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ًشرطة دبي: فترة تقييد الحركة في اإلمارة تبدأ من الساعة الـ 11 مساًء 
»التعقيم الوطني« من الـ 1٠ مساًء حتى الـ 6 صباحا

عّدلت وزارتا الصحة ووقاية املجتمع 
والــــداخــــلــــيــــة والـــهـــيـــئـــة الـــوطـــنـــيـــة إلدارة 
الــــــــــــــــطــــــــــــــــوارئ واألزمــــــــــــــــــــــــــــــات والــــــــــــــــكــــــــــــــــوارث، 
برنامج التعقيم الوطني ليصبح من 

ــــاًء إىل الــــــســــــادســــــة مـــن  ــ ــــــسـ الــــــعــــــاشــــــرة مـ
صــبــاح الــيــوم الــتــايل، بـــدالً مــن الثامنة 

مساًء حتى السادسة صباحاً.
يـــــــــســـــــــري الـــــــتـــــــعـــــــديـــــــل اعـــــــــــتـــــــــــبـــــــــــاراً مــــن 
ــــامـــــر  الــــــــــــيــــــــــــوم، واســـــــُتـــــــثـــــــنـــــــيـــــــت مـــــــنـــــــه مـــــضـ
سباقات الهجن، لتكون من العاشرة 

مساًء حتى الخامسة صباحاً.
ويـــــــــأيت الــــــقــــــرار يف إطـــــــــار الـــتـــســـهـــيـــل 
ــــيـــــمـــــن ومـــنـــحـــهـــم  عـــــــى املــــــواطــــــنــــــن واملـــــقـ
فــــــــرصــــــــة أكـــــــــــــر لـــــــقـــــــضـــــــاء احـــــتـــــيـــــاجـــــاتـــــهـــــم 
الــــــــــــضــــــــــــروريــــــــــــة والـــــــــــقـــــــــــيـــــــــــام بــــــــمــــــــا تــــتــــطــــلــــبــــه 
الــــــــــــــــــحــــــــــــــــــاالت الــــــــــــحــــــــــــرجــــــــــــة مـــــــــــــــن مـــــــتـــــــابـــــــعـــــــة 

واهــــــــــــتــــــــــــمــــــــــــام، إضــــــــــــافــــــــــــة إىل مـــــــســـــــاعـــــــدة 
الـــــــنـــــــشـــــــاط االقـــــــــتـــــــــصـــــــــادي عـــــــــى الـــــتـــــعـــــايف 
الـــــــــــــتـــــــــــــدريـــــــــــــجـــــــــــــي، وتـــــــــنـــــــــشـــــــــيـــــــــط الـــــــــحـــــــــركـــــــــة 
الــتــجــاريــة، وعــــدم تــعــطــيــل الــقــطــاعــات 

األساسية املهمة بالدولة.
وأكد القرار االستمرار يف السماح 

ملنافذ بيع املواد الغذائية والجمعيات 
الــتــعــاونــيــة والــبــقــالــة والــســوبــرمــاركــت 
والصيدليات، بالعمل عى مدار الـ٢٤ 

ساعة.
إىل ذلــــك، أوضـــحـــت شــرطــة دبــي 
أن فـــرة تقييد الــحــركــة خـــال بــرنــامــج 

الــتــعــقــيــم الـــوطـــنـــي يف إمـــــــارة دبـــــي تــبــدأ 
مــــــــــــن الــــــــــســــــــــاعــــــــــة الـــــــــــــــــــــــــ١١ مــــــــــــســــــــــــاًء وحــــــتــــــى 

السادسة صباحاً.

 وام À أبوظبي

لتوفير مستلزماتهم األساسية ودعمهم

متابعة ذكية لمرضى »العزل 
المنزلي« في أبوظبي

ــــبــــــي  ــــــة يف أبــــــوظــ ــــحـ ــ ــــــصـ أكـــــــــــــــدت دائــــــــــــــــــرة الـ
ضــــــــــــــرورة تــــســــجــــيــــل الـــــــــحـــــــــاالت املــــؤهــــلــــة 
للعزل املنزيل، يف نظام مركز أبوظبي 
للصحة العامة، حتى يتسنى لفريق 
ــــلـــــزمـــــات الــــرئــــيــــســــة  ــــتـ ــــز تــــــوفــــــر املـــــسـ ــ ــــركـ ــ املـ
لــهــم، ودعــمــهــم خــــال فــــرة الــعــزل، 

وتوفر ساعات ذكية ملتابعتهم.
وأوضـــــــحـــــــت الــــــــدائــــــــرة أن الـــطـــبـــيـــب 
املــعــالــج عليه اتــخــاذ قـــرار عــزل املــريــض 
املصاب بـ»كوفيد-١9« يف املنزل، بناًء 
عى الفحص واالختبار املبديئ أو عند 
الــتــشــخــيــص املـــــؤكـــــد. ويـــمـــكـــن الــســمــاح 
بـــــــخـــــــروج املـــــــريـــــــض مـــــــن املــــســــتــــشــــفــــى إىل 
الــــــــــــــــعــــــــــــــــزل املــــــــــــــــنــــــــــــــــزيل يف حـــــــــــــــــــــال تـــــــحـــــــّســـــــن 
األعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراض، وبــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــاًء عـــــــــــــــــى وضـــــــــعـــــــــه 
ــــريــــــري، ملــــنــــع حـــــــــدوث ضــــغــــط عــى  الــــــســ
املنشآت الصحية، وضمان االستفادة 
الــــــــقــــــــصــــــــوى مــــــــــن املــــــــــــــــــــــــوارد، إضــــــــــافــــــــــة إىل 

ضمان استدامة الخدمات الصحية.
وحـــــددت الــــدائــــرة )عــــى مــوقــعــهــا 

ــــا  ــ ــــرهـ ــ ــــوافـ ــ ــــــب تـ ــــــجـ ــــــر يـ ــــايـ ــ ــــعـ ــ الـــــــــرســـــــــمـــــــــي( مـ
التــخــاذ قـــرار عـــزل املــصــاب بـــ»كــورونــا« 
يف املنزل، بينها أن يكون من البالغن 

)فوق سن ١8 عاماً(.

عمرو بيومي À أبوظبي

ســـــــجـــــــلـــــــت أســــــــــــعــــــــــــار الــــــــــــــذهــــــــــــــب، نــــــهــــــايــــــة 
األسبوع املايض، انخفاضات راوحت 
قيمتها بــن درهـــم ودرهــمــن لــلــغــرام 
من مختلف العيارات مقارنة بأسعار 
نهاية األسبوع السابق عليه، وذلك 
بحسب مؤشرات األسعار املعلنة يف 
دبــــــــــــــــــــي والـــــــــــــــــشـــــــــــــــــارقـــــــــــــــــة. وجـــــــــــــــــــــــــــــاءت تـــــلـــــك 
االنخفاضات بعد ارتفاعات استمرت 

أسبوعن متتالين.
وقــــــــــــــــــــــال مـــــــــــســـــــــــؤولـــــــــــو مـــــــــنـــــــــافـــــــــذ بـــــيـــــع 
لــــــــــــــتــــــــــــــجــــــــــــــارة املــــــــــــــــشــــــــــــــــغــــــــــــــــوالت الـــــــــذهـــــــــبـــــــــيـــــــــة 
واملجوهرات، لـ»اإلمارات اليوم«، إن 
االنـــــــــخـــــــــفـــــــــاضـــــــــات الـــــــســـــــعـــــــريـــــــة لــــــــــم تــــكــــن 
مـــــحـــــفـــــزة لــــلــــطــــلــــب يف األســــــــــــــواق خـــــال 
الــــفــــرة األخـــــــــرة، الفــــتــــن إىل تــفــضــيــل 
املـــتـــعـــامـــلـــن تـــأجـــيـــل قـــــــــرارات الــــشــــراء، 
تـــرقـــبـــاً النـــخـــفـــاضـــات ســـعـــريـــة إضـــافـــيـــة 

خال الفرة املقبلة.

وقــــــــــــــال رئـــــــيـــــــس »شــــــــركــــــــة ســــــرويــــــا 
للمجوهرات«، تشاندو ســرويــا، إن 
عـــطـــلـــة عــــيــــد الــــفــــطــــر لــــــم تـــشـــهـــد نــســب 
الــــــــنــــــــمــــــــو املــــــــتــــــــوقــــــــعــــــــة لـــــــلـــــــمـــــــبـــــــيـــــــعـــــــات، إذ 
ــــاً عـــــــــى شـــــــــراء  ــــفــ ــــيــ ــــفــ شــــــــهــــــــدت إقــــــــــبــــــــــاالً طــ
املــــــــــشــــــــــغــــــــــوالت الــــــــذهــــــــبــــــــيــــــــة الـــــــــجـــــــــديـــــــــدة، 

استمر حتى الفرة الحالية.

الذهب يتراجع.. ومتعاملون يترقبون 
انخفاضات سعرية إضافية

أحمد الشربيني À دبي

السماح بخروج المريض من 
المستشفى إلى العزل 
المنزلي في حال تحّسن 

األعراض.

