 
مــــــــــــــارس املـــــــــــــــــايض، بـــــســـــبـــــب أزمــــــــــــــة وبـــــــــاء 
فروس كورونا املستجد )كوفيد-19(.
وعـــــــــــــــــادت جـــــمـــــيـــــع األنــــــــــديــــــــــة الــــــــــــــــــ20 
بــــــالــــــدوري املــــمــــتــــاز إىل الــــتــــدريــــبــــات عــى 
مجموعات صغرة تأهباً لالستئناف 
املــنــتــظــر لــلــمــنــافــســات يف يــونــيــو املــقــبــل، 
ــــامـــــة املــــــبــــــاريــــــات مــــــن دون جـــمـــاهـــر  ــــإقـ بـ
ووفـــــــــــقـــــــــــاً ملــــــعــــــايــــــر وإجــــــــــــــــــــــــــراءات صــــحــــيــــة 

ووقائية صارمة.
وقــــــال هــــنــــدرســــون يف تــصــريــحــات 

لــــــهــــــيــــــئــــــة اإلذاعـــــــــــــــــــــــــــة الــــــــريــــــــطــــــــانــــــــيــــــــة )بــــــــــــي.
بــــــــــي.يس(: »بـــالـــطـــبـــع ســـيـــكـــون شــــعــــوراً 
مختلفاً ألنه إذا حسمت لقباً وتوجت 
بــــــــــــه مــــــــــــن دون حــــــــــضــــــــــور الـــــــجـــــــمـــــــاهـــــــر، 
سيكون أمراً غريباً«، وأضاف: »األمر 
لــم يحسم بــعــد، اليــــزال أمــامــنــا عمل 
يــــفــــرتض الــــقــــيــــام بــــــه، ومــــازلــــنــــا بــحــاجــة 
ــيـــــة حـــتـــى  ــ ــــالـ إىل األداء بــــمــــســــتــــويــــات عـ

نهاية املوسم«.
وأثـــــرت الــشــكــوك حــــول إمــكــانــيــة 
استئناف منافسات الدوري املمتاز يف 
وقـــــــــــــــــــــــــت قـــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــب، بـــــــــــــعـــــــــــــدمـــــــــــــا كـــــــشـــــــفـــــــت 
الفحوص عــن حــاالت إصــابــة بعدوى 
»كــــــــــــــــــــــــــــوفــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــد-19« بـــــــــــــــــــــــن الـــــــــــــالعـــــــــــــبـــــــــــــن 
واإلداريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن، ومــــــــــــــــــن بـــــــيـــــــنـــــــهـــــــم آرون 
رامــــــســــــدايل حــــــــارس مــــرمــــى بـــورنـــمـــوث 
الـــــــــــــذي أعــــــــلــــــــن، أول مــــــــن أمـــــــــــــس، عـــن 

إصابته.
لندن À د.ب.أ

ليفربول يحتاج إلى 
ين لتحقيق لقب  انتصار

الدوري الغائب منذ 30 
سنة.

يستأنف الدوري السوري لكرة القدم 
نــشــاطــه، الـــيـــوم، بــعــد تـــوقـــف قــســري 
دام نـــحـــو ثــــالثــــة أشــــهــــر بـــســـبـــب تــفــي 
فــروس كورونا املستجد، وذلــك مع 
ــــيـــــق إجــــــــــــــــــــــراءات وقـــــــائـــــــيـــــــة وتـــــــدابـــــــر  ــــبـ تـــــطـ
خـــــــــــــــاصـــــــــــــــة، تــــــــــمــــــــــاشــــــــــيــــــــــاً مـــــــــــــــع الــــــــــــظــــــــــــروف 
الــــــصــــــحــــــيــــــة الـــــــخـــــــاصـــــــة بــــــالــــــتــــــعــــــامــــــل مــــع 

