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عمرو بيومي À أبوظبي

ــــة أحـــــمـــــد  ــ ــــمـ ــ ــــاطـ ــ وصــــــــفــــــــت الـــــــطـــــــالـــــــبـــــــة، فـ
سالم بن بخيت النعيمي )٢١ سنة(، 
تهنئة صاحب السمّو الشيخ محمد 
ــــائـــــب رئـــيـــس  ــــتـــــوم، نـ بــــــن راشـــــــــد آل مـــــكـ
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 
دبـــــــــــــــــــي، عــــــــــــى الـــــــــتـــــــــفـــــــــوق يف دراســــــــتــــــــهــــــــا 
الــجــامــعــيــة، بــأنــهــا دفــعــة أبـــويـــة قــويــة 
ســــــــتــــــــشــــــــجــــــــعــــــــهــــــــا عـــــــــــــــــى مــــــــــواصــــــــــلــــــــــة 

دراستها العليا.
»إن  وقـــــــــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــــــــت: 
تهنئة سمّوه تضعها 
الــــــــــــــــــضــــــــــــــــــوء  عـــــــــــــــــــــــــــن  يف 
مـــــــــــــــبـــــــــــــــاشـــــــــــــــرة، لــــــــلــــــــمــــــــرة 
الثانية«، مشرية إىل 
اتـــــــــصـــــــــال ســـــــــمـــــــــّوه بــــهــــا 

هـــاتـــفـــيـــاً قـــبـــل ســــنــــوات إلعـــامـــهـــا بــأنــهــا 
حـــــــــصـــــــــلـــــــــت عـــــــــــــــى املـــــــــــــــركـــــــــــــــز األول عــــــى 
مــــــــــــســــــــــــتــــــــــــوى اإلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات يف »تــــــــــــحــــــــــــدي 

القراءة«.
وقالت متأثرة بالتهنئة: »ال أجد 
الـــطـــريـــقـــة املـــنـــاســـبـــة لــــوصــــف مــــا أشــعــر 
بــــه، فــالــكــلــمــات ال تــســعــفــنــي لــلــتــعــبــري 

عن مشاعري«. 
وكــــــــــــان صــــــاحــــــب الــــــســــــمــــــّو الــــشــــيــــخ 
مـــحـــمـــد بـــــن راشــــــــد آل مــــكــــتــــوم، نـــائـــب 

رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
حاكم دبي، وّجه رسالة تهنئة، عرب 
صــفــحــتــه عــــى »تـــــويـــــر«، إىل الــطــالــبــة 
فــاطــمــة النعيمي - الــتــي حـــازت املــركــز 
األول عى مستوى الدولة يف »تحدي 
الـــــقـــــراءة« قـــبـــل ســــنــــوات - بــتــخــرجــهــا، 
أول مــن أمــس، يف جامعة نيويورك 

بأبوظبي بتفوق

خريجة »العلوم السياسية« تحمل 
لقب المركز األول في »تحدي 

القراءة«.

أمل المنشاوي À أبوظبي

بلغ حجم النقد املتداول يف السوق، الذي يجري التعامل 
به خارج البنوك بنهاية أبريل املايض، 9٠.9 مليار درهم، 
بــــزيــــادة شـــهـــريـــة قــــدرهــــا ٤.7 مـــلـــيـــارات درهــــــم، مـــقـــارنـــة بــمــا 
سجله بنهاية مارس السابق، املقدر بـ8٦.٢ مليار درهم، 

وذلك بحسب بيانات املصرف املركزي.
ــــّن الـــتـــقـــريـــر أن الـــــودائـــــع الـــنـــقـــديـــة ارتــــفــــعــــت، خـــال  ــ وبـ
أبريل املايض، بقيمة ١٢.9 مليار درهم، لتصل إىل ٤.٤٦9 
مــلــيــار درهــــــم، مــقــابــل ٤5٦.5 مــلــيــار درهـــــم بــنــهــايــة مـــارس 

الـــــــــســـــــــابـــــــــق، بــــنــــمــــو 
ــتـــــه  ــ ــبـ ــ شـــــــــــهـــــــــــري نـــــسـ

.%٢.8

عبير عبدالحليم À أبوظبي

أفـــــــادت هــيــئــة اإلمـــــــــارات لــلــمــواصــفــات 
واملـــــــــقـــــــــايـــــــــيـــــــــس )مــــــــــــــواصــــــــــــــفــــــــــــــات(، بـــــأنـــــهـــــا 
سحبت ١٠ منتجات لتعقيم اليدين 
من األسواق، وذلك لعدم مطابقتها 
ــــيـــــة،  لـــلـــمـــواصـــفـــات الـــقـــيـــاســـيـــة اإلمـــــاراتـ
مـــــــــشـــــــــرية إىل أنـــــــــهـــــــــا أدرجــــــــــتــــــــــهــــــــــا ضــــمــــن 

املـــنـــتـــجـــات املـــســـحـــوبـــة مـــن األســـــــواق يف 
نــــــظــــــام »مــــــــانــــــــع« االتـــــــــحـــــــــادي، لـــســـحـــب 

واستدعاء املنتجات غري املطابقة.
وأوضــــــــــــح املــــــديــــــر الــــــعــــــام لـــلـــهـــيـــئـــة، 
عــــــــــبــــــــــدالــــــــــلــــــــــه عــــــــــــبــــــــــــدالــــــــــــقــــــــــــادر املــــــــعــــــــيــــــــنــــــــي، 
لــــــــــــــــــــــ»اإلمـــــــــــــــــــــارات الــــــــــــــيــــــــــــــوم« أن »ســــــحــــــب 
املــــــعــــــقــــــمــــــات املــــــخــــــالــــــفــــــة جـــــــــــاء ألســــــبــــــاب 
متنّوعة، منها انخفاض نسبة تركيز 

الكحول عن ٦٠%، واحتواء بعضها 
ــــيــــــة مــــــــن مــــــــادة  ــــالــ ــــبـــــة عــ اآلخـــــــــــــر عــــــــى نـــــسـ
ــــانـــــول( الـــتـــي  ــثـ ــ ــيـ ــ ـــ)مـ ــ الـــــــ)إيــــــثــــــانــــــول(، أو الـ
أثبتت مخربياً خــطــورة زيـــادة نسبتها 

عى الصحة العامة للمستهلكن«.  
ً
مليار درهم نقدا

 خارج البنوك
ً
متداوال

»مواصفات« تسحب ١٠ منتجات 
لتعقيم اليدين

90.9

محمد فودة À دبي

ساعدت مؤسسة مبادرات محمد بن 
ــــيـــــة، الـــطـــفـــلـــة  ــــاملـ راشــــــــــد آل مــــكــــتــــوم الـــــعـ
ــــيـــــة هــــــــانــــــــا ســــــارمــــــيــــــيــــــنــــــتــــــو، عــــى  ــنـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ ــــفـ الـ
اســتــعــادة قــدرتــهــا عــى الــســمــع بــــ»أذن 

جديدة«.
ولـــــــــــــدت )هـــــــــانـــــــــا( مـــــصـــــابـــــة بـــضـــعـــف 
شـــديـــد يف الـــســـمـــع، تــــحــــّول إىل إعـــاقـــة 

صمم، وفقدت القدرة عى التحدث، 
وشـــــــعـــــــر أبــــــــــواهــــــــــا بـــــــالـــــــحـــــــزن ألنــــــهــــــمــــــا لـــن 
يتمكنا مــن ســمــاع صوتها، وظــّنــا أنها 
ســـــــتـــــــكـــــــون »أســـــــــــــــــــرية الــــــــصــــــــمــــــــت« طــــــــــوال 
عـــــمـــــرهـــــا، لــــكــــن حـــــيـــــاة الــــطــــفــــلــــة تـــبـــدلـــت 
بعد لجوئهما إىل مؤسسة الجليلة، 
إحدى أذرع مبادرات محمد بن راشد 
ــــيــــــة، إذ وفـــــــــــرت لـــــهـــــا مـــــــا تـــســـمـــيـــه  ــــاملــ ــــعــ الــ
الـــــــطـــــــفـــــــلـــــــة بـــــــــســـــــــعـــــــــادة غــــــــــــامــــــــــــرة »األذن 

السحرية«. 
ــــقـــــطـــــع فـــــيـــــديـــــو صـــــــّورتـــــــه  ويـــــظـــــهـــــر مـ
املــــؤســــســــة، كـــيـــف تــــحــــّولــــت )هـــــانـــــا( مــن 
طفلة صماء بكماء إىل أخرى سعيدة 
تتمتع بالحيوية والــطــاقــة، وتندمج 
مـــــــــــــــع غــــــــــــريهــــــــــــا مـــــــــــــــن األطـــــــــــــــــفـــــــــــــــــال بـــــشـــــكـــــل 

طبيعي.

وقـــــــــالـــــــــت والــــــــــــــــدة )هـــــــــــانـــــــــــا(، آنــــــالــــــن 
سارميينتو، لـ»اإلمارات اليوم«: »إنها 
اكتشفت بعد عام من والدة طفلتها 

أنها تعاين ضعفاً يف السمع«.
وأضافت: »إن )هانا( بدأت تفقد 
الــســمــع تــدريــجــيــاً، حــتــى فــقــدتــه تماماً 
يف األذن الـــــيـــــمـــــنـــــى، مـــــقـــــابـــــل 3٠% يف 

اليسرى«.
وقـــــالـــــت: »كـــــــان الـــــوضـــــع مـــــؤملـــــاً لــنــا 

جـــــمـــــيـــــعـــــاً، فــــيــــجــــب أن نــــلــــمــــســــهــــا حـــتـــى 
تــــــــــــــــــــدرك أن هـــــــــــنـــــــــــاك مـــــــــــــن يـــــــــنـــــــــاديـــــــــهـــــــــا أو 
يـــطـــلـــبـــهـــا«. وأشــــــــارت إىل أنـــهـــا وزوجـــهـــا 
ظــــّنــــا يف الــــبــــدايــــة أن املـــشـــكـــلـــة مـــؤقـــتـــة، 
ــــتـــــت أنــــهــــا  ــــبـ ــــارات الـــــســـــمـــــع أثـ ــ ــبـ ــ ــ ــتـ ــ ــ لـــــكـــــن اخـ

تعاين إعاقة الصمم.

حررتها من إعاقة السمع.. وساعدتها على االنخراط في التعليم

»هانا« تفتخر بأذنها التي ال 
ين. À من المصدر تشبه آذان اآلخر

»المركزي«: 469.4 مليار 
درهم إجمالي الودائع 

النقدية بنهاية أبريل الماضي

 رأس فاطمة النعيمي. À  من المصدر
ً
محمد بن راشد مقّبال

»مبادرات محمد بن راشد« تعيد الحياة إلى طفلة فلبينية بـ »أذن جديدة«
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قـــــــــــــــــــــــــــــــال طـــــــــــــبـــــــــــــيـــــــــــــب الـــــــــــــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــــــــــــوارئ يف 
مستشفى العزل بمدينة الشيخ 
خــــــلــــــيــــــفــــــة الـــــــطـــــــبـــــــيـــــــة يف أبــــــــوظــــــــبــــــــي، 
الـــــدكـــــتـــــور املـــــــواطـــــــن ســــعــــد مــــبــــارك 
العامري، لـ»اإلمارات اليوم« إنه 
لم يشاهد أسرته منذ نحو 100 
ــــيـــــه دوره  ــــلـ ــــتـــــم عـ يــــــــــــوم، حـــــيـــــث يـــــحـ
طــــــــــبــــــــــيــــــــــبــــــــــاً يف طــــــــــــــــــــــــــــــــوارئ »خـــــــلـــــــيـــــــفـــــــة 
الــــــــــــطــــــــــــبــــــــــــيــــــــــــة« الــــــــــــعــــــــــــنــــــــــــايــــــــــــة بــــــــــمــــــــــرىض 
»كــــــــــــــــــــوفــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــد-19«، واســــــــــتــــــــــقــــــــــبــــــــــال 
ــــتـــــي تـــــأكـــــدت إصـــابـــتـــهـــا  الــــــحــــــاالت الـ
ــــيـــــم الــــــحــــــاالت  ــــيـ بـــــــالـــــــفـــــــروس، وتـــــقـ
كل عىل حدة، وتصنيفها حسب 
درجـــــــــــــــــــــــة الـــــــــــــخـــــــــــــطـــــــــــــورة )بــــــــســــــــيــــــــطــــــــة، 

مــتــوســطــة، بــلــيــغــة(، وبـــنـــاًء عــلــيــه 
ــــريــــــض إىل  يــــتــــم تــــحــــديــــد دخـــــــــول املــ
املـــســـتـــشـــفـــى أو تــــحــــويــــلــــه إىل أحــــد 
مــراكــز الــعــزل الســتــكــمــال الــعــاج 

هناك.
وأضـــــــــــاف: »أبــــلــــغــــتــــنــــي أســــــريت 
أن الــلــه رزقــنــي بــمــولــوديت الثانية 
)ريــــــــــــــمــــــــــــــة(، وقــــــــــــــد حــــــــــــــال الـــــــــواجـــــــــب 
الــوطــنــي واملــهــنــي، والــحــرص عىل 
ســــــامــــــة أســـــــــــــريت، دون الــــــذهــــــاب 

لرؤيتها«.
وأشار إىل أنه يقيم حالياً يف 
الــــفــــنــــدق الــــــــذي وفــــــــره املـــســـتـــشـــفـــى 
ــــمـــــرضـــــن واملــــوظــــفــــن  لــــأطــــبــــاء واملـ

الـــــــــــذيـــــــــــن يـــــــتـــــــعـــــــامـــــــلـــــــون مـــــــــــع مــــــــرىض 
ــــــل  ــيـ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــــقـ ــ »كــــــــــــــــــــــــــــورونــــــــــــــــــــــــــــا«، بـــــــــــــــهـــــــــــــــدف تـ
اخــــــتــــــاطــــــهــــــم، قــــــــــدر اإلمـــــــــكـــــــــان مـــع 
أســــــــرهــــــــم، مــــضــــيــــفــــا أنــــــــه يــــتــــواصــــل 
مـــــع أســـــرتـــــه عـــــر الـــــهـــــاتـــــف، ســـــواء 
مـــــــن خـــــــــال املـــــــكـــــــاملـــــــات، أو تـــــبـــــادل 
الــــــــــــفــــــــــــيــــــــــــديــــــــــــوهــــــــــــات والـــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــور عــــــر 
تــطــبــيــقــات املـــحـــادثـــات، وال يــوجــد 

أي تواصل مباشر.
وتـــــــــــــابـــــــــــــع أن آخـــــــــــــــــر مـــــــــــــــــرة كـــــــــان 
موجودا فيها بمنزله كانت قبل 

أكرث من ثاثة أشهر. 
وأضــــــــــــــــــــاف الــــــــــعــــــــــامــــــــــري: »عـــــــىل 
ــــوبــــــة األمــــــــــــر عـــىل  ــــعــ الــــــــرغــــــــم مــــــــن صــ

نفيس، واشتياقي الدائم ألفراد 
أســـــــــريت، إال أن هــــــذا الـــــوضـــــع هــو 
لــــــــســــــــامــــــــتــــــــهــــــــم إىل أن  األفـــــــــــــــضـــــــــــــــل 
ــــاً أن  تــــتــــحــــســــن األمـــــــــــــــور، خــــــصــــــوصــ
أفـــراد أســـريت هــم مــن األشــخــاص 
األكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرث عــــــــــــــــــــــــرضــــــــــــــــــــــــة لـــــــــــــــــإصـــــــــــــــــابـــــــــــــــــة 
بالفروس، ولآلثار واملضاعفات 
الـــــنـــــاجـــــمـــــة عـــــــن املـــــــــــــرض، فــــــوالــــــدي 
ووالــــــــــــــــــديت مــــــــن كـــــــبـــــــار املـــــــواطـــــــنـــــــن، 
ــــتـــــي كــــانــــت حـــــامـــــاً، وابـــنـــتـــي  وزوجـ
)السيل( تبلغ من العمر عامن، 
ــــديــــــدة  إضــــــــافــــــــة إىل املــــــــــولــــــــــودة الــــــجــ

ريمة«.
أبوظبي ■ اإلمارات اليوم

لم يعد إلى بيته منذ 100 يوم

 في مستشفى العزل رؤية مولودته
ً
الواجب المهني يحرم طبيبا

العامري مع ابنته الكبرى »السيل«. ■ من المصدر

وّجــــه صــاحــب الــســمــّو الــشــيــخ مــحــمــد 
ــــائـــــب رئـــيـــس  ــــتـــــوم، نـ بــــــن راشـــــــــد آل مـــــكـ
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 
دبي، رسالة تهنئة عر صفحته عىل 
»تـــــــــــــــــــويـــــــــــــــــــر«، إىل الــــــــــطــــــــــالــــــــــبــــــــــة فـــــــاطـــــــمـــــــة 
الـــنـــعـــيـــمـــي، الــــتــــي حــــــازت املــــركــــز األول 
عـــــــــــــىل مـــــــــســـــــــتـــــــــوى الـــــــــــــــدولـــــــــــــــة يف تـــــــحـــــــدي 
ــــــوات، بـــتـــخـــّرجـــهـــا  ــنـ ــ ــ الــــــــقــــــــراءة، قــــبــــل سـ
أول مــــن أمـــــس يف جـــامـــعـــة نـــيـــويـــورك 

بأبوظبي بتفوق. 
وحـــمـــلـــت رســــالــــة ســــمــــّوه عـــبـــارات 
ــنـــــاء  ــ ــــأبـ األبـــــــــــــــــّوة الــــــــصــــــــادقــــــــة، والــــــفــــــخــــــر بـ
الــــوطــــن املـــتـــفـــوقـــن، مـــســـّلـــطـــة الـــضـــوء 
عــــــــــــــىل حــــــــــــــــــرص قــــــــــــــيــــــــــــــادة الــــــــــــــــدولــــــــــــــــة عـــــىل 
أبــــــــــــــــنــــــــــــــــائــــــــــــــــهــــــــــــــــا، ومــــــــــــتــــــــــــابــــــــــــعــــــــــــتــــــــــــهــــــــــــا لـــــــــــهـــــــــــم، 
واســـــــــــــــــتـــــــــــــــــعـــــــــــــــــدادهـــــــــــــــــا لـــــــــــــتـــــــــــــوفـــــــــــــر كـــــــــــــــــــل مـــــــا 

يحتاجون إليه من دعم.
وقــال ســمــّوه يف تغريدته: »قبلة 
عىل رأس ابنتي يف 2016، ألنها حازت 
املـــركـــز األول عـــىل مــســتــوى الــــدولــــة يف 
تـــــحـــــدي الـــــــــقـــــــــراءة.. تــــخــــرجــــت أمـــــــس يف 

جـــامـــعـــة نــــيــــويــــورك بـــأبـــوظـــبـــي بـــتـــفـــوق. 
مــــــــــــروك البـــــنـــــتـــــي فـــــاطـــــمـــــة الــــنــــعــــيــــمــــي.. 
الـــــــــــوطـــــــــــن ُيـــــــــــزهـــــــــــر بـــــــــكـــــــــم. الـــــــــــوطـــــــــــن يــــنــــمــــو 

بالقراءة. الوطن يعلو بالعلم«.
مــــــــن جـــــانـــــبـــــهـــــا، أعــــــــربــــــــت الــــطــــالــــبــــة 
ــــيـــــت  فــــــــاطــــــــمــــــــة أحــــــــــمــــــــــد ســــــــــالــــــــــم بــــــــــــن بـــــخـ
الــنــعــيــمــي )21 ســــنــــة(، عــــن ســعــادتــهــا 
الـــغـــامـــرة بــتــهــنــئــة ســـمـــّوه. وقـــالـــت إنــهــا 
ــــاشــــــرة،  ــبــ ــ تـــــضـــــعـــــهـــــا يف عــــــــن الــــــــضــــــــوء مــ
ــــيـــــة، مـــــشـــــرة إىل اتــــصــــال  ــــانـ ــثـ ــ لــــلــــمــــرة الـ
ســــــــــمــــــــــّوه بـــــــهـــــــا هـــــــاتـــــــفـــــــيـــــــاً قـــــــبـــــــل ســـــــنـــــــوات 
ــــا بــــأنــــهــــا حــــصــــلــــت عــــــىل املــــركــــز  ــــهـ إلعـــــامـ
األول عـــــــــــىل مــــــــســــــــتــــــــوى اإلمــــــــــــــــــــــــــــارات يف 

تحدي القراءة.
ــــأثـــــرة بــــالــــتــــهــــنــــئــــة: »ال  ــــتـ وقــــــالــــــت، مـ
ــــبـــــة لــــــوصــــــف مـــا  ــنـــــاسـ ــ ــــقـــــة املـ ــــريـ أجـــــــــد الـــــطـ
أشعر بــه، فالكلمات ال تسعفني يف 

التعبر عن مشاعري«. 
وأكــــــــدت لـــــــــ»اإلمــــــــارات الـــــيـــــوم« أن 
ــــيــــــخ  مـــــــــبـــــــــاركـــــــــة صــــــــــاحــــــــــب الـــــــــســـــــــمـــــــــّو الــــــشــ
محمد بن راشد آل مكتوم، لها عىل 
تــــــــــخــــــــــّرجــــــــــهــــــــــا يف جــــــــــامــــــــــعــــــــــة نــــــــــيــــــــــويــــــــــورك 
بـــــــــــــأبـــــــــــــوظـــــــــــــبـــــــــــــي، تــــــــــــعــــــــــــد أكـــــــــــــــــــــــر مــــــــــكــــــــــافــــــــــأة 

ــــا  ــــهـ ــــتـ ــــفـ ــــا وتـــــــفـــــــّوقـــــــهـــــــا، ووصـ ــ ــــادهـ ــ ــــهـ ــ ــتـ ــ ــ الجـ
بــــــــــأنــــــــــهــــــــــا دفــــــــــــعــــــــــــة أبــــــــــــــويــــــــــــــة قــــــــــــويــــــــــــة لــــــــهــــــــا، 
ســتــشــجــعــهــا عــــىل مــــواصــــلــــة دراســـتـــهـــا 

العليا.
وتـــخـــرجـــت الـــنـــعـــيـــمـــي يف جــامــعــة 
نــــيــــويــــورك أبــــوظــــبــــي، تـــخـــصـــص عـــلـــوم 
ــــيـــــــاســـــــيـــــــة، إضـــــــــافـــــــــة إىل تــــخــــصــــصــــن  ســـ
فــرعــيــن، هــمــا تــاريــخ الــفــن ودراســـات 

قانونية.
وقالت: »فخر كبر يل كابنة من 
أبــــــــــــنــــــــــــاء اإلمــــــــــــــــــــــــــــــارات أن أحــــــــــظــــــــــى بـــــــهـــــــذا 
الــتــكــريــم مـــن صــاحــب الــســمــّو الــشــيــخ 
مــــحــــمــــد بــــــن راشــــــــــد آل مـــــكـــــتـــــوم، فـــهـــو 
مــــــــــــــصــــــــــــــدر إلـــــــــــــهـــــــــــــامـــــــــــــي طــــــــــــــــــــــــــوال حـــــــــــيـــــــــــايت. 
وســيــمــثــل هـــذا األمـــر الـــدافـــع والــحــافــز 
يل ملواصلة مسريت، وخدمة وطني 

الحبيب«.
ــــبـــــل أربــــــــع ســــنــــوات  وأضـــــــافـــــــت: »قـ
أخـــــرين ســـمـــّوه بـــفـــوزي بـــاملـــركـــز األول 
ــــــروع  ــــــشـ ــــــوى الـــــــــــدولـــــــــــة يف مـ ــتـ ــ ــ ــــــسـ عـــــــــىل مـ
تحدي القراءة العربي، من بن أكرث 
مــــــــن 160 ألــــــــــف طـــــــالـــــــب مــــــــشــــــــارك مـــن 
828 مــــــــــــدرســــــــــــة. والــــــــــــيــــــــــــوم يــــــــــبــــــــــارك يل 

ــــتـــــخـــــرجـــــي يف بـــــــــــــادرة تـــعـــكـــس  ســـــــمـــــــّوه بـ
مشاعر األبّوة التي يكّنها لكل أبنائه 

املواطنن«. 
وتــابــعــت الــنــعــيــمــي، الــتــي تــقــطــن 
مــــع أســـرتـــهـــا يف إمــــــارة رأس الــخــيــمــة: 
»مــــــازلــــــت أتـــــذكـــــر عــــنــــدمــــا طــــبــــع ســــمــــّوه 
ُقــــــــبــــــــلــــــــة عــــــــــــىل رأيس عــــــــقــــــــب فـــــــــــــــــــوزي يف 
تحدي القراءة. واليوم أجد نفيس يف 
عن الضوء للمرة الثانية، من خال 
تهنئة سمّوه يل، التي توازي شهادة 
تــكــريــم اســتــثــنــائــيــة«، مــوجــهــة شــكــرهــا 
الـــــــعـــــــمـــــــيـــــــق إىل قــــــــــــيــــــــــــادة الـــــــــــــدولـــــــــــــة عـــــىل 
دعــــــمــــــهــــــا املــــــــتــــــــواصــــــــل ألبــــــــنــــــــاء الـــــــوطـــــــن، 
وتـــــــــشـــــــــجـــــــــيـــــــــعـــــــــهـــــــــم وتــــــــــحــــــــــفــــــــــيــــــــــزهــــــــــم عــــــىل 

الدوام.
وأشـــــــــــارت إىل أن حــــصــــولــــهــــا عـــىل 
هــــــــــــــــــذا الـــــــــتـــــــــكـــــــــريـــــــــم مـــــــــــــن ســـــــــــــمـــــــــــــّوه يـــــــعـــــــزز 
ــــا لـــــلـــــعـــــمـــــل بــــــجــــــد واجــــــتــــــهــــــاد  ــــهــ ــتــ ــ ــيــ ــ ــــعــ دافــ

للوصول إىل أعىل املراتب.
ــــيـــــمـــــي أن الـــــقـــــيـــــادة  ــــنـــــعـ وأكــــــــــــــدت الـ
حـــاضـــرة طــــوال الـــوقـــت لـــدعـــم أبــنــائــهــا 
بكل الطرق، مشرة إىل أنها درست 
يف الجامعة من خال منحة صاحب 

الـــــســـــمـــــّو الــــشــــيــــخ مــــحــــمــــد بــــــن زايـــــــــد آل 
نــــــــهــــــــيــــــــان، ويل عـــــــهـــــــد أبــــــــوظــــــــبــــــــي نــــــائــــــب 
ــــلـــــحـــــة،  الـــــــقـــــــائـــــــد األعـــــــــــــىل لـــــــلـــــــقـــــــوات املـــــسـ

للطلبة اإلماراتين املتميزين. 
كــــمــــا أكــــــــــدت أن تـــــحـــــدي الــــــقــــــراءة 
عــّلــمــهــا الــكــثــر، ووضــعــهــا عــىل طــريــق 
ــــفــــــوق، حــــيــــث جــــعــــل مــــــن الــــــقــــــراءة  ــتــ ــ الــ
ــــثــــــر مـــن  ــــكــ ــــا الــ ــــهـ ــتـ ــ ــبـ ــ ــــة أكـــــسـ ــيــ ــ عـــــــــــــادة يــــــومــ
املـــــــــهـــــــــارات، كـــــمـــــا أســـــهـــــم يف اخــــتــــيــــارهــــا 
لـــتـــخـــصـــصـــهـــا الـــجـــامـــعـــي نـــتـــيـــجـــة حــبــهــا 
لـــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــراءة كـــــــــــــــتـــــــــــــــب تــــــــــــــــــــــاريــــــــــــــــــــــخ الـــــــــــــــــــــــــــــدول 
والـــــــــــشـــــــــــعـــــــــــوب، ومــــــــنــــــــهــــــــا تـــــــــــاريـــــــــــخ دول 
املــــنــــطــــقــــة، وكـــــيـــــف عـــــــاش أجـــــــدادنـــــــا يف 
الــدولــة، وكــيــف أنــشــأوا الــحــضــارات، 

وكافحوا من أجل بناء الدولة.
وأشـــــارت إىل اخــتــيــارهــا تــخــصــص 
الــــعــــلــــوم الــــســــيــــاســــيــــة، لــــكــــونــــه يــعــتــمــد 
عــــىل الـــــقـــــراءة واملـــعـــرفـــة والـــتـــعـــلـــم مــن 
املايض لتخطيط الحاضر واملستقبل، 
بــــــــــجــــــــــانــــــــــب قـــــــــيـــــــــامـــــــــهـــــــــا بــــــــــــربــــــــــــط تـــــخـــــصـــــص 
ــــة  ــيــ ــ ــــاســ ــلــــــومــ ــ ــــدبــ الـــــــســـــــيـــــــاســـــــة بـــــــــــاألمـــــــــــور الــ
الـــــــــثـــــــــقـــــــــافـــــــــيـــــــــة مــــــــــــــن خــــــــــــــــــال الــــــتــــــخــــــصــــــص 
ــــفـــــن«، إضــــافــــة إىل  ــــاريـــــخ الـ الــــفــــرعــــي »تـ

التخصص الفرعي الثاين »الدراسات 
الــقــانــونــيــة«، الـــذي يــعــد وثــيــق الــصــلــة 

بالعلوم السياسية.
ــــــدت الـــنـــعـــيـــمـــي أن اســتــكــمــال  وأكـ
الــــــــــــــــــــــدراســــــــــــــــــــــات الـــــــــعـــــــــلـــــــــيـــــــــا مــــــــتــــــــضــــــــمــــــــن يف 
خــــطــــطــــهــــا املــــســــتــــقــــبــــلــــيــــة، حـــــيـــــث تــــتــــابــــع 
حــالــيــاً الــفــرص املــتــاحــة لــهــا، الفــتــة إىل 
أنها لم تحدد وجهة العمل، إال أنها 
ــــمـــــل يف أي  ــــعـ ــــلـ عـــــــــىل اســــــــتــــــــعــــــــداد تـــــــــــام لـ
مــــــكــــــان تــــســــتــــطــــيــــع مـــــــن خــــــالــــــه خــــدمــــة 

اإلمارات بشكل فعال ومثمر.
وأوضــــــــحــــــــت أنــــــهــــــا تـــــــدربـــــــت خـــــال 
فـــــــــرة الـــــــــدراســـــــــة يف صـــــــنـــــــدوق الـــــوطـــــن 
بـــأبـــوظـــبـــي، ومـــكـــتـــب شــــــؤون الــتــعــلــيــم 

يف ديوان ويل العهد يف أبوظبي.
ــبــــــة إىل  ــ ــلــ ــ ــــطــ ودعــــــــــــــت الـــــنـــــعـــــيـــــمـــــي الــ
االجـــتـــهـــاد قـــائـــلـــة: »كــــل الـــتـــعـــب الــــذي 
تـــشـــعـــرون بـــه طــــوال رحـــلـــة دراســتــكــم 
ســـــــــيـــــــــتـــــــــحـــــــــول إىل ســـــــــــــــعـــــــــــــــادة وفــــــــــرحــــــــــة 
تستطيعون مــن خــالــهــا رد الجميل 
لــــلــــوطــــن. كــــونــــوا األفــــضــــل وال تـــرضـــوا 
بـــــــــاملـــــــــركـــــــــز األول، كــــــــمــــــــا عــــــــّودتــــــــنــــــــا  إال 

قيادتنا«.

د أن الوطن ينمو بالقراءة ويعلو بالعلم
ّ
أك

محمد بن راشد 
يفاجئ خريجة 

متفّوقة بتهنئة 
أبوية عبر »تويتر«

نائب رئيس الدولة يطبع قبلة على رأس فاطمة.. عند فوزها بالمركز األول في تحدي القراءة.. وفاطمة الخريجة الجامعية. À  أرشيفية

عمرو بيومي À أبوظبي

ــــي بـــاملـــســـتـــشـــفـــى  ـــبـ ــــريــــــق الـــــطــ ــــفــ ــــّكـــــن الــ ــــمـ تـ
الـــســـعـــودي األملــــــاين مـــن إنـــقـــاذ مــريــض 
)43 عــامــاً( دخــل قسم الــطــوارئ وهو 
يعاين آالماً شديدة يف البطن والصدر 
نــتــيــجــة إجــهــاد عــضــلــة الــقــلــب وقــصــور 
وظـــائـــفـــه، مـــا تــســبــب يف تـــوقـــف نــبــضــه 

أثناء التشخيص، وغيابه عن الوعي 
نصف ساعة.

وســــــــارع الــــفــــريــــق الــــطــــبــــي  بــــإجــــراء 
اإلنــــعــــاش الــقــلــبــي الــــرئــــوي لــلــمــريــض، 
ــــفـــــس بــــالــــقــــصــــبــــة  ــنـ ــ ـــتـ ووضـــــــــــــع أنــــــبــــــوبــــــة الــ
الــــــهــــــوائــــــيــــــة إلمــــــــــــــــــداده بــــــاألوكــــــســــــجــــــن، 

واســــــــــــــــــتــــــــــــــــــخــــــــــــــــــدم جـــــــــــــــــهـــــــــــــــــاز الــــــــــــــصــــــــــــــدمــــــــــــــات 
ــــان  ــــقــ ــــفــ الــــــــكــــــــهــــــــربــــــــائــــــــيــــــــة، حــــــــتــــــــى عــــــــــــــــاد خــ
ــــلـــــب، ونـــــقـــــل املــــــريــــــض إىل الـــعـــنـــايـــة  الـــــقـ
املـــــــــــــــركـــــــــــــــزة، حــــــــيــــــــث أُعـــــــــــطـــــــــــي الــــــعــــــقــــــاقــــــر 

الازمة لتنشيط الوعي.
 الشارقةÀ اإلمارات اليوم

ف قلبه وغاب عن الوعي 30 دقيقة بالشارقة
ّ

إنقاذ شاب توق

»قبلة على رأس ابنتي في 2016، 
ألنها حازت المركز األول على 

مستوى الدولة في تحدي القراءة.. 
تخرجت أمس في جامعة نيويورك 

بأبوظبي بتفّوق. مبروك البنتي 
فاطمة النعيمي.. الوطن ُيزهر بكم. 

الوطن ينمو بالقراءة. الوطن يعلو 
بالعلم«.
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حـــــمـــــل مــــقــــطــــع فـــــيـــــديـــــو قـــــصـــــر لـــطـــفـــلـــة 
ــــيـــــة  ــــالـ ــــفـ ــــتـ صــــــــغــــــــرة - ُعـــــــــــــــرض خــــــــــــال احـ
ــــبـــــادرات مــحــمــد بــــن راشــــد  مـــؤســـســـة مـ
آل مـــكـــتـــوم الـــعـــاملـــيـــة األخـــــــرة لـــإعـــان 
عـــــن مـــنـــجـــزاتـــهـــا اإلنــــســــانــــيــــة واإلغــــاثــــيــــة 
واملــجــتــمــعــيــة - قــصــة إنــســانــيــة حــدثــت 
ــلـــــة فــــلــــبــــيــــنــــيــــة،  ــ ــــفـ يف دبـــــــــــــي، بــــطــــلــــتــــهــــا طـ

اسمها »هانا سارميينتو«.
ولـــــــــدت »هـــــــانـــــــا« مــــصــــابــــة بــضــعــف 
شديد يف السمع، لم يلبث أن تحول 
إىل إعـــــــــــاقـــــــــــة صـــــــــمـــــــــم. وشـــــــــعـــــــــر أبـــــــــواهـــــــــا 
بــالــحــزن، وظــنــا أنــهــا ســتــكــون »أســـرة 
الـــصـــمـــت« طـــــوال عـــمـــرهـــا، لــكــن حــيــاة 
ــــبـــــدلـــــت بـــــعـــــد لــــجــــوئــــهــــمــــا إىل  الــــطــــفــــلــــة تـ
مـــــــؤســـــــســـــــة الــــــجــــــلــــــيــــــلــــــة، إحــــــــــــــــدى أذرع 
مبادرات محمد بن راشد العاملية، إذ 
وفرت لها ما تسميه الطفلة بسعادة 

غامرة »األذن السحرية«. 
ويــــــظــــــهــــــر مـــــقـــــطـــــع الــــــفــــــيــــــديــــــو كـــيـــف 
تــــــحــــــولــــــت »هــــــــــانــــــــــا« مــــــــن طـــــفـــــلـــــة صـــــمـــــاء 
بـــكـــمـــاء إىل أخــــــــرى، ســــعــــيــــدة، تــتــمــتــع 
ــــنـــــدمـــــج مــع  ــــطــــــاقــــــة، وتـ بــــالــــحــــيــــويــــة والــ

غرها من األطفال بشكل طبيعي.
وقـــــالـــــت والــــــــدة »هــــــانــــــا«، املــعــلــمــة 
آنـــــــــــالـــــــــــن ســـــــارمـــــــيـــــــيـــــــنـــــــتـــــــو، لـــــــــــــــــ»اإلمــــــــــــــــارات 
الـــيـــوم«، إنــهــا أنــجــبــت طفلتها بعدما 
واجـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــت وزوجـــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــا مــــــــــشــــــــــكــــــــــلــــــــــة يف 
اإلنجاب، استمرت أربع سنوات، ثم 
اكـــتـــشـــفـــا بــــعــــد عـــــــام مـــــن والدتــــــهــــــا أنـــهـــا 

تعاين ضعفاً يف السمع.
وأضــافــت أن »هــانــا« بـــدأت تفقد 
السمع تدريجياً، حتى فقدته تماماً 
يف األذن الـــــيـــــمـــــنـــــى، مـــــقـــــابـــــل 30% يف 

اليسرى.
وقـــــالـــــت: »كــــــان الــــوضــــع مــــؤملــــاً لــنــا 
جــــمــــيــــعــــاً، فــــيــــجــــب أن نـــلـــمـــســـهـــا حـــتـــى 

تـــــــــــــــــــدرك أن هــــــــــنــــــــــاك مــــــــــــن يــــــــنــــــــاديــــــــهــــــــا أو 
يطلبها«.

وأشارت إىل أنها وزوجها ظنا يف 
ــــلـــــة مــــــؤقــــــتــــــة، لـــكـــن  ــــكـ الـــــــبـــــــدايـــــــة أن املـــــشـ
اخـــتـــبـــارات الـــســـمـــع أثـــبـــتـــت أنـــهـــا تــعــاين 

إعاقة الصمم.
ــيــــــجــــــة االخــــــــتــــــــبــــــــارات  ــ ــتــ ــ وقـــــــــــالـــــــــــت: »نــ
كانت صادمة لنا. وللمرة األوىل أرى 
ــــبـــــي بــــــــحــــــــرارة وهـــــــــو يـــحـــتـــضـــن  زوجـــــــــــي يـ
ابـــــنـــــتـــــه الـــــــتـــــــي انـــــتـــــظـــــرنـــــا قــــــدومــــــهــــــا أربــــــــع 
ســـنـــوات كــامــلــة. األمـــــل كــــان مــعــدومــاً 
لـــديـــنـــا، فــالــصــمــم يف بــــادنــــا ال يــعــالــج 
بــســهــولــة، مــا يــعــنــي أنــنــا لــن نستطيع 
الـــــــــــحـــــــــــديـــــــــــث مـــــــــــــع ابـــــــــنـــــــــتـــــــــنـــــــــا، أو ســـــــمـــــــاع 

صوتها«.
وأكـــدت أنهما مــرا بــأيــام صعبة، 
إىل أن زارا عيادة »هر اليف« للسمع 
يف مــديــنــة دبــــي الــطــبــيــة، وهــــي إحـــدى 
شــــــــركــــــــاء مــــــؤســــــســــــة الـــــجـــــلـــــيـــــلـــــة، وعــــــــاد 
إلـــيـــهـــمـــا األمــــــل مـــــجـــــدداً حــــن عـــلـــمـــا أن 
من املمكن أن تستعيد »هانا« السمع 
بــــعــــمــــلــــيــــة زراعـــــــــــــة الـــــقـــــوقـــــعـــــة، لـــكـــنـــهـــمـــا 
واجـــــــــهـــــــــا تـــــــحـــــــديـــــــاً آخــــــــــــــر، وهـــــــــــو الــــكــــلــــفــــة 
الباهظة للعملية، إذ تزيد عىل 150 

ألف درهم.
الـــــــــــعـــــــــــيـــــــــــادة  أن  األم  وتـــــــــــــابـــــــــــــعـــــــــــــت 
حولتهما إىل بــرنــامــج »عــــاون« لدعم 
ــــابــــــع ملـــــؤســـــســـــة الــــجــــلــــيــــلــــة،  ــتــ ــ الـــــــعـــــــاج الــ
الــــــذي تــكــفــل بــالــعــمــلــيــة، وســــــدد أكـــر 
مـــــن 174 ألــــــف درهـــــــــم. وبــــعــــد خــمــســة 
أشهر فقط، نطقت »هانا«ـ ـ التي كان 
عمرها عامن ونصف العام ــ كلمتي 
»أمـــــــــــــــــــــي« و»أبـــــــــــــــــــــــــي« لــــــــلــــــــمــــــــرة األوىل يف 
حـــــــيـــــــاتـــــــهـــــــا، لــــــتــــــحــــــل فـــــــــرحـــــــــة عــــــــــارمــــــــــة يف 
املـــنـــزل، بــعــد فــــرة طــويــلــة مـــن الــحــزن 
والــــــــقــــــــلــــــــق. وبــــــــــمــــــــــرور الـــــــــوقـــــــــت تـــعـــلـــمـــت 
الـــــــــــطـــــــــــفـــــــــــلـــــــــــة الــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــراءة، والـــــــــتـــــــــحـــــــــقـــــــــت 
باملدرسة، وهي تتلقى حالياً التعليم 

عن بعد، يف ظل أزمــة كــورونــا، مثل 
كل أقرانها.

وقالت أمها: »حياة ابنتي تبدلت 
تــمــامــاً بــفــضــل مــؤســســة الــجــلــيــلــة، لم 
ــــا الــــتــــكــــفــــل بـــالـــعـــمـــلـــيـــة  ــنـ ــ ــــكـــــن يف وســـــعـ يـ
دون مـــســـاهـــمـــة املـــــؤســـــســـــة«، مـــشـــرة 
إىل أنها تخرب ابنتها بذلك باستمرار، 
حـــتـــى تــــــدرك قــيــمــة الـــعـــطـــاء وأهــمــيــتــه 

حن تكرب.

وأضــــــــــافــــــــــت أن »هــــــــــانــــــــــا« تــــتــــعــــامــــل 
بــــــــشــــــــكــــــــل طــــــــبــــــــيــــــــعــــــــي مــــــــــــــع زمـــــــــــائـــــــــــهـــــــــــا يف 
ــــألـــــهـــــا أحــــــــــد عـــن  املــــــــــدرســــــــــة، وحــــــــــن يـــــسـ
الجهاز املركب يف أذنها تقول: »هذه 
الـــــــــــســـــــــــحـــــــــــريـــــــــــة، ال أســــــــــــمــــــــــــع مـــــن  أذين 
دونها«، مؤكدة أنها ال تقارن نفسها 
بــغــرهــا مــن األطـــفـــال، وتــفــخــر بــأذنــهــا 

التي ال تشبه آذان اآلخرين.
مــن جهتها، قالت مدير برنامج 

»دعم العاج« يف مؤسسة الجليلة، 
عـــائـــشـــة شـــــهـــــداد، إن الــــســــعــــادة الـــتـــي 
تقرن بتغير حياة طفل ال يسمع وال 
ــــاعـــــدتـــــه عـــىل  يــــتــــكــــلــــم، مـــــــن خـــــــــال مـــــسـ
التحول إىل طفل يمأل الحياة صخباً، 
ال تقارن بأي سعادة أخــرى، مؤكدة 
أن »املجتمع اإلمارايت يستحق الثناء 
بمواطنيه ومقيميه، فلوال تربعاتهم 
ومساهماتهم ملا حدث هذا التغير، 

وال تحققت هذه السعادة«.
وأضــــــــــــــــافــــــــــــــــت شــــــــــــــهــــــــــــــداد أن حـــــــالـــــــة 
»هانا« من الحاالت التي ال تنىس، إذ 
ــــامـــــج الــــــعــــــاج بــشــكــل  اســــتــــجــــابــــت لـــــربنـ
يـــــــفـــــــوق الـــــــتـــــــوقـــــــعـــــــات، مـــــــشـــــــرة إىل أن 
»أبـــويـــهـــا حـــــاوال مــعــهــا يف الـــبـــدايـــة عــن 
طــــــــــــريــــــــــــق ســــــــــمــــــــــاعــــــــــة مـــــــتـــــــخـــــــصـــــــصـــــــة ملــــــــــدة 
خــــمــــســــة أشــــــهــــــر، لــــكــــن دون جــــــــدوى. 
وأكــد األطباء ضــرورة زراعــة قوقعة، 
إال أنــــهــــا عـــمـــلـــيـــة مـــكـــلـــفـــة، ولــــهــــذا قــــررا 
الــلــجــوء إىل مــؤســســة الــجــلــيــلــة. ومــن 
حـــــــســـــــن الــــــــحــــــــظ أن املــــــــؤســــــــســــــــة كـــــانـــــت 
بصدد إطاق برنامج لزراعة القوقعة 
لألطفال، فتم تبني حالتها، وكانت 

النتيجة مذهلة«.
وتــابــعــت أن »والــديــهــا لــعــبــا دوراً 
كبراً يف التغير الذي حدث، ففضاً 
عــن ســعــيــهــمــا لــعــاج ابــنــتــهــمــا، اهتما 
كــثــراً بحالتها، وعــىل الــرغــم مــن أنها 
كانت تخضع لجلسات تأهيل مرتن 
أســــــبــــــوعــــــيــــــاً، إال أنـــــهـــــمـــــا كــــــانــــــا يــــكــــمــــان 
بـــــــرنـــــــامـــــــج الــــــتــــــأهــــــيــــــل يف املــــــــــنــــــــــزل، حـــتـــى 
صـــــــــــــــــــــــــارت تــــــــتــــــــكــــــــلــــــــم وتــــــــــــغــــــــــــنــــــــــــي، بـــــــــــــــل إن 
اســـتـــجـــابـــتـــهـــا لـــلـــحـــديـــث تــــفــــوق أقـــرانـــهـــا 

الذين يعانون املشكلة ذاتها«.
وأكـــدت شــهــداد أن حــالــة »هــانــا« 
ليست الوحيدة، إذ تكفلت املؤسسة 
بــــــــــــعــــــــــــاج الــــــــــــعــــــــــــشــــــــــــرات مــــــــــــــن الــــــــــــحــــــــــــاالت 

املشابهة لها. 

حررتها من إعاقة السمع وساعدتها 
على االنخراط في التعليم

»أذن سحرية« تبّدل 
حياة »هانا« بمبادرة 

من »الجليلة«

ين. ■ من المصدر )هانا( تفتخر بأذنها التي ال تشبه آذان اآلخر

محمد فودة À دبي

شعب الغواراني عانى من شح مياه الشرب عشرات السنين.  
À من المصدر

 نزح عن أراضيه ليصطدم بغياب أبسط 
مقومات الحياة

»مبادرات محمد
بن راشد العالمية« 

 نقية 
ً
توفر مياها

لشعب الغواراني

شــهــد عـــام 2019 وصــــول »مـــبـــادرات 
مـــــــــــحـــــــــــمـــــــــــد بــــــــــــــــــن راشــــــــــــــــــــــــــــــد آل مـــــــــكـــــــــتـــــــــوم 
الــعــاملــيــة«، ضــمــن مــحــور املــســاعــدات 
اإلنــســانــيــة واإلغــاثــيــة، إىل 17 مليون 

إنسان، أّثرت إيجاباً يف حياتهم.
ومــــــــن الــــقــــصــــص املـــــــؤثـــــــرة يف هــــذا 
املـــــــــحـــــــــور، قـــــصـــــة شـــــعـــــب الــــــــــغــــــــــواراين، 
الــــــــــــذي نــــــــــزح عـــــــن أراضــــــــيــــــــه لـــيـــصـــطـــدم 
بـــغـــيـــاب أبــــســــط مــــقــــومــــات الــــحــــيــــاة يف 

أماكنه الجديدة.
وهـــؤالء هــم الــســكــان األصليون 
لــــغــــابــــة الـــــــــــــ400 مــــلــــيــــار شــــــجــــــرة، الـــتـــي 
تـــــوفـــــر أكـــــــر مـــــن 20% مـــــن أكـــســـجـــن 
األرض، وتــــشــــكــــل »رئــــــــة الــــكــــوكــــب«. 
وكــــــــانــــــــوا قـــــــد نـــــــزحـــــــوا مـــــــن مــــوطــــنــــهــــم، 
حيث يجري نهر األمازون، بحثاً عن 
الــــرزق، بــعــد حـــدوث حــرائــق هائلة، 
متكررة، أتت عىل األخضر واليابس 

يف موطنهم، عىل مدى عقود. 
ــــــزوح بــــــــ300  ــنـ ــ ــ ــــتـــــهـــــى مـــــطـــــاف الـ وانـ
ــــيـــــم قــــرب  أســــــــرة مـــنـــهـــم يف حـــــي بـــــاراجـ
مدينة ساو باولو، جنوب الربازيل، 
لــــيــــجــــدوا املــــــــاء مـــحـــيـــطـــاً بــــهــــم مـــــن كــل 
صــــــــــــــــــــــوب، ولـــــــــــكـــــــــــن مـــــــــــــن دون قـــــــطـــــــرة 
لـــلـــشـــرب. واســـتـــمـــرت مــعــانــاتــهــم مــن 
شح مياه الشرب عشرات السنن، 
إىل أن تـــولـــت »مـــؤســـســـة مـــحـــمـــد بــن 
راشــــــد آل مـــكـــتـــوم لـــألعـــمـــال الــخــريــة 
ــــتــــــن  ــــحــــــطــ واإلنـــــــــــــــســـــــــــــــانـــــــــــــــيـــــــــــــــة« تـــــــــــــوفـــــــــــــر مــ
ــــهــــــم  مـــــــــــركـــــــــــزيـــــــــــتـــــــــــن لــــــــتــــــــنــــــــقــــــــيــــــــة املــــــــــــــــيــــــــــــــــاه لــ

باستخدام الطاقة النظيفة. 
مـــــــــدرســـــــــة  املـــــــــــؤســـــــــــســـــــــــة  وزودت 
الـــقـــريـــة بـــنـــظـــام جـــديـــد ملـــعـــالـــجـــة مــيــاه 
الـــــصـــــرف الــــصــــحــــي، يـــعـــمـــل بـــالـــطـــاقـــة 

الشمسية، هو األول من نوعه عىل 
مـــــــــســـــــــتـــــــــوى املـــــــــنـــــــــطـــــــــقـــــــــة، كـــــــــمـــــــــا نـــــظـــــمـــــت 
مـــجـــمـــوعـــة فــــحــــوص طـــبـــيـــة مــجــانــيــة، 
اســـــــــــتـــــــــــفـــــــــــاد مــــــــنــــــــهــــــــا 3000 شـــــــخـــــــص، 
وشـــمـــلـــت كــــشــــوف مـــشـــكـــات الــبــصــر 
واألمراض الوبائية واملزمنة، تأكيداً 
عـــــىل أخــــــــّوة الــــبــــشــــر، والــــتــــضــــامــــن مــع 

اإلنسان يف كل مكان. 
وتعمل تحت مظلة »مــبــادرات 
مـــــــــــحـــــــــــمـــــــــــد بــــــــــــــــــن راشــــــــــــــــــــــــــــــد آل مـــــــــكـــــــــتـــــــــوم 
الــعــاملــيــة«، ضــمــن مــحــور املــســاعــدات 
الــــــــــــخــــــــــــريــــــــــــة واإلنــــــــــــــســــــــــــــانــــــــــــــيــــــــــــــة، خـــــمـــــس 
ـــــســــــات، هــــــــي: املـــــديـــــنـــــة الــــعــــاملــــيــــة  مــــــؤسـ
لـــــــــــلـــــــــــخـــــــــــدمـــــــــــات اإلنـــــــــــــســـــــــــــانـــــــــــــيـــــــــــــة، وبــــــــنــــــــك 

اإلمـــــــــــــــــــــــــــــــــارات لـــــــــلـــــــــطـــــــــعـــــــــام، ومـــــــؤســـــــســـــــة 
محمد بن راشد آل مكتوم لألعمال 
الــــــخــــــريــــــة واإلنـــــــســـــــانـــــــيـــــــة، ومـــــؤســـــســـــة 
ســقــيــا اإلمـــــــــارات، ومــــركــــز مــحــمــد بــن 
راشــــــــد الــــعــــاملــــي الســـــتـــــشـــــارات الــــوقــــف 

والهبة.
دبي À اإلمارات اليوم

عائشة شهداد:

لت بعالج 
ّ

»المؤسسة تكف
العشرات من الحاالت 

المشابهة لحالة )هانا(«.

مليون درهم
تجاوز إجمالي إسهامات 

برنامج »عاون« التابع 
لمؤسسات الجليلة في 

تقديم الرعاية الطبية، 
خالل العام الماضي، 18 

مليون درهم، استفاد 
، إضافة 

ً
منها 235 مريضا

إلى نحو 4.9 ماليين 
درهم خصصت لدعم 

األبحاث والدراسات 
الطبية.

18

كسر الحلقة المفرغة في حياة »فوز«
ساعدت مؤسسة مبادرات 

محمد بن راشد آل مكتوم 
 من األشخاص 

ً
العالمية كثيرا

على تغيير حياتهم إلى 
األفضل.

ومنهم امرأة مسنة، اسمها 
»فوز«، كانت ترى كد زوجها 
وكدح أبنائها في طلب الرزق 

بعرق الجبين من الفجر حتى 
المغيب كل يوم، فتتمنى لو 
تجد طريقة لتعاونهم وتوفر 

مصدر دخل إضافي يسهم 
في تلبية الحد األدنى من 

احتياجاتها األساسية. 
حاولت اقتراض ثمن بقرة، لكن 
المبلغ كبير، والمصارف تطلب 

ضمانات لقاء القرض، وال تقبل 
اعتبار بيتها المتهالك ضمانة 

مقبولة.
وجاءت قافلة مؤسسة 

محمد بن راشد آل مكتوم 
لألعمال الخيرية واإلنسانية 

لتكسر الحلقة المفرغة في 
 
ً
حياة »فوز«، وتقدم لها رأسا

من الماشية ليكون مصدر 
الدخل اإلضافي الذي أرادته 

 ولم تستطع توفيره 
ً
دائما

ألسرتها. كما عاونها أحد 
أعضاء الوفد التابع للمؤسسة 

في ترميم منزلها، وتدعيم 
بناه التحتية. واختيرت »فوز« 

ضمن قائمة األمهات المثاليات 
في المهرجان الدولي لألم 

المثالية، الذي ترعاه مؤسسة 
محمد بن راشد آل مكتوم 
لألعمال الخيرية واإلنسانية.

)فوز( خالل تسلمها رأس الماشية ليكون مصدر دخل ألسرتها.  
À من المصدر

)هانا( تتوسط 
والديها وشقيقها 

األصغر.  
 À اإلمارات اليوم
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دشــنــت مــؤســســة دبـــي لــخــدمــات 
اإلســــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــاف مــــــــــــــحــــــــــــــطــــــــــــــة شـــــــــــــوبـــــــــــــا 
اإلســعــافــيــة الــجــديــدة يف منطقة 
ــــبـــــا، وذلـــــــــك ضــــمــــن خــطــة  نــــــد الـــــشـ
املـــــــــــــــؤســـــــــــــــســـــــــــــــة لـــــــــــنـــــــــــشـــــــــــر املـــــــــــحـــــــــــطـــــــــــات 
اإلســــــعــــــافــــــيــــــة يف مــــــنــــــاطــــــق ومــــــــدن 
إمـــــارة دبـــــي، تــحــقــيــقــاً ألهـــدافـــهـــا، 
وتطبيقاً لخدمات طب الطوارئ 
ورعاية املرىض ما قبل املستشفى 
واالســـــــــتـــــــــجـــــــــابـــــــــة الــــــــســــــــريــــــــعــــــــة لــــكــــل 
البالغات املستلمة، خصوصاً يف 
مشروع »شوبا هارتالند«، أول 
مــجــّمــع سكني عــى ضــفــاف قناة 
دبي املائية من أعمال مجموعة 

شوبا العقارية.
ــــــذي  ــيـ ــ ــ ــــفـ ــ ــنـ ــ ــ ــتـ ــ ــ وأفــــــــــــــــــــــــــاد املـــــــــــــديـــــــــــــر الـ
ملـــــــــــــــــؤســـــــــــــــــســـــــــــــــــة دبــــــــــــــــــــــــــــــــي لــــــــــــــخــــــــــــــدمــــــــــــــات 
اإلســـعـــاف، خليفة الـــــدراي، بــأن 
املــــــــؤســــــــســــــــة تـــــمـــــتـــــلـــــك حــــــــالــــــــيــــــــاً 122 
ــيـــــة مـــــــوزعـــــــة عـــى  ــ ــــافـ مــــحــــطــــة إســـــعـ
ــــثـــــل مـــــراكـــــز  املــــــــواقــــــــع الـــــحـــــيـــــويـــــة، مـ
الــــــــــــــــشــــــــــــــــرطــــــــــــــــة والــــــــــــــــــــــــــدفــــــــــــــــــــــــــاع املــــــــــــــــــــدين 
واملستشفيات وعيادات الصحة 
وصاالت مطارات دبي إىل جانب 
الــطــرق الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة يف 

إمارة دبي.
وأشار إىل أن هذه املحطات 
مزودة بطواقم إسعافية مناوبة 
عى مدار الساعة، ما يقلل زمن 
الــــــــــــــــوصــــــــــــــــول إىل طـــــــــــالـــــــــــب خـــــــدمـــــــة 
اإلســـــــعـــــــاف مــــــن ذوي اإلصــــــابــــــات 
عــــــــــــــــــى الــــــــــــــطــــــــــــــريــــــــــــــق أو الـــــــــــــــحـــــــــــــــاالت 
ــــنـــــاك  املــــــــرضــــــــيــــــــة، الفـــــــــتـــــــــاً إىل أن هـ
خــــــــــــــطــــــــــــــة لــــــــــــــــــــــــزيــــــــــــــــــــــــادة املــــــــــــــحــــــــــــــطــــــــــــــات، 
خــصــوصــاً عـــى الـــطـــرق الــســريــعــة 
واملناطق البعيدة خالل العامني 

الجاري واملقبل.
دبي ■ اإلمارات اليوم

»إسعاف دبي« 
تدشن محطة »شوبا« 

في ند الشبا

 لجهود حكومة دبي في مواجهة »كوفيد-19«
ً
دعما

 تحت 
ً
الحميدان ولوتاه يضعان فندقا

تصّرف »صحة دبي«
أعلن رجال األعمال اإلماراتيان، سعود 
ــــان الـــــــحـــــــمـــــــيـــــــدان، وحـــــــســـــــني نــــاصــــر  ــــمــ ــــثــ عــ
لـــــــــــــــوتـــــــــــــــاه، عـــــــــــــن وضـــــــــــــــــع فـــــــــــنـــــــــــدق مــــكــــتــــمــــل 
الــــــــتــــــــجــــــــهــــــــيــــــــزات واملــــــــســــــــتــــــــلــــــــزمــــــــات وســــــبــــــل 
الراحة، تحت تصرف دائرة الصحة يف 
دبي، حيث يمكن استخدامه ألغراض 
الــــــــــحــــــــــجــــــــــر الـــــــــــصـــــــــــحـــــــــــي، بــــــــــمــــــــــا يــــــــســــــــهــــــــم يف 
مــــــحــــــاصــــــرة فــــــــــــروس كـــــــــورونـــــــــا املـــســـتـــجـــد 
)كـــــــــــــــــوفـــــــــــــــــيـــــــــــــــــد-19(، والــــــــــــحــــــــــــد مــــــــــــن فــــــــرص 

انتشاره. 
ويضم الفندق، الواقع يف منطقة 
ــــكـــــل  بــــــــــــــر دبـــــــــــــــــــــــي، 91 غــــــــــــرفــــــــــــة مـــــــــجـــــــــهـــــــــزة بـ
متطلبات اإلقامة املريحة، حيث يمكن 
استخدامه الستضافة زوار دبــي ممن 
لم يتمكنوا من العودة إىل أوطانهم، 
بــــســــبــــب تـــعـــلـــيـــق حـــــركـــــة الـــــــطـــــــران حــــول 
الــعــالــم، وإغــــالق الــعــديــد مــن املــطــارات 
ضــــمــــن اإلجـــــــــــــــــراءات االحــــــــرازيــــــــة املـــتـــبـــعـــة 
حــــــــــول الـــــــعـــــــالـــــــم، عــــــــــــالوة عــــــــى إمــــكــــانــــيــــة 
استخدام الفندق الستضافة من ترى 
هـــــيـــــئـــــة الــــــصــــــحــــــة ضــــــــــــــــــرورة إقــــــامــــــتــــــهــــــم يف 
الفندق بدواعي الحجر الصحي، حيث 
تـــم تــهــيــئــة غــــرف الــفــنــدق وأروقــــتــــه لــهــذا 
ــــريـــــق  ــــيـــــف فـ ــلـ ــ ــــكـ الـــــــــــغـــــــــــرض، إىل جــــــــانــــــــب تـ
مــتــخــصــص لــتــلــبــيــة احـــتـــيـــاجـــات ضــيــوف 

الفندق.
وأكد سعود عثمان الحميدان أن 
املــــجــــتــــمــــع بــــكــــامــــل مــــؤســــســــاتــــه وأفــــــــــــراده 
شريك يف مواجهة هذا التحدي الكبر، 
الذي اجتاح العالم خالل أشهر قليلة، 
مــا يجعل تــكــاتــف الــجــهــود يف التصدي 
ـــديـــــدة  لـــــــه ومــــــــــا حــــمــــلــــه مـــــــن تــــــداعــــــيــــــات عــ
واجباً وطنياً والتزاماً أخالقياً ال يمكن 
اإلخالل به أو التأخر عن القيام به عى 
الوجه األكمل، وشرفاً يحمله كل من 

يـــقـــدر عـــى تــقــديــم املـــســـاعـــدة بــــأي شكل 
كــــــــــان. مــــــن جــــهــــتــــه، أفــــــــــاد حــــســــني نـــاصـــر 
لوتاه بأن الظرف الراهن يستوجب من 
الـــــــــجـــــــــمـــــــــيـــــــــع اإلســــــــــــــــــهــــــــــــــــــام كـــــــــــــــل عـــــــــــــــى قــــــــــدر 
استطاعته وبما يتوافر له من إمكانات 
يمكن مــن خاللها تقديم الــدعــم، ولو 
ــــــة اإلمــــــــــارات مــن  بـــســـيـــطـــاً، ملــــا تـــبـــذلـــه دولـ
ــــيـــــم  جـــــــــــهـــــــــــود ضـــــــــخـــــــــمـــــــــة، هـــــــــدفـــــــــهـــــــــا تـــــحـــــجـ
الــــــــجــــــــائــــــــحــــــــة، ومـــــــــحـــــــــاصـــــــــرة الــــــــــفــــــــــروس، 
وتــقــلــيــص فـــــرص انــــتــــشــــاره، فــيــمــا يجب 
عـــــى رجــــــــال األعـــــمـــــال أن يــــكــــونــــوا دائــــمــــاً 
الـــــــقـــــــدوة يف مــــقــــدمــــة صـــــفـــــوف الـــــدعـــــم، 
تــــأكــــيــــداً عــــى اصـــطـــفـــاف املـــجـــتـــمـــع خــلــف 
الــــــقــــــيــــــادة الــــــرشــــــيــــــدة يف الـــــتـــــصـــــدي لــــهــــذا 
الــــــتــــــحــــــدي الـــــــــــــذي أثـــــــقـــــــل كـــــــاهـــــــل الـــــعـــــالـــــم 
أجــــمــــع.  وثــّمــنــت هــيــئــة الــصــحــة يف دبــي 

هــــــــذا اإلســـــــهـــــــام بــــمــــا تـــعـــكـــســـه مــــــن حــس 
وطــــــــــنــــــــــي رفــــــــــيــــــــــع لــــــــــــــــدى مــــــجــــــتــــــمــــــع رجــــــــــــال 
األعمال يف دولــة اإلمـــارات، مؤكدة أن 
الــتــضــامــن املــجــتــمــعــي، وتـــكـــاتـــف جميع 
الجهود، والعمل بروح الفريق الواحد 
مـــــن جـــهـــة الــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص إىل جـــانـــب 
القطاع الحكومي، كلها عناصر تمثل 
إضــــــــاءات مــهــمــة يف وقـــــت األزمـــــــة تــؤكــد 
مــدى التالحم والتضامن الـــذي يتمتع 
بـــه مــجــتــمــع اإلمــــــــارات الـــــذي ال يــلــبــث يف 
كل املواقف والظروف أن يقدم للعالم 
ــــفــــــادة يف  ــتــ ــ الــــــعــــــديــــــد مـــــــن الـــــــــــــــــدروس املــــــســ
كـــــيـــــفـــــيـــــة الــــــــتــــــــصــــــــدي لـــــــــــأزمـــــــــــات وتــــــــجــــــــاوز 
تــــــــبــــــــعــــــــاتــــــــهــــــــا بـــــــمـــــــنـــــــتـــــــهـــــــى الــــــــــــــقــــــــــــــوة والــــــــثــــــــقــــــــة 

واالطمئنان. 
دبي ■ اإلمارات اليوم 

منح بحثية لدراسة آثار 
وتداعيات »كوفيدـ  19«

وجيه السباعي ■ دبي 

أطلقت مؤسسة الجليلة خمس 
منح بحثية، تبلغ قيمة كل منها 
500 ألــــــــف درهــــــــــــم، لـــــــدراســـــــة آثــــــار 
وتداعيات وباء كوفيد19، بهدف 
تـــــحـــــديـــــد األســــــــبــــــــاب وراء اخـــــتـــــالف 
األعراض واملضاعفات من مريض 
واالســــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــداد  آخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر،  إىل 

. للمستقبل
وقــــــــــــــــــال الـــــــــرئـــــــــيـــــــــس الــــــتــــــنــــــفــــــيــــــذي 
لــلــمــؤســســة، الــدكــتــور عبدالكريم 
ــــاء، لـــــــــــ»اإلمــــــــــارات  ــــمــ ــلــ ــ ــــعــ ســـــلـــــطـــــان الــ
اليوم« إن املنح الخمس يجب أن 
تتناول عناوين ترتكز عى دراسة 
األســــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــاب لـــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــدوث أعــــــــــــــــــــــــراض 
ــــيــــــدـ   ـــــ»كــــــوفــ مــــخــــتــــلــــفــــة لــــلــــمــــصــــابــــني بــ
يـــــقـــــي  إذ  الــــــــــــــــــدولــــــــــــــــــة،  يف   ،»19
بــــــــعــــــــضــــــــهــــــــم فـــــــــــــــــــرة إصــــــــــــابــــــــــــتــــــــــــه دون 
أعـــــــــــــــراض، وتــــــتــــــطــــــور حــــــالــــــة مـــــرىض 
آخــــــــــريــــــــــن لـــــــيـــــــصـــــــابـــــــوا بـــــمـــــضـــــاعـــــفـــــات 

خطرة. 
ــــائـــــج األبــــــحــــــاث  ــتـ ــ وأضــــــــــــاف أن نـ
ســتــتــيــح لــصــنــاع الــقــرار االســتــعــداد 
لــلــمــســتــقــبــل، واتــــخــــاذ اإلجــــــــراءات 

املناسبة.
املــــــــــؤســــــــــســــــــــة  أن  إىل  ولـــــــــــــــفـــــــــــــــت 
شــكــلــت لــجــنــة لــتــلــقــي املــشــاركــات، 
بــــــحــــــد أقـــــــــــى الـــــــتـــــــاســـــــع مــــــــن يــــولــــيــــو 
املــقــبــل، ثــم اخــتــيــار أفــضــل خمسة 
أبــــحــــاث، لــيــحــصــل أصـــحـــابـــهـــا عــى 

املنح املقررة.
وذكـــــــــــــــــــر أن املـــــــــؤســـــــــســـــــــة تــــــقــــــدم 
ســــنــــويــــاً نـــــوعـــــني مـــــن املـــــنـــــح، األوىل 

دراســــيــــة، وهــــي تــشــمــل املـــواطـــنـــني 
فـــــــقـــــــط، واألخـــــــــــــــــرى بـــــحـــــثـــــيـــــة، وهــــــي 
تـــشـــمـــل الـــبـــاحـــثـــني املـــواطـــنـــني وغـــر 
املـــواطـــنـــني، بـــهـــدف تـــعـــزيـــز الــبــحــث 
ــــمــــــي، واإلســــــــــهــــــــــام يف جـــــهـــــود  ــلــ ــ ــــعــ الــ
الـــــــجـــــــهـــــــات الـــــصـــــحـــــيـــــة يف مـــــواجـــــهـــــة 

األمراض املختلفة.
وأكــد أن املــؤســســة نجحت يف 
تــمــويــل 95 بــحــثــاً عــلــمــيــاً، مــنــذ عــام 
2013، شملت أمراض السكري، 
والــــــــــســــــــــمــــــــــنــــــــــة، وأمـــــــــــــــــــــــــــــراض الــــــقــــــلــــــب 
والـــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــرايـــــــــــــــــــــني، والـــــــــــــــــســـــــــــــــــرطـــــــــــــــــان، 
والــــــــصــــــــحــــــــة الــــــنــــــفــــــســــــيــــــة، أســـــهـــــمـــــت 
جميعها يف تعزيز طــرق مواجهة 
هــــــذه األمـــــــــــراض، وفـــهـــمـــهـــا بــشــكــل 

أكرب.