عوا حركة بيع وشراء نشطة خالل النصف الثاني من 2020
ّ

توق

عقاريون: مقبلون على فترة 
انتعاش وحركة تنقالت قوية

أبدى عقاريون تفاؤلهم بأداء السوق 
ــــتـــــزامـــــن مــــــع اســـتـــئـــنـــاف  الـــــعـــــقـــــاريـــــة، بـــــالـ
الــــعــــمــــل يف الــــقــــطــــاعــــات االقــــتــــصــــاديــــة. 
وأكـــــــــــــــــــــــدوا لـــــــــــــــــــ»اإلمــــــــــــــــــارات الــــــــــــيــــــــــــوم« أنـــــنـــــا 
مــقــبــلــون عــى فـــرة انــتــعــاش عــقــاريــة، 
بــــــعــــــد قـــــــــــــــــــرارات اســــــتــــــئــــــنــــــاف الــــــعــــــمــــــل يف 
األنـــشـــطـــة والـــقـــطـــاعـــات االقـــتـــصـــاديـــة، 
مــتــوقــعــن حـــركـــة بــيــع وشــــــراء نشطة 
خـــــــــــــــال الــــــــنــــــــصــــــــف الـــــــــــثـــــــــــاين مـــــــــــن الــــــــعــــــــام 
الــــــجــــــاري، فــــضــــاً عـــــن حــــركــــة تـــنـــقـــات 
قـــويـــة عــــى مـــســـتـــوى الــــتــــأجــــر. ولـــفـــتـــوا 
إىل أن نـــــــوعـــــــيـــــــة الـــــــطـــــــلـــــــب يف الـــــــســـــــوق 
ســتــحــددهــا عـــوامـــل عــــدة، مـــن أهمها 

السعر املناسب.

مدحت السويفي À دبي

أعـــــــــــــــــــــــــــــــرب مـــــــــــــــوظـــــــــــــــفـــــــــــــــون يف جــــــــــهــــــــــات 
حــكــومــيــة )اتـــحـــاديـــة ومــحــلــيــة( عن 
تــــــــفــــــــاؤلــــــــهــــــــم بــــــــــقــــــــــرب االنـــــــــــتـــــــــــهـــــــــــاء مــــن 
جــائــحــة فـــــروس كـــورونـــا املــســتــجــد 
)كــــــــــــــــــــــوفــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــد-١9(، إثــــــــــــــــــــــر تــــــلــــــقــــــيــــــهــــــم 
إشــــــــــعــــــــــارات األربــــــــــعــــــــــاء والــــخــــمــــيــــس 
ــــهــــــات عـــمـــلـــهـــم،  ــــــن جــ املــــــاضــــــيــــــن، مـ

تــفــيــد بـــعـــودتـــهـــم تـــدريـــجـــيـــاً لـــلـــدوام 
مــن مــقــار أعــمــالــهــم، بــعــد غيابهم 

عنها ملا يقارب ثاثة أشهر.
واعـــــــــــــــتـــــــــــــــر املــــــــــــــوظــــــــــــــفــــــــــــــون - عــــــى 
حــــســــابــــاتــــهــــم الــــشــــخــــصــــيــــة بـــمـــنـــصـــة 
التواصل االجتماعي »توير« - أن 
قــــــــــــــــــرار الـــــــــــــعـــــــــــــودة مـــــــــؤشـــــــــر إىل قـــــــرب 
انتهاء تفيش »كورونا«، مؤكدين 
ســــــعــــــادتــــــهــــــم بــــــــمــــــــعــــــــاودة دوامــــــــهــــــــم 

املعتاد من املكاتب.
ــــئــــــة االتـــــــحـــــــاديـــــــة  ــيــ ــ ــــهــ وأكـــــــــــــــــدت الــ
لــلــمــوارد الــبــشــريــة الــحــكــومــيــة، أن 
املــــوظــــف مـــلـــزم بـــالـــحـــضـــور إىل مــقــر 
الـــعـــمـــل يف حـــــال اســـتـــدعـــائـــه، عــى 
أن تــــــلــــــتــــــزم جـــــــهـــــــات الــــــعــــــمــــــل كـــــافـــــة 

بإجراءات التعقيم والتطهر.

الموظفون متفائلون بالعودة 
إلى المكاتب

أشرف جمال À أبوظبي

حركة تنقالت قوية متوقعة على مستوى التأجير. À اإلمارات اليوم

»تعليمية الوطني« تتولى مناقشته 

مشروع قانون جديد 
يتصدى الستغالل 

»الشهادات 
الوهمية« في الدولة

https://www.emaratalyoum.com/sports/local/2020-05-30-1.1355401
https://www.emaratalyoum.com/local-section/accidents/2020-05-30-1.1355439
https://www.emaratalyoum.com/local-section/health/2020-05-30-1.1355419
https://www.emaratalyoum.com/local-section/health/2020-05-30-1.1355440
https://www.emaratalyoum.com/life/four-sides/2020-05-30-1.1355409
https://www.emaratalyoum.com/business/local/2020-05-30-1.1355406
https://www.emaratalyoum.com/business/local/2020-05-30-1.1355403
https://www.emaratalyoum.com/business/local/2020-05-30-1.1355400
https://www.emaratalyoum.com/local-section/other/2020-05-30-1.1355428
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أكـــــــــد مـــــوظـــــفـــــون يف جــــــهــــــات حـــكـــومـــيـــة 
)اتحادية ومحلية( تلقيهم إشعارات 
يومي األربعاء والخميس املاضيني، 
مــن جــهــات عــمــلــهــم، تفيد بعودتهم 
تدريجياً لــلــدوام من مقار أعمالهم، 
ــــارب ثــــاثــــة  ــ ــــقـ ــ ــــا يـ ــ بـــــعـــــد غــــيــــابــــهــــم عــــنــــهــــا ملـ

شهور.
وأعـــــــرب املـــوظـــفـــون عــــن تــفــاؤلــهــم 
بقرب انتهاء تفيش فريوس »كورونا« 
املــــــــــســــــــــتــــــــــجــــــــــد )كـــــــــــــــــــــوفـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــد–19(، وعـــــــــــن 
سعادتهم بمعاودة دوامــهــم املعتاد 
من املكاتب، عىل الرغم من نجاحهم 
يف أداء مــــهــــامــــهــــم الــــوظــــيــــفــــيــــة خـــــال 

الفرتة املاضية.
مــــــــــــن جــــــــانــــــــبــــــــهــــــــا، أكــــــــــــــــــــدت الـــــهـــــيـــــئـــــة 
االتـــــــــــــــــحـــــــــــــــــاديـــــــــــــــــة لـــــــــــــــلـــــــــــــــمـــــــــــــــوارد الـــــــــبـــــــــشـــــــــريـــــــــة 
الــــــــــحــــــــــكــــــــــومــــــــــيــــــــــة، أن املـــــــــــــــوظـــــــــــــــف مــــــــلــــــــزم 
بــــالــــحــــضــــور إىل مــــقــــر الــــعــــمــــل يف حــــال 
اســــــتــــــدعــــــائــــــه، عـــــــىل أن تـــــلـــــتـــــزم جــــهــــات 
الـــــعـــــمـــــل كــــــافــــــة بـــــــــــإجـــــــــــراءات الـــتـــعـــقـــيـــم 

والتطهري.
وكــــــــــــانــــــــــــت الــــــــــجــــــــــهــــــــــات االتــــــــــحــــــــــاديــــــــــة 
واملــحــلــيــة اعــتــمــدت يف مــــارس املـــايض، 
تــــــطــــــبــــــيــــــق نــــــــــظــــــــــام الــــــــــــــــــــــــــدوام عـــــــــــن بــــــعــــــد، 
ــــيـــــاً مــــــع اإلجــــــــــــــــــراءات االحـــــــرتازيـــــــة  تـــــمـــــاشـ
ــــا الــــــــــــــدولــــــــــــــة ملـــــكـــــافـــــحـــــة  ــــهــ ــــهــــــجــ ــتــ ــ ــنــ ــ الــــــــــتــــــــــي تــ

الفريوس والحد من انتشاره. 
وتــفــصــيــاً، أبـــدى قــطــاع كــبــري من 
املوظفني يف جهات حكومية اتحادية 
ومـــــحـــــلـــــيـــــة، ارتــــــــيــــــــاحــــــــاً كــــــــبــــــــرياً لــــــــقــــــــرارات 
الــــــــــعــــــــــودة الــــــجــــــزئــــــيــــــة إىل الــــــــــــــــــــدوام مـــن 

ــــاتـــــب، مــــشــــدديــــن يف الـــــوقـــــت ذاتـــــه  املـــــكـ
نـــــــجـــــــاحـــــــهـــــــم يف أداء مـــــهـــــامـــــهـــــم  عــــــــــــىل 
الـــوظـــيـــفـــيـــة دون أي مــــعــــوقــــات خـــال 
فرتة العمل عن بعد، لكّنهم اتفقوا 
عــىل أن »الــــــدوام املـــنـــزيل« أكـــر إرهــاقــاً 

نفسياً وذهنياً من عمل املكاتب.
وأعلنت الحكومة االتحادية عن 
عــــودة الــعــمــل يف الـــــــوزارات والــهــيــئــات 
واملـــــــــــؤســـــــــــســـــــــــات االتــــــــــــحــــــــــــاديــــــــــــة، بــــنــــســــبــــة 
30%، اعــتــبــاراً مــن غــد يف إطــــار تعزيز 
اســــــــــتــــــــــمــــــــــراريــــــــــة الــــــــعــــــــمــــــــل الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــي، 
ــــيـــــة لــــلــــمــــوظــــفــــني،  ــــتـــــدريـــــجـ والـــــــــعـــــــــودة الـ
وتـــــــــقـــــــــديـــــــــم الــــــــــخــــــــــدمــــــــــات الــــــحــــــكــــــومــــــيــــــة، 
بالتوازي مع تطبيق نظام العمل عن 
ُبــــــْعــــــد، كــــمــــا تـــســـتـــأنـــف دوائــــــــــر حـــكـــومـــة 
دبي العمل من املنشآت بنسبة %50 
اعـــتـــبـــاراً مـــن غـــد، وتــرتــفــع الــنــســبــة إىل 