تداعيات »كوفيد-19«.
وســـــتـــــقـــــام جــــمــــيــــع املــــــبــــــاريــــــات مـــن 
ــــيـــــة  ــــنـ دون جــــــــــمــــــــــهــــــــــور، وبـــــــــــطـــــــــــواقـــــــــــم فـ
وإداريـــة تتكون من ثمانية أشخاص 
ــــريــــــق، مــــــع زيـــــــادة  حـــــــــداً أقـــــــى لــــكــــل فــ
عــــدد الـــتـــبـــديـــالت املـــتـــاحـــة إىل خــمــســة 
ضـــــمـــــن ثــــــــــالث فــــــــــــرتات تــــــــوقــــــــف، وفـــــقـــــاً 

لـــتـــعـــلـــيـــمـــات االتـــــــحـــــــاد الـــــــــــدويل لــلــعــبــة 
)فيفا(، إضافة إىل وجود اإلعالمين 
واملــصــوريــن عــى املــدرجــات ولــيــس يف 

أرض امللعب.
وقــــــــــــبــــــــــــل ســـــــــــــــاعـــــــــــــــات مـــــــــــــــن انــــــــــطــــــــــالق 
املــــــرحــــــلــــــة الـــــــــــــــــ17، أصــــــــــــدر اتـــــــحـــــــاد الـــــكـــــرة 
ــــمــــــات تــــــتــــــطــــــابــــــق مــــــــــع إرشـــــــــــــــــــادات  ــــيــ ــلــ ــ ــــعــ تــ
االتحاد الدويل، حيث منع املصافحة 
والـــــــــــــعـــــــــــــنـــــــــــــاق، والـــــــــــبـــــــــــصـــــــــــق، وإلــــــــــزامــــــــــيــــــــــة 

الكمامات ملن يف االحتياط.
وُتقام الخميس مباراة واحدة يف 
دمشقـ تجمع الفتوة الـ11 )15 نقطة( 

مع الوثبة الثاين )33 نقطة(.
دمشق À أ.ف.ب

الدوري السوري لكرة القدم يستأنف 
نشاطه اليوم

الدوري السوري متوقف منذ 3 أشهر بسبب فيروس »كورونا«.                 
À من المصدر

قائد ليفربول جوردان هندرسون. 
À من المصدر

قــــال العــــب كــــرة الـــقـــدم االســتــعــراضــيــة، 
املهندس السوداين عبدالله عماد، إنه 
عــــــــــــــاشــــــــــــــق لـــــــــنـــــــــجـــــــــمـــــــــي الـــــــــــــــــكـــــــــــــــــرة الـــــــــعـــــــــاملـــــــــيـــــــــن 
األرجـــنـــتـــيـــنـــي لــيــونــيــل مـــيـــي والـــرتـــغـــايل 
ــــانـــــو رونــــــــــــالــــــــــــدو، إال أنــــــــــه يـــعـــتـــر  ــــيـ ــــتـ كـــــريـــــسـ
نفسه أفضل يف ما يخص االستعراض 

بالكرة.
وحـــــظـــــيـــــت أشــــــــرطــــــــة الـــــفـــــيـــــديـــــو الــــتــــي 
يــظــهــر فــيــهــا عــبــدالــلــه عــمــاد وهـــو يــداعــب 
الـــــــــكـــــــــرة بـــــــمـــــــهـــــــارة فـــــــائـــــــقـــــــة، يف مـــــــــا يـــــعـــــرف 
بــــ»االســـتـــعـــراض الــحــر بـــالـــكـــرة«، بــإشــادة 
واســــــــــــعــــــــــــة تـــــــخـــــــطـــــــت الـــــــــعـــــــــالـــــــــم الــــــــعــــــــربــــــــي، 
ووصلت إىل العالم، حيث كان من بن 
املــشــيــديــن بــه نـــادي بــرشــلــونــة اإلســبــاين، 

وأندية والعبون عديدون.
وقــــــــال عــــبــــدالــــلــــه عــــمــــاد لــــــــ»اإلمـــــــارات 
اليوم«: »مهاريت يف االستعراض بالكرة 
أفـــضـــل مـــن مــيــي ورونــــالــــدو، بـــل حتى 
مـــــــن رونـــــالـــــديـــــنـــــيـــــو الـــــــــــذي أعـــــــتـــــــره نـــجـــمـــي 