عبدالكريم العلماء: 

»نتائج األبحاث ستتيح 
لصناع القرار االستعداد 

للمستقبل«.

حسين ناصر لوتاه:سعود عثمان الحميدان:

»المجتمع بكامل 
مؤسساته وأفراده 

شريك في مواجهة هذا 
التحدي الكبير«.

»الظرف الراهن يستوجب 
 

ٌ
من الجميع اإلسهام كل
على قدر استطاعته 

وإمكاناته«.
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أفـــــــــــــــــــــــــــــادت وزارة املــــــــــــــــــــــــــــــــــوارد الــــــــبــــــــشــــــــريــــــــة 
والــــــــــــتــــــــــــوطــــــــــــن بـــــــــــــــــأن املـــــــــنـــــــــصـــــــــة الـــــــوطـــــــنـــــــيـــــــة 
لــــلــــتــــوظــــيــــف الــــــــــــذايت تــــــوّفــــــر لـــلـــمـــواطـــنـــن 
املسجلن لديها من أصحاب املهارات 
املــســتــقــلــة، دورات تــدريــبــيــة إلــكــرونــيــاً 
مـــــــــــجـــــــــــانـــــــــــاً خــــــــــــــــــال الـــــــــشـــــــــهـــــــــر األول مـــــن 
االنـــضـــمـــام لــلــمــنــصــة، بــهــدف اســتــثــمــار 
مــــــــــهــــــــــاراتــــــــــهــــــــــم الــــــــفــــــــنــــــــيــــــــة والـــــــتـــــــســـــــويـــــــقـــــــيـــــــة 
وتـــــــــــطـــــــــــويـــــــــــرهـــــــــــا، بـــــــــجـــــــــانـــــــــب خــــــضــــــوعــــــهــــــم 
لدورات تدريبية تخصصية »مجانية« 

يف مجاالت مهاراتهم.
وأوضــــــــــحــــــــــت الـــــــــــــــــــــــوزارة أن املــــنــــصــــة 
لديها محفزات يتم من خالها إقناع 
الـــــجـــــهـــــات الــــحــــكــــومــــيــــة بــــالــــتــــعــــامــــل مـــع 
ــــهـــــا، أهـــمـــهـــا  املـــــواطـــــنـــــن املــــســــجــــلــــن لـــــديـ
تنفيذ توصيات مجلس الوزراء بشأن 
توجيه 10% من املشريات الحكومية 
لكل جــهــة، إىل املــواطــنــن والــشــركــات 

اململوكة لهم.
وتــــفــــصــــيــــاً، أكـــــــــدت وزارة املـــــــــوارد 
الـــبـــشـــريـــة والــــتــــوطــــن أنــــهــــا اســتــحــدثــت 
ــــيـــــف الـــــــــــذايت  ــــتـــــوظـ ــــلـ ــــة لـ ــيــ ــ ــنــ ــ ــــة الــــــوطــ ــــنــــــصــ املــ
بــهــدف تــمــكــن املــواطــنــن مــن أصــحــاب 
املـــــــــــــهـــــــــــــارات الـــــــوطـــــــنـــــــيـــــــة )املـــــــســـــــتـــــــقـــــــلـــــــون(، 
ومساعدتهم عىل استثمار مهاراتهم 
وتحقيق دخــل مــن خــالــهــا، مــشــددة 
عــــىل أن كــــل الــــخــــدمــــات الـــتـــي تــقــدمــهــا 

املنصة للمواطنن »مجانية«.
وبــــــحــــــســــــب الــــــــــــــــــــوزارة ُتـــــــعـــــــد املــــنــــصــــة 
ــــيــــــف الــــــــــــــــــــــذايت، أول  ــــتــــــوظــ ــلــ ــ الـــــــوطـــــــنـــــــيـــــــة لــ

ــــنـــــصـــــة إلــــــكــــــرونــــــيــــــة وطـــــنـــــيـــــة تــــفــــاعــــلــــيــــة  مـ
تــربــط شــبــاب املــواطــنــن املستقلن مع 
الــــــــــجــــــــــهــــــــــات املـــــــخـــــــتـــــــلـــــــفـــــــة عــــــــــــىل مــــــســــــتــــــوى 
الــــــــدولــــــــة، حــــيــــث تـــــوفـــــر املــــنــــصــــة فـــرصـــة 
التقديم عىل املشروعات واستعراض 
الــــــــــــــخــــــــــــــرات، والــــــتــــــقــــــيــــــيــــــم والـــــــتـــــــطـــــــويـــــــر، 
وحلول الدفع اإللكروين باستخدام 
أدوات آمــــــــنــــــــة ومـــــــبـــــــتـــــــكـــــــرة، وذلـــــــــــــــك يف 
مـــجـــاالت تــخــصــصــيــة مــتــنــوعــة، مـــا من 
شــأنــه تــحــقــيــق لــلــمــســتــقــلــن مـــن خــال 

مسار مهني حيوي غري تقليدي.
وأشـــــــارت الــــــــوزارة - رداً عـــىل أهـــم 
ــــنـــــصـــــة واملــــســــجــــلــــن  ــــلـــــة مــــــــرتــــــــادي املـ ــئـ ــ أسـ
لـــديـــهـــا مــــن شــــبــــاب املــــواطــــنــــن - إىل أن 
املــنــصــة تــوّفــر تــدريــبــاً إلــكــرونــيــاً مجانياً 
لـــــــصـــــــاحـــــــب املــــــــــــهــــــــــــارة املـــــــســـــــتـــــــقـــــــل، خـــــــال 
الــــشــــهــــر األول مــــــن انــــضــــمــــامــــه إلــــيــــهــــا، 
ــــاً الســـــتـــــمـــــرار الــــعــــضــــويــــة،  ــــرطــ ــــعــــــد شــ وُتــ
ــــمــــــن الـــــــــتـــــــــدريـــــــــب أربـــــــعـــــــة  ــــتــــــضــ عــــــــــىل أن يــ
مــحــاور رئــيــســة، هـــي: »إدارة الــوقــت، 
والــتــســويــق الــشــخــي، وكــيــف تصبح 
مــــــســــــتــــــقــــــاً نـــــــــاجـــــــــحـــــــــاً، وأخـــــــــــــــــــــــرياً تـــــطـــــويـــــر 
املـــــــــــهـــــــــــارات الـــــــفـــــــنـــــــيـــــــة«، مــــــنــــــوهــــــة إىل أن 
ــــــن لــــــــــــــدى املـــــنـــــصـــــة  ــلـ ــ ــ ــــجـ ــ ــــــسـ املــــــــــواطــــــــــنــــــــــن املـ
يــــخــــضــــعــــون الحــــــقــــــاً لـــــــــــــدورات تـــدريـــبـــيـــة 
تـــــــخـــــــصـــــــصـــــــيـــــــة مـــــــــجـــــــــانـــــــــيـــــــــة يف مــــــــــجــــــــــاالت 

مهاراتهم.
وأوضـــــــــــــحـــــــــــــت أنــــــــــــــه تـــــــــــم تــــخــــصــــيــــص 
مــــــــجــــــــمــــــــوعــــــــة مـــــــــــــن املــــــــــــحــــــــــــفــــــــــــزات إلقـــــــــنـــــــــاع 
الـــــجـــــهـــــات الــــحــــكــــومــــيــــة بــــالــــتــــعــــامــــل مـــع 
املستقلن مــن الــكــوادر الــوطــنــيــة، من 
خال تنفيذ توصيات مجلس الوزراء 

بــــــشــــــأن تـــــوجـــــيـــــه 10% مــــــــن املـــــشـــــريـــــات 
الــحــكــومــيــة لــكــل جـــهـــة، إىل املــواطــنــن 

والشركات اململوكة لهم.
ــــــروط  وحــــــــــــددت الــــــــــــــــوزارة ثــــــاثــــــة شـ
لـــــــلـــــــتـــــــســـــــجـــــــيـــــــل يف املـــــــــــنـــــــــــصـــــــــــة الــــــــوطــــــــنــــــــيــــــــة 
لــــلــــتــــوظــــيــــف الـــــــــــــــذايت، أولـــــــهـــــــا أن يــــكــــون 
ــــــن مــــواطــــنــــي  الـــــــراغـــــــب يف الــــتــــســــجــــيــــل مـ
الدولة، والثاين أاّل يقل عمره عن 21 
سنة، بينما األخري أن يمتلك مهارة أو 
مــوهــبــة يف مــجــال األعــمــال، الفــتــة إىل 
ــــه يـــمـــكـــن لـــلـــمـــواطـــن تـــقـــديـــم عــــروض  أنــ
الــعــمــل يف املــنــصــة، بــمــجــرد التسجيل 
وإعــــــــداد صــفــحــتــه الـــخـــاصـــة، وإضـــافـــة 
الخدمات التي بإمكانه تقديمها وفق 
املشروع، مع إمكانية إضافة أكرث من 
ــــتـــــه، وكـــــذلـــــك  ــــفـــــحـ ــــال عـــــمـــــل يف صـ ــ ــــــجـ مـ
الــــــــتــــــــقــــــــديــــــــم عـــــــــــىل أكـــــــــــــــرث مـــــــــــن عـــــــــــــــرض يف 

الوقت نفسه.
ورداً عــــــــىل ســــــــــــؤال حــــــــــول كـــيـــفـــيـــة 
استقبال املواطنن املسجلن باملنصة 
لطلبات العمل من الجهات، ذكرت 
الوزارة أنه بمجرد اختيار جهة العمل 
أي خــــدمــــات مــــن مـــواطـــنـــن مــســجــلــن 
ــــتـــــم إخـــــــطـــــــارهـــــــم بـــطـــلـــب  ــــيـ بـــــاملـــــنـــــصـــــة، سـ
الخدمة عن طريق الريد اإللكروين، 
ومن خال التطبيق الذيك للمنصة، 
لتتم صياغة اتفاق نهايئ حول العمل 
وتــــســــعــــري الـــــخـــــدمـــــة، مـــــن خـــــــال عــمــل 

مـــقـــارنـــات مــعــيــاريــة بـــن الــخــدمــة الــتــي 
ســــيــــقــــدمــــهــــا املــــــــواطــــــــن ومـــــــــا يــــقــــابــــلــــهــــا يف 
الــســوق، ومـــن ثــم يــقــوم بــوضــع سعر 
تــــــنــــــافــــــي مــــــــع مــــــــــراعــــــــــاة نـــــــــــوع الـــــخـــــدمـــــة 
املقدمة وحجم العمل املطلوب، كما 
ــــنـــــه الــــــــتــــــــفــــــــاوض عـــــــــىل الــــــســــــعــــــر مـــع  يـــــمـــــكـ
الجهة، مؤكدة أن املواطن سيحصل 
عــــــــــــــىل مــــــــــقــــــــــابــــــــــل الـــــــــــــخـــــــــــــدمـــــــــــــات املــــــــقــــــــدمــــــــة 
لــلــجــهــات عـــن طــريــق الـــدفـــع إلــكــرونــيــاً 

عر املنصة. 
وقالت: »لضمان الحقوق املالية 
للمسجلن باملنصة، يتم حجز املبلغ 
كــامــاً مــن الجهة طالبة الــخــدمــة، يف 
املـــــحـــــفـــــظـــــة اإللـــــــكـــــــرونـــــــيـــــــة قــــــبــــــل تــــقــــديــــم 
الــخــدمــة تــحــت إشـــــراف إدارة املــنــصــة، 
ثـــــــــم يــــــتــــــم الـــــــــدفـــــــــع ألصـــــــــحـــــــــاب املـــــــــهـــــــــارات 
الــــــوطــــــنــــــيــــــة )املــــــســــــتــــــقــــــلــــــون( عــــــنــــــد إنــــــجــــــاز 
املـــشـــروع وأخــــذ مــوافــقــة الــجــهــة، كما 
يــتــم أخــــذ نــســبــة إنـــجـــاز املـــشـــروع بعن 
االعــتــبــار، حيث يتم خصم نسبة من 
املبلغ يف حــال عــدم اإلنــجــاز بالطريقة 
املــــــــطــــــــلــــــــوبــــــــة وفـــــــــــــــق ســــــــيــــــــاســــــــة الــــــــــشــــــــــروط 

واألحكام«.
ــــتـــــم تــــســــلــــيــــم املـــبـــلـــغ  وأكـــــــــــــدت أنـــــــــه يـ
ــــــدة تـــــــــراوح بـــــن 20 و30 يــــوم  ــــــال مـ خـ
عـــمـــل مـــــن تـــســـلـــيـــم الــــخــــدمــــة، عـــــىل أاّل 
يتم احتساب الضريبة عىل املواطنن 

إال إذا تجاوز العائد 375 ألف درهم.

محفزات حكومية للتعاون مع الكوادر 
الوطنية المستقلة

دورات »مجانية« 
الستثمار مهارات 

المواطنين في 
»التوظيف الذاتي«

»المنصة« توفر فرصة التقديم على المشروعات واستعراض الخبرات.  À  أرشيفية

أشرف جمال ■ أبوظبي
امتيازات

صت وزارة الموارد البشرية والتوطين االمتيازات التي يحصل 
ّ

لخ
عليها المواطن عند التسجيل في المنصة، في التعامل مع 

الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، وتعريفها 
بمهاراته ومواهبه، ما قد يؤهله للحصول على وظيفة دائمة 

فيها، إضافة إلى تحقيق دخل مادي، والتعرف إلى 
المشروعات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة المطروحة، 

 تمكين الشباب اإلماراتي من خالل 
ً
وتعزيز روح الريادة، وأخيرا

اكتساب خبرات عملية.
وأفادت بأن التسجيل بالمنصة ال يحتاج إلى رخصة تجارية أو 

 
ً
، كما ال يتطلب التسجيل أن يكون المواطن موجودا

ً
إلكترونية حاليا

 عن عمل.
ً
داخل الدولة، أو باحثا

المنصة الوطنية للتوظيف الذاتي أول 
منصة وطنية تربط شباب المواطنين 

المستقلين مع الجهات المختلفة.
التسجيل في المنصة ال يحتاج إلى رخصة تجارية أو 

.
ً
إلكترونية حاليا

الــــــــــصــــــــــحــــــــــة ووقــــــــــــايــــــــــــة  أعــــــــــلــــــــــنــــــــــت وزارة 
املـــجـــتـــمـــع إجـــــراءهـــــا أكـــــرث مــــن 38 ألـــف 
فــــــحــــــص جـــــــديـــــــد لــــــفــــــئــــــات مــــخــــتــــلــــفــــة يف 
املجتمع، باستخدام أفضل تقنيات 
الـــفـــحـــص الـــطـــبـــي وأحــــدثــــهــــا، تــمــاشــيــاً 
مـــــع خـــطـــتـــهـــا لـــتـــوســـيـــع وزيــــــــــادة نـــطـــاق 
الـــــــــــــفـــــــــــــحـــــــــــــوص يف الـــــــــــــــــــــدولـــــــــــــــــــــة، بـــــــــهـــــــــدف 
ــــبـــــكـــــر وحـــــصـــــر الـــــحـــــاالت  ــتــــــشــــــاف املـ ــ االكــ
املــــصــــابــــة بـــــفـــــريوس كــــــورونــــــا املـــســـتـــجـــد 
)كــــــــــــــــــوفــــــــــــــــــيــــــــــــــــــد-19( واملــــــــــــخــــــــــــالــــــــــــطــــــــــــن لــــــهــــــا 

وعزلهم.
وأســـــــــــــــــهـــــــــــــــــم تـــــــــكـــــــــثـــــــــيـــــــــف إجــــــــــــــــــــــــــــــــــراءات 
ــــيـــــع نـــطـــاق  ــــفـــــحـــــص وتـــــوسـ الــــتــــقــــي والـ
الـــفـــحـــوص عــــىل مـــســـتـــوى الـــــدولـــــة، يف 
الكشف عن 563 حالة إصابة جديدة 
بــــــــــــــفــــــــــــــريوس كـــــــــــــــــورونـــــــــــــــــا املـــــــــســـــــــتـــــــــجـــــــــد مـــــن 
جنسيات مختلفة، جميعها حاالت 
مــســتــقــرة وتــخــضــع لــلــرعــايــة الــصــحــيــة 

الازمة.
وبـــــذلـــــك يـــبـــلـــغ مـــجـــمـــوع الــــحــــاالت 

املسجلة 32 ألفاً و532 حالة.
كـــــمـــــا أعـــــلـــــنـــــت الــــــــــــــــــوزارة عـــــــن ثـــــاث 
حــــــاالت وفــــــاة ملـــصـــابـــن مــــن جــنــســيــات 
مـــــخـــــتـــــلـــــفـــــة، مـــــــــن تــــــــداعــــــــيــــــــات اإلصــــــــابــــــــة 
بـــالـــفـــريوس، لــيــبــلــغ عــــدد الـــوفـــيـــات يف 

الدولة 258 حالة.

ــــا  ــــهـ ــــفـ وأعــــــــــــربــــــــــــت الــــــــــــــــــــــــــوزارة عــــــــــن أسـ
وتعازيها ومواساتها لذوي املتوفن، 
وتـــــــــمـــــــــنـــــــــيـــــــــاتـــــــــهـــــــــا بـــــــــــالـــــــــــشـــــــــــفـــــــــــاء الـــــــــعـــــــــاجـــــــــل 

للمصابن.
وأهابت بأفراد املجتمع التعاون 
مــــــــــع الــــــــجــــــــهــــــــات الـــــــصـــــــحـــــــيـــــــة، والـــــتـــــقـــــيـــــد 
ــــاعـــــد  ــبـ ــ ــتـ ــ ــــالـ بـــــالـــــتـــــعـــــلـــــيـــــمـــــات وااللــــــــــــــتــــــــــــــزام بـ
االجــتــمــاعــي، ضــمــانــاً لــصــحــة الجميع 

وسامتهم.
كـــــمـــــا أعـــــلـــــنـــــت الــــــــــــــــــوزارة أيـــــــضـــــــاً عـــن 
شــــــفــــــاء 314 حــــــالــــــة جـــــــديـــــــدة ملــــصــــابــــن 
ــــيـــــهـــــم الـــــــتـــــــام مـــن  بـــــــالـــــــفـــــــريوس، وتـــــعـــــافـ
أعــراض املــرض، بعد تلقيهم الرعاية 

الصحية الازمة.
وبــــــذلــــــك يـــــكـــــون مــــجــــمــــوع حــــــاالت 

الشفاء 16 ألفاً و685 حالة.
أبوظبي ■ وام

»الصحة« تجري 38 ألف فحص 
»كورونا«

وجيه السباعي ■ دبي

ــــئـــــة الـــــصـــــحـــــة يف دبـــــي  ــــيـ حــــــــــــددت هـ
آلية خاصة إلباغ املرىض بنتائج 
الــــــــــفــــــــــحــــــــــوص الــــــــطــــــــبــــــــيــــــــة الــــــــخــــــــاصــــــــة 
بــــــــــــــــــفــــــــــــــــــريوس »كـــــــــــــــــــــــــــورونـــــــــــــــــــــــــــا« الــــــــــتــــــــــي 
يخضعون لــهــا، وطالبت الهيئة 
ــــلـــــة يف  ــــامـ ــــنــــــشــــــآت الــــصــــحــــيــــة الـــــعـ املــ
اإلمـــــارة بــاتــبــاع إجـــــراءات مــحــددة 
إلبـــــــــــــــــاغ املـــــــــــــــــرىض بــــــنــــــتــــــائــــــج فــــحــــص 
فــــــــــــــــــــــــــــــريوس كـــــــــــــــــــــورونـــــــــــــــــــــا املــــــــســــــــتــــــــجــــــــد 

)كوفيد-19( اإليجابية.

وأوضـــــــحـــــــت الــــهــــيــــئــــة أن عــىل 
املـــــــــنـــــــــشـــــــــأة إبـــــــــــــــــــاغ املــــــــــــصــــــــــــاب كــــــامــــــل 
ــــلـــــه الــــــقــــــانــــــوين  ــثـ ــ ــــمـ األهــــــــلــــــــيــــــــة، أو مـ
)الـــــــــــــويل، الـــــــــــويص، الـــــقـــــيـــــم(، عــن 
طــــــــــريــــــــــق املــــــــــكــــــــــاملــــــــــات أو الــــــــرســــــــائــــــــل 
الهاتفية، وتقديم شرح مفصل 
لـــــه عـــــن اإلرشـــــــــــــادات الــــتــــي يــتــعــن 
عــــلــــيــــه اتـــــبـــــاعـــــهـــــا لـــــلـــــعـــــزل الــــــــــــذايت، 
وطـــــرق مــكــافــحــة نـــقـــل الـــعـــدوى، 
وطـــــــمـــــــأنـــــــتـــــــه بــــــــــــــأن فـــــــــريـــــــــق الـــــصـــــحـــــة 
الــعــامــة ســيــتــواصــل مــعــه لتقييم 

وضعه الصحي.

أمين الجمال ■ دبي

ــــيـــــم مـــا  ــــلـ ــــتـــــعـ ــــيــــــة والـ نـــــفـــــت وزارة الــــــربــ
ــــبــــــعــــــض حــــــــــول تـــخـــصـــيـــص  تـــــــــداولـــــــــه الــ
مادة دراسية عن موضوع فريوس 

كورونا املستجد )كوفيد-19(.
ــــــدت الــــــــوزارة يف تــصــريــحــات  وأكـ
صـــــــحـــــــافـــــــيـــــــة، أمـــــــــــــــس، أنــــــــهــــــــا  وّجـــــــهـــــــت 
ــــائـــــق  املــــــــــــــدارس بــــتــــخــــصــــيــــص ثــــــــاث دقـ
مـــــــــــــــن كـــــــــــــــل حــــــــــصــــــــــة دراســـــــــــــــــــيـــــــــــــــــــة، ملــــــــــدة 
أسبوعن، لتوعية وتثقيف الطلبة 
عــــــــــــــــن )كـــــــــــــــــــــوفـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــد-19(، ولـــــــــــــــــــــم يــــــتــــــم 
تخصيص مادة دراسية جديدة عن 
هــذا املــوضــوع، كــمــا يعتقد البعض 
ويـــــــــتـــــــــم تـــــــــــــداولـــــــــــــه يف بــــــــعــــــــض املـــــــــواقـــــــــع 

اإلخبارية.
ــــبــــــق الـــــــــــــــــــوزارة حــــــالــــــيــــــاً نــــظــــام  وتــــــطــ
ــــايـــــة  ــــهـ ــــــى نـ ــتـ ــ ــ الـــــتـــــعـــــلـــــيـــــم عـــــــــن بــــــــعــــــــد، حـ
الــفــصــل الـــدرايس الــثــالــث مــن الــعــام 
الــــــــــــدرايس الـــــــجـــــــاري، الـــــــــذي ســـيـــكـــون 
آخـــــر دوام لـــلـــطـــلـــبـــة فـــيـــه يـــــوم الـــثـــاين 
مـــــــــن يــــــولــــــيــــــو املـــــــقـــــــبـــــــل، فـــــيـــــمـــــا تــــخــــتــــتــــم 
الـــــــهـــــــيـــــــئـــــــة األكــــــــــاديــــــــــمــــــــــيــــــــــة دوامـــــــــــــهـــــــــــــا يف 

التاسع من الشهر نفسه.
ومن جهة أخرى، يؤدي طلبة 
ــــفـــــوف مــــــن الـــــــرابـــــــع حــــتــــى الــــــــــ12،  الـــــصـ
األسبوع املقبل، اختبارات مركزية 
قـــــــصـــــــرية، يف ثـــــــــاث مـــــــــــواد دراســـــــيـــــــة: 
الــــــــــــــــلــــــــــــــــغــــــــــــــــة الــــــــــــــــــعــــــــــــــــــربــــــــــــــــــيــــــــــــــــــة، والــــــــــــــلــــــــــــــغــــــــــــــة 
االنــــــــجــــــــلــــــــيــــــــزيــــــــة، والـــــــــــعـــــــــــلـــــــــــوم، وزمـــــــــــن 

اإلجابة يف كل امتحان 30 دقيقة.

»صحة دبي« تحدد آلية لإلبالغ 
بنتائج فحوص »كورونا«

»التربية« تنفي تخصيص مادة 
دراسية عن »كورونا«

563
إصابة جديدة بالفيروس، 
و314 حالة شفاء، وثالث 
وفيات.

وزارة التربية وّجهت المدارس 
بتخصيص ثالث دقائق من كل حصة 

لتوعية الطلبة عن )كوفيد-19(.  
À  أرشيفية

»الهيئة« طالبت المنشآت الصحية بتوعية المريض بطرق 
العزل الذاتي. ■ أرشيفية
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أكــــد املـــديـــر الــتــنــفــيــذي لــقــطــاع الــتــنــمــيــة 
والـــــرعـــــايـــــة االجــــتــــمــــاعــــيــــة بـــهـــيـــئـــة تــنــمــيــة 
املجتمع يف دبي، حريز املر بن حريز، 
أن حالة واحدة من كبار املواطنني يف 
دبــــي تــعــرضــت لــحــالــة طـــارئـــة وطــلــبــت 
املـــســـاعـــدة عـــر نــظــام اإلنــــــذار املــثــبــت يف 
منازل كبار املواطنني الذين يعيشون 
بمفردهم خالل فرتة الحجر املنزيل، 
الـــتـــي طــبــقــت الــــتــــزامــــاً بــتــنــفــيــذ الــخــطــط 
الــــوقــــائــــيــــة لـــلـــحـــد مـــــن انــــتــــشــــار فـــــروس 

كورونا.
وقـــال حــريــز لــــ»اإلمـــارات الــيــوم«، 
إن حـــالـــة واحـــــدة اســتــخــدمــت الــنــظــام 
خـــــــــــالل الــــــشــــــهــــــريــــــن املــــــــاضــــــــيــــــــني، عـــــــازيـــــــاً 
الـــســـبـــب إىل عــــــدم تــــوقــــف الـــهـــيـــئـــة عــن 
ــــــني  ــــمـ ــ ــيـ ــ ــ ــــقـ ــ زيـــــــــــــــــــــــــــــارة كــــــــــــبــــــــــــار املـــــــــــــواطـــــــــــــنـــــــــــــني املـ
ــــهــــــم،  ــيــ ــ ــلــ ــ بـــــــــمـــــــــفـــــــــردهـــــــــم لــــــــالطــــــــمــــــــئــــــــنــــــــان عــ
والــــــــــــتــــــــــــأكــــــــــــد مـــــــــــــن ســــــــالمــــــــتــــــــهــــــــم وتـــــــــوفـــــــــر 
احتياجاتهم، بــاإلضــافــة إىل استمرار 
التواصل الهاتفي اليومي معهم من 

قـــبـــل مـــوظـــفـــي الــهــيــئــة املـــســـؤولـــني عــن 
الـــــــخـــــــدمـــــــة، والـــــتـــــنـــــســـــيـــــق الـــــــــفـــــــــوري مـــع 
الــقــائــم عــى رعــايــة الــشــخــص يف حــال 
احــتــيــاجــه أي مــســاعــدة أو خــدمــة من 

أي نوع. 
وأطلقت هيئة تنمية املجتمع يف 
دبــــــــــــــــــي نــــــــــــظــــــــــــام »إنــــــــــــــــــــــــــــــــــــذار« عــــــــــــــــــام 2015 
بالتعاون مــع شرطة دبــي ومؤسسة 
دبـــــــي لــــخــــدمــــات اإلســـــــعـــــــاف، ويـــتـــكـــون 
الـــــنـــــظـــــام مـــــــن تــــقــــنــــيــــة طـــــورتـــــهـــــا اإلدارة 
الــعــامــة لــلــخــدمــات الــذكــيــة يف شــرطــة 
دبــــــــي، تـــــؤّمـــــن اســــتــــجــــابــــة ســــريــــعــــة ألي 

خــطــر مــتــوقــع قـــد يـــهـــدد حـــيـــاة أو أمــن 
كبار املواطنني يف إمارة دبي. 

ويــتــمــيــز نـــظـــام إغـــاثـــة املــســنــني من 
خــالل التقنية الذكية باالعتماد عى 
أجـــهـــزة إنــــذار نــوعــيــة يــتــم الــتــحــكــم بها 
عــــــن بـــــعـــــد بـــــواســـــطـــــة أزرار تــــثــــبــــت عـــى 
شــــــــــــريــــــــــــط يــــــــضــــــــعــــــــه كــــــــــبــــــــــر الــــــــــــســــــــــــن عـــــى 
مــــــعــــــصــــــمــــــه، أو عــــــــــى جــــــــــــــــدار الــــــغــــــرفــــــة 
ــــه الـــــــضـــــــغـــــــط عـــــــــــى الـــــــــــزر  ــــنــ ــــكــ ــــمــ بــــــحــــــيــــــث يــ

املــطــلــوب بــســرعــة فـــور اســتــشــعــاره أي 
خطر أو عارض صحي.

وذكــر حريز أن عــدد املستفيدين 
مــــن الــــخــــدمــــة وصــــــل إىل 76 مــــن كـــبـــار 
املواطنني املسجلني لــدى هيئة تنمية 
املــجــتــمــع يف بــرنــامــج »ولــيــف« للرعاية 
املــــــــنــــــــزلــــــــيــــــــة، وذلــــــــــــــــك خـــــــــــــالل الـــــــســـــــنـــــــوات 

الخمس املاضية.
وأشار حريز إىل أن النظام يرتبط 

بــــــأجــــــهــــــزة اإلنــــــــــــــــذار بـــــغـــــرفـــــة الــــعــــمــــلــــيــــات 
بــــشــــرطــــة دبــــــــــي، الـــــتـــــي يـــصـــنـــفـــهـــا بـــأنـــهـــا 
ــــار املــــــــواطــــــــنــــــــني، مــــــــا يـــتـــيـــح  ــــبــ ــــكــ حـــــــــــــاالت لــ
اســتــخــدامــهــا مـــن قــبــل كـــبـــار املــواطــنــني 
أو القائمني عى رعايتهم عند وقوع 
الــــحــــاالت الــــطــــارئــــة، لــطــلــب املـــســـاعـــدة 
ــــة لــــلــــغــــايــــة،  ــــعــ ــــريــ بــــطــــريــــقــــة ســــهــــلــــة وســ
بــمــجــرد الــضــغــط عـــى الـــــزر، لــتــتــواجــد 
ســــــــيــــــــارة لـــــلـــــشـــــرطـــــة وســــــــــيــــــــــارة إســــــعــــــاف 
ــــيـــــت كـــبـــر  ــــنـــــد بـ ــــيــــــايس عـ خـــــــــالل وقـــــــــت قــ

السن.

يــذكــر أن هيئة تنمية املجتمع يف 
دبي عززت نظام خدمات رعاية كبار 
املـــــــــــواطـــــــــــنـــــــــــني املــــــــقــــــــيــــــــمــــــــني يف مـــــــنـــــــازلـــــــهـــــــم 
بـــــــمـــــــفـــــــردهـــــــم بـــــــفـــــــريـــــــق مــــــــــن املـــــتـــــطـــــوعـــــني 
ــــلـــــقـــــت عـــلـــيـــه  شــــكــــلــــتــــه عـــــــــام 2018، أطـ
»بــــرنــــامــــج ولــــيــــف الــــتــــطــــوعــــي«، وذلـــــك 
بـــــــــــهـــــــــــدف عـــــــــــــــــدم جـــــــــعـــــــــل زيــــــــــــــــــــــــــارة املـــــــســـــــن 
ــــمـــــل إدارة كــــبــــار  ــــريـــــق عـ ــــفـ مــــــحــــــصــــــورة بـ
املــواطــنــني ومــوظــفــي الــهــيــئــة، وإتــاحــة 
ــــنــــــني مـــن  املــــــجــــــال لــــتــــمــــكــــني كـــــبـــــار املــــــواطــ

االندماج مع بقية فئات املجتمع.

النظام عبارة عن تقنية تؤّمن استجابة سريعة 
ألي خطر قد يهدد حياة أو أمن كبار المواطنين.

ًهيئة تنمية المجتمع تتابع حالتهم الصحية 
والنفسية يوميا

»إنذار« ينقذ كبار 
المواطنين خالل 

الحجر المنزلي
في دبي

هنادي أبونعمة ■ دبي

هيئة تنمية المجتمع تعزز خدمات رعاية كبار المواطنين. ■ أرشيفية

رعاية كبار المواطنين

يعمل برنامج »وليف« للرعاية المنزلية الذي أطلقته الهيئة في 
عام 2013 على رعاية وتحسين نوعية حياة كبار المواطنين من 

مواطني دبي، الذين يعيشون بمفردهم بسبب عدم وجود أبناء 
أو أقارب من الدرجة األولى للقيام برعايتهم. 

ويقدم البرنامج مجموعة من خدمات الرعاية الالزمة لهم في 
منازلهم وذلك من خالل اختصاصيين اجتماعيين وموظفي رعاية 

مدربين على االهتمام والعناية بهم، وفق أفضل الممارسات، بما 
يضمن احترام كرامتهم واستقالليتهم.

حريز المر بن حريز:

الشخص يستطيع طلب 
المساعدة عند 

استشعاره أي خطر عبر 
الضغط على زر.
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حالة استفادت من نظام 
اإلنذار الفوري المخصص 
لكبار المواطنين خالل 5 
سنوات.

ــــلــــــديــــــة دبــــــــــا الــــــفــــــجــــــرة خــــــالل  ــــقــــــت بــ ــــلــ أغــ
األســبــوعــني املــاضــيــني ســتــة صــالــونــات 
نـــســـائـــيـــة يف املـــديـــنـــة واملــــنــــاطــــق الــتــابــعــة 
لـــــــهـــــــا، بــــــعــــــد أن ثــــــبــــــت عـــــــــــدم الـــــتـــــزامـــــهـــــا 
بــــــــالــــــــقــــــــرارات الــــــوقــــــائــــــيــــــة الــــــــــصــــــــــادرة عـــن 
ــلـــــديـــــة والـــــــضـــــــوابـــــــط واالشـــــــــرتاطـــــــــات  ــ ــبـ ــ الـ
الـــــصـــــحـــــيـــــة، وذلـــــــــــك يف إطـــــــــــار الـــــتـــــدابـــــر 
االحـــرتازيـــة الــهــادفــة إىل تــحــقــيــق أعــى 
مـــــــــــســـــــــــتـــــــــــويـــــــــــات الـــــــــــصـــــــــــحـــــــــــة والـــــــــــســـــــــــالمـــــــــــة 
لـــلـــمـــجـــتـــمـــع، إثـــــــر الـــــحـــــمـــــالت الــــرقــــابــــيــــة 
والــتــفــتــيــشــيــة الـــدوريـــة واملــفــاجــئــة عى 
الــصــالــونــات، بينما لــم يتم إغــالق أي 

صالون رجايل.
وأفـــــــــــــــــــــــاد مــــــــــديــــــــــر عـــــــــــــــام بــــــــلــــــــديــــــــة دبــــــــا 
ــــالـــــم  الــــــــفــــــــجــــــــرة، املـــــــهـــــــنـــــــدس حــــــســــــن سـ
الــــــيــــــمــــــاحــــــي، بـــــــأنـــــــه يـــــتـــــم إجـــــــــــــــراء مـــســـح 
كــامــل لــلــصــالــونــات ومـــراكـــز التجميل 
ــــيـــــة بـــشـــكـــل دوري  ــــالـ الــــنــــســــائــــيــــة والـــــرجـ
ــــــط  ــــوابـ ــ ــــــضـ ــــالـ ــ ــــــد مـــــــــــن الــــــــتــــــــزامــــــــهــــــــا بـ ــــأكـ ــ ــتـ ــ ــ ــلـ ــ ــ لـ
والـــــــــشـــــــــروط االحــــــــــــرتازيــــــــــــة، وذلــــــــــــك مـــن 
خــــــــــــــــــالل حـــــــــــمـــــــــــالت رقـــــــــــابـــــــــــيـــــــــــة مــــــكــــــثــــــفــــــة، 
خــــصــــوصــــاً بـــعـــد الــــســــمــــاح لـــهـــا بــــإعــــادة 
ــــا مـــــــــرة أخـــــــــــرى شـــــرط  ــــهـ ــــالـ ــــمـ مــــــــزاولــــــــة أعـ
اســــــــتــــــــيــــــــفــــــــائــــــــهــــــــا والــــــــــــتــــــــــــزامــــــــــــهــــــــــــا بـــــتـــــطـــــبـــــيـــــق 
االشـــــــــــرتاطـــــــــــات املــــــــصــــــــرح بـــــهـــــا مــــــــن قـــبـــل 

البلدية.
وأكـــــــــــــــــد أن جــــــمــــــيــــــع الـــــــصـــــــالـــــــونـــــــات 
الــنــســائــيــة الـــتـــي تـــم ضــبــطــهــا وإغــالقــهــا 
لـــم تــلــتــزم بــتــطــبــيــق االشــــرتاطــــات الــتــي 
شــــمــــلــــت االلــــــــتــــــــزام بـــــوضـــــع الــــكــــمــــامــــات 
ــــفــــــني  ــــمــــــوظــ ــلــ ــ والـــــــــــــــقـــــــــــــــفـــــــــــــــازات الــــــــطــــــــبــــــــيــــــــة لــ

واملــتــعــامــلــني إىل جــانــب عـــدم االلـــتـــزام 
بـــاســـتـــقـــبـــال الــــزبــــائــــن عــــن طــــريــــق حــجــز 
املــــــواعــــــيــــــد لــــطــــلــــب الــــــخــــــدمــــــة، لـــضـــمـــان 
الصحة والسالمة العامة للجميع، 
والتأكد من تعقيم املركز أو الصالون 
بــشــكــل دائــــــم، مــــؤكــــداً أن قـــــرار إغـــالق 
الصالونات يأيت يف إطار الحرص عى 
ســــالمــــة األفــــــــــراد وصـــحـــتـــهـــم الـــعـــامـــة، 

وذلــــــــــــــك عـــــــــى ضـــــــــــوء انـــــــتـــــــشـــــــار فـــــــــروس 
كورونا.

وأوضــح اليماحي أن البلدية لن 
تتهاون يف مخالفة أي مــركــز تجميل 
أو صــــــــــالــــــــــون ال يـــــــلـــــــتـــــــزم بــــــــــــــاإلجــــــــــــــراءات 
والــــــــــــضــــــــــــوابــــــــــــط الــــــــــــــــــصــــــــــــــــــادرة، الــــــــــتــــــــــي تـــــم 
تـــــــعـــــــمـــــــيـــــــمـــــــهـــــــا عــــــــــــــى جــــــــمــــــــيــــــــع املــــــــنــــــــشــــــــآت 
املـــعـــنـــيـــة، مــــشــــراً إىل أهـــمـــيـــة الـــتـــعـــاون 

بــني الجمهور والــجــهــات املــســؤولــة يف 
حـــــــــال رصـــــــــد أيـــــــــة مــــخــــالــــفــــة داخــــــــــــل أي 
مركز تجميل أو صالون تابع ملنطقة 
دبا الفجرة، وذلك من أجل تحقيق 
ــــتـــــدابـــــر الـــتـــي  األهـــــــــــداف املــــــرجــــــوة مـــــن الـ
وضعت لحماية املجتمع يف الظروف 
ــــة الـــــــحـــــــالـــــــيـــــــة. وأشــــــــــــــــــار إىل أن  ــيــ ــ الــــــصــــــحــ
البلدية أغلقت أربــع منشآت تمثلت 
مــــخــــالــــفــــاتــــهــــا يف عــــــــدم االلــــــــتــــــــزام بـــشـــأن 
اإلجــراءات االحرتازية والوقائية التي 
مــــــــــــن شــــــــأنــــــــهــــــــا حــــــــمــــــــايــــــــة املـــــــجـــــــتـــــــمـــــــع مــــن 
مــــــــخــــــــاطــــــــر انـــــــــتـــــــــقـــــــــال فــــــــــــــــــروس كـــــــــورونـــــــــا 
املــســتــجــد )كــــوفــــيــــد19(، وعـــــدم الـــتـــزام 
الـــــــــــعـــــــــــامـــــــــــلـــــــــــني بـــــــــــــــــــــارتـــــــــــــــــــــداء الــــــــــكــــــــــمــــــــــامــــــــــات 
والــــقــــفــــازات وعـــــدم الــتــقــيــد بــــإجــــراءات 
الــــتــــبــــاعــــد االجــــتــــمــــاعــــي، وعــــــــدم وجـــــود 
بــــطــــاقــــة صــــحــــيــــة لــــلــــعــــامــــلــــني، وكــــذلــــك 
مــــــــــخــــــــــالــــــــــفــــــــــتــــــــــهــــــــــم لــــــــــــــــعــــــــــــــــدم الـــــــــــتـــــــــــزامـــــــــــهـــــــــــم 
بـــــــــاالشـــــــــرتاطـــــــــات الـــــصـــــحـــــيـــــة، والـــــعـــــمـــــل 

دون رخصة صادرة عن البلدية.
ونــــــــــــــــــــــــــــــوه بــــــــــــالــــــــــــجــــــــــــهــــــــــــود املـــــــــســـــــــتـــــــــمـــــــــرة 
لـــــــــلـــــــــحـــــــــمـــــــــالت والـــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــوالت الـــــــــــــــدوريـــــــــــــــة 
واملفاجئة لفرق التفتيش يف البلدية 
ــــنـــــة دبـــــا  عــــــى جــــمــــيــــع املـــــنـــــشـــــآت يف مـــــديـ

الفجرة واملناطق التابعة لها.
ــــهــــــور  ــــمــ ونــــــــــــاشــــــــــــدت الـــــــبـــــــلـــــــديـــــــة الــــــجــ
ضــــــــــــــــــــــــرورة اإلبــــــــــــــــــــــــالغ الــــــــــــــفــــــــــــــوري عــــــــــــن أي 
ــــفــــــة مـــــــــن خــــــــــــالل االتــــــــــصــــــــــال عـــى  ــــالــ مــــــخــ
الـــــرقـــــم ) 092443399 ( الـــــــذي يــعــمــل 
عـــى مــــدار الــســاعــة، أو الــتــواصــل عر 
قنوات التواصل االجتماعي الخاصة 
dibbamun@ التــــخــــاذ اإلجـــــــراءات 

القانونية تجاه املخالفني  .

سمية الحمادي ■ دبا الفجيرة

لم تلتزم بالكمامات والقفازات وحجز المواعيد

إغالق 6 صالونات نسائية خالفت 
اإلجراءات االحترازية في دبا الفجيرة

الصالونات الرجالية في دبا الفجيرة ملتزمة بتطبيق الشروط الصحية.  
■ من المصدر

حسن اليماحي:

البلدية لن تتهاون في 
مخالفة أي مركز تجميل أو 

صالون.

ــــقـــــدت »ورشــــــــــة حــــكــــومــــة دبــــــي«  عـ
اجتماعاً لفريق القيادة ملناقشة 
تــــطــــبــــيــــق اإلجــــــــــــــــراءات الـــحـــكـــومـــيـــة 
االحـــــــــــــــــــرتازيـــــــــــــــــــة املــــــــــعــــــــــمــــــــــول بـــــــــهـــــــــا يف 
ــــــد مـــــــــــن تــــــــداعــــــــيــــــــات  ــــــحـ ـــلـ ـــ الـــــــــــــدولـــــــــــــة لـ
ــــيـــــد-19«، حـــرصـــاً  فــــــروس »كـــــوفـ
ــــة  ــيــ ــ ــنــ ــ عــــــــــى دعـــــــــــــم الــــــــجــــــــهــــــــود الــــــوطــ
لـــــضـــــمـــــان صـــــحـــــة وســــــالمــــــة وأمــــــن 

املجتمع.
واســــــــــــــــتــــــــــــــــعــــــــــــــــرض االجــــــــــــتــــــــــــمــــــــــــاع 
الــــخــــطــــة االســــرتاتــــيــــجــــيــــة املــــحــــّدثــــة 
التي اعتمدتها الورشة يف سبيل 
دعـــــــــــــــــــم الــــــــــــجــــــــــــهــــــــــــود الــــــــــوطــــــــــنــــــــــيــــــــــة يف 
مواجهة أزمة »كورونا«، فضالً 
عــــــــــن طـــــــــــــرح اقـــــــــــــرتاحـــــــــــــات جـــــــديـــــــدة 
حـــــــــول تـــــعـــــزيـــــز الــــــتــــــدابــــــر املــــتــــخــــذة 
لــــلــــحــــفــــاظ عــــــى ســـــالمـــــة مـــوظـــفـــي 
ومــــــتــــــعــــــامــــــي الــــــــــورشــــــــــة وطـــــــواقـــــــم 
شـــــــــــــــــركـــــــــــــــــات الـــــــــتـــــــــعـــــــــهـــــــــيـــــــــد وأفـــــــــــــــــــــــــــراد 
املــــــــــــــجــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــع، انــــــــــــــــســــــــــــــــجــــــــــــــــامــــــــــــــــاً مــــــــع 
تـــــــــوصـــــــــيـــــــــات الــــــــــقــــــــــيــــــــــادة الــــــــرشــــــــيــــــــدة 
بـــتـــوحـــيـــد وتـــوجـــيـــه الـــجـــهـــود نــحــو 
ــــــة ســــكــــان  ــــــالمـ ــــايـــــة صـــــحـــــة وسـ حـــــمـ
الدولة من مواطنني ومقيمني.

وأفـــــــــــــــــــــــــاد املـــــــــــــديـــــــــــــر الـــــــتـــــــنـــــــفـــــــيـــــــذي 
لــــــــ»ورشـــــــة حــــكــــومــــة دبــــــــــي«، فـــهـــد 
الـــرئـــيـــي، بــــأن الــــورشــــة تـــواصـــل 
مـــــــتـــــــابـــــــعـــــــتـــــــهـــــــا الـــــــحـــــــثـــــــيـــــــثـــــــة ألحــــــــــــدث 
املستجدات املحلية والدولية يف 
مــــــــــــا يــــــتــــــعــــــلــــــق بــــــــانــــــــتــــــــشــــــــار فــــــــــــروس 
»كــــــــــورونــــــــــا« املـــــســـــتـــــجـــــد، مــــــشــــــدداً 
عــــــى االلـــــــتـــــــزام املــــســــتــــمــــر بـــتـــطـــبـــيـــق 
اإلجـــــــــراءات االحـــــرتازيـــــة املـــعـــمـــول 
بــهــا يف اإلمـــــارات وتــقــديــم كـــل مــا 
ــــايـــــة صـــــحـــــة وســـــالمـــــة  ــــمـ يــــــلــــــزم لـــــحـ

املوظفني واملتعاملني. 
وأضـــاف أن االجــتــمــاع شكل 
منصة تفاعلية مهمة للتعريف 
بــــمــــالمــــح الــــخــــطــــة االســــرتاتــــيــــجــــيــــة 
املحّدثة بما يتواءم واملستجدات 
ــــــوف عــــــى آخــــر  ــــوقـ ــ األخــــــــــرة مــــــع الـ
الــــتــــطــــورات ذات الـــصـــلـــة بـــالـــوبـــاء 
الـــعـــاملـــي، حـــيـــث تــــم طــــرح حــزمــة 
ــــــن املــــــقــــــرتحــــــات الــــــجــــــديــــــدة الــــتــــي  مـ
تدعم التدابر الوقائية الداعمة 
ملــســاعــي الــتــخــفــيــف مــن تــداعــيــات 

الظروف الراهنة. 
دبي ■ اإلمارات اليوم

»ورشة حكومة دبي« تناقش 
اإلجراءات الحكومية االحترازية

االجتماع استعرض الخطة االستراتيجية المحّدثة. ■ من المصدر

https://www.emaratalyoum.com/
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وضع الجوائح ووباء 
»كورونا«

يعيش العالم أزمة اقتصادية كربى، بسبب انتشار فريوس 
»كورونا«، ترتب عليها توقف النشاط االقتصادي، يف كثري من 

القطاعات الصناعية والسياحية واالستثمارية الخاصة والعامة، 
فضالً عن املؤسسات الحكومية؛ ما يستدعي النظر يف ترتب آثار 

رين واملقاولني  العقود املربمة بني املستثمرين مع الصانعني واملطوِّ
واملوردين، والعقود الخدمية التي توقف تطبيقها واالستفادة 

منها أثناء الحجر الصحي من حجوزات طريان وفنادق وصاالت 
وغري ذلك.

وهنا تكمن املشكلة يف أثر تلك العقود، السيما مع توجيه 
الحكومات بضرورة التعامل مع أطراف التعاقد بمرونة كافية؛ 

من إنظار املعسر، أو تحليله من العقد، وهذا يستدعي النظر 
الفقهي االجتهادي ملعالجة هذه اآلثار التعاقدية.

وقد بادرت ندوة الربكة يف عددها 40، برعاية الشيخ صالح 
كامل )رحمه الله(، قبيل وفاته بأيام، بجعل موضوع الجوائح 

محور الندوة العاملية التي دعا لها، وتداعى لها علماء الشريعة 
 ،»zoom« اإلسالمية من مختلف الدول، عرب املنصة اإللكرتونية
فطرحت عدة محاور منها: االلتزامات اآلجلة يف عقود املؤسسات 

املالية والتمويلية وما نتج عنها من تعرث يف سداد الديون، وعقود 
املقاوالت والتوريدات وما شابهها من العقود مرتاخية التنفيذ، 
وعقود اإلجارة، وحجوزات الفنادق والطريان، وخدمات النقل 

والشحن والتعليم الخاص، ورسوم الخدمات العامة مثل 
الكهرباء واملاء واالتصاالت، وعقود العمل يف ظل الجائحة 

ومعالجة آثارها، واالستفادة من األموال املجنبة يف املؤسسات 
املالية اإلسالمية والشركات، وموضوع تعرث إطفاء الصكوك. 

وكان بحث إمكانية تطبيق نظرية وضع الجوائح التي سبقت 
الشريعة اإلسالمية إليها، بحثًا جاداً؛ أخذاً بما رواه مسلم من 

حديث جابر، ريض الله تعاىل عنه، أن النبي، صىل الله عليه 
وسلم، »أمر بوضع الجوائح«، وهي جمع جائحة، أصلها ما 

يحصل للزرع من آفة فتتلفه، فلعل من اشرتى الثمر قبل 
حصاده أن يخسر ما اشرتاه، كما وضحه حديث أنس أن النبي، 

صىل الله عليه وسلم، نهى عن بيع ثمر التمر حتى يزهو، ثم 
قال: »أرأيَت إن منع الله الثمرة، بم تستحل مال أخيك؟«، وما 

اقتضته قواعد الشريعة العامة من رفع الضرر، وتحقيق 
مقاصدها يف حفظ الحقوق، فكانت أصالً لنظرية وضع 

الجوائح، وما يسميه فقهاء القانون »الظروف الطارئة أو القوة 
القاهرة«.

وبعد طرح أكاديمي راٍق، ونقاش حر مفيد، خرجت الندوة 
املباركة ببيان ختامي تضمن ما تقتضيه الشريعة اإلسالمية من 
أحكام تناسب وضع هذه الجائحة بتفصيالت كثرية، من أهمها 

أنه إذا كان الحق قد ترتب عىل املتعامل باستيفاء املنفعة فأصابه 
إعسار فيجب إنظاره، وإن كان موسراً فيجب عليه الوفاء، وأن 

النظر يف تعديل الحقوق وااللتزامات العقدية ممكن، سواء 
أكانت عقود مقاوالت أم عقود توريد أم ما شابهها من عقود 

مرتاخية التنفيذ، وذلك بصورة توزع القدر املتجاوز فيه من 
الخسارة عىل الطرفني املتعاقدين، كما يجوز ألطراف العقد 

فسخه يف جميع العقود التي لم يتم تنفيذها، إذا كان الفسخ 
أصلَح للمتعهد أو امللتزم، مع تعويض عادل للملتزم له.

وأما موضوع حجوزات الطريان والفنادق والصاالت والتعليم 
ونحوها، فما كان قد تمت االستفادة منها فيجب الوفاء بها، 

عىل وفق ما تقرر يف املوضوع األول من التفرقة بني املوسر 
واملعسر، وما لم يتم فيعدل إىل الرتايض بني تأجيل العقود حتى 

تنتهي األزمة، أو فسخها بحسب ما تقتضيه مصلحة الجميع، 
مع وجوب رد مبالغ الحجز لعدم استحقاقها.

وأما التعليم فيفرق فيه بني ما تم االستيفاء منه، فيجب 
الوفاء برسومه، وما لم يتم أو حدث تطور يف أدائه بوسائل 

التقنية املرئية، فكانت التكلفة معه أقل مما لو كان حضوريًا، 
فتعدل االلتزامات بما تقتضيه العدالة بني املستفيد واملؤسسة.

وأما عقود العمل وما طرأ لها من تعطل مزاولة، فيفرق بني 
ما كان قد باشره وما توقف عنه، بما تقتضيه األنظمة املرعية يف 

الدول، ومراعاة مصلحة املؤسسات والعاملني عىل حد سواء..
يف تفصيالت يطول شرحها، وينبغي عىل الجهات 

التشريعية والقضائية االستفادة من مخرجات الندوة هذه، وما 
سبقها من قرارات مجمعية بخصوص الظروف الطارئة، وما 
سيلحقها من بحث فقهي وقانوين يؤصل ملثل هذه الظروف 

االستثنائية، حتى تكون األمور واضحة املعالم سهلة التطبيق.
وبالله التوفيق.

٥ دقائق

د. أحمد بن عبدالعزيز الحداد *

* »كبير مفتين مدير
 إدارة اإلفتاء في دبي«

أحمد عابد À أبوظبي

تـــوقـــع عـــضـــو االتــــحــــاد الـــعـــربـــي لــعــلــوم 
الفضاء والفلك، إبراهيم الجروان، 
ــــهــــــد األجـــــــــــــــــــــزاء الــــــجــــــنــــــوبــــــيــــــة مــــن  أن تــــــشــ
الــــــــجــــــــزيــــــــرة الــــــعــــــربــــــيــــــة ظــــــــاهــــــــرة كـــــســـــوف 
حلقي للشمس، يوم األحد 21 يونيو 
املقبل، وسيشاهد الكسوف جزئياً يف 
اإلمــــــــــــــــــارات بــــنــــســــبــــة تـــــــجـــــــاوز 93% عـــنـــد 
ــــة الـــــــغـــــــربـــــــيـــــــة مــــن  ــ ــيـ ــ ــ ــــوبـ ــ ــنـ ــ ــ ــــجـ ــ األطـــــــــــــــــــــــراف الـ
الـــــــدولـــــــة، و82% يف مــــنــــاطــــق الـــــجـــــزر، 
حـــــيـــــث ســـــيـــــبـــــدأ يف الــــــســــــاعــــــة 08:12، 
 11:12 الــــــــــــــســــــــــــــاعــــــــــــــة  وســــــــــيــــــــــنــــــــــتــــــــــهــــــــــي يف 
بالتوقيت املحيل، وستكون ذروته يف 
الــــــســــــاعــــــة 09:35 بـــــالـــــتـــــوقـــــيـــــت املــــحــــيل 

لإلمارات.
وقال الجروان: »ستتم مشاهدة 
الـــــــكـــــــســـــــوف جـــــــزئـــــــيـــــــاً يف بـــــقـــــيـــــة مــــنــــاطــــق 
الـــــــجـــــــزيـــــــرة الــــــعــــــربــــــيــــــة، حـــــيـــــث ســــيــــكــــون 
بنسبة 60% يف املناطق الشمالية من 
الـــجـــزيـــرة الــعــربــيــة، ويـــشـــاهـــد يف بقية  

بلدان الشرق األوســط وشــرق أوروبــا 
واملــــــــنــــــــاطــــــــق األخـــــــــــــــــرى يف آســـــــيـــــــا بـــنـــســـب 

متفاوتة«. 
وأوضـــــــــــــــــح أن الـــــــكـــــــســـــــوف يـــــحـــــدث 
عــنــدمــا يـــمـــّر قــــرص الــقــمــر أمـــــام قــرص 
الــشــمــس، بــأشــكــال مــتــعــددة حسب 

ُبــعــد القمر ومــوقــع مــركــَزي الشمس 
والقمر، إما جزئياً أو كلياً أو حلقياً، 
وبــســبــب بــيــضــاويــة مـــــدار الــقــمــر حــول 
حـــــــــــــول  األرض  ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدار  األرض، 
الــــــشــــــمــــــس، فــــــــــإن الــــــكــــــســــــوف الـــحـــلـــقـــي 
يــحــدث عــنــدمــا يــكــون الــقــمــر يف نقطة 

ــــمــــــر(،  ــــقــ ــــيــــــدة عــــــــن األرض )أوج الــ ــــعــ بــ
ــــار الـــــكـــــســـــوف  ــ ــــــسـ ــــــك فــــــــــإن عــــــــــرض مـ ــــذلـ ــ لـ
الحلقي ومدته تكون يف العادة أكرب 
مــــــن الـــــكـــــســـــوف الــــــكــــــيل، وأكــــــــــرب عــــرض 
ــــكــــــســــــوف الــــــكــــــيل لــــلــــشــــمــــس ال  ملــــــســــــار الــ
يتجاوز 270 كيلومرتاً يف حاالت نادرة 
وعــــــادة مـــا يـــكـــون دون ذلـــــك، كـــمـــا أن 
فـــرتة الــكــســوف الــحــلــقــي قـــد تــصــل إىل 
ـــــن أن أقـــــــى مــــدة  ــــيـــــقـــــة، يف حـ 12 دقـ
كسوف كيل تصل إىل سبع دقائق يف 

املنطقة نفسها.
ولــــفــــت إىل أن كــــســــوف الــشــمــس 
أكـــــــــــر حــــــــــدوثــــــــــاً مـــــــــن خـــــــســـــــوف الـــــقـــــمـــــر، 
حـــــــــيـــــــــث يـــــــــــحـــــــــــدث عـــــــــــــى األقــــــــــــــــــــــل مـــــــرتـــــــن 
سنوياً، و قد يصل إىل خمس حاالت 
يف الـــســـنـــة، إال أنـــــه نــــــادر الـــــحـــــدوث يف 
املنطقة نفسها من األرض عى فرتات 
متقاربة، خصوصاً الكسوف الجزيئ 
أو الحلقي للشمس، يف حن يشاهد 
أكر من  نصف سكان األرض ظاهرة 

الخسوف القمري.

اإلمارات تشهد 
 للشمس 

ً
كسوفا

الشهر المقبل
كسوف 

الشمس 
يتكرر مرتين على 
. À من المصدر

ً
األقل سنويا

مسار الكسوف الحلقي
أشار عضو االتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إبراهيم 

الجروان، إلى أن مسار الكسوف الحلقي، الذي سيبلغ عرضه 
 فقط، يبدأ من وسط إفريقيا الساعة 03:46 

ً
قرابة 75 كيلومترا

بالتوقيت العالمي، ويمر بكل من السودان وإثيوبيا ثم اليمن 
قرب العاصمة صنعاء وبعض المناطق السعودية الصحراوية، 

ثم يمر في عمان جنوب العاصمة مسقط، ثم ينتقل إلى 
باكستان وشمال الهند، حيث ذروة الكسوف الساعة 06:40 

بالتوقيت العالمي، ثم إلى الصين ودول جنوب شرق آسيا، 
وينتهي في المحيط الهادي الساعة 09:34 بالتوقيت 

العالمي.

ــــادة املــــتــــنــــقــــلــــة لـــفـــحـــص  ــيــ ــ ــــعــ أســــهــــمــــت الــ
فــــروس »كـــوفـــيـــد-19«، يف إجـــــراءات 
الــــــكــــــشــــــف املــــــبــــــكــــــر ألكــــــــــــر مـــــــــن 50 ألــــــف 

شخص، منذ مارس املايض.
ــــــة عــــــــيــــــــادتــــــــن تــــم  ــلـ ــ ــ ــــافـ ــ ــــحـ ــ وتــــــــضــــــــم الـ
تـــــزويـــــدهـــــمـــــا بـــــــــــاإلجـــــــــــراءات االحــــــــرتازيــــــــة 
والـــوقـــائـــيـــة، لــضــمــان ســـامـــة الـــكـــوادر 
الطبية املــســانــدة، التي تجري عملية 
الــــفــــحــــص وســــــامــــــة املــــتــــعــــامــــلــــن، مــن 
خــــــــــال فـــــحـــــص الــــــــــحــــــــــرارة لـــــأشـــــخـــــاص 
ــــكــــــشــــــف، إضـــــــافـــــــة إىل  املــــقــــبــــلــــن عـــــــى الــ
التباعد الجسدي، ولبس الكمامات 
والــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــازات، كــــــــــــــمــــــــــــــا تـــــــــــــــــــــم تـــــــــــوفـــــــــــر 
املستلزمات الخاصة للكوادر الطبية 
املــــتــــطــــوعــــة مــــثــــل الــــــنــــــظــــــارات واملـــــابـــــس 
الـــواقـــيـــة بــمــخــتــلــف األحــــجــــام، إضـــافـــة 

إىل القفازات والكمامات. 
وقــال الرئيس التنفيذي ملبادرة 
زايد العطاء رئيس أطباء اإلمارات، 
الـــــدكـــــتـــــور عـــــــــادل الـــــشـــــامـــــري: »تــــقــــدم 
العيادة املتنقلة خدمات تشخيصية 
للمواطنن واملقيمن، غر القادرين 
عى الوصول إىل مراكز الفحص يف 
املستشفيات واملراكز الثابتة ألسباب 
صــــحــــيــــة، أو نـــــظـــــراً إىل وجــــــودهــــــم يف 
الـــحـــجـــز نـــتـــيـــجـــة مـــخـــالـــطـــتـــهـــم حـــــاالت 

مصابة«.
ــــقــــــدم  وأوضـــــــــــــــــــــح ان الــــــــحــــــــافــــــــلــــــــة  تــ

خــدمــاتــهــا بـــإمـــارة عــجــمــان يف املــرحــلــة 
األوىل، وســتــغــطــي مــخــتــلــف إمـــــارات 
ــــبـــــاً،  ــــيـــــة قـــــريـ ــــانـ ــــثـ الــــــــدولــــــــة يف املـــــرحـــــلـــــة الـ
بـــإشـــراف كـــــوادر طــبــيــة وفــنــيــة مــؤهــلــة 
ومـــدربـــة، وتــبــلــغ الــطــاقــة التشغيلية 
املــــــتــــــنــــــقــــــلــــــة 1000  لــــــلــــــحــــــافــــــلــــــة  األوىل 
مــــــراجــــــع يـــــومـــــيـــــاً، وتــــــــم تـــجـــهـــيـــز املــــركــــز 
املــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــرك بـــــــــــــــــــــــــأحـــــــــــــــــــــــــدث األجـــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــزة 
ــــكــــــوادر تـــطـــوعـــيـــة مــن  والـــتـــقـــنـــيـــات، وبــ
الــــــــــــــــــكــــــــــــــــــوادر الــــــــطــــــــبــــــــيــــــــة والـــــــتـــــــمـــــــريـــــــضـــــــيـــــــة 
واإلدارية، التي تم تدريبها وتأهيلها 

وفقاً ألعى املعاير. 
وأفـــــــــــــادت نـــــائـــــب رئــــيــــســــة جــمــعــيــة 

إمـــــــارات الـــعـــطـــاء، الـــدكـــتـــورة نـــــورة آل 
عــيل، بــأن مــبــادرة الــحــافــلــة العماقة 
لــفــحــص فـــــروس »كـــــورونـــــا«، تــــأيت يف 
إطــار جهود الــدولــة للحد مــن انتشار 
مرض فروس »كورونا«، واستكماالً 
ــــتـــــي قـــدمـــت  ملـــــــبـــــــادرات زايــــــــد الــــعــــطــــاء الـ
ــــــل الــــــطــــــبــــــي  ــــمـ ــ ــــعـ ــ ــلـ ــ ــ نـــــــــــمـــــــــــوذجـــــــــــاً مــــــــــمــــــــــيــــــــــزاً لـ
التخصيص يف الـ20 سنة املاضية منذ 
تـــــأســـــيـــــســـــهـــــا، واســــــتــــــطــــــاعــــــت أن تـــصـــل 
بــرســالــتــهــا اإلنــســانــيــة ملـــا يـــزيـــد عـــى 20 
مــــلــــيــــون طــــفــــل ومـــــســـــّن يف شــــتــــى بـــقـــاع 

العالم.
عجمانÀ اإلمارات اليوم

 
ً
تستوعب 1000 مراجع يوميا

٥0 ألف فحص مبكر لـ »كورونا« بالعيادة 
المتنقلة في عجمان منذ مارس الماضي

.  À من المصدر
ً
العيادة المتنقلة تقدم خدماتها في إمارات الدولة قريبا

مشاهدة الكسوف بنسبة 60% في 
المناطق الشمالية من الجزيرة العربية.