100% اعـــتـــبـــاراً مـــن 14 يــونــيــو املــقــبــل، 
مـــــــــع ضــــــــــــــــــرورة االلــــــــــــتــــــــــــزام بــــــــــــاإلجــــــــــــراءات 
الــــــوقــــــائــــــيــــــة واالحــــــــــــرتازيــــــــــــة ملـــــنـــــع انــــتــــشــــار 

فريوس »كورونا«.
وأكد موظفون – عىل حساباتهم 
الـــــــــشـــــــــخـــــــــصـــــــــيـــــــــة بـــــــــمـــــــــنـــــــــصـــــــــة الــــــــــــتــــــــــــواصــــــــــــل 
االجــــــــــتــــــــــمــــــــــاعــــــــــي »تــــــــــــــــويــــــــــــــــرت« – تـــــلـــــقـــــيـــــهـــــم 
إشعارات من إدارات املــوارد البشرية 
التابعة لجهات أعمالهم، عرب الربيد 
ــــائــــــل الــــنــــصــــيــــة أو  اإللــــــــكــــــــرتوين أو الــــــرســ
مجموعات »واتـــس أب« أو االتــصــال 
الهاتفي، تفيد بعودتهم إىل الــدوام 

املكتبي اعتباراً من غد األحد.
وقالوا إنهم يشعرون باالشتياق 
لـــلـــدوام مـــن املــكــاتــب، ولــلــعــمــل بـــروح 
الــــــــــفــــــــــريــــــــــق الـــــــــــــــــواحـــــــــــــــــد، وبـــــــــــــــــث الــــــــطــــــــاقــــــــة 
اإليـــــــــــجـــــــــــابـــــــــــيـــــــــــة بـــــــــــــــني الـــــــــــــــــزمـــــــــــــــــاء إلنــــــــــجــــــــــاز 

مـــــــهـــــــامـــــــهـــــــم، عــــــــــىل الــــــــــرغــــــــــم مــــــــــن نـــــجـــــاح 
ــــبــــــل  جــــــــــهــــــــــات الــــــــعــــــــمــــــــل يف تــــــــــوفــــــــــري الــــــســ
واالســـــــــــتـــــــــــعـــــــــــدادات الـــــفـــــنـــــيـــــة والــــتــــقــــنــــيــــة 
الـــــازمـــــة لـــلـــنـــجـــاح الـــــــذي حـــقـــقـــه نـــظـــام 
الدوام عن بعد عىل مستوى الدولة. 
واعـــتـــربوا أن الــجــاهــزيــة النفسية 
ــــيـــــومـــــي عــــــن بــــعــــد تــــعــــد أقــــل  لـــلـــعـــمـــل الـ
نسبياً من العمل يف املكاتب، السيما 
أن الظروف املنزلية املحيطة باملوظف 
ــــــدم  ــــا أن عـ ــ ــــمـ ــ ــــئــــــة عــــــــمــــــــل، كـ ــــيــ ــــيــــــســــــت بــ لــ
ــــيـــــد بــــــســــــاعــــــات الـــــعـــــمـــــل الـــــرســـــمـــــي  ــــقـ ــــتـ الـ
جعل بعض املوظفني يعملون أغلب 

فرتات اليوم.
وقال صاحب أحد الحسابات إن 
ــــعــــــودة لـــلـــعـــمـــل بـــعـــد إجــــــــازة الــعــيــد  »الــ
ــــوبــــــة بـــــــــــــــروح مــــــرحــــــة،  ســــــتــــــكــــــون مــــــصــــــحــ
ومــــــشــــــاعــــــر فــــيــــهــــا كـــــثـــــري مـــــــن االشـــــتـــــيـــــاق 

لـــــــــزمـــــــــاء الـــــــعـــــــمـــــــل، فـــــــــــأروقـــــــــــة املـــــكـــــاتـــــب 
تتنفس إبداعنا، وروحها إنجازنا«.

وأكـــدت موظفة صحة مــا أورده 
زمـــيـــلـــهـــا قــــائــــلــــة: »طــــبــــعــــاً أرحــــــــب كــــثــــرياً 
ــــتـــــب، ألين  ــــكـ بـــــالـــــعـــــودة لـــلـــعـــمـــل مــــــن املـ
أنـــجـــز خـــالـــه مـــهـــامـــي يف وقــــت مــحــدد 
)هو وقت الدوام الرسمي(، ومتى ما 
ــــــت ســـــــــاعـــــــــات الـــــــــــــــــــــدوام أســــتــــطــــيــــع  ــــهـ ــ ــتـ ــ ــ انـ
مــــمــــارســــة مـــهـــامـــي االجـــتـــمـــاعـــيـــة يف مــا 

تبقى من اليوم«.
واعــــــتــــــربت أن »الـــــــــــــدوام عـــــن بــعــد 
أصـــــعـــــب مــــــن الــــعــــمــــل املــــكــــتــــبــــي، الــــــذي 
ينتهي بمجرد خروجك من املكتب«.

وأفــــــاد صـــاحـــب حـــســـاب آخــــر بـــأن 
»الـــــــــــــدوام عـــــن بــــعــــد تـــــزيـــــد فــــيــــه أوقـــــــات 

العمل، وتزيد املهام«.
ولفت موظف إىل عدم وجود ما 

أســـــــمـــــــاه بــــــــ»خـــــــط نــــــفــــــي« يــــفــــصــــل بـــني 
الـــشـــغـــل والـــبـــيـــت، خـــــال الــــــــدوام عــن 
بـــــعـــــد، مــــــا يــــســــبــــب نــــــوعــــــاً مــــــن اإلرهـــــــــاق 

النفي والذهني.
وقالت صاحبة حساب آخر إنها 
تــــفــــّضــــل الــــــــــــدوام مـــــن املــــكــــتــــب، »كــــونــــه 

يكسر امللل«.
مــــــــــــن جــــــــانــــــــبــــــــهــــــــا، أكــــــــــــــــــــدت الـــــهـــــيـــــئـــــة 
االتـــــــــــــــــحـــــــــــــــــاديـــــــــــــــــة لـــــــــــــــلـــــــــــــــمـــــــــــــــوارد الـــــــــبـــــــــشـــــــــريـــــــــة 
الــحــكــومــيــة، ضــــــرورة أال يـــؤثـــر تــطــبــيــق 
الـــعـــمـــل عــــن بـــعـــد يف وجــــــود حــــد أدىن 
من املوظفني يف الوحدة التنظيمية، 
إذا اقـــتـــضـــت مـــصـــلـــحـــة الـــعـــمـــل ذلــــك، 
ووفــــــــقــــــــاً ملـــــــا تـــــــقـــــــرره الـــــجـــــهـــــة االتـــــحـــــاديـــــة 
ــــهـــــا، مــــــــشــــــــددة عــــــــىل أن املـــــوظـــــف  ــــفـــــسـ نـ
مــــلــــزم بـــالـــحـــضـــور إىل مـــقـــر الـــعـــمـــل يف 
حــــــــــــــــــــــــــــــــــال اســــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــدعــــــــــــــــــــائــــــــــــــــــــه لــــــــــــــــــلــــــــــــــــــقــــــــــــــــــاءات 
واالجتماعات واملشاركات الرسمية.

ــــاً لـــضـــوابـــط تــنــظــيــم الــعــمــل  ووفـــــقـ
عن بعد، الواردة يف الدليل الرسمي 
الـــــــصـــــــادر عــــــن الــــهــــيــــئــــة، فــــــــإن الــــجــــهــــات 
االتــــحــــاديــــة مـــلـــتـــزمـــة بــــأخــــذ الـــخـــطـــوات 
التي من شأنها دعم املوظفني بمقار 
العمل، بما يف ذلك التأكد من توافر 
االشـــــرتاطـــــات الـــصـــحـــيـــة املـــائـــمـــة وفـــقـــاً 
لــطــبــيــعــة عـــمـــل الـــجـــهـــة، الفـــتـــة إىل أن 
جـــــــــهـــــــــات الــــــــعــــــــمــــــــل مـــــــلـــــــتـــــــزمـــــــة بــــتــــعــــقــــيــــم 
وتـــــطـــــهـــــري املــــــــرافــــــــق واألمــــــــــاكــــــــــن الــــعــــامــــة 
واملــــشــــرتكــــة يف جــــهــــات الــــعــــمــــل، وفـــق 
إرشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادات الــــــــــنــــــــــظــــــــــافــــــــــة والـــــــتـــــــعـــــــقـــــــيـــــــم 
والــــــــــــــــصــــــــــــــــحــــــــــــــــة الــــــــــــــــعــــــــــــــــامــــــــــــــــة وبــــــــــــمــــــــــــوجــــــــــــب 
ــــــات الــــــصــــــادرة عـــــن الـــجـــهـــات  االشـــــــرتاطـ

املختصة.

ً»الموارد البشرية االتحادية«: المؤسسات ملتزمة 
بتعقيم مرافقها دوريا

موظفون متفائلون 
بالعودة إلى 

»الدوام المكتبي«

تجربة العمل عن بعد أثبتت جاهزية جهات العمل لمواجهة مختلف الظروف. ■ اإلمارات اليوم

أشرف جمال ■ أبوظبي

»الموظف ملزم بالحضور إلى مقر العمل 
في حال استدعائه«.