املفضل«.
ويــحــلــم املـــهـــنـــدس الــــســــوداين بنشر 
ــــيـــــة عـــى  ــــتـــــعـــــراضـ لــــعــــبــــة كــــــــرة الــــــقــــــدم االسـ
نطاق واسع عى مستوى العالم، وأن 
يـــــكـــــون بـــــلـــــده الــــــــســــــــودان أحــــــــد املـــســـهـــمـــن 
بقوة يف هذا األمر، وقال إنه سيتعاون 
يف هـــــــذا اإلطــــــــــار مــــــع إحـــــــــدى الــــشــــركــــات، 

الفـــــــتـــــــاً إىل أنــــــــــه رغــــــــــم أن نـــــــــادَيـــــــــي الـــــهـــــالل 
واملريخ يعتران أكر نادين يف  السودان 
إال أنــــــه لـــــم يـــفـــكـــر يف الــــلــــعــــب لــــهــــمــــا، ألن 
رغـــبـــتـــه كــــانــــت دائـــــمـــــاً يف أن يـــلـــعـــب ألحـــد 
األنــــــــديــــــــة يف أوروبــــــــــــــــا، وقـــــــــــال إنـــــــــه عــــاشــــق 
ــــيـــــة رغــــــــم أن دخـــلـــهـــا  ــــتـــــعـــــراضـ لــــلــــكــــرة االسـ

املـــــــــــــــــــــــــــادي ال يــــــــــــــقــــــــــــــارن بــــــــــــــاملــــــــــــــرة مــــــــــــــع الـــــــــكـــــــــرة 
االحرتافية.

واشـــــــــــــتـــــــــــــهـــــــــــــر عـــــــــــبـــــــــــدالـــــــــــلـــــــــــه بــــــتــــــشــــــجــــــيــــــع 
بـــرشـــلـــونـــة، لـــكـــنـــه يـــعـــتـــر نـــفـــســـه مــتــفــوقــاً 

ــــيـــــي والــــنــــجــــم  عـــــــى مـ
الــســابــق لــلــكــاتــالــوين 

رونـــالـــديـــنـــيـــو، يف االســــتــــعــــراض بـــالـــكـــرة، 
وقـــــــال: »أنــــــا عــــى اســـتـــعـــداد يك أخــــوض 
مـــــعـــــهـــــمـــــا، ورونــــــــــــالــــــــــــدو كــــــــذلــــــــك، تـــــحـــــديـــــاً 
خـــاصـــاً  يف االســتــعــراض بــالــكــرة، وواثـــق 
بأنني سأتفوق عليهم، ألن هذا مجايل 
وال يـــمـــكـــن الحـــــــد أن يـــنـــافـــســـنـــي فـــيـــه، 

بــخــالف براعتهم هــم يف املــلــعــب«. وكــان 
مفاجئاً أنه قال إنه ال يرى ميي أفضل 
العــــــــــــــــــــــــــب مــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــاري يف بــــــــــــــرشــــــــــــــلــــــــــــــونــــــــــــــة بـــــــل 

بوسكيتس.
وأضـــــــــــــــــــاف: »أخـــــــــطـــــــــط حـــــــالـــــــيـــــــاً لـــنـــشـــر 
العديد من الفيديوهات الجديدة التي 

سأشرح من خاللها  للمتابعن يل عى 
مواقع التواصل االجتماعي، الفرق بن 
لــــــــــــعــــــــــــبــــــــــــة كـــــــــــــــــــــــــــرة الــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــدم وبـــــــــــــــــــــــــــن الــــــــــــــكــــــــــــــرة 
ــــانــــــب فـــــيـــــديـــــوهـــــات  ــــجــ ــــــة، بــ ــيـ ــ ــ ــــراضـ ــ ــــعـ ــ ــتـ ــ ــ االسـ
خـــاصـــة تــحــث الــجــمــهــور الــــســــوداين عى 
الــبــقــاء يف مــنــازلــه وااللـــتـــزام بـــاإلجـــراءات 
ــــاً عـــــــى ســــالمــــتــــهــــم مـــن  ــــاظــ ــــفــ الــــصــــحــــيــــة حــ