ُيرى في األطراف الجنوبية الغربية 
من الدولة بنسبة %93

أقسام العيادة 
المتنقلة

أوضح المتطوع في المبادرة، 
الدكتور عبداهلل البلوشي، أن 

العيادة المتنقلة تتكون من 
حافلة طبية كبيرة تحتوي 

على وحدة للتصنيف 
والمسح، ووحدة لالستقبال، 
وعيادة عامة، ووحدة مختبر، 

وصيدلية، إضافة إلى عيادة 
يتم فيها التواصل عن بعد 

مع أطباء األمارات من 
االستشاريين واألخصائيين 
لتشخيص وعالج مصابي 

فيروس »كورونا«.
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أحمد عابد ■ أبوظبي

حـــــــــّذرت شــــرطــــة أبــــوظــــبــــي األفــــــــــراد مــن 
اســـــتـــــخـــــدام تـــطـــبـــيـــقـــات مــــجــــهــــولــــة عــى 
ــــهـــــم املـــــتـــــحـــــركـــــة، الفــــــتــــــة إىل أن  ــــفـ هـــــواتـ
بــعــض الــتــطــبــيــقــات مــن شــأنــهــا تمكني 
مـــــــــحـــــــــريف االحـــــــــتـــــــــيـــــــــال الــــــــهــــــــاتــــــــفــــــــي، مــــن 
الــوصــول إىل املعلومات الشخصية، 
وســـرقـــة الـــبـــيـــانـــات املـــصـــرفـــيـــة، مــؤكــدة 

ضرورة أخذ الحيطة والحذر.
ودعــــــت شـــرطـــة أبـــوظـــبـــي واتـــحـــاد 
مــــصــــارف اإلمــــــــــارات، الـــجـــمـــهـــور خـــال 
فيديو تــوعــوي حــول االحــتــيــال املــايل، 
إىل عــدم الــرد عــى املــكــاملــات الغريبة، 
وعـــــــــــــــــــــــــــــدم تـــــــــحـــــــــمـــــــــيـــــــــل تــــــــــطــــــــــبــــــــــيــــــــــقــــــــــات غــــــر 
مـــــــــــــعـــــــــــــروفـــــــــــــة، وعـــــــــــــــــــــــدم الـــــــــــســـــــــــمـــــــــــاح لـــــهـــــا 
بالوصول إىل أرقام الهواتف املسجلة 
أو الــصــور أو املــلــفــات األخــــرى، وعــدم 
ــــفـــــاظ بـــــــأي تـــفـــاصـــيـــل شـــخـــصـــيـــة،  ــــتـ االحـ
مــثــل تــاريــخ املــيــاد أو أرقــامــك السرية 

يف الهاتف.
ـــــرطـــــــة أبــــــوظــــــبــــــي مـــقـــطـــع  ــــــت شــ ــــــثـ وبـ
فــيــديــو تـــوضـــح فــيــه كــيــف يــتــم اخــــراق 
الـــــــــبـــــــــيـــــــــانـــــــــات املــــــــصــــــــرفــــــــيــــــــة لــــــــــــــأفــــــــــــــراد عــــر 
هـــــــــواتـــــــــفـــــــــهـــــــــم، حــــــــيــــــــث بـــــــيـــــــنـــــــت أن أهــــــــم 
األســــــــــــــــبــــــــــــــــاب هــــــــــــــي تـــــــــخـــــــــزيـــــــــن الــــــــبــــــــيــــــــانــــــــات 
املــــصــــرفــــيــــة عــــــى الــــــهــــــواتــــــف، وكــــلــــمــــات 
الـــــــــســـــــــر، والـــــــــــــــــرد عـــــــــى أرقـــــــــــــــــام غـــــريـــــبـــــة، 
وتــنــزيــل تــطــبــيــقــات مــجــهــولــة املـــصـــدر، 
األمــــــــــــــــر الــــــــــــــــذي ســــــــاعــــــــد املــــــــجــــــــرمــــــــني عــــى 
اخــــــــــــراق هــــواتــــفــــهــــم واالســــــتــــــيــــــاء عـــى 

بياناتهم املصرفية.
وحثت أفراد املجتمع إىل تجنب 
اإلفصاح بتاتاً عن بياناتهم البنكية 
الــــــــــــســــــــــــريــــــــــــة، حـــــــــتـــــــــى لــــــــلــــــــجــــــــهــــــــات الـــــــتـــــــي 
يــمــتــلــكــون فــيــهــا أرصـــــدة مــصــرفــيــة أو 
الـــــــــــتـــــــــــي تـــــــــــتـــــــــــوىل إصــــــــــــــــــــــــــدار الــــــــبــــــــطــــــــاقــــــــات 
ــــيـــــة، والــــــتــــــي يــــمــــنــــع تـــقـــدمـــهـــا  ــــانـ ــــتـــــمـ االئـ
بمثل هذه املتطلبات غر القانونية، 
وتـــحـــديـــث بــيــانــاتــهــم الــشــخــصــيــة مــع 

املصارف 
التي 

يــتــعــامــلــون مــعــهــا، 
ــــقـــــعـــــوا ضـــحـــايـــا  ــــتـــــى ال يـ حـ

عــــــــــمــــــــــلــــــــــيــــــــــات احــــــــــــــتــــــــــــــيــــــــــــــال مـــــــــــــــــايل. 
وحــــــــــــــــــــــــــــــــذرت مــــــــــــــــن تــــــــــــــجــــــــــــــدد أســـــــــالـــــــــيـــــــــب 
االحـــــتـــــيـــــال واملــــــخــــــادعــــــة، واســــــتــــــدراج 
الــــــــضــــــــحــــــــايــــــــا بــــــــــطــــــــــرق مـــــــضـــــــلـــــــلـــــــة، يــــتــــم 

بـــــمـــــوجـــــبـــــهـــــا االحــــــتــــــيــــــال 
عليهم بعد الحصول 
عــى املعلومات املتعلقة 
بحساباتهم البنكية وإعــادة 
ــــــات مـــن  ــــانـ ــ ــيـ ــ ــ ــبـ ــ ــ اســــــــتــــــــخــــــــدام تــــــلــــــك الـ
جــــــديــــــد، مــــــا يــــتــــيــــح عــــمــــلــــيــــات ســحــب 
األرصــدة املالية. ودعــت إىل ضــرورة 
االلــــــــــــــــتــــــــــــــــزام بــــــــــــاشــــــــــــراطــــــــــــات الـــــــجـــــــهـــــــات 
املـــــــعـــــــنـــــــيـــــــة، وتــــــــحــــــــذيــــــــراتــــــــهــــــــا املــــتــــعــــلــــقــــة 
ــــة الــــــــجــــــــرائــــــــم اإللــــــكــــــرونــــــيــــــة  ــــحـ بـــــمـــــكـــــافـ
وسرعة اإلباغ عنها يف حال وقوع 
الــــــضــــــرر، لـــلـــتـــمـــكـــن مـــــن تــــعــــّقــــب تــلــك 
الجرائم والتصدي لها، السيما أن 
ــــلــــــك املـــــــــواقـــــــــع املـــــضـــــلـــــلـــــة يـــتـــم  ــــعــــــض تــ بــ
إنــــشــــاؤهــــا لــــفــــرات قــــصــــرة لـــلـــغـــايـــة، 
حــيــث تــخــتــفــي بــمــجــرد ســلــب أمـــوال 
الــضــحــايــا. وطــالــبــت بــتــفــعــيــل بــرامــج 
الـــحـــمـــايـــة لـــضـــمـــان كــــفــــاءة الــتــخــلــص 
مــــــن املـــــــواقـــــــع الـــــــضـــــــارة الـــــتـــــي تـــحـــتـــوي 
عـــى شــيــفــرات إلــكــرونــيــة تــســتــهــدف 
سلب مدخراتهم، وعدم االنسياق 

وراء اإلغراءات الوهمية.
جــــــــــــــديــــــــــــــر بـــــــــــــالـــــــــــــذكـــــــــــــر أن شـــــــــرطـــــــــة 
ــــــايض مــن  أبـــوظـــبـــي تــمــكــنــت الــــعــــام املـ
ضـــــــــبـــــــــط 13 عـــــــــصـــــــــابـــــــــة مـــــــــــــن مـــــــحـــــــريف 
االحــــــــتــــــــيــــــــال الـــــــهـــــــاتـــــــفـــــــي، اســـــــتـــــــدرجـــــــوا 
ضـــــحـــــايـــــاهـــــم عـــــــر إيـــــهـــــامـــــهـــــم بــــالــــفــــوز 
بــــجــــوائــــز وهــــمــــيــــة، أو انــــتــــحــــال صــفــة 
موظفني مصرفيني واالحتيال عى 

ضحاياهم.

ين المعلومات البنكية وكلمات السر على الهواتف رت من تخز
ّ

شرطة أبوظبي حذ

تطبيقات مجهولة 
تستولي على البيانات 

المصرفية لألفراد
شرطة أبوظبي حذرت األفراد عبر 
فيديو توعوي من تجّدد أساليب 

االحتيال والمخادعة. 

متاجر إلكترونية وهمية
دعت شرطة أبوظبي اآلباء 

إلى ضرورة الحذر عند االشتراك 
أو شراء األلعاب االلكترونية عبر 

اإلنترنت، وعدم اإلفصاح عن 
تفاصيل بيانات البطاقة 

 على سريتها، 
ً
االئتمانية حفاظا

والشراء عبر المواقع 
الموثوقة التي تطبق ضوابط 

آمنة، واستخدام بطاقة 
مصرفية ذات رصيد محدود، 
حتى ال يكونوا عرضة لالحتيال 

والقرصنة، ما يؤدي إلى خصم 
مبالغ شهرية من البطاقة 

البنكية.

وحثت المجتمع على اليقظة 
في التعامل مع مواقع تلك 
األلعاب اإللكترونية التي ُيقبل 
عليها األطفال والمراهقين، 

وقد تستنزف المزيد من 

األموال الستكمال مراحل تلك 
 على 

ً
األلعاب، ما يشكل ضغطا

اآلباء، إلى جانب خطورة وصول 
تلك المواقع لمعلومات 

البطاقة البنكية في كثير من 
األحيان.

وأكدت ضرورة عدم التعامل 
مع المتاجر اإللكترونية الوهمية 
وغير الموثوقة التي قد تقوم 
باستدراج العمالء إلى عمليات 

احتيال، من خالل سرقة 
أموالهم عبر بطاقاتهم 
المصرفية أو حساباتهم 

البنكية.

 %60
 في الحوادث 

ً
انخفاضا

المرورية بالشارقة
خالل رمضان

سجلت شركة رافد لحلول املركبات، 
نـــحـــو 3000 تـــقـــريـــر لــــحــــوادث مـــروريـــة 
بسيطة خــال شهر رمــضــان املــبــارك، 
بـــنـــســـبـــة انــــخــــفــــاض 60% عـــــن رمـــضـــان 
املــــــــــــــــــايض الــــــــــــــــــذي ســــــجــــــلــــــت فــــــــيــــــــه 7080 

تقريراً.
وعــــــــزت »رافـــــــــــد« ســــبــــب انـــخـــفـــاض 
أعداد الحوادث املرورية البسيطة يف 
اإلمــــــــــــــــارة، إىل الـــــــتـــــــزام أفــــــــــــراد املـــجـــتـــمـــع 
بالبقاء يف املنزل، امتثاالً لإلجراءات 
االحــــــرازيــــــة الــــتــــي اعـــتـــمـــدتـــهـــا الــــدولــــة، 
منعاً لتفيش فروس كورونا املستجد 
)كــوفــيــد-19(، وتطبيقاً للحظر الذي 
ــــمـــــل  تـــــــــــــم إعـــــــــــــانـــــــــــــه خــــــــــــــــــال ســـــــــــــاعـــــــــــــات عـ

برنامج التعقيم الوطني.
ونـــــــــــــــوه مــــــــديــــــــر وحـــــــــــــــدة الــــــــــحــــــــــوادث 
واملساعدة عى الطرق، عبدالرحمن 
بــــن كــــنــــون الــــشــــامــــي، بــــالــــتــــزام أفـــــراد 
املــــــــــــجــــــــــــتــــــــــــمــــــــــــع بــــــــــتــــــــــنــــــــــفــــــــــيــــــــــذ اإلجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراءات 
ــــاء يف  ــــقــ ــبــ ــ ــــالــ االحـــــــــــــرازيـــــــــــــة، وااللــــــــــــتــــــــــــزام بــ
املــــــــنــــــــازل خـــــــــال فـــــــــرة الـــــحـــــظـــــر، مـــثـــمـــنـــاً 
وعــــــي ســــكــــان اإلمـــــــــــارات مــــن مـــواطـــنـــني 
ومــــقــــيــــمــــني، والـــــتـــــزامـــــهـــــم بـــتـــوجـــيـــهـــات 
الجهات املختصة حفاظاً عى سامة 

الجميع. 
وأشار إىل أن »وحدة الحوادث« 
تــــــــــــقــــــــــــدم مــــــــــــــن خــــــــــــــــــال خــــــــــبــــــــــر تـــــخـــــطـــــيـــــط 
الــــــــــــحــــــــــــوادث املــــــخــــــتــــــص خــــــــدمــــــــة إجــــــــــــراء 
فــــحــــص ومــــعــــايــــنــــة ملـــــســـــرح الــــــحــــــادث، 

وتــــحــــديــــد نـــــــوع تــــقــــريــــر الــــــحــــــادث الـــــذي 
ــبـــــه الــــــــقــــــــانــــــــون مـــــــــع مــــــــــراعــــــــــاة أعــــــى  ــ ــلـ ــ يـــــطـ
املستويات التقنية، وااللتزام بالدقة 
والــــــــــعــــــــــنــــــــــايــــــــــة بــــــــالــــــــتــــــــفــــــــاصــــــــيــــــــل. وتـــــــتـــــــمـــــــّيـــــــز 
الــــــخــــــدمــــــات املـــــقـــــدمـــــة بــــكــــونــــهــــا تـــعـــتـــمـــد 
استخدام تطبيق »رافـــد« يف تخطيط 
الــــحــــوادث املــــروريــــة، الــــذي يــمــثــل حــاً 
سريعاً وموثوقاً، يتيح إصدار التقرير 

بشكل فوري. 
الشارقة■اإلمارات اليوم

عبدالرحمن الشامسي:
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تتابع تنفيذ المشروعات بالكاميرات و»الدرون«

»البنية التحتية« تفتتح جسر االتحاد في عجمان
أعـــلـــنـــت وزارة تـــطـــويـــر الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
افــتــتــاح جــســر مــشــروع املــرحــلــة األوىل 
لـــــــتـــــــطـــــــويـــــــر شــــــــــــــــــارع االتــــــــــــــحــــــــــــــاد، تـــــقـــــاطـــــع 
مسجد الشيخ زايد يف عجمان، أمام 
ــــاجــــــات  ــــيــ ــــتــ ــــيـــــة احــ ــــبـ ــــلـ ــــتـ حــــــــركــــــــة املــــــــــــــــــــرور، لـ
الــــــــــــــــتــــــــــــــــمــــــــــــــــدد واالنــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــار الـــــــــــســـــــــــكـــــــــــاين 
والــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــراين، وتــــــــــــــيــــــــــــــســــــــــــــر حـــــــــــركـــــــــــة 

مستخدمي الطريق.
وأّكــــــــــــــــــــــــــــــد نـــــــــــــائـــــــــــــب مـــــــــــــديـــــــــــــر املـــــــنـــــــطـــــــقـــــــة 
ــــيـــــة، املـــــهـــــنـــــدس عــــبــــدالــــرحــــمــــن  ــــنـــــوبـ الـــــجـ
املـــــــــحـــــــــمـــــــــود، أن املــــــــــــشــــــــــــروع يــــــســــــهــــــم يف 
تــــخــــفــــيــــف حــــــــدة االزدحــــــــــــــــام بـــالـــتـــقـــاطـــع 
بــنــســبــة 75%، فــيــمــا ســـرفـــع مــســتــوى 

.A الخدمة عى الطريق للمستوى
وأشار إىل أن كلفة املرحلة األوىل 
تـــبـــلـــغ 52 مـــلـــيـــون درهــــــــم، وهــــــو عـــبـــارة 
ــــاءة  ــــفــ عــــــــن أعــــــــمــــــــال تــــــطــــــويــــــر، ورفـــــــــــــع كــ
طــــريــــق االتــــــحــــــاد عــــنــــد تــــقــــاطــــع مــســجــد 
الـــشـــيـــخ زايـــــــد، مــــع طـــريـــق الـــجـــامـــعـــة، 
بـــــــطـــــــول 2.5 كــــــيــــــلــــــومــــــر، حــــــتــــــى دوار 
الزوراء، ويضم ثاث حارات مرورية 
يف كـــــل اتــــــجــــــاه، فـــيـــمـــا تـــشـــمـــل أعــــمــــال 
املــــــــشــــــــروع، تــــطــــويــــر الــــتــــقــــاطــــع لــيــصــبــح 
حــــــــــــــــــــــــــــــراً، بـــــــــــــهـــــــــــــدف تـــــــــحـــــــــســـــــــني الـــــــــحـــــــــركـــــــــة 
املرورية، وزيادة الطاقة االستيعابية 
لــــــلــــــحــــــركــــــة الــــــــعــــــــابــــــــرة إىل إمــــــــــــــــــارة رأس 

الخيمة واالتجاهات األخرى.
وذكر أن املشروع نفذته الوزارة، 
وفـــــــــــــــــق أرقـــــــــــــــــــــى املـــــــــــــواصـــــــــــــفـــــــــــــات الـــــــعـــــــاملـــــــيـــــــة 
املعتمدة يف مجال الطرق، خصوصاً 
ــــمــــــن إنــــــــــشــــــــــاء جـــــــســـــــر يــــــخــــــدم  ــــتــــــضــ أنــــــــــــــه يــ
القادمني من عجمان، واملتجهني إىل 
رأس الـــــخـــــيـــــمـــــة، األمـــــــــــــر الـــــــــــــذي يــــدعــــم 
شـــبـــكـــة الــــــطــــــرق، ويــــســــهــــم يف تــحــقــيــق 
انــــســــيــــابــــيــــة مـــــــروريـــــــة عــــالــــيــــة يف جـــمـــيـــع 
االتـــــــــــجـــــــــــاهـــــــــــات، الفــــــــــتــــــــــاً إىل أن تــــنــــفــــيــــذ 
وتــطــويــر الــطــرق االتــحــاديــة، يــتــم بناء 
ــــة لـــــــجـــــــدواهـــــــا  ــــقــ ــــمــ ــــعــ عـــــــــــى دراســــــــــــــــــــــــات مــ
وفـــــــــاعـــــــــلـــــــــيـــــــــتـــــــــهـــــــــا ودورهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يف خــــــــدمــــــــة 

مستخدمي الطريق.

وشــــــــــــــــــــــــدد عـــــــــــــــى أن مــــــــــشــــــــــروعــــــــــات 
الــــطــــرق الـــتـــي تـــنـــفـــذهـــا الــــــــــوزارة تــجــســد 
حـــــــــرص قـــــــيـــــــادة الــــــــدولــــــــة عـــــــى تـــحـــقـــيـــق 
الــــــــــــرفــــــــــــاه والــــــــــحــــــــــيــــــــــاة الـــــــكـــــــريـــــــمـــــــة ألبـــــــنـــــــاء 
اإلمـــــــــــــــــارات، حــــيــــث ركــــــــــزت عــــــى إنــــجــــاز 
الـــــــــعـــــــــديـــــــــد مـــــــــــن الـــــــــــطـــــــــــرق الــــــــحــــــــيــــــــويــــــــة يف 
مـــخـــتـــلـــف إمــــــــــــارات ومــــنــــاطــــق الـــــدولـــــة، 
الســــيــــمــــا املـــــشـــــروعـــــات الــــتــــي تـــســـهـــم يف 
حــــــــــــــــــل االزدحــــــــــــــــــــــــــــــامــــــــــــــــــــــــــــــات واملــــــــــــشــــــــــــكــــــــــــات 
املــروريــة، وتحقق التنمية الشاملة، 
وتدعم مكانة الدولة ضمن مؤشرات 

التنافسية العاملية.
وأضــــــــــــــــــــــــــــــــاف أن الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزارة تــــــتــــــخــــــذ 
اإلجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراءات االحـــــــــــــــــــــــــــــرازيـــــــــــــــــــــــــــــة كــــــــــافــــــــــة 

للمحافظة عــى ســامــة الــعــامــلــني يف 
مـــــــشـــــــروعـــــــاتـــــــهـــــــا حـــــــــالـــــــــيـــــــــاً، حـــــــيـــــــث تــــــديــــــر 
املــــشــــروعــــات وعـــقـــد االجـــتـــمـــاعـــات عــن 
ُبـــــــــــعـــــــــــد، فــــــيــــــمــــــا تـــــــتـــــــابـــــــع ســـــــــــر األعـــــــــمـــــــــال 
واإلنـــــــجـــــــاز مــــــن خـــــــال كــــــامــــــرات الـــبـــث 
الحي، املثبتة يف مواقع املشروعات، 
فضاً عــن استخدام الــطــائــرات بــدون 
طيار )الدرون(. وأشار املحمود إىل أن 
الـــــــــــــــــوزارة تــــــعــــــزز مـــــــن اســــــتــــــخــــــدام املـــــــــواد 
املـــســـتـــدامـــة يف مـــشـــروعـــاتـــهـــا، وتــطــبــق 
كــــذلــــك مـــنـــظـــومـــة الـــــطـــــرق الــــخــــضــــراء، 
بــــــــمــــــــا يــــــحــــــقــــــق الــــــتــــــنــــــمــــــيــــــة املــــــــســــــــتــــــــدامــــــــة، 

ويحافظ عى البيئة.
دبي ■ اإلمارات اليوم

»طرق دبي« تطرح 300 رقم 
ز في مزاد إلكتروني مميَّ

تــعــتــزم هــيــئــة الـــطـــرق واملــــواصــــات يف 
دبي طرح 300 رقم رباعي وخمايس 
مــمــيــز لـــلـــوحـــات مـــركـــبـــات مــــن فــئــات 

 )A.J.K.L.M.N.O.P.Q.R.S.T(
وذلـــــــــــك يف ثــــــــاين مـــــــــــزاد إلـــــــكـــــــروين لــهــا 
خــــــــــال الـــــــعـــــــام الــــــــــجــــــــــاري، والــــــــــــــــــ60 يف 
ســــــلــــــســــــلــــــة مــــــــــــزاداتــــــــــــهــــــــــــا اإللــــــــكــــــــرونــــــــيــــــــة 

لأرقام املمّيزة للوحات املركبات. 
ويــــــــــــــبــــــــــــــدأ الــــــــتــــــــســــــــجــــــــيــــــــل يف املـــــــــــــــــــزاد 
اإللكروين اعتباراً من األحد املقبل، 
ــيــــنــــطــــلــــق املــــــــــــــــزاد يف الـــــســـــاعـــــة  ــــيـــــمـــــا ســ فـ
الــثــامــنــة صـــبـــاحـــاً يــــوم األحـــــد الــســابــع 
ــــــل، ويـــــســـــتـــــمـــــر ملــــــدة  ــبـ ــ ــ ــــقـ ــ ــــو املـ ــيــ ــ ــــونــ مــــــــن يــ

خمسة أيام. 
ويــــخــــضــــع بــــيــــع األرقـــــــــــــــام يف هــــذا 
املزاد لتطبيق ضريبة القيمة املضافة 
5%، وتــــشــــرط عــمــلــيــة املــــشــــاركــــة يف 
املـــــــــــــــــزاد أن يـــــــكـــــــون لــــلــــمــــتــــعــــامــــل مـــلـــف 
مروري يف إمارة دبي، فضاً عن أنه 
يــتــطــلــب مــــن املـــشـــاركـــني إيـــــــداع شيك 
ــــئــــــة بـــقـــيـــمـــة  ــــيــ ــــهــ تــــــــأمــــــــني مــــــــوجــــــــه إىل الــ
5000 درهـــــــــــــــــــــم، إضــــــــــافــــــــــة إىل 120 
درهــــمــــاً تـــدفـــع كــــرســــوم اشـــــــراك غر 
قــابــلــة لــاســرجــاع، وذلــــك يف مــراكــز 
إســـــــــــــعـــــــــــــاد املــــــــتــــــــعــــــــامــــــــلــــــــني أم رمـــــــــــــــــول، 

الــــرشــــاء، ديــــــرة، كــمــا يــمــكــن الــدفــع 
عـــن طـــريـــق الــبــطــاقــة االئــتــمــانــيــة عى 
 )www.rta.ae( املوقع اإللــكــروين
أو من خال التطبيق »دبي درايف«. 
وأفـــــــــــــــادت الــــهــــيــــئــــة بــــــــأن املـــــــــــــزادات 
اإللــــكــــرونــــيــــة تـــتـــســـم بـــأهـــمـــيـــة خــاصــة 
لـــــــدى شـــريـــحـــة كــــبــــرة مـــــن الـــجـــمـــهـــور 
الـــــــذيـــــــن يــــفــــضــــلــــون املـــــــشـــــــاركـــــــة فـــيـــهـــا، 
كـــونـــهـــا تــمــنــحــهــم الـــحـــريـــة يف اخـــتـــيـــار 
األرقـــــام دون عــنــاء أو انــتــظــار، الفتة 
إىل أن هــــــــذه الــــنــــوعــــيــــة مــــــن املــــــــــــزادات 
ُتــــــــــــــســــــــــــــهــــــــــــــم يف تــــــــــــــعــــــــــــــزيــــــــــــــز خــــــــــدمــــــــــاتــــــــــهــــــــــا 
اإللــــــــــكــــــــــرونــــــــــيــــــــــة الــــــــــتــــــــــي تـــــــطـــــــرحـــــــهـــــــا عــــر 
خطتها السنوية الرامية إىل االرتقاء 
بــمــســتــوى ونــوعــيــة تــنــفــيــذ املــعــامــات 

مع الجمهور. 
وأشــــــــــــارت إىل تـــخـــصـــيـــص فـــريـــق 
عمل من مركز االتصال التابع لها، 
وتزويده باملعلومات املتعلقة باملزاد 
الـــتـــي ُتـــســـهـــم يف تـــقـــديـــم اإلجــــابــــة عن 
أســئــلــة واســتــفــســارات الــجــمــهــور من 
مختلف فئات املجتمع حول كيفية 
املــــــــــــشــــــــــــاركــــــــــــة أو الـــــــــــــدفـــــــــــــع مـــــــــــــن خـــــــــال 

االتصال بالرقم 8009090.
دبي ■ اإلمارات اليوم

الجسر يحقق انسيابية مرورية عالية في جميع االتجاهات.  ■من المصدر

»رافد« تسجل 3000 حادث مروري خالل شهر رمضان. ■من المصدر
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أسعار الذهب

مؤشر سوق دبي

مؤشر سوق أبوظبي

1737.1

1961.48

4119.32

 
ً
دوالرا

لألونصة

نقطة

نقطة

دوالريورو = 1.1023

ين 107.72
ياباني دوالر  = 

فرنك 0.9697
سويسري دوالر  = 

دوالر1.2269 جنيه 
 =إسترليني 

أسعار العمالت

بــلــغ حــجــم الــنــقــد املــــتــــداول بــالــســوق، 
الــــــــــــــــــذي يـــــــــجـــــــــري الــــــــتــــــــعــــــــامــــــــل بـــــــــــه خـــــــــــارج 
ــــريـــــل املــــــــايض 90.9  الــــبــــنــــوك بـــنـــهـــايـــة أبـ
مــلــيــار درهــــــم، بــــزيــــادة شــهــريــة قــدرهــا 
4.7 مــــــلــــــيــــــارات درهــــــــــــــم، مــــــقــــــارنــــــة بـــمـــا 
ســـــــجـــــــلـــــــه بـــــــنـــــــهـــــــايـــــــة مـــــــــــــــــــارس الــــــــســــــــابــــــــق، 
واملــــقــــدر بــــــــ86.2 مــلــيــار درهــــــم، وذلـــك 
بــحــســب بــيــانــات تــقــريــر املــســح الــنــقــدي 
عــن شهر أبــريــل 2020 الــصــادر أمس 

عن املصرف املركزي.
وبني التقرير أن الودائع النقدية 
ارتــــفــــعــــت خــــــال أبــــريــــل املـــــــايض بــقــيــمــة 
12.9 مليار درهم، لتصل إىل 469.4 
مـــلـــيـــار درهـــــــــم، مـــقـــابـــل 456.5 مـــلـــيـــار 
درهـــــم بــنــهــايــة مـــــارس الـــســـابـــق، بنمو 

شهري نسبته %2.8.
ويعرف تقرير »املركزي« الودائع 
النقدية بأنها جميع الــودائــع قصرية 
ــــتـــــي يـــمـــكـــن لــــعــــمــــاء الـــبـــنـــوك  األجـــــــــل الـ
الـــــــســـــــحـــــــب عـــــلـــــيـــــهـــــا مــــــــــن دون إخـــــــطـــــــار 

مسبق. 
وأظــــــــــــهــــــــــــر الــــــــتــــــــقــــــــريــــــــر أن الــــــــــــودائــــــــــــع 
الحكومية ارتفعت أيضاً خال أبريل 
بــقــيــمــة 27.5 مــلــيــار درهــــــم، مــســجــلــة 
رصــــيــــداً تـــراكـــمـــيـــاً بــنــهــايــة فــــرة املـــقـــارنـــة 
قــيــمــتــه 286.7 مــلــيــار درهــــــم، مــقــابــل 
259.2 مـــلـــيـــاراً نــهــايــة مـــــارس املــــايض، 

بنمو شهري نسبته %10.6.
ووفــــــــــــــقــــــــــــــا لــــــــتــــــــقــــــــريــــــــر »املــــــــــــــــــركــــــــــــــــــزي«، 
ــــنـــــقـــــديـــــة لـــــدولـــــة  تـــــراجـــــعـــــت الــــــقــــــاعــــــدة الـ
اإلمـــــــــــــــارات بــــنــــهــــايــــة أبــــــريــــــل إىل 407.5 
مليارات درهم، مقابل 415.2 ملياراً 

بـــنـــهـــايـــة مــــــــارس الـــــســـــابـــــق، بـــانـــخـــفـــاض 
قدره 7.7 مليارات درهم. 

وحــــــــــقــــــــــقــــــــــت شـــــــــــــــــهـــــــــــــــــادات اإليــــــــــــــــــــــــداع 
اململوكة للبنوك، واملحتفظ مقابلها 
بسيولة لــدى املــصــرف املــركــزي، قفزة 
كـــــبـــــرية خــــــــال أبــــــريــــــل املـــــــــــايض، بـــــزيـــــادة 
شـــهـــريـــة قـــــدرهـــــا 54.2 مـــلـــيـــار درهــــــم، 
تــــعــــادل نــــمــــواً نــســبــتــه 34.5%، حــيــث 

بــــلــــغــــت بــــنــــهــــايــــة أبــــــريــــــل 198.8 مـــلـــيـــار 
درهـــــــم، مـــقـــابـــل 144.6 مـــلـــيـــار درهــــم 

بنهاية مارس السابق.
ــــام الـــــبـــــنـــــوك بـــــشـــــراء  ــــيــ ويـــــعـــــكـــــس قــ
ــــثـــــمـــــار فــيــهــا  ــــتـ شــــــهــــــادات اإليــــــــــــداع واالسـ
ــــويــــــة  مـــــــقـــــــابـــــــل فــــــــــــائــــــــــــدة، مـــــــســـــــتـــــــويـــــــات قــ
ــــيـــــولـــــة يف ظــــــــل تــــــــراجــــــــع مــــــعــــــدالت  ــــلـــــسـ لـ
اإلقــــــــــــــــــــراض وضــــــــعــــــــف الــــــطــــــلــــــب بـــســـبـــب 

تداعيات »كوفيدـ  19«.
وبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــنّي الـــــــــــــــتـــــــــــــــقـــــــــــــــريـــــــــــــــر أيــــــــــــــــــــــضــــــــــــــــــــــاً أن 
االحــــتــــيــــاطــــات الـــفـــائـــضـــة لــــــدى الـــبـــنـــوك 
ـــــات املـــــالـــــيـــــة األخـــــــــــــرى بـــلـــغـــت  واملـــــــؤســـــــســ
بــــنــــهــــايــــة أبــــــريــــــل 30.2 مــــلــــيــــار درهــــــــم، 
مـــــقـــــابـــــل 32.8 مـــــلـــــيـــــار درهــــــــــــم بـــنـــهـــايـــة 
مــــــارس الــــســــابــــق، بــــراجــــع قــــــدره 2.6 
ــــهـــــري  مــــــلــــــيــــــار درهــــــــــــــــــم، وانــــــــخــــــــفــــــــاض شـ

نسبته %7.9.

 خارج البنوك
ً
 متداوال

ً
»المركزي«: 90.9 مليار درهم نقدا

شهادات اإليداع حققت قفزة كبيرة خالل أبريل الماضي. ■ أرشيفية

469.4
مليار درهم إجمالي 
الودائع النقدية بنهاية 
أبريل الماضي.

أمل المنشاوي ■ أبوظبي

ســجــل إجـــمـــايل الـــتـــصـــرفـــات الــعــقــاريــة 
يف دبـــــــــي )بــــــيــــــع ورهـــــــــــن فـــــــقـــــــط(، خـــــال 
ــــام  ــــعــ الـــــخـــــمـــــســـــة أشـــــــهـــــــر األوىل مــــــــن الــ
الــــــــــــجــــــــــــاري، نــــــحــــــو 60 مــــــلــــــيــــــار درهــــــــــــم، 
تــــــــــــوزعــــــــــــت بــــــــــــني 28.2 مــــــــلــــــــيــــــــار درهــــــــــــم 
مـــــــــبـــــــــيـــــــــعـــــــــات، و31.8 مـــــــــلـــــــــيـــــــــار درهـــــــــــــم 
رهونات. إىل ذلك، أفاد عقاريان بأن 
األشـــــهـــــر الـــخـــمـــســـة األوىل مـــــن 2020 
ــــقـــــطـــــاع  ــلـ ــ شـــــــــهـــــــــدت مــــــبــــــيــــــعــــــات جـــــــــيـــــــــدة لـ
العقاري يف دبي، رغم تداعيات أزمة 
كـــــورونـــــا، مـــرجـــعـــني ذلـــــك إىل أســـبـــاب 
ــــا املـــــحـــــفـــــزات الـــحـــكـــومـــيـــة  ــ ــــرزهـ ــ عـــــــــدة، أبـ
والتسهيات والعروض التي يقدمها 
املـــــــــطـــــــــورون الــــــعــــــقــــــاريــــــون، إضـــــــافـــــــة إىل 

التقنيات الحديثة.
ـــــ»اإلمـــــارات الــــيــــوم«، أن  وذكــــــرا، لـ
وجــــــود تــصــحــيــح عــــقــــاري يف الـــســـوق، 
ووصـــــــــــــــــــــــــــول أســــــــــــــعــــــــــــــار الــــــــــــــعــــــــــــــقــــــــــــــارات إىل 
مستويات مغرية يف الفرة املاضية، 
إضـــــــــــــافـــــــــــــة إىل االطــــــــــمــــــــــئــــــــــنــــــــــان املـــــــــــدعـــــــــــوم 
بـــــــــــقـــــــــــرارات حـــــكـــــومـــــيـــــة قـــــــــويـــــــــة، دفـــــعـــــت 
مــســتــثــمــرون إىل االســـتـــفـــادة مـــن هــذه 
الفرص يف ضخ املزيد من السيولة يف 

القطاع العقاري.

التصرفات العقارية
وتـــــــــــفـــــــــــصـــــــــــيـــــــــــاً، شــــــــــــهــــــــــــدت الــــــــتــــــــصــــــــرفــــــــات 
الـــــــــعـــــــــقـــــــــاريـــــــــة يف دبـــــــــــــــي خـــــــــــــــال األشــــــــهــــــــر 

الــخــمــســة األوىل مــن الــعــام الــجــاري، 
أداًء جيداً، رغــم التداعيات السلبية 
لـــــــــفـــــــــريوس كــــــــــــورونــــــــــــا، حــــــيــــــث ســـجـــلـــت 
الــــــتــــــصــــــرفــــــات الــــــعــــــقــــــاريــــــة )بـــــــيـــــــع ورهــــــــن 
فـــــقـــــط( مــــــا قـــيـــمـــتـــه 60 مــــلــــيــــار درهــــــــم، 
تــــــوزعــــــت مــــــا بــــــني 28.2 مــــلــــيــــار درهــــــم 
مـــــــــبـــــــــيـــــــــعـــــــــات، و31.8 مـــــــــلـــــــــيـــــــــار درهـــــــــــــم 
رهـــــــونـــــــات. وتــــــصــــــدرت مـــنـــطـــقـــة مــــرىس 
دبـــــــي جـــمـــيـــع مــــنــــاطــــق دبـــــــي مــــــن حــيــث 
قيمة املبيعات التي حققتها املنطقة، 
حيث سجلت ثــاثــة مــلــيــارات درهــم، 
تـــلـــتـــهـــا مـــنـــطـــقـــة بـــــــرج خـــلـــيـــفـــة مــســجــلــة 
مبيعات بقيمة 2.2 مليار درهم، ثم 
مــــنــــطــــقــــة املـــــــــركـــــــــاض يف املـــــــركـــــــز الــــثــــالــــث 
بــقــيــمــة مــبــيــعــات 2.12 مــلــيــار درهــــم، 
ــلــــيــــج الــــــتــــــجــــــاري بــــقــــيــــمــــة 1.35  ثــــــم الــــخــ
مــــلــــيــــار درهـــــــــــم، ويف املــــــركــــــز الــــخــــامــــس 
جاءت منطقة الربشاء جنوب بقيمة 

1.2 مليار درهم.

وعـــــــــــــــــــى مــــــــــســــــــــتــــــــــوى الـــــــــــــرهـــــــــــــونـــــــــــــات، 
سجلت منطقة املركاض املركز األول 
رهـــونـــات بــقــيــمــة 1.98 مــلــيــار درهــــم، 
تلتها الــخــلــيــج الــتــجــاري بـــــ1.89 مليار 
درهــــــــــــم، ثــــــم جــــبــــل عــــــي األوىل بـــــــــ1.8 
مليار درهم، ومرىس دبي بقيمة 1.7 

ــــبـــــل عـــي  ــــنـــــاء جـ ــــيـ ــــيـــــار درهــــــــــــم، ثــــــم مـ ــــلـ مـ
بقيمة 1.67 مليار درهم.

مبيعات جيدة
مــــن جـــانـــبـــه، قـــــال الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
لـــــــشـــــــركـــــــة »ســـــــــفـــــــــن اليــــــــــــــــن« لـــــلـــــوســـــاطـــــة 

الــــــــــعــــــــــقــــــــــاريــــــــــة، مـــــــحـــــــمـــــــد ســــــــــلــــــــــمــــــــــان، إن 
»حــــركــــة الـــقـــطـــاع الــــعــــقــــاري مــــن حــيــث 
إجــــــمــــــايل املــــبــــيــــعــــات تــــصــــنــــف عــــــى أنــــهــــا 
جــــــــيــــــــدة، مــــــقــــــارنــــــة بـــــالـــــكـــــثـــــري مــــــــن املــــــــدن 
ــــيــــــة، وذلــــــــــــك يف ظـــــــل الــــــتــــــأثــــــريات  ــــاملــ ــــعــ الــ
الــســلــبــيــة ألزمــــة كـــورونـــا عـــى مختلف 
ــيـــــة والــــــعــــــاملــــــيــــــة«،  ــ ــلـ ــ االقـــــــــتـــــــــصـــــــــادات املـــــحـ
مــــتــــوقــــعــــاً ارتــــــفــــــاع حــــركــــة الــــطــــلــــب عــى 
املــبــيــعــات يف الـــســـوق بــشــكــل تــدريــجــي 

خال األشهر املقبلة.
وأرجــــــــــــع مــــحــــافــــظــــة الـــــقـــــطـــــاع عـــى 
حــــركــــة مـــبـــيـــعـــات جــــيــــدة نـــســـبـــيـــاً خـــال 
األشـــــهـــــر الـــخـــمـــســـة األوىل مـــــن الــــعــــام 
الـــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــاري، إىل حــــــــــــزمــــــــــــة املــــــــــحــــــــــفــــــــــزات 
الـــحـــكـــومـــيـــة الــــتــــي بــــدأتــــهــــا الـــحـــكـــومـــات 
ــــيـــــة واالتــــــــحــــــــاديــــــــة فــــــــــــــوراً مــــــــع بـــــدء  ــــلـ املـــــحـ
تأثريات األزمة عى االقتصاد املحي، 
الفــتــاً إىل أن الـــقـــرارات الــحــكــيــمــة التي 
اتـــخـــذتـــهـــا الــــقــــيــــادة الــــرشــــيــــدة كـــــان لــهــا 
أعـــــــظـــــــم األثـــــــــــــر يف مــــــــا يــــتــــعــــلــــق بــــطــــمــــأنــــة 

ــــريــــــن يف الـــــــــــســـــــــــوق، وهـــــــــــــو مــــا  ــــمــ ــثــ ــ ــتــ ــ املــــــســ
حـــــــــــافـــــــــــظ عـــــــــــــى الــــــــــحــــــــــركــــــــــة يف الـــــــقـــــــطـــــــاع 
العقاري وعدم توقفها بشكل كامل.

حركة البيع
ــيـــــعـــــات  ــ ــبـ ــ بــــــــــــــــــــدوره، قــــــــــــال مــــــــديــــــــر عــــــــــــام املـ
والــــــــــــتــــــــــــســــــــــــويــــــــــــق يف شـــــــــــــركـــــــــــــة »الـــــــــــــــــــــــــــــــرواد 
لــــــــلــــــــعــــــــقــــــــارات«، عـــــــــــاء مـــــــســـــــعـــــــود، إنــــــه 
»عــــــــــى الـــــــرغـــــــم مـــــمـــــا أحــــــدثــــــتــــــه جــــائــــحــــة 
كــــورونــــا مـــن تـــأثـــري ســلــبــي عـــى معظم 
الــــــــــــقــــــــــــطــــــــــــاعــــــــــــات، بـــــــــمـــــــــا فــــــــيــــــــهــــــــا الــــــــقــــــــطــــــــاع 
الـــــعـــــقـــــاري، إال أن األرقــــــــــــام الـــرســـمـــيـــة 
الصادرة عن دائرة األماك واألرايض 
يف دبــــــــــــــــــي، ُتــــــــظــــــــهــــــــر أن حـــــــــركـــــــــة الـــــبـــــيـــــع 
ــــايــــــو  والــــــــــــــشــــــــــــــراء مـــــــنـــــــذ يـــــــنـــــــايـــــــر وحـــــــــتـــــــــى مــ
ــــبـــــرية،  ــــأثـــــر بـــــــصـــــــورة كـ ــــتـ الـــــــــجـــــــــاري، لـــــــم تـ
حـــــــــيـــــــــث وصـــــــــــلـــــــــــت قـــــــيـــــــمـــــــة الــــــــتــــــــصــــــــرفــــــــات 
الـــعـــقـــاريـــة إىل أرقــــــــام جــــيــــدة، مـــقـــارنـــة 
ــــيــــــة«.  ــــالــ ــــحــ ــــــرية لــــــــأزمــــــــة الــ ــبـ ــ ــ ــــكـ ــ بـــــــــاآلثـــــــــار الـ
وأضـــــــاف أن »املــــــبــــــادرات الـــتـــي أطــلــقــهــا 
بعض املطورين والعروض العقارية 
املــغــريــة والــســيــاســات التصحيحية يف 
الــــــــــســــــــــوق، واعــــــــتــــــــمــــــــاد دائــــــــــــــــرة األرايض 
واألمـــــــــــــــــــــــاك يف دبــــــــــــــي نــــــــظــــــــامــــــــاً جـــــــــديـــــــــداً 
لـــتـــســـجـــيـــل املــــبــــايــــعــــات الــــعــــقــــاريــــة يــتــيــح 
ملـــــــاك الـــــعـــــقـــــارات بــــيــــع عــــقــــاراتــــهــــم عــن 
ُبــــــــعــــــــد، ومــــــــــن أي مــــــكــــــان يف الـــــعـــــالـــــم، 
أســـهـــمـــت بـــشـــكـــل كـــبـــري يف اســـتـــمـــراريـــة 
الــــــــنــــــــشــــــــاط يف الــــــــقــــــــطــــــــاع الــــــــــعــــــــــقــــــــــاري يف 

اإلمارة«.

60 مليار درهم حجم التصرفات منذ يناير وحتى مايو

مسؤوالن: مبيعات 
جيدة لعقارات دبي
في 5 أشهر رغم 
تداعيات »كورونا«

مدحت السويفي ■ دبي

وصول أسعار العقارات إلى مستويات مغرية يدعم اإلقبال على الشراء.■ أرشيفية

عالء مسعود:محمد سلمان:

»توقعات بارتفاع الطلب 
على المبيعات بشكل 
تدريجي خالل األشهر 

المقبلة«.

ين  »مبادرات المطور
والتصحيح السعري دعما 
استمرارية النشاط في 

القطاع«.

أداء السوق
قال الرئيس التنفيذي لمجموعة »كليندست«، المطور العقاري 

لمشروع »قلب أوروبا«، جوزيف كليندست، إن »أداء السوق 
 خالل األشهر الخمسة األولى من العام الجاري، بالنظر 

ً
يعتبر جيدا

إلى التأثيرات الحالية ألزمة فيروس كورونا التي يمر بها العالم، 
 على أن المحفزات 

ً
والتي امتدت إلى قطاعات كثيرة«، مؤكدا

ين العقاريين  الحكومية والتسهيالت المقدمة من المطور
ساعدت قطاع العقارات في دبي على تحقيق أرقام جيدة، 

خالل الفترة المذكورة.

ين  المحفزات الحكومية وعروض المطور
والتقنيات الحديثة دعمت المبيعات        

في القطاع.

إجمالي حجم المبيعات سجل نحو 28.2 
مليار درهم منذ يناير وحتى مايو

https://www.emaratalyoum.com/
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مدعومة باستعدادات »إكسبو دبي«.. ومعدالت اإلشغال المرتفعة لـ 2021

 أسرع 
ً
»كوليرز إنترناشيونال« تتوقع انتعاشا

للسوق الفندقية في اإلمارات
قالت شركة »كولريز إنرتناشيونال« 
لــــاســــتــــشــــارات إن أحـــــــدث تــوقــعــاتــهــا 
الخاصة بتأثري »كــوفــيــد-19«، تشري 
إىل حــــدوث انــتــعــاش أســــرع للسوق 
الـــفـــنـــدقـــيـــة يف دولـــــــة اإلمـــــــــــارات خـــال 

الفرتة املقبلة.
وأضــافــت الشركة يف تقرير عن 
توقعات أســواق الفنادق يف الشرق 
األوســـــــــــــــــــــــــط وشـــــــــــــمـــــــــــــال إفــــــــــريــــــــــقــــــــــيــــــــــا، أن 
الــــــســــــوق اإلمـــــــاراتـــــــيـــــــة ســـتـــســـتـــفـــيـــد مـــن 
االســــتــــعــــدادات الـــجـــاريـــة الســتــضــافــة 
معرض »إكسبو 2020 دبي«، الذي 
تقرر إرجــاء إطاقه إىل الربع األخري 

من عام 2021.
ــــاً  ــــاعــ ــــفــ وأظــــــــهــــــــرت الـــــتـــــوقـــــعـــــات ارتــ
كبرياً يف معدالت اإلشغال املتوقعة 
ــــام  ــ ـــعـ ـــ ــــالـ ــ لــــــــلــــــــعــــــــام املـــــــــقـــــــــبـــــــــل، مـــــــــقـــــــــارنـــــــــة بـ
الجاري، ومقارنة بأسواق أخرى يف 

املنطقة.
وعـــــــــــى صـــــعـــــيـــــد املـــــنـــــطـــــقـــــة كـــــكـــــل، 
تــــوقــــعــــت الـــــشـــــركـــــة أن يـــســـتـــمـــر تـــأثـــري 
ــــاع  ــــطــ ــــقــ فــــــــــــــــريوس »كــــــــــــــورونــــــــــــــا« عــــــــــى الــ
الفندقي خال عام 2020، عى أن 
يبدأ التعايف يف العام املقبل، لتصل 
األســواق إىل أدائها الثابت يف العام 

التايل.
وأشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارت »كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريز 
قــــــــطــــــــاع  إنـــــــــــــرتنـــــــــــــاشـــــــــــــيـــــــــــــونـــــــــــــال« إىل أن 

السياحة والسفر كان األكرث تضرراً 
مـــــن انــــتــــشــــار »كــــــوفــــــيــــــد-19«، يف ظــل 
مــواصــلــة الــحــكــومــات اتــخــاذ الــتــدابــري 
الصارمة ملواجهة انتشار الفريوس، 
واتخاذ ُمّاك الفنادق أيضاً التدابري 
الازمة للتعامل مع األزمة الناجمة 
عن التوقف الكامل لقطاع السياحة 

والسفر.
وبــّيــنــت الــشــركــة أن فريقها أعــد 
هذا التقرير الذي يسلط الضوء عى 

ـــاع الـــــــفـــــــنـــــــادق يف  ــ ـــطــ ــ تــــــوقــــــعــــــات أداء قــ
ــــال إفــــريــــقــــيــــا  ــ ــــمـ ــ ــــــرق األوســـــــــــــط وشـ ــــــشـ الـ
ومــــــــســــــــتــــــــويــــــــات اإلشــــــــــــغــــــــــــال املـــــتـــــوقـــــعـــــة 
لــــعــــامــــي 2020 و2021، مــــــع وضــــع 
تـــــــــأثـــــــــري الــــــــــــوبــــــــــــاء املــــــحــــــتــــــمــــــل عـــــــــــى أداء 
الــقــطــاع يف الــحــســبــان، الفــتــة إىل أن 
ــــتـــــوقـــــعـــــات تــــشــــمــــل 24 ســــوقــــاً  هــــــــذه الـ
فــــــــرعــــــــيــــــــة مـــــــــــن أســــــــــــــــــــــواق الــــــــــفــــــــــنــــــــــادق يف 

املنطقة.
دبي ■ اإلمارات اليوم

»دبي للسفريات« تبحث
عودة شركات السياحة

إلى العمل بشكل طبيعي
ــــثـــــت مـــــجـــــمـــــوعـــــة دبــــــــــي لــــلــــســــفــــريــــات  بـــــحـ
والـــرحـــات الــســيــاحــيــة عـــودة شــركــات 
السفر إىل العمل بشكل طبيعي بعد 
انــتــهــاء أزمـــة وبـــاء »كـــورونـــا«، مشرية 
إىل أن دراســـــة تـــأثـــري ســيــنــاريــو مـــا بعد 
ــــفـــــر،  ــــة الـــــسـ ــــاعــ ــنــ ــ الـــــــــوبـــــــــاء يف مـــــــجـــــــال صــ
وتوقع التغيريات املحتملة يف سلوك 
املــــــــســــــــافــــــــر، يـــــــــعـــــــــدان مـــــــــن املـــــــوضـــــــوعـــــــات 
الــرئــيــســة الــتــي تــركــز عــلــيــهــا املــجــمــوعــة 

وأعضاؤها يف املستقبل القريب.
وشـــــــــــــــــــــــــددت املــــــــــجــــــــــمــــــــــوعــــــــــة، خـــــــــال 
االجـــتـــمـــاع األخـــــري لــلــجــنــتــهــا الــتــنــفــيــذيــة 
الجديدة، عى أنه ألجل إدارة أعمال 
صناعة السفر بشكل فاعل واإلسهام 
يف إعـــادة تنشيط ســوق الــســفــر، البد 
مـــن الـــتـــعـــاون بـــن األعـــضـــاء واملــهــنــيــن 
الـــــــــذيـــــــــن يـــــــشـــــــرتكـــــــون يف االهــــــتــــــمــــــامــــــات 
والــــتــــحــــديــــات املـــمـــاثـــلـــة نـــفـــســـهـــا، الفــتــة 
إىل أن هذا سيسهم يف تحقيق سرعة 
تـــعـــايف الـــقـــطـــاع بـــمـــجـــرد عـــــودة الــحــيــاة 
إىل طـــــــبـــــــيـــــــعـــــــتـــــــهـــــــا، وعــــــــــــــــــــــــــودة جــــــــــــــــــداول 

الرحات إىل العمل من جديد.
وأكــــــــــــــــــــــدت املــــــــجــــــــمــــــــوعــــــــة يف بــــــــيــــــــان، 
أمـــس، أن أعــضــاء الــلــجــنــة التنفيذية 
يـــعـــمـــلـــون عـــــن كــــثــــب مـــــع الــــعــــديــــد مــن 
شـــركـــات ووكـــــاالت الــســفــر، مـــن أجــل 
تـــنـــســـيـــق ووضــــــــع أفــــضــــل اســـرتاتـــيـــجـــيـــة 
لـــــتـــــوجـــــيـــــه أعـــــــمـــــــالـــــــهـــــــم، لـــــــلـــــــخـــــــروج مـــن 
ــــتـــــحـــــديـــــات الـــــتـــــي يــــواجــــهــــونــــهــــا حــــالــــيــــاً  الـ

بــــســــبــــب »كــــــــــــورونــــــــــــا«. جــــــــــاء ذلــــــــــك بـــعـــد 
إتمام إعادة هيكلة املجموعة بتعين 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة »أوريـــنـــت 
تــــــــــــــــرافــــــــــــــــل«، عــــــــــاصــــــــــم أرشـــــــــــــــــــــــد، رئـــــــيـــــــســـــــاً 
ــــيـــــن  لـــــــلـــــــمـــــــجـــــــمـــــــوعـــــــة، إىل جـــــــــــانـــــــــــب تـــــعـ
 BCD( الــــــــعــــــــضــــــــو املـــــــــنـــــــــتـــــــــدب لــــــــشــــــــركــــــــة
Travel(، ســــومــــيــــت أشـــــــاريـــــــا، نـــائـــبـــاً 
لـــــــرئـــــــيـــــــس املــــــــجــــــــمــــــــوعــــــــة. يـــــــــشـــــــــار إىل أن 
مجموعة وكاء السفر والسياحة يف 
ــــاً يف إقــــامــــة  دبـــــــي تـــلـــعـــب دوراً مـــــحـــــوريـ
مــــــنــــــتــــــدى ألعــــــــضــــــــاء وكــــــــــــــــاالت الـــــســـــفـــــر، 
لــــــتــــــســــــهــــــيــــــل الــــــــتــــــــفــــــــاعــــــــل مــــــــــــع بـــــعـــــضـــــهـــــم 
بــــــــعــــــــضــــــــاً، بــــــــهــــــــدف تـــــلـــــبـــــيـــــة احــــــتــــــيــــــاجــــــات 
مــــــــجــــــــمــــــــوعــــــــة مـــــــــتـــــــــنـــــــــّوعـــــــــة مــــــــــــــن شـــــــــرائـــــــــح 

املسافرين.
دبي ■ اإلمارات اليوم

توقعات بتعافي القطاع الفندقي خالل العام المقبل.■ أرشيفية

 
ً
تم تعيين عاصم أرشد رئيسا

للمجموعة.■ من المصدر

ــــرة الـــســـيـــاحـــة والــتــســويــق  ــ ــــــدرت دائـ أصـ
الــــــتــــــجــــــاري يف دبـــــــــي )دبـــــــــــي لــــلــــســــيــــاحــــة( 
النسخة الثانية الشــرتاطــات تشغيل 
»بــــيــــوت الــــعــــطــــات«، مــــشــــرية إىل أنـــه 
تماشياً مــع توجيهات مركز التحكم 
والـــــــــــــــســـــــــــــــيـــــــــــــــطـــــــــــــــرة ملــــــــــــكــــــــــــافــــــــــــحــــــــــــة فــــــــــــــــــــريوس 
»كــــــــورونــــــــا«، تـــــم تــــحــــديــــث اشـــــرتاطـــــات 
مرافق وخــدمــات القطاع السياحي، 
ــــا أكــــــــــــــــدت أنــــــــهــــــــا ســـــــتـــــــقـــــــوم بــــشــــكــــل  ــــمــ ــيــ ــ فــ
مـــســـتـــمـــر بـــتـــقـــيـــيـــم الــــــوضــــــع املـــســـتـــجـــد، 
وتــــحــــديــــث اإلرشـــــــــــــــادات والـــتـــعـــلـــيـــمـــات 

بصورة دورية.
وتــــــــضــــــــمــــــــنــــــــت الــــــــنــــــــســــــــخــــــــة الـــــــثـــــــانـــــــيـــــــة 
لـــــــــــلـــــــــــقـــــــــــواعـــــــــــد اإلرشــــــــــــــــــــــــاديــــــــــــــــــــــــة لــــــــــــ»بـــــــــــيـــــــــــوت 
العطات« مجموعة من االشرتاطات 
ملـــوظـــفـــي الـــخـــدمـــات ومـــشـــغـــي مـــنـــازل 
العطات واملتعهدين، التباع جميع 
اإلرشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادات واملـــــــــــــعـــــــــــــايـــــــــــــري الـــــــــخـــــــــاصـــــــــة 

ــــالـــــصـــــحـــــة والــــــــســــــــامــــــــة، قـــــبـــــل دخــــــــول  بـ
املــــوظــــفــــن واخــــتــــاطــــهــــم يف »األمـــــاكـــــن 
ــــيـــــل  الـــــــــعـــــــــامـــــــــة«، بــــــمــــــا يــــــتــــــمــــــاىش مـــــــــع دلـ
إرشــادات إدارة الصحة والسامة يف 
بلدية دبي، فضاً عن إلزامية فحص 
درجة الحرارة مرات متعددة لجميع 
املـــــــــــوظـــــــــــفـــــــــــن الـــــــــعـــــــــامـــــــــلـــــــــن يف املـــــــــــوقـــــــــــع، 
ــــعــــــة والــــــــقــــــــفــــــــازات، مـــع  ــــنــ وارتــــــــــــــــــداء األقــ
اتـــــــبـــــــاع املـــــــــبـــــــــادئ الــــتــــوجــــيــــهــــيــــة لـــلـــتـــبـــاعـــد 

االجتماعي.

تطهير شامل
كما تضمنت الضوابط تطهرياً شاماً 
ودقيقاً لجميع املعدات واملفروشات 
يف الوحدة، مثل: أسطح الطاوالت، 
أواين املــــطــــبــــخ، آالت صــــنــــع الــــقــــهــــوة، 
مستلزمات املطبخ، األفــران، أدوات 
املـــــــــــــــــــائـــــــــــــــــــدة األطـــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــاق، الـــــــــــبـــــــــــيـــــــــــاضـــــــــــات، 
الــــــــبــــــــطــــــــانــــــــيــــــــات، الـــــــــــوســـــــــــائـــــــــــد، مـــــفـــــاتـــــيـــــح 
اإلضــاءة، املقابض، املفاتيح، أجهزة 

الــتــحــكــم عـــن ُبـــعـــد، ســـال الــغــســيــل، 
ــــفـــــات  ــــفـ املــــــــكــــــــانــــــــس الـــــــكـــــــهـــــــربـــــــائـــــــيـــــــة، مـــــجـ
الـــــــــــشـــــــــــعـــــــــــر، الـــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــرايس، الـــــــــكـــــــــنـــــــــبـــــــــات، 
ــــائــــــر، عـــــــى أن تـــتـــم  ــتــ ــ والــــــســــــجــــــاد والــــــســ
عــمــلــيــة الـــتـــطـــهـــري يف املــــواعــــيــــد الــزمــنــيــة 
املــــحــــددة مــــن ِقــــَبــــل الـــســـلـــطـــات املــعــنــيــة 

قبل االفتتاح.

تسجيل الدخول
ووفـــقـــاً للنسخة الــثــانــيــة مــن الــقــواعــد 
ــــيـــــل  اإلرشــــــــــــــــــــاديــــــــــــــــــــة، فـــــــــــإنـــــــــــه عـــــــــنـــــــــد تـــــســـــجـ
الـــــــــــــــــــــــــدخـــــــــــــــــــــــــول يــــــــــــــجــــــــــــــب عـــــــــــــــــــــى مــــــــشــــــــغــــــــي 
الــــــــــــخــــــــــــدمــــــــــــات قـــــــــــيـــــــــــاس درجـــــــــــــــــــــة حـــــــــــــــــرارة 
الضيوف عن ُبعد من دون تامس، 
قبل إكمال عملية تسجيل الدخول، 
بــحــيــث ُيـــســـمـــح فـــقـــط لــلــعــمــاء الـــذيـــن 
لديهم حجوزات مؤكدة أو مدفوعة 
مــــســــبــــقــــاً عـــــــر اإلنــــــــرتنــــــــت الــــــــدخــــــــول إىل 
املـــبـــنـــى )بــــيــــت الـــــعـــــطـــــات(، كـــمـــا يــجــب 
عى جميع العماء ارتــداء األقنعة، 

خال فرتة االنتظار، لتسجيل عملية 
الدخول، ويف املجمع السكني، وفقاً 

إلرشادات التباعد االجتماعي.
ويـــــــنـــــــبـــــــغـــــــي أيــــــــــــضــــــــــــاً عــــــــــــى مــــشــــغــــي 
ــــيـــــوت الــــعــــطــــات« تـــــزويـــــد الـــضـــيـــوف  »بـ
بــــــــاملــــــــعــــــــلــــــــومــــــــات الـــــــــخـــــــــاصـــــــــة بـــــــالـــــــقـــــــواعـــــــد 
ـــلـــــوائـــــح املـــحـــلـــيـــة املـــتـــعـــلـــقـــة بـــــ»بــــيــــوت  والــ

العطات« املرتبطة بـ»كوفيد-19«.

تطبيقات إلكترونية
وتـــــم تــــزويــــد الـــضـــيـــوف بــقــائــمــة مـــوىص 
بها للتطبيقات اإللكرتونية، واملواقع 

املــخــتــصــة بــخــدمــات تــوصــيــل الــطــلــبــات 
لـــــــلـــــــمـــــــنـــــــازل، مـــــــــن خـــــــــــال الــــــطــــــلــــــب عـــى 
اإلنــــــــــــــــرتنــــــــــــــــت لـــــــــلـــــــــطـــــــــعـــــــــام، إضــــــــــــــافــــــــــــــة إىل 
خـــــــــــــــــــدمـــــــــــــــــــات الـــــــــــــغـــــــــــــســـــــــــــيـــــــــــــل، وتــــــــنــــــــظــــــــيــــــــف 
املــــابــــس، والـــصـــيـــدلـــيـــات، والـــتـــوصـــيـــة 
بـــــــتـــــــســـــــجـــــــيـــــــل عــــــــمــــــــلــــــــيــــــــة الــــــــــــــــــخــــــــــــــــــروج عــــــر 
اإلنــــــــــــــــــــرتنــــــــــــــــــــت يف حــــــــــــــــــــــال وجــــــــــــــــــــــــــــود هــــــــــــذه 

اإلمكانات. 
كما تم إلــزام »بيوت العطات« 
باتباع متطلبات التطهري والتعقيم، 
والــــــــتــــــــأكــــــــد مـــــــــن وجــــــــــــــود فــــــــــــــرتات زمــــنــــيــــة 
ــــان فـــــاعـــــلـــــيـــــة عـــمـــلـــيـــة  ــــمــ ــــبــــــة، لــــــضــ ــــاســ ــنــ ــ مــ
الــــــتــــــطــــــهــــــري والــــــتــــــعــــــقــــــيــــــم بــــــــــن تــــســــجــــيــــل 
الـــخـــروج، وتــســجــيــل الـــدخـــول لــلــزوار 

الجدد. 
وشـــــــــــــددت الــــتــــعــــلــــيــــمــــات عـــــــى أنـــــه 
ــــتـــــزام بـــــأي مــتــطــلــبــات تــطــهــري  يـــجـــب االلـ
إضـــافـــيـــة تــفــرضــهــا الــســلــطــات يف حــال 
تـــــــــــــم اســــــــــــتــــــــــــخــــــــــــدام الـــــــــــــغـــــــــــــرف مـــــــــــــن ِقـــــــــَبـــــــــل 
»حاالت مشبوهة«، أو من ِقَبل أحد 

العاملن يف الخطوط األمامية.