»على الجهات االتحادية تقديم الدعم 
للموظفين في مقار العمل«.

إجراءات الوقاية
شددت الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية على ضرورة 

توعية الموظفين والعمالء وإطالعهم بشكل مستمر على 
المستجدات المتعلقة بالتدابير واإلجراءات االحترازية من خالل 

استخدام الوسائل التقنية المتاحة، )كرسائل معينة خاصة بشرح 
ذلك على وسائل التواصل االجتماعي الرسمية للجهة أو على 

الصفحات اإللكترونية الداخلية للجهة حسب الحاجة(، مشيرة إلى 
.
ً
أهمية االلتزام بالتدابير واإلجراءات االحترازية دوريا

ودعت الموظفين إلى اتباع اإلجراءات والتدابير الصحية الصادرة 
عن وزارة الصحة ووقاية المجتمع في ما يختص بإجراءات الوقاية 

عند اإلحساس بأية أعراض مشابهة لمرض فيروس كورونا.

تركيب نظام 
»أمان« في 

1750 منشأة 
بالشارقة

محمد الرفاعي ■ الشارقة 

قال رئيس هيئة الوقاية والسامة 
بـــالـــشـــارقـــة، الــشــيــخ املـــهـــنـــدس خــالــد 
بــن صــقــر الــقــاســمــي، إن عــدد املــبــاين 
الـــــــــتـــــــــي تـــــــــــم تــــــــركــــــــيــــــــب نـــــــــظـــــــــام »أمـــــــــــــــــان« 
لــــــإنــــــذار املــــبــــكــــر عـــــن الـــــحـــــرائـــــق فـــيـــهـــا، 
بـــــــلـــــــغ 1750 مـــــــبـــــــنـــــــى، الفــــــــــتــــــــــاً إىل أن 

الـــــــــــنـــــــــــظـــــــــــام يــــــــتــــــــيــــــــح إرســــــــــــــــــــــــــــال بــــــــــاغــــــــــات 
الــــــــــــحــــــــــــريــــــــــــق إلـــــــــــــكـــــــــــــرتونـــــــــــــيـــــــــــــاً اىل غــــــــرفــــــــة 
الــــــــــــــعــــــــــــــمــــــــــــــلــــــــــــــيــــــــــــــات، مــــــــــــــــــــا يــــــــــــقــــــــــــلــــــــــــل زمــــــــــــــن 
ــــابـــــة لــــــلــــــحــــــوادث، واألضـــــــــــرار  ــــتـــــجـ االسـ

التي قد تنجم عنها.
وبــــــــــــــــــني أن االلــــــــــــــــــتــــــــــــــــــزام بــــــــقــــــــواعــــــــد 
السامة يحد من وقوع الحوادث، 
مــــشــــرياً إىل أن أنـــظـــمـــة اإلنــــــــذار تـــوفـــر 

مـــنـــظـــومـــة مـــتـــكـــامـــلـــة لـــلـــكـــشـــف املـــبـــكـــر 
عــــن الـــحـــرائـــق ومـــكـــافـــحـــتـــهـــا واإلبـــــاغ 
يف حــال وجـــود أعــطــال. وأوضـــح أن 
»أمـــان« يــتــســم بــمــرونــة تــتــيــح دمــجــه 
يف لــــوحــــة الـــتـــحـــكـــم الــــخــــاصــــة بــــإنــــذار 
الـــحـــرائـــق يف املـــبـــنـــى، وهــــو يــعــتــرب مــن 
األنظمة املتطورة القابلة للتحديث 

والتوّسع مستقباً.

مصباح أمين ■ رأس الخيمة

قررت دائرة املوارد البشرية يف حكومة 
رأس الــــخــــيــــمــــة، الـــــــعـــــــودة الــــتــــدريــــجــــيــــة 
ــــة مــــــن غـــــــد، بــنــســبــة  ـــدايــ ــ ــــار الــــعــــمــــل بـ ــــقـ ملـ
ــــة  ــــهــ لـــــــــتـــــــــقـــــــــديـــــــــر كــــــــــــــــل جــ 50%، وفــــــــــــــــقــــــــــــــــاً 
حــكــومــيــة، ومـــــدى جــاهــزيــتــهــا لتطبيق 
اإلجـــــــــراءات الـــوقـــائـــيـــة، ووجــــــود الــبــيــئــة 
املــــــــنــــــــاســــــــبــــــــة لــــــــضــــــــمــــــــان صــــــــحــــــــة وســــــــامــــــــة 

املتعاملني.
ــــاً لــتــعــمــيــم أرســـلـــتـــه الــــدائــــرة  ــــقـ ووفـ
إىل الــــجــــهــــات الـــحـــكـــومـــيـــة يف اإلمــــــــــارة، 
وحـــــــصـــــــلـــــــت »اإلمــــــــــــــــــــــــــــــارات الــــــــــــيــــــــــــوم« عــــىل 
ــــاء ســـت  ــنــ ــ ــثــ ــ ــتــ ــ ــــكـــــن اســ ــــمـ نـــــســـــخـــــة مـــــــنـــــــه، يـ
فـــــــــئـــــــــات مــــــــــن الـــــــــــــقـــــــــــــرار، والـــــــــســـــــــمـــــــــاح لــــهــــا 
بـــالـــعـــمـــل »عـــــن بــــعــــد«، إىل حــــني زوال 

الظرف املحدد لكل فئة.
ويــســتــثــنــي الــتــعــمــيــم مــــن الـــعـــودة 
اىل املكاتب الحوامل وأصحاب الهمم 
واملــــــــصــــــــابــــــــني بــــــــــأمــــــــــراض مـــــــزمـــــــنـــــــة، وفــــــق 
تـــــقـــــاريـــــر طـــبـــيـــة مــــعــــتــــمــــدة، واملـــــوظـــــفـــــات 
ــــــن مــــن  ــــهـ ــ ــــائـ ــ ــنـ ــ ــ ــــمــــــن بــــــــرعــــــــايــــــــة أبـ ــــقــ الـــــــــــــــايت يــ
الـــصـــف الـــتـــاســـع يف الــحــلــقــة الـــدراســـيـــة 
الـــــثـــــالـــــثـــــة فـــــمـــــا دون )إىل حـــــــني انــــتــــهــــاء 

الــــــــــعــــــــــام الــــــــــــــــــــــدرايس الــــــــــــــجــــــــــــــاري(، كــــمــــا 
ــــمــــــن لــــديــــهــــن  يــــســــتــــثــــنــــي املـــــــوظـــــــفـــــــات مــ
أطفال يف دور الحضانة، أو لديهن 
ـــــه  ـــــتـ ــــالـ يف املــــــــــــنــــــــــــزل مــــــــــــن تـــــــســـــــتـــــــدعـــــــي حــ
الــــــــصــــــــحــــــــيــــــــة رعـــــــــــــايـــــــــــــة دائـــــــــــــمـــــــــــــة يف ظـــــل 
الـــظـــروف الـــطـــارئـــة، بـــنـــاء عـــىل تــقــريــر 
مـــــن الــــجــــهــــات املـــعـــتـــمـــدة يف الـــــدولـــــة. 
ــــام  ــــظــ ــــيــــــق نــ ــبــ ــ ــــطــ وشـــــــــمـــــــــل الــــــتــــــعــــــمــــــيــــــم تــ

الـــــــــدوام املــــــرن يف مــــا يــتــعــلــق بــالــحــضــور 
واالنــــــــصــــــــراف مـــــن وإىل مـــــقـــــار الـــعـــمـــل، 
بـــــــــــــحـــــــــــــيـــــــــــــث يـــــــــــــقـــــــــــــســـــــــــــم املــــــــــــــــــــوظــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــون إىل 
مـــجـــمـــوعـــتـــني أو ثــــــــاث، بـــــفـــــارق نــصــف 
ساعة بني مجموعة وأخرى، لتقليل 
فــــــــــــــــرص االكـــــــــــتـــــــــــظـــــــــــاظ أثــــــــــــنــــــــــــاء الــــــــــدخــــــــــول 

واالنصراف.
ونـــــــــــــــــــــــص عـــــــــــــــــىل تـــــــــكـــــــــثـــــــــيـــــــــف حـــــــــمـــــــــات 
ــــبـــــل  الـــــــــتـــــــــوعـــــــــيـــــــــة لـــــــلـــــــمـــــــوظـــــــفـــــــني حــــــــــــــــول سـ
الــــــســــــامــــــة والـــــــــوقـــــــــايـــــــــة، أثــــــــنــــــــاء مـــــــزاولـــــــة 
الــــــعــــــمــــــل مـــــــــن املــــــــكــــــــاتــــــــب، واالســــــتــــــعــــــانــــــة 
بالدليل اإلرشـــادي بشأن بيئة العمل 
املــكــتــبــيــة والــعــمــل مـــن مـــقـــار الــعــمــل يف 
ظل الظروف الطارئة، الــذي أصدرته 
الــهــيــئــة االتـــحـــاديـــة لـــلـــمـــوارد الــبــشــريــة، 
ــــيـــــدا  مــــــعــــــتــــــربا أنــــــــــــه يـــــشـــــكـــــل مــــــرجــــــعــــــا مـــــفـ

لضمان صحة وسامة املوظفني عند 
العمل من املكاتب.