جائحة )كورونا(«.
وبــــــــــدأت شــــهــــرة الـــــشـــــاب الـــــســـــوداين 
عـــنـــدمـــا نـــشـــر الـــحـــســـاب الـــرســـمـــي لـــنـــادي 
برشلونة اإلســبــاين عــى »تــويــرت« مقطع 
ــــعــــــرض بــــــالــــــكــــــرة،  ــتــ ــ فــــــيــــــديــــــو لـــــــــه وهــــــــــــو يــــــســ
وشــارك يف حملة لتشجيع الناس عى 
البقاء يف منازلهم للوقاية من فروس 
»كــورونــا«، كما يتمنى أن يلتقي نجوم 
الـــــــــــــــــكـــــــــــــــــاتـــــــــــــــــالـــــــــــــــــوين، وكــــــــــــــــــذلــــــــــــــــــك الــــــــــــــــــرازيــــــــــــــــــي 

رونالدينيو.
ويــــبــــلــــغ عــــبــــدالــــلــــه عـــــمـــــاد 28 ســـنـــة، 
ــــبـــــة الــــــكــــــرة يف ســــــن صــــغــــرة،  وبـــــــــدأ مـــــداعـ
لكنه لم يستطع تحقيق حلمه باحرتاف 
الــــــــــكــــــــــرة يف املــــــــلــــــــعــــــــب، بـــــــعـــــــد أن انـــــشـــــغـــــل 
بــدراســة هندسة التعدين حــن بلغ 18 
ســـنـــة، فــتــخــصــص يف تــنــمــيــة مـــهـــاراتـــه يف 

االستعراض بالكرة.
ــيـــــاره، أخــــــــراً،  ــ ــتـ ــ وكــــشــــف أنــــــه تـــــم اخـ
مـــــــــــــــن قــــــــــبــــــــــل االتـــــــــــــــــحـــــــــــــــــاد الــــــــــــعــــــــــــاملــــــــــــي لـــــــلـــــــكـــــــرة 
االستعراضية للتحكيم يف بطولة عاملية 

تقام، يونيو املقبل، عن بعد.

يرى أن سيرجيو بوسكيتس أفضل من ليونيل 
ميسي في المهارة بفريق برشلونة.

اختاره االتحاد العالمي للكرة االستعراضية للتحكيم 
في بطولة تقام يونيو المقبل عن ُبعد.

عبداهلل عماد يؤكد أنه األفضل بالعالم في مجاله

العب سوداني: مهارتي 
في االستعراض بالكرة 

أفضل من رونالدينيو 
وميسي ورونالدو

منصور السندي À دبي

عبداهلل عماد يستعرض مهارته بالكرة أمام مجموعة من األطفال. À من المصدر

المهندس السوداني الشاب 
عبداهلل عماد. À  من المصدر

قائد ليفربول: من الغريب االحتفال 
بلقب الدوري دون جمهور
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غرف
طرحت سلسلة فندقية، أخرياً، عروضاً مبتكرة، 

تتيح استئجار الغرف للشركات الستخدامها 
للعمل عن ُبْعد طوال اليوم، بسعر منخفض، عرب 

تهيئة تلك الغرف لتوفر مناخاً مناسباً للعمل، 
مقارنة باملنازل، يتناسب مع ظروف تقييد الوجود 

بمقار الشركات بأعداد كبرية، يف ظل جهود 
مواجهة انتشار فريوس »كورونا«.

بقالة
طالب مواطنون ومقيمون بتشديد الرقابة عىل 

البقاالت، للتأكد من مدى التزامها بدخول الحد 
املسموح به من املتسوقني، والتباعد االجتماعي، 
خصوصاً أنها تشغل حيزاً ضيقاً، قد يشكل بيئة 

مواتية النتشار الفريوسات.

احتيال
تلقى متعامل اتصاالً من شخص يدعي أنه يعمل يف 
شركة توفر تسهيالت مالية من البنوك للمتعاملني، 

يف إطار التغلب عىل تأثريات »كوفيد-19«، وطلب 
اإلفصاح عن معلومات شخصية بخصوص حسابه 

حتى يتمكن من مساعدته، وتأيت هذه املكاملات يف 
إطار االحتيال املايل.

تنزيالت 
الحظ متسوق أن محال تجارية يف أبوظبي أعلنت 
عن تخفيضات سعرية تصل إىل 70%، باملخالفة 

لقرار استئناف النشاط الذي يحظر القيام بتنزيالت 
بعد استئناف النشاط، تجنباً للتجمعات.