التدبير المنزلي
وتـــــــضـــــــمـــــــنـــــــت قــــــــــــواعــــــــــــد الـــــــــتـــــــــدبـــــــــري املــــــــنــــــــزيل 
لـــــ»بــــيــــوت الــــعــــطــــات«، تــعــقــيــم جــمــيــع 
أدوات وعـــبـــوات املــطــبــخ يف حــــال عــدم 
إمــــــكــــــانــــــيــــــة اســــــتــــــعــــــمــــــال األدوات ذات 
ــــبـــــخ، مــع  ــــــد يف املـــــطـ ــــــواحـ ــتــــــخــــــدام الـ ــ االســ
ــــنـــــاديـــــل واملــــعــــقــــمــــات لـــلـــيـــديـــن،  تــــوفــــري املـ
بــحــيــث يــســمــح ملــدبــرتــن فــقــط الــوجــود 
يف الـــغـــرفـــة الــــــواحــــــدة.  ويـــجـــب أن تــتــم 
عــمــلــيــة تــطــهــري وتــنــظــيــف الـــغـــرف وفـــقـــاً 
إلرشادات إدارة الصحة والسامة يف 
بلدية دبي، مع الرتكيز بشكل أسايس 
عــى املــنــاطــق الــتــي يلمسها املتعاملن 
بــــــــــشــــــــــكــــــــــل دائـــــــــــــــــــــــــــــــــم، ووضــــــــــــــــــــــــــــع »قــــــــــائــــــــــمــــــــــة 
مـــــراجـــــعـــــة« شـــبـــيـــهـــة بــــقــــائــــمــــة املــــراجــــعــــة 
الخاصة بعملية التطهري والتنظيف، 
قــــــبــــــل االفــــــــتــــــــتــــــــاح ولـــــعـــــمـــــلـــــيـــــة الــــتــــعــــقــــيــــم 

الشاملة عند تسجيل الدخول.

تزويد الضيوف بقائمة للتطبيقات اإللكترونية، 
ومواقع خدمات توصيل الطلبات.

السماح بدخول »بيت العطالت« للعمالء الذين 
لديهم حجوزات مؤكدة فقط. 

تضمنت قواعد إرشادية لموظفي الخدمات والمشغلين

»دبي للسياحة« تصدر النسخة الثانية 
الشتراطات تشغيل »بيوت العطالت«

أزاد عيشو ■ دبي

»دبي للسياحة« ألزمت »بيوت 
العطالت« باتباع متطلبات 

التعقيم وأي متطلبات تطهير 
إضافية.■ أرشيفية

حالة من عدم 
اليقين

ذكرت شركة »كوليرز 
إنترناشيونال« أن حالة من 

عدم اليقين تسود السوق 
في ما يتعلق باألداء 

المتوقع لقطاع الفنادق 
في المنطقة، موضحة أنه 
 إلى نتائج االستبيان، 

ً
استنادا

الذي أجراه الفريق، تشير 
التوقعات إلى احتمال بدء 

مرحلة تعافي السوق خالل 
الربع الرابع من العام 

الجاري، واستمرارها خالل 
عام 2021. وأوضحت 

»كوليرز إنترناشيونال« أنه تم 
استقاء البيانات المتوقعة 

من قاعدة البيانات 
الفندقية الخاصة بالشركة، 

إضافة إلى البيانات 
المقتبسة من تقارير شركة 

»إس تي آر« العالمية 
ومراكز اإلحصاءات المحلية، 
مع استخدام عام 2019 

قاعدة للتنبؤ.

أنشطة غير 
مسموحة

أكدت النسخة الثانية من 
القواعد اإلرشادية لـ»بيوت 

العطالت« أن قائمة 
األنشطة غير المسموحة 
والمرافق غير المشمولة 

بالفتح، بالنسبة لـ»بيوت 
 من: 

ً
العطالت«، تتضمن كال

المسابح، و»الساونا«، 
وخدمة المساج ومرفق 

 عن صاالت 
ً
»السبا«، فضال

األطفال، والنوادي 
ومنطقة اللعب، إلى 

جانب الحفالت والفعاليات 
الخاصة.

https://www.emaratalyoum.com/
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العقار.. ذلك االبن البار!
القروض العقارية أداة اقتصادية 

حيوية تنعش السوق وتبث 
الطمأنينة وتحفز النمو، لكن 

صغار املقرتضني لهم تجربة 
صعبة ومحرجة تنتهي غالبًا 

بالرفض أو املماطلة، األمر الذي 
يستدعي مع أسباب أخرى إعادة 
النظر يف الخدمات البنكية بشكل 

شمويل أسوة بالقطاعات 
الحيوية األخرى بالدولة، التي 

بدأت تستعد ملرحلة ما بعد »كورونا«، وتسهم يف تحفيز 
االقتصاد وتسارع عجلة التنمية.

ويتزامن ذلك مع تعزيز مفاهيم سعادة املتعامل وتعزيز 
رضاه وتحسني تجربته بما يفوق التوقعات بعيداً عن 

البريوقراطية املعطلة، وبما يحفز الطلب بشكل يعيد التطوير 
العقاري والعروض العقارية املتميزة للسوق.

إن املقارنات بني نسب الفائدة يجب أن تتفوق فيها العروض 
التمويلية عىل ما تشهده الساحة االقتصادية خارج الدولة 

لتحريك املياه الراكدة عقاريًا، فمثالً نجد أن خيارات التمويل 
العقاري لدينا محدودة وبهامش ربح عاٍل، بينما يف دول أخرى 

نسب األرباح التنافسية للقروض العقارية والتمويل لسنوات 
طوال بشكل لم نسمع عنه لدينا، األمر الذي أسهم لديهم يف 

دفع عجلة البناء والتطوير يف القطاع العقاري والعمراين، 
وبالتايل أوجد سوقًا نشطة ومستدامة لها امتيازات تمويلية 

موازية ومنافسة أسهمت يف تعزيز ربحية القطاع البنيك بشكل 
غري مباشر، عرب قطاع البناء وقطاع تسهيالت صناعية 

واقتصادية ذات صلة بمخاطر أقل وبدورات اقتصادية أقصر. 
إن حلم اللنب املسكوب يف الـ26 ملياراً التي سمعنا وقرأنا أنها 

»ذهبت مع الريح«، وافرتاض أنها كانت موجهة لقروض إسكان 
أو تطوير عقاري تدعم بشكل غري مباشر وفرة العرض وقدرة 

الطلب عىل الشراء بأرباح ميسرة وملدد طويلة نسبيًا، لرأينا 
قطاعًا عقاريًا قويًا يضخ املليارات من التعامالت املالية بشكل 

مستدام وبعيداً عن الفورات الجنونية والفقاعات املتنامية، 
ولظهر نموذج للشراكة االقتصادية نواته مماثلة ملا تم مع أحد 

برامج االسكان الوطنية وأحد البنوك، لكن بدور أكرب للقطاع 
املصريف ونسبة أقل من التمويل الحكومي. فلو افرتضنا أن 
هامش ربح البنك من التمويل العقاري اقتطع والدفعات 

املقدمة تناقصت ألكرث من 05%، ومدة التمويل تضاعفت نتيجة 
عروض تمويل عقارية غري مسبوقة، سيتبع ذلك زيادة يف الطلب 

وأيضًا نمو هائل لهذا القطاع الحيوي، وبالتايل باب استثماري 
هائل للتمويل التجاري وحركة عمرانية مستدامة.

إن العديد من األسر املقيمة وحتى الزائرة ترى يف دولتنا وطنًا 
وجنة أمن وأمان بما حبانا الله فيها من قيادة رشيدة ومكتسبات 

وطنية مقدرة، ولو لجأنا للتحليل اإلحصايئ العقاري أو 
استبانات الرأي لرصدنا ان أغلب من منحوا اإلقامة الذهبية إما 
استثمروا أو يعتزمون االستثمار يف سكن خاص أو أكرث، األمر 

الذي يدفعنا لتقدير التوجه الحكومي يف منح مدد إقامة أطول 
بما يعزز االستقرار للمقيمني ويطور فرص االستثمار العقاري. 

كذلك منح قروض بـ»ضمان أصل العقار« وتسهيل 
االشرتاطات مثل الدفعة املقدمة والراتب الثابت للزوار أو 

املقيمني من ذوي الدخل املحدود، كما يجب تمييز العميل امللتزم 
ذي السجل االئتماين املتميز مع البنوك ومنحه امتيازات أعىل 

وأكرب من البنوك. 
إنه ملن املأمول فور تعديل اشرتاطات الحصول عىل تمويل 

عقاري لرتاعي شريحة أكرب من املستفيدين وقدراتهم املتفاوتة، 
ظهور طلب حقيقي يعيد للعقار بريقه ولالبن البار مكانته. 

وألن العقار يمرض وال يموت، فإن تحليل الخيارات 
التمويلية العقارية يف الدولة ومقارنتها عامليًا، تدفعنا ألن نتطلع 

لشراكة بني الجهات املعنية بالتنظيم العقاري مع البنوك 
واملصرف املركزي، كما أن أسعار األرايض املبالغ فيها ال تدعم 

النمو يف هذا القطاع. 

*مستشار إداري داخلي غير مقيم في 
مركز اإلمارات للمعرفة الحكومية بكلية 

محمد بن راشد لإلدارة الحكومية.

»تحليل الخيارات التمويلية 
العقارية في الدولة 

، تدفعنا 
ً
ومقارنتها عالميا

إلى أن نتطلع لشراكة بين 
الجهات المعنية«.

رأي اقتصادي

فيصل الشمري*

أفــــــــــادت هـــيـــئـــة اإلمــــــــــــارات لـــلـــمـــواصـــفـــات 
واملــــــــــقــــــــــايــــــــــيــــــــــس )مـــــــــــــــواصـــــــــــــــفـــــــــــــــات(، بــــــأنــــــهــــــا 
ســحــبــت 10 مــنــتــجــات لتعقيم الــيــديــن 
من األسواق، وذلك لعدم مطابقتها 
ــــيــــــة،  ــــاراتــ لــــلــــمــــواصــــفــــات الــــقــــيــــاســــيــــة اإلمــ
مــــــــــشــــــــــرة إىل أنــــــــــهــــــــــا أدرجـــــــــــتـــــــــــهـــــــــــا ضـــــمـــــن 
املـــنـــتـــجـــات املـــســـحـــوبـــة مـــــن األســــــــــواق يف 
نـــــــــظـــــــــام »مــــــــــــانــــــــــــع« االتــــــــــــــحــــــــــــــادي لــــســــحــــب 

واستدعاء املنتجات غر املطابقة.
وأوضــــــــــــــح املــــــــديــــــــر الــــــــعــــــــام لـــلـــهـــيـــئـــة، 
عـــــــــــبـــــــــــدالـــــــــــلـــــــــــه عــــــــــــــبــــــــــــــدالــــــــــــــقــــــــــــــادر املــــــــعــــــــيــــــــنــــــــي، 
لــــــــــــــــــــــــ»اإلمـــــــــــــــــــــــارات الـــــــــــــــــيـــــــــــــــــوم«، أن ســـــحـــــب 
املـــــــعـــــــقـــــــمـــــــات املـــــــخـــــــالـــــــفـــــــة جـــــــــــــاء ألســـــــبـــــــاب 
متنوعة، منها انــخــفــاض نسبة تركيز 
الــكــحــول عــن 60%، واحــتــواء بعضها 
اآلخـــــــــــــــر عـــــــــى نـــــســـــبـــــة عــــــالــــــيــــــة مـــــــــن مـــــــــادة 
الــــــــ»إيـــــــثـــــــانـــــــول« أو الـــــــ»مــــــيــــــثــــــانــــــول« الــــتــــي 
أثــبــتــت مــخــريــاً خـــطـــورة زيـــــادة نسبتها 
عــــى الـــصـــحـــة الـــعـــامـــة لــلــمــســتــهــلــكــن، 
الفــتــاً إىل أن عمليات السحب جــاءت 
بالتعاون مع دائرة الصحة يف أبوظبي 
وبـــلـــديـــتـــي دبـــــي والــــشــــارقــــة، فـــضـــاً عــن 
االســــــــــتــــــــــفــــــــــادة مــــــــــن بـــــــعـــــــض املــــــعــــــلــــــومــــــات 

الواردة من السعودية بهذا الصدد.
وقـــــــــــــــــــال املــــــــعــــــــيــــــــنــــــــي، إن املــــــنــــــتــــــجــــــات 
املـــــســـــحـــــوبـــــة تــــخــــضــــع لــــتــــحــــلــــيــــل مــــخــــري 
ملـــــــكـــــــونـــــــاتـــــــهـــــــا يف املـــــــــــخـــــــــــتـــــــــــرات الــــــوطــــــنــــــيــــــة 
ــــاً أن نـــــتـــــائـــــج تـــحـــلـــيـــل  ــــنـ ــــيـ ــــبـ املــــــعــــــتــــــمــــــدة، مـ
املــــــــعــــــــقــــــــمــــــــات املــــــــســــــــحــــــــوبــــــــة أثــــــــــبــــــــــت عــــــــدم 
مــــطــــابــــقــــتــــهــــا لـــــلـــــمـــــواصـــــفـــــات الــــقــــيــــاســــيــــة 
املـــحـــلـــيـــة والــــعــــاملــــيــــة املـــعـــتـــمـــدة ملــنــتــجــات 
مـــــــــــعـــــــــــقـــــــــــمـــــــــــات الـــــــــــــــيـــــــــــــــديـــــــــــــــن كـــــــــــــمـــــــــــــضـــــــــــــادات 
لــــلــــمــــيــــكــــروبــــات والــــــــفــــــــروســــــــات، حـــيـــث 
تحتوي تلك املنتجات عــى نسب أقل 
مــــــــن الـــــنـــــســـــبـــــة املــــــــــقــــــــــررة ملــــــــــــــادة الـــــكـــــحـــــول 
)60%(، كــمــا أن بعضها يــحــتــوي عى 
تــــركــــيــــزات أعـــــى مــــن مــــــادة »مـــيـــثـــانـــول« 
التي تسبب أضراراً جانبية عى صحة 

املستهلكن.

وأضـــــاف أنـــه يــمــكــن للمستهلكن 
الـــــــــتـــــــــعـــــــــرف اىل املــــــــنــــــــتــــــــجــــــــات املــــــســــــحــــــوبــــــة 
ومطالعة الصور الخاصة بها وقراءة 
أرقـــــــــامـــــــــهـــــــــا الـــــتـــــشـــــغـــــيـــــلـــــيـــــة والــــــتــــــفــــــاصــــــيــــــل 
الـــكـــامـــلـــة لـــهـــا مـــــن خــــــال زيـــــــــارة تــطــبــيــق 
الـــهـــيـــئـــة )ESMA( عـــــى مــــتــــجــــري »أب 

ستور« و»غوغل باي«.
وأكـــــــــــد املــــعــــيــــنــــي ضـــــــــــــرورة مـــطـــابـــقـــة 

املنتجات الــتــي يتم تــداولــهــا يف أســواق 
الـــــــــــــــدولـــــــــــــــة لـــــــــلـــــــــمـــــــــواصـــــــــفـــــــــات الــــــقــــــيــــــاســــــيــــــة 
اإلمــــاراتــــيــــة الـــتـــي تــضــمــن أعــــى درجــــات 
األمان والسامة، مشراً إىل أن إدراج 
ــــــة عــــــــــى نـــــظـــــام  ــــقـ ــ ــــابـ ــ ــــطـ ــ ــــــات غــــــــــر املـ ــــــجـ ــتـ ــ ــ ــنـ ــ ــ املـ
»مـــانـــع« لــســحــب واســتــدعــاء املــنــتــجــات 
ــــاء بــالــتــنــســيــق مــــع الـــجـــهـــات املــحــلــيــة  جــ

املعنية يف كل إمارة.

ووفـــــــــــــقـــــــــــــاً لـــــــــــــ»مــــــــــــواصــــــــــــفــــــــــــات«، فــــــــإن 
مــــنــــتــــجــــات تـــعـــقـــيـــم الـــــيـــــديـــــن املـــســـحـــوبـــة 
تـــحـــمـــل أســــــمــــــاء: »ديـــــنـــــا +«، »فــــيــــيــــا«، 
»زيــــــــــــــــــفــــــــــــــــــا«، »كــــــــــــــوســــــــــــــمــــــــــــــو«، »لــــــــــــــولــــــــــــــو«، 
»أمـــــــــــــيـــــــــــــا«، »مــــــــاجــــــــيــــــــك كــــــــــلــــــــــو«، »ريــــــــــش 
وأرومــــــــــــــــــــا« و»شــــــــيــــــــلــــــــد«، »روزا بـــــيـــــا«، 
وذلـــــــك بـــمـــخـــتـــلـــف األرقــــــــــام الــتــشــغــيــلــيــة 

للمنتجات واملوديات.

النخفاض تركيز الكحول فيها عن 60%.. واحتواء بعضها على نسبة عالية من الـ »إيثانول«

»مواصفات« تسحب 10 منتجات 
لتعقيم اليدين

المنتجات المسحوبة تخضع لتحليل مخبري لمكوناتها في المختبرات 
الوطنية المعتمدة. À من المصدر

عبير عبدالحليم À أبوظبي

يمكن للمستهلكين التعّرف إلى المنتجات 
المسحوبة من خالل زيارة تطبيق »الهيئة«.

نظام »مانع«

قال المدير العام لهيئة 
اإلمارات للمواصفات 

والمقاييس )مواصفات(، 
عبداهلل المعيني، إن 

الهيئة تدرج في نظام 
»مانع« االتحادي جميع 
المنتجات غير المطابقة 

والمنتجات التي قد 
تسبب إصابة 

المستهلكين أو تضر 
 
ً
الصحة العامة، مشيرا

الى أن النظام متوافر 
للمستهلكين عبر تطبيق 
الهيئة )ESMA(، حيث 
يستطيع المستهلكون 
من خالله التعرف الى 

المنتجات المسحوبة من 
األسواق أو غير 

المطابقة، إضافة إلى 
المنتجات المستدعاة من 

األسواق من قبل 
المصّنعين والموردين، 

 على أن 
ً
فضال

المستهلكين يستطيعون 
اإلبالغ عن المنتجات 

المسحوبة والمشار إليها 
في حال وجودها 
باألسواق المحلية.

عبداهلل المعيني:

»نتائج تحليل المعقمات 
المسحوبة أثبت عدم 
مطابقتها للمواصفات 
القياسية المعتمدة«.

أفـــــــــــــــــــادت مــــــجــــــمــــــوعــــــة »الـــــــــــــــدانـــــــــــــــوب«، 
بتقديم مؤسسها ورئــيــس مجلس 
إدارتــــهــــا، رضـــــوان ســـاجـــان، شــكــوى 
لدى وحدة الجرائم اإللكرتونية يف 
شرطة دبي، ضد انتحال شخصيته 
من خال حساب مزور عى موقع 
»فــــــــــــيــــــــــــس بــــــــــــــــــــــــوك« لـــــــــجـــــــــمـــــــــع تــــــــــرعــــــــــات 

باسمه.
وذكـــــــــــــــرت املــــــجــــــمــــــوعــــــة، يف بــــيــــان 
حـــــصـــــلـــــت »اإلمــــــــــــــــــــــــــارات الــــــــــيــــــــــوم« عــــى 
ــــرمــــــي  نـــــــســـــــخـــــــه مــــــــــنــــــــــه، أن أحـــــــــــــــد مــــــجــ
اإلنـــــــرتنـــــــت أنـــــشـــــأ نــــســــخــــة مـــــــــــزورة مـــن 
حساب ساجان عى »فيس بوك«، 
األســـــبـــــوع املــــــــايض، وبـــــــدأ بـــاســـتـــغـــال 
اسمه الشخيص لطلب الترعات. 

ووفــــــــقــــــــاً لـــــلـــــبـــــيـــــان، فـــــــــإن ســـــاجـــــان 
ــــتــــــدابــــــر الــــقــــانــــونــــيــــة الـــــازمـــــة  اتـــــخـــــذ الــ
عــــــــنــــــــدمــــــــا أخــــــــــــطــــــــــــره أحــــــــــــــــد أصــــــــدقــــــــائــــــــه 
ـــــه عــــلــــيــــه  ـــبــ ــ ـــتــ ــ ـــــد أن اشــ ـــعــ ـــ بــــــــاملــــــــوضــــــــوع بـ

األمر.
وقــال ساجان يف منشور نشره 
ــــاً بــــصــــورة  ــــقـ عـــــى »فــــيــــس بــــــــوك« ُمـــــرفـ

تــــــوضــــــح الـــــحـــــســـــاب املــــــــــــــزور، وأخـــــــــرى 
تــــــتــــــضــــــمــــــن إحـــــــــــــــــــدى الــــــــــرســــــــــائــــــــــل الــــــتــــــي 
ــــا الــــــــعــــــــديــــــــد مـــــــــــن أصــــــــدقــــــــائــــــــه:  ــ ــــاهـ ــ ــــقـ ــ ــلـ ــ ــ تـ

»ُيـــرجـــى أخـــذ الــعــلــم بـــأن شــخــصــاً ما 
قام بإنشاء حساب مــزور باسمي، 
وبــــــــــــــدأ بــــــــــإرســــــــــال رســـــــــائـــــــــل عـــــشـــــوائـــــيـــــة 
لـــلـــعـــديـــد مـــــن أصـــــــدقـــــــايئ، ويف حــــال 
وصلكم أي طلب صداقة أو أي من 
ــــتـــــي  هـــــــــــذه الـــــــرســـــــائـــــــل الــــــعــــــشــــــوائــــــيــــــة الـ
تــطــلــب تــقــديــم الـــتـــرعـــات والــهــبــات، 
آمل منكم عدم قبولها واالستجابة 

لها«. 
وأضـــــــاف: »كـــــان املـــحـــتـــال يــرســل 
الرسائل إىل مجموعة محددة من 
أصــــدقــــاء ومــــعــــارف الـــشـــخـــص الــــذي 
يستهدفه، من خال نسخة مزورة 
ــــابــــــي عــــــــى )فـــــــيـــــــس بــــــــــوك(،  مــــــــن حــــــســ
وذلـــــــــــــــــك بــــــــاســــــــتــــــــخــــــــدام رابـــــــــــــــــط مــــنــــصــــة 
إلكرتونية تعمل انطاقاً من الهند 

لـــجـــمـــع الــــتــــرعــــات الــــتــــي تــــزعــــم بـــأّنـــهـــا 
ســـــــــــتـــــــــــذهـــــــــــب لــــــــــــــدعــــــــــــــم طـــــــــــفـــــــــــل ُيـــــــــــعـــــــــــاين 

اضطراباً يف الدم«.
وأشار ساجان إىل أنه سارع اىل 
إبـــــاغ الـــقـــائـــمـــن عـــى مــنــصــة »فــيــس 
بـــــــــــــــــــوك« بـــــــــــاألمـــــــــــر لــــــــيــــــــقــــــــومــــــــوا بــــــــإغــــــــاق 
الحساب الذي ُحِذف بشكل سريع 
بــعــد ذلـــك، ومــن ثــم تــقــدم بشكوى 
لدى وحدة الجرائم اإللكرتونية يف 

شرطة دبي.
وقال: »لست متأكداً بعد فيما 
إذا كـــــــــــــان املــــــــحــــــــتــــــــال نـــــــجـــــــح يف جــــمــــع 
األموال من أصدقايئ ومعاريف عى 
)فــــيــــس بـــــــــوك(، لــــكــــن هــــــذا الـــتـــصـــرف 
مـــؤســـف لــلــغــايــة، ويــدفــعــنــا جــمــيــعــاً 

لنكون أكرث حذراً«.

مدحت السويفي À دبي

رئيس »الدانوب« يقّدم شكوى النتحال 
شخصيته بهدف جمع التبرعات

بعد اكتشاف حساب مزّور باسمه على »فيس بوك«

رضوان ساجان:

»المحتال كان يرسل 
الرسائل إلى مجموعة 
محددة من أصدقاء 

ومعارف الشخص الذي 
يستهدفه«.

أظهر التقرير الشهري ملؤشر أسعار 
مواد البناء يف أبوظبي، خال أبريل 
املــــــــــــــــــــــــــــايض، ارتـــــــــــــــــفـــــــــــــــــاع مــــــــــتــــــــــوســــــــــط ســـــعـــــر 
مـــــــــجـــــــــمـــــــــوعـــــــــة »األســــــــــــــمــــــــــــــنــــــــــــــت« بـــــنـــــســـــبـــــة 
ــــمـــــوعـــــة »الـــــخـــــرســـــانـــــة«  0.9%، ومـــــجـ
ــــبــــــة 0.1%، مــــــــقــــــــارنــــــــة بـــــــمـــــــارس  ــــنــــــســ بــ
الـــــــــســـــــــابـــــــــق، فــــــيــــــمــــــا انــــــخــــــفــــــضــــــت خـــــــال 
أبـــــــــريـــــــــل 2020 مــــــتــــــوســــــطــــــات أســــــعــــــار 
مــــــــــجــــــــــمــــــــــوعــــــــــة »الــــــــــــــعــــــــــــــمــــــــــــــالــــــــــــــة« بــــــنــــــســــــبــــــة 
20.5%، ومـــــــجـــــــمـــــــوعـــــــة »الــــــــــــديــــــــــــزل« 
بــنــســبــة 8.4%، ومــجــمــوعــة الــحــديــد 
بنسبة 2.7%. وأفــاد التقرير الصادر 

عـــــــــــــــــــن املـــــــــــــــــــــــركـــــــــــــــــــــــز، أمــــــــــــــــــــــــــــــــس، بـــــــــــــارتـــــــــــــفـــــــــــــاع 
مـــــــــــتـــــــــــوســـــــــــطـــــــــــات أســـــــــــــــــعـــــــــــــــــار مـــــــجـــــــمـــــــوعـــــــة 
»الـــحـــجـــر الــطــبــيــعــي« بــنــســبــة %6.4، 
ومـــــــــجـــــــــمـــــــــوعـــــــــة »أســـــــــــــــــــــــــــــاك/      لـــــلـــــمـــــبـــــنـــــى« 
بـــــنـــــســـــبـــــة 3%، ومـــــــجـــــــمـــــــوعـــــــة »مـــــجـــــى 
ســتــنــلــس ســتــيــل كـــامـــل مـــع الـــخـــاط« 
بـــنـــســـبـــة 2.6% خــــــال أبــــريــــل 2020، 
ــــة بــــالــــشــــهــــر نــــفــــســــه مـــــــن الـــــعـــــام  ــــارنــ ــــقــ مــ
املـــــــــــــــــــــــــــــــايض، بــــــــيــــــــنــــــــمــــــــا ســـــــــــجـــــــــــل الــــــــتــــــــقــــــــريــــــــر 
انــــــــــــــخــــــــــــــفــــــــــــــاض مــــــــــــتــــــــــــوســــــــــــطــــــــــــات أســــــــــــعــــــــــــار 
مجموعة »العمالة« بنسبة %28.9.

أبوظبيÀ اإلمارات اليوم

 في متوسط سعر %0.9 
ً
ارتفاعا

»األسمنت« بأبوظبي

ساجان اتخذ التدابير القانونية 
الالزمة عندما أخطره أحد أصدقائه 

بالموضوع.

https://www.emaratalyoum.com/
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تقنية

حّذر باحثان يف أمن املعلومات من 
وجـــــــــــــــــــــود 26 ثـــــــــــغـــــــــــرة أمـــــــــنـــــــــيـــــــــة وخـــــــطـــــــأ 
برمجياً يف حزمة الربامج املسؤولة 
عـــــــــن تـــــشـــــغـــــيـــــل الــــــــــــوحــــــــــــدات املــــتــــنــــقــــلــــة 
الــــــعــــــامــــــلــــــة بــــتــــقــــنــــيــــة »يـــــــــــو إس بـــــــــي«، 
ســـــــواء وحــــــــدات ذاكــــــــرة مـــتـــنـــقـــلـــة، أو 
ــــــرى تـــســـتـــخـــدم هـــذه  أي وحــــــــدات أخـ
ــــيـــــل مـــع  ــــتـــــوصـ ــــلـ ــــيـــــة كـــــوســـــيـــــلـــــة لـ ــــنـ ــــقـ ــــتـ الـ
األجـــــــهـــــــزة واملـــــلـــــحـــــقـــــات، أو األجـــــهـــــزة 

بعضها بعضاً.
وأوضـــــح الــبــاحــث هــيــوي بــيــنــغ، 
الــــــــــــــذي يـــــعـــــمـــــل بـــــجـــــامـــــعـــــة »بـــــــــــــــــوردو« 
الفرنسية، والباحث ماتياس باير، 
يف املــــعــــهــــد الــــــفــــــيــــــدرايل الــــســــويــــســــري 
لـــلـــتـــقـــنـــيـــة بـــــــلـــــــوزان، أن 18 مــــــن تــلــك 
الثغرات واألخطاء تظهر مع نظام 
تــــشــــغــــيــــل »لـــــيـــــنـــــكـــــس«، فــــيــــمــــا تـــظـــهـــر 
األخـــــــــــــــــــــــرى مــــــــــــع نــــــــظــــــــامــــــــي الـــــتـــــشـــــغـــــيـــــل 
»ويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوز« مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــركـــــــــــــــــــة 
»مـــايـــكـــروســـوفـــت«، و»مـــاكـــنـــتـــوش« 
ــــة »أبـــــــــــــــــل«، مــــــؤكــــــديــــــن أن  ــ ــــركـ ــ مــــــــن شـ
جميع هذه الثغرات تمثل خطورة 
ــــــات واألجـــــــــــــهـــــــــــــزة، حـــيـــث  ــــانـ ــ ــيـ ــ ــ ــبـ ــ ــ عـــــــــى الـ
يـــــــــمـــــــــكـــــــــن اســـــــــــتـــــــــــخـــــــــــدامـــــــــــهـــــــــــا مــــــــــــــــن قــــــبــــــل 
املهاجمني واملتسللني منفذاً خلفياً 
للفريوسات والربمجيات الخبيثة.

ونــــشــــر الــــبــــاحــــثــــان الــــنــــتــــائــــج الـــتـــي 
توصال إليها يف ورقة بحثية بموقع: 

nebelwelt.(
publications  /net( املتخصص 
يف نشر األوراق البحثية األكاديمية 

يف مجال تقنيات أمن املعلومات.

أداة جديدة
وقــــــــــال الـــــبـــــاحـــــثـــــان إنــــهــــمــــا تــــمــــكــــنــــا مـــن 
الــكــشــف عــن هـــذا الــعــدد الــكــبــري من 
األخــــــــــــطــــــــــــاء والــــــــــثــــــــــغــــــــــرات األمــــــــنــــــــيــــــــة يف 
بــــــرامــــــج تـــشـــغـــيـــل وحــــــــــــدات »يــــــــو إس 
بـــــــــــــــــي«، بــــــــاســــــــتــــــــخــــــــدام أداة جـــــــديـــــــدة 
لــلــفــحــص أطــلــقــا عــلــيــهــا »يــــو إس بي 
فيزر«، تستند إىل أسلوب معروف 
يف مجال أمن املعلومات، يتم فيه 
ــــبـــــرية أو »فــــيــــض«  إرســــــــــال كــــمــــيــــات كـ
مـــن الـــبـــيـــانـــات غـــري الــصــالــحــة أو غــري 
املتوقعة أو العشوائية كمدخالت 
إىل بـــرامـــج أخـــــرى، ثـــم يــقــوم بــاحــثــو 
ــــــل كـــــــيـــــــفـــــــيـــــــة تـــــــصـــــــرف  ــيـ ــ ــ ــلـ ـــ ــــحــ ــ ــتـ ــ ــ األمــــــــــــــــــــــن بـ
الــــــــــــربنــــــــــــامــــــــــــج الـــــــــــــــــــــــذي تــــــــــــــم اخـــــــــــتـــــــــــبـــــــــــاره، 

الكتشاف أخطاء جديدة.
وأضـــــــــــــافـــــــــــــا أنــــــــــــــه أثـــــــــــنـــــــــــاء تـــــعـــــريـــــض 
الربامج لهذا الفيض من البيانات، 
تــقــوم هـــذه األداة بــتــولــيــد ُمــدخــالت 
شــبــه صــالــحــة، بــحــيــث تــقــوم بعمل 
نــــوع مـــن »الــتــعــمــيــة« أو الــتــشــويــش 
وعـــــــــــــــــدم الــــــــــــــوضــــــــــــــوح، عـــــــــــى الـــــــــربامـــــــــج 
املـــــــــــــطـــــــــــــلـــــــــــــوب اخــــــــــــــتــــــــــــــبــــــــــــــارهــــــــــــــا، فــــــــتــــــــقــــــــوم 
بـــــــــســـــــــلـــــــــوكـــــــــيـــــــــات أو تــــــــــــصــــــــــــرفــــــــــــات غــــــري 
متوقعة، األمر الذي يفضح ما بها 

مـــــــن ثـــــــغـــــــرات أو أخـــــــطـــــــاء بــــرمــــجــــيــــة، 
مـــــــــشـــــــــرييـــــــــن إىل أنـــــــــــــــــه يف مـــــــــثـــــــــل هـــــــــذه 
الـــــــــوضـــــــــعـــــــــيـــــــــة، تـــــــــقـــــــــوم األداة أيــــــــضــــــــاً 
بمراقبة الطريقة الــتــي يتعامل بها 
الــــربنــــامــــج املـــــوضـــــوع تـــحـــت األخــــبــــار، 
مــــــــع الـــــــــحـــــــــاالت االســـــتـــــثـــــنـــــائـــــيـــــة، مـــثـــل 
األعــــــــــــــــــطــــــــــــــــــال، أو فـــــــــشـــــــــل تـــــــــأكـــــــــيـــــــــدات 
الــتــعــلــيــمــات الــربمــجــيــة املــضــمــنــة، أو 
تــــســــرب الـــــذاكـــــرة املـــحـــتـــمـــل وغــــريهــــا، 
ويف ضــوء ذلــك يتم الكشف عــن ما 
بها من أخطاء أو ثغرات أو عرثات 

برمجية.

إصدارات حديثة 
وبــــــــنّي الــــبــــاحــــثــــان، أنـــهـــمـــا اســـتـــخـــدمـــا 
أداة الــفــحــص الـــجـــديـــدة مـــع تسعة 
إصدارات حديثة من نظام تشغيل 
»لـــــــــــــيـــــــــــــنـــــــــــــكـــــــــــــس«، وإصــــــــــــــــــــــــــداريــــــــــــــــــــــــــن مــــــن 
»ويــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــدوز«، هــــــــمــــــــا »ويــــــــــــــــنــــــــــــــــدوز 8« 
و»ويــــــنــــــدوز 10«، واإلصــــــــــدار األخــــري 
مـــــن نــــظــــام »أبـــــــل مــــاكــــنــــتــــوش« الـــــذي 

يحمل اسم »كتالينا«، وإصدار من 
نظام تشغيل »فري بي إس دي«. 

وذكــــــــــــرا أنــــــــه خــــــــالل االخــــــتــــــبــــــارات 
التي جرت، تمكنت األداة الجديدة 
مــــن رصـــــد 18 خـــطـــأ بـــرمـــجـــيـــاً وثـــغـــرة 
أمنية يف أنظمة تشغيل »لينكس« 
التي خضعت لالختبار، وأربعة يف 
ــــام »ويــــــــــنــــــــــدوز« وثـــــــالثـــــــة يف نــــظــــام  ــــظــ نــ
ــــام  ــــظــ »مــــــــــاكــــــــــنــــــــــتــــــــــوش«، وخـــــــــطـــــــــأ يف نــ

»فري بي إس دي«.
وأشار الباحثان إىل أن األخطاء 
املوجودة يف »ويندوز« أظهرت أنها 
يـــمـــكـــن أن تــــــــؤدي إىل ظــــهــــور الـــخـــطـــأ 
املعروف باسم »الشاشة الزرقاء«، 
الـــــــــــــــــــــــذي يـــــــــــــــــــــــؤدي إىل إيــــــــــــــقــــــــــــــاف نـــــــظـــــــام 
الــتــشــغــيــل تــــمــــامــــاً، وضـــــــــرورة إعـــــادة 
تشغيله، وأحياناً إعادة تثبيته من 
جــــــــديــــــــد، أمـــــــــــا األخـــــــــطـــــــــاء والــــــثــــــغــــــرات 
املــــــوجــــــودة يف نــــظــــام »مــــاكــــنــــتــــوش«، 
فــــــــــتــــــــــؤدي إىل إعــــــــــــــــــــادة تـــــشـــــغـــــيـــــل غــــري 
ــــنـــــظـــــام، أو إصــــابــــتــــه  ــــلـ ــــا لـ مــــخــــطــــط لـــــهـ

بالتجمد، الــذي ال حــل معه سوى 
فصل الطاقة عن الجهاز.

األكثر خطورة
وأكد الباحثان أن معظم األخطاء، 
وأكـــرثهـــا خـــطـــورة، كــانــت يف أنظمة 
»لــــيــــنــــكــــس«، حـــيـــث تـــــم تـــصـــنـــيـــف 16 
مــــنــــهــــا كـــــأخـــــطـــــاء يف الــــــــــذاكــــــــــرة، ذات 
تــأثــري أمــنــي عـــايل، السيما يف منافذ 
»يـــــو إس بـــــي« األســــاســــيــــة، واملـــنـــافـــذ 
الــــــــــــخــــــــــــاصــــــــــــة بـــــــــــــالـــــــــــــصـــــــــــــوت، واملــــــــــنــــــــــافــــــــــذ 
الــــــخــــــاصــــــة بـــــالـــــشـــــبـــــكـــــات، كـــــمـــــا وجـــــد 
خــــــــــطــــــــــأ واحـــــــــــــــــــــــد خــــــــــطــــــــــري يف بــــــــرنــــــــامــــــــج 
تشغيل وحدة التحكم يف املضيف، 
وخــــطــــأ مـــمـــاثـــل يف بــــرنــــامــــج تــشــغــيــل 
الكامريات عند توصيلها عرب منافذ 

»يو إس بي«.
ــــان إنـــــهـــــمـــــا أبــــلــــغــــا  ــــثــ ــــاحــ ــبــ ــ وقــــــــــــال الــ
فـــــــــــــــرق تــــــــطــــــــويــــــــر »لــــــــيــــــــنــــــــكــــــــس«، بــــــهــــــذه 
الــــــــــنــــــــــتــــــــــائــــــــــج، جـــــــــنـــــــــبـــــــــاً إىل جـــــــــنـــــــــب مـــــع 
الــتــصــحــيــحــات املــقــرحــة ملعالجتها، 
ـــيــــــل الــــــــــــعــــــــــــبء الــــــــــواقــــــــــعــــــــــي عــــى  ــــلـــ ــــقــ ــتــ ــ لــ
مطوري الجزء املحوري من النظام 
»كـــــرينـــــيـــــل«، عــــنــــد إصــــــــالح الــــثــــغــــرات 

التي تم اإلبالغ عنها. 
وأفــــــــادا بـــأنـــه تـــمـــت مـــعـــالـــجـــة 11 
خــــطــــأ مـــــن بـــــني 18 خــــطــــأ تـــــم اإلبـــــــالغ 
عـــنـــهـــا، وطـــــــرح وتـــــوفـــــري الـــتـــحـــديـــثـــات 
األمــــــــنــــــــيــــــــة الـــــــــــالزمـــــــــــة لـــــــعـــــــالجـــــــهـــــــا، أمـــــــا 
االخــــطــــاء املـــتـــبـــقـــيـــة، ســــــواء بــالــنــســبــة 
لنظامي »ويندوز« أو »ماكنتوش«، 
فاليزال العمل جارياً عليها، حيث 
مــــــــــن املــــــــتــــــــوقــــــــع طــــــــــــــرح عــــــــــالجــــــــــات لــــهــــا 

قريباً.
القاهرة À اإلمارات اليوم

18 منها تظهر مع »لينكس«.. و4 تصيب »ويندوز« و3 في »ماكنتوش«

  
ً
تحذير من 26 ثغرة وخطأ برمجيا

في وحدات »يو إس بي« المتنقلة
يعتبر بعض الخبراء أن نظام 

التشغيل »أندرويد 10« أفضل 
إصدارات نظام التشغيل 

»أندرويد«، وذلك لما يتضمنه 
من مزايا جديدة ومعالجة 

للمشكالت التي ظهرت في 
اإلصدارات األقدم، ولتضمنه 

ميزات طال انتظارها. ومن 
 ميزة »الوضع 

ً
ذلك مثال

الداكن« Dark Mode على 
مستوى النظام ككل وليس 

على مستوى بعض 
التطبيقات. 

ومن مزايا هذا الوضع حماية 
النظر من الضوء الباهر للشاشة في الظالم واإلضاءة الخافتة. 

فإذا كنت من مستخدمي الهواتف العاملة بنظام التشغيل 
»أندرويد 10« يمكنك اتباع الخطوات التالية لتفعيل ميزة الوضع 

الداكن على مستوى نظام التشغيل كله وتغيير المظهر العام: 
انقر فوق تطبيق »اإلعدادات« Settings الذي تبدو األيقونة 
الخاصة به في شكل ترس رمادي، ومرر داخل النافذة الجديدة 

حتى تصل إلى قسم »الشاشة« Display وانقر فوقه، ثم 
 Dark »ابحث داخل النافذة التالية عن خيار »المظهر الداكن

Theme، وحرك المؤشر المجاور للخيار السابق من اليسار إلى 
اليمين لتفعيله. ويمكنك أيضا تغيير ألوان األيقونات عن طريق 

 Styles And »النقر فوق خيار »األنماط والخلفيات
 في تطبيق اإلعدادات.

ً
Wallpapers ضمن قسم الشاشة أيضا

تحاول المتصفحات الحديثة 
تيسير وصول المستخدم إلى 
ما يرغب من عالمات التبويب، 

والتعامل معها باحترافية 
تجنبه عناء البحث مرة أخرى 

عن الصفحات التي قام 
 
ً
 يبذل جهدا

ً
بفتحها. فأحيانا

 في البحث عن موضوع 
ً
كبيرا

معين، ويفتح عالمات تبويب 
متعددة، وعندما يرغب في 

غلق إحداها، يغلق نافذة 
المتصفح كلها بالخطأ فيضيع جهده في البحث. 

فإذ تعّرضت لهذه المشكلة وكنت من مستخدمي متصفح 
Brave فال مشكلة، إذ يمكنك االستعانة بإعدادات المتصفح 

في الوصول إلى جلسة التصفح األخيرة بأكملها، وذلك باتباع ما 
يلي: افتح المتصفح الذي تبدو األيقونة الخاصة به في شكل 

رأس أسد برتقالية، وانقر فوق أيقونة التنقل الرئيسة في 
التطبيق، وتبدو في شكل ثالثة خطوط أفقية أعلى يمين 
الشاشة، ثم مرر داخل النافذة المنسدلة حتى تصل إلى 

السهم الذي يشير إلى األسفل في نهايتها وانقر فوقه 
لتستعرض المزيد من الخيارات، ومن ثم مرر لألسفل وانقر فوق 

تبويب »اإلعدادات« Settings، وبعدها ابحث داخل نافذة 
اإلعدادات عن خيار »عند بدء التشغيل« On Startup، وعندها 
ستالحظ أن أمامك ثالثة خيارات، انقر داخل الدائرة المجاورة لخيار 
 continue where you left off »االستمرار من حيث توقفت«

ليبدأ تشغيل المتصفح في كل مرة من آخر جلسة تصفح قمت 
 عند هذه 

ً
بها. وإذا رغبت في أن يفتح المتصفح دوما

المجموعة من عالمات التبويب، انقر داخل الدائرة المجاورة لخيار 
 Open A Specific »فتح مجموعة محددة من الصفحات«
Page Or Set Of Pages ثم انقر خيار »استخدام الصفحات 

.Use Current Pages »الحالية

تفعيل »المظهر 
الداكن« في »أندرويد 10«

الوصول إلى جلسة التصفح األخيرة  
Brave في

أعلنت شــركــة »إتـــش بــي« عــن إطــالق 
حــــــاســــــوب جـــــديـــــد مــــــن فــــئــــة »الــــــكــــــل يف 
واحـــــد« بــســعــر يــبــدأ مـــن 1249 دوالراً 

)4580 درهماً(. 
وأوضحت الشركة األمريكية أن 
 )AiO G6 800 EliteOne( جهازها
الـــــــــجـــــــــديـــــــــد تـــــــــــم تـــــــــــــزويـــــــــــــده بـــــمـــــعـــــالـــــجـــــات 
»إنتل« ويتوافر بموديلني األول يأيت 

بــــــشــــــاشــــــة قــــــــيــــــــاس 27 بـــــــــوصـــــــــة، بـــيـــنـــمـــا 
الـــــــثـــــــاين يــــبــــلــــغ قــــــيــــــاس شـــــاشـــــتـــــه 23.8 
بــــــــــوصــــــــــة، مـــــــــشـــــــــرية إىل أن املـــــــوديـــــــلـــــــني 
يـــتـــمـــتـــعـــان بـــــــــأداء فــــائــــق لـــلـــرســـومـــيـــات. 
ــــافـــــت أن الـــشـــاشـــة قــــيــــاس 23.8  وأضـ
بـــوصـــة تــعــمــل بــتــقــنــيــة الــــدقــــة الــفــائــقــة 
ــــيــــــة  ــــانــ ــــكــ الـــــــكـــــــامـــــــلـــــــة Full HD مــــــــــع إمــ
ــــيـــــة  ــــلـــــمـــــسـ االخــــــــــتــــــــــيــــــــــار بـــــــــــني الـــــــــشـــــــــاشـــــــــة الـ

والــشــاشــة الــعــاديــة أو شــاشــة مـــزودة 
بوظيفة حماية مدمجة ضد النظرات 
الــــــجــــــانــــــبــــــيــــــة، فـــــيـــــمـــــا تـــــــتـــــــوافـــــــر الـــــشـــــاشـــــة 
 Full HD قــــيــــاس 27 بــــوصــــة بـــتـــقـــنـــيـــة
أيــــــــضــــــــا، ودقــــــــــــة الـــــــــوضـــــــــوح QHD مـــع 
شـــاشـــة ملــســيــة. وأشـــــــارت الـــشـــركـــة إىل 
ــــيـــــب ذاكـــــــــــــرة الــــــوصــــــول  أنـــــــــه يــــمــــكــــن تـــــركـ
الــــــعــــــشــــــوايئ RAM-DDR4 إىل كـــال 

املــــــــــــــوديــــــــــــــلــــــــــــــني بـــــــــســـــــــعـــــــــة تــــــــــصــــــــــل إىل 64 
غــيــغــابــايــت وبــســرعــة 2666 أو 3200 

ميغاهرتز.
بالو ألتو À د.ب.أ

 من فئة »الكل في واحد«
ً
»إتش بي« تطلق حاسوبا

كشفت شركة XRSpace التايوانية عن 
نظارة واقع افرايض جديدة تدعم تقنية 
الـــجـــيـــل الـــخـــامـــس »5G«، مــــشــــرية إىل أن 
الـــــــــنـــــــــظـــــــــارة »Mova« مـــــســـــتـــــقـــــلـــــة تـــــــمـــــــامـــــــاً، 

وتمتاز بعالم افرايض خاص بها.

وأفــــــــــــــــــــــــادت بــــــــــــــأن الــــــــــنــــــــــظــــــــــارة الــــــــجــــــــديــــــــدة 
تــــــــــشــــــــــتــــــــــمــــــــــل عــــــــــــــــــى مـــــــــــــعـــــــــــــالـــــــــــــج »كـــــــــــــــوالـــــــــــــــكـــــــــــــــوم 
 »5G« 845« مـــع تــقــنــيــة Snapdragon
مــــــــــــــــدمــــــــــــــــجــــــــــــــــة، وبــــــــــــــــــالــــــــــــــــــتــــــــــــــــــايل فـــــــــــــــــإنـــــــــــــــــه يــــــــمــــــــكــــــــن 
اســـتـــعـــمـــالـــهـــا بـــشـــكـــل مـــســـتـــقـــل تــــمــــامــــاً عـــن 

الــــــــحــــــــواســــــــيــــــــب، مـــــــوضـــــــحـــــــة أنــــــــــــه بـــــــــــــــدالً مــــن 
 »Mova« وحدات التحكم تعتمد نظارة
عــــــى مــــســــتــــشــــعــــرات تـــــقـــــوم بـــــرصـــــد حــــركــــة 

الــيــديــن.
تايبيه À د.ب.أ

شركة تايوانية تكشف عن نظارة 
»5G« واقع افتراضي بتقنية

نصائح

الثغرات موجودة في 
حزمة البرامج 

المسؤولة عن تشغيل 
الوحدات المتنقلة.  

À  من المصدر

نصائح
طالب الباحثان هيوي بينغ، وماتياس باير، المستخدمين بتوخي 

الحذر في استخدام الوحدات التي يتم توصيلها بالحاسبات 
واألجهزة المختلفة عبر منافذ »يو إس بي«، وعدم استخدام 

أي مشغالت لهذه المنافذ من غير المصادر المعروفة 
الموثوق بها، مع الحرص على تنزيل التحديثات األمنية الخاصة 

 بأول، ألن هذه الثغرات قابلة ألن 
ً
بأنظمة التشغيل المختلفة أوال

يستغلها المهاجمون والمتسللون في النفاذ إلى األجهزة 
والمعدات والملحقات المختلفة، ثم القفز الى أنظمة 

التشغيل، وزرع برمجيات خبيثة للسيطرة عليها، أو السطو على 
ما تحتويه األجهزة من بيانات ومعلومات، في مقدمتها 

البيانات المالية.

الجهاز الجديد تم تزويده  
بمعالجات  »إنتل«.   

À  د.ب.أ



احصل على نسخة 
PDFالصحيفة اإللكترونية

www.emaratalyoum.com الجمعة 17 من أبريل ٢٠٢٠   ٢٣ من شعبان ١٤٤١ هـــــ   السعر: درهمان  العدد ٥٢٦١

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« 
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ــــر يـــــــــوم الـــــكـــــاتـــــب اإلمــــــــــــــارايت،  ــ ــــــدوء مـ ــــهـ ــ بـ
الذي صادف أول من أمس، بعد أن 
طـــــــــغـــــــــت أحــــــــــــــــــــــــــداث أزمــــــــــــــــــــــة »كــــــــــــــــورونــــــــــــــــا« 
وتــداعــيــاتــهــا عــى املــشــهــد، فلم تشهد 
الـــــســـــاحـــــة الــــثــــقــــافــــيــــة احـــــتـــــفـــــاالت تـــذكـــر 
بــــــهــــــذه املـــــنـــــاســـــبـــــة واقــــــتــــــصــــــر األمــــــــــــر عـــى 
تغريدات فردية، دّونها مثقفون عرب 
حـــســـابـــاتـــهـــم عــــى مـــوقـــع »تـــــويـــــر«، يف 
مـــــــحـــــــاولـــــــة مـــــنـــــهـــــم لــــــاحــــــتــــــفــــــاء بــــــهــــــؤالء 
الـــــــــــــــــذيـــــــــــــــــن أثــــــــــــــــــــــــــــــــــروا األدب اإلمــــــــــــــــــــــــــــــــــارايت 
بـــإبـــداعـــاتـــهـــم، فـــنـــشـــرت رئـــيـــس اتـــحـــاد 
كـــتـــاب وأدبــــــــاء اإلمـــــــــارات نـــائـــب األمــــن 
العام لاتحاد العام لألدباء والكتاب 
العرب، الهنوف محمد، تغريدة عرب 
حـــســـابـــهـــا عـــــى »تــــــويــــــر«، هــــنــــأت فــيــهــا 
كــتــاب وأدبـــاء اإلمــــارات بمناسبة يوم 
الــــكــــاتــــب اإلمــــــــــــارايت، أرفـــقـــتـــهـــا بــمــقــطــع 
مـــــصـــــور نـــــقـــــاً عــــــن تــــلــــفــــزيــــون الــــشــــارقــــة 

حول هذه املناسبة. 
وغــّرد الباحث والكاتب الدكتور 
مــــاجــــد شـــلـــيـــبـــي، قـــــائـــــاً: »يـــــــوم جــمــيــل 
ـــــر فـــــيـــــه مــــــعــــــاً بــــــمــــــبــــــادرة أمـــــــــر بـــهـــا  ــــذاكـ ـــــتــ نـ
صــــــــاحــــــــب الـــــــســـــــمـــــــو الـــــــشـــــــيـــــــخ الـــــــدكـــــــتـــــــور 
سلطان بن محمد القاسمي، حاكم 
الشارقة، تتوافق مع تأسيس اتحاد 
الــــــكــــــتــــــاب، هـــــــــذا الـــــــيـــــــوم يــــشــــكــــل مـــظـــلـــة 
لـــلـــكـــاتـــب اإلمـــــــــــــــارايت، وبــــــــــذرة ملـــــبـــــادرات 
كثرية ترعاه وتصنع له أفقاً واسعاً«. 
مـــعـــربـــاً عـــن تــطــلــعــه لــتــحــقــيــق مــطــالــب 
عـــــــدة لــــاحــــتــــفــــاء بــــالــــكــــاتــــب اإلمـــــــــــارايت، 
منها تــوفــري قــاعــدة بــيــانــات للمبدعن 
اإلمـــــــــاراتـــــــــيـــــــــن والــــــعــــــامــــــلــــــن يف حـــــقـــــول 
ــــثـــــقـــــايف، ومـــكـــتـــبـــة  ــتـــــــاج الـ ــــ الــــثــــقــــافــــة واإلنـ
تتخصص يف كل ما هو منتج إبداعي 
بــــحــــثــــي درايس لــــكــــاتــــب إمـــــــــــــارايت وعــــن 
اإلمارات، لتشكل مرجعاً لكل أنواع 
الـــــــــــــــــــــدراســـــــــــــــــــــات الــــــــــنــــــــــقــــــــــديــــــــــة والـــــــبـــــــحـــــــثـــــــيـــــــة 

والـــعـــلـــمـــيـــة، وكــــذلــــك تــــوفــــري مـــجـــاالت 
للتعليم األدبــــي والــفــكــري والــثــقــايف، 
وإدراج املــــســــاقــــات واملـــــؤهـــــات املــهــنــيــة 
واألكاديمية يف املنظومة التعليمية، 
إىل جــانــب تــخــصــيــص مــؤســســة تــقــوم 

عى بناء اقتصاد ثقايف نوعي، وتهتم 
بـــــالـــــصـــــنـــــاعـــــات الـــــثـــــقـــــافـــــيـــــة، ومـــــأســـــســـــة 
الــــــــســــــــيــــــــاســــــــات الــــــثــــــقــــــافــــــيــــــة واإلحــــــــــصــــــــــاء 

الثقايف. 
بــيــنــمــا اخـــتـــار الــكــاتــب عـــي املــازمــي 

اإلشارة إىل »أسماء مهمة ومؤثرة يف 
ـــــســــــب  الــــــــثــــــــقــــــــافــــــــة اإلمــــــــــــــــاراتــــــــــــــــيــــــــــــــــة«، وبــــــحـ
وصـــــفـــــه، ومـــنـــهـــا الــــشــــاعــــر عـــبـــدالـــعـــزيـــز 
جاسم، والشاعر واإلعامي إبراهيم 
املا، إىل جانب أسماء لكتاب آخرين 
عـــــــى الــــــســــــاحــــــة. ووجـــــــهـــــــت اإلعـــــامـــــيـــــة 
والـــــــكـــــــاتـــــــبـــــــة صـــــفـــــيـــــة الــــــشــــــحــــــي الــــتــــحــــيــــة 
لــكــتــاب اإلمـــــــــارات، مــــغــــردة: »مــحــبــتــي 
وتقديري لكل كّتاب وطني الغايل«. 
ــــهـــــرزاد، الــتــي  وكــــذلــــك الـــكـــاتـــبـــة شـ
ــــغــــــردة: »بــــــا اســــتــــثــــنــــاء  شــــكــــراً  كـــتـــبـــت مــ
لكل كاتب إمـــارايت  كــان قلمه واجهة 
مشرفة لوطن عظيم كدولة اإلمارات 
الـــعـــربـــيـــة املــــتــــحــــدة ،  شــــكــــراً لـــكـــل كــاتــب 
إمارايت   كان مداده مخافة الله وحب 
الــــــــــوطــــــــــن، وجـــــــــاهـــــــــد يك يـــــبـــــنـــــي بـــقـــلـــمـــه 
مــــــديــــــنــــــة فـــــــاضـــــــلـــــــة.  شــــــــكــــــــراً لــــــكــــــل كـــــاتـــــب 
إمــــــارايت  كــتــب األخـــــاق قــبــل أن يكتب 

الرواية واملقال«. 

ظرف استثنائي 
وأرجــعــت رئيس اتــحــاد كتاب وأدبــاء 
اإلمــــارات نــائــب األمـــن الــعــام لاتحاد 
الــــــــعــــــــام لــــــــــألدبــــــــــاء والــــــــكــــــــتــــــــاب الـــــــعـــــــرب، 

الــــــــــهــــــــــنــــــــــوف مــــــــحــــــــمــــــــد، يف تــــــصــــــريــــــحــــــات 
لــــــــــــ»اإلمـــــــــــارات الــــــــيــــــــوم«، تــــــراجــــــع غـــيـــاب 
ــــاتــــــب  ــــكــ مـــــــظـــــــاهـــــــر االحـــــــــتـــــــــفـــــــــاء بــــــــــــ»يـــــــــــوم الــ
اإلمــــــارايت« هـــذا الـــعـــام إىل أنـــه يـــأيت يف 
ظرف استثنايئ تماماً وغري مسبوق، 
يف ظــــــل اإلجــــــــــــــــراءات االحــــــــرازيــــــــة الـــتـــي 
تــــطــــبــــقــــهــــا دولــــــــــــة اإلمــــــــــــــــــارات لــــلــــحــــد مـــن 
انـــــتـــــشـــــار فــــــــــريوس كـــــــورونـــــــا املـــســـتـــجـــد، 
إضـــــافـــــة إىل تــــزامــــنــــه مـــــع عـــيـــد الـــفـــطـــر، 
واالستعداد المتحانات الطلبة، كل 
هــــــــــــذه األمــــــــــــــــــور جـــــعـــــلـــــت مـــــــــن الــــصــــعــــب 
االحتفاء به أو تنظيم فعاليات بارزة. 
مــــــــفــــــــتــــــــوح  املــــــــــــــــجــــــــــــــــال  مــــــــــــــشــــــــــــــرية إىل أن 
لــــاحــــتــــفــــال بــــالــــكــــاتــــب اإلمـــــــــــــارايت، فــهــو 
احتفاء بالفكرة وليس بيوم محدد، 
ــــلـــــة  ــــبـ ــــقـ ويـــــــمـــــــكـــــــن أن تــــــشــــــهــــــد الــــــــــفــــــــــرة املـ

تنظيم فعاليات بهذا الخصوص. 
وأكــــــــــــــــــــدت مــــــحــــــمــــــد أن االحـــــــتـــــــفـــــــاء 
الــــــــــرقــــــــــمــــــــــي، عــــــــــــرب وســــــــــــائــــــــــــل الــــــــتــــــــواصــــــــل 
االجتماعي، بهذه املناسبة غري كاٍف، 
وال يــويف الــكــتــاب اإلمــاراتــيــن حقهم، 
مــعــتــربة أن املــــــزاج الـــعـــام يف ظـــل هــذه 
الــــــــــــجــــــــــــائــــــــــــحــــــــــــة، وكـــــــــــــــذلـــــــــــــــك االنــــــــــشــــــــــغــــــــــال 
بـــــالـــــعـــــيـــــد، ربـــــــمـــــــا جـــــعـــــا مــــــــن الــــصــــعــــب 

ــــتــــــاب لــتــنــظــيــم  ــــكــ تـــجـــمـــيـــع املــــثــــقــــفــــن والــ
ندوات أو فعاليات، ولو عرب تقنيات 

االتصال املريئ عن بعد. 

فيديو وتغريدات 
لـــــــــــم تــــــــــخــــــــــُل الـــــــــســـــــــاحـــــــــة مـــــــــــن مـــــــــــبـــــــــــادرات 
ــــاء بــــيــــوم  ــــفــ ــتــ ــ ــــيــــــة مـــــــــعـــــــــدودة لــــــاحــ ــــمــ رســ
الــكــاتــب اإلمــــــارايت، مــنــهــا إصــــدار إدارة 
الــــنــــشــــر بــــــدائــــــرة الــــثــــقــــافــــة والــــســــيــــاحــــة-
أبوظبي، فيديو مصوراً، استعرضت 
ــــذيــــــن  خـــــــالـــــــه الـــــــكـــــــّتـــــــاب اإلمـــــــــاراتـــــــــيـــــــــن الــ
تـــعـــاونـــت مــعــهــم عــــى مـــــدى مــــا يــقــرب 
مــــن 40 عــــامــــاً، مـــنـــذ تـــأســـيـــس املــجــمــع 
الثقايف يف أبوظبي وحتى اآلن، وأبرز 
اإلصـــــــــــــــــدارات الـــــتـــــي قــــدمــــتــــهــــا لـــلـــســـاحـــة 

الثقافية املحلية والعربية. 
يف حــــن، نـــشـــرت هــيــئــة الــشــارقــة 
ــــريـــــدة عــــــرب حــــســــابــــهــــا عــى  ــــغـ لــــلــــكــــتــــاب تـ
»تــويــر« قــدمــت فيها التحية للكّتاب 

بمناسبة يوم الكاتب اإلمارايت.
كــــــــــذلــــــــــك وجــــــــــهــــــــــت هـــــــيـــــــئـــــــة الــــــــطــــــــرق 
واملـــــــــــــــــــــــواصـــــــــــــــــــــــات يف الـــــــــــــــشـــــــــــــــارقـــــــــــــــة، عــــــرب 
حسابها عى »توير«، التهنئة بهذه 

املناسبة. 

كشفت نجمة الغناء األمريكية، دولي 
بــــــارتــــــون، أنــــهــــا قــــد قــــامــــت بـــكـــتـــابـــة أغــنــيــة 
جـــــــديـــــــدة حــــــــــول أزمــــــــــــة فــــــــــــريوس كــــــورونــــــا 
املــســتــجــد. وأفـــــادت مجلة »إنرتينمنت 
ويكي« املعنية بأخبار السينما والفن، 

بــــــــأن األغـــــنـــــيـــــة، تـــحـــمـــل اســــم 
»عندما تصبح الحياة رائعة من 

ــــتــــــي  جـــــــــــــديـــــــــــــد«، تـــــــــتـــــــــنـــــــــاول الــــــــتــــــــحــــــــديــــــــات الــ
يـــواجـــهـــهـــا الــــنــــاس حـــــول الـــعـــالـــم يف ظل 

الفريوس.

يذكر أن الفنانة الحائزة جائزة 
»جــــــــــــــــرامــــــــــــــــي«، تـــــــــربعـــــــــت بــــــمــــــلــــــيــــــون دوالر 
ــــلـــــحـــــة أبـــــــــحـــــــــاث الـــــــتـــــــوصـــــــل إىل عــــــاج  ملـــــصـ

لفريوس كورونا.
سان فرانسيسكو À د.ب.أ

دوللي بارتون تغني للحياة 
في ظل »كورونا«

مبادرات فردية رقمية لالحتفاء به

»الكاتب اإلماراتي«.. 
يوم بال فعاليات في ظل 

تداعيات »كورونا«
تغريدات فردية، دّونها مثقفون عبر حساباتهم 

على موقع »تويتر«، في محاولة لالحتفاء 
بهؤالء الذين أثروا األدب اإلماراتي بإبداعاتهم.

 المناسبة من بيانات احتفالية أطلقتها بعض المؤسسات الثقافية اإلماراتية. À أرشيفية
ُ

لم تخل

إيناس محيسن À أبوظبي 

 ماجد بوشليبي:الهنوف محمد:

»)كورونا( وظروف كثيرة 
أعاقت االحتفال، واالحتفاء 
الرقمي ال يوفي الكاتب 

اإلماراتي حقه«.

»هذا اليوم مظلة للكاتب 
اإلماراتي وبذرة لمبادرات 

كثيرة ترعاه وتصنع له 
.»

ً
 واسعا

ً
أفقا

دعم الحراك الثقافي
خصص صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد 

القاسمي، عضو المجلس األعلى حاكم الشارقة، الرئيس 
الفخري التحاد كتاب وأدباء اإلمارات، يوم الـ26 من مايو من كل 
 للكاتب اإلماراتي، والذي يوافق تاريخ تأسيس اتحاد 

ً
عام، يوما

كتاب وأدباء اإلمارات، وجاء هذا القرار ضمن جهود سموه في 
 للكتاب اإلماراتيين 

ً
دعم الحراك الثقافي في الدولة، ويعد تكريما

في شتى المجاالت الثقافية واإلبداعية، ما يعزز النشاط 
الثقافي اإلماراتي الذي يجد الدعم المقدر من الدولة 

وقادتها، ويشجع المؤلفين على تقديم ما هو متميز ورصين، 
ويكثف من عمق وثراء ما ينجزونه من أعمال أدبية.