ولفت إىل توجيه املوظفني الذين 
يـــشـــغـــلـــون وظــــائــــف غــــري قـــابـــلـــة لــلــعــمــل 
»عن بعد« بالعودة إىل مواقع العمل 
وفقا للرتتيبات التي تضعها كل جهة 
حــــــــــكــــــــــومــــــــــيــــــــــة يف إطـــــــــــــــــــــــــــار مـــــــــــنـــــــــــاســـــــــــب مــــــن 

اإلجراءات االحرتازية.
وأكـــــــــــــــــد الــــــتــــــعــــــمــــــيــــــم مــــــــــــراعــــــــــــاة عـــــــدم 
ــــاء املـــــوظـــــفـــــني الــــــذيــــــن تـــقـــلـــصـــت  ــــتــــــدعــ اســ
الـــحـــاجـــة لــخــدمــاتــهــم بــســبــب الـــظـــروف 
الحالية للحضور إىل مقر العمل، مع 
استمرار استنفاد إجازاتهم السنوية، 
ودراسة أوضاعهم الوظيفية يف ضوء 
نــــــظــــــام تــــصــــحــــيــــح الــــــطــــــاقــــــة اإلنـــــتـــــاجـــــيـــــة، 

الذي سيصدر يف الفرتة املقبلة.

عودة العمل في دوائر حكومة رأس الخيمة بنسبة %50
التعميم يستثني من قرار العودة 

الى المكاتب الحوامل وأصحاب 
الهمم والمصابين بأمراض مزمنة.
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638
إصابة جديدة بـ »كورونا« 

وتعافي 412 حالة

أعــلــنــت وزارة الــصــحــة ووقـــايـــة املــجــتــمــع عن 
إجراء أكرث من 36 ألف فحص جديد لفئات 
ــتــــــخــــــدام أفــــضــــل  ــ ــــاســ ــــتـــــمـــــع بــ مــــخــــتــــلــــفــــة يف املـــــجـ
وأحــــدث تــقــنــيــات الــفــحــص الــطــبــي، تــمــاشــيــاً 
مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص 
يف الــدولــة، بهدف االكتشاف املبكر وحصر 
الحاالت املصابة بفريوس كورونا املستجد 
)كوفيدـ  19(، واملخالطني لهم، وعزلهم. 

ــــفـــــحـــــوص يف  وأســــــهــــــم تــــوســــيــــع نـــــطـــــاق الـ
الكشف عن 638 إصابة جديدة بالفريوس، 
ــــخــــــضــــــع  جــــــمــــــيــــــعــــــهــــــا حــــــــــــــــــــاالت مــــــــســــــــتــــــــقــــــــرة، وتــ
لــــلــــرعــــايــــة الــــصــــحــــيــــة الـــــــازمـــــــة، وبــــــذلــــــك يــبــلــغ 
مـــجـــمـــوع الـــــحـــــاالت املـــســـجـــلـــة 33 ألــــفــــاً و170 

حالة.
ـــــي وفــــــــــاة  ــــــتــ ــــالـ وأعــــــــلــــــــنــــــــت الــــــــــــــــــــــــوزارة عــــــــــن حـــ
ملــــــصــــــابــــــني مـــــــــن تــــــــداعــــــــيــــــــات فــــــــــــــريوس كـــــــورونـــــــا 

املـــســـتـــجـــد، لــيــبــلــغ عــــدد الـــوفـــيـــات يف الـــدولـــة 
260 حالة.

وأعربت عن تعازيها ومواساتها لذوي 
ــــيـــــني، وتــــمــــنــــيــــاتــــهــــا بــــالــــشــــفــــاء الــــعــــاجــــل  ــــتـــــوفـ املـ

للمصابني.
وأهــــابــــت بــــأفــــراد املــجــتــمــع الـــتـــعـــاون مــع 
الــجــهــات الــصــحــيــة، والــتــقــيــد بــالــتــعــلــيــمــات، 
وااللـــــــــتـــــــــزام بــــالــــتــــبــــاعــــد االجـــــتـــــمـــــاعـــــي، ضــــمــــانــــاً 

لصحة وسامة الجميع.
ــــاء 412  ــــفــ ــــنـــــت الـــــــــــــــــوزارة عـــــــن شــ ــــلـ كـــــمـــــا أعـ
ــــا  ــــابـــــني بـــــــفـــــــريوس كــــــورونــ ــــالــــــة جـــــــديـــــــدة ملـــــصـ حــ
املـــــســـــتـــــجـــــد، وتـــــعـــــافـــــيـــــهـــــا الــــــــتــــــــام مــــــــن أعــــــــــراض 
ــــيـــــهـــــا الــــــــرعــــــــايــــــــة الــــصــــحــــيــــة  ــــلـــــقـ املــــــــــــــــــرض، بــــــعــــــد تـ
الـــــــــازمـــــــــة. وبـــــــذلـــــــك يــــــكــــــون مـــــجـــــمـــــوع حـــــــاالت 

الشفاء 17 ألفاً و97 حالة.
أبوظبي À وام

قـــــــررت وزارتــــــــــا الـــصـــحـــة ووقـــــايـــــة املــجــتــمــع 
والـــــداخـــــلـــــيـــــة، والــــهــــيــــئــــة الــــوطــــنــــيــــة إلدارة 
الـــطـــوارئ واألزمـــــات والــــكــــوارث، تعديل 
بــرنــامــج التعقيم الــوطــنــي، ليصبح من 
الـــــــــــ10 مـــــســـــاء إىل الـــــســـــادســـــة مـــــن صـــبـــاح 
اليوم التايل، بدالً من الثامنة مساء إىل 

السادسة صباحاً. 
يسري التعديل اعتباراً من اليوم، 
وتستثنى منه مضامري سباقات الهجن، 
لـــتـــكـــون مـــــن الـــــــــــ10 مــــســــاء إىل الـــخـــامـــســـة 

صباحاً. 
ويــأيت القرار يف إطــار التسهيل عىل 
املـــواطـــنـــني واملـــقـــيـــمـــني، ومــنــحــهــم فــرصــة 
أكـــــر لـــقـــضـــاء احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــم الــــضــــروريــــة، 
والـــقـــيـــام بــمــا تــتــطــلــبــه الــــحــــاالت الــحــرجــة 
مــــــــــن مــــــتــــــابــــــعــــــة واهــــــــــتــــــــــمــــــــــام، إضــــــــــافــــــــــة إىل 

مـــــــســـــــاعـــــــدة الـــــــنـــــــشـــــــاط االقـــــــــتـــــــــصـــــــــادي عـــىل 
الـــتـــعـــايف الـــتـــدريـــجـــي، وتــنــشــيــط الــحــركــة 
الــــتــــجــــاريــــة، وعــــــــدم تـــعـــطـــيـــل الـــقـــطـــاعـــات 

األساسية املهمة بالدولة. 
ــــتـــــمـــــرار بــالــســمــاح  وأكـــــــد الـــــقـــــرار االسـ
ملــنــافــذ بــيــع املــــواد الــغــذائــيــة والجمعيات 
الــــتــــعــــاونــــيــــة والــــبــــقــــالــــة والــــســــوبــــرمــــاركــــت 
ـــــ24  والـــصـــيـــدلـــيـــات بـــالـــعـــمـــل عــــىل مـــــــدار الــ

ساعة.
وشــــــــــــددت وزارتــــــــــــــا الــــصــــحــــة ووقـــــايـــــة 
املـــجـــتـــمـــع والــــداخــــلــــيــــة، وهـــيـــئـــة الــــطــــوارئ 
واألزمــــــــــــــــــات، عــــــىل ضــــــــــــرورة تــــقــــيــــد املــــحــــال 
املــــصــــرح لــهــا الــعــمــل بـــــإجـــــراءات الــصــحــة 
والــــــــســــــــامــــــــة املـــــــعـــــــمـــــــول بــــــــهــــــــا، وااللــــــــــتــــــــــزام 
بــــــــــــــــــاإلرشــــــــــــــــــادات االحــــــــــــــــرازيــــــــــــــــة املــــــنــــــصــــــوص 
ــــتـــــجـــــاوز نــســبــة  عــــلــــيــــهــــا، مــــــع مـــــــراعـــــــاة أال تـ

املتسوقني 30% من السعة االستيعابية 
اإلجـــمـــالـــيـــة، مـــع املــحــافــظــة عـــىل املــســافــة 
اآلمنة )بحد أدىن يبلغ مرين( وفق مبدأ 
ـــتــــــبــــــاعــــــد االجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــي، بـــــــهـــــــدف تـــقـــلـــيـــل  الـــ
الــــزحــــام، الـــتـــزامـــاً بـــــاإلرشـــــادات الــصــحــيــة 
واإلجـــــــــــــــــــــــــــــــــــراءات الــــــــوقــــــــائــــــــيــــــــة يف مــــــواجــــــهــــــة 

فريوس كورونا املستجد.
ودعـــــــــــــــت إىل الـــــتـــــقـــــيـــــد بــــــــــــاإلجــــــــــــراءات 
املتبعة ذات الصلة، ويف مقدمتها عدم 
الخروج إال لشراء االحتياجات الغذائية 
ــــيـــــة، أو لـــلـــضـــرورة الـــصـــحـــيـــة، أو  والـــــدوائـ
ــئــــــات الــــــقــــــطــــــاعــــــات الــــحــــيــــويــــة  ــ ــــفــ ــــمــــــل لــ ــــعــ الــ
املحددة من الجهات املختصة، كما تم 
ــــا مــــــــســــــــبــــــــقــــــــاً، واألخـــــــــــــــــــــــذ يف  ــ ــــهـ ــ ــنـ ــ ــ اإلعـــــــــــــــــــــــان عـ
الـــــــــحـــــــــســـــــــبـــــــــان اإلرشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادات والــــــــنــــــــصــــــــائــــــــح 
الــــــصــــــحــــــيــــــة. وأكـــــــــــــــــدت مــــــنــــــع الــــتــــجــــمــــعــــات 