رياضة 
استغل عدد من مدربي الرياضة يف الدولة فرتة 
الحجر املنزيل، لتنظيم دورات تدريبية عن ُبْعد، 
القت إقباالً الفتاً من املشاركني من داخل الدولة 

وخارجها.

صعوبة
طالب قراء البنوك وشركات االتصاالت بإيجاد 
طريقة للتواصل بسهولة مع خدمة العمالء، 

الفتني إىل أنهم يواجهون صعوبة كبرية يف توصيل 
شكاواهم إىل املساعدين االفرتاضيني، وهي 

الخدمة التي لجأ إليها الكثري من الشركات لتقليل 
النفقات.

#صّور_من_المنزل تصل إلى آخر 
»لقطتين«

أســـدلـــت املــســابــقــة الــعــاملــيــة للمهرجان 
الـــدويل للتصوير #صــّور_مــن_املــنــزل، 
التي نّظمها »إكسبوجر«، تماشياً مع 
ــــايـــــة مــن  ــــلـــــوقـ اإلجــــــــــــــــــــراءات االحــــــــــرازيــــــــــة لـ
فريوس كورونا املستجد، الستار عىل 
منافساتها، بعد ستة أسابيع، شارك 
فــــيــــهــــا مــــــــصــــــــورون مــــــن مـــخـــتـــلـــف أنــــحــــاء 

العالم.
وفاز باملسابقة يف أسبوعها األخري 
املــصــور الفلبيني دون فرديناند تابون 
)مــــقــــيــــم يف أبــــــوظــــــبــــــي(، والــــــــــــذي حــصــد 
املـــــــركـــــــز األول، فــــيــــمــــا وصــــــلــــــت أصـــــــــداء 
الـــجـــائـــزة إىل مـــيـــانـــمـــار، وحـــقـــق املـــصـــور 

سوي تون املركز الثاين. 
ووثــــــــــــق تـــــــابـــــــون لــــحــــظــــة لـــــعـــــب ابــــنــــه 
بـــ»الــســويــنــغــا«، الــتــي تــعــد واحــــــدة من 
األلعاب التقليدية يف الفلبني، إذ عّب 
مـــــن خــــالــــهــــا عـــــن الــــشــــغــــف الــــكــــامــــن يف 
داخـــــل الــطــفــل أثـــنـــاء لــعــبــه خــــال فــرة 
وجــــــــــــوده بـــــاملـــــنـــــزل، مــــــا أوصــــــــــل الـــلـــقـــطـــة 
ــــمــــــات عـــــــالـــــــيـــــــة مــــــــــن لــــجــــنــــة  ــــيــ ــــيــ ــــقــ لـــــــتـــــــنـــــــال تــ
الــــتــــحــــكــــيــــم، الـــــتـــــي أكــــــــــدت أن املــــحــــتــــوى 
الــــــــــــبــــــــــــصــــــــــــري الـــــــــــــــــــــــــذي الـــــــــتـــــــــقـــــــــطـــــــــه املــــــــــصــــــــــور 
»صـــــــــــــــــــــــادم«، ويـــــــــعـــــــــّب عـــــــــن مــــــنــــــظــــــور غـــري 
عـــــــادّي، يــكــشــف أســــــرار لــعــبــة تقليدية 

غري معروفة لدى كثريين.
بينما أتت صورة سوي تون، من 
ــــنـــــة »هـــــــبـــــــا« يف مـــــيـــــانـــــمـــــار، صــــاحــــب  مـــــديـ
املركز الثاين، تحت عنوان: »التماثل«، 
لتجّسد لحظة متداخلة لعيون طفل 
مــــــع ذراع الـــــكـــــمـــــان، مــــرجــــمــــة لـــلـــنـــاظـــر 

الكثري من الكلمات التي تدور يف عقل 
الصغري.