ــــنـــــون يف  ــــفـ أعــــلــــنــــت هـــيـــئـــة الــــثــــقــــافــــة والـ
دبـــــــــي »دبـــــــــــي لــــلــــثــــقــــافــــة« أمـــــــــــس، عـــن 
افتتاح املتاحف التابعة لها يف إمارة 
دبــي بشكل تــدريــجــي، حيث ستبدأ 
يف اســـــــتـــــــقـــــــبـــــــال الــــــــــــــــــــــــزوار يف مــــتــــحــــفــــي 
ــــاراً مــــــن 1  ــبــ ــ ــتــ ــ االتــــــحــــــاد والــــشــــنــــدغــــة اعــ
ــــاً مــــــن الـــســـاعـــة  ــــيـ ــــبـــــل، يـــــومـ ـــونــــيــــو املـــــقـ يـ
الـ10 صباحاً حتى الخامسة مساًء، 
ومــــتــــحــــف املــــســــكــــوكــــات مـــــن الـــســـاعـــة 
الـــثـــامـــنـــة صـــبـــاحـــاً حـــتـــى الـــثـــانـــيـــة ظـــهـــراً 
يـــومـــيـــاً مـــن األحـــــد إىل الــخــمــيــس مــن 

كل أسبوع. 
وأوضــــحــــت »دبــــــي لـــلـــثـــقـــافـــة« أن 
هـــــذه الـــخـــطـــوة تـــؤكـــد حـــــرص الــهــيــئــة 

عـــــــى اســــــتــــــعــــــادة الــــــحــــــركــــــة الــــثــــقــــافــــيــــة 
لنشاطها يف اإلمارة وإبقاء الجمهور 
عـــــى تـــــواصـــــل مـــــع تـــــاريـــــخ إمـــــــــارة دبــــي 
ومــــعــــاملــــهــــا الــــثــــقــــافــــيــــة، مــــــع األخـــــــــذ يف 
االعــــــــــــــــتــــــــــــــــبــــــــــــــــار تــــــــــطــــــــــبــــــــــيــــــــــق اإلجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراءات 
االحــــــرازيــــــة واالحــــتــــيــــاطــــات الـــوقـــائـــيـــة 
املــعــمــول بها حــالــيــاً واملـــوىص بها من 
ــــبـــــل مــــخــــتــــلــــف الـــــجـــــهـــــات املــــعــــنــــيــــة يف  قـ
الــــــــــدولــــــــــة، والــــــــتــــــــي تـــــضـــــمـــــن لـــــكـــــل مـــن 
الــــعــــامــــلــــن يف تــــلــــك املــــــواقــــــع وكــــذلــــك 
الــزوار أعى مستويات الحماية من 
فريوس »كوفيد-19« ويضمن عدم 

انتشاره.
ــــبـــــال  ــــتـــــقـ وســــــيــــــتــــــم الـــــــســـــــمـــــــاح بـــــاسـ

الــزوار بنسبة 50% فقط من العدد 
اإلجـــــمـــــايل الــــــذي تــســتــوعــبــه املـــتـــاحـــف 
عــادًة، حيث سيقتصر عدد أعضاء 
املـــجـــمـــوعـــات املـــشـــركـــة يف الــــجــــوالت 
الــــســــيــــاحــــيــــة عــــــى خــــمــــســــة أشــــخــــاص 
ــــاحــــــف  ــتــ ــ بـــــــحـــــــد أقــــــــــــــــى، وســــــــتــــــــكــــــــون املــ
ُــــــــــشــــــــــار إلــــــيــــــهــــــا مــــــتــــــاحــــــة أمـــــــــــــــام أفــــــــــــراد  امل
الجمهور الذين تراوح أعمارهم بن 
12 و59 عـــامـــاً فــقــط، بــهــدف حــمــايــة 
األطـــــــــــــفـــــــــــــال وكـــــــــــبـــــــــــار الـــــــــســـــــــن وضــــــــمــــــــان 
سامتهم الكاملة، يف حن لن يتم 
الـــــــــــــســـــــــــــمـــــــــــــاح بـــــــــــــإقـــــــــــــامـــــــــــــة الـــــــــفـــــــــعـــــــــالـــــــــيـــــــــات 
واالحــــــــــتــــــــــفــــــــــاالت يف تــــــلــــــك املــــــــــواقــــــــــع يف 

الوقت الراهن. 

وأوضــــــــحــــــــت الــــهــــيــــئــــة أنـــــــــه ســـيـــتـــم 
تـــوفـــري جــمــيــع مــســتــلــزمــات الــتــعــقــيــم 
يف مختلف أنحاء املتاحف من نقاط 
الــــــــــــدخــــــــــــول حـــــــتـــــــى نـــــــــقـــــــــاط الــــــــــخــــــــــروج، 
وتطبيق قــواعــد التباعد االجتماعي 
بــــالــــحــــفــــاظ عـــــى مــــســــافــــة مـــــريـــــن بــن 
زائر وآخر، وإلزام العاملن والزوار 
بــــــــــــارتــــــــــــداء الـــــــكـــــــمـــــــامـــــــات قــــــبــــــل دخـــــــــول 
املـــوقـــع، كــمــا ســيــتــم إجــــراء الــفــحــص 
الـــحـــراري لــكــل مــن يــدخــل املــتــاحــف، 
وتـــخـــصـــيـــص مـــنـــاطـــق عـــــزل لـــلـــحـــاالت 
املشتبه يف إصابتها وتعاين األعراض 

املعروفة للفريوس. 
دبي ■ اإلمارات اليوم

تطبيق جميع اإلجراءات الوقائية وقواعد التباعد االجتماعي

 من 1 يونيو
ً
متاحف »دبي للثقافة« تستقبل الزوار اعتبارا

 
ً
 يوميا

ً
 حتى الثانية ظهرا

ً
متحف المسكوكات يفتح أبوابه من الثامنة صباحا

من األحد إلى الخميس. À من المصدر
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في حفل فني »أونالين« نظمه المجمع الثقافي بأبوظبي

كاظم الساهر لـ 80 ألف 
متابع: الظروف تحكم 
علينا أن نكون أقوياء

في إطاللته األولى على 
الفضاء االفتراضي، التي 
وصلت متابعاتها لغاية 

اليوم على منصة 
المجمع الثقافي في 

»اليوتيوب«، ما يزيد على 
80 ألف متابعة حول 
العالم، حرص كاظم 

الساهر على تقديم نخبة 
من أبرز أغانيه الشهيرة 

، أبرزها »وين آخذك«، 
ً
عربيا

»سالمي«، »ال تحرموني 
منه«، »آه وأهين«، »آه 

حبيبي« للشاعر كريم 
العراقي، »شؤون 
صغيرة« للشاعر نزار 

قباني، إلى جانب أغنيات 
شهيرة أخرى مثل: 

)أغازلك، ال تتنهد، 
سالمتك من اآله(، 

وغيرها. كما صّرح النجم 
في نهاية لقائه الفني 

: »ألني أحبكم 
ً
قائال

أغني«. 

أول إطاللة 
افتراضية 

لحظات فنية استثنائية عاشها جمهور 
ـــــم الـــــــســـــــاهـــــــر، يف  ـــاظــ ــ الـــــنـــــجـــــم الـــــــعـــــــراقـــــــي كــ
جـــلـــســـة غـــنـــائـــيـــة رقــــمــــيــــة نـــظـــمـــهـــا املـــجـــمـــع 
ــــبــــــادرة  الـــــثـــــقـــــايف يف أبــــــوظــــــبــــــي، يف إطـــــــــــار مــ
»الثقافة للجميع«، التي أطلقتها دائرة 
ــــــالـــــــت مـــتـــابـــعـــة  ــــاحــــــة، ونـ ــــيــ الــــثــــقــــافــــة والــــــســ
واهــتــمــامــاً الفــتــن يــســجــان لـــ»الــقــيــصــر« 

عىل وسائل التواصل االجتماعي.

»
ً
جلسة »خاصة جدا

نــــجــــح كـــــاظـــــم الـــــســـــاهـــــر، مــــنــــذ الـــلـــحـــظـــات 
األوىل لظهوره عىل الشاشة، يف جذب 
انتباه متابعيه الذين تجاوز عددهم 80 
ألفاً. وعىل الرغم من ابتسامته الدائمة 
إلخفاء ارتباكه وعدم ارتياحه للجلوس 
وحــيــداً، فــإن الفنان ســرعــان مــا نجح يف 
تــــــــــبــــــــــديــــــــــد هــــــــــــــــــــذه األجـــــــــــــــــــــــــــــــــــواء بــــــــــــاألحــــــــــــاديــــــــــــث 
ومعايدات الجمهور وتمنياته للجميع 
بالصحة والــســامــة، قــائــاً: »جمهوري 
الــعــزيــز عــيــدكــم مــــبــــارك.. وإن شــــاء الــلــه 
تكونوا دائماً بصحة.. والله يبعدكم عن 
هــــــذه األزمـــــــــة وتــــمــــر بـــــســـــام«. فـــيـــمـــا تــابــع 
الــــنــــجــــم حــــديــــثــــه مــــتــــوقــــفــــاً عــــنــــد الـــــــــدروس 
الـــــتـــــي تـــعـــلـــمـــهـــا مــــــن فــــــــرة الــــــعــــــزل املــــنــــزيل 
الــــــــــــعــــــــــــام املــــــــــــــفــــــــــــــروض يف هــــــــــــــــذه الــــــــــظــــــــــروف 
بــــالــــقــــول: »انــــخــــرطــــت يف أجـــــــــواء الــعــمــل 
واملــوســيــقــى، إىل جــانــب الـــقـــراءة املكثفة 
والكتابة، كما سعيت يف هذه الفرة إىل 

ــــقــــــرب إىل الـــــــلـــــــه، والـــــــتـــــــفـــــــاؤل بـــــرجـــــوع  ــــتــ الــ
الـــحـــيـــاة إىل طــبــيــعــتــهــا يف أقــــــرب وقـــــت«، 
مـــضـــيـــفـــاً: »اشـــتـــقـــت لـــــوجـــــودي مــــع أهـــي 
وأوالدي وأحبابي، لكن الظروف تحكم 
عـــلـــيـــنـــا أن نـــــكـــــون أقـــــــــويـــــــــاء، وأن نـــشـــتـــاق 

الشوق الجميل«.
بـــــــــــــــادر الــــــنــــــجــــــم الــــــــعــــــــراقــــــــي يف لــــقــــائــــه 
االفــــــــــــرايض مـــــع جــــمــــهــــوره بــــــاإلعــــــان عــن 
إنــــــجــــــاز مــــجــــمــــوعــــة مــــــن األعـــــــمـــــــال الـــفـــنـــيـــة 
واألغاين الجديدة، التي شارك يف كتابة 
كلماتها كل من الشاعر كريم العراقي، 
الـــذي قــدم لــه أربـــع قصائد جــديــدة، إىل 
ــــر الــــــــــراحــــــــــل نــــــــزار  ــ ــــاعـ ــ ــــــشـ ــــد الـ ــــائــ جـــــــانـــــــب قــــــصــ
قباين، وقصيدة للشاعر خليل عيلبوين. 
ــــا أعــــــــــــــرب »الــــــقــــــيــــــصــــــر« عـــــــــن أمـــــــلـــــــه يف  ــــمـ ــيـ ــ فـ
إضـــافـــة أعـــمـــال فــنــيــة أخــــــرى، والــتــعــامــل 
مع أسماء عربية بــارزة يف امليدان، مثل 
ــــراء أســــــعــــــد الـــــــغـــــــريـــــــري، وداوود  ــ ــــعـ ــ ــــــشـ الـ
الــــغــــنــــام وكـــــاظـــــم الــــســــعــــدي، كــــاشــــفــــاً يف 
الــــــوقــــــت نــــفــــســــه عــــــن تــــعــــامــــلــــه األول مــع 
الـــشـــاعـــر الــــســــوداين يـــاســـر الـــبـــيـــي، الـــذي 
سعى إىل تقديمه للجمهور ومعايدته 
مــــــــبــــــــاشــــــــرة عــــــــــىل الـــــــــشـــــــــاشـــــــــة، وذلــــــــــــــــك عـــر 

اتصال هاتفي جمعه به.

مسؤولية 
توقف الساهر يف لقائه االفرايض األول 
ــــعـــــــض املـــــحـــــطـــــات  ــ ــــد بـ ــ ــنـ ــ ــ ــــــور عـ ــــهـ ــ ــــمـ ــ ــــجـ ــ مــــــــــع الـ
الـــــفـــــارقـــــة يف حــــيــــاتــــه ومـــــســـــرتـــــه الـــفـــنـــيـــة، 
أبرزها انتقاله إىل مدينة املوصل يف عام 

1978 لـــلـــعـــمـــل أســــــــتــــــــاذاً لـــلـــمـــوســـيـــقـــى يف 
مــــــدارســــــهــــــا، قــــبــــل أن يـــنـــتـــقـــل إىل مـــجـــال 
ــــار«،  ــ ــتـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــــاط املــــــــــــــــدريس كــــــــعــــــــازف »غـ ــــــشـ ــنـ ــ ــ الـ
ومـــــــــــــطـــــــــــــرب ومـــــــــلـــــــــحـــــــــن نـــــــــجـــــــــح يف تــــــقــــــديــــــم 
مـــــجـــــمـــــوعـــــة مـــــــــن األلـــــــــــحـــــــــــان، الـــــــتـــــــي نــــالــــت 
ــــع، مــــثــــل قــــصــــيــــدة »ثـــــــورة  ــــوقـ ـــتـ الــــنــــجــــاح املــ

الشعب فجري إيماناً«
وحـــــــــــــول إمـــــكـــــانـــــيـــــة إنــــــــشــــــــاء مـــــدرســـــة 
مــوســيــقــيــة لـــرعـــايـــة مــــواهــــب األطـــــفـــــال يف 
املجال الفني واملوسيقي، اعتر الساهر 
ــــيـــــة كـــــــبـــــــرة، وأمــــنــــيــــة  أن »األمـــــــــــــر مـــــســـــؤولـ
يــــتــــمــــنــــى كــــــــل فـــــــنـــــــان حــــقــــيــــقــــي تــــنــــفــــيــــذهــــا، 
مستشهداً بفرة سبعينات القرن املايض 
يف العراق، التي شهدت ازدهـــاراً ثقافياً 
واضـــــــــــــــــحـــــــــــــــــاً تــــــــــجــــــــــىل يف وجــــــــــــــــــــــــود مــــــــــدرســــــــــة 
ــــيــــــه، يــــــشــــــرف عــلــيــهــا  ــــالــ ــبــ ــ لـــلـــمـــوســـيـــقـــى والــ
أســاتــذة متخصصون يف تطوير املواهب 
الفنية الواعدة، التي أكد النجم وجوب 

االلتزام باملراهنة عليها عىل الدوام«.

لحظات مؤثرة
بـــــبـــــعـــــض الــــــشــــــجــــــن والـــــــحـــــــنـــــــن لــــــبــــــغــــــداد، 
ــــــم الــــــســــــاهــــــر عـــن  ــــاظـ ــ ــــــدث الـــــــعـــــــراقـــــــي كـ ــــــحـ تـ
محاوالته الدائمة وبحثه املستميت عن 
ــــربـــــة،  ــــريــــــة مـــــعـ ــــعــ ــــائــــــد ومـــــــــــفـــــــــــردات شــ قــــــصــ
وعـــــــــثـــــــــوره أخـــــــــــــــــراً، عــــــــىل لــــــقــــــاء تــــلــــفــــزيــــوين 
مسجل للشاعر العراقي الفذ، يتحدث 
فيه عن قصيدة كتبها ملصر قبل رحيله 
بـــــســـــنـــــوات، مــــعــــلــــنــــاً يف خـــــتـــــام لــــقــــائــــه مــع 
الجمهور تقديمها يف عمل غنايئ جديد.

حياة الحرزي À دبي 

 ..
ً
غّنى »بغداد« متأثرا

وفاجأ جمهوره بجديده 
الفني وتعامله األول 

مع شاعر سوداني.

يف ركن هادئ من منزلها يف مدينة دبا 
الــحــصــن الــخــابــة، الــتــي تــقــع عــىل بعد 
130 كــــــــــيــــــــــلــــــــــومــــــــــراً مــــــــــــــن وســــــــــــــــــط إمــــــــــــــــــارة 
الشارقة، تجلس مريم محمد أحمد 
ــّبــــة عـــىل  الــــــظــــــاهــــــري، )31 عــــــــامــــــــاً(، مــــنــــكــ
ــــيـــــوط  ــــا، تـــــنـــــســـــج بـــــــــكـــــــــرات مـــــــــن خـ ــــهــ ــــلــ ــــمــ عــ
الــــقــــطــــن ذات األلـــــــــــــوان الــــــزاهــــــيــــــة، الـــتـــي 
تتداخل فيها خيوط الخوصة املعدنية 

الامعة بلوين الذهب والفضة. 
وعىل الرغم من األزمــة الصحية 
التي يواجهها العالم اليوم مع تفيش 
فـــروس »كـــورونـــا«، فـــإن ذلـــك لم 
يـــــــــــمـــــــــــنـــــــــــع مـــــــــــــــريـــــــــــــــم وزمـــــــــــيـــــــــــاتـــــــــــهـــــــــــا 
الــــحــــرفــــيــــات يف مــــركــــز بـــــدوة 
ــــيـــــة االجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة،  ــــمـ ــنـ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ لـ
الـــــــــــــــتـــــــــــــــابـــــــــــــــع ملـــــــــــجـــــــــــلـــــــــــس إريث 
لــــــلــــــحــــــرف املـــــــــعـــــــــاصـــــــــرة، مـــن 
مواصلة العمل بحماسة، 
ــــتـــــى بـــــعـــــد اإلغـــــــــــــاق املـــــؤقـــــت  حـ
لـــلـــمـــركـــز، الـــــواقـــــع يف مــديــنــة 

دبا الحصن بالشارقة. 

طريقة جديدة 
مـــــريـــــم هــــــي واحــــــــــــدة مــن 
بن 66 سيدة ِحرفية 
ــــاً عـــىل  ــ ــيـ ــ ــ ــــومـ ــ يــــعــــمــــلــــن يـ
إنـــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــاج الـــــــــــــــــــــــِحـــــــــــــــــــــــرف 
الــتــقــلــيــديــة والــعــاملــيــة 
بـــــــــــــــــــــدوة  يف مــــــــــــــــــركــــــــــــــــــز 

للتنمية 
االجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة، قـــبـــل 
اتخاذ إجــراءات التباعد االجتماعي، 
انــضــمــت الــيــوم هــي وزمــيــاتــهــا إىل 11 
ِحرفية كّن يواصلن عملهن مع مركز 

»بدوة« يف األصل من املنزل.
يف حـــــــن يــــتــــمــــيــــز مــــــركــــــز »بـــــــــــدوة« 
بـــــأجـــــواء عـــائـــلـــيـــة طـــيـــبـــة تــــتــــبــــادل فــيــهــا 
الـــــــــــِحـــــــــــرفـــــــــــيـــــــــــات األخــــــــــــــــبــــــــــــــــار وتـــــــفـــــــاصـــــــيـــــــل 
حـــــيـــــاتـــــهـــــّن بــــحــــلــــوهــــا ومـــــــــّرهـــــــــا، تـــقـــي 

مريم اليوم وقت العمل يف جّو من 
الــــــــعــــــــزلــــــــة، وتــــــتــــــبــــــع طــــــريــــــقــــــة إبــــــداعــــــيــــــة 
جـــديـــدة إلنـــجـــاز مــهــامــهــا مـــن املـــنـــزل، 
ــــكـــــان مــــعــــن لـــلـــعـــمـــل،  فـــتـــخـــصـــيـــص مـ
وأوقــــــــــــــــــات مـــــــــحـــــــــددة، ســــــاعــــــدهــــــا عـــىل 
زيادة إنتاجيتها، حيث تقول مريم: 
»أعــــــــمــــــــل يف الــــــصــــــبــــــاح عـــــنـــــدمـــــا تــــكــــون 
أجـــــــواء املــــنــــزل هـــــادئـــــة، إذ يـــســـاعـــدين 
ــــيـــــز بــــشــــكــــل أفــــضــــل،  ذلــــــــك عــــــىل الـــــركـ
وزيــــــــــــــادة وتــــــــــرة اإلنــــــــتــــــــاج، واســــتــــثــــمــــار 
طــاقــايت لتقديم عــدد أكــر مــن قطع 

التي«. 
ــــيـــــش شــــيــــخــــة عـــــــي الــــنــــقــــبــــي،  وتـــــعـ
ــــتــــــي تـــــخـــــرجـــــت، أخــــــــــــــراً، يف بــــرنــــامــــج  الــ
التبادل الِحريف، الذي أطلقه »إريث« 
لـــــــــــتـــــــــــدريـــــــــــب املــــــــــــــشــــــــــــــاركــــــــــــــات عــــــــــــــىل فـــــــنـــــــون 
التطريز الباكستاين، تجربة مماثلة، 
حــيــث تــعــمــل يف ركــنــهــا الـــهـــادئ يــومــيــاً 
مــــــــــن الــــــــســــــــاعــــــــة الـــــــثـــــــامـــــــنـــــــة صــــــــبــــــــاحــــــــاً إىل 
ــــفـــــرة  الـــــــــــواحـــــــــــدة ظــــــــــهــــــــــراً، وتـــــــســـــــريـــــــح لـ
قــــــــــــــصــــــــــــــرة، لـــــــتـــــــعـــــــيـــــــد شــــــــــحــــــــــن طــــــاقــــــتــــــهــــــا 

وتسرد نشاطها. 
فــيــمــا اخـــتـــارت عــلــيــاء الــظــنــحــاين، 
الــــــعــــــمــــــل يف فـــــــــــرة بــــــعــــــد الــــــظــــــهــــــر ألنـــــهـــــا 
األكــــــر هــــــــدوءاً يف مـــنـــزلـــهـــا، وتــتــحــدث 
عــن تجربتها قــائــلــة: »عــىل الــرغــم من 
تغّر وتــرة عملنا، فإن ذلك لم يؤثر 
يف الجودة فهي متأصلة فينا ونابعة 
من قلوبنا، وعندما أنتهي من تنفيذ 
الــــتــــصــــمــــيــــمــــات أنـــــــــى مـــــــا ألـــــــــــّم بـــــــي مـــن 

تعب وأشعر بالنشاط«.
أمـــــا بــــشــــرى مـــحـــمـــد عـــبـــدالـــرحـــمـــن، 
الــــتــــي تـــعـــمـــل عـــــىل قـــطـــعـــة مـــــن الـــتـــطـــريـــز 
ــــزلــــــت نــــفــــســــهــــا يف  الـــــبـــــاكـــــســـــتـــــاين، فـــــقـــــد عــ
غـــرفـــة مــنــفــصــلــة يف املـــنـــزل لــلــركــيــز عــىل 
عــمــلــهــا، وتــــقــــول: »أتـــــواصـــــل دائــــمــــاً مــع 
زمــــــيــــــايت واملــــــشــــــرفــــــات ألشـــــعـــــر وكــــأنــــنــــي 
مــازلــت يف مــركــز بـــدوة، ومــازلــنــا نعمل 

معاً«.

ِحرفة تعود إلى المنزل
تـــــــــــــقـــــــــــــول مـــــــــــســـــــــــاعـــــــــــد مـــــــــــــديـــــــــــــر - الـــــــتـــــــقـــــــيـــــــيـــــــم 
والــــــتــــــصــــــمــــــيــــــم يف مــــــجــــــلــــــس إريث، فـــــــرح 
نـــــــــصـــــــــري، إن »ِحـــــــــــرفـــــــــــة )الـــــــــــتـــــــــــي( ِحــــــرفــــــة 
تــــــقــــــلــــــيــــــديــــــة إمـــــــــــاراتـــــــــــيـــــــــــة أصــــــــيــــــــلــــــــة تــــحــــتــــفــــي 
بــالــثــقــافــة اإلمـــاراتـــيـــة، وكـــانـــت تــمــارســهــا 
الــســيــدات اإلمــاراتــيــات يف مــنــازلــهــّن منذ 
قـــــــــــــــــــــــــــــــــرون، وقــــــــــــــــــــــد عـــــــــــــــــــــــــــادت الـــــــــــِحـــــــــــرفـــــــــــيـــــــــــات 
ملـــمـــارســـتـــهـــا الــــيــــوم مــــن مـــنـــازلـــهـــّن، حــتــى 

وإن كانت بصورة مؤقتة«. 
تــــــــــقــــــــــول مـــــــــــديـــــــــــرة مــــــــــركــــــــــز »بــــــــــــــــــــــدوة«، 
شـــريـــفـــة الــــظــــهــــوري: »بــــعــــد االتـــــفـــــاق مــع 
املـــــــــصـــــــــمـــــــــمـــــــــن عـــــــــــــــىل الـــــــــتـــــــــصـــــــــامـــــــــيـــــــــم املـــــــــــــــــــراد 
إنتاجها، يتم توثيق التفاصيل بالريد 
اإللــــكــــروين، ثـــم تـــقـــوم مــشــرفــات املــركــز 
بـــــــإعـــــــداد الــــكــــمــــيــــات املــــطــــلــــوبــــة مــــــن املــــــــواد 
ــــيــــــاســــــات مــــــــحــــــــددة ،واخــــــــتــــــــيــــــــار ألــــــــــوان  ــــقــ بــ
الــــخــــيــــوط الــــتــــي يـــتـــم بـــعـــد ذلــــــك وضــعــهــا 
بشكل فردي يف أكياس معقمة تحمل 

مــلــصــقــاً بـــاســـم الـــِحـــرفـــيـــة الـــتـــي ســتــعــمــل 
عـــلـــيـــه«. وأضـــــافـــــت: »نــــرســــل لــلــِحــرفــيــات 
مقاطع فيديو وإرشـــادات إضافية، من 
خــــــــــال مــــجــــمــــوعــــة عـــــــر تــــطــــبــــيــــق )واتــــــــــس 
ــــتـــــاج  أب(، لــــضــــمــــان تـــنـــســـيـــق وإدارة اإلنـ
بــــصــــورة فـــاعـــلـــة، وبـــمـــجـــرد االنــــتــــهــــاء مــن 
املنتج يتوىل فريق اإلنتاج يف مركز بدوة 
ــــلـــــه إىل  ــيـ ــ ــــهــــــايئ وتـــــوصـ ــــنــ ــــتـــــج الــ ــنـ ــ اســـــــتـــــــام املـ

املركز«.
وأشـــــــــــــــــــــارت إىل أنــــــــــــه مــــــــــع إلــــــــــغــــــــــاء أو 
تــــــــــــــأجــــــــــــــيــــــــــــــل الـــــــــــــــــعـــــــــــــــــديـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــن املــــــــــــــــــعــــــــــــــــــارض 
والـــــــــفـــــــــعـــــــــالـــــــــيـــــــــات الـــــــــعـــــــــاملـــــــــيـــــــــة، الــــــــــتــــــــــي كــــــــان 
سيشارك فيها »إريث«، يعمل املجلس 
اآلن عــىل الــتــعــريــف بــالــثــقــافــة اإلمــاراتــيــة 
أمــــــام املـــصـــمـــمـــن الــــدولــــيــــن، مــــن خـــال 
ــــــن ُبــــــعــــــد(، األمـــــر  إطــــــــاق مـــــشـــــروعـــــات )عـ
الــــــذي »ســـيـــتـــيـــح الـــفـــرصـــة أمــــــام املــجــلــس 

للمي قدماً يف رسالته.
الشارقة À اإلمارات اليوم

 مع اإلجراءات االحترازية
ً
 إبداعية لتعزيز اإلنتاجية تماشيا

ً
يتبعن طرقا

 وقت اإلبداع
، بإدراج الشارقة على 

ً
بعد أن قامت منظمة »اليونسكو«، أخيرا

قائمة شبكتها للمدن المبدعة، التي تضم 65 مدينة حول 
العالم، تواصل حرفيات مركز بدوة، التابع لمجلس »إرثي« هذه 

المسيرة الداعمة لروح اإلبداع، من خالل ممارسة الِحرف 
اإلماراتية التقليدية، والحفاظ عليها لألجيال المقبلة، واتباع 

ممارسات مبتكرة لتطوير مهارات جديدة، وتوسيع آفاق 
مواهبهّن الفنية.

وتقوم حرفيات »بدوة« بهذه المهمة بطرق مختلفة، إذ 
تحرص علياء الظنحاني، على استثمار وقت فراغها في تلبية 

م المأكوالت 
ّ
شغفها لفن الطهي، وتشجيع بناتها على تعل

التقليدية والحديثة، فيما تتابع زميلتها بشرى عبدالرحمن، على 
موقع »يوتيوب« مقاطع فيديو لتعلم غرز وتقنيات جديدة 

 على وضع تصميم 
ً
في اختيار األلوان وتنسيقها، وتعمل حاليا

 .
ً
جديد يضم جميع الغرز التي تعلمتها سابقا

وتعتقد فرح نصري أن »المنزل هو المكان الوحيد الذي نمتلك فيه 
السيطرة الكاملة اآلن، لذلك، فإنني أرى أن فترة العزل المنزلي 

هي الوقت المناسب لالستثمار في تنظيم المساحات من حولنا 
. فبعض التعديالت الصغيرة، مثل 

ً
 وإلهاما

ً
لجعلها أكثر هدوءا

إضافة النباتات الخضراء والمنحوتات، أو وضع كرسي مميز أو 
شمعة معطرة، سيعمل على إضفاء الحياة واألجواء المريحة 

على هذا المكان، الذي أصبحنا نعمل ونعيش فيه«.

مشرفات المركز يرسلن 
مواد العمل في 

أكياس معقمة تحمل 
 باسم الحرفية 

ً
ملصقا

التي ستعمل عليه.  
À من المصدر

ِحرفيات »إرثي«.. إبداع تراثي من البيت
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بــإطــالــتــهــا املـــعـــهـــودة وصــوتــهــا الـــذي 
طــــــــاف بــــاملــــســــتــــمــــعــــن ســــــاحــــــات الــــفــــّن 
الـــجـــمـــيـــل، أحـــيـــت الـــفـــنـــانـــة الــلــبــنــانــيــة 
يارا، أول من أمس، آخر الحفات 
الـــغـــنـــائـــيـــة الــــتــــي اســـتـــضـــافـــهـــا مـــســـرح 
املجاز يف الشارقة، عن ُبعد، ضمن 
ــــيـــــات »هــــــــا بــــــاملــــــجــــــاز«، احــــتــــفــــاالً  أمـــــسـ
ــــد الــــــــفــــــــطــــــــر الــــــــســــــــعــــــــيــــــــد، لـــــتـــــقـــــدم  ــ ــيـ ــ ــ ــــعـ ــ بـ
لجمهورها باقة متنوعة من أجمل 
ــــا الــــــتــــــي ُبـــــــّثـــــــت مــــــبــــــاشــــــرة عـــر  ــــاتـــــهـ ــــيـ ــــنـ أغـ
حـــــــــســـــــــابـــــــــات املـــــــــــســـــــــــرح الـــــــــخـــــــــاصـــــــــة عــــر 
مواقع التواصل االجتماعي التزاماً 
ــــتـــــي  مــــــنــــــه بــــــــــــــاإلجــــــــــــــراءات الـــــــوقـــــــائـــــــيـــــــة الـ
تـــتـــخـــذهـــا الـــــدولـــــة لـــلـــحـــد مـــــن انـــتـــشـــار 

فريوس كورونا املستجد. 
وبدأت الفنانة اللبنانية حفلها 
بأغنيتها املــمــيــزة »تـــوىص فــيــي« التي 
اشــبــعــتــهــا إحــســاســاً وشــجــنــاً لتعايد 
جـــــــمـــــــهـــــــورهـــــــا بـــــــعـــــــدهـــــــا بــــــأغــــــنــــــيــــــة فـــــنـــــان 
الـــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــرب مـــــــــــــحـــــــــــــمـــــــــــــد عـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــده »مـــــــــــــــن 
الـــعـــايـــديـــن« الـــتـــي قــدمــتــهــا بــأســلــوب 
مــمــيــز، وتنتقل بــعــدهــا لــواحــدة من 
أجمل أعمالها »يا عايش بعيوين«، 
حــــيــــث أشــــــرعــــــت الـــــنـــــافـــــذة عــــــى ســيــل 
مـــن األغـــنـــيـــات الــجــمــيــلــة مـــع فــرقــتــهــا 
املوسيقية بقيادة املايسرتو سليمان 
فــــهــــد، كــــمــــا قــــدمــــت أغـــنـــيـــتـــهـــا ذائــــعــــة 
الصيت »سكر زيـــادة«، من كلمات 

ســـــمـــــو الـــــشـــــيـــــخ حــــــــمــــــــدان بـــن 
محمد بن راشد آل مكتوم 

ويل عهد دبي.
وأخــــــــــــــــــــــــــذت ابـــــــــــنـــــــــــة كـــــفـــــر 

األحمر بأعمالها املميزة 
الجمهور إىل 

عالم 
من 

الــــشــــجــــن والــــــطــــــرب األصــــــيــــــل، حــيــث 
قــدمــت رائــعــتــهــا »مــعــذبــنــي الــهــوى« 
ــــلــــــوب إبــــــــداعــــــــي وصـــــــــــوت رشــــيــــق  ــــأســ بــ
ــتــــلــــبــــي بـــــعـــــدهـــــا نــــــــــــــــداءات الــــجــــمــــهــــور  لــ
ــــا الــــخــــلــــيــــجــــيــــة  ــــهـ ــــتـ ــــيـ ــــنـ ــــهــــــم أغـ وتــــــــقــــــــدم لــ
»حــــــبــــــيــــــبــــــي يـــــــــــــــا«، بــــــــــــــــــأداء وإحــــــــســــــــاس 
ــــتـــــشـــــعـــــل بــــــعــــــدهــــــا األمـــــســـــيـــــة  عــــــــــــــال، لـ
بـــرائـــعـــتـــهـــا »آه مــــنــــك يـــــا هــــــــوى« الـــتـــي 
قـــدمـــتـــهـــا بـــــإبـــــداع مــــواصــــلــــة ايـــقـــاعـــات 
الـــــــشـــــــجـــــــن بـــــــــــ»صــــــــــدفــــــــــة« الــــــــتــــــــي أدتـــــــهـــــــا 
ــــــاس كـــبـــري،  ــــــسـ بـــشـــكـــل مــــتــــنــــاغــــم وإحـ
لـــتـــســـعـــد بـــعـــدهـــا جـــمـــهـــورهـــا بــأغــنــيــة 
جــــــارة الـــقـــمـــر الـــســـيـــدة فــــــريوز »نـــّســـم 

علينا الهوى«. 
ولـــــــــم تـــــتـــــوقـــــف يــــــــــــارا عـــــــن تــــقــــديــــم 
أعــــمــــالــــهــــا املــــتــــمــــيــــزة لـــلـــجـــمـــهـــور الــــــذي 
حـــقـــق نـــســـب مـــشـــاهـــدة وصــــلــــت عــر 
مــــوقــــع »فــــيــــس بـــــــوك« إىل 75 ألــــفــــاً، 
بينما بلغت عر موقع »انستغرام« 
10 آالف، فيما حضرها 26 ألفاً عر 
مـــوقـــع »يــــوتــــيــــوب«، لــتــشــدو بــأغــنــيــة 
ــــه يـــــــــــــــدق« الــــــــتــــــــي تــــبــــعــــتــــهــــا  ــــبــ ــلــ ــ »بــــــــــكــــــــــرا قــ
ــــتـــــي القــــت  بــــرائــــعــــتــــهــــا »مـــــــا يــــهــــمــــك« الـ
استحساناً كبرياً من الجمهور الذي 
حـــــرص عــــى مـــرافـــقـــتـــهـــا مــــن الـــنـــوافـــذ 
والـــــــــــــشـــــــــــــرفـــــــــــــات مــــــــطــــــــلــــــــقــــــــاً الــــــــهــــــــتــــــــافــــــــات 

والتحيات.
وبـــــتـــــولـــــيـــــفـــــة مـــن 

ــــبــــــرية  ــــكــ ــــة الــ ــ ــــانـ ــ ــنـ ــ ــ ــــفـ ــ أجــــــــمــــــــل أغــــــــنــــــــيــــــــات الـ
سمرية توفيق أشعلت اللبنانية يارا 
الحفل بــأداء مبهر استهلته بأغنية 
ــيـــــجـــــي حــــــــارتــــــــنــــــــا«، تـــبـــعـــتـــهـــا  ــ »بــــــــّســــــــك تـ

بـــ»بــيــت الــشــعــر يــاملــبــنــي« الــتــي تــرافــق 
مــــــــعــــــــهــــــــا أداء مــــــــبــــــــهــــــــر مــــــــــــــن الــــــــفــــــــرقــــــــة 
املـــوســـيـــقـــيـــة، لـــتـــشـــدو بـــعـــدهـــا بــخــفــة 
ــــنـــــهـــــا »ع الــــعــــن  وتـــــغـــــنـــــي تـــــــراثـــــــيـــــــات مـ

موليتن« و»لهجر قصرك«.
ــــفـــــل  ومـــــــــــــع اقــــــــــــــــــــرتاب نـــــــهـــــــايـــــــة الـــــحـ
ـــــة عــــقــــد  ـــــيـ ـــانـ ــ ــنـ ــ ـــبــ ــ ـــلـ ــ أكـــــــمـــــــلـــــــت الـــــــفـــــــنـــــــانـــــــة الـ
الجمال بتقديمها ألغنيتها »خذين 
معك« التي القت أصداء واسعة، 
أتبعتها بعملها املميز لحناً وكلمات 
»ما بعرف«، لتوّدع جمهورها عى 
إيقاع أغنية الفنانة اللبنانية طروب 
ــتـــــي يـــــــا خـــــــتـــــــيـــــــارة«، وتـــــــــــرتك يف  ــ »يـــــــــا سـ
أذهــان جمهور مسرح املجاز ذكرى 

جميلة. 
ويف مــــســــتــــهــــّل الــــحــــفــــل وّجــــهــــت 
ــــلـــــجـــــمـــــهـــــور  الـــــــفـــــــنـــــــانـــــــة يـــــــــــــــــارا الــــــتــــــحــــــيــــــة لـ
وهــــــنــــــأتــــــهــــــم بـــــمـــــنـــــاســـــبـــــة عــــــيــــــد الـــــفـــــطـــــر 
الــــســــعــــيــــد، مـــتـــمـــنـــيـــة لـــلـــجـــمـــيـــع دوام 
الـــــــصـــــــحـــــــة والــــــــعــــــــافــــــــيــــــــة، كـــــــمـــــــا ثــــمــــنــــت 
الـــجـــهـــود الـــكـــبـــرية الـــتـــي بــذلــتــهــا إدارة 
ــــنـــــصـــــة  مــــــــــســــــــــرح املــــــــــــجــــــــــــاز يف تــــــــــوفــــــــــري مـ
إبـــــــــــــداعـــــــــــــيـــــــــــــة تــــــــجــــــــمــــــــع الــــــــــفــــــــــنــــــــــانــــــــــن مـــــع 
محبيهم يف هذه الظروف التي يمر 
بها العالم، مؤكدة أن وقوفها عى 
مسرح املجاز الذي وصفته بالصرح 
ــــقـــــايف املـــتـــمـــيـــز يف الــــوطــــن  ــثـ ــ الــــفــــنــــي والـ
ــــة ملــــســــريتــــهــــا، فـــرصـــة  ــــافــ الـــــعـــــربـــــي إضــ
مـــــــثـــــــالـــــــيـــــــة لـــــــلـــــــقـــــــاء الــــــجــــــمــــــهــــــور 
وإدخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال الــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــرور 

والبهجة يف نفوسهم. 

قّدمت أجمل أغنياتها في الهواء الطلق

يارا تختتم حفالت »هال بالمجاز« 
بمشاركة 110 آالف مشاهد

17500
موسيقي بريطاني ال مال 

لديهم الحتياجاتهم األساسية
دفـــــع حـــظـــر الــــعــــروض الـــحـــيـــة يف إطــــار 
إجــــــــــــــــــراءات الـــــــعـــــــزل الـــــــعـــــــام املـــــفـــــروضـــــة 
ملــكــافــحــة فـــريوس كـــورونـــا بــالــكــثــري من 
املــــوســــيــــقــــيــــن الــــريــــطــــانــــيــــن إىل حـــافـــة 
الـــــــــــــفـــــــــــــقـــــــــــــر، مـــــــــــــــــا أجــــــــــــــــــــــج حــــــــــمــــــــــلــــــــــة تـــــــــدعـــــــــو 
لحصولهم عى حصة أكر من أرباح 

بث أغانيهم عى اإلنرتنت.
وقـــــــــــــــــــــال تـــــــــــــــــوم جـــــــــــــــــــــراي مـــــــــــــن فـــــــرقـــــــة 
جــومــيــز اإلنــجــلــيــزيــة »أتــلــقــى اتــصــاالت 
من الكثري من الفنانن الشبان الذين 
بثت موسيقاهم ماين املــرات لنحو 
200 ألــف مستمع شهرياً، لكنهم ال 

يحققون الحد األدىن من األجور«.
وأســـــــس جـــــــراي حـــمـــلـــة »بــــروكــــن 
ريــكــورد« للضغط عــى الــقــطــاع لبذل 

جهد أكر من أجل املوسيقين.
وُبـــــــــــثـــــــــــت أغــــــــــــــــــاين فـــــــــريـــــــــق جــــــومــــــيــــــز، 
ــــائـــــز شــــــهــــــادة مــــبــــيــــعــــات بـــاتـــيـــنـــيـــة،  الـــــحـ
ماين املرات عى سبوتيفاي، املنصة 
اإللــكــرتونــيــة املوسيقية الـــرائـــدة، لكن 
ذلــــــــــــــك يـــــــــعـــــــــود عـــــــــــى جــــــــــــــــــراي بـــــــــدخـــــــــل ال 

يتعدى »بضعة بنسات«.
والــــــســــــبــــــب يف ذلــــــــــك هــــــــو أن املــــــــال 
الــــــــــــــــــــــذي يـــــــــدفـــــــــعـــــــــه الــــــــــعــــــــــمــــــــــاء ملــــــنــــــصــــــات 
املــــــوســــــيــــــقــــــى الــــــرئــــــيــــــســــــة عــــــــى اإلنـــــــرتنـــــــت 
يــنــصــب يف مــكــان واحــــد ثـــم ُيـــــوزع عى 
الـــــــــفـــــــــنـــــــــانـــــــــن عـــــــــــــى أســـــــــــــــــــــاس الــــــحــــــصــــــص 

الـــــــســـــــوقـــــــيـــــــة،ومـــــــن ثــــــــم إذا دفـــــــــــع أحــــــد 
املستمعن عشرة جنيهات إسرتلينية 
)12 دوالراً( يف الشهر واستمع فقط 
ألغاين فريق جوميز، فإن املال يصل 
مـــع ذلــــك إىل كـــبـــار الــفــنــانــن الــعــاملــيــن 

وشركات التسجيل الخاصة بهم.
وتقول شركات البث اإللكرتوين 
إنـــهـــا تـــبـــذل قـــصـــارى جــهــدهــا ملــســاعــدة 
الــــــــــفــــــــــنــــــــــانــــــــــن خـــــــــــــــــــال الــــــــــــــعــــــــــــــزل الــــــــــــعــــــــــــام. 
وتعهدت سبوتيفاي بتقديم ترعات 
ــــيـــــة  ــــقـ ــــيـ لــــــلــــــمــــــؤســــــســــــات الـــــــخـــــــرييـــــــة املـــــوسـ
تــضــاهــي تـــرعـــات مـــن املــجــتــمــع بــقــيــمــة 
إجمالية عــشــرة مــايــن دوالر، بينما 
دشــنــت أبــل مــيــوزيــك صــنــدوقــاً بقيمة 
50 مـــلـــيـــون دوالر مـــــن أجــــــل شـــركـــات 

التسجيل واملوزعن املستقلن.
ودفــــــــــعــــــــــت مـــــــؤســـــــســـــــة »ســــــــــاعــــــــــدوا 
املـــوســـيـــقـــيـــن بـــاملـــمـــلـــكـــة املــــتــــحــــدة« 8.5 
مــــايــــن جـــنـــيـــه إســـرتلـــيـــنـــي إىل 17500 
مــــــــوســــــــيــــــــقــــــــي لــــــــــــــم يـــــــــعـــــــــد لـــــــــديـــــــــهـــــــــم مـــــــــال 
لــــــــــــلــــــــــــحــــــــــــصــــــــــــول عــــــــــــــــــــى احــــــــــتــــــــــيــــــــــاجــــــــــاتــــــــــهــــــــــم 

األساسية.
لكن كثريين غريهم يعانون كما 
أنــهــم مـــحـــرومـــون مـــن االســـتـــفـــادة من 
برامج الدعم الحكومية خال العزل 
ــــهــــــم غــــــــري مــــنــــتــــظــــم.  ــلــ ــ الـــــــــعـــــــــام، ألن دخــ
وأظــهــر مسح لنقابة املوسيقين هذا 
الشهر أن 38% منهم غري مستحقن 

للدعم الحكومي.
لندن À رويترز

فرقة جوميز ال تحصل على عوائد مجزية بدل بث أغنياتها على 
اإلنترنت. À أرشيفية

ل حفالتهم في فترة الحظر
ّ
بسبب تعط

المستعرب البولندي يكتب للمجلة زاوية شهرية

مارك جيكان ينضم ألسرة »الناشر«
ــــيـــــة،  انــــــضــــــم عــــــاشــــــق الـــــثـــــقـــــافـــــة الـــــعـــــربـ
املستعرب البولندي الدكتور مارك 
ــــبـــــة ُكـــــــــّتـــــــــاب مـــجـــلـــة  جــــــيــــــكــــــان، إىل نـــــخـ
»الــنــاشــر األســبــوعــي« الــتــي تــصــدرهــا 
هيئة الــشــارقــة للكتاب يف طبعتن: 
ورقــــيــــة شـــهـــريـــة ورقـــمـــيـــة أســبــوعــيــة، 
تـــــــــحـــــــــت شـــــــــــعـــــــــــار »جـــــــــــســـــــــــر ثـــــــــــقـــــــــــايف مـــــن 
الــــشــــارقــــة إىل الــــــقــــــارات«، بـــالـــتـــعـــاون 
مــــــــــــع املــــــــجــــــــلــــــــة األمــــــــــريكــــــــــيــــــــــة الــــــعــــــريــــــقــــــة 

»ببليشرز ويكيل«.
ويــــــــــبــــــــــدأ جـــــــيـــــــكـــــــان الـــــــــــــــــذي يــــــــــرتأس 
قـــــــســـــــم الـــــــــــشـــــــــــرق األوســــــــــــــــــــط وشـــــــمـــــــال 
إفريقيا يف جامعة وودج البولندية، 
ويــــــــــحــــــــــاضــــــــــر يف مـــــــعـــــــهـــــــد الــــــــــــــدراســــــــــــــات 
ــــيــــــة واإلســــــــامــــــــيــــــــة يف جــــامــــعــــة  ــــربــ ــــعــ الــ
ــــر  ــــاشــ ــنــ ــ ــــلـــــة »الــ ــــة ملـــــجـ ــــابــ ــتــ ــ ــــكــ وارســــــــــــــــــو، الــ
األســـــــــــــبـــــــــــــوعـــــــــــــي«، بــــــــــــــــــــــدءاً مـــــــــــن الــــــــعــــــــدد 
العشرين الــذي يصدر مطلع يونيو 
املـــــقـــــبـــــل، يف زاويـــــــتـــــــه الـــــشـــــهـــــريـــــة الــــتــــي 
اخـــــــــتـــــــــار لــــــهــــــا الــــــــعــــــــنــــــــوان »ِقـــــــــفـــــــــا نــــــقــــــرأ« 
املستوحى مــن مطلع معلقة امــرئ 

القيس.
وعـــــــــــــــــــــن انـــــــــــــضـــــــــــــمـــــــــــــام املــــــــســــــــتــــــــعــــــــرب 
جــــــــــــــيــــــــــــــكــــــــــــــان إىل أســــــــــــــــــــــــــــــــــرة »الــــــــــــــنــــــــــــــاشــــــــــــــر 
األســـــــــــبـــــــــــوعـــــــــــي«، قـــــــــــــال رئــــــــيــــــــس هــــيــــئــــة 
ــــتــــــاب رئــــــــيــــــــس تــــحــــريــــر  ــــكــ ــــلــ الــــــــشــــــــارقــــــــة لــ
املجلة، أحمد بن ركاض العامري، 
إن »املـــــــجـــــــلـــــــة الــــــــتــــــــي تـــــــصـــــــدرهـــــــا هـــيـــئـــة 
الــشــارقــة لــلــكــتــاب تــتــقــدم وفـــق رؤيــة 
صــــــاحــــــب الـــــســـــمـــــو الـــــشـــــيـــــخ الـــــدكـــــتـــــور 
سلطان بن محمد القاسمي، عضو 
ــــارقـــــة،  املــــجــــلــــس األعــــــــــى حـــــاكـــــم الـــــشـ
بوصفها جزءاً من مشروع الشارقة 

الـــــثـــــقـــــايف والـــــتـــــنـــــويـــــري لـــــــتـــــــزّود الــــــقــــــّراء 
بــــالــــجــــديــــد، ولــــتــــكــــون جـــــســـــراً ثـــقـــافـــيـــاً 
حــــقــــيــــقــــيــــاً مـــــــن الـــــــشـــــــارقـــــــة إىل قــــــــــارات 
الــــعــــالــــم، تـــجـــمـــع نـــخـــبـــة مـــــن األدبـــــــاء 
ــــثـــــن عــــــى الـــكـــلـــمـــة  ــــبـــــاحـ والــــــُكــــــّتــــــاب والـ

النابضة بالحياة«.
وأضــــــاف الـــعـــامـــري أن »الـــدكـــتـــور 
جيكان يعّد واحداً من أهم الباحثن 
واملــســتــعــربــن يف الــعــالــم، إذ يــعــّر يف 
كــل مــواقــفــه وأبــحــاثــه وتــرجــمــاتــه عن 
شـــغـــف حـــقـــيـــقـــي بـــالـــثـــقـــافـــة الـــعـــربـــيـــة، 
وقد قّدم دراسات بالغة األهمية عن 
ــــعــــــرب يف الــــحــــضــــارة  ثـــقـــافـــتـــنـــا ودور الــ
اإلنــــــــســــــــانــــــــيــــــــة«، مــــــــــؤكــــــــــداً أن »إســـــــهـــــــام 
ــــابـــــة لـــلـــمـــجـــلـــة  ــتـ ــ ــــكـ ــــكـــــان يف الـ ــيـ ــ مـــــــــــارك جـ
مكسب كبري وإضــافــة نــوعــيــة، حيث 
يــطــّل شــهــريــاً عـــى الـــقـــّراء الـــعـــرب عر 
زاويـــتـــه الــتــي تــســلــط الـــضـــوء عـــى آراء 
مستعرب ينظر بموضوعية الباحث 

وعن املحّب لثقافة العرب«.
ويــــــــــــــعــــــــــــــد الـــــــــــــبـــــــــــــاحـــــــــــــث واألســـــــــــــــــتـــــــــــــــــاذ 
الــــــــــجــــــــــامــــــــــعــــــــــي والــــــــــــــكــــــــــــــاتــــــــــــــب مـــــــــــــــن أبـــــــــــــــرز 
املــســتــعــربــن الــذيــن أنــصــفــوا الــثــقــافــة 
الـــــعـــــربـــــيـــــة، وقــــــــدمــــــــوا جــــــــهــــــــوداً كــــبــــرية 

للتعريف بها وبأثرها الحضاري.
الشارقة À اإلمارات اليوم

 لتجنب 
ً
مقهى يستخدم روبوتا

نشر فيروس كورونا المستجد
تــبــتــكــر الـــشـــركـــات الـــكـــوريـــة الــجــنــوبــيــة 
وســـــــــــائـــــــــــل جـــــــــــديـــــــــــدة لــــــــضــــــــمــــــــان ســــــامــــــة 
عــمــائــهــا بـــعـــد أن تـــعـــافـــت الـــبـــاد مــن 
فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريوس كــــــــــــــــــــــــــــــــورونــــــــــــــــــــــــــــــــا املــــــــــــســــــــــــتــــــــــــجــــــــــــد 
)كــوفــيــد-19(، ومــن تــلــك االبــتــكــارات 
مـــقـــهـــى يف مــــديــــنــــة دايــــــجــــــون اســـتـــأجـــر 
روبــــــــــــــوتــــــــــــــاً يـــــــــدعـــــــــى بــــــــاريــــــــســــــــتــــــــا لـــــتـــــقـــــديـــــم 

القهوة للزبائن.
وحسب مرصد املستقبل التابع 
ملــــــؤســــــســــــة دبــــــــــي لــــلــــمــــســــتــــقــــبــــل يـــــوظـــــف 
املــقــهــى - بــفــضــل الــــروبــــوت الـــجـــديـــد - 
مــــوظــــفــــاً واحـــــــــداً مـــــســـــؤوالً عـــــن إعــــــداد 
ــــاء الــــــروبــــــوت املــــــواد  ــــطــ املــــعــــجــــنــــات وإعــ
الـــازمـــة إلعــــداد الــقــهــوة، ويــســتــطــيــع 
الروبوت إعداد 60 نوعاً مختلفاً من 
القهوة وتقديمها للزبائن يف املقهى.

وتأمل شركة فيجن سيميكون 
املـــــــــصـــــــــنـــــــــعـــــــــة لـــــــــــــلـــــــــــــروبـــــــــــــوت أن يـــــــســـــــاعـــــــد 
أســـــطـــــولـــــهـــــا مــــــن الـــــــروبـــــــوتـــــــات يف فـــــرتة 
تكيف املجتمع الكوري الجنوبي مع 
مــــا يــســمــيــه املــــســــؤولــــون الــحــكــومــيــون 
»ســـــــيـــــــاســـــــة الــــــتــــــبــــــاعــــــد االجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــي يف 
الـــــــحـــــــيـــــــاة الـــــــيـــــــومـــــــيـــــــة«، وهـــــــــــي املـــــرحـــــلـــــة 
الـــــــــــتـــــــــــالـــــــــــيـــــــــــة مــــــــــــــــن جــــــــــــــهــــــــــــــود الـــــــــحـــــــــكـــــــــومـــــــــة 

لتخفيف قواعد الحجر الصحي.

وقـــــــــــــــــــــــــــال يل دونـــــــــــــــــــــــــــج بــــــــــــــــــــــاي مـــــــــديـــــــــر 
األبــــــــــــحــــــــــــاث يف الــــــــشــــــــركــــــــة »ال يـــــحـــــتـــــاج 
نظامنا إىل أي تدخل بشري بدءاً من 
الــــــطــــــلــــــب وحـــــــتـــــــى الـــــتـــــســـــلـــــيـــــم، ورتــــــبــــــت 
الــــــطــــــاوالت يف املـــقـــهـــى بـــشـــكـــل يــضــمــن 
الــحــركــة الــســلــســة لـــلـــروبـــوتـــات، وبــمــا 
يــلــتــزم بــالــســيــاســات الــصــحــيــة املطبقة 

حالياً«.

لــــكــــن قــــــد يـــــــــؤدي اســـــتـــــخـــــدام هــــذا 
الروبوت وما شابهه إىل آثار سلبية، 
ــــزيـــــد مــــــن الــــوظــــائــــف  ــــقــــــدان مـ ـــهــــا فــ أهــــمـ
نــــــتــــــيــــــجــــــة انـــــــــتـــــــــشـــــــــار فـــــــــــــــــــريوس كــــــــــورونــــــــــا 
املستجد، إذ شهد معدل البطالة يف 
كــوريــا الــجــنــوبــيــة يف شــهــر أبــريــل أكــر 

انخفاض له منذ عام 1999.
دبي À اإلمارات اليوم

جيكان استوحى عنوان زاويته »ِقفا 
نقرأ« من معلقة امرئ القيس.  

 À من المصدر

يارا أخذت بأعمالها 
المميزة الجمهور إلى 

عالم من الشجن 
والطرب األصيل.  

 À من المصدر

رغم طرافة الفكرة هناك مخاوف من أن يؤدي استخدام هذا الروبوت 
إلى فقدان مزيد من الوظائف. À من المصدر 
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دعـــــت الــــعــــامــــة الـــتـــجـــاريـــة »ســـتـــيـــف 
مـــــــــــــــــــــــــادن« جـــــــــمـــــــــهـــــــــورهـــــــــا مـــــــــــــن جـــــــديـــــــد 
ــــديــــــد يف عــــالــــم  ــــــل جــ لــــلــــتــــعــــرف إىل كـ
األحـــذيـــة والــحــقــائــب هـــذا الــصــيــف، 
فـــــــــــــــــــاملـــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــافـــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــة عـــــــــــــــــــــــــــــــى خـــــــــــــــــــــزانـــــــــــــــــــــة 
ــــًة ملــــوضــــة  ــــبــ إكـــــســـــســـــواراتـــــكـــــم، مــــــواكــ
املوسم، ال تقل أهمية عن تمايش 
أزيــائــكــم مــع هــذه الــصــيــحــات. حــان 
الـــــــوقـــــــت لــــتــــنــــعــــشــــوا إطـــــالـــــتـــــكـــــم مـــع 
وصــــــــول تـــشـــكـــيـــلـــة »ســــتــــيــــف مـــــــادن« 
الــــــــجــــــــديــــــــدة ملــــــــوســــــــم صــــــيــــــف 2020. 
تـــــتـــــنـــــوع الـــــــخـــــــيـــــــارات مـــــــن األنـــــــيـــــــق إىل 

الـــــــــــــعـــــــــــــمـــــــــــــي. وتـــــــــــــتـــــــــــــألـــــــــــــف تــــــشــــــكــــــيــــــلــــــة 
الـــــــــحـــــــــقـــــــــائـــــــــب الـــــــــنـــــــــســـــــــائـــــــــيـــــــــة مـــــن 

ــــــود  ــلـ ــ ــ مــــــــــزيــــــــــج مـــــــمـــــــيـــــــز مــــــــــــن جـ

اصطناعية 
وأقمشة مزخرفة وزينة معدنية 

تــــــــســــــــمــــــــح لـــــــــــــك بـــــــــاخـــــــــتـــــــــيـــــــــار مـــــــــــــا يـــــلـــــيـــــق 
بإطالتك. 