الــــــــعــــــــامــــــــة، وضــــــــــــــــــــرورة تـــــجـــــنـــــب الــــــــــزيــــــــــارات 
الـــــــعـــــــائـــــــلـــــــيـــــــة، لـــــــضـــــــمـــــــان صـــــــحـــــــة وســـــــامـــــــة 
الجميع، وااللتزام بالتباعد االجتماعي، 
وارتــــــــــــــــــــداء الــــــكــــــمــــــامــــــات والـــــــــقـــــــــفـــــــــازات عـــنـــد 
الـــــــــخـــــــــروج مــــــــن املـــــــــنـــــــــزل، والـــــــــحـــــــــرص عـــىل 
الـــتـــقـــيـــد بـــــــإجـــــــراءات الــــوقــــايــــة وإجـــــــــــراءات 

الصحة والسامة العامة.
عىل صعيد متصل، ذكرت شرطة 
دبـــــــــــــي أن فـــــــــــــرة تـــــقـــــيـــــيـــــد الــــــــحــــــــركــــــــة خـــــــال 
برنامج التعقيم الوطني يف اإلمارة، تبدأ 
من الـ11 مساًء وتستمر حتى السادسة 
ــــيـــــمـــــا يــــبــــدأ  مــــــــن صـــــــبـــــــاح الــــــــيــــــــوم الـــــــــتـــــــــايل، فـ
التعقيم ببقية إمـــارات الدولة من الـــ10 
مــــــــــــــســــــــــــــاًء، ويـــــــســـــــتـــــــمـــــــر حــــــــتــــــــى الــــــــســــــــادســــــــة 

صباحاً. 
أبوظبي À وام

ً
»التعقيم الوطني« من الـ 10 مساء إلى الـ 6 صباحا

القرار يهدف إلى التسهيل على المواطنين والمقيمين ومنحهم 
فرصة أكبر لقضاء احتياجاتهم الضرورية. À أرشيفية 

أكدت دائرة الصحة يف أبوظبي ضرورة 
تسجيل الحاالت املؤهلة للعزل املنزيل 
يف نـــــــــــظـــــــــــام مـــــــــــركـــــــــــز أبـــــــــــوظـــــــــــبـــــــــــي لـــــلـــــصـــــحـــــة 
الـــــعـــــامـــــة، حــــتــــى يـــتـــســـنـــى لــــفــــريــــق املــــركــــز 
تـــــــوفـــــــري املــــــســــــتــــــلــــــزمــــــات الــــــرئــــــيــــــســــــة لـــــهـــــم، 
ودعـــمـــهـــم خــــال فــــرة الــــعــــزل، وتــوفــري 

ساعات ذكية ملتابعتهم.
وأوضــــــــحــــــــت الــــــــــدائــــــــــرة أن الـــطـــبـــيـــب 
املـــعـــالـــج عــلــيــه اتـــخـــاذ قـــــرار عــــزل املــريــض 
املــصــاب بـــ»كــوفــيــد ـ 19« يف املــنــزل، بناء 
عــىل الــفــحــص واالخــتــبــار املــبــديئ أو عند 
الــــــــتــــــــشــــــــخــــــــيــــــــص املــــــــــــــــؤكــــــــــــــــد، كـــــــــمـــــــــا يـــــمـــــكـــــنـــــه 
الـــســـمـــاح بـــخـــروجـــه مـــن املــســتــشــفــى إىل 
الــــــــــــــــــعــــــــــــــــــزل املــــــــــــــــــنــــــــــــــــــزيل يف حــــــــــــــــــــــــال تــــــحــــــســــــن 
األعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراض، وبــــــــــــــــــنــــــــــــــــــاء عــــــــــــــــــىل الــــــــــــوضــــــــــــع 
ــــنـــــع حـــــــــــدوث ضـــــغـــــط عـــىل  الـــــــســـــــريـــــــري، ملـ
املنشآت الصحية، وضمان االستفادة 
القصوى من املوارد، إضافة إىل ضمان 

استدامة الخدمات الصحية.
ــــــرة، عـــــىل مــوقــعــهــا  ــــدائـ ــ وحــــــــددت الـ
الــــــــــرســــــــــمــــــــــي، مــــــــعــــــــايــــــــري يــــــــجــــــــب تــــــــوافــــــــرهــــــــا 
التخاذ قرار عزل املصاب بـ»كورونا« يف 
املــــــنــــــزل، تـــشـــمـــل أن يـــــكـــــون املـــــريـــــض مــن 
ــــاً(، فــيــمــا  ــــامـ الـــبـــالـــغـــني )فــــــوق ســــن 18 عـ
يــــســــمــــح بـــــعـــــزل الــــطــــفــــل أو الـــــرضـــــيـــــع يف 
حال وجود والدين مثقفني، يمكنهما 
رعايته ومتابعة الحالة الصحية له يف 
العزل، ويف حال إصابة أحد الوالدين 
أو كليهما وطفل أو أكرث يف البيت، وال 
يعانون أمراضاً مزمنة. كما يمكن عزل 
ــــابـــــني ولـــــيـــــس لــــديــــهــــم أعـــــــــــــراض، أو  املـــــصـ
ــــيـــــفـــــة، وال تــــوجــــد  لـــــديـــــهـــــم أعــــــــــــــراض خـــــفـ
عوامل خطر، وأصحاب الهمم الذين 
يحتاجون إىل رعاية منزلية، وأن يكون 
هناك شخص مسؤول ومتعلم ملتزم 
بــتــنــفــيــذ الــــعــــزلــــة املـــنـــزلـــيـــة والـــــعـــــاج عــنــد 
الـــــــــــــــضـــــــــــــــرورة، إضـــــــــــافـــــــــــة إىل ضــــــــــــــــــــرورة أن 
تــســمــح حـــالـــة املــــنــــزل بـــالـــعـــزلـــة يف غــرفــة 
ــــمـــــام  ــــهـــــويـــــة جــــــيــــــدة وحـ مــــــــفــــــــردة، ذات تـ

منفصل.
ولــــــــفــــــــتــــــــت إىل وجـــــــــــــــــــود فــــــــــئــــــــــات مــــن 
املـــــــــرىض يـــمـــنـــع عــــزلــــهــــم مــــنــــزلــــيــــاً، مــنــهــم 
األطـــــــفـــــــال )أقـــــــــل مــــــن 18 عــــــــامــــــــاً(، ومــــن 
تـــتـــجـــاوز أعـــمـــارهـــم 60 عــــامــــاً، واملـــــرىض 
الذين يعانون مرضاً شديداً الخطورة 
ــــثـــــل مـــــــــرىض غـــري  أو حـــــــــــاالت حـــــــرجـــــــة، مـ
مستقرين يــعــانــون االلــتــهــاب الــرئــوي، 

والــــنــــســــاء الـــــحـــــوامـــــل، وبــــعــــد الــــــــوالدة، 
واملرىض الذين يعانون مرضاً نفسياً.

وتـــشـــمـــل الـــقـــائـــمـــة املــــــرىض املــســنــني 
الـــــــــــــــذيـــــــــــــــن يــــــــــــعــــــــــــانــــــــــــون أمــــــــــــــــــــراضــــــــــــــــــــاً مـــــــزمـــــــنـــــــة 
مــــــتــــــعــــــددة، إضـــــــافـــــــة إىل املـــــــــــرىض الـــــذيـــــن 
يـــــــــعـــــــــانـــــــــون عـــــــــيـــــــــوب الــــــــتــــــــوصــــــــيــــــــل الـــــقـــــلـــــبـــــي 

الكامنة.
وأكد أطباء يف مستشفيات العزل 
أن مــعــايــري إنــهــاء الــعــزل املــنــزيل تتوقف 
عـــــــىل الـــــحـــــالـــــة الـــــســـــريـــــريـــــة واالخـــــــتـــــــبـــــــارات 
ــــريـــــض، بــــحــــيــــث يــــــكــــــون ال  ــــمـ ــلـ ــ املــــعــــمــــلــــيــــة لـ

يعاين الحمى أو أي أعراض تنفسية. 
ويـــــــــراقـــــــــب املـــــــريـــــــض املـــــــصـــــــاب بــــتــــكــــرار 
 )PCR( تــفــاعــل الـــبـــولـــيـــمـــرياز املــتــســلــســل
بــعــد ســبــعــة أيـــــام، طـــاملـــا كـــانـــت الــنــتــيــجــة 
إيجابية. وعندما تصبح سلبية، يجب 
تأكيدها من خــال اختبار آخــر بعد 24 
ســاعــة. ويف حـــال كــانــت الــنــتــائــج سلبية 
ــــمــــــى أو أي  ــــكــــــن لــــــــــدى املــــــــريــــــــض حــ ولــــــــــم يــ
أعــراض تنفسية، يمكن إيــقــاف العزلة 
املنزلية، مشريين إىل أنه يف حال إجراء 
اخــتــبــاريــن مــتــتــالــيــني عــىل مــــدار أكـــرث من 
ــــلـــــة، وكــــــــــــــان املــــــريــــــض  ــــفـــــصـ ــنـ ــ 24 ســـــــاعـــــــة مـ
مـــســـتـــقـــراً ســــريــــريــــاً دون وجــــــود شـــكـــاوى 
نـــــــــشـــــــــطـــــــــة، يــــــــعــــــــتــــــــر غــــــــــــــري مـــــــــــعـــــــــــد، وتـــــــــبـــــــــدأ 

إجراءات إنهاء العزل املنزيل.