ووصـــــفـــــت لـــجـــنـــة الـــتـــحـــكـــيـــم لــقــطــة 
سوي تون بأنها تمتلك دمجاً متناغماً 
للتناظر الرأيس والتماثل األفقي، مع 
امــــتــــاكــــهــــا لــــتــــبــــايــــن مــــلــــحــــوظ وقــــــــــوي يف 

اإلضاءة منحها بعداً مثالياً. 
وكانت الجائزة قد وضعت عدداً 
مـــن الــــشــــروط أبــــرزهــــا أن تـــكـــون الــصــور 
املشاركة قد التقطت أثناء فرة الحجر 
املــــــــــــنــــــــــــزيل، كـــــــمـــــــا فــــــتــــــحــــــت املــــــــــجــــــــــال أمــــــــــام 
املـــشـــاركـــني لــلــتــقــّدم بـــأكـــر مــــن صـــــورة، 
شـــريـــطـــة أن تــــقــــدم الـــــصـــــورة بــــفــــارق 24 
ســـــــاعـــــــة عــــــــن آخـــــــــــر صـــــــــــــورة شـــــــــــــارك بــــهــــا. 
ــــة بـــــفـــــرز  ــــتــــــخــــــصــــــصــ وقــــــــــامــــــــــت الــــــلــــــجــــــنــــــة املــ
وتـــقـــيـــيـــم الـــــصـــــور وفــــــق مـــعـــايـــري تــعــتــمــد 
مــنــاهــج مــحــرفــة يف مـــجـــال الــتــصــويــر، 
لــتــتــوىل بــعــد ذلـــك نــشــر الـــصـــور الــفــائــزة 
عىل صفحة StayHome عىل موقع 

»إكسبوجر«.
الشارقة À اإلمارات اليوم

الصور المشاركة في المنافسات التقطت 
أثناء فترة الحجر المنزلي.

عائدات رسوم مبتكر »استيريكس« 
ألبطال المستشفيات

اكتشاف أنواع جديدة 
من اإلسفنجيات 

المفترسة

بيعت أربــعــة رســـوم أصــلــيــة أنجزها 
ألــــــــــبــــــــــري أوديـــــــــــــــــــــــــــــــــــرزو، أحــــــــــــــــد مـــــــبـــــــتـــــــكـــــــَرْي 
شخصية القصص املصورة الشهرية 
»اســتــرييــكــس« مــع رينيه غوسيني، 
أول مـــــن أمـــــــــس، مــــقــــابــــل 390 ألــــف 
يــــــــــــــــــورو يف مــــــــــــــــــزاد خــــــــــــــــــريي، ومـــــنـــــحـــــت 

ملستشفيات باريس.
وتويف أوديرزو، جراء قصور يف 
القلب، مرتبط بفريوس كورونا يف 

مارس املايض، عن 92 عاماً. 
وقـــــــالـــــــت أرمــــــلــــــتــــــه آدا: إن املــــــــــزاد 
الخريي كان وسيلة لشكر »أبطالنا 
الــجــدد، الــذيــن قــاومــوا الــغــزاة«، يف 
إشــارة إىل الفريوس الــذي قتل أكر 

من 28 ألف شخص يف فرنسا. 
مــــــــــــــــــــــــــــــــــــزادات  دار  وأوضـــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــــت 
»أرتــــــكــــــوريــــــال« أن الــــــرســــــوم األربــــعــــة 

األصلية بيعت بـ390 ألف يورو. 
وأضافت الدار أن آدا أوديرزو، 
ــــا »االنــضــمــام  وابــنــتــهــا ســيــلــفــي، أرادتـ
إىل األمة بكاملها يف تكريم موظفي 
املــــــــــســــــــــتــــــــــشــــــــــفــــــــــيــــــــــات الـــــــــــفـــــــــــرنـــــــــــســـــــــــيـــــــــــني«، 

لعملهم خال الوباء. 
وبـــــــــيـــــــــع أكــــــــــــــر مــــــــــن 380 مـــــلـــــيـــــون 

ــــتـــــاب مـــــن ســـلـــســـلـــة »اســــتــــرييــــكــــس«  كـ
املصورة يف أنحاء العالم بـ111 لغة، 
أفــــــــــــــــــــــــــام  تــــــــــــــــــصــــــــــــــــــويــــــــــــــــــر  إضــــــــــــــــــــــــــافــــــــــــــــــــــــــة إىل 
ومـــســـلـــســـات تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة، وإطــــــاق 
ألـــــــــــعـــــــــــاب فـــــــــيـــــــــديـــــــــو، وإنـــــــــــــشـــــــــــــاء مـــــتـــــنـــــزه 
فــرنــي مــخــصــص لــلــرســوم الــهــزلــيــة 