تمنحِك أحــذيــة السنيكرز 
إطـــــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــتـــــــــــــجـــــــــــــددة 

ومــخــتــلــفــة ونــابــضــة 
بـــالـــحـــيـــويـــة خـــال 

هـــــذا املـــوســـم، 
بينما 

تــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــح لـــــــــــــــــــــــِك 
أحـــذيـــة الــكــعــب 
ــــبـــــر عـــن  ــتـــــعـ ــ ــــة الـ ــ ــــــرصـ فـ
الـــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــــب الــــــــــــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــــــــــــريء يف 
شــــخــــصــــيــــتــــِك، مــــــن دون أن 
ننىس التصاميم الشبابية 
الـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــي تـــــــــــــــــــــــم ابــــــــــــــتــــــــــــــكــــــــــــــارهــــــــــــــا 
الســـــــــــتـــــــــــكـــــــــــمـــــــــــال إطـــــــــــالـــــــــــتـــــــــــِك 
ــــألـــــوان الـــحـــلـــوى  الـــصـــيـــفـــيـــة بـ
املــــــــــــبــــــــــــهــــــــــــجــــــــــــة.. تـــــــــــعـــــــــــد تــــــشــــــكــــــيــــــلــــــة 
»ســـــــــتـــــــــيـــــــــف مــــــــــــــــــــــــــادن« الــــــــخــــــــاصــــــــة 
بــــاملــــوســــم الــــجــــديــــد ســـبـــبـــاً كـــافـــيـــاً 
لــــــــــــــــــتــــــــــــــــــغــــــــــــــــــروا مـــــــــــــــــــــــن مــــــــــظــــــــــهــــــــــركــــــــــم 

وتجددوا من خزانتكم.
دبي À اإلمارات اليوم

تتنوع الخيارات من األنيق   
إلى العملي
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ـــ احللو #النصفـ 

عطلة صيفية 
آمنة في فندق »أنداز دبي«

»صن سيت« متفائلة 
بانتعاش قطاع الضيافة 

في اإلمارات

فيما عــاد الــســكــان إىل التنقل باملدينة 
مع أخذ الحيطة والحذر، أعاد فندق 
»أنـــداز دبــي النخلة« فتح أبــوابــه أمــام 
ضيوفه، ليوفر عرضاً حصرياً لقضاء 
ــــيـــــف. حــيــث  عــــطــــلــــة مــــمــــيــــزة خــــــــال الـــــصـ
دعـــــــا ضــــيــــوفــــه إىل قـــــضـــــاء أروع عــطــلــة 
صيفية مع عائاتهم بسامة وأمان، 
بـــــــــــــن ربـــــــــــــــــــــوع شـــــــــــــواطـــــــــــــئ نـــــــخـــــــلـــــــة جـــــــمـــــــرا 
الــذهــبــيــة، مـــع االمـــتـــثـــال بــشــكــل كــامــل 
لـــــــــــــــإرشـــــــــــــــادات الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــيـــــــة. ويـــــشـــــمـــــل 
عــــــرض الـــعـــطـــلـــة الـــصـــيـــفـــيـــة فـــــطـــــوراً مــن 
ــــيــــــة يف مـــــطـــــعـــــم »ذا  ــــائــ ــــقــ ــــتــ ــــمــــــة االنــ ــــائــ ــــقــ الــ
لـــــوكـــــال« مــــع إطــــالــــة خــــابــــة عــــى أفـــق 
دبـــــي، كــمــا تـــبـــدأ كــلــفــة عــــرض الــعــطــلــة 
الـــــصـــــيـــــفـــــيـــــة مـــــــــن 550 درهـــــــــــمـــــــــــاً فـــــقـــــط، 
ويــــــبــــــقــــــى صـــــــالـــــــحـــــــاً لــــــغــــــايــــــة 15 ســـبـــتـــمـــر 

.2020
وامـــــــــــتـــــــــــثـــــــــــاالً إلرشـــــــــــــــــــــــــــــادات الـــــصـــــحـــــة 
والــــســــامــــة الــــــصــــــادرة عـــــن الـــحـــكـــومـــة، 
وتبعاً اللتزام شركة »حياة« للفنادق 
بــــــــــــالــــــــــــحــــــــــــرص عـــــــــــــــى رفــــــــــــاهــــــــــــيــــــــــــة وعــــــــافــــــــيــــــــة 
الــضــيــوف خــال جائحة »كــوفــيــد-19« 
ومــــا بـــعـــدهـــا، عــمــد فـــنـــدق »أنـــــــداز دبــي 
الـــنـــخـــلـــة« إىل تــطــبــيــق اعـــتـــمـــاد املــجــلــس 
االســــــتــــــشــــــاري لـــلـــمـــخـــاطـــر الـــبـــيـــولـــوجـــيـــة 
الــــــــعــــــــاملــــــــيــــــــة، واســـــــــــتـــــــــــخـــــــــــدام أخــــــصــــــائــــــيــــــي 

التعقيم عى مستوى الفندق، فضاً 
عــن مــجــمــوعــة عــمــل تشمل عــــدداً من 
املــــســــتــــشــــاريــــن الــــطــــبــــيــــن ومـــســـتـــشـــاريـــن 

آخرين موثوق بهم يف هذا املجال.
عـــنـــد الــــوصــــول إىل الــــفــــنــــدق، يــتــّم 
ــــيـــــع الــــــــــــزوار  ــــــاس درجــــــــــــة حـــــــــــــــرارة جـــــمـ ــيـ ــ ــ قـ
واملـــوظـــفـــن وتــســجــيــلــهــا، فــيــمــا تــتــوافــر 
ــــمـــــات واألقــــــنــــــعــــــة والــــــــقــــــــفــــــــازات يف  ــــقـ املـــــعـ
جــــــمــــــيــــــع أنــــــــــحــــــــــاء الـــــــــفـــــــــنـــــــــدق، كـــــــمـــــــا يـــــتـــــّم 
تــنــظــيــف املـــصـــاعـــد واألســــطــــح الـــتـــي يــتــم 
ملــســهــا بــشــكــل مـــتـــكـــرر كـــل 30 دقــيــقــة، 
ــــاكــــــن يف الـــفـــنـــدق  وتـــعـــقـــيـــم جـــمـــيـــع األمــ
ــــهــــــرات املــــعــــتــــمــــدة مـــن  ــــتـــــخـــــدام املــــــطــ بـــــاسـ

الحكومة. أما الزوار الذين ال يرغبون 
ــــفــــــون إىل غـــرفـــهـــم  يف أن يـــــدخـــــل املــــــوظــ
لتنظيفها، فيمكنهم تنظيفها يــومــيــاً 
بأنفسهم، كما تّم إيقاف خدمة ركن 
الــــــســــــيــــــارات.  وتــــمــــاشــــيــــاً مـــــع إرشــــــــــادات 
الــــــــحــــــــكــــــــومــــــــة، يـــــســـــتـــــقـــــبـــــل مــــــطــــــعــــــم »ذا 
لـــــــوكـــــــال« ضــــيــــوفــــه بــــــقــــــدرة اســـتـــيـــعـــابـــيـــة 
تــبــلــغ نــســبــتــهــا 30%، ويـــطـــبـــق ســيــاســة 
التباعد االجتماعي التي تفرض وجود 
مـــســـافـــة مـــريـــن بــــن الـــــطـــــاوالت، فــيــمــا 
يــســتــقــبــل أربـــعـــة ضــيــوف عـــى الــطــاولــة 

الواحدة حداً أقىص.
دبي À اإلمارات اليوم

أعــــــــــــــربــــــــــــــت مـــــــــجـــــــــمـــــــــوعـــــــــة »صـــــــــــــــــــن ســـــــيـــــــت« 
لـــــــلـــــــضـــــــيـــــــافـــــــة، املــــــــجــــــــمــــــــوعــــــــة الـــــــــــــــرائـــــــــــــــدة يف 
االســتــثــمــار واإلدارة بــقــطــاع الــضــيــافــة، 
التي تتخذ من دبي مقراً إقليمياً، عن 
تفاؤلها بمستقبل قطاع الضيافة عى 
ــــهــــــدت بـــتـــقـــديـــم  ــــعــ املـــــــــــدى املــــــتــــــوســــــط، وتــ
تـــــــــــــجـــــــــــــارب ضـــــــــيـــــــــافـــــــــة عـــــــــصـــــــــريـــــــــة جـــــــــديـــــــــدة 
ــبـــــة لـــلـــمـــســـتـــقـــبـــل، كــــمــــا كــشــفــت  ــ ومـــــواكـ
املــجــمــوعــة عـــن تــوقــعــاتــهــا يف مـــا يخص 
ــــافـــــة )األغـــــــذيـــــــة  ــــيـ مــــســــتــــقــــبــــل قــــــطــــــاع الـــــضـ
واملشروبات(، يف ظل بداية االنحسار 
الـــــــعـــــــاملـــــــي النـــــــتـــــــشـــــــار لـــــــــفـــــــــروس كــــــــورونــــــــا 
املـــســـتـــجـــد، إذ تـــوقـــعـــت ازديــــــــاد الــطــلــب 
عـــــــــــــــــى ارتــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــاد املــــــــــــــطــــــــــــــاعــــــــــــــم واملــــــــــــقــــــــــــاهــــــــــــي 
والـــــــصـــــــاالت يف وقـــــــت مـــبـــكـــر مـــــن الــــربــــع 
الــرابــع للعام الــجــاري، يتبعه حــدوث 

حالة من االنتعاش االقتصادي.
وتــضــم مــحــفــظــة مــجــمــوعــة »صــن 
ــــة عـــــــــــــــــــــــدداً مــــــــــــن أهــــــــم  ــ ــــافـ ــ ــيـ ــ ــ ــــــضـ ــلـ ــ ــ ســــــــــيــــــــــت« لـ
املـــــــــــنـــــــــــتـــــــــــجـــــــــــعـــــــــــات ومــــــــــــــنــــــــــــــافــــــــــــــذ األطـــــــــــعـــــــــــمـــــــــــة 
ــــــي تـــــتـــــوزع  ــتـ ــ ــ واملـــــــــشـــــــــروبـــــــــات املـــــــعـــــــروفـــــــة الـ
فــــــروعــــــهــــــا يف جــــمــــيــــع أنــــــــحــــــــاء اإلمــــــــــــــارات 
والـــــســـــعـــــوديـــــة والـــــبـــــحـــــريـــــن، والــــكــــويــــت 
وسويسرا واململكة املتحدة، باإلضافة 
إىل الـــعـــديـــد مـــن مـــشـــروعـــات الــضــيــافــة 
الجديدة التي سيتم افتتاحها قريباً، 
ومـــنـــذ تــخــفــيــف الـــقـــيـــود املـــفـــروضـــة عــى 
الــحــركــة يف اإلمـــــــارات بــــدأت املــجــمــوعــة 
ـــتــــــح عـــــــــــدد مــــــــن مــــطــــاعــــمــــهــــا  ــ يف إعــــــــــــــــادة فـ
ــــقــــــرارات الـــحـــكـــومـــيـــة،  ــــلــ امـــــتـــــثـــــاالً مـــنـــهـــا لــ
وذلــــــــك مـــــع تـــطـــبـــيـــق إجــــــــــــراءات الـــتـــبـــاعـــد 
االجــــــــــتــــــــــمــــــــــاعــــــــــي وجـــــــــمـــــــــيـــــــــع اإلجـــــــــــــــــــــــــــــــراءات 
ــــيـــــة لـــلـــصـــحـــة والــــــســــــامــــــة، الـــتـــي  ــــائـ الـــــوقـ

صـــــــدرت مـــــن الــــــدوائــــــر الـــحـــكـــومـــيـــة ذات 
الــــشــــأن، مـــع وضــــع جـــــدول عـــمـــل مـــرن 

يتبع للمتغرات يف األسابيع املقبلة.
وكـــانـــت املــجــمــوعــة قـــد أعـــلـــنـــت، يف 
وقــــــت ســــابــــق مـــــن الـــــعـــــام الــــــجــــــاري، عــن 
خــطــطــهــا لــتــنــفــيــذ وافـــتـــتـــاح أكـــــر مــــن 10 
مــشــروعــات ضيافة جــديــدة، مــا يوسع 
محفظة أعمالها إىل أكر من 30 منفذاً 
لـــــأطـــــعـــــمـــــة واملـــــــــشـــــــــروبـــــــــات يف اإلمــــــــــــــــارات 
واملــنــطــقــة كـــكـــل، وأطـــلـــقـــت املــجــمــوعــة، 
مـــــــع بـــــــدايـــــــة الـــــــعـــــــام الــــــــــجــــــــــاري، خــــدمــــَتــــي 
»فــــــــــــــــاســــــــــــــــت كـــــــــــــــــــــاجـــــــــــــــــــــوال« و»لـــــــــيـــــــــفـــــــــيـــــــــنـــــــــغ« 
لـــــلـــــعـــــمـــــاء، بـــــــاإلضـــــــافـــــــة إىل الـــتـــخـــطـــيـــط 
لافتتاح املرتقب لسطح الرفيه »أورا 
سكاي بــول أنــد لونج« األول من نوعه 
يف مــنــطــقــة الـــخـــلـــيـــج الــــعــــربــــي، وعـــامـــة 
»ســـــويش ســـامـــبـــا« الــعــاملــيــة يف »ذا بــالــم 
تاور« بجزيرة نخلة دبي، بهدف تقديم 
ــــيـــــزة لــــلــــضــــيــــوف مـــــــن شـــأنـــهـــا  تـــــــجـــــــارب مـــــمـ

تعزيز أداء املجموعة بشكل عام. 
دبي À اإلمارات اليوم

مـــــــــــــــــع تـــــــــــــــــزايـــــــــــــــــد وعــــــــــــــــــــــي املـــــــســـــــتـــــــهـــــــلـــــــكـــــــن 
ــــاذ  ــــة بـــــــــــــــدأوا اتــــــخــ ــئــ ــ ــيــ ــ ــبــ ــ بــــصــــحــــتــــهــــم والــ
خيارات أفضل عندما يتعلق األمر 
بـــمـــا يــســتــخــدمــونــه لـــبـــشـــرتـــهـــم. وقـــد 
أثـــــــــــــار ذلـــــــــــك مـــــــوجـــــــة مــــــــن الــــــعــــــامــــــات 
ــــاريــــــة يف صـــــنـــــاعـــــة الــــتــــجــــمــــيــــل،  ــتــــــجــ ــ الــ
ــــمــــــات مــــــــؤثــــــــرة مـــثـــل  ــلــ ــ بــــــاســــــتــــــخــــــدام كــ
»عــــــــــــــــــــــضــــــــــــــــــــــويــــــــــــــــــــــة« و»طـــــــــــــــبـــــــــــــــيـــــــــــــــعـــــــــــــــيـــــــــــــــة«، 
لتسويقها يف بعض األحــيــان. ومع 
ذلك ما الفرق حقاً؟ وهل املاكياج 
الـــعـــضـــوي مــــوجــــود بـــالـــفـــعـــل؟ مــــاذا 
ــــمـــــشـــــري  ــلـ ــ يــــــعــــــنــــــي هـــــــــــــذا بــــــالــــــنــــــســــــبــــــة لـ

الحريص عى صحته؟
املــاكــيــاج الــعــضــوي األصـــيـــل هــو 
مـــــــــــــــا تـــــــــــمـــــــــــت صـــــــــيـــــــــاغـــــــــتـــــــــه وتـــــــصـــــــنـــــــيـــــــعـــــــه 
بـــــــــمـــــــــحـــــــــتـــــــــوى عـــــــــــــــــــــــــاٍل مـــــــــــــــن املــــــــــكــــــــــونــــــــــات 
العضوية، هذه املكونات مستمدة 
مـــــن الـــطـــبـــيـــعـــة، وتــــتــــم زراعــــتــــهــــا مــن 
خــــــال طــــــرق مــــســــتــــدامــــة، مــــن دون 
أي تـــــدخـــــل كــــيــــمــــيــــايئ، وبـــــحـــــد أدىن 
مــــن الـــتـــدخـــل الـــبـــشـــري، ويـــجـــب أال 
ــــتـــــحـــــضـــــرات الــــتــــجــــمــــيــــل  تـــــحـــــتـــــوي مـــــسـ
الــــــــعــــــــضــــــــويــــــــة األصــــــــــلــــــــــيــــــــــة عــــــــــــى مــــــــــــواد 
كــــيــــمــــيــــائــــيــــة ضـــــــــــارة أو اصــــطــــنــــاعــــيــــة، 
لـــــــــــضـــــــــــمـــــــــــان مـــــــــــعـــــــــــايـــــــــــر أمـــــــــــــــــــــــــان عـــــــالـــــــيـــــــة 

ملستخدميها واستدامتها للبيئة.
وعــــنــــدمــــا يـــتـــعـــلـــق األمــــــر بـــوصـــف 
املـــاكـــيـــاج بــــأوصــــاف مــثــل »طــبــيــعــيــة« 
و»عــــضــــويــــة«، فـــهـــنـــاك فـــــارق كــبــر، 
حـــــيـــــث يـــــجـــــب أن تـــــتـــــكـــــون املــــنــــتــــجــــات 
الــعــضــويــة عــى مــا ال يــقــل عــن %70 
مـــــن املــــكــــونــــات الــــعــــضــــويــــة مـــــن أجــــل 
تــــقــــديــــم هـــــــذا االدعــــــــــــاء، يف حـــــن أن 
املــكــونــات الطبيعية ال 

ــــتــــــوافــــــق مـــــــع أي تـــنـــظـــيـــم  يـــــجـــــب أن تــ
صــــــــــــــــــــــارم، وتـــــــــحـــــــــتـــــــــوي الـــــــــعـــــــــديـــــــــد مـــــن 
املنتجات الطبيعية أيضاً عى مواد 
كــيــمــيــائــيــة وعـــطـــور. وتــغــطــي عــامــة 
»املـــاكـــيـــاج الــطــبــيــعــي« 

مــــــــــجــــــــــمــــــــــوعــــــــــة واســـــــــــــــــعـــــــــــــــــة جــــــــــــــــــــــــــــداً مــــــن 
مـــنـــتـــجـــات املــــاكــــيــــاج الــــتــــي تـــســـتـــخـــدم 
املــــكــــونــــات املــــــوجــــــودة يف الـــطـــبـــيـــعـــة، 
ولكنها ليست عضوية وال تضمن 

عدم وجود إضافات كيميائية.
وهناك العديد من العامات 
الـــــــــــــــــتـــــــــــــــــجـــــــــــــــــاريـــــــــــــــــة الـــــــــــتـــــــــــي 

ــــلـــــمـــــات مـــثـــل  ــــاء كـ ــ ــــــذكـ ســــتــــســــتــــخــــدم بـ
»عـــــــــــــــــــــــــــضـــــــــــــــــــــــــــويـــــــــــــــــــــــــــة« و»طــــــــــــــــبــــــــــــــــيــــــــــــــــعــــــــــــــــيــــــــــــــــة« 
و»أعــــــــــــــشــــــــــــــاب« و»صـــــــــديـــــــــقـــــــــة لــــلــــبــــيــــئــــة 
واألرض« يف األســــــــــمــــــــــاء الـــــخـــــاصـــــة 
بــــــــــــــهــــــــــــــا، لـــــــــــكـــــــــــن يف الـــــــــــــــــــواقـــــــــــــــــــع هـــــــــــــــــي ال 
تــــــســــــتــــــخــــــدم مــــــــكــــــــونــــــــات طـــــبـــــيـــــعـــــيـــــة أو 

عضوية عى اإلطاق.
دبي À اإلمارات اليوم

يجب أال تحتوي على مواد كيميائية ضارة أو اصطناعية

»الماكياج العضوي«.. 
حقيقة أم مجرد إعالنات

موجة من العالمات في صناعة التجميل تستخدم 
كلمات مؤثرة مثل »عضوية« و»طبيعية« لتسويقها.

تشكيلة جديدة  
من »ستيف مادن« 

لصيف 2020
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تـــدريـــجـــيـــاً.. وبــمــا يــتــفــق مـــع الــخــطــة الــشــامــلــة لــلــتــوجــيــهــات الــحــكــومــيــة، تــعــود 
الحياة الطبيعية إىل إمـــارات الــدولــة، مــع مــراعــاة التطبيق الدقيق والكامل 
ُــــوىص بــهــا مـــن الــجــهــات املــعــنــيــة،  لـــإجـــراءات الــوقــائــيــة والـــتـــدابـــر االحـــرازيـــة امل
يعود الناس إىل الحياة يف وضح النهار، وإىل أشعة الشمس التي افتقدوها 
ألســابــيــع طــويــلــة. وتــعــود الـــروح إىل الــشــوارع واألمــاكــن الــعــامــة، ألن الحياة 

تظل دائماً أقوى.. وتنتصر عىل كل وباء.
وها هي اإلمارات تنتصر - كما عّودتنا دائماً - للحياة.

دبي À اإلمارات اليوم

عودة الروح إلى المدينة

تصوير: فريق مصّوري »اإلمارات اليوم«
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حــــذر وزيــــر الــصــحــة األملــــاين، 
ينس شبان، من احتمالية 
ــــا«  أن تــــــــؤدي أزمــــــــة »كــــــورونــ
إىل اســـــــتـــــــقـــــــطـــــــاب مـــــــمـــــــاثـــــــل ملــــا 
حـــــــــــــــــــــدث يف الـــــــــــــنـــــــــــــقـــــــــــــاش بــــــــشــــــــأن 

سياسة اللجوء.

وقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال شــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــان لـــــــــــصـــــــــــحـــــــــــيـــــــــــفـــــــــــة 
»أوغــــــــســــــــبــــــــورغــــــــر ألـــــجـــــيـــــمـــــايـــــنـــــه« أمــــــــس: 
»نــحــن عــايــشــنــا شـــعـــور. ويــتــعــن علينا 
حــــــــالــــــــيــــــــاً االنـــــــــــتـــــــــــبـــــــــــاه«، مـــــــــــؤكـــــــــــداً أنـــــــــــــه مــــن 
الـــصـــائـــب أن تـــتـــم إقــــامــــة نـــقـــاشـــات عــن 

الصحة أو الحريات.

ــــاً  ــيـــــعـ ــ ــــمـ ــــا جـ ــنــ ــ ــيــ ــ ــلــ ــ وتـــــــــــابـــــــــــع : »تـــــــــقـــــــــع عــ
مــســؤولــيــة أال يــكــون هــنــاك استقطاب 
مجدداً، عىل النحو الذي كان عليه يف 
الــنــقــاش بــشــأن الــهــجــرة، يتعن علينا 

االنتباه جداً إىل أال يحدث ذلك«.
أوغسبورغ À د.ب.أ

ر من شقاق في المجتمع بسبب »كورونا«
ّ
وزير الصحة األلماني يحذ

أعلنت كــوريــا الجنوبية عــن تسجيل 
ــــفـــــروس  ــــة إصـــــــابـــــــة جـــــــديـــــــدة بـ ــــالــ 79 حــ
»كـــــــــورونـــــــــا«، أمـــــــــس، يف أعــــــــىل زيــــــــادة 
مـــنـــذ نـــحـــو ثـــمـــانـــيـــة أســــابــــيــــع، مـــــا دفـــع 
السلطات إىل معاودة فرض قواعد 
التباعد االجتماعي الصارمة، خوفاً 
مـــــن مــــوجــــة ثـــانـــيـــة النــــتــــشــــار املـــــــرض يف 
البلد الذي نال استحساناً الحتوائه 

التفيش األول.

وقـــالـــت املـــراكـــز الـــكـــوريـــة ملــكــافــحــة 
األمراض والوقاية منها إن 82، عىل 
األقل من الحاالت التي ُسجلت هذا 
األســـــــــــبـــــــــــوع، تــــــرتــــــبــــــط بـــــمـــــجـــــمـــــوعـــــة مـــن 
حــــــــــــــــــــــــاالت الـــــــــــــــــعـــــــــــــــــدوى الــــــــــــتــــــــــــي ُرصـــــــــــــــــــدت 
بـــمـــنـــشـــأة لـــوجـــيـــســـتـــيـــة تــــديــــرهــــا شـــركـــة 
كــــــــوبــــــــانــــــــغ، وهـــــــــــي مـــــــــن أكـــــــــــر شــــــركــــــات 
ــــيـــــة يف الــــــبــــــاد، يف  ــــكـــــرونـ الـــــتـــــجـــــارة اإللـ

بوتشون غرب سيؤول.

وقــــــــــــــــــال نــــــــــائــــــــــب مــــــــــديــــــــــر املــــــنــــــظــــــمــــــة، 
إفـــــــــــــــــــــــادة  جـــــــــــــــــــــــون ووك، يف  كــــــــــــــــــــــــــــوون 
صحافية، إنه ُيعتقد أن نحو 4100 
عامل بينهم 603 يعملون يف خدمة 
الـــــتـــــوصـــــيـــــل بــــــاملــــــســــــتــــــودع، لـــــــم يـــتـــبـــعـــوا 
قــواعــد التباعد االجتماعي والتدابر 
الـــوقـــائـــيـــة مـــثـــلـــمـــا يـــنـــبـــغـــي بـــمـــا يف ذلـــك 

وضع الكمامات.
ورفــــــــعــــــــت الــــــــــحــــــــــاالت الـــــــجـــــــديـــــــدة، 

الــــتــــي تـــمـــثـــل ثــــالــــث زيــــــــادة يـــومـــيـــة عــىل 
الــتــوايل، الــعــدد اإلجــمــايل لــإصــابــات 
يف الـــــــبـــــــاد إىل 11 ألـــــــفـــــــاً و344 حــــالــــة 
إصـــــــــابـــــــــة، بـــــــاإلضـــــــافـــــــة إىل 269 حــــالــــة 

وفاة.
ودفــــــــــــعــــــــــــت الــــــــــــــــزيــــــــــــــــادة يف حــــــــــــاالت 
اإلصابة بالعدوى مسؤويل الصحة، 
أمــــس، لــلــحــث عـــىل مـــعـــاودة تــشــديــد 
قواعد التباعد االجتماعي يف املناطق 

الــــــحــــــضــــــريــــــة الـــــــرئـــــــيـــــــســـــــة، بــــــمــــــا يــــشــــمــــل 
إغـــــــاق بـــعـــض األمـــــاكـــــن الــــعــــامــــة مــثــل 

املتاحف.
وأعــــــــــلــــــــــن وزيــــــــــــــــر الــــــــصــــــــحــــــــة، بــــــــــارك 
نـــيـــونـــغ هـــــو، أن املـــتـــاحـــف واملـــتـــنـــزهـــات 
وقـــاعـــات الــفــنــون يف مــنــطــقــة ســيــؤول 
ستغلق جميعها مجدداً ألسبوعن 

اعتباراً من اليوم.
سيؤول À رويترز

بعد ظهور بؤر إصابات تهدد احتواء تفشي الوباء

يـا الجنوبيـة تعيـد فرض  كور
قيـود التباعـد االجتماعي 

مركز مؤقت لفحص »كورونا« في بوشيون قرب سيؤول. À أ.ف.ب لمكافحـة »كورونا«

أعــلــنــت الــســفــارة الــريــطــانــيــة يف كــوريــا 
الــــــشــــــمــــــالــــــيــــــة إغــــــــــــــــاق أبـــــــــوابـــــــــهـــــــــا بــــســــبــــب 
الـــقـــيـــود املـــفـــروضـــة حـــالـــيـــاً، مـــن جــانــب 
حــــــــــكــــــــــومــــــــــة كـــــــــــــــوريـــــــــــــــا الـــــــــشـــــــــمـــــــــالـــــــــيـــــــــة عـــــىل 
الــــــــــدخــــــــــول والـــــــــــــخـــــــــــــروج، عـــــــــىل خـــلـــفـــيـــة 

جائحة فروس »كورونا«.
وكـــــــــتـــــــــب الــــــــســــــــفــــــــر الــــــــــريــــــــــطــــــــــاين يف 
كـــوريـــا الــشــمــالــيــة، كـــولـــن كـــروكـــس، 
عــىل حسابه عــىل مــوقــع »تــويــر«، إن 
»الـــســـفـــارة الــريــطــانــيــة يف بــيــونــغ يــانــغ 
مغلقة بصورة مؤقتة من )األربعاء( 

27 من مايو«.
»جــــــــــــــــــمــــــــــــــــــيــــــــــــــــــع  أن  وأضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف 
الـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــن غــــــــــــــــادروا جــــمــــهــــوريــــة 
كوريا الديمقراطية الشعبية حالياً«.

لندن À د.ب.أ

بريطانيا تغلق سفارتها 
في كوريا الشمالية

مـــــــــــع انــــــــحــــــــســــــــار وبـــــــــــــــــاء »كـــــــــــوفـــــــــــيـــــــــــد-19« 
تـــــــواصـــــــل أوروبــــــــــــــــا تــــخــــفــــيــــف إجــــــــــــــراءات 
الــــعــــزل، بــيــنــمــا تـــجـــاوز عــــدد الــوفــيــات 
بفروس كورونا املستجد عتبة 100 
ألـــــــــف يف الـــــــــواليـــــــــات املــــــتــــــحــــــدة، وفـــيـــمـــا 
تــــجــــاوزت حــصــيــلــة وفــــيــــات »كــــورونــــا« 
ــــتـــــشـــــار  ــــبـــــب انـ يف روســــــــيــــــــا 4000، تـــــسـ
الــفــروس يف وفــاة أكــر مــن 175 ألف 

شخص يف أوروبا.
ويف الـــــــــواليـــــــــات املــــــتــــــحــــــدة، حـــيـــث 
أعلن عــن أول وفــاة بــاملــرض يف نهاية 
فـــــرايـــــر، تـــــجـــــاوز عــــــدد الــــوفــــيــــات عــتــبــة 
100 ألــــــــــــــف مـــــــــــن أصــــــــــــــل 1.7 مـــــلـــــيـــــون 
إصابة، حسب تعداد لجامعة جونز 

هوبكنز التي تعد مرجعاً.
ويـــــــــــتـــــــــــفـــــــــــق الــــــــــــــــــــــخــــــــــــــــــــــراء، وبـــــــيـــــــنـــــــهـــــــم 
ــــيــــــت األبــــــــــيــــــــــض، طـــبـــيـــب  ــبــ ــ مـــــســـــتـــــشـــــار الــ
الــــفــــروســــات أنــــطــــوين فــــاوتــــيش، عــىل 
الــــقــــول إن هـــــذه الـــحـــصـــيـــلـــة الــرســمــيــة 

أقل من الواقع عىل األرجح.
واســــتــــأنــــف عــــــدد الــــوفــــيــــات خـــال 
24 ساعة ارتفاعه، إذ ُسجلت 1401 
وفـــاة إضــافــيــة بــن الــثــاثــاء األربــعــاء، 
بــعــد ثــاثــة أيـــام كــان هــذا الــعــدد فيها 

أقل من 700.
وتــــعــــلــــيــــقــــاً عــــــىل هــــــــذا االرتــــــــفــــــــاع يف 
عــــــــــــــــــــــــدد الــــــــــــــــــوفــــــــــــــــــيــــــــــــــــــات، قــــــــــــــــــــــــال املــــــــــــرشــــــــــــح 
الـــديـــمـــقـــراطـــي لـــانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
التي ستجرى يف نوفمر، جو بايدن: 
»هــــــــــــنــــــــــــاك أيــــــــــــــــــــام يف تــــــــاريــــــــخــــــــنــــــــا قــــــاتــــــمــــــة 
ومــــــــــحــــــــــزنــــــــــة، إىل درجــــــــــــــــــة أنـــــــــهـــــــــا تــــبــــقــــى 

محفورة يف قلوبنا كحداد مشرك، 
إنها واحدة من هذه اللحظات«.

وســــــــــــــجــــــــــــــل الـــــــــــــــــعـــــــــــــــــدد األكـــــــــــــــــــــــــــر مــــــن 
الوفيات يف نيويورك، ثانية الواليات 
األمـــــــركـــــــيـــــــة يف عــــــــــدد الـــــــســـــــكـــــــان، وقـــــد 
ســــجــــل فـــيـــهـــا ثــــلــــث الـــــوفـــــيـــــات، ووّجـــــــه 
حــــــــــاكــــــــــمــــــــــهــــــــــا، أنـــــــــــــــــــــــــــدرو كــــــــــــــومــــــــــــــو، نــــــــــــــداء 
لــــــلــــــحــــــصــــــول عــــــــــىل مــــــــســــــــاعــــــــدة الــــــــدولــــــــة 

الفيدرالية.
وحـــــــــــــــــســـــــــــــــــب مـــــــــــــــــعـــــــــــــــــدل عــــــــــــــــــــــــــدد مـــــــن 
اإلحـــصـــاءات لــنــمــاذج وبــائــيــة قـــام بها 
باحثون يف جامعة ماساتشوستس، 
يفرض أن يقرب عــدد الوفيات من 
123 ألفاً يف الباد بحلول 20 يونيو، 
وتــــتــــحــــدث تـــــقـــــديـــــرات الــــبــــيــــت األبــــيــــض 
عــن عــدد يـــراوح بــن 100 ألــف و240 

ألفاً.
والـــــــــوضـــــــــع مــــخــــتــــلــــف يف أوروبــــــــــــــا، 
حيث ارتفع عدد الوفيات بالفروس 
إىل 175 ألفاً، حسب حصيلة تستند 

إىل أرقام رسمية.
ومــع إجمايل 175 ألفاً و11 وفاة 
ــــــل مـــلـــيـــونـــن و48 ألـــــفـــــاً و58  ــــــن أصـ )مـ
ــــارة األكـــــر  ــــقــ إصــــــابــــــة(، تــــعــــد أوروبـــــــــــا الــ
تضرراً بالوباء الذي أودى بحياة 355 
ــتــــــان  ــ ــــالــــــم. والــــــدولــ ــــعــ ألــــــفــــــاً و548 يف الــ
األوروبــــــــــــــيــــــــــــــتــــــــــــــان األكــــــــــــــــــــر تــــــــــــــضــــــــــــــرراً هــــمــــا 
بــــــريــــــطــــــانــــــيــــــا )37 ألــــــــــفــــــــــاً و460 وفـــــــــــــاة( 
وإيطاليا )33 ألفاً و72 وفاة(، تليهما 
فرنسا )28 ألفاً و596( وإسبانيا )27 

ألفاً و118(.

ــــيـــــة األوروبـــــــيـــــــة  وكـــــشـــــفـــــت املـــــفـــــوضـ
عــــن خـــطـــة نـــهـــوض اســتــثــنــائــيــة بــقــيــمــة 
750 مــلــيــار يـــورو، لــكــن اليـــزال يتعن 
الـــــــتـــــــفـــــــاوض عـــــــىل بــــــنــــــودهــــــا ألن بـــعـــض 
الـــــحـــــكـــــومـــــات تـــــريـــــد إعـــــــانـــــــات لـــــلـــــدول، 

وأخرى قروضاً فقط.
وقــــــــــــــالــــــــــــــت رئــــــــــيــــــــــســــــــــة املـــــــــفـــــــــوضـــــــــيـــــــــة، 
أورســــوال فــون ديــر اليـــن، يف خطاب 
أمام الرملان األوروبي، إن الهدف هو 
»أن يجني الجيل املقبل يف أوروبــا يف 

الغد الفوائد«. 
مـــن جــهــتــهــا، ســتــعــلــن الــحــكــومــة 
الـــــــــفـــــــــرنـــــــــســـــــــيـــــــــة إجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراءات جــــــــــــديــــــــــــدة، 
ســــتــــدخــــل حــــيــــز الــــتــــنــــفــــيــــذ اعــــــتــــــبــــــاراً مـــن 
الثاين من يونيو، املوعد املحدد لبدء 
املــــرحــــلــــة الــــثــــانــــيــــة مـــــن تـــخـــفـــيـــف تــــدابــــر 

الحجر الصحي.
وأعـــــلـــــنـــــت بــــلــــجــــيــــكــــا أنــــــهــــــا ســـتـــفـــتـــح 
الـــــــــــــحـــــــــــــضـــــــــــــانـــــــــــــات الــــــــــــــــثــــــــــــــــاثــــــــــــــــاء، بــــــــعــــــــدمــــــــا 
استقبلت مجدداً الطاب األكر سناً 

يف الصفوف التي تعد أولوية.
أمـــــا دول جـــنـــوب أوروبـــــــــا، حــيــث 
تــــشــــكــــل الـــــســـــيـــــاحـــــة جـــــــــــــزءاً مـــــهـــــمـــــاً مـــن 
إجـــــــمـــــــايل الــــــنــــــاتــــــج الــــــــــداخــــــــــي، فـــتـــعـــلـــن 
الــــــــــــــــــــــواحــــــــــــــــــــــدة تـــــــــــلـــــــــــو األخـــــــــــــــــــــــــــــــــرى انــــــــــتــــــــــهــــــــــاء 
اإلجـــــــراءات الــتــقــيــيــديــة، وتـــدعـــو رومـــا 
إىل تـــــحـــــديـــــد 15 يـــــونـــــيـــــو مــــــــوعــــــــداً لـــكـــل 
االتــحــاد األوروبــــي لفتح الــحــدود بن 

دوله.
ويف الـــــــــــــرازيـــــــــــــل تــــــبــــــقــــــى األولــــــــــويــــــــــة 
امللحة احتواء انتشار الوباء، وهو ما 

لــم تتمكن هــذه الــدولــة العماقة يف 
أمــركــا الجنوبية مــن القيام بــه حتى 
اآلن، فقد تــجــاوزت الــبــاد، أول من 
أمــس، للمرة الخامسة 1000 وفــاة 

خال يوم واحد )1086 حالة(.
ويف الــــبــــرو املــــــجــــــاورة، الـــتـــي تــعــد 
مـــــن الـــــــــدول األكــــــــر تـــــضـــــرراً يف أمـــركـــا 
الــاتــيــنــيــة، ســجــل رقــــم قـــيـــايس، أول 

من أمس، يف عدد الوفيات بلغ 195.
ويف موسكو، أعلنت السلطات 
الصحية الــروســيــة، أمـــس، تسجيل 
174 وفاة جديدة بفروس »كورونا« 
خــــــــال الـــــســـــاعـــــات الــــــــــــ24 املـــــاضـــــيـــــة، مــا 
رفع إجمايل الوفيات بالفروس منذ 

بداية ظهوره يف روسيا إىل 4142.
عواصم À وكاالت

 بالوباء
ً
أوروبا القارة األكثر تضررا

ممرضون خالل تظاهرة أمام مستشفى روبرت ديبري في باريس للمطالبة بظروف عمل أفضل. À رويترز

100
ألف وفاة

بـ »كورونا«
في أميركا.. 

وحصيلة روسيا 
تتجاوز الـ 4000

»روش« تمزج أكتيمرا مع ريمديسيفير 
في تجارب عالج »كوفيد-19«

الفلبين تسجل أكبر 
عدد من اإلصابات

أعلنت شركة روش السويسرية لألدوية، أمس، أنها تعتزم اختبار إن 
كان مزج عقارها أكتيمرا المضاد لاللتهاب، وعقار ريمديسيفير الذي 
تصنعه شركة جيلياد ساينسز، له مفعول أفضل في عالج االلتهاب 

الرئوي الحاد الناتج عن اإلصابة بمرض »كوفيد-19« عن استخدام 
ريمديسيفير بمفرده.

ويستخدم العقاران على نحو منفصل في بعض الحاالت والتجارب 
السريرية، حيث يستخدم أكتيمرا لعالج رد الفعل المناعي الشديد، 
 عندما يصاب المريض بفيروس كورونا المستجد، 

ً
الذي يحدث أحيانا

فيما يستخدم ريمديسيفير بهدف عرقلة تكاثر الفيروس.
 ممن 

ً
ين في دراسة عالمية تشمل 450 مريضا وبمزج العقار

يعالجون في المستشفيات، تأمل »روش« أن تصبح قادرة على 
تقديم عالج ناجع للمرض الذي أصاب 5.8 ماليين شخص وأودى 
 على مستوى العالم. وقال مدير الخدمات 

ً
بحياة نحو 360 ألفا

 إلى فهمنا 
ً
الطبية في روش، ليفي غاراواي، في بيان: »استنادا

الراهن، نعتقد أن مزج مضاد فيروسات مع منظم مناعي، قد 
يسفر عن أسلوب فعال في عالج المصابين بهذا المرض الخطير«.

زيوريخ À رويترز

أعلنت الفلبين، أمس، تسجيل 
أكبر عدد من اإلصابات 

بفيروس كورونا المستجد 
خالل يوم واحد، وذلك في 

ظل بحث الحكومة لتوصية 
بالقيام بمزيد من التخفيف 
لقيود اإلغالق المفروضة 

في العاصمة مانيال وفي 
مناطق أخرى.

وقالت وزارة الصحة الفلبينية 
إنها سجلت 539 حالة إصابة 

جديدة بالفيروس، أمس، 
ليرتفع بذلك إجمالي عدد 

 و588 
ً
اإلصابات إلى 15 ألفا

حالة، كما أعلنت تسجيل 17 
حالة وفاة جديدة، ليرتفع 

إجمالي عدد الوفيات إلى 
921 حالة.

وقالت الوزارة إن مانيال 
شهدت تسجيل أكثر من 
60% من حاالت اإلصابة، 

و74% من حاالت الوفاة.
ير  من ناحية أخرى، قال وز

الداخلية الفلبيني، إدواردو 
آنو، إن قوة مهام معنية 

بمكافحة كورونا في 
البالد، أوصت بتخفيف 

قيود اإلغالق المفروضة 
في مانيال وفي مناطق 

 من أول يونيو 
ً
أخرى، بدءا

المقبل.
مانيال À د.ب.أ
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أعــــلــــنــــت وزارة الــــصــــحــــة الــــســــعــــوديــــة، 
ــــــل 16 حــــــــــالــــــــــة وفــــــــــــاة  ــيـ ــ ــ ــــجـ ــ ــــــسـ أمــــــــــــــــــــس، تـ
جــديــدة بــفــريوس »كـــورونـــا«، لريتفع 
إجــــــــــمــــــــــايل الـــــــــوفـــــــــيـــــــــات جـــــــــــــــــراء اإلصـــــــــابـــــــــة 

بالفريوس يف اململكة إىل 441 حالة.
وأشـــارت وزارة الصحة، يف بيان 
صحايف عىل موقعها اإللكرتوين، إىل 
تــــــــســــــــجــــــــيــــــــل 1644 إصـــــــــــــــابـــــــــــــــة جــــــــــديــــــــــدة 
بــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــريوس، لـــــــــــــريتـــــــــــــفـــــــــــــع إجـــــــــــــمـــــــــــــايل 
ــــكـــــة إىل 80 ألـــــفـــــاً  ــلـ ــ ــــمـ اإلصــــــــــابــــــــــات يف املـ

و185 حالة.
ولفتت الوزارة إىل تسجيل 3531 
حالة شفاء، ليصل إجمايل املتعافني 

إىل 54 ألفاً و553.
ويف الــــــــــــقــــــــــــاهــــــــــــرة، أكــــــــــــــــد الـــــــرئـــــــيـــــــس 
املــــــصــــــري، عــــبــــدالــــفــــتــــاح الــــســــيــــي، أن 
أعداء الوطن من املرتبصني يحاولون 
الــتــشــكــيــك يف مــا تــقــوم الـــدولـــة بــه من 
جهد وإنجاز ملواجهة وباء »كورونا«.
وقــــــــــــــــــــــــــــــال الـــــــــــــســـــــــــــيـــــــــــــي يف رســـــــــــــالـــــــــــــة 
لــلــشــعــب املـــصـــري، أمــــس، مـــن خــال 
حــــــــــــســــــــــــابــــــــــــه عــــــــــــــــــر مـــــــــــــــوقـــــــــــــــع الــــــــــــتــــــــــــواصــــــــــــل 
االجـــتـــمـــاعـــي »تـــــويـــــرت«: »نــــقــــف مــــعــــاً يف 
لـــــحـــــظـــــة مـــــهـــــمـــــة مـــــــــن عــــــمــــــر الـــــــــوطـــــــــن يف 
مـــــــــواجـــــــــهـــــــــة وبــــــــــــــــــاء )كــــــــــــــــــورونــــــــــــــــــا(، الـــــــــــذي 
يتطلب من الجميع استمرار التكاتف 
والتضامن لعبور هذه املحنة بسام، 
واملحافظة عىل ما حققناه من نجاح 

يف مختلف املجاالت«.
ــــابـــــع: »ويف ظــــل الـــجـــهـــود الــتــي  وتـ
ــــا الـــــــــدولـــــــــة املـــــــصـــــــريـــــــة، حـــــكـــــومـــــًة  ــــهـ ــــبـــــذلـ تـ
ــــاً، يف مـــــواجـــــهـــــة هــــــــذا الــــــوبــــــاء،  ــــبــ ــــعــ وشــ
واالســـتـــمـــرار يف تــنــفــيــذ خــطــط التنمية 
والحفاظ عىل االستقرار االقتصادي 
يف أصـــعـــب الـــــظـــــروف، يــــحــــاول أعـــــداء 

الوطن من املرتبصني التشكيك يف ما 
تقوم الدولة به من جهد وإنجاز«.

وأضـــــــــــــــــــاف: »وإنــــــــــنــــــــــي أؤكــــــــــــــد ثـــقـــتـــي 
الـــعـــالـــيـــة بــــهــــذا الـــشـــعـــب الـــــــذي يـــرهـــن 
دائـــــــــمـــــــــاً يف الـــــــــظـــــــــروف الـــــصـــــعـــــبـــــة، عـــىل 
صابته وأصالة معدنه وقدرته عىل 
مـــجـــابـــهـــة هـــــــذه الــــحــــمــــات والــــتــــصــــدي 
لها«. وأعلنت وزارة الصحة والسكان 
ـــريـــــة، أول مـــــن أمـــــــــس، تــســجــيــل  املـــــصــ
910 إصـــــــــــــــابـــــــــــــــات جـــــــــــــديـــــــــــــدة بـــــــــفـــــــــريوس 

»كورونا«، ووفاة 19 حالة جديدة.
مــــــــــــــن جـــــــــهـــــــــتـــــــــهـــــــــا، أعــــــــــلــــــــــنــــــــــت وزارة 
الـــصـــحـــة الـــكـــويـــتـــيـــة، أمــــــس، تــســجــيــل 
10 وفـــيـــات جـــديـــدة بـــفـــريوس كـــورونـــا 
املـــســـتـــجـــد، لـــريتـــفـــع إجــــمــــايل الـــوفـــيـــات 
جراء »كوفيد-19« يف الباد إىل 185 

حالة.
وقــــــال املـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي لــــــوزارة 
الــصــحــة، عبدالله الــســنــد، يف مؤتمر 
صحايف، أمس، إنه تم تسجيل 845 
ــــالـــــفـــــريوس، لــريتــفــع  ــــابـــــة جـــــديـــــدة بـ إصـ
بــذلــك إجـــمـــايل اإلصـــابـــات إىل 24 ألــفــاً 
و112 حالة، ولفت إىل أن 197 مصاباً 
يـــتـــلـــقـــون الــــرعــــايــــة الـــطـــبـــيـــة يف الـــعـــنـــايـــة 

املركزة.

وأعــــلــــن وزيـــــــر الـــصـــحـــة الـــكـــويـــتـــي، 
ــــــت  ــــــخ بــــــــاســــــــل الـــــــــصـــــــــبـــــــــاح، يف وقـ ــيـ ــ ــ ـــــشـ الــ
ســابــق أمــس، أن 752 مصاباً تماثلوا 
ـــــ24 ســـاعـــة املــاضــيــة،  لــلــشــفــاء خــــال الــ
لـــريتـــفـــع بــــذلــــك إجــــمــــايل املـــتـــعـــافـــني إىل 

8698 حالة.
وأعلنت وزارة الصحة يف سلطنة 
عـــمـــان، أمـــــس، تــســجــيــل 636 إصــابــة 
جــــديــــدة بــــفــــريوس كــــورونــــا املــســتــجــد، 
لــــــــــــريتــــــــــــفــــــــــــع إجــــــــــــــــــمــــــــــــــــــايل اإلصــــــــــــــــــــــــابــــــــــــــــــــــــات يف 

السلطنة إىل 9009 حاالت.
وقــالــت الــــوزارة، يف بــيــان صحايف 
عـــــــــــــــــىل مــــــــــوقــــــــــعــــــــــهــــــــــا اإللـــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــــرتوين، إن 
تـــــــــــشـــــــــــمـــــــــــل 345 حــــــــــالــــــــــة  اإلصـــــــــــــــــــــــــابـــــــــــــــــــــــــات 

لعمانيني، و291 لغري عمانيني.
وأشارت إىل أن إجمايل املتعافني 
ــــبـــــاد بـــلـــغ 2177،  مـــــن الـــــفـــــريوس يف الـ
الفتة إىل تسجيل حالة وفاة ملواطنة 
)51 عــامــاً(، لــريتــفــع إجــمــايل الــوفــيــات 

يف السلطنة إىل 40 حالة.
ودعـــــــــــــــــــت الـــــــــــــــــــــــــــــوزارة الـــــــجـــــــمـــــــيـــــــع إىل 
ــــزل  ــــعـــ االلـــــــــــــتـــــــــــــزام الــــــــــتــــــــــام بــــــــــــــإجــــــــــــــراءات الـــ
الــصــحــي، وعـــدم الــخــروج مــن املــنــازل 

إال للضرورة.
أعـــــــــلـــــــــنـــــــــت وزارة  الــــــــــــــــــربــــــــــــــــــاط،  ويف 
الصحة املغربية، أمس، تسجيل 35 
إصـــابـــة جـــديـــدة بـــفـــريوس »كــــورونــــا«، 

لـــريتـــفـــع إجــــمــــايل اإلصـــــابـــــات يف الـــبـــاد 
إىل 7636 حالة.

وقــالــت الــــوزارة، يف بــيــان صحايف 
عىل موقعها اإللكرتوين، إنه لم يتم 
ــــــل أي حــــــــــالــــــــــة وفــــــــــــــــــــاة أمــــــــــــس،  ــيـ ــ ــ ــــجـ ــ ــــــسـ تـ
لــيــســتــقــر إجــــمــــايل الــــوفــــيــــات عـــنـــد 202 

حالة.
كما لفتت إىل شفاء 131 مصاباً، 
وبــــذلــــك يـــرتـــفـــع إجــــمــــايل املـــتـــعـــافـــني يف 
أن  مـــــــــوضـــــــــحـــــــــة   ،5109 إىل  الـــــــــــــبـــــــــــــاد 
ــــبـــــعـــــدة بـــــعـــــد تــــحــــالــــيــــل  ــــتـ الـــــــــحـــــــــاالت املـــــسـ
مــــخــــتــــريــــة ســــلــــبــــيــــة، بـــلـــغـــت 166 ألــــفــــاً 

و574 حالة.
وأظــــــــــــــــــهــــــــــــــــــرت أحـــــــــــــــــــــــــدث الـــــــــبـــــــــيـــــــــانـــــــــات 
املتوافرة بشأن أعداد ضحايا فريوس 
»كـــــــــــــــورونـــــــــــــــا« يف الـــــــــــــــســـــــــــــــودان، ارتـــــــــفـــــــــاع 
إجمايل عدد الوفيات إىل 195 حالة، 

واإلصابات إىل 4346 حالة.
لــــــــــــصــــــــــــحــــــــــــة  ا وزارة  ونــــــــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــــــــرت 
ــــيـــــة، أمــــــــس، عـــــىل صــفــحــتــهــا  الـــــســـــودانـ
ــــيـــــس بــــــــــوك«، الـــتـــقـــريـــر  عـــــىل مـــــوقـــــع »فـ
الــــــــوبــــــــايئ، الــــــــــذي أوضــــــــــح تـــســـجـــيـــل 11 
حـــــــالـــــــة وفــــــــــــــاة جــــــــديــــــــدة و200 إصــــــابــــــة 
جـــديـــدة، وأوضـــحـــت الــــــوزارة أن عــدد 
املــتــعــافــني ارتـــفـــع إىل 749 بــعــد تــعــايف 

161 شخصاً.
عواصم À وكاالت

السيسي: مواجهة الوباء تتطلب من الجميع التكاتف والتضامن

السعودية تسجل 
16 حالة وفاة 
و1644 إصابة 

جديدة بـ »كورونا«

طفلة سورية تخضع لفحص »كورونا« بمدينة صيدا في لبنان. ■ أ.ف.ب

اإلمارات تجّدد التزامها 
بحماية المدنيين 
والمستضعفين

ل 
ّ
اإلمارات تؤكد أن جائحة »كورونا« تشك

 على المدنيين.
ً
 جديدا

ً
 داهما

ً
خطرا

السودان يسجل 11 حالة وفاة 
و200 إصابة جديدة بـ»كورونا«.

جــــــــــــــــددت دولــــــــــــــــة اإلمـــــــــــــــــــــــــارات الــــــتــــــزامــــــهــــــا 
بــــحــــمــــايــــة املـــــدنـــــيـــــني واحــــــــــــــرتام الــــقــــانــــون 
الـــــدويل، وأكـــــدت أن حــمــايــة الــســكــان 
املــــســــتــــضــــعــــفــــني يف صـــــمـــــيـــــم بــــرامــــجــــهــــا 

اإلنسانية.
وأكدت اإلمارات خال بيان لوفد 
الــدولــة أمـــام املــنــاقــشــة املــفــتــوحــة، التي 
عــــقــــدهــــا مـــجـــلـــس األمــــــــن الــــــــــدويل حــــول 
حماية املدنيني، أن املدنيني يف املناطق 
املتأثرة بالنزاع يف سائر أنحاء العالم، 
يــــمــــرون بـــــأوقـــــات عـــصـــيـــبـــة، وقــــالــــت إنـــه 
باإلضافة إىل التهديدات القائمة التي 
ــــنـــــف وانــــــعــــــدام  ــــثـــــل الـــــعـ يـــــواجـــــهـــــونـــــهـــــا، مـ
األمـــــــــــــــن الــــــــــغــــــــــذايئ والــــــــــــنــــــــــــزوح وغــــــــريهــــــــا، 
أصـــــــبـــــــحـــــــت جـــــــائـــــــحـــــــة فـــــــــــــــــريوس كـــــــــورونـــــــــا 
املـــســـتـــجـــد )كــــــوفــــــيــــــد-19( تـــشـــكـــل خــــطــــراً 
ــــاً جـــــديـــــداً عــــىل املـــدنـــيـــني وتــــؤثــــر يف  ــــمـ داهـ
ــــــم. وذكـــــــــــــــر الــــــــبــــــــيــــــــان أن دولــــــــــة  ــــهـ ــ ــتـ ــ ــ ــــــامـ سـ
اإلمـــــارات تــغــتــنــم هـــذه الــفــرصــة لتجدد 
دعــمــهــا لــأمــني الــعــام لــأمــم املــتــحــدة، 
أنطونيو غوترييس، والتزامها بندائه 
مـــن أجــــل وقــــف إطـــــاق الـــنـــار يف جميع 

أنحاء العالم.
وأكـــــــد الــــبــــيــــان أن حـــمـــايـــة الـــســـكـــان 
املــســتــضــعــفــني تــــأيت يف صــمــيــم الـــرامـــج 
اإلنسانية لدولة اإلمــارات، وجهودها 
الرامية إىل دعم الجهود العاملية للحد 
مـــــــــــــــــــــــن انــــــــــــــــــتــــــــــــــــــشــــــــــــــــــار جــــــــــــــــائــــــــــــــــحــــــــــــــــة فـــــــــــــــــــــــريوس 
)كـــــــــوفـــــــــيـــــــــد-19(، مـــــــشـــــــرياً إىل مــــشــــاركــــة 
الـــــــدولـــــــة مــــنــــظــــمــــة الــــصــــحــــة الــــعــــاملــــيــــة يف 
دعــــــم تـــســـلـــيـــم املـــــعـــــدات الـــطـــبـــيـــة املــهــمــة 
عــــــــــىل الــــــصــــــعــــــيــــــد الـــــــــعـــــــــاملـــــــــي، إىل جـــــانـــــب 
إطاقها أخرياً جسراً جوياً، بالشراكة 
مــع بــرنــامــج الــغــذاء الــعــاملــي، لتوصيل 
اإلمـــــــــــــــــــدادات الــــطــــبــــيــــة إىل الـــــــــــــدول الــــتــــي 

تشتد حاجتها إليها.
وأعــربــت دولـــة اإلمــــارات يف بيانها 
عــــــن دعــــمــــهــــا لــــجــــهــــود مـــجـــلـــس األمـــــــن، 
ودعوة األمني العام لأمم املتحدة إىل 
وقــــــــــف إطــــــــــــاق الـــــــنـــــــار يف جــــمــــيــــع أنـــــحـــــاء 
الــعــالــم، وحــثــت أعـــضـــاء املــجــلــس عىل 
تــــجــــاوز خـــافـــاتـــهـــم، واتــــخــــاذ إجـــــــراءات 
مــــوحــــدة بــــهــــذا الـــــشـــــأن، وشــــــــددت عــىل 
أهـــــــمـــــــيـــــــة أن تـــــــــكـــــــــون اإلجـــــــــــــــــــــــــــــراءات الـــــتـــــي 
ــــمــــــع الــــــــــــــــــدويل ملـــــواجـــــهـــــة  ــتــ ــ ــــجــ ــــا املــ ــتــــــخــــــذهــ ــ يــ
جائحة فريوس »كوفيد-19« متسقة 

مع القانون اإلنساين الدويل.
وشــــــــــــــددت اإلمـــــــــــــــــــارات عـــــــىل أهــــمــــيــــة 

الــــــــــتــــــــــصــــــــــدي لــــــــانــــــــتــــــــهــــــــاكــــــــات الـــــجـــــســـــيـــــمـــــة 
لــــــــلــــــــقــــــــانــــــــون اإلنـــــــــــــســـــــــــــاين الـــــــــــــــــــــــــدويل، الــــــتــــــي 
تــرتــكــبــهــا هـــذه األطـــــراف مــثــل الــحــوثــيــني 

يف اليمن.
وأعــــــــــــــربــــــــــــــت دولــــــــــــــــــــة اإلمـــــــــــــــــــــــــــــــارات عــــن 
ــــيـــــع  مــــــــــواصــــــــــلــــــــــة الــــــــــتــــــــــزامــــــــــهــــــــــا بـــــــــــدعـــــــــــم جـــــمـ
الجهود الرامية إىل وضع حد للعنف 
ــــزاعــــــات،  ــنــ ــ ــــنـــــســـــاين يف الــ الــــجــــنــــي والـــــجـ
فــضــاً عــن تنفيذ نــتــائــج املــؤتــمــر الـــدويل 
بــــــــشــــــــأن إنـــــــــهـــــــــاء الــــــعــــــنــــــف الــــــجــــــنــــــســــــاين يف 
ــــيــــــة، الـــــــــــذي شـــــاركـــــت  ــــانــ األزمـــــــــــــــات اإلنــــــســ
الـــــــدولـــــــة بــــاســــتــــضــــافــــتــــه يف أوســــــلــــــو عـــــام 

.2019
وأشارت دولة اإلمارات إىل أهمية 
الــــتــــدريــــب وتـــنـــمـــيـــة الــــــقــــــدرات يف تـــعـــزيـــز 
املـــــــــــســـــــــــاءلـــــــــــة واالمـــــــــــــتـــــــــــــثـــــــــــــال لـــــــــالـــــــــتـــــــــزامـــــــــات 
الــــدولــــيــــة، مــــن خــــال أدوات املـــســـاءلـــة 

الوطنية والدولية عىل حد سواء.
ويف هــذا الــصــدد، جـــددت الــدولــة 
دعــمــهــا لــفــريــق الــتــحــقــيــق الــتــابــع لــأمــم 
املــتــحــدة لــتــعــزيــز املــســاءلــة عــن الــجــرائــم 
املـــــــــــــرتـــــــــــــكـــــــــــــبـــــــــــــة مـــــــــــــــــــن جــــــــــــــــانــــــــــــــــب »داعـــــــــــــــــــــــــــــــش« 
)يـــونـــيـــتـــاد(، الســـيـــمـــا عــمــلــه املـــهـــم الــــذي 
يــقــوم بـــه يف تــوثــيــق الـــجـــرائـــم الــجــنــســيــة 

والجنسانية ضد األقليات الدينية.
نيويورك - وام

حماية السكان 
المستضعفين تأتي في 
صميم البرامج اإلنسانية 

لإلمارات، وجهودها 
الرامية لدعم المساعي 
العالمية للحد من انتشار 

»كورونا«.

اإلمارات تؤكد دعمها 
لجهود مجلس األمن 

الدولي، ودعوة األمين 
العام لألمم المتحدة إلى 

وقف إطالق النار في 
جميع أنحاء العالم.

10
وفيات بـ»كورونا« في 
الكويت، وسلطنة عمان 
تسجل 636 إصابة جديدة 
بالفيروس.

جونسون: الجدل 
حول دومينيك 

كامينغز »أغلق«

أكــدت الحكومة الريطانية، أمس، 
أن رئيس الوزراء الريطاين، بوريس 
جــــــونــــــســــــون، يــــعــــتــــر الـــــــجـــــــدل املـــتـــعـــلـــق 
بمستشاره، دومينيك كامينغز، قد 
»أغـــلـــق«، يف حـــني قــالــت الــشــرطــة إن 
تــنــقــات كــامــيــنــغــز خـــال فـــرتة الــحــجــر 

تشكل خرقاً »بسيطاً« للقيود.
وأعــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــدث بــــــــــــــاســــــــــــــم 

جـــونـــســـون: »قـــــال رئـــيـــس الــــــــوزراء إنــه 
يـــعـــتـــر أن كـــامـــيـــنـــغـــز تــــصــــرف بـــطـــريـــقـــة 
مـــــــــــســـــــــــؤولـــــــــــة وقـــــــــــانـــــــــــونـــــــــــيـــــــــــة، نــــــــــــــظــــــــــــــراً إىل 
الظروف، ويرى أن القضية أغلقت«.

ونــقــلــت صحيفة »تــلــيــغــراف« 
عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــرطـــــــــــــــــــــة 

الــــــــــــريــــــــــــطــــــــــــانــــــــــــيــــــــــــة أن 
دومينيك 

كـــامـــيـــنـــغـــز انـــتـــهـــك إجــــــــراءات 
الــــعــــزل الــــعــــام املـــفـــروضـــة 
بـــــــــــــــــســـــــــــــــــبـــــــــــــــــب فــــــــــــــــــــــــــــــريوس 
ــــجــــــد،  ــتــ ــ كــــــــــــورونــــــــــــا املــــــســ
ــــنــــــه كــــــــــــان انــــــتــــــهــــــاكــــــاً  ــــكــ لــ
بسيطاً، وبالتايل لن 
ُيـــــــــــتـــــــــــخـــــــــــذ مــــــــــــــزيــــــــــــــد مــــــن 

اإلجراءات ضده.

ــــلـــــص  وقـــــــــالـــــــــت »تــــــــلــــــــيــــــــغــــــــراف«: »خـ
تحقيق أجرته شرطة دورهام إىل أن 
ــــتـــــهـــــك قـــــواعـــــد  ــــيـــــك كــــامــــيــــنــــغــــز انـ ــــنـ ــــيـ دومـ
ــــلـــــة  ــــا قــــــــــــام بـــــرحـ ــ ــــــدمـ ــنـ ــ ــ الــــــــــعــــــــــزل الــــــــــعــــــــــام عـ
ملـــســـافـــة 50 مـــيـــاً إىل قـــلـــعـــة بـــــرنـــــارد«، 
مــضــيــفــة أن الـــشـــرطـــة »قـــالـــت إنـــهـــا لن 
تتخذ أي إجراء إضايف ضد كامينغز«.

لندن À أ.ف.ب

حــث رئــيــس املــكــتــب اإلقــلــيــمــي ألوروبـــا 
يف مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــاملــيــة، أمـــس، 
الــــــــــدول األوروبــــــــيــــــــة عـــــىل عـــــــدم خــفــض 
مــــــــــوازنــــــــــات الــــــصــــــحــــــة، يف وقــــــــــت تـــتـــجـــه 
دول املنطقة نحو ركود اقتصادي يف 

أعقاب جائحة »كورونا«.
وقــــــــــــال املــــــــديــــــــر اإلقـــــلـــــيـــــمـــــي ملـــنـــظـــمـــة 
ــــيــــــة يف أوروبــــــــــــــــــــا، هــــانــــز  ــــاملــ ــــعــ الــــــصــــــحــــــة الــ
كـــلـــوج: »يف مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــاملــيــة 
نــــــــــشــــــــــعــــــــــر بــــــــــالــــــــــقــــــــــلــــــــــق مـــــــــــــــــن أن الــــــــــــــــــــــدول 
ستتعامل مــع هــذه األزمـــة بالطريقة 
نفسها التي تعاملت بها مــع الركود 

الذي حدث قبل 10 سنوات.«
ولـــــــــفـــــــــت إىل أنــــــــــــــه يف الـــــــــــفـــــــــــرتة مــــن 

2008 إىل 2013، انـــخـــفـــض اإلنــــفــــاق 
العام عىل الصحة بالنسبة للفرد يف 

نحو نصف دول منطقتنا«.
ــــقـــــة األوروبـــــــــــيـــــــــــة يف  ــــنـــــطـ وتــــــتــــــألــــــف املـ
منظمة الصحة العاملية من 53 دولة.
وفـــــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــــاً لــــــــــــــلــــــــــــــمــــــــــــــنــــــــــــــظــــــــــــــمــــــــــــــة، فــــــــــــــــــإن 
االحــتــيــاجــات الــصــحــيــة، الــتــي لـــم تتم 

تــلــبــيــتــهــا خــــال تــلــك الــــفــــرتة، ارتــفــعــت 
يف 19 دولة من دول االتحاد األوروبي 

الـ28.
وأكــــــــــــــد كـــــــــلـــــــــوج، خـــــــــــال اإلحـــــــاطـــــــة 
األسبوعية التي قدمها عر اإلنرتنت، 
أن جــــــــــائــــــــــحــــــــــة »كـــــــــــــــــــــورونـــــــــــــــــــــا« أثـــــــــــــــــــــــرت يف 
»األشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاص األكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر عــــــــــــــرضــــــــــــــة 

لــــــلــــــمــــــخــــــاطــــــر«، بــــــمــــــن يف ذلـــــــــــك أولــــــئــــــك 
الذين يعملون يف عمل غري رسمي، 

والفقراء، واألمهات العازبات.
وســــجــــل إقـــلـــيـــم أوروبــــــــــا بــمــنــظــمــة 
الصحة العاملية وحده، نحو مليوين 
إصابة بـ»كورونا«، ما يمثل 38% من 

اإلجمايل العاملي للحاالت.
ــــثـــــت املــــســــتــــشــــارة  مـــــــن جــــهــــتــــهــــا، حـ
األملـــــــــانـــــــــيـــــــــة، أنــــــغــــــيــــــا مـــــــــريكـــــــــل، أمـــــــــس، 
زعماء العالم عىل بحث تقديم املزيد 
ــــعــــــددة  ــتــ ــ مــــــــــن الــــــــــدعــــــــــم لـــــلـــــمـــــنـــــظـــــمـــــات مــ
األطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراف، مــــــــــثــــــــــل األمـــــــــــــــــــــــــم املـــــــــتـــــــــحـــــــــدة 
ومنظمة الــصــحــة الــعــاملــيــة، مــن أجــل 
ــــاً مـــــــن أزمـــــــــــة فـــــــريوس  ــــعــ ــــريــ ــــعــــــايف ســ ــتــ ــ الــ

»كورونا«.
وقــــــــــالــــــــــت مــــــــريكــــــــل خـــــــــــــال مـــــؤتـــــمـــــر 
لـــــــــــــــزعـــــــــــــــمـــــــــــــــاء الـــــــــــــــــعـــــــــــــــــالـــــــــــــــــم، عـــــــــــــــــــر دائــــــــــــــــــــــــــرة 
تلفزيونية، برعاية األمم املتحدة، إن 
عىل دول العالم تخصيص املزيد من 
الــــــتــــــمــــــويــــــل لـــــــصـــــــنـــــــدوق الــــــنــــــقــــــد الـــــــــــدويل 
ملساعدة الدول التي تواجه صعوبات 

مالية يف املدى القريب.
وأضافت مريكل: »قد تتم أيضاً 
دراســــــــة إجــــــــــراءات إضـــافـــيـــة لـــصـــنـــدوق 
النقد الدويل، عندما يصبح ضرورياً 
توفري سيولة للبلدان املتضررة خال 

فرتة زمنية وجيزة«.
استوكهولم ■ د.ب.أ

»الصحة العالمية«: الجائحة أثرت في األشخاص األكثر عرضة للمخاطر

تحذير أوروبي من تخفيض موازنات الصحة بعد »كورونا«

هانز كلوج. À أرشيفية

 زعماء العالم على 
ّ

ميركل تحث
دعم المنظمات من أجل التعافي 

 من »كورونا«.
ً
سريعا
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شــــــهــــــدت جـــــبـــــهـــــات نـــــهـــــم يف صــــنــــعــــاء، 
وصــــــــــــــــــــــــــــــــــــرواح يف مـــــــــــــــــــــــــــــــأرب، وحــــــــــــــــــــــــــزم يف 
الجوف، وقانية يف البيضاء، معارك 
عــنــيــفــة بـــن الــجــيــش الــيــمــنــي مــســنــوداً 
ــــــة، ومــــيــــلــــيــــشــــيــــات  ــــهـ ــ ــــائـــــل مــــــــن جـ ــبـ ــ ــــقـ ــــالـ بـ
الـــــــــــحـــــــــــويث مـــــــــــن جــــــــهــــــــة أخــــــــــــــــــــــرى، حــــيــــث 
ــــفــــــت قـــــــتـــــــى وجــــــــــرحــــــــــى يف صـــــفـــــوف  ــلــ ــ خــ
امليليشيات، فيما لقي 35 من عناصر 
امليليشيات مصرعهم يف نهم ومأرب 
والــــجــــوف، بــيــنــهــم قــــيــــادات مــيــدانــيــة، 
يف حــن تــواصــلــت الــخــروقــات للهدنة 

يف جبهات الساحل الغربي.
ويف الـــتـــفـــاصـــيـــل، تـــمـــكـــنـــت قـــــوات 
الـــجـــيـــش الـــيـــمـــنـــي مــــســــنــــودة بــالــقــبــائــل 
ــــه  ــتــ ــ ــنــ ــ مــــــــــــــــن كـــــــــــســـــــــــر هـــــــــــــجـــــــــــــوم واســــــــــــــــــــــــــع شــ
ميليشيات الحويث االنقالبية باتجاه 
مــــــــــواقــــــــــعــــــــــهــــــــــا يف نــــــــــهــــــــــم شــــــــــــمــــــــــــال شــــــــــرق 
الـــعـــاصـــمـــة صـــنـــعـــاء وكـــبـــدتـــهـــا خــســائــر 
كبرية، وفقاً ملصادر ميدانية، مؤكدة 
أن الـــــهـــــجـــــوم امـــــتـــــد مــــــن مــــحــــيــــط جـــبـــل 
صلب اىل مفرق الــجــوف بــن صنعاء 

ومأرب والجوف.
وأكـــــــدت املــــصــــادر تــمــكــن الــجــيــش 
مــــــن قــــتــــل 11 مــــــن عــــنــــاصــــر الــــــحــــــويث يف 
ــــيـــــادات مـــيـــدانـــيـــة،  الــــهــــجــــوم، بــيــنــهــم قـ
إىل جـــــــانـــــــب إصـــــــــابـــــــــة آخـــــــــريـــــــــن وتــــــدمــــــري 
آلـــيـــات عــســكــريــة، بــيــنــهــا ثـــالث عــربــات 
عــســكــريــة، مــشــرية إىل أن جــثــث قتى 

الحويث تم نقلها اىل محافظة عمران 
شمال العاصمة صنعاء.