لتوفير المستلزمات لهم وساعات ذكية لمتابعتهم

»أبوظبي للصحة العامة« يسجل 
مرضى »كورونا« في العزل المنزلي

المصاب ينقل من المستشفى إلى العزل المنزلي في حال تحسن األعراض. À من المصدر 

عمرو بيومي À أبوظبي

الغرامات
نصت قائمة المخالفات والغرامات والجزاءات اإلدارية، الصادر 

بها قرار من مجلس الوزراء، على مخالفة كل من ال يلتزم بالحجر 
المنزلي والحجر في المنشآت الخاصة، أو من يمتنع عن تنفيذ 

التعليمات الصحية بغرامة 50 ألف درهم، وكل من ال يلتزم 
بتعليمات الحجر أو إعادة الفحص حسب التعليمات والمواعيد 

.
ً
المحددة، بغرامة تبلغ قيمتها 50 ألف درهم أيضا

ويخالف كل من يمتنع عن تثبيت التطبيق الذكي لنظام التتبع 
اإللكتروني للحجر المنزلي بغرامة قدرها 10 آالف درهم.

وتضمنت العقوبات مخالفة كل من يمتنع عن حمل الوسيلة 
اإللكترونية الذكية، أو التسبب في إتالفها أو فقدانها، أو 

تعطيل الشبكة، بغرامة قيمتها 10 آالف درهم، مع تحميله 
قيمة الوسيلة اإللكترونية حال فقدانها أو تلفها.

أما من يخترق التطبيقات أو الوسائل الذكية الخاصة بتتبع حاالت 
الحجر الصحي، أو تدمير أو حذف أو إتالف البرنامج أو النظام أو 

الموقع اإللكتروني أو الحصول على المعلومات أو البيانات 
الخاصة بها، من دون وجه حق، أو الشروع في أي من تلك 

األفعال، فتفرض عليه غرامة قيمتها 20 ألف درهم، مع 
تحميله قيمة األضرار. 

كما فرضت غرامة قيمتها 10 آالف درهم على كل من يمتنع 
عن اإلبالغ عن فقد أو إتالف أو أعطال التتبع في الوسيلة 

اإللكترونية الذكية، أو الشبكة، خالل 24 ساعة من وقت فقد 
االتصال بحاملها.

راشد الظاهري: تمنيت العمل 
في الصفوف األمامية

بــــــــــدأ املـــــــــواطـــــــــن راشـــــــــــــد صـــــقـــــر الـــــظـــــاهـــــري 
الــــــعــــــمــــــل يف صــــــــفــــــــوف املــــــتــــــطــــــوعــــــني مــــع 
»هــيــئــة الـــهـــال األحـــمـــر اإلمــــــارايت« فــور 
تــقــاعــده مــن دائـــرة الــقــضــاء بأبوظبي، 
إال أنـــــه بـــــات يــــمــــارس عــمــلــه الــتــطــوعــي 
بــشــكــل يــومــي مــنــذ أكـــرث مـــن شــهــريــن، 
من خال االنضمام لحملة »اإلمارات 
تـــتـــطـــوع«، تـــزامـــنـــاً مـــع انــتــشــار فـــريوس 

كورونا املستجد. 
وأكــــــــــــــــــــد الـــــــــــظـــــــــــاهـــــــــــري لـــــــــــــــــــ»اإلمــــــــــــــــــارات 
الـــــــــــيـــــــــــوم« شـــــــــعـــــــــوره بــــــــالــــــــرضــــــــا عـــــــــن قـــــــــرار 
الـــــتـــــطـــــوع، مــــــشــــــرياً إىل أن »الـــــســـــعـــــادة 
الـــتـــي تــتــولــد يف نــفــس اإلنــــســــان بــســبــب 
خــــــــــدمــــــــــتــــــــــه اآلخـــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــن، ال يــــــضــــــاهــــــيــــــهــــــا 
شـــــــــــــــــعـــــــــــــــــور«، مــــــــتــــــــمــــــــنــــــــيــــــــاً لــــــــــــــو كـــــــــــــــــــان أحــــــــــد 
الــــــــعــــــــامــــــــلــــــــني يف الـــــــــصـــــــــفـــــــــوف األمــــــــامــــــــيــــــــة 

ملجابهة الفريوس.
ويــــــــــــــــقــــــــــــــــدم الــــــــــــــظــــــــــــــاهــــــــــــــري خـــــــــدمـــــــــاتـــــــــه 
الـــتـــطـــوعـــيـــة حـــالـــيـــاً يف مـــديـــنـــة اإلمـــــــارات 
اإلنــــســــانــــيــــة يف أبــــوظــــبــــي، ضـــمـــن فـــريـــق 
مـــــــــــســـــــــــؤول عـــــــــــن تــــــلــــــبــــــيــــــة االحــــــــتــــــــيــــــــاجــــــــات 
اليومية لنزالء املدينة الذين يقضون 
فـــــــــــرة الــــــحــــــجــــــر الــــــصــــــحــــــي تــــــحــــــت رقــــــابــــــة 

ومتابعة طبية. 
وقـــبـــل انــتــقــالــه لــلــعــمــل الــتــطــوعــي 
يف املــــديــــنــــة، خـــــدم يف عـــــدد مــــن املــــراكــــز 
الــــتــــجــــاريــــة ومــــحــــطــــات الــــــوقــــــود، حــيــث 
عــــــــمــــــــل عـــــــــــىل تــــــــوعــــــــيــــــــة أفــــــــــــــــــــــراد املـــــجـــــتـــــمـــــع 

باإلجراءات الوقائية. 
ويشعر الظاهري بقلق كبري عىل 
أفــــــــــــــراد أســـــــــرتـــــــــه، عـــــــىل الـــــــرغـــــــم مـــــــن أنـــــه 
مطمنئ إىل فعالية اإلجراءات املتبعة 
لـــــــــحـــــــــمـــــــــايـــــــــة املــــــــــتــــــــــطــــــــــوعــــــــــني مـــــــــــــــن عـــــــــــــــدوى 
الـــــــفـــــــريوس، الـــــتـــــي تـــتـــضـــمـــن فــحــصــهــم 
ــــاً، ومــدهــم بــالــوســائــل واألدوات  دوريـ
الــــــــــــازمــــــــــــة لــــــحــــــمــــــايــــــتــــــهــــــم، إال أن حــــبــــه 
ــــالــــــه ووالـــــــــديـــــــــه يـــجـــعـــلـــه  ــــفــ ــــديــــــد ألطــ الــــــشــ
يـــــجـــــري الــــفــــحــــص أســـــبـــــوعـــــيـــــاً، حــــتــــى ال 

يكون سبباً يف انتقال العدوى إليهم.
وذكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر أنــــــــــــــــــــــــــــــــــه لـــــــــيـــــــــس 

املــتــطــوع الــوحــيــد يف عائلته، إذ يعمل 
أخـــــــــــــــــــــــوتـــــــــــــــــــــــه، حـــــــــــــســـــــــــــب تــــــــخــــــــصــــــــصــــــــاتــــــــهــــــــم 
ــــــة، يف تـــــقـــــديـــــم  ــــفـ ــ ــلـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــــخـ ــ ومـــــــــهـــــــــاراتـــــــــهـــــــــم املـ
الــــــــــــــخــــــــــــــدمــــــــــــــات لـــــــــــــآخـــــــــــــريـــــــــــــن يف مـــــــــــواقـــــــــــع 
مــخــتــلــفــة، مــضــيــفــاً أنــــه كــــان يــتــمــنــى لــو 
كـــــــــــــــان مــــــتــــــخــــــصــــــصــــــاً يف أحـــــــــــــــد مــــــــجــــــــاالت 
الــطــب، حتى يتمكن مــن الــخــدمــة إىل 
جـــانـــب األبــــطــــال الـــعـــامـــلـــني يف الــقــطــاع 

الصحي، عىل خط الدفاع األول.
وعــــــــــــن أهــــــــــــم املـــــــــــواقـــــــــــف اإلنــــــســــــانــــــيــــــة 
املــــؤثــــرة الـــتـــي تـــعـــرض لـــهـــا خـــــال عــمــلــه 
ــــال  ــــطــــــوعــــــي يف الــــــــفــــــــرة املـــــــاضـــــــيـــــــة، قــ ــتــ ــ الــ
الظاهري إن قلبه كان يعتصر أملاً كلما 
تلقى الثناء والشكر من أحد األفراد، 
أو األســــر املــتــعــفــفــة، الــتــي تــــوزع عليها 
»هـــــــيـــــــئـــــــة الــــــــــهــــــــــال األحــــــــــمــــــــــر اإلمـــــــــــــــــــــــارايت« 
املساعدات، إذ كان بعضهم يقول له 
بعد أن يسلمه الــوجــبــات: »وصــل لنا 
الطعام يف وقــت ليس لدينا أي يشء 

لنأكله«.
يذكر أن الــظــاهــري عمل يف دائــرة 
ــــبـــــل الــــتــــقــــاعــــد،  الـــــقـــــضـــــاء يف أبـــــوظـــــبـــــي قـ
ولـــديـــه حــالــيــاً عــمــلــه الـــخـــاص يف قــطــاع 
تــقــنــيــة املــعــلــومــات، وهــــو يــمــتــلــك أيــضــاً 
شــــركــــة عـــــقـــــارات مــتــخــصــصــة يف قـــطـــاع 
الـــــــــــــــــزراعـــــــــــــــــة، كــــــــمــــــــا أنـــــــــــــــه يــــــــتــــــــابــــــــع دراســـــــــــــــة 
الــدكــتــوراه عــن بعد يف مجال التحول 
ــــنـــــاعـــــي يف حـــكـــومـــة  إىل الـــــــذكـــــــاء االصـــــطـ
اإلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات يف إحــــــــــــــــــــــــدى الـــــــــجـــــــــامـــــــــعـــــــــات 
الـــريـــطـــانـــيـــة، إال أن ذلــــك لـــم يــثــنــه عــن 
الـــــتـــــطـــــوع يـــــومـــــيـــــاً يف خــــــدمــــــة مـــجـــتـــمـــعـــه 

وباده يف هذه الظروف االستثنائية.