وشخصياتها. 
باريس À أ.ف.ب

اكــــــتــــــشــــــف خــــــــــــــباء أســـــــــرالـــــــــيـــــــــون وأملـــــــــــان 
بــعــلــوم الـــبـــحـــار أكــــب عــــدد مـــن األنـــــواع 
ــــلـــــة  الــــــــجــــــــديــــــــدة مـــــــــن اإلســــــفــــــنــــــجــــــيــــــات آكـ
ــلـــــة  ــ الـــــــلـــــــحـــــــوم يف الــــــــعــــــــالــــــــم، خــــــــــــال رحـ
ــــمـــــاق الــــبــــحــــار قـــبـــالـــة  اســـتـــكـــشـــاف يف أعـ

الساحل الشرقي ألسراليا.
وقال متحف كوينزالند، أمس، 
الـــــــــــــــعـــــــــــــــلـــــــــــــــمـــــــــــــــاء اكــــــــــتــــــــــشــــــــــف  إن فـــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــق 
اإلسفنجيات التي تعيش عىل أعماق 
تــــــصــــــل إىل 4000 مــــــــر تــــــحــــــت ســـطـــح 
الـــبـــحـــر. ويف الـــســـابـــق، لـــم تــكــن هــنــاك 
ســـــوى ثـــاثـــة أنـــــــواع مــــن اإلســفــنــجــيــات 

آكلة اللحوم معروفة يف أسراليا.
وقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال مــــــــــــــــــــــــديــــــــــــــــــــــــر مــــــــــــجــــــــــــمــــــــــــوعــــــــــــة 
الـــــــــافـــــــــقـــــــــاريـــــــــات الــــــبــــــحــــــريــــــة يف مــــتــــحــــف 
كـــــــــــــويـــــــــــــنـــــــــــــزالنـــــــــــــد، مـــــــــــــرييـــــــــــــك إكــــــــــــــــنــــــــــــــــز، إن 
»اإلســــــــــــفــــــــــــنــــــــــــج تـــــــــقـــــــــلـــــــــيـــــــــديـــــــــاً عــــــــــــــبــــــــــــــارة عـــــن 
مـــــــــغـــــــــذيـــــــــات عـــــــــــب الـــــــــرشـــــــــيـــــــــح )تـــــمـــــتـــــص 
الــعــوالــق أو الــعــنــاصــر الــغــذائــيــة املـــارة 
يف املـــــــــــــاء(، لــــكــــن هــــــــذه األنـــــــــــــــواع، الـــتـــي 
تــــــــــوجــــــــــد يف قــــــــــــــــاع املــــــــــحــــــــــيــــــــــط، تــــــــطــــــــورت 
كمفرسات تلتقط وتهضم فريستها 

مباشرة«.
كانبرا À د.ب.أ

ولـــــد أســـــــَدا بـــومـــا يف حـــديـــقـــة حـــيـــوانـــات 
بــــــــشــــــــرق املــــــكــــــســــــيــــــك، وأطـــــــــلـــــــــق عـــلـــيـــهـــمـــا 
»بــــــانــــــديــــــمــــــيــــــا« و»كــــــــوارنــــــــتــــــــيــــــــنــــــــا«، وهـــــمـــــا 
اسمان يتوافقان مع املرحلة التي يمر 

بها العالم جراء أزمة »كورونا«. 
ورأى الشبان النور يف 20 مارس 
املــــــــايض، بـــعـــد خـــمـــســـة أيـــــــام مــــن والدة 
نمر صغري أطلق عليه اسم »كوفيد«، 
يف حديقة الحيوانات بمدينة قرطبة، 