وكــــانــــت مــــصــــادر مــحــلــيــة وأخـــــرى 
طــــبــــيــــة يف عـــــــمـــــــران أكـــــــــــدت وصـــــــــــول 35 
جـــــــثـــــــة لــــــعــــــنــــــاصــــــر حـــــــوثـــــــيـــــــة ســـــــقـــــــطـــــــوا يف 
جــبــهــات نــهــم ومــــأرب والـــجـــوف خــالل 
الــيــومــن املــاضــيــن، بينهم أربــعــة من 
ــــثــــــم عـــــبـــــداملـــــلـــــك  ــيــ ــ الـــــــــــقـــــــــــيـــــــــــادات، هـــــــــــــم: هــ
جــــــاحــــــز، وزمـــــــــــام عــــــي زمـــــــــــام، وجــــــالل 

القمي، ومحمد القمي.
ويف الـــــجـــــوف، تــمــكــنــت مـــقـــاتـــالت 
الــتــحــالــف مـــن تـــدمـــري آلـــيـــات عــســكــريــة 
لـــــلـــــمـــــيـــــلـــــيـــــشـــــيـــــات يف مــــــحــــــيــــــط مــــــديــــــريــــــة 
الـــــــــحـــــــــزم عــــــاصــــــمــــــة املـــــــحـــــــافـــــــظـــــــة، عـــقـــب 
وصــولــهــا مــن عــمــران وصــنــعــاء لــدعــم 
ــــــي تـــســـعـــى  ــــــتـ مـــــواقـــــعـــــهـــــم يف املــــــديــــــنــــــة الـ
قوات الجيش والقبائل الستعادتها، 
مـــــــا أدى إىل تــــــدمــــــري آلـــــــيـــــــات ومـــــصـــــرع 
وإصــــــــابــــــــة مـــــــن كـــــــانـــــــوا عـــــــى مــــتــــنــــهــــا مـــن 

عناصر الحويث.
وكـــــانـــــت مــــنــــاطــــق عـــــــدة يف مــحــيــط 
ــــقـــــصـــــف  ــــلـ الـــــــــــــحـــــــــــــزم شـــــــــــهـــــــــــدت تـــــــــــــــبـــــــــــــــادالً لـ
املـــدفـــعـــي بـــن الــجــيــش واملــيــلــيــشــيــات، 
فـــــيـــــمـــــا عــــــــمــــــــدت األخـــــــــــــــــرية اىل اقـــــتـــــحـــــام 
جميع املرافق الحكومية واملؤسسات 
الــخــاصــة يف الــحــزم ونهبها بالكامل، 
وفقاً ملدير مكتب االعالم يف الجوف، 
يحيى قمع، مشرياً يف منشور له عى 

»تــــــويــــــر« إىل أن عــــنــــاصــــر املـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
اقـــتـــحـــمـــت مـــــقـــــرات الــــقــــطــــاع الــــخــــاص، 
ونـــهـــبـــت أغــــلــــب املــــؤســــســــات الـــتـــجـــاريـــة 
ومحطات البرول يف الحزم ومناطق 
ــــيـــــطـــــرتـــــهـــــا. ويف مــــــــــــــأرب، تـــــواصـــــلـــــت،  سـ
أمس، املعارك العنيفة بن الجيش 
والــــقــــبــــائــــل، ومـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــــحـــــويث يف 
جــبــهــات صـــــرواح املــمــتــدة مـــن املــخــدرة 

إىل مـــحـــيـــط ســـــــوق صــــــــــــرواح، تـــكـــبـــدت 
خـــــاللـــــهـــــا املــــيــــلــــيــــشــــيــــات خـــــســـــائـــــر كــــبــــرية 
وفقاً ملصادر ميدانية، مشرية إىل أن 
ــــالـــــف ســـــــانـــــــدت قـــــــوات  ــــتـــــحـ ــــاتــــــالت الـ ــــقــ مــ
الــــــــجــــــــيــــــــش وشــــــــــنــــــــــت ســــــلــــــســــــلــــــة غـــــــــــــــارات 
استهدفت تعزيزات حوثية يف محيط 

صرواح واملخدرة وهيالن.
وكـــــــــــانـــــــــــت مـــــــــــصـــــــــــادر عـــــــســـــــكـــــــريـــــــة يف 

مأرب أكدت حق الجيش يف الرد عى 
الــهــجــوم الـــصـــاروخـــي الــــذي اســتــهــدف 
مقر وزارة الدفاع اليمنية يف معسكر 
صـــــــحـــــــن الـــــــــجـــــــــن مــــــــــن قـــــــبـــــــل الـــــحـــــوثـــــيـــــن 
وخــــــــــّلــــــــــف ثــــــمــــــانــــــيــــــة قـــــــتـــــــى وعــــــــــــــــــــــــدداً مــــن 
الـــــجـــــرحـــــى، فـــيـــمـــا نــــجــــا وزيـــــــــر الـــــدفـــــاع، 
الــــــــفــــــــريــــــــق الــــــــــركــــــــــن مــــــحــــــمــــــد املـــــــــقـــــــــديش، 
ورئيس هيئة أركــان الجيش، اللواء 
صغري بن عزيز، منه. وأكدت املصادر 
ــــهــــــجــــــوم الـــــــحـــــــويث جـــــــــاء رداً عـــى  أن الــ
تــقــدم الــجــيــش يف صـــــرواح وســيــطــرتــه 
عـــى 55% مـــن مــســاحــة املـــديـــريـــة، مع 
اســتــمــرار تــقــدمــه نــحــو ريــف العاصمة 

بالجنوب.
ــــنـــــت قــــــــوات  ويف الــــــبــــــيــــــضــــــاء، تـــــمـــــكـ
الــــجــــيــــش والـــــقـــــبـــــائـــــل مــــــن صــــــد هــــجــــوم 
ملــيــلــيــشــيــات الـــحـــويث بــاتــجــاه مــواقــعــهــا 
ــــبـــــدتـــــهـــــا خـــســـائـــر  يف جــــبــــهــــة قـــــانـــــيـــــة، وكـ

كبرية.
ويف الــحــديــدة، أحــبــطــت الــقــوات 
املــــــشــــــركــــــة مــــــحــــــاولــــــة تــــســــلــــل لـــعـــنـــاصـــر 
ــــريـــــــة مـــنـــطـــقـــتـــي  ــ ـــديـ ــ ــــاه مــ ــ ـــــجـ ــــاتــ ــ الــــــــحــــــــويث بـ
الـــــفـــــازة والـــجـــبـــلـــيـــة يف الـــتـــحـــيـــتـــا جـــنـــوب 
املحافظة بعد رصــد تحركاتهم وفقاً 
ملـــصـــادر يف قـــــوات الــعــمــالــقــة، مــشــرية 
إىل أنــــــــه تــــــم الــــتــــعــــامــــل مــــــع مـــــحـــــاوالت 
التسلل باستخدام السالح املناسب، 

وتم تكبيد الحوثين خسائر كبرية.

وتواصل امليليشيات الحوثية يف 
الــــــــــــســــــــــــاحــــــــــــل الــــــــــــــغــــــــــــــربــــــــــــــي، تـــــــصـــــــعـــــــيـــــــدهـــــــا 
الــــــــــعــــــــــســــــــــكــــــــــري واســـــــــــــــتـــــــــــــــهـــــــــــــــداف الــــــــــقــــــــــرى 
ــيــــــة واملــــــــــــــــــــــــــزارع عــــى  ــ ــنــ ــ ــــكــ واألحـــــــــــــيـــــــــــــاء الــــــســ
امـــــتـــــداد املــــنــــاطــــق املـــــحـــــررة يف الـــســـاحـــل 
الـــغـــربـــي، مــســتــخــدمــة مــخــتــلــف أنــــواع 
األسلحة، بما فيها الطائرات املسرّية.
ويف مــــديــــنــــة الـــــحـــــديـــــدة، واصــــلــــت 
املــــــــيــــــــلــــــــيــــــــشــــــــيــــــــات، أمــــــــــــــــــــس، اســــــــتــــــــهــــــــداف 
مــــــواقــــــع الـــــــقـــــــوات املـــــشـــــركـــــة واالحــــــيــــــاء 
الـــســـكـــنـــيـــة يف مــــنــــاطــــق كـــيـــلـــو 16 شــــرق 
املــــــــديــــــــنــــــــة وبــــــــــاتــــــــــجــــــــــاه مـــــــديـــــــنـــــــة الــــــصــــــالــــــح 
الــــســــكــــنــــيــــة، وشـــــــــــــارع الـــــخـــــمـــــســـــن، مـــا 
دفــــع الـــقـــوات املـــشـــركـــة لــلــتــعــامــل مع 

مصادر النريان وإخمادها.
ــــائــــــد عـــســـكـــري  ــــا قــ ويف عـــــــــــدن، نـــــجـ
رفــيــع املــســتــوى يف املنطقة العسكرية 
الـــرابـــعـــة مـــن مـــحـــاولـــة اغـــتـــيـــال أمـــس، 
ــــيـــــة، مــــــؤكــــــدة نـــجـــاة  ــــنـ ــــادر أمـ ــــاً ملــــــصــ ــــقــ وفــ
املــســؤول املـــايل يف املنطقة العسكرية 
الــرابــعــة، العميد محمد إسماعيل، 
مـــــن مــــحــــاولــــة اغــــتــــيــــال مـــــن خــــــالل زرع 

عبوة ناسفة بسيارته.
وأشارت املصادر إىل إصابة نجل 
الــعــمــيــد إســمــاعــيــل واحـــــراق الــســيــارة 
الــتــي كــانــت مــتــوقــفــة بـــجـــوار مــنــزلــه يف 

حي عبدالقوي بمديرية املنصورة.
صنعاء ■ اإلمارات اليوم

الجيش يتمكن من قتل 11     
من عناصر الحوثي إثر هجوم 

في نهم ويدّمر آليات 
عسكرية، بينها ثالث عربات.

مصرع 35 من الميليشيات بينهم 
قيادات بارزة

تصعيد ميداني 
حوثي في 4 

جبهات بمحيط 
صنعاء

مقاتلون من الجيش اليمني في الساحل الغربي. ■أرشيفية

إصابات جديدة بـ »كورونا« 
في 3 محافظات يمنية

أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء »كورونا« في اليمن 
تسجيل سبع حاالت جديدة مؤكدة إصابتها بفيروس كورونا في 

محافظات تعز وشبوة والضالع.
وأوضحت اللجنة، على »تويتر«، أنها سجلت ثالث إصابات جديدة 

مؤكدة في تعز، ومثلها في شبوة، وحالة إصابة فارقت 
الحياة في الضالع.

لت اللجنة ثالث حاالت وفاة من اإلصابات المعلن عنها  كما سجَّ
، حالتان في تعز، وحالة وفاة في محافظة حضرموت.

ً
سابقا

ويرتفع اإلجمالي التراكمي لعدد اإلصابات المؤكدة منذ العاشر 
من أبريل الماضي إلى 256 حالة، بينها 53 وفاة و10 حاالت 

تعاٍف.
عدن ■ اإلمارات اليوم
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ــــيـــــي،  مـــنـــعـــت قــــــــوات االحــــــتــــــالل اإلســـــرائـ
أمـــــــــــــــــــس، لـــــــجـــــــنـــــــة إعـــــــــــمـــــــــــار الـــــــخـــــــلـــــــيـــــــل مــــن 
استكمال أعمال الرميم والصيانة يف 
الحرم اإلبراهيمي الشريف، فيما دعا 
أمـــــــن ســــــر الــــلــــجــــنــــة الــــتــــنــــفــــيــــذيــــة ملــنــظــمــة 
الــــــــــتــــــــــحــــــــــريــــــــــر الــــــــفــــــــلــــــــســــــــطــــــــيــــــــنــــــــيــــــــة، صــــــــائــــــــب 
عــــــــــريــــــــــقــــــــــات، دول الـــــــــعـــــــــالـــــــــم إىل دعــــــــم 
الــــــتــــــحــــــرك الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــي ضــــــــد مـــخـــطـــط 
الـــضـــم اإلســـرائـــيـــي ألجــــــزاء مـــن الــضــفــة 

الغربية.
وتــــــــفــــــــصــــــــيــــــــالً، قــــــــــــــال مـــــــــديـــــــــر الـــــــحـــــــرم 
اإلبـــــــــــــــــــراهـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــي، الــــــــــــــشــــــــــــــيــــــــــــــخ حـــــــفـــــــظـــــــي 
أبوسنينة، إن قـــوات االحــتــالل منعت 
مــوظــفــي لــجــنــة اإلعــــمــــار مـــن اســتــكــمــال 
أعــــمــــال الـــرمـــيـــم بـــالـــحـــرم بـــحـــجـــة عـــدم 

حيازتهم تصريحاً.
وأشار إىل أن العمل داخل الحرم 
اإلبـــــــــراهـــــــــيـــــــــمـــــــــي مــــــــــن صــــــــالحــــــــيــــــــات وزارة 
األوقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف والـــــــــــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــــــــــؤون الـــــــــــديـــــــــــنـــــــــــيـــــــــــة 
ــــيـــــق مـــــــــع لـــجـــنـــة  ــــنـــــسـ ــــتـ ــــالـ الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة بـ
اإلعمار، وأن هذا اإلجراء يأيت يف إطار 
مـــــــحـــــــاوالت االحـــــــتـــــــالل فــــــــرض ســـيـــطـــرتـــه 

عى الحرم.
وكــــانــــت قــــــوات االحــــتــــالل مــنــعــت، 
يــــــــــــــــــوم الـــــــــــــثـــــــــــــالثـــــــــــــاء املـــــــــــــــــــــــــــايض، املــــــــــواطــــــــــنــــــــــن 
الفلسطينين من الوصول إىل الحرم 
اإلبـــراهـــيـــمـــي ألداء صــــالة الـــفـــجـــر، بــعــد 

إعــــــــــــــادة فــــتــــحــــه أمــــــــــــام املـــــصـــــلـــــن يف إطـــــــار 
تـــخـــفـــيـــف اإلجـــــــــــــــراءات االحــــــــرازيــــــــة الـــتـــي 
اتـــخـــذتـــهـــا الـــحـــكـــومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة ملــنــع 

انتشار فريوس »كورونا«.
مــــــن نــــاحــــيــــة أخـــــــــــرى، حــــــث صـــائـــب 
عـــريـــقـــات، خــــالل لـــقـــاءات دبــلــومــاســيــة 

مــــنــــفــــصــــلــــة مــــــــع مـــــمـــــثـــــي دول االتـــــــحـــــــاد 
األوروبــــــــــــــــــي وعـــــــــــدد مـــــــن دول الـــــعـــــالـــــم، 
بحسب بــيــان صــدر عــنــه، دول العالم 
عــى تحويل مواقفها الــرافــضــة لخطة 
الــــضــــم اإلســــرائــــيــــلــــيــــة، إىل واقــــــــع عــمــي 
مــن خـــالل خــلــق حــقــائــق ســيــاســيــة عى 

الـــــصـــــعـــــيـــــد الـــــــــــــــــــدويل، والــــــــــبــــــــــدء الـــــــفـــــــوري 
باتخاذ إجراءات جدية ملنعها.

ودعــــــــــــا بــــــهــــــذا الـــــــصـــــــدد إىل ضـــــــــرورة 
مـــــــــراجـــــــــعـــــــــة االتـــــــــــفـــــــــــاقـــــــــــات الــــــــحــــــــالــــــــيــــــــة مــــع 
إســــــــرائــــــــيــــــــل، وضــــــــمــــــــان عـــــــــــدم انــــتــــهــــاكــــهــــا 
لبنود احرام حقوق اإلنسان، محذراً 

مــــــــــن أن الــــــــســــــــمــــــــاح إلســـــــــرائـــــــــيـــــــــل بـــــاملـــــي 
بمشروع فرض »إسرائيل الكربى« لن 
يدمر أسس النظام الدويل والشرعية 
الــدولــيــة وحــل الــدولــتــن فــحــســب، بل 
يــــــــــهــــــــــدد الــــــــســــــــلــــــــم واألمـــــــــــــــــــــــن الـــــــعـــــــاملـــــــيـــــــن، 
وســـيـــجـــر املـــنـــطـــقـــة إىل دوامــــــــة ال تــنــتــهــي 
من العنف. وطالب عريقات بمساءلة 
االحــــــتــــــالل ومـــحـــاســـبـــتـــه عـــــى خــــروقــــاتــــه 
املــــــنــــــافــــــيــــــة لـــــــقـــــــواعـــــــد الــــــــقــــــــانــــــــون الــــــــــــــدويل، 
وفــــــــــــــرض الــــــعــــــقــــــوبــــــات عــــــــى إســـــــرائـــــــيـــــــل، 
وحــظــر مــنــتــجــات االســتــيــطــان، واتــخــاذ 
ــــيــــــة الـــــــــالزمـــــــــة ضـــد  ــــونــ ــــانــ ــــقــ اإلجـــــــــــــــــــــــراءات الــ
الــــــــــشــــــــــركــــــــــات املــــــــتــــــــواطــــــــئــــــــة مـــــــــــع مـــــــشـــــــروع 
االســـــــتـــــــيـــــــطـــــــان، وتـــــنـــــفـــــيـــــذ قـــــــــــــرار مـــجـــلـــس 
األمن رقم 2334 يف جميع التعامالت 
مــــــــــــع إســــــــــــرائــــــــــــيــــــــــــل، واالعــــــــــــــــــــــــــــــراف بــــــــدولــــــــة 

 ،1967 عـــــــــــــــــــــى حـــــــــــــــــــــــــــــــــــدود  فـــــــــــلـــــــــــســـــــــــطـــــــــــن 
وعاصمتها القدس الشرقية.

مــــن جـــهـــتـــه، قــــال وزيـــــر الــخــارجــيــة 
واملــــــــــــغــــــــــــربــــــــــــن الـــــــفـــــــلـــــــســـــــطـــــــيـــــــنـــــــي، ريـــــــــــــاض 
املـــــــالـــــــي، إن فـــلـــســـطـــن تـــنـــتـــظـــر تـــحـــديـــد 
موعد الجتماع وزراء خارجية منظمة 
الـــــتـــــعـــــاون اإلســــــــالمــــــــي، عــــــرب االنــــــرنــــــت، 
ضــــــــــمــــــــــن الـــــــــــتـــــــــــحـــــــــــركـــــــــــات الــــــفــــــلــــــســــــطــــــيــــــنــــــيــــــة 
إلفــشــال مــخــطــط إســرائــيــل ضـــّم أجـــزاء 
ــــالـــــي،  مــــــن الــــضــــفــــة الــــغــــربــــيــــة. وذكـــــــــر املـ
لـــــإذاعـــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة الــــرســــمــــيــــة، أن 
فــلــســطــن أعــــدت بــيــانــاً خــاصــاً الجــتــمــاع 
ــــنـــــظـــــمـــــة الــــــــتــــــــعــــــــاون اإلســــــــــالمــــــــــي ضـــمـــن  مـ
مـــــــــســـــــــاعـــــــــي حـــــــــشـــــــــد الــــــــــــــدعــــــــــــــم لــــــلــــــمــــــوقــــــف 
الــفــلــســطــيــنــي، وقــــــرار الـــقـــيـــادة بــأنــهــا يف 
حــــل مــــن االتــــفــــاقــــات والـــتـــفـــاهـــمـــات مــع 

إسرائيل واإلدارة األمريكية.
وأشـــــــــــــــــــار املــــــــــالــــــــــي إىل أن الـــــــقـــــــيـــــــادة 
الفلسطينية تــعــّول كــثــرياً عــى موقف 
االتــــحــــاد األوروبــــــــي، وأن 25 دولـــــة مــن 
ــــاً خــــطــــة الـــضـــم  ــــامـ ــــمـ أصــــــــل 27 تـــــرفـــــض تـ
اإلســـرائـــيـــلـــيـــة، وأنـــــه تـــم تــوجــيــه رســائــل 
ــــيـــــة دول أوروبــــــــــــا تـــشـــرح  لــــــــــــوزراء خـــــارجـ
مــوقــف فــلــســطــن مــن مــخــطــط الــضــم، 
وحيثيات قرار القيادة بأنها يف حل من 

االتفاقات مع إسرائيل.
رام اهلل ■ وكاالت

عريقات يدعو إلى دعم دولي للتحرك الفلسطيني ضد مخطط الضم اإلسرائيلي

آلية إسرائيلية تعمل في نقطة استيطانية وسط احتجاج فلسطينيين بالقرب من الضفة الغربية.■ رويترز

فلسطين تنتظر تحديد 
موعد الجتماع وزراء 

خارجية منظمة التعاون 
اإلسالمي، ضمن تحركات 
إفشال مخطط ضم أجزاء 

من الضفة.

االحتالل يمنع استكمال أعمال ترميم الحرم اإلبراهيمي في الخليل
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ظلت العائلة األمريكية األوىل تبعث 
بــــــــرســــــــائــــــــل مــــــتــــــنــــــاقــــــضــــــة بـــــــــشـــــــــأن ارتـــــــــــــــــداء 
األقنعة الواقية من فريوس كورونا، 
ــــلــــــوك الــــعــــامــــة  ــــر بــــالــــطــــبــــع يف ســ ــــا يــــــؤثــ ــ مـ
بــــــشــــــأن تــــــــدابــــــــري الـــــــوقـــــــايـــــــة مــــــــن فــــــــريوس 
كــــــــــــــورونــــــــــــــا. وظــــــــــــــل الـــــــشـــــــعـــــــب األمــــــــــــــرييك 
ــــاهــــــد الــــــســــــيــــــدة األوىل، إيـــــفـــــانـــــكـــــا،  يــــــشــ
تـــــلـــــتـــــزم بـــــــوضـــــــع الــــــقــــــنــــــاع الــــــــــواقــــــــــي، أمـــــا 
زوجـــــــــهـــــــــا الـــــــرئـــــــيـــــــس األمـــــــــــــــــرييك دونــــــــالــــــــد 
تـــرامـــب فـــا يــلــتــزم بـــذلـــك أبــــــداً، وابــنــتــه 
مــــــــيــــــــانــــــــيــــــــا تـــــــفـــــــعـــــــل ذلـــــــــــــــــك يف األمـــــــــــاكـــــــــــن 
املــغــلــقــة، ولــكــن لــيــس أمــــام الــجــمــهــور 

يف األماكن العامة.
حدث ذلك أيضاً خال تجمعهم 
ملــــــــشــــــــاهــــــــدة إطـــــــــــــــاق أول رواد فـــــضـــــاء 
ــــزمــــــان مــن  أمــــريكــــيــــن مـــنـــذ عـــقـــد مـــــن الــ
ــــلـــــوريـــــدا،  قــــــاعــــــدة كــــيــــب كــــنــــيــــفــــرال يف فـ
ــــا  ــــهـ ــــالـ ــــفـ حـــــيـــــث شــــــــوهــــــــدت ايـــــفـــــانـــــكـــــا وأطـ
ــــرتـــــدون األقـــنـــعـــة الــــواقــــيــــة، أمـــا  وهـــــم يـ
ميانيا فقد كانت ترتدي القناع أثناء 
ــــا الــــــطــــــائــــــرة الــــــرئــــــاســــــيــــــة، لـــكـــنـــهـــا  ــــهــ ــــوبــ ركــ
ــــائــــــرة  ــــا نـــــــزلـــــــت مــــــــن الــــــطــ ــــنــــــدمــ خــــلــــعــــتــــه عــ

لتسري بجانب زوجها خال دخولهما 
القاعدة.

الـــرئـــيـــس تــــرامــــب لــــم يـــكـــن يـــرتـــدي 
قناعاً مثلما ظل يفعل ذلك ألسابيع 
عـــــــــــدة، حـــــتـــــى عـــــنـــــدمـــــا نــــبــــهــــه مــــســــؤولــــو 
ــــيــــــون إىل أن  الــــصــــحــــة الــــعــــامــــة األمــــــريكــ
الــقــنــاع يــســاعــد عـــى الــحــد مـــن انــتــشــار 
الــــــــفــــــــريوس. كــــمــــا ذهــــــــب ابـــــنـــــا تـــــرامـــــب، 
دون جونيور وإريك، من دون قناع، 
وفـــــــــــعـــــــــــلـــــــــــت مـــــــــــثـــــــــــل ذلـــــــــــــــــــــك زوجــــــــــتــــــــــاهــــــــــمــــــــــا 
وأطفالهما. وتم تصوير صهر ترامب، 
جــاريــد كــوشــر، وهــو يــرتــدي قــنــاعــاً يف 
الرحلة إىل فلوريدا، لكنه خلعه أثناء 
قـــــــيـــــــامـــــــه بـــــــجـــــــولـــــــة يف مـــــــــركـــــــــز الـــــــفـــــــضـــــــاء. 
ويقول خرباء الصحة العامة إن قادة 
مثل ترامب جعلوا الحرب ضد الوباء 
ترتاجع، ألنهم ظلوا يرسلون رسائل 
مــــــتــــــنــــــاقــــــضــــــة حـــــــــــــــول أهــــــــمــــــــيــــــــة الــــــــتــــــــدابــــــــري 
الــــــــوقــــــــائــــــــيــــــــة، مــــــثــــــل ارتــــــــــــــــــــداء األقــــــنــــــعــــــة، 

ومراقبة التباعد االجتماعي.
ترجمة: عوض خيري
À عن »الديلي نيوز«

األمر يؤثر في سلوك العامة تجاه تدابير الوقاية

رسائل العائلة األميركية األولى 
المتناقضة بشأن الكمامات تؤثر  

في محاربة الوباء

الرئيس والسيدة األولى أعطيا إشارات متناقضة بسبب عدم التزامهما باإلجراءات االحترازية. À من المصدر

يقول خبراء الصحة العامة إن قادة مثل ترامب جعلوا 
الحرب ضد الوباء تتراجع، ألنهم ظلوا يرسلون رسائل 
متناقضة حول أهمية التدابير الوقائية، مثل ارتداء 

األقنعة، ومراقبة التباعد االجتماعي.

انتقادات لوزير إندونيسي 
لتشبيهه الزوجات 
بفيروس »كورونا«

يــــــــــواجــــــــــه وزيــــــــــــــــر األمــــــــــــــــن اإلنـــــــــدونـــــــــيـــــــــي، 
مــــحــــمــــد مــــــحــــــفــــــوظ، انـــــــتـــــــقـــــــادات حـــــــادة 
لـــــــــتـــــــــشـــــــــبـــــــــيـــــــــهـــــــــه فــــــــــــــــــــــــــــــــريوس »كـــــــــــــــــــــــورونـــــــــــــــــــــــا« 
بــــــالــــــزوجــــــات، يف مـــــحـــــاولـــــة مــــــن جـــانـــبـــه 
لتهدئة املخاوف بشأن تخفيف القيود 

الصحية.
وتستعد الحكومة اإلندونيسية 
لــــــــــرفــــــــــع جـــــــــــــــزيئ لــــــــــــإغــــــــــــاق الــــــــصــــــــحــــــــي يف 
مـــــــنـــــــاطـــــــق مــــــــــن الــــــــــبــــــــــاد بـــــــحـــــــلـــــــول أوائـــــــــــــل 
يـــــــــــونـــــــــــيـــــــــــو، والــــــــــتــــــــــأقــــــــــلــــــــــم مــــــــــــــع »الــــــــــــوضــــــــــــع 

الطبيعي الجديد«.
وقال محفوظ، يف مقطع فيديو 
نشر عى »يوتيوب«، أول من أمس: 
ــــــد؟ يــمــكــنــنــا أن  »هـــــل ســنــخــتــبــئ إىل األبـ
نــتــأقــلــم عــى الــوضــع بينما نــظــل ننتبه 
لصحتنا«. وأضـــاف: »تلقيت منشوراً 
ســـــــــاخـــــــــراً مــــــــن زمـــــــيـــــــي )وزيـــــــــــــــر الـــــــشـــــــؤون 
الــــــــــبــــــــــحــــــــــريــــــــــة واالســـــــــــــتـــــــــــــثـــــــــــــمـــــــــــــار( لــــــــــوهــــــــــوت 
بــانــدجــايــتــان، يــقــول إن )كــورونــا( مثل 
ــــبـــــدايـــــة  ــــــاول يف الـ ــــحـ ــ ــــيـــــث تـ زوجــــــــتــــــــك.. حـ

الــســيــطــرة عــلــيــهــا، ثــم تــــدرك أنــك 
ال تستطيع، ثم تتعلم كيف 

تتعايش معها«.
وأثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارت تــــــــــــلــــــــــــك 
ردوداً  لــــــــــتــــــــــعــــــــــلــــــــــيــــــــــقــــــــــات  ا
غــــاضــــبــــة مــــــن جــــمــــاعــــات 
حـــــــــــــقـــــــــــــوقـــــــــــــيـــــــــــــة نـــــــــســـــــــائـــــــــيـــــــــة 

وإنــــــدونــــــيــــــســــــيــــــن آخـــــريـــــن 
عرب اإلنرتنت.
وقالت 

جمعية 

الــــتــــضــــامــــن مـــــع املـــــــــرأة يف بــــيــــان إن ذلــــك 
التصريح »ال يعكس فقط عدم كفاءة 
الـــــــــــحـــــــــــكـــــــــــومـــــــــــة يف مــــــــــعــــــــــالــــــــــجــــــــــة جــــــــائــــــــحــــــــة 
)كــــوفــــيــــد-19( بـــل يــظــهــر أيـــضـــاً املـــواقـــف 
املـــتـــحـــيـــزة لـــلـــجـــنـــس، وكــــراهــــيــــة الـــنـــســـاء 
مــــن جــــانــــب املــــســــؤولــــن الـــحـــكـــومـــيـــن«. 
ـــتـــــي تـــســـتـــخـــدم  وأضـــــــافـــــــت: »الـــــنـــــكـــــات الــ
الــنــســاء مــوضــوعــاً لــهــا، ستعمل فقط 

عى تطبيع ثقافة العنف ضد املرأة«.
وارتفعت حاالت اإلصابة املؤكدة 
بــفــريوس »كـــورونـــا« يف إنــدونــيــســيــا إىل 
23 ألــــفــــاً و851 حــــالــــة، أمــــــس، بـــزيـــادة 
قدرها 686 حالة عى اليوم السابق.

كما تم تسجيل 55 وفاة، ليصل 
اإلجمايل إىل 1473.

وأعــرب بعض اإلندونيسين عن 
مــــخــــاوفــــهــــم بـــــشـــــأن خــــطــــة إعــــــــــــادة فـــتـــح 
االقـــتـــصـــاد يف وقـــــت يـــبـــدو فـــيـــه مــنــحــنــى 

اإلصابات غري مستٍو. 
جاكرتا À د.ب.أ

الحركات النسوية التي تناضل من أجل حقوق اإلندونيسيات رفضت 
مزاح الوزير. À  أرشيفية

ــــــت دوقـــــــــــــــة كـــــــــامـــــــــربيـــــــــدج، كــــيــــت  ــــدثـ ــ ــــحـ ــ تـ
مـــيـــدلـــتـــون، عــــن اســـتـــمـــتـــاعـــهـــا بــحــاقــة 
ــــزيــــــن شــــعــــر ابـــنـــتـــهـــا،  شــــعــــر ابــــنــــهــــا، وتــ
خال عزلتهم يف منزلهم الريفي من 
فـــــــــــــــريوس »كــــــــــــــورونــــــــــــــا« يف أنــــــــمــــــــر هــــــول 
بنورفولك، وتقول إنها تمشط شعر 
األمــــــــــرية شــــــارلــــــوت يف الـــــصـــــبـــــاح، عــى 
ــــا لـــيـــســـت  ــــهــ ــــأنــ الــــــــرغــــــــم مــــــــن اعـــــــرتافـــــــهـــــــا بــ

خبرية يف حياكة الضفائر. 
قبل عزلتهم بسبب »كورونا«، 
كــــــــــانــــــــــت كــــــــيــــــــت تــــــســــــتــــــعــــــن بــــمــــصــــفــــف 
شـــعـــرهـــا الـــــخـــــاص، ريــــتــــشــــارد وارد، 
لـــلـــقـــيـــام بـــقـــص شـــعـــر طـــفـــلـــيـــهـــا، لــكــن 
اآلن أصبح لزاماً عليها وعى زوجها 
ــــيـــــام أال يـــخـــضـــعـــا الــطــفــلــن  األمـــــــري ولـ
لــــــــــــــــحــــــــــــــــاق خــــــــــــــــــــــارجــــــــــــــــــــــي، خـــــــــــــــــــوفـــــــــــــــــــاً مـــــــن 
تـــــــــــــعـــــــــــــريـــــــــــــضـــــــــــــهـــــــــــــمـــــــــــــا لــــــــــــــخــــــــــــــطــــــــــــــر عـــــــــــــــــــــــــدوى 
»كـــــورونـــــا«، لـــهـــذا درجـــــت كــيــت عى 
قص شعر طفليها بنفسها منذ بدء 

اإلغاق.
ويقول مصدر مقرب إن »كارول 

مــيــدلــتــون، عــلــمــت يف املــــايض كــــاً من 
أخــــــتــــــيــــــهــــــا كـــــــيـــــــت وبـــــــيـــــــبـــــــا كـــــيـــــفـــــيـــــة طــــهــــي 
ــــام، وقـــــــــص شـــــعـــــر األطــــــــفــــــــال«.  ــ ــــعـ ــ ــــطـ ــ الـ
ويـــــــضـــــــيـــــــف املــــــــــصــــــــــدر أن كـــــــيـــــــت تــــعــــتــــنــــي 
بشعر طفليها بنفسها، عــى الــرغــم 
مـــن أن »مـــربـــيـــة األطـــفـــال اإلســبــانــيــة، 
مــــــاريــــــا بــــــــورالــــــــو، مـــــــوجـــــــودة مــــعــــهــــم يف 
ـــــي قـــص  املــــــــنــــــــزل، وإحـــــــــــــدى مــــهــــامــــهــــا هــ
شعر األطــفــال«. ويــســرتســل املــصــدر: 
»شــــــــــــعــــــــــــر جـــــــــــــــــــــــورج ســــــــــــهــــــــــــل، وتــــــــحــــــــتــــــــاج 
شــــارلــــوت لـــقـــص الـــشـــعـــر عــــن وجــهــهــا 
ــــا يـــكـــفـــي  ــــويــــــل بـــــمـ ــــقــــــط، وشـــــعـــــرهـــــا طــ فــ
لـــعـــقـــده مــــن الـــخـــلـــف عــــى شـــكـــل ذيـــل 

حصان«.
ــــأثــــــري الـــــــحـــــــاق ريــــتــــشــــار  واليـــــــــــــــزال تــ
وارد مـــــــــــاثـــــــــــاً، حــــــيــــــث تـــــحـــــتـــــفـــــظ كــــيــــت 
ــــتـــــه يف  بــــمــــجــــمــــوعــــة مـــــــن أدوات حـــــاقـ
املــــنــــزل، بــمــا يف ذلــــك مــقــصــه، وعــــادة 
ما تحصل عى منتجات من صالونه 
خــــال مـــواعـــيـــدهـــا مـــعـــه، ولـــكـــن نــظــراً 

لإغاق دبرت أمرها بنفسها.

أمــــــــــــــــــا بــــــــالــــــــنــــــــســــــــبــــــــة لــــــــشــــــــعــــــــرهــــــــا هـــــي 
نــــــــــفــــــــــســــــــــهــــــــــا، فـــــــــــإنـــــــــــهـــــــــــا تـــــــــــحـــــــــــافـــــــــــظ عــــــلــــــيــــــه 
بــمــســاعــدة صــغــرية مــن بــورالــو. وقــال 
مــــصــــدر مـــــن صـــحـــيـــفـــة الـــــصـــــن: »كـــيـــت 
ــــتـــــخـــــدم ألــــــــــوانــــــــــاً مــــعــــيــــنــــة لــــشــــعــــرهــــا  تـــــسـ
بــــــاملــــــنــــــزل، حــــصــــلــــت عــــلــــيــــهــــا أيـــــــضـــــــاً مـــن 
ريـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــارد«. ويــــــــــــضــــــــــــيــــــــــــف املــــــــــــــصــــــــــــــدر: 
»ستطلب كيت من بورالو مساعدتها 
بشأن شعرها أثناء اإلغاق«. وظلت 
بــورالــو تعمل يف خــدمــة العائلة منذ 

أن كان األمري جورج طفاً.
وعـــــــى الـــــرغـــــم مـــــن أن الـــــفـــــريوس 
الـــــــــتـــــــــاجـــــــــي قــــــــــــد غــــــــــــري الـــــــــبـــــــــلـــــــــد، وعــــــــرقــــــــل 
ــــلـــــة، لـــكـــن  ــــائـ ــــلـــــعـ الــــــــروتــــــــن الــــطــــبــــيــــعــــي لـ
بـــمـــســـاعـــدة بـــســـيـــطـــة، حـــافـــظـــت كــيــت 
عـــى الـــلـــمـــســـات الــبــنــيــة الـــنـــاعـــمـــة الــتــي 
تــشــتــهــر بــهــا، ولــــو كــانــت تــعــاين عــبء 
العمل، كما ادعى بعض أصدقائها، 

فإنها ال تنىس تصفيف شعرها.
ترجمة: ع.خ

À عن »فانيتي فير«

لخشيتها من احتمال تعرضهما لإلصابة بفيروس »كورونا«

درجت كيت على قص شعر 
طفليها بنفسها منذ بدء 

اإلغالق. À  غيتي

 ميدلتون تحلق رأس ابنها وتمشط 
شعر ابنتها 

منظمات حقوقية اعتبرته تغذية 
للعنف ضدهن

محفوظ جلب 
إلى نفسه 
االنتقادات. 
À أرشيفية

كوشنر لم يلتزم باإلرشادات الصحية. À  من المصدر

ما وراء السياسة
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»قدمت مع مجموعة 
من الالعبين السابقين 

ين  عقود مستثمر
ودراسة تسهم في نجاح 

الفريق«.

»هنالك العبون 
يتطلعون الرتداء 

قميص رأس الخيمة
للعب ولو من دون 

مقابل«. 

»ال يوجد سبب مقنع 
النسحاب الفريق في ظل 

نجاح أندية أخرى 
باالستفادة من دعم 

اتحاد الكرة«.

أحمد طارق À دبي

كــــشــــفــــت وســـــــائـــــــل إعـــــــــــام رومــــــانــــــيــــــة عـــــــن عـــــــــــودة مـــــــدرب 
الوصل، الروماين لورينت ريجيكامب، إىل العاصمة 
الــــرومــــانــــيــــة بـــــوخـــــارســـــت، أول مـــــن أمـــــــس، قـــــادمـــــاً مــن 
دبـــي، بــعــدمــا ظــل عــى قــائــمــة االنــتــظــار ملـــدة أســبــوعــن 

قبل العودة إىل باده.
وأوضحت صحيفة »جي إس بي« أن ريجيكامب 
)44 عــامــاً(، وزوجــتــه سيدة األعــمــال أنــا مــاريــا بــرودان 
)47 عاماً(، عادا، أول من أمس، إىل رومانيا، بعدما 
بقيا يف دبي خال الفرتة املاضية، بسبب األزمة التي 
يعيشها معظم دول العالم بتفيش فريوس كورونا 

املستجد )كوفيد 19(.
مــــن جـــهـــتـــهـــا، قـــالـــت أنــــا مــــاريــــا بـــــــرودان، عــقــب 
ــــهــــــت صــــعــــوبــــات  ــــا واجــ ــــهـ ــــا، إنـ ــــيــ ــــانــ وصـــــولـــــهـــــا إىل رومــ
ــــــدة ملــــتــــابــــعــــة أعــــمــــالــــهــــا الــــخــــاصــــة يف بــــوخــــارســــت،  عـ
بسبب قيود السفر املفروضة، مشرية إىل أنه تم 
إلـــغـــاء الـــعـــديـــد مـــن الـــرحـــات الـــجـــويـــة املــتــجــهــة إىل 
ــــــم إبـــــــاغـــــــهـــــــا هـــــــــي وزوجــــــــهــــــــا  ــتـ ــ ــ ــــــل أن يـ ــبـ ــ ــ رومـــــــــانـــــــــيـــــــــا، قـ

بــإمــكــانــيــة الــســفــر.

ريجيكامب يعود
إلى رومانيا

أحمد طارق À دبي 

ذكـــرت وســائــل إعـــام يونانية أن نــادي 
أريس سالونيكا رفض عرضاً من أحد 
أندية دوري الخليج العربي، للتعاقد 
مـــــــــــــــع الـــــــــــــــاعـــــــــــــــب الــــــــــــــيــــــــــــــونــــــــــــــاين إيــــــــــوانــــــــــيــــــــــس 
فــــــيــــــتــــــفــــــاتــــــزيــــــديــــــس بــــــــــدايــــــــــة مــــــــــن املـــــــوســـــــم 

املقبل، مقابل 1.5 مليون يورو.
وأوضحت صحيفة »برو تو ثيما« 
أن »إدارة نـــــــــــــــــادي أريـــــــــــــــــس ســـــالـــــونـــــيـــــكـــــا 
اشرتطت الحصول عى مليوين يورو، 
مـــــقـــــابـــــل املـــــــوافـــــــقـــــــة عــــــــى الــــــــعــــــــرض الــــــــذي 
ذكرت أنه من أحد أندية دبي«، الفتة 
ــــاً  ــــقـــــدم عـــــروضـ إىل أن فـــيـــتـــفـــاتـــزيـــديـــس يـ
ــــاديــــــه يف املــــــوســــــم الـــــحـــــايل،  ــــعــــــة مــــــع نــ رائــ

بمشاركته يف 35 مباراة، وإحرازه ثاثة 
أهداف، وصناعته تسعة أهداف.

يذكر أن إيوانيس فيتفاتزيديس 
)29 ســـنـــة( ســبــق لـــه خــــوض تــجــربــة يف 
الــــــــــــــــــــــــدوري الــــــــــســــــــــعــــــــــودي، مــــــــــع الـــــــــنـــــــــادي 
ــــثـــــاثـــــة مــــــــواســــــــم، وأســـــــهـــــــم يف  األهـــــــــــي لـ
اإلنجاز التاريخي بالفوز بلقب الدوري 

لـــلـــمـــرة الـــثـــالـــثـــة يف تــــاريــــخــــه، وكـــــأس 
خـــــــادم الــــحــــرمــــن الـــشـــريـــفـــن لــلــمــرة 
الـــــــــ13 يف تــــاريــــخــــه يف مــــوســــم 2015-

.2016

ناٍد يوناني يشترط مليوني يورو النتقال 
فيتفاتزيديس إلى أحد أندية دبي

وّجــــــه املـــــــدرب الــــشــــاب لــــنــــادي اليـــبـــزيـــغ 
يـــولـــيـــان نـــاغـــلـــســـمـــان انــــتــــقــــادات الذعــــة 
لدفاع فريقه، بعد تعادله مع ضيفه 
هــرتــا بــرلــن 2-2، أول مــن أمــــس، يف 
الـــــدوري األملــــاين لــكــرة الـــقـــدم، مــعــتــراً 
أنهم تصرفوا مثل »تامذة املدارس«.
عـــــــــــــــــــــاد اليـــــــــــــبـــــــــــــزيـــــــــــــغ إىل مــــــســــــلــــــســــــل 
ــتـــــعـــــادالت، وخــــســــر فــــرصــــة الـــلـــحـــاق  ــ الـ

بـــــــبـــــــوروســـــــيـــــــا دورتــــــــــمــــــــــونــــــــــد يف وصـــــــافـــــــة 
الــــــــــــــــــــــــــــــــــدوري الــــــــــــــــــــــــذي يـــــــــــــتـــــــــــــصـــــــــــــّدره بــــــــــايــــــــــرن 
مــيــونــيــخ، حـــامـــل الــلــقــب بـــفـــارق سبع 

نقاط عن دورتموند.
قال ناغلسمان »ال يمكننا سوى 
لــوم أنــفــســنــا. يــجــب أن نتعلم يف يــوم 
مـــن األيـــــام عــــدم تــلــقــي الـــهـــدف األول. 
عــــــــانــــــــيــــــــنــــــــا يف بــــــــــــدايــــــــــــة املــــــــــــــــــبــــــــــــــــــاراة، وهــــــــــــذا 

ــــبـــــوع األول الــــذي  طـــبـــيـــعـــي، ألنـــــه األسـ
نـــــخـــــوض فــــيــــه مـــــبـــــاراتـــــن مــــنــــذ أســـابـــيـــع 
عــــــدة«. وأضــــــاف مـــــدرب الـــفـــريـــق الـــذي 
ــــر  تــــــــعــــــــادل مــــــــع فــــــــرايــــــــبــــــــورغ 1-1 يف آخــ
مــــبــــاراة عـــى ارضـــــه »هـــــذه املـــــرة الــثــانــيــة 
تــــوالــــيــــاً الــــتــــي نـــتـــلـــقـــى فـــيـــهـــا عـــــى أرضـــنـــا 

هدفاً من ركلة ثابتة«.
اليبزيغ À أ.ف.ب

ناغلسمان: العبو 
اليبزيغ تصرفوا مثل 

»تالمذة 
المدارس«

 اليوناني 
ً
العب أهلي جدة سابقا

إيوانيس فيتفاتزيديس. À من المصدر

مدرب الوصل الروماني 
لورينت ريجيكامب. À من 

المصدر

محمد فاضل À رأس الخيمة

ــــبـــــون ومــــــدربــــــون وإداريــــــــــون  طــــالــــب العـ
ســـــــــابـــــــــقـــــــــون يف نــــــــــــــــــادي رأس الـــــخـــــيـــــمـــــة 
بــــعــــودة الـــفـــريـــق األول لـــلـــمـــشـــاركـــة يف 
مــــــنــــــافــــــســــــات املـــــــــوســـــــــم املــــــقــــــبــــــل لــــــــــــدوري 
الــــدرجــــة األوىل لـــكـــرة الــــقــــدم، بــعــدمــا 
كان النادي قد اتخذ قرار االنسحاب 
من املسابقة قبل مواسم عدة برفقة 
أندية: الحمرية والعربي ومصفوت 
ومــــــســــــايف والـــــــتـــــــعـــــــاون، والــــــتــــــي عــــــادت 
الحــقــاً للمنافسات، بينما بقي رأس 
الـــــــخـــــــيـــــــمـــــــة بــــــــجــــــــانــــــــب نــــــــــــاديــــــــــــي الــــــــرمــــــــس 
والـــــــــــــجـــــــــــــزيـــــــــــــرة الــــــــــــحــــــــــــمــــــــــــراء بــــــــــعــــــــــيــــــــــداً عـــــن 

املنافسات.
ـــــوا لـــــــــــ»اإلمــــــــــارات الـــــــيـــــــوم«، إن  ـــــالــ وقــ
»عودة رأس الخيمة إىل دوري الدرجة 
األوىل ســــتــــســــهــــم يف دعـــــــــم املــــنــــتــــخــــبــــات 
الـــوطـــنـــيـــة بـــالـــاعـــبـــن املــــــواهــــــب، وتـــعـــزز 
من قوة البطولة، وتزيد من الحضور 
الـــــــجـــــــمـــــــاهـــــــريي أيــــــــــــضــــــــــــاً«، مــــــشــــــرييــــــن إىل 
»وجود عقود استثمارية تمهد لعودة 
الــــفــــريــــق لــــلــــمــــنــــافــــســــات، إذ تــــــم تـــقـــريـــب 
ــــلــــــس إدارة  وجــــــــــهــــــــــات الـــــــنـــــــظـــــــر بــــــــــن مــــــجــ
النادي واثنن من املستثمرين األجانب 
ــــيـــــا وســــلــــطــــنــــة عــــمــــان  مـــــــن كـــــــل مـــــــن صـــــربـ
لــــــاســــــتــــــثــــــمــــــار بـــــــالـــــــفـــــــريـــــــق األول، وبـــــمـــــا 
يسهم يف عودة الفريق بشكل مؤثر«.
مـــن جــهــتــه، قـــال الـــاعـــب الــســابــق 
يف رأس الـــــــخـــــــيـــــــمـــــــة، نـــــــجـــــــم درويــــــــــــــــش: 
»قـــــدمـــــت مـــــع مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الـــاعـــبـــن 
الــــــســــــابــــــقــــــن دراســــــــــــــــة تـــــســـــهـــــم يف نـــــجـــــاح 
الــــفــــريــــق، تــــزامــــنــــاً مــــع دعــــــم اتــــحــــاد كـــرة 
الـــــــــــقـــــــــــدم، والــــــــبــــــــالــــــــغ 200 ألــــــــــــف درهـــــــــم 
شـــهـــريـــاً، وثــقــتــنــا عــالــيــة بــمــجــلــس إدارة 
الــــنــــادي بــــدراســــة املــــوضــــوع بـــتـــأٍن وعـــدم 
تــفــويــت الــفــرصــة، وعــلــيــنــا الــتــمــســك به 
ــــكـــــرة يف إمــــــارة  وبــــمــــا يــــخــــدم مـــصـــلـــحـــة الـ
رأس الخيمة والــنــادي بشكل خــاص، 

وهـــــو مــــا ســـيـــعـــود بـــالـــفـــائـــدة عــــى الـــكـــرة 
اإلماراتية أيضاً، ويف حــال نجاح هذه 
التجربة القيادية يف االستثمار، فإنها 
ــــبـــــاً لــــخــــدمــــة  ــــقـ ــــتـ ــــرر مـــــسـ ــــكــ ــتــ ــ ــــكـــــن أن تــ ــــمـ يـ

أندية أخرى«.
وأوضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح: »يــــــــــــــتــــــــــــــضــــــــــــــمــــــــــــــن عــــــــقــــــــد 
االستثمار أن يقوم املستثمر بالتعاقد 
مــــــــــع جـــــــــهـــــــــاز فـــــــنـــــــي دويل، يـــــــتـــــــألـــــــف مــــن 

خـــــــــــمـــــــــــســـــــــــة مــــــــــــــــدربــــــــــــــــن، 
إضـــــــافـــــــة إىل العــــبــــن 
ــــريــــــن  أجــــنــــبــــيــــن وآخــ
مــــــــــــــــــــــــن املــــــــــــقــــــــــــيــــــــــــمــــــــــــن، 

واملــــعــــســــكــــر الــــتــــدريــــبــــي 
الـــــــــــخـــــــــــارجـــــــــــي، واملـــــــعـــــــســـــــكـــــــرات 

الــداخــلــيــة الـــتـــي تــســبــق كـــل مـــبـــاراة 
عــــــــــى نـــــفـــــقـــــتـــــه الـــــــــخـــــــــاصـــــــــة، إضــــــــــافــــــــــة إىل 
صــــيــــانــــة مـــــرافـــــق الــــفــــريــــق األول، وفــــقــــاً 
ــــــدم املـــســـتـــثـــمـــر  ــــــخـ لــــــــشــــــــروط تــــنــــظــــيــــمــــيــــة تـ

أيضاً«.
بدوره، أكد األمن العام السابق 
الـــــــــــــخـــــــــــــيـــــــــــــمـــــــــــــة، حـــــــســـــــن  لـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــادي رأس 
ــــريـــــق األول  ــــفـ املــــــنــــــصــــــوري، أن عــــــــــودة الـ
ملــنــافــســات دوري األوىل ليست مطلباً 
ألبـــــنـــــاء إمــــــــــارة رأس الــــخــــيــــمــــة، بـــــل هــي 
مــــطــــلــــب مــــعــــظــــم أنـــــــديـــــــة الـــــــــدولـــــــــة الــــتــــي 
تلعب يف بطولة الهواة، وقال: »يبلغ 
عمر نــادي رأس الخيمة 55 عــامــاً منذ 
أن تـــــــم إشــــــــهــــــــاره يف عـــــــــام 1965، ولـــــه 
مـــــــحـــــــبـــــــون وجـــــــــمـــــــــهـــــــــور يف كـــــــــــل إمــــــــــــــــــارات 

الـــــــــــــــــــــدولـــــــــــــــــــــة، وهـــــــــــــــــــــو مـــــــــطـــــــــلـــــــــب لـــــــــلـــــــــشـــــــــارع 
الــــريــــايض، ملـــا يــتــمــتــع بـــه مـــن ثــقــل مميز 
وجــــــمــــــهــــــور كـــــــبـــــــري، ومــــــــــن هــــــــــذا املــــنــــطــــلــــق 
نــــدعــــو إىل إعــــــــادة الــــــــروح لــــهــــذا الـــصـــرح 
الــــــــــــريــــــــــــايض لـــــيـــــســـــهـــــم يف تـــــــطـــــــويـــــــر الـــــــكـــــــرة 
اإلمـــــاراتـــــيـــــة، وألن الـــفـــريـــق األول لــكــرة 
الــــقــــدم يـــعـــتـــر الــــواجــــهــــة الـــرئـــيـــســـة لــكــل 
نــــاٍد، فــمــن هـــذا املــنــطــلــق نــتــطــلــع ليعود 
الــفــريــق إىل املــنــافــســات إلحـــيـــاء الـــنـــادي 
مجدداً«، وتابع: »من غري املعقول أن 
هــنــاك أنــديــة حــديــثــة اإلشــهــار أصبحت 
لها باع طويل يف املسابقات اإلماراتية، 

أكــــــــــر مــــــــن نــــــــــــادي رأس الــــخــــيــــمــــة، 
الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي يـــــــــــــــعـــــــــــــــد مــــــــع 
أنــــــــــــــــــــــــديــــــــــــــــــــــــة الـــــــــــنـــــــــــصـــــــــــر 
والـــعـــن والــفــجــرية 

األقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم عـــــــــــــــى 
مــــــســــــتــــــوى الـــــــــدولـــــــــة، 
ويــــــكــــــفــــــي أنــــــــــــه وصــــــل 

إىل 

نـــصـــف نــــهــــايئ كــــــأس رئــــيــــس الـــــدولـــــة يف 
حقبة الثمانينات«.

وأضـــاف: »رأس الخيمة سبق له 
وأن أثــــرى الــســاحــة الــريــاضــيــة بــاعــبــن 
مـــــمـــــيـــــزيـــــن أســـــــهـــــــمـــــــوا يف دعـــــــــــم األنـــــــديـــــــة 
ــنــــيــــة،  ــــبـــــات الــــوطــ ــــتـــــخـ ــــنـ الـــــجـــــمـــــاهـــــرييـــــة واملـ
ــــيــــــل  ــــاعــ ــــمــ مــــــنــــــهــــــم الـــــــــــاعـــــــــــبـــــــــــون: عـــــــمـــــــر إســ
ــــــن الـــــــــــلـــــــــــذان مــــــــّثــــــــا )بـــــنـــــي  ــــــسـ ــــــد حـ ــــمـ ــ ــــحـ ــ ومـ
يــــــــــــــاس(، ويـــــــوســـــــف نــــصــــيــــب )الــــــنــــــصــــــر(، 
وجمعة درويــش )الــظــفــرة(، وحــارس 
ــــــد  ــــمـ ــ ــــــم وأحـ ــــريـ ــ ــــكـ ــ ــــدالـ ــ ــبـ ــ ــ املــــــــــرمــــــــــى أحــــــــمــــــــد عـ
اسحاق اللذان مثا الجزيرة، وأحمد 

ــــلـــــعـــــب مـــع  ــــيـــــم الـــــــــــــذي انـــــتـــــقـــــل لـ ــــلـ سـ
العن، وأسماء أخرى«.
وتـــــــــــــــابـــــــــــــــع »قـــــــــدمـــــــــنـــــــــا 
دراســة إلدارة النادي 
تـــــــــــدعـــــــــــم الـــــــــــــــعـــــــــــــــودة إىل 
املــــــــــــنــــــــــــافــــــــــــســــــــــــات، وتـــــــمـــــــت 

مناقشتها، وهي كفيلة 
بالنجاح«، 

مــؤكــداً أن مشاركة الفريق مــجــدداً يف 
مـــــنـــــافـــــســـــات األوىل ســــتــــســــمــــح بـــــعـــــودة 
العــبــي رأس الخيمة وأولــيــاء أمــورهــم 

للوجود يف أروقة النادي«.
وختم: »هناك العبون يتطلعون 

الرتـــــــــداء قـــمـــيـــص رأس الـــخـــيـــمـــة لــلــعــب 
ولو من دون مقابل، حباً فيه، لكونه 
بــيــئــة جـــاذبـــة، لــذلــك ومــمــا ال شــك فيه 
أن ذلـــــــــــك ســــــيــــــدعــــــم الـــــــــكـــــــــرة اإلمــــــــاراتــــــــيــــــــة 

مستقباً«.

أبناء النادي يطالبون بوضع حد لقرار االنسحاب

»عقود استثمارية« 
تمهد لعودة رأس الخيمة 
إلى دوري الدرجة األولى

 أحمد بن حمادي حسن المنصوري:  نجم درويش:

 بن حمادي: ال يوجد سبب مقنع 
النسحاب الفريق

أما مدير الفريق األول السابق، أحمد محمد بن حمادي، فقال: »ال 
 مع نجاح أندية أخرى 

ً
يوجد سبب مقنع النسحاب الفريق تماشيا

باالستفادة من الدعم المقدم من اتحاد الكرة، البالغ 200 ألف 
درهم، واالستمرار في المنافسات، ولذلك فإن العودة 

، وأعتقد أن أول شيء 
ً
للمشاركة في البطولة أمر أصبح ضروريا

يجب أن يتغير بعد زوال جائحة كورونا هو عودة األندية 
المنسحبة لتوجد في دوري الدرجة اإلولى لكي تستعيد 

بصماتها المعهودة«.
 بين 

ً
وتابع: »جمهور رأس الخيمة يستحق أن يرى فريقه موجودا

بقية األندية التي تشارك في المسابقات، لذلك فإن إعادة 
الفريق إلى دوري الدرجة األولى يعني أنه سيعيد 
البسمة إلى اآلالف من محبيه في مختلف أنحاء 
الدولة، لذلك اجتمعنا مع رئيس مجلس اإلدارة، 

الدكتور عبدالرحيم شاهين، بناًء على طلبه، الستيضاح 
بعض األمور، وتم نقاش مقومات النجاح وبما 
يسهم في أن يعود الفريق إلى مكانته التي 

 أن يكون له مكانة كروية طيبة«.
ً
يستحقها، وأيضا

وختم: »كلي يقين بأن عودة رأس الخيمة 
ليشارك في منافسات الدرجة األولى ستعود 

بالنفع على الكرة اإلماراتية بشكل أفضل من 
السابق، في حال توافرت ظروف العمل 
االحترافي لما يمكن أن يسهم بصناعة 

الموهوبين، وهذا األمر ليس بجديد، ولن 
يقتصر ذلك على الالعبين، بل يشمل اإلداريين 
والمدربين، وأن عودة رأس الخيمة للوجود بين 

أقرانه الحاليين في دوري الدرجة األولى ستمنح بطولة 
الهواة قوة فنية افتقدها الدوري منذ انسحاب الخيماوي، 

لقدرته على التأثير في الفرق التي تتنافس، وصناعة المفاجآت، 
وإمتاع الجمهور«.

 مّرت على إشهار 
ً
عاما

نادي رأس الخيمة الذي 
تأسس عام 1965.
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رأس الخيمة بجانب ناديي الرمس والجزيرة الحمراء 

اليزال خارج المنافسات.

من مباريات 
سابقة لرأس 

الخيمة في دوري 
 À .الدرجة األولى
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كشف املــديــر الــريــايض لــنــادي برياميدز 
املــــــــــصــــــــــري، هـــــــــــاين ســــــعــــــيــــــد، أن »نـــــــــــادي 
الــــــــــــــجــــــــــــــزيــــــــــــــرة لــــــــــــــــم يـــــــــــتـــــــــــقـــــــــــدم بـــــــــــــــــــــأي طــــــلــــــب 
بــــــــخــــــــصــــــــوص تــــــــمــــــــديــــــــد إعــــــــــــــــــــــــارة الــــــــاعــــــــب 
الـــرازيـــي مــاركــوس دا سيلفا فــرانــكــا، 
الشهري بكينو«. وكان الجزيرة استعار 
كينو من برياميدز ملدة موسم واحد، 
خـــــــــــــــال فـــــــــــــــرة االنــــــــــــتــــــــــــقــــــــــــاالت الـــــصـــــيـــــفـــــيـــــة 

املاضية.
وقـــــــــال هـــــــاين ســـعـــيـــد لـــــــــ»االمــــــــارات 
اليوم«: »لم يخاطبنا الجزيرة بشكل 
رســمــي أو ودي بــشــأن نيته يف تمديد 
إعـــارة كينو، كما لــم يتلق الــنــادي أي 
طلبات من أندية أخــرى للتعاقد مع 
كــــــــيــــــــنــــــــو، وســـــــــنـــــــــتـــــــــواصـــــــــل مــــــــــــع الــــــــاعــــــــب 
ووكـــيـــلـــه عـــقـــب انـــتـــهـــاء إعــــارتــــه رســمــيــاً 
مع الجزيرة يف الشهر املقبل، ملعرفة 
مــــا إذا كــــــان تـــلـــقـــى عـــــروضـــــاً مــــن أنـــديـــة 
أخـــــــــرى، تـــمـــهـــيـــداً لــــدراســــتــــهــــا واخـــتـــيـــار 
الــــــــــــقــــــــــــرار الــــــــــــــــذي يف مـــــصـــــلـــــحـــــة الـــــــــنـــــــــادي 

والاعب معاً«.
وأضــــــــاف: »يف حـــــال إذ لــــم تــصــلــنــا 
أي عـــــــــــــــــــروض جـــــــــــــــــــادة تـــــــلـــــــيـــــــق بــــــــالــــــــنــــــــادي 
والـــــــاعـــــــب، فـــســـيـــعـــود كـــيـــنـــو لـــصـــفـــوف 
الـــفـــريـــق يف املـــوســـم املـــقـــبـــل، ألن عــقــده 

اليزال سارياً مع النادي«.
وكــــانــــت الـــصـــحـــف املـــصـــريـــة أكــــدت 

أن مالك نادي برياميدز السابق، تريك 
آل الشيخ، قد تعاقد مع كينو قادما 
من نادي نادي باملرياس الرازيي، يف 
صـــفـــقـــة قـــــــدرت كــلــفــتــهــا املــــالــــيــــة بـــأربـــعـــة 

مايني دوالر يف املوسم.
وارتــبــط اســـم كــيــنــو بــأنــديــة األهــي 
والزمالك املصريني للتعاقد معه من 
دون أن تشهد املفاوضات أي خطوات 
جادة للحصول عىل خدمات الاعب.
وكان كينو قد أكد يف تصريحات 
إعــامــيــة سابقة لقناة »أون ســبــورت« 
أنـــــه لــــم يـــتـــحـــدث مـــعـــه أي مــــســــؤول يف 
نادي الجزيرة لتمديد اإلعارة، واألمر 
ــــيــــــدز، الـــــــــذي لــم  نـــفـــســـه يف نـــــــــادي بــــــريامــ
يـــــخـــــره بــــمــــا إذا كـــــانـــــت اإلعــــــــــــــارة ســـيـــتـــم 

تمديدها أم ال.
ــــنـــــو مــــــــع الـــــــجـــــــزيـــــــرة 12  ــــيـ وخـــــــــــــاض كـ
مباراة يف الــدوري من أصــل 19 سجل 

خــالــهــا هـــدفـــني وصــنــع 
خمسة أهداف. 

واعــــــرف الــاعــب 
الـــــــــــــــــــرازيـــــــــــــــــــي بــــــــــــأنــــــــــــه لـــــم 

يــقــدم املــســتــويــات الــتــي كانت 
مــنــتــظــره مــنــه مــع الــجــزيــرة يف 

بداية املوسم.
وعـــــزا الــســبــب إىل ارتـــفـــاع درجــــات 
الـــحـــرارة، الــتــي لــم يعتد الــلــعــب تحت 

تأثريها من قبل.
وأوضـــــــــــــــــــــــــــح: »بــــــــــعــــــــــد أن بــــــــــــــــــــدأت يف 
الــــتــــأقــــلــــم بــــعــــض الــــــــيء عـــــىل األجــــــــواء 
تــعــّرضــت إلصـــابـــة يف الــركــبــة أبــعــدتــنــي 
ملـــدة شــهــريــن، وكـــل هـــذه الـــظـــروف لم 
تــســاعــدين عــىل أن أقـــدم كــل مــا أطمح 

له مع )فخر أبوظبي(«.
ويعتزم كينو السفر إىل الرازيل 
لـــــــــــــــزيـــــــــــــــارة عــــــــائــــــــلــــــــتــــــــه قـــــــــبـــــــــل أن يـــــحـــــســـــم 
ــــلـــــه مـــــــــع نـــــــــــــــادي بــــــــريامــــــــيــــــــدز،  ــــبـ ــــتـــــقـ مـــــسـ
ســـواء بــالــبــيــع أو اإلعــــارة أو الــبــقــاء 

ــــــادي املــــــصــــــري يف املــــوســــم  ــنـ ــ ــ مــــــع الـ
املقبل.

ويمتلك كينو مسرية طويلة 
يف املـــــــــاعـــــــــب الــــــــرازيــــــــلــــــــيــــــــة، إذ خــــــاض 

تــــجــــارب نـــاجـــحـــة مــــع بـــــاملـــــرياس، وســــاو 
خـــوســـيـــه، وســـانـــتـــا كــــــروز، وبــوتــافــيــغــو 
يف الـــــــــرازيـــــــــل، وخــــــــــاض تــــجــــربــــة عـــربـــيـــة 
أوىل عــــنــــدمــــا انــــتــــقــــل مـــــن بــــــاملــــــرياس إىل 

برياميدز املصري قبل عام.