يف والية فرياكروز )شرق املكسيك(. 
وقال املسؤول بحديقة حيوانات 
»آفريكا بيو زو«، غونزالو رودريغيز، 
لــــــــوكــــــــالــــــــة فــــــــــرانــــــــــس بـــــــــــــــــرس، إن هـــــذيـــــن 
االســــمــــني »بـــانـــديـــمـــيـــا« و»كـــوارنـــتـــيـــنـــا«، 
»مرتبطان بتوعية العالم بأنه يتعني 
علينا أن نكون أكر مسؤولية وتوحداً 
يف مــــواجــــهــــة األزمـــــــــــــة«. ويـــنـــتـــمـــي والـــــــدا 
األســــــــــديــــــــــن إىل عــــــائــــــلــــــة مـــــــــن حــــــيــــــوانــــــات 
الـــــــــبـــــــــومـــــــــا، الــــــــتــــــــي تــــــــــم اســـــــــــــــردادهـــــــــــــــا مــــن 
ســـــريك، بــعــد إقــــــرار قـــانـــون عــــام 2015 

يحظر عروض الحيوانات يف املكسيك. 
بينما أوضحت الطبيبة البيطرية 
الــعــامــلــة بــحــديــقــة الــحــيــوانــات، كيتزيا 
ــــيـــــز، أن األســـــديـــــن »ولــــــــدا بــعــد  رودريـــــغـ
تـــــــــــزاوج طــــبــــيــــعــــي، خــــــــال فــــــــرة الـــحـــجـــر 
الــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــي فــــــــــــــــــــرضــــــــــــــــــــت ملــــــــــــــــــواجــــــــــــــــــهــــــــــــــــــة وبـــــــــــــــــــــــاء 

)كوفيد-19(«. 

وتــعــتــقــد الــطــبــيــبــة أنـــــه تــــم تسهيل 
الحمل ملدة ثاثة أشهر، بعد انخفاض 
قــلــة الــتــلــوث بــســبــب الــحــجــر. وتــابــعــت: 
»لــم يكن هناك أي شخص يف حديقة 
الــــحــــيــــوانــــات، يــمــكــن أن يــســبــب وجــــود 

الزوار إجهاداً لهذه الحيوانات«.
قرطبة )المكسيك( À أ.ف.ب

أطلق عليهما اسمين يرتبطان بمرحلة »كورونا«

والدة أسَدْي بوما في 
حديقة حيوانات مكسيكية

الشبالن ولدا في 20 مارس الماضي. À أ.ف.ب

سكيك
sekeek@emaratalyoum.com

يمكن إرسال سكيك على »واتس أب« رقم 

 0٥022٩٩٥٥١
 بصورة حال توافرها.

ً
مرفقا

نعتذر عن عدم نشر مالحظات القراء
غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

تحت عنوان: »التماثل«، »إكسبوجر« يختتم المسابقة بعد منافسات 6 أسابيع
جاءت صورة سوي تون، 
لتجّسد لحظة متداخلة 
لعيون طفل مع ذراع 

الكمان، مترجمة الكثير من 
الكلمات.

سوي تون حقق المركز الثاني.  
À من المصدر

دون فرديناند تابون حصد 
المركز األول. À من المصدر

ألبير أوديرزو رحل في مارس 
الماضي. À أ.ف.ب
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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%20youm2020-05-28.pdf?_ga=2.60849836.149122850.1590423268-527108398.1586468086
https://media.emaratalyoum.com/pdf/2020/05/Emarat%20AL%20youm2020-05-28.pdf?_ga=2.60849836.149122850.1590423268-527108398.1586468086


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.comالخميس 2٨ من مايو 2020    ٠٥ من شوال ١٤٤١ هـــــ   العدد ٥٣٠٠

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
)5-30(    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 مغسلة 
مركزية ، يف الشارقة 

متوسط الدخل الشهري : 70000 درهم
)5-30(     050700226١

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 فلل
سوبر ديلوكس ، تشطيب راقي ، يف عجمان 

)5-30(     97١503627667

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

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

مطلوب ممول
ملشروع تطبيق إلكرتوين ناجح ، يخدم منطقة 

الشرق األوسط والعامل ...
)6-2(    97١509900577

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

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
مدير مايل ، خبري يف تكنولوجيا املعلومات 
خربة 20 سنة ، يبحث عن عمل مناسب  

)5-30(   97١509900577

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
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
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