 جديدة لالعب البرازيلي
ً
النادي المصري ينتظر عروضا

مدير نادي بيراميدز: 
الجزيرة لم يطلب 
تمديد إعارة كينو

أعـــلـــنـــت رابــــطــــة املــــحــــرفــــني، أمـــــــس، عــن 
إطاق برنامج لحماية األطفال، يهدف 
إىل ضـــــــمـــــــان اســـــتـــــمـــــتـــــاعـــــهـــــم بـــــحـــــقـــــهـــــم يف 
مــــــمــــــارســــــة كـــــــــرة الـــــــقـــــــدم يف بــــيــــئــــة آمـــــنـــــة، 
ــنـــــاء  ــ ــــهـــــم أثـ ومــــــنــــــع أي ضـــــــــرر قـــــــد يــــلــــحــــق بـ

مشاركتهم يف اللعبة.
وقالت الرابطة يف بيان لها إن هذه 
املبادرة تأيت ضمن جهودها يف االلتزام 
بـــســـامـــة األطــــفــــال ورعـــايـــتـــهـــم، تــمــاشــيــاً 
مــــع رؤيــــــة االتـــــحـــــاد الـــــــدويل لـــكـــرة الـــقـــدم 
)فيفا(، التي تهدف إىل جعل ممارسة 
كــــــــــرة الــــــــقــــــــدم تـــــجـــــربـــــة إيـــــجـــــابـــــيـــــة لـــجـــمـــيـــع 

األطفال.
وأضـــــــــــــافـــــــــــــت أن الــــــــــرنــــــــــامــــــــــج ســــيــــتــــم 
تــــــنــــــفــــــيــــــذه بـــــــالـــــــتـــــــعـــــــاون مـــــــــع مــــــــركــــــــز وزارة 
الداخلية لحماية الطفل، واالتحادين 

اآلسيوي والدويل، ويستهدف تحقيق 
أربعة أهداف رئيسة هي: تطبيق تدابري 
الـــــحـــــمـــــايـــــة لــــخــــلــــق بــــيــــئــــة آمــــــنــــــة لــــأطــــفــــال 
ملــمــارســة كـــرة الـــقـــدم، وتــســهــيــل اإلبـــاغ 
عـــــــــــن أي مـــــــــــخـــــــــــاوف مـــــتـــــعـــــلـــــقـــــة بـــــســـــامـــــة 

األطفال، وضمان التحقيق السريع يف 
هــــذه املــــخــــاوف، وزيــــــادة الـــوعـــي بــأهــمــيــة 
ســـــــامـــــــة األطــــــــــفــــــــــال وحـــــمـــــايـــــتـــــهـــــم داخــــــــل 

األندية.
مــــن جـــانـــبـــه، قـــــال املــــديــــر الــتــنــفــيــذي 

ــــنـــــي: »حــــمــــايــــة  ــــلـــــرابـــــطـــــة، ولـــــيـــــد الـــــحـــــوسـ لـ
الـــطـــفـــل وســــامــــتــــه ظـــلـــت دائـــــمـــــاً أولــــويــــة 
ــــا الــــــــرشــــــــيــــــــدة، ودورنــــــــــــــــــا يف  ــنــ ــ ــــادتــ ــيــ ــ لـــــــــــدى قــ
الرابطة هو التعاون مع اتحاد اإلمارات 
واالتـــحـــاديـــن اآلســـيـــوي والـــــدويل ووزارة 
الداخلية، لضمان توفري بيئة كرة قدم 

آمنة ألطفال اإلمارات«. 
وأضاف: »يسعدنا أن نكون رّواداً 
يف املــنــطــقــة، ومــــن بـــني األوائــــــل يف آســيــا 
الذين يلتزمون بتقديم سياسة حماية 

فاعلة لأطفال«. 
ــــا قـــــــــال األمـــــــــــني الـــــــعـــــــام لــــاتــــحــــاد  كـــــمـ
ــــنــــــدســــــور: »الـــلـــجـــنـــة  اآلســـــــيـــــــوي، داتـــــــــو ويــ
ــــيـــــوي تــعــهــدت  الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لـــاتـــحـــاد اآلسـ
بـــجـــعـــل بـــــرامـــــج حــــمــــايــــة األطــــــفــــــال هــــدفــــاً 
ــــنـــــمـــــا اجـــــتـــــمـــــعـــــت يف نــــوفــــمــــر  ــــيـ رئـــــــيـــــــســـــــاً حـ

2018، ويــســعــدنــا أن رابــطــة املــحــرفــني 
اإلماراتية انضمت إىل الرنامج«.

وقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال ضـــــــــــــــــــــابـــــــــــــــــــــط املـــــــــــــــســـــــــــــــؤولـــــــــــــــيـــــــــــــــة 
ــــيــــــم يف )فــــــيــــــفــــــا(،  ــلــ ــ ــــعــ ــتــ ــ االجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة والــ

جــــــــويــــــــس كــــــــــــــــوك: »إن هـــــــــــــذه املــــــــــبــــــــــادرة 
املــــــــــــهــــــــــــمــــــــــــة تــــــــــــتــــــــــــمــــــــــــاىش مــــــــــــــــــع املـــــــــــــــبـــــــــــــــادئ 

والخطوات العملية املوضحة يف 
دلــــــــــــــــيــــــــــــــــل )الـــــــــــــــفـــــــــــــــيـــــــــــــــفـــــــــــــــا( لــــــــحــــــــمــــــــايــــــــة 

األطفال«.
أبوظبي À اإلمارات اليوم

إطالق برنامج بيئة آمنة لألطفال أثناء ممارسة كرة القدم

عرض سعودي يهّدد 
»بي إن سبورت« في 

حقوق بث الدوري 
اإلنجليزي

كشفت صحيفة »مريور« الريطانية 
أن السعودية تخطط لتقديم عرض 
لــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــراء حـــــــــــــــــقـــــــــــــــــوق نــــــــــــــقــــــــــــــل الـــــــــــــــــــــــــــــــــدوري 
اإلنــــــجــــــلــــــيــــــزي. وأوضـــــــــحـــــــــت الـــصـــحـــيـــفـــة 
أمــــــس أن هــــنــــاك تــــحــــركــــات ســـعـــوديـــة 
لــلــحــصــول عـــىل حــقــوق بـــث »الــريــمــري 

ليغ«، وذلك لضمان االستحواذ عىل 
نــــادي نــيــوكــاســل يــونــايــتــد، عـــن طــريــق 
صــــــــــــــنــــــــــــــدوق االســـــــــــــتـــــــــــــثـــــــــــــمـــــــــــــارات الــــــــعــــــــامــــــــة 

السعودي.
وأشارت إىل أنه من املقرر أن يتم 
فــــــتــــــح بـــــــــــاب الــــــــتــــــــفــــــــاوض حـــــــــــول حـــــقـــــوق 
الــبــث يف الــفــرة املــقــبــلــة، خــصــوصــاً أن 
ـــــد »بـــــــــــي إن ســــــــــبــــــــــورت« بـــــــشـــــــأن بـــث  ـــقـ ــ عـ
املـــــــــــبـــــــــــاريـــــــــــات اإلنــــــــجــــــــلــــــــيــــــــزيــــــــة يف الــــــــشــــــــرق 
ــــمـــــال إفـــريـــقـــيـــا يـــنـــتـــهـــي يف  األوســـــــــط وشـ
2022، وهــــــــــــو الــــــعــــــقــــــد الـــــــــــــــذي بـــلـــغـــت 

قيمته 500 مليون إسرليني.
يـــذكـــر أن نـــــادي نـــيـــوكـــاســـل مــقــبــل 
عـــــىل مـــرحـــلـــة جـــــديـــــدة، واألمــــــــر نــفــســه 
بــالــنــســبــة لـــلـــدوري اإلنـــجـــلـــيـــزي، حيث 
يتوقع أن يضخ صندوق االستثمارات 
الــــــــــســــــــــعــــــــــودي أمـــــــــــــــــــــــــواالً كـــــــــبـــــــــرية لــــجــــعــــل 
نيوكاسل منافساً بقوة عىل األلقاب 

يف إنجلرا.

أحمد طارق À دبي

وليد الحوسني: 

 في المنطقة، ومن بين األوائل 
ً
»يسعدنا أن نكون رّوادا

في آسيا لحماية األطفال«.

كينو لعب 12 مباراة من أصل 19 مع الجزيرة في 
.
ً
ــدوري، وســجــل هــدفــيــن، وعــانــى اإلصــابــة كــثــيــرا ــ الـ

صحيفة رومانية: 
ع 

ّ
المدرب إيسايال وق

لبني ياس مقابل 
مليون دوالر 
للموسم

أكـــــــدت صـــحـــيـــفـــة »جــــازيــــتــــا ســــبــــورت« 
الـــــــرومـــــــانـــــــيـــــــة أن املـــــــــــــــدرب الـــــــــرومـــــــــاين، 
دانـــيـــال إيــســايــا، وّقـــع رســمــيــاً عــقــداً 
مــــــــع شـــــــركـــــــة نـــــــــــــادي بــــــنــــــي يــــــــــاس لـــــكـــــرة 
الـــــــــــقـــــــــــدم ملــــــــــــــدة مـــــــــوســـــــــم واحـــــــــــــــــد قــــــابــــــل 
لــــــــلــــــــتــــــــجــــــــديــــــــد، وســـــــــيـــــــــتـــــــــقـــــــــاىض املــــــــــــــــدرب 
مــــــــلــــــــيــــــــون دوالر عـــــــــــن كـــــــــــل مــــــــوســــــــم، 
وذلــــــــــــــــــــك لـــــــــخـــــــــافـــــــــة األملــــــــــــــــــــــــاين ونـــــــفـــــــريـــــــد 
شـــــــايـــــــفـــــــر، الــــــــــــــذي قـــــــــــرر الــــــــــنــــــــــادي عــــــدم 

تجديد عقده.
وذكـــــــــــرت الــــصــــحــــيــــفــــة أن املـــــــدرب 

الروماين، الذي عمل يف السعودية 
مــــــع نــــــــــادي الـــــــحـــــــزم، ســــيــــحــــصــــل عـــىل 
مــــــــــــرتــــــــــــب مــــــــــــــغــــــــــــــٍر، وقـــــــــــــــــالـــــــــــــــــت: »وفــــــــــــقــــــــــــاً 
ملعلوماتنا، فإن إيسايا لديه عقود 
جذابة للغاية، إذ سيحصل يف بني 
ياس عىل مليون دوالر يف املوسم«، 

كــمــا ســيــحــصــل طــاقــمــه املـــعـــاون عــىل 
عقود مغرية.

وكـــــــــــــانـــــــــــــت »اإلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات الـــــــــــيـــــــــــوم« 
أشـــــــــــارت بــــــدايــــــة الــــشــــهــــر الـــــــجـــــــاري إىل 

اتفاق املدرب مع بني ياس.
وعـــــمـــــل إيـــــســـــايـــــا )46 عـــــــامـــــــاً( يف 
بـــــــدايـــــــتـــــــه مــــــــســــــــاعــــــــداً ملـــــــــــــــدرب مــــنــــتــــخــــب 
رومــانــيــا تحت 21 عــامــاً، وقــاد فريق 
ــــأهـــــل لـــــــــلـــــــــدوري األوروبــــــــــــــي  ــتـ ــ ــلـ ــ اســــــــــــرا لـ
لـــلـــمـــرة األوىل عـــــام 2014، كـــمـــا قـــاد 
اســــــــــــــــرا لـــــــــكـــــــــأس رومـــــــــانـــــــــيـــــــــا والـــــــســـــــوبـــــــر 
ووصـــــــــــافـــــــــــة الــــــــــــــــــــدوري الــــــــــــرومــــــــــــاين بــــني 

عامي 2013 و2014.

سيد مصطفى À أبوظبي

بني ياس تعاقد مع معاذ كمبال À أبوظبي
المدرب الروماني إيسايال، 

بعد عدم التجديد 
لأللماني شايفر.

إعارة كينو للجزيرة 
تنتهي الشهر المقبل. 

À من المصدر

ماليين دوالر قيمة صفقة 
انتقال كينو من بالميراس 
 إلى بيراميدز.

ً
سابقا

4

المدرب الروماني 
دانيال إيسايال 

«. À من 
ً
»46 عاما

المصدر

يفتح باب التفاوض حول 
حقوق البث في الفترة 

المقبلة.
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أشــــــــــــــــاد ريـــــــــاضـــــــــيـــــــــون عــــــــاملــــــــيــــــــون بـــــجـــــهـــــود 
الـــدولـــة يف مـــواجـــهـــة فـــــروس كـــورونـــا 
)كـــــــوفـــــــيـــــــد 19(، وبــــــــاألســــــــالــــــــيــــــــب الـــــتـــــي 
اتــبــعــت يف ظـــل الــجــائــحــة لــلــمــحــافــظــة 
عـــى صــحــة وســـامـــة أفــــراد املــجــتــمــع، 
مــــا ســـاعـــدهـــم عــــى االســــتــــعــــداد بــدنــيــاً 
بــشــكــل أفـــضـــل مــــن أي مـــكـــان آخـــــر يف 
ــــنـــــشـــــاط  الـــــــعـــــــالـــــــم، إىل حــــــــن عـــــــــــــودة الـ
الــــريــــايض إىل طــبــيــعــتــه، مـــشـــريـــن إىل 
أن دبــــــــــي وجـــــــهـــــــة مــــفــــضــــلــــة لــــلــــتــــدريــــب 
الريايض حتى يف فرتة توقف النشاط 

الريايض عاملياً.
وقــــــال مــجــلــس دبـــــي الــــريــــايض يف 
بــــيــــان أمــــــس: »يف الــــوقــــت الــــــذي تــمــت 

فــيــه عـــــودة الـــنـــشـــاط الــــريــــايض يف دبــي 
وفــــق تــعــلــيــمــات الـــوقـــايـــة االحــــرتازيــــة، 
ــــلــــــس دبـــــــي  ــــجــ ومـــــــــــــن خـــــــــــــال تــــــــــعــــــــــاون مــ
الـــــريـــــايض مــــع املــــؤســــســــات الــحــكــومــيــة 
والــــقــــطــــاع الــــخــــاص املـــخـــتـــلـــفـــة، أكــــدت 
دبي أنها وجهة رياضية رائدة، حيث 
فــــــــــضــــــــــل الــــــــــــعــــــــــــديــــــــــــد مـــــــــــــــن الـــــــــريـــــــــاضـــــــــيـــــــــن 
الـــعـــاملـــيـــن الـــبـــقـــاء يف دبـــــي خـــــال فـــرتة 
الــحــجــر الــصــحــي الــتــي مـــر بــهــا الــعــالــم 

خال الشهور الثاثة األخرة«.
وأضــــــــــــاف »بـــــعـــــد تـــــوقـــــف الــــنــــشــــاط 
الــــكــــروي الـــعـــاملـــي أواخـــــــر شـــهـــر مــــارس 
املايض فّضل عدد من الفرق الصينية 
ــــتـــــدريـــــب يف  ــــقـــــدم الــــتــــواجــــد والـ لــــكــــرة الـ

ــــيـــــع ســـبـــل  ــــمـ دبـــــــــــي يف أجـــــــــــــــواء تـــــــوفـــــــر جـ
ــــايــــــة االحــــــــــرتازيــــــــــة، حــــيــــث ســـكـــنـــوا  الــــــوقــ
وتدربوا يف دبي، كما فّضل الفرنيس 
بـــيـــار غـــاســـي ســـائـــق فـــريـــق ألـــفـــا تــــوري 
لـــلـــفـــورمـــوال 1 الــــبــــقــــاء يف دبــــــي بــعــدمــا 
توقفت جميع األنشطة الرياضية«.

ــــــد وصـــــف  ــــقـ ــ وأوضـــــــــــــــح الـــــــبـــــــيـــــــان: »لـ
غــــــــــــــاســــــــــــــي إقـــــــــــــامـــــــــــــتـــــــــــــه يف دبــــــــــــــــــــــي خـــــــــــال 
الــشــهــريــن املــاضــيــن بــأنــهــا أفـــضـــل من 
فــــرنــــســــا مـــــن حــــيــــث الـــتـــســـهـــيـــات الـــتـــي 
حــصــل عــلــيــهــا لــلــتــدريــب، فــقــد تمكن 
مــــن الــــتــــدريــــب بـــشـــكـــل مـــكـــثـــف، حــيــث 
حـــــرص الـــفـــنـــدق الــــــذي أقــــــام فـــيـــه عــى 
تــجــهــيــز مــكــان لـــه هـــو وفــريــقــه بــكــل ما 

ــــتــــــدريــــــب  يـــــحـــــتـــــاجـــــونـــــه مــــــــن مــــــــعــــــــدات الــ
لـــــيـــــتـــــمـــــكـــــنـــــوا مــــــــــن مــــــــواصــــــــلــــــــة الـــــتـــــمـــــريـــــن 
بـــــشـــــكـــــل آمـــــــــــــــن، كــــــمــــــا أنــــــــــــه تـــــمـــــكـــــن مـــن 
خــــوض بــعــض الـــتـــدريـــبـــات عـــى حلبة 
الـــكـــارتـــيـــنـــغ يف )دبــــــي أوتـــــــــــودروم( بــعــد 

تخفيف إجراءات اإلغاق«.
وتــــــــــــــابــــــــــــــع »صـــــــــــــــــــــــرح غــــــــــــاســــــــــــي بـــــــأنـــــــه 
سيفتقد األوقات التي قضاها يف دبي 
حــــــــــن يــــــــــغــــــــــادر إىل وطــــــــنــــــــه مــــــــــع عــــــــــودة 
املــــنــــافــــســــات الــــعــــاملــــيــــة، فــــقــــد اســـتـــمـــتـــع 
فيها كثراً بالتدريب والرفاهية التي 
حــظــي بـــهـــا، وأكــــد أنــــه ســيــعــود حــتــمــاً 
إىل دبــي مــرة أخـــرى ألنــه معجب بها 

كثرا«.

وأفـــاد املــجــلــس أيــضــاً بــأن »العــب 
الغولف اإليطايل ريناتو باراتوري عرب 
كــذلــك عــن ســعــادتــه بــاملــكــوث يف دبــي 
ــــتـــــي  خـــــــــــال فـــــــــــرتة الــــــحــــــجــــــر الــــــصــــــحــــــي الـ
عــاشــهــا الــعــالــم الــشــهــريــن املــاضــيــن، 
بــــــــل واشـــــــــــــــرتى شـــــقـــــة ســــكــــنــــيــــة يـــعـــيـــش 
فيها بدبي حالياً، كما أشــاد بجهود 
الدولة يف مواجهة الظروف الحالية، 
وأشاد بأسلوب الحياة املميز يف دبي 
الـــــــــــــــــذي ســــــــــاعــــــــــده كــــــــــثــــــــــراً يف مــــــواصــــــلــــــة 
اســــتــــعــــداداتــــه بـــالـــتـــدريـــب يف جــــو آمـــن 
مــــــــــــــن خـــــــــــــــــــال الـــــــــتـــــــــقـــــــــيـــــــــد بـــــــــــــــــــاإلجـــــــــــــــــــراءات 
الوقائية الكاملة مــع ضــمــان التباعد 
الـــجـــســـدي والـــتـــعـــقـــيـــم الـــكـــامـــل لــحــن 

عـــــــــــــــــــــودة الــــــــــنــــــــــشــــــــــاط الـــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــايض.. دبـــــــــي 
مــعــروفــة عـــى املــســتــوى الــعــاملــي بــأنــهــا 
وجـــهـــة مــفــضــلــة لــلــســيــاحــة الــريــاضــيــة 
لــــــــــــــــلــــــــــــــــتــــــــــــــــدريــــــــــــــــب أو حــــــــــــضــــــــــــور  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــواء 

املنافسات«.
وخــــتــــم الــــبــــيــــان: »كــــمــــا أكــــــد بــطــل 
الــــــــــفــــــــــورومــــــــــوال 1 االســــــــــبــــــــــاين فــــــرنــــــانــــــدو 
ألونسو أنه يفضل الحضور إىل دبي 
ملــــــــــــمــــــــــــارســــــــــــة هــــــــــــوايــــــــــــتــــــــــــه وهــــــــــــــــــــي ريــــــــــاضــــــــــة 
الــــدراجــــات الـــهـــوائـــيـــة، والــــيــــوم أكـــدت 
دبـــــــي أنـــــهـــــا وجـــــهـــــة مـــفـــضـــلـــة لـــلـــتـــدريـــب 
الريايض حتى يف فرتة توقف النشاط 

الريايض عاملياً«.
دبي À اإلمارات اليوم

أشادوا باألساليب التي اتبعتها الدولة لمواجهة الجائحة

أبطال عالميون: دبي وجهة مفضلة لعودة 
التدريب في ظل »كورونا«

المالعب الرياضية في دبي 
تستقطب الرياضيين في جميع 

األوقات. À من المصدر  
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كشف عضو مجلس إدارة األلــعــاب 
الــــــــجــــــــمــــــــاعــــــــيــــــــة يف نــــــــــــــــــــادي الــــــــــشــــــــــارقــــــــــة، 
ــــلــــــة يف الــــــــنــــــــادي،  ومــــــــشــــــــرف كــــــــــرة الــــــســ
عدنان الخيال، عن وجود توجهات 
ــــعــــــاب الـــجـــمـــاعـــيـــة  قــــويــــة يف إدارة األلــ
ــنــــــادي، لــــتــــجــــديــــد الــــثــــقــــة بـــالـــجـــهـــاز  ــ ــــالــ بــ
ــــنـــــي لــــلــــفــــريــــق األول لـــــكـــــرة الـــســـلـــة  الـــــفـ
بــقــيــادة املــــدرب الــوطــنــي عــبــدالــحــمــيــد 
إبــــــــــراهــــــــــيــــــــــم، بـــــــــاإلضـــــــــافـــــــــة إىل تـــــجـــــديـــــد 
الـــــــــتـــــــــعـــــــــاقـــــــــد مـــــــــــــع املـــــــــــــحـــــــــــــرتف األمـــــــــــــــــريك 
جــــــمــــــيــــــس تـــــــــايـــــــــلـــــــــور، وذلــــــــــــــــك كــــــركــــــيــــــزة 
أســــاســــيــــة ضــــمــــن خــــطــــط عـــــــودة املـــلـــك 
لــــلــــتــــدريــــبــــات اســـــــتـــــــعـــــــداداً الســــتــــكــــمــــال 
املـــــــــــوســـــــــــم، تـــــتـــــضـــــمـــــن ســــــيــــــنــــــاريــــــوهــــــن: 
يــــســــتــــهــــل األول مــــنــــهــــا بـــــعـــــد غــــــــــٍد، ثـــم 
ســـــــيـــــــنـــــــاريـــــــو ثـــــــــــــان يــــــــدشــــــــن الـــــــــــعـــــــــــودة يف 
ــــيـــــو يف حـــــال  ــــنـــــصـــــف الــــــثــــــاين مــــــن يـــــولـ الـ
ــــــودة انــــطــــاقــــة الـــــــــدوري يف  تــــعــــذرت عـ
املـــــــوعـــــــد املـــــــقـــــــرتح لـــــــه مـــــــن قـــــبـــــل اتـــــحـــــاد 

اللعبة يف شهر أغسطس.
وقــــــــــــــــــــــال الـــــــــــخـــــــــــيـــــــــــال لـــــــــــــــــــــ»اإلمــــــــــــــــــــارات 
الــــــــيــــــــوم«، إن »الــــــحــــــفــــــاظ عــــــى عــــامــــل 
االســتــقــرار ضــمــن الــفــريــق ســـواء عى 
صــــعــــيــــد الــــــجــــــهــــــاز الـــــفـــــنـــــي واملـــــــحـــــــرتف، 
يأيت ضمن خطة متكاملة تم رفعها 
ــــيــــــة يف  ــــاعــ ــــمــ إىل إدارة األلــــــــــعــــــــــاب الــــــجــ
النادي ومجلس الشارقة الريايض، 

ــــــدف وضــــــــــع كــــــــل الـــــســـــيـــــنـــــاريـــــوهـــــات  ــــهـ ــ بـ
املــحــتــمــلــة لــعــودة اســتــكــمــال مــا تبقى 
مـــــن بــــطــــولــــة دوري الــــــرجــــــال، والــــتــــي 
تــتــضــمــن ســيــنــاريــوهــن: يــقــى األول 
بــــــالــــــســــــر قـــــــــدمـــــــــاً وفــــــــــــق الــــــخــــــطــــــة الـــــتـــــي 
وضـــــــــعـــــــــهـــــــــا اتــــــــــــحــــــــــــاد الــــــــلــــــــعــــــــبــــــــة لـــــــــعـــــــــودة 
ــــبـــــاريـــــات يف شــــهــــر أغــــســــطــــس، تـــبـــدأ  املـ
غــــــــــــــــــــــــــداً بــــــــــــتــــــــــــدريــــــــــــبــــــــــــات عــــــــــــــــن بـــــــــــعـــــــــــد ملـــــــــــدة 
أســــــبــــــوعــــــن، عـــــــى أن تــــتــــبــــع بــــانــــتــــظــــار 
اإلجـــــــــــــــــــــراءات الـــــحـــــكـــــومـــــيـــــة بـــــالـــــشـــــارقـــــة 
بـــــــــــــاملـــــــــــــوعـــــــــــــد الــــــــــــــــــــــــــذي يــــــــــســــــــــمــــــــــح بـــــــــــعـــــــــــودة 

التدريبات داخل الصاالت«. 
وأضــــــــاف: »وضــــــع اتــــحــــاد الــســلــة 
تاريخ 19 يوليو املقبل موعداً نهائياً 
ملـــــخـــــاطـــــبـــــة األنـــــــــديـــــــــة لـــــتـــــأكـــــيـــــد الـــــــعـــــــودة 
ــــلـــــة لـــــــــلـــــــــدوري يف أغـــــســـــطـــــس،  ــــتـــــمـ املـــــحـ
وهـــــــو مـــــا دفــــعــــنــــا إىل وضـــــــع ســـيـــنـــاريـــو 
ثــان يف حــال وجــود أيــة معوقات قد 
تـــــدفـــــع بــــتــــأجــــيــــل الــــــعــــــودة إىل مـــرحـــلـــة 
ــــقــــــة، بــــحــــيــــث تـــنـــطـــلـــق يف الـــنـــصـــف  الحــ
الثاين من يوليو، وضمن الخطوات 
ذاتـــهـــا عـــرب أســـبـــوعـــن مـــن الــتــدريــبــات 
عـــــــــن بـــــــعـــــــد، مـــــتـــــبـــــوعـــــة بـــــــالـــــــتـــــــدريـــــــب يف 
مـــجـــمـــوعـــات صــــغــــرة ملـــــدة 14 يــــومــــاً، 
ومـــــــــن ثـــــــم دخــــــــــول الـــــفـــــريـــــق كـــــــامـــــــاً يف 

التدريبات«.

 في بطولة كأس 
ً
مشاركا

اإلمارات للياقة البدنية
»عن بعد«

تـــنـــطـــلـــق الــــــيــــــوم مــــنــــافــــســــات بـــطـــولـــة 
كأس اإلمارات للياقة البدنية )عن 
بــــــــــــــعــــــــــــــد(، الــــــــــــتــــــــــــي يـــــــنـــــــظـــــــمـــــــهـــــــا اتــــــــــحــــــــــاد 
الــــــســــــبــــــاحــــــة بــــــالــــــتــــــعــــــاون مــــــــع اتــــــحــــــاد 
كـــمـــال األجــــســــام والـــلـــيـــاقـــة الــبــدنــيــة 
الـــذي قــام بتوفر حــكــام مختصن 
لـــلـــبـــطـــولـــة الــــتــــي تـــســـتـــمـــر عـــــى مـــــدار 

يومن بمشاركة 250 رياضياً.
وقـــــــــــــــــــال نــــــــــائــــــــــب رئــــــــــيــــــــــس اتــــــــحــــــــاد 
الـــــــــــــســـــــــــــبـــــــــــــاحـــــــــــــة جـــــــــــمـــــــــــعـــــــــــة الـــــــــــبـــــــــــلـــــــــــويش 
ـــــ»اإلمـــــارات الــــيــــوم«: »إن الــبــطــولــة  لـ
اخـــــتـــــبـــــار حــــقــــيــــقــــي لـــــكـــــل الــــســــبــــاحــــن 
والسباحات باملنتخب بعد تدريب 
أكـــــر مــــن ثـــاثـــة أشــــهــــر، ومـــــن أجـــل 
رفــــــع وتــــــــرة املــــنــــافــــســــة قــــــرر االتــــحــــاد 
فتح باب املشاركة لكل املقيمن يف 

اإلمارات لتشجيع السباحن«.
ــــة قــــد  ــ ــــاحـ ــ ــبـ ــ ــ ــــــسـ وكـــــــــــــــان اتـــــــــحـــــــــاد الـ
أعــــــــلــــــــن أن الــــــبــــــطــــــولــــــة ســــــتــــــبــــــدأ عــــنــــد 
ــــهـــــراً عـــــن طـــريـــق  الــــســــاعــــة الـــثـــانـــيـــة ظـ
لـــــتـــــشـــــجـــــيـــــع  »زووم«،  بــــــــــــرنــــــــــــامــــــــــــج 
الـــــــــــــــــريـــــــــــــــــاضـــــــــــــــــيـــــــــــــــــن عـــــــــــــــــــــــى مـــــــــــــمـــــــــــــارســـــــــــــة 
الـــتـــدريـــبـــات الـــيـــومـــيـــة والـــــدخـــــول يف 

ــــبـــــات  ــــافـــــســـــات بــــــــإجــــــــراء 10 تـــــدريـ ــنـ ــ مـ
خــــــــــــــــــــــال 10 دقـــــــــــــــــائـــــــــــــــــق مـــــــــتـــــــــواصـــــــــلـــــــــة 
لــلــوصــول ألكـــر الــاعــبــن لــيــاقــة«، 
مـــشـــراً إىل أنــــه »تــــم رصــــد 30 ألــف 
درهــــــــــــــــــــــــــــــم جــــــــــــــــــوائــــــــــــــــــز لـــــــــــلـــــــــــفـــــــــــائـــــــــــزيـــــــــــن يف 

البطولة«. محترف الشارقة، األميركي جميس تايلور. À من المصدر

مدرب الشارقة عبدالحميد 
إبراهيم. À من المصدر

العب الغولف اإليطالي باراتوري سعيد 
بالبقاء في دبي خالل الحجر الصحي. 

الفرنسي بيار غاسلي حظي بالتدريب 
والرفاهية خالل االستعداد بدبي.

بطل الفوروموال 1 ألونسو يحضر إلى 
دبي لممارسة الدراجات الهوائية.

محمد أبوإسماعيل À دبي 

جمعة البلوشي:

»البطولة اختبار حقيقي 
لكل السباحين والسباحات 
بالمنتخب بعد تدريب أكثر 

من ثالثة أشهر«. 

جوني جبور À دبي

الخيال يكشف عن سيناريوهات عودة »الملك« إلى التدريبات.. ويؤكد:

سلة الشارقة تتجه لتجديد الثقة في 
عبدالحميد والمحترف األميركي

عدنان الخيال:

»وضع اتحاد السلة 19 
 
ً
يوليو المقبل موعدا

 لمخاطبة األندية 
ً
نهائيا

لتأكيد العودة المحتملة 
للدوري في شهر 

أغسطس«. 
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تـــــــــــــــــــويف والــــــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــــــدرب أســـــــــــــــتـــــــــــــــون فـــــيـــــا 
اإلنــــــــــجــــــــــلــــــــــيــــــــــزي، ديـــــــــــــــن ســــــــمــــــــيــــــــث، بــــعــــد 
اصـــابـــتـــه بــــفــــروس كــــورونــــا املــســتــجــد، 
بــــــحــــــســــــب مـــــــــــا أعـــــــــلـــــــــن أول مـــــــــــن أمـــــــس 
النادي املشارك يف الدوري االنجليزي 
ــــنـــــة  لــــــــكــــــــرة الـــــــــــقـــــــــــدم. وقــــــــــــــــال نــــــــــــــــادي مـــــديـ
برمنغهام إن رون سميث )79 عاماً(، 
كـــان يــعــاين مــن الــفــروس مــنــذ أربــعــة 

أسابيع.
وكـــــــتـــــــب يف بـــــــيـــــــان »يــــــــحــــــــزن عــــائــــلــــة 
ــــلــــــن وفــــــــــــــــاة رون  ــــعــ أســــــــــتــــــــــون فـــــــيـــــــا أن تــ
ســـمـــيـــث، والــــــد مـــدربـــنـــا الــــحــــايل ديــــن، 

عن عمر 79 عاماً«.
وتـــــابـــــع »رون الــــــــذي كــــــان يــعــيــش 
أخــــــــــــراً يف دار رعــــــايــــــة بــــعــــد تـــشـــخـــيـــص 
اصــــــــــابــــــــــتــــــــــه بــــــــــــــــــــداء الــــــــــــخــــــــــــرف قــــــــبــــــــل ســـــت 
ســـــــــــنـــــــــــوات، أصــــــــيــــــــب بــــــــالــــــــفــــــــروس مــــنــــذ 
أربعة اسابيع، وبعد فرتة وجيزة يف 
املـــــســـــتـــــشـــــفـــــى تــــــــــــويف اىل جــــــــانــــــــب أفــــــــــــراد 

عائلته«.
وأضـــــــــــــــــاف »كــــــــــــــان رون، املــــشــــجــــع 

الــدائــم ألســتــون فــيــا، يف ملعب فيا 
بـــــــارك لــــســــنــــوات عـــــديـــــدة، ونــــقــــل حــّبــه 
لـــــــلـــــــنـــــــادي اىل أبــــــــنــــــــائــــــــه. بــــــــاالضــــــــافــــــــة اىل 
وجــــــوده الــــدائــــم يف املـــبـــاريـــات الــبــيــتــيــة. 
كــــان رون شـــاهـــداً عـــى االيـــــام الــرائــعــة 
يف مايو 1982 عندما رفع فيا اللقب 

األوروبي يف روتردام«.
وســـــمـــــيـــــث لـــــيـــــس أول مــــــــــــدرب يف 
الدوري االنجليزي يخسر أحد أقاربه 
بــــــســــــبــــــب مــــــــــــــرض »كــــــــــــــوفــــــــــــــيــــــــــــــد-19«، إذ 
تــــــــــــوفــــــــــــيــــــــــــت والـــــــــــــــــــــــــــــــــــدة االســـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــاين بــــــيــــــب 
غـــــــوارديـــــــوال مــــــــدرب مـــانـــشـــســـرت ســيــتــي 

عن 82 عاماً الشهر املايض.
وخــــــــــطــــــــــا الـــــــــــــــــــــــــدوري اإلنــــــــجــــــــلــــــــيــــــــزي، 
األربــــــــــــــــــعــــــــــــــــــاء، خــــــــــطــــــــــوة إضــــــــــافــــــــــيــــــــــة نــــحــــو 

اســــتــــئــــنــــاف املـــــوســـــم الـــــــــذي تـــــوقـــــف مــنــذ 
مـــــــــــــــــــــــــــــــارس بـــــــــــســـــــــــبـــــــــــب تـــــــــــــفـــــــــــــي فـــــــــــــــــــروس 
كــــــورونــــــا، وذلـــــــك مـــــن خــــــال الـــســـمـــاح 

باالحتكاكات يف التمارين.
وجــــــاء هـــــذا الــــقــــرار الــــــذي اتــخــذتــه 
رابـــــــــــطـــــــــــة الـــــــــــــــــــــــــــــدوري، بــــــــعــــــــدمــــــــا أجـــــــــــــــازت 
الــحــكــومــة الــريــطــانــيــة األحـــد االنــتــقــال 
إىل »املــــــــــرحــــــــــلــــــــــة الــــــــثــــــــانــــــــيــــــــة« مـــــــــــن خــــطــــة 
اســــــــتــــــــئــــــــنــــــــاف مــــــــنــــــــافــــــــســــــــات املـــــــســـــــابـــــــقـــــــات 
ــــبــــــن  الـــــــــريـــــــــاضـــــــــيـــــــــة الــــــــــتــــــــــي تـــــــســـــــمـــــــح لــــــاعــ
باالحتكاك يف التدريبات، بما يف ذلك 
التصديات واملــواجــهــات، ملساعدتهم 
عـــى اســتــعــادة لــيــاقــتــهــم الــبــدنــيــة قبل 

العودة للمواجهات التنافسية.
لندن À أ.ف.ب

ذكـــــرت تـــقـــاريـــر صـــحـــافـــيـــة، أمـــــس، أن 
الــــشــــرطــــة الـــبـــلـــجـــيـــكـــيـــة ألـــــقـــــت الـــقـــبـــض 
عـــــــــــــــــى املـــــــــــــغـــــــــــــربـــــــــــــي الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدويل، املـــــــــــهـــــــــــدي 
ــــانـــــدر دو  ــــتـ كـــــارســـــيـــــا، العـــــــب فـــــريـــــق سـ
لـــيـــيـــج الـــبـــلـــجـــيـــي لــــكــــرة الــــقــــدم بــســبــب 

مشاركته يف مباراة مع زمائه.
ووفــــقــــاً لــصــحــيــفــة »هـــيـــســـريـــس« 
املغربية فــإن كــارســيــا عمد إىل خرق 
الــــــــحــــــــجــــــــر الــــــــصــــــــحــــــــي رفــــــــــقــــــــــة ســــــــتــــــــة مــــن 
زمـــــــائـــــــه يف الـــــــفـــــــريـــــــق، حـــــيـــــث خـــــاضـــــوا 
ــــريــــــق إر إف يس  ــــبــــــي فــ ــــــع العــ ــــاراة مـ ـــبــــ مـــــ

لييج املنافس بالدرجة الثالثة.
وجـــــرت املــــبــــاراة يف مــلــعــب صــغــر 
بـــعـــيـــداً عــــن األنـــــظـــــار، قـــبـــل أن يـــتـــوافـــد 
عشرات املشجعن ملتابعة اللقاء، ما 
اســــــتــــــدعــــــى تـــــــدخـــــــل األمـــــــــــــــن. وبــــحــــســــب 
ــــفـــــة املــــــغــــــربــــــيــــــة فـــــــــــإن الـــــشـــــرطـــــة  ــــيـ الـــــصـــــحـ
حـــــــقـــــــقـــــــت مـــــــــــــع كــــــــــارســــــــــيــــــــــا وزمـــــــــــــائـــــــــــــه، 
ووضـــعـــتـــهـــم تـــحـــت املـــراقـــبـــة يف انــتــظــار 
أن يــــــــــصــــــــــدر يف حـــــــقـــــــهـــــــم قـــــــــــــــــــــــرار، بــــعــــد 
خــرقــهــم لــلــحــجــر الــصــحــي واملــســاهــمــة 
يف تجمع الجماهر، وهو األمر الذي 
ــــــن االحـــــــــــرتازيـــــــــــة الــــتــــي  ــــوانـ ــ ــــقـ ــ ُيــــــخــــــالــــــف الـ
وضعتها الحكومة البلجيكية للحد 

من انتشار وباء »كورونا«.
وأضافت الصحيفة أن الشرطة 
أخرت رئيس نادي ستاندر دو لييج 
ــــويــــــة الــــــاعــــــبــــــن املــــــــتــــــــورطــــــــن، ومــــــن  ــــهــ بــ
ُتــــــــــصــــــــــدر  املـــــــــــتـــــــــــوقـــــــــــع أن 
عـــــــقـــــــوبـــــــات مــــالــــيــــة 

ـــــائــــــه يف الــــفــــريــــق.  بــــحــــق كــــارســــيــــا وزمـ
وشـــــــــــــــــارك يف املــــــــــــبــــــــــــاراة مـــــجـــــمـــــوعـــــة مـــن 
الـــاعـــبـــن، بــيــنــهــم زمـــيـــل كـــارســـيـــا يف 
ستاندر، سامويل باستيان، وكذلك 
الـــــاعـــــبـــــن الــــســــابــــقــــن لــــلــــفــــريــــق، بــــول 
خــــــــوســــــــيــــــــه وجـــــــــــونـــــــــــيـــــــــــور إدمــــــــيــــــــلــــــــســــــــون. 
وجــــــــــرت املــــــــبــــــــاراة يف مــــنــــطــــقــــة »البــــــــاس 

موس«، يف مدينة لييج.
وقــــال أحـــد الــشــهــود يف الــواقــعــة 
ملـــوقـــع »ســـتـــود إنـــفـــو« الــبــلــجــيــي، إنــه 
رأى تــجــمــعــاً يف تــلــك املــنــطــقــة، وعــلــم 
أنــهــا مــبــاراة كــرة قــدم، فتوجه إليهم 
ــــتـــــوقـــــف وعـــــــدم  ــــالـ ــــبــــــن بـ وطـــــــالـــــــب الــــــاعــ
ــــتـــــجـــــمـــــع يف ظـــــــل الـــــــــظـــــــــروف الـــــراهـــــنـــــة  الـ
بــســبــب فـــــروس كــــورونــــا، لــكــنــهــم لــم 
يـــــســـــتـــــمـــــعـــــوا لـــــــــــه، خـــــــصـــــــوصـــــــاً بــــــعــــــد أن 
نصحهم بــأن يــكــونــوا قـــدوة لغرهم. 
بــعــد ذلـــك قـــام بـــاالتـــصـــال بــالــشــرطــة، 
الــــتــــي لــــم تـــتـــأخـــر، وقــــدمــــت إىل املـــكـــان 
واعــتــقــلــت جــمــيــع املـــشـــاركـــن بــانــتــظــار 
عــــــرضــــــهــــــم عـــــــــى املـــــــحـــــــاكـــــــمـــــــة، حــــيــــث 

يــــــــتــــــــوقــــــــع أن يـــــــتـــــــلـــــــقـــــــوا عــــــــقــــــــوبــــــــة مـــــالـــــيـــــة 
وتوبيخاً.

مــــن جـــانـــبـــه، قـــــال أحـــــد الـــاعـــبـــن 
املــــــــشــــــــاركــــــــن إنــــــــهــــــــم كـــــــــانـــــــــوا يــــــحــــــرتمــــــون 
االجـــــراءات، ولــم يــعــتــقــدوا أن املــبــاراة 
ســـــتـــــؤثـــــر ســـــلـــــبـــــاً يف الـــــــــنـــــــــاس، أو أنــــهــــم 
ســـــــيـــــــســـــــهـــــــمـــــــون يف انــــــــــتــــــــــشــــــــــار فـــــــــــــروس 
كورونا، وأبدى اعتذاره عن املشاركة.
دبي À اإلمارات اليوم وأ.ف.ب

كان يعيش في دار للرعاية خالف فيها قوانين الحجر الصحي ومنع التجّمعات

مدرب أستون فيال يفقد والده 
بسبب فيروس كورونا

مباراة كرة قدم تتسّبب   
في اعتقال الدولي المغربي 

كارسيال في بلجيكا

سبق لمدرب مان سيتي غوارديوال 
أن فقد والدته بسبب الفيروس.

مجموعة من العبي ستاندر وفرق 
أخرى شاركوا في المباراة.

قال عمدة مدينة ميونيخ، ديرت ريرت، 
إنه لن يتم السماح لبايرن ميونيخ، 
إذا تـــــــــوج بــــلــــقــــب الــــــــــــــــــدوري، أن يـــقـــيـــم 
ــــامـــــة  ــــاً يف الــــــســــــاحــــــة الـــــعـ ــــمــ حـــــــفـــــــاً ضــــــخــ
بــــاملــــديــــنــــة »مـــــــاريـــــــن بــــــاتــــــز« مـــثـــلـــمـــا كــــان 

يحدث يف السنوات السابقة.
وقـــــــــــــــــال ريـــــــــــــرت لـــــصـــــحـــــيـــــفـــــة »بــــــيــــــلــــــد« 
ــــيـــــة أمــــــــس: »لــــــأســــــف، ال يــمــكــن  األملـــــانـ
تــــــخــــــيــــــل إقــــــــــامــــــــــة االحـــــــــتـــــــــفـــــــــال الــــــســــــنــــــوي 
بتتويج بــايــرن ميونيخ بلقب الــدوري 
يف مارين باتز هــذا العام، ليس ألن 
ــــرقــــــم الـــــقـــــيـــــايس يف  الـــــفـــــريـــــق صـــــاحـــــب الــ
ــــقــــــب الـــــــــــــــدوري  ــــلــ عــــــــــــدد مـــــــــــــــرات الـــــــــفـــــــــوز بــ
يــفــتــقــد الــنــجــاح الـــريـــايض، ولــكــن بكل 
تـــــــــأكـــــــــيـــــــــد بــــــــســــــــبــــــــب الـــــــــــقـــــــــــيـــــــــــود املــــــتــــــعــــــلــــــقــــــة 

بفروس كورونا«.
وبعد أن فاز بايرن عى بوروسيا 
دورتــــــمــــــونــــــد 1 /   صـــــفـــــر، يـــــــوم الــــثــــاثــــاء 
املــــــــايض، اقـــــــرتب الــــفــــريــــق مــــن الـــتـــتـــويـــج 
بــلــقــبــه الـــثـــامـــن عـــى الــــتــــوايل. ويــتــصــدر 
بـــــايـــــرن جـــــــــدول الــــرتتــــيــــب بـــــفـــــارق ســبــع 
نقاط عى دورتموند، صاحب املركز 

الثاين بجدول الرتتيب.
ومــع تبقي ست مباريات، أعلن 
الــنــادي أن التتويج بلقب الـــدوري لم 
يحسم بعد، وأنه ال يوجد أي إشارة 
عـــــن كـــيـــفـــيـــة االحــــتــــفــــال بـــالـــلـــقـــب الـــــذي 
اقـــــرتب مــنــه الـــفـــريـــق، وفـــقـــاً لــصــحــيــفــة 

بيلد.
برلين À د.ب.أ

البايرن ممنوع من االحتفال بلقب 
ين بالتز« الدوري في ساحة »مار

ســـيـــعـــود لــــقــــاء رومـــــــا يف الـــــــدوري 
املــــايس أللـــعـــاب الـــقـــوى، املــنــقــول 
ســـــــــــــابـــــــــــــقـــــــــــــاً إىل مـــــــــــديـــــــــــنـــــــــــة نـــــــــــابـــــــــــويل 
ــبــــــب اســـــتـــــضـــــافـــــة  ــ الــــــجــــــنــــــوبــــــيــــــة بــــــســ
كأس أوروبا 2020 لكرة القدم، 
إىل الــــــــــعــــــــــاصــــــــــمــــــــــة االيــــــــــطــــــــــالــــــــــيــــــــــة، 
بــحــســب مــــا أعـــلـــن اتــــحــــاد الـــقـــوى 

اإليطايل أمس.
وكـــــان لـــقـــاء »بـــيـــيـــرتو مــيــنــيــا« 
قد نقل يف بادئ األمر اىل ملعب 
ســــــــــــــــان بــــــــــــاولــــــــــــو يف نــــــــــــــابــــــــــــــويل، ألن 
املـــــلـــــعـــــب األوملـــــــــبـــــــــي يف رومـــــــــــــا كـــــان 
ســــيــــســــتــــضــــيــــف مــــــــبــــــــاريــــــــات ضـــمـــن 
نهايئ كأس أوروبا 2020 يف كرة 

القدم.
لكن بسبب تفي فــروس 
ـــيـــــل  ـــأجــ كــــــــــــورونــــــــــــا املــــــســــــتــــــجــــــد تــــــــــم تــ
الـــــــبـــــــطـــــــولـــــــة الــــــــــقــــــــــاريــــــــــة إىل صــــيــــف 

2021، وأعيدت جدولة مراحل 
الـــــــــــــــدوري املـــــــــــــايس، فــــــبــــــات مــــوعــــد 
الحدث االيطايل يف 17 سبتمر، 
ــــنـــــي إمـــــكـــــانـــــيـــــة عــــــــودتــــــــه اىل  مــــــــا يـــــعـ

روما.
ــــلـــــعـــــب  ــــــن لـــــــــن يــــــــقــــــــام يف املـ ــــكـ ــ لـ
االوملــــــــــبــــــــــي بـــــــــل يف »ســــــــتــــــــاديــــــــو دي 
ــــارمـــــي« الـــصـــغـــر، املــــحــــاط بـــــ64  مـ
تـــــــــمـــــــــثـــــــــاالً رخـــــــــــامـــــــــــيـــــــــــاً، حــــــــيــــــــث كــــــــان 
الــريــاضــيــون يــتــدربــون عـــادة قبل 

الحدث الروماين.
وقـــــــــــــــــــــــــــــــال رئــــــــــــــــيــــــــــــــــس االتــــــــــــــــحــــــــــــــــاد 
اإليطايل للقوى، ألفيو غومي، 
يف بيان: »ستكون حفلة ذهبية 
لـــلـــطـــلـــيـــان، أجـــمـــل واجــــهــــة لــهــم. 
لــكــن لـــم يــقــل أحـــد إنـــه لـــن يــكــون 

هناك أبطال أجانب«. 
روما À أ.ف.ب

ســــــيــــــتــــــأجــــــل دخـــــــــــــــول كــــــــوبــــــــي بــــــرايــــــنــــــت، 
أســـــــــــــطـــــــــــــورة لــــــــــــــوس أنـــــــــجـــــــــلـــــــــوس لـــــيـــــكـــــرز 
الراحل مطلع العام الجاري بحادث 
تــحــطــم مــروحــيــة، إىل قــاعــة مــشــاهــر 
الـــدوري االمـــريك ملحرتيف كــرة السلة 
تــــــبــــــعــــــات  بـــــــســـــــبـــــــب   ،2021 عــــــــــــــــام  إىل 
فـــروس كــورونــا املستجد بحسب ما 
ــيــــــة أول مــــن  ــ ــــافــ ــــحــ ذكـــــــــــــــرت تـــــــقـــــــاريـــــــر صــ

أمس.
ولــــــقــــــي بـــــرايـــــنـــــت وابـــــنـــــتـــــه وســـبـــعـــة 
آخـــــرون مــصــرعــهــم يف حـــــادث تحطم 
مروحية شرق لوس أنجلوس يف 26 

يناير املايض.
وصدمت هذه الفاجعة عالم 

الـــريـــاضـــة، خـــصـــوصـــاً دوري كـــرة 
السلة االمريك، الذي توقفت 
مـــــــــــــــارس   11 مـــــــــنـــــــــافـــــــــســـــــــاتـــــــــه يف 

بــــــــــســــــــــبــــــــــب تــــــــــــفــــــــــــي فــــــــــــــــــروس 
كورونا.

وكـــان مــقــرراً اعتماد 
قـــــــــــــاعـــــــــــــة  بــــــــــــــــــــرايــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــت يف 
املــــــشــــــاهــــــر »هـــــــــــــول أوف 
 29 يف  يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم«،  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
أغــــــســــــطــــــس املــــــقــــــبــــــل، يف 

مــقــر نــايــســمــيــث لــكــرة الــســلــة 
يف ماساشوسيتس.

واىل جانب براينت، الراحل عن 
41 عــــــــــــــــــامــــــــــــــــــاً، كــــــــــــــــــــان مــــــــــــــــــقــــــــــــــــــرراً دخـــــــــــــــول 
الـــــعـــــمـــــاقـــــن تـــــيـــــم دنـــــــكـــــــان نـــــجـــــم ســـــان 
انــــــتــــــونــــــيــــــو ســــــــبــــــــرز الــــــــســــــــابــــــــق، وكــــيــــفــــن 
غارنيت املتّوج مع بوسطن سلتيكس 

يف 2008، وســتــة أشــخــاص آخــريــن، 
بــــــيــــــد أن هــــــــــــذه الـــــــخـــــــطـــــــوة تــــــأجــــــلــــــت اىل 
الــــعــــام املـــقـــبـــل بـــســـبـــب تـــفـــي فــــروس 

كورونا املستجد.
لوس أنجلوس À أ.ف.ب

تأجيل كأس أوروبا يعيد الدوري 
الماسي للقوى إلى روما

ر دخول الراحل براينت 
ّ
»كورونا« يؤخ

قاعة المشاهير

 من إحراز لقب الموسم الجاري. À  من المصدر
ً
 جدا

ً
البايرن بات قريبا

 بسبب »كورونا«. À  من المصدر
ً
الدوري الماسي متوقف حاليا

نجم السلة 
األميركي الراحل 

براينت. À من المصدر

الدولي المغربي والعب ستاندر 
دو لييج البلجيكي مهدي 

كارسيال. À من المصدر

اللقاء الغير القانوني استقطب 
بعض الجماهير، ما استدعى 

ل الشرطة.
ّ
تدخ

مدرب أستون فيال دين سميث. À من المصدر
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خالد جالل.. يعود 
إلى الدراجة

سلطان السويدي 
يجمع بين التايكواندو 

والغوص التراثي
حــــــــــرص العــــــــــب فــــــريــــــق الــــــنــــــصــــــر، خــــالــــد 
ــــيـــــة  جـــــــــــــال، عــــــــى شـــــــــــــراء دراجـــــــــــــــة هـــــوائـ
جـــــــــــــديـــــــــــــدة بـــــــــمـــــــــجـــــــــرد عــــــــــــــــــــــودة الــــــــنــــــــشــــــــاط 
الـــريـــايض يف دبــــي، وعــلــق عــى عــودتــه 
ــــابـــــه  ــــــب بــــــــــالــــــــــدراجــــــــــة عــــــــــى حـــــسـ ــــــدريـ ــتـ ــ ــ ـــلـ ــ لــ
الــــــــــــشــــــــــــخــــــــــــي يف مــــــــــــــوقــــــــــــــع الــــــــــــتــــــــــــواصــــــــــــل 
االجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــي »إنـــــــــســـــــــتـــــــــغـــــــــرام«: »أهــــــــــــاً 
بــالــعــودة«. ونــجــح خــالــد جــال خال 
الــــتــــدريــــب األول يف قـــطـــع مـــســـافـــة 17 

كم يف ساعة واحدة.

يعشق العب املنتخب الوطني ونادي 
الـــــــــــشـــــــــــارقـــــــــــة لـــــــــــريـــــــــــاضـــــــــــات الــــــــــــــدفــــــــــــــاع عــــن 
النفس بالتايكواندو، سلطان محمد 
السويدي، رياضة الغوص الرتاثية، 
مـــســـتـــفـــيـــداً مـــــن كــــونــــه ســــبــــاحــــاً مـــــاهـــــراً. 
وقــال سلطان لـــ»اإلمــارات الــيــوم« إنه 
يــــعــــمــــل عـــــــى تـــــقـــــي كـــــــل أخـــــــبـــــــار هـــــذه 
ــــتـــــوقـــــف  الــــــــريــــــــاضــــــــة، مـــــســـــتـــــفـــــيـــــداً مــــــــن الـ
الــــــــــحــــــــــايل بــــــســــــبــــــب فــــــــــــــــروس كــــــــــورونــــــــــا، 
وشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد عــــــــــــــــــــــــى أنــــــــــــــــه 

سيعود 
ملمارستها 

ــــمـــــجـــــرد انــــتــــهــــاء  بـ
أزمـــــــــــــــــــــة فـــــــــــــروس 

كورونا.
كــــــشــــــف العــــــــــــب الـــــــــشـــــــــارقـــــــــة، اإليــــــــطــــــــايل 
الربازييل إيغور كورنادو، عن إجادته 
للعبة كـــرة الــطــاولــة، حــســب مــا نشر 
عــــــــــى حـــــــســـــــابـــــــه الـــــــشـــــــخـــــــي يف مـــــوقـــــع 
تــــــــــبــــــــــادل الــــــــــصــــــــــور ومــــــــقــــــــاطــــــــع الـــــفـــــيـــــديـــــو 
»إنــســتــغــرام«، إذ نــشــر مــقــطــع فيديو 
ــــاء تـــفـــوقـــه عـــــى زمـــيـــلـــه يف »املــــلــــك«  ــنـ ــ أثـ

الربازييل كايو لوكاس.

كافاني مطلوب 
عب في 

ّ
لل

اإلمارات

أحمد طارق ■ دبي

ذكــــرت صــحــيــفــة »ســـوبـــر ســكــوديــتــو« اإليــطــالــيــة أن الــاعــب 
األوروغوياين إدينسون كافاين تلقى عرضاً من أحد أندية 
دوري الخليج العربي دون أن تذكر اسم النادي، لانتقال 
إىل صــفــوفــه بــدايــة مــن املــوســم املــقــبــل، الفــتــة إىل أن العــب 
ــــه عـــــــــــروض أخـــــــرى  ــــديــ بـــــــاريـــــــس ســـــــــان جـــــــرمـــــــان الــــــفــــــرنــــــي، لــ

يفاضل بينها.
ــــتـــــي تـــلـــقـــاهـــا  وأوضــــــحــــــت أن أقــــــــوى الــــــعــــــروض املــــــاديــــــة الـ
الـــــدويل األوروغـــــويـــــاين كـــانـــت مـــن دوري الــخــلــيــج الــعــربــي، 
وأحد األندية اليابانية، بينما أشارت إىل أن أندية أتلتيكو 
مــدريــد اإلســـبـــاين وإنـــرت مــيــان اإليـــطـــايل ونـــابـــويل اإليــطــايل، 
تسعى لكسب خدمات الاعب البالغ من العمر 33 عاماً.
وبينت أن كــافــاين لــن يستمر يف صفوف بــاريــس سان 
جــــرمــــان يف املــــوســــم املـــقـــبـــل، وأنــــــه قــــد يـــمـــيـــل إىل الــعــاطــفــة 
ــــابــــــويل اإليــــــطــــــايل الـــــــــذي لــــعــــب يف  ويــــخــــتــــار فــــريــــقــــه الــــســــابــــق نــ
صفوفه يف الفرتة من 2010 إىل 2013، قبل أن ينتقل إىل 
ســـــان جــــرمــــان ويـــلـــعـــب ســـبـــعـــة مــــواســــم مــــع بـــطـــل الــــــدوري 

الفرني.
وأضافت: »كافاين تلقى عرضاً آخر من بوكا جونيورز 
األرجنتيني، ولكن لم يصل إىل املستوى الرسمي، واألمر 
نــــفــــســــه بــــــوجــــــود عــــــــــروض أخــــــــــرى مــــــن الــــــــربازيــــــــل والـــــــواليـــــــات 

املــتــحــدة األمـــركـــيـــة«. ويــعــد كـــافـــاين مـــن أبــــرز املــهــاجــمــن يف 
مـــنـــتـــخـــب أوروغــــــــــــواي يف الـــــوقـــــت الـــــحـــــايل، إىل جــــانــــب نــجــم 
ــــبـــــاين، لـــويـــس ســـــواريـــــز، إذ بـــــدأ مــــشــــواره يف  بـــرشـــلـــونـــة اإلسـ
نــادي دانوبيو األوروغــويــاين يف فريق تحت 19 سنة، قبل 
أن يحرتف يف سن مبكر بانتقاله إىل بالرمو اإليطايل بعمر 

20 عاماً يف 2007 مقابل خمسة ماين يورو.
ــــابـــــويل  ــــقـــــل إىل نـ ــتـ ــ ــــا انـ ــــنـــــدمـ وكـــــــانـــــــت بـــــــدايـــــــة نــــجــــومــــيــــتــــه عـ
اإليطايل يف 2010 عى سبيل اإلعارة مقابل خمسة ماين 
يورو، قبل أن يتعاقد معه بصورة نهائية يف 2011 مقابل 
12 مــلــيــون يــــورو، بــيــنــمــا انــضــم إىل ســـان جــرمــان يف 2013 

بصفقة بلغت 64.5 مليون يورو.
وحقق كافاين لقب هداف الدوري اإليطايل يف 2013 
بإحراز 29 هدفاً، كما حقق لقب هداف الدوري الفرني 
مــرتــن يف 2017 بــرصــيــد 35 هـــدفـــاً، ويف 2018 بــرصــيــد 28 
هدفاً، بينما كان هداف تصفيات أمركا الجنوبية املؤهلة 

إىل كأس العالم روسيا 2018 برصيد 10 أهداف.
يذكر أن دوري الخليج العربي، شهد انضمام العديد 
مــن الــنــجــوم الــعــاملــيــن، أبــرزهــم الــهــولــنــدي فيليب كــوكــو، 
الليبري جــورج ويــا، الغاين عبيدي بيليه، اإليطايل لوكا 
توين، اإليطايل فابيو كانافارو، الفرني ديفيد تريزيغيه، 
هـــوغـــو فـــيـــانـــا، لـــوكـــاس نـــيـــل، كـــواريـــزمـــا، أســــامــــواه جــيــان، 

وآخرهم اإلسباين نيغريدو.

نجوم كبار سبق لهم 
اللعب في اإلمارات، 

أمثال كوكو وجورج ويا 
والغاني بيليه 

وكانافارو وتريزيغيه، 
وآخرهم نيغريدو.

تسديدات

حميد نعمان ■ دبي 

هـــــــــــــاجـــــــــــــم الـــــــــــــصـــــــــــــحـــــــــــــايف واإلعــــــــــــــــامــــــــــــــــي 
اإلســـبـــاين الــشــهــر واملـــثـــر لــلــجــدل، 
ألــــــــفــــــــونــــــــســــــــو أوســـــــــــــيـــــــــــــا، نــــــــجــــــــم ريــــــــــــال 
مدريد اإلسباين إيسكو، وزوجته 
سارا ساالمو، بسبب تغريدة ضد 
أثـــريـــاء الــعــاصــمــة اإلســبــانــيــة أيــدهــا 
إيــســكــو بــاإلعــجــاب. وطــالــب أوســيــا 
بــطــرد إيسكو مــن الــفــريــق العريق. 
وكــــان إيــســكــو قـــد أعــجــب بــتــغــريــدة 
تـــــــــــصـــــــــــف أثــــــــــــــــــريــــــــــــــــــاء مـــــــــــــــدريـــــــــــــــد الـــــــــــذيـــــــــــن 
يـــــــــقـــــــــطـــــــــنـــــــــون الـــــــــــــضـــــــــــــواحـــــــــــــي الــــــــــراقــــــــــيــــــــــة 
ويـــــــــطـــــــــلـــــــــق عـــــــلـــــــيـــــــهـــــــم »كـــــــــــايـــــــــــتـــــــــــانـــــــــــوز«، 

بـ»املجرمن«. 
واشــــــتــــــبــــــك الـــــــطـــــــرفـــــــان يف الـــــتـــــواصـــــل 
االجـــــــــــــــتـــــــــــــــمـــــــــــــــاعـــــــــــــــي، والــــــــــــــتــــــــــــــحــــــــــــــق بـــــــهـــــــم 
ــــــة مـــــــــــن اإلســــــــــــبــــــــــــان الـــــــذيـــــــن  ــــــجـــــــمـــــــوعـ مـ
أيدوا إيسكو وزوجته، عى اعتبار 
أن أثــريــاء الــعــاصــمــة ال يــلــقــون بــاالً 
لــلــتــضــامــن االجـــتـــمـــاعـــي، خــصــوصــاً 
ــــنــــــة بـــســـبـــب  يف ظــــــل األوضـــــــــــــاع الــــــراهــ

جــــــــــائــــــــــحــــــــــة »كـــــــــــــــــــــــورونـــــــــــــــــــــــا«، كــــــــــمــــــــــا تــــــم 
الـــــــتـــــــطـــــــرق إىل مـــــــــوضـــــــــوع مـــــصـــــارعـــــة 

الـــــــــــــثـــــــــــــران، وانــــــــتــــــــقــــــــد فـــــــيـــــــه األثــــــــــريــــــــــاء 
أيــــــــضــــــــاً، خــــــصــــــوصــــــاً أن أوســـــــيـــــــا بـــن 

املؤيدين لهذه الرياضة.
وقالت صحيفة »ماركا«، أمس، 
إن أوســـــــيـــــــا طــــــالــــــب رئــــــيــــــس الــــــنــــــادي 
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إعالمي إسباني يسّب نجم ريال 
مدريد إيسكو ويطالب بطرده 

إيسكو مع زوجته سارا ساالمو. ■من المصدر

رمسة مالعب
sports@emaratalyoum.com

مفاوضات
فشلت املفاوضات الجارية بني أحد أندية 

دبي، والعب دويل من أبوظبي، للمرة الثانية 
عىل التوايل، بسبب خالفات عىل النواحي 
املادية، إذ يتمسك الالعب بالحصول عىل 

خمسة ماليني درهم يف املوسم، فيما توقف 
عرض النادي عند 2.4 مليون درهم.

»غيث«
استعانت جماهري أحد أندية دوري الخليج 

العربي بصورة الربنامج الرمضاين الشهري 
»غيث«،  دون أن تدّون عليها أي تعليق، يف 

إشارة لحاجة النادي للمساعدة، بعد أن 
أبدى أكرث من ناٍد التعاقد مع العبيه. 

نيغريدو
رفض العب النصر السابق، اإلسباين ألفارو 

نيغريدو، عرضاً لالنتقال إىل أحد األندية 
الرتكية، حسب ما ذكرت صحيفة »سبور 

إكس« الرتكية، التي أشارت إىل أن نيغريدو 
أبدى رغبته يف ختام مشواره باللعب يف 

إسبانيا. 

توثيق
نشر نادي الشارقة عىل صفحته عرب »تويرت« 

سلسلة وثائقية لخص خاللها مشوار الفريق 
األول لكرة القدم نحو التتويج بلقب دوري 
الخليج العربي املوسم املايض، وهو اللقب 

السادس له. وتطرق النادي إىل أبرز العناصر 
التي أدت إىل الفوز باللقب، وأبرز الالعبني 

الذين صنعوا هذا اإلنجاز، والدور الكبري الذي 
قام به الجمهور.

عقد
استغرب العب مؤثر يف أحد أندية دوري 
الدرجة األوىل التي تسعى للصعود إىل 

املحرتفني، سبب عدم تواصل إدارة ناديه معه 
بخصوص تجديد عقده، بالرغم من كونه من 

العناصر املهمة يف املوسمني املاضيني، 
خصوصاً أنه رفض عقداً مغرياً أخرياً بتوصية 

من اإلدارة نفسها.

رسالة
وّجه رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة عيل 

سالم املدفع، عرب حسابه عىل »تويرت«، رسالة 
شكر إىل جميع القائمني عىل الحسابات 
الجماهريية، التي وصفها بأنها تعمل يف 

صمت، ولهدف واحد فقط هو نادي الشارقة، 
مشرياً إىل أنه يشرفهم يف النادي التعاون مع 

القائمني عىل هذه املنصات الخاصة، ومع 
اإلخوة املشرفني عىل منصات النادي الرسمية.

كورنادو يتفّوق على 
كايو في كرة الطاولة

إيسكو أبدى إعجابه 
بتغريدة تهاجم أثرياء 

العاصمة اإلسبانية.

ى 
ّ

ًالنجم األوروغوياني تلق
 مغريا

ً
 ماليا

ً
عرضا

المهاجم األوروغوياني 
إدينسون كافاني.              

À  من المصدر



اإلعالنات المبوبة

احجز إعالنك مباشـرة عبر 

SMS: 5125SMS: 5071

لإلعالن العادي أرسل
 رسالة نصية على الرقم

لإلعالن الملون أرسل 
رسالة نصية على الرقم
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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 ، 3600 قدم

6 غرف ، 5 حمامات ، علي شارع وسكة
السعر : ١.٢50 مليون درهم »قابل للتفاوض«

)5-29(     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

للبيع فلل 
يف ند الشبا ، ٤ و 5 غرف 

األسعار تبدأ من : ٢.350 مليون درهم 
)5-29(     97١528702833

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

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 : 45000 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 اإلحتاد اإلمارات وجمعية اإلسكان 

)5-29(     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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