ع لتلبية احتياجات نزالء »مدينة  تطوَّ
اإلمارات اإلنسانية« بأبوظبي

هنادي أبو نعمة À دبي

الظاهري أثناء توزيع 
الوجبات على األسر 

المتعففة.  À من المصدر
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مشروع قانون جديد يتصدى 
الستغالل »الشهادات 
الوهمية« في الدولة

نــاقــشــت لجنة شـــؤون التعليم والثقافة 
والشباب والرياضة واإلعالم يف املجلس 
الـــــوطـــــنـــــي االتــــــــــحــــــــــادي، خـــــــــالل اجــــتــــمــــاعــــهــــا 
الذي عقدته »عن بعد«، أول من أمس، 
مــــــــــــن خـــــــــــــــالل تــــــقــــــنــــــيــــــة املــــــــــــؤتــــــــــــمــــــــــــرات املـــــــرئـــــــيـــــــة 
)الــــفــــيــــديــــو كــــونــــفــــرنــــس(، بــــرئــــاســــة رئـــيـــس 
الـــــــــلـــــــــجـــــــــنـــــــــة، عــــــــــــدنــــــــــــان حـــــــــمـــــــــد الــــــــــحــــــــــمــــــــــادي، 
مشروع قانون اتحادي يف شأن استغالل 
الــــشــــهــــادات الـــعـــلـــمـــيـــة الــــوهــــمــــيــــة، والــــــذي 

يتكون من 11 مادة.
حـــــضـــــر االجــــــتــــــمــــــاع أعـــــــضـــــــاء الــــلــــجــــنــــة، 
شـــذى ســعــيــد عـــالي الــنــقــبــي، والــدكــتــورة 
شــيــخــه عــبــيــد الــطــنــيــجــي، وســـــــاره مــحــمــد 
فلكناز، وعفراء بخيت العلييل، وناصر 
محمد اليماحي، وضرار حميد بالهول.

وقال عدنان الحمادي إنه تم خالل 
االجـــتـــمـــاع مــنــاقــشــة واعـــتـــمـــاد خــطــة عمل 
الـــلـــجـــنـــة بــــشــــأن مــــشــــروع الــــقــــانــــون، الــــذي 
وافــــــــــــــق املــــــجــــــلــــــس الـــــــوطـــــــنـــــــي االتـــــــــــحـــــــــــادي يف 
جلسته التاسعة التي عقدت »عن بعد« 
يـــــوم 21 مــــايــــو الـــــجـــــاري، عــــى إحـــالـــتـــه إىل 
اللجنة لدراسته ومناقشته، الفتاً إىل أن 
اللجنة فور إحالة مشروع القانون إليها 
تولت إعــداد كــل مــا يلزم إلنــجــازه بشكل 

ــــنـــــت خـــــطـــــة الـــــعـــــمـــــل عـــقـــد  دقـــــــيـــــــق، وتـــــضـــــمـ
اجـــتـــمـــاع مـــع مــمــثــيل الــحــكــومــة لـــلـــرد عــى 
تساؤالت واستفسارات أعضاء اللجنة، 
ــــأن بــــنــــوده  ومــــنــــاقــــشــــة أيـــــــة مـــــقـــــرحـــــات بـــــشـ

ومواده.
وتـــــــــــابـــــــــــع أن الـــــــلـــــــجـــــــنـــــــة اطــــــــلــــــــعــــــــت عــــى 
ــــانـــــون،  ــــقـ الــــــعــــــرض الــــتــــقــــديــــمــــي ملــــــشــــــروع الـ
واســــــــــــــتــــــــــــــعــــــــــــــرضــــــــــــــت نـــــــــــــتـــــــــــــائـــــــــــــج الــــــــــــــــــــــدراســــــــــــــــــــــات 
ــــيـــــة والـــــقـــــانـــــونـــــيـــــة بـــــشـــــأنـــــه، كـــمـــا  ــــاعـ ــــمـ ــــتـ االجـ
بـــــــــــــــــــدأت يف مـــــــنـــــــاقـــــــشـــــــة مــــــــــــــــــــــــــواده، عــــــــــــى أن 
تستكمل مناقشتها بشكل كامل خالل 
اجــتــمــاعــهــا املــقــبــل، ثـــم ســتــعــقــد اجــتــمــاعــاً 
ــــثـــــيل الــــــحــــــكــــــومــــــة، يــــعــــقــــبــــه إعــــــــــداد  مــــــــع مـــــمـ
ــــانــــــون، ثــم  ــــقــ ــــنـــــهـــــايئ ملــــــشــــــروع الــ الــــتــــقــــريــــر الـ
اعتماده تمهيداً لرفعه لرئاسة املجلس 

ملناقشته يف جلسة عامة.
وأشـــــــــار الــــحــــمــــادي إىل أن الـــحـــكـــومـــة 
ــــانــــــون، نــــظــــراً  ــــقــ ارتــــــــــأت اقــــــــــراح مــــــشــــــروع الــ
ــــتــــــطــــــورات الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــة املـــــتـــــســـــارعـــــة،  ــــلــ لــ
واستغالل البعض لها، وتــعــدد أشكال 
الـــــــــتـــــــــعـــــــــلـــــــــيـــــــــم ومــــــــــــــؤســــــــــــــســــــــــــــاتــــــــــــــه، وانـــــــــــتـــــــــــشـــــــــــار 
مــــــؤســــــســــــات الــــتــــعــــلــــيــــم الـــــــعـــــــام والـــــــعـــــــايل، 
حيث رافق ذلك انتشار ظاهرة الشهادات 
الـــــعـــــلـــــمـــــيـــــة الــــــوهــــــمــــــيــــــة يف كــــــثــــــر مـــــــــن دول 

الـــــعـــــالـــــم، مـــــــؤكـــــــداً أن الـــــحـــــاجـــــة أصـــبـــحـــت 
ملحة نحو وجود تشريع منظم لحماية 
املــجــتــمــع والــبــيــئــة الــعــلــمــيــة والــتــعــلــيــمــيــة، 
ــــئـــــة عـــن  ــــنـــــاشـ والــــــتــــــصــــــدي لـــــكـــــل األخــــــــطــــــــار الـ

ظاهرة الشهادات العلمية الوهمية.
وأفـــــــاد بـــــأن مــــشــــروع الـــقـــانـــون يــهــدف 
إىل مــــــــــواجــــــــــهــــــــــة اســــــــــتــــــــــغــــــــــالل الــــــــــشــــــــــهــــــــــادات 
الـــــــعـــــــلـــــــمـــــــيـــــــة الـــــــــوهـــــــــمـــــــــيـــــــــة، واســـــــتـــــــخـــــــدامـــــــهـــــــا 
لـــــــلـــــــتـــــــعـــــــيـــــــن يف الــــــــــــوظــــــــــــائــــــــــــف يف الــــــــجــــــــهــــــــات 
الحكومية أو الــجــهــات الــخــاصــة، أو ألي 
ــــــرض آخــــــــر. وأكــــــــد أن املــــجــــلــــس الـــوطـــنـــي  غـ
ــــــى تـــــطـــــويـــــر أدوات  االتـــــــــحـــــــــادي يــــــحــــــرص عـ
تــواصــلــه مـــع جــمــيــع فـــئـــات املــجــتــمــع، من 

خــــــــالل دعـــــــــوة مـــخـــتـــلـــف الـــــجـــــهـــــات املـــعـــنـــيـــة 
واملختصة الجتماعات اللجان، والقيام 
بـــــــالـــــــزيـــــــارات املـــــيـــــدانـــــيـــــة الـــــتـــــي تــــشــــمــــل مــــقــــار 
بعض الوزارات واملؤسسات االتحادية يف 
مختلف إمارات الدولة، وعقد الحلقات 
الــــنــــقــــاشــــيــــة، ودعـــــــــــوة مـــمـــثـــيل املــــؤســــســــات 
الحكومية واملجتمعية وجمعيات النفع 
الــــــعــــــام وأصـــــــحـــــــاب الـــــــــــرأي وذوي الــــخــــرة 
واالخـــــــــتـــــــــصـــــــــاص، لــــــالســــــتــــــنــــــارة بـــــأفـــــكـــــارهـــــم 
وآرائــهــم ومقرحاتهم حــول مشروعات 
الــــــقــــــوانــــــن، واملـــــــوضـــــــوعـــــــات الـــــعـــــامـــــة الـــتـــي 

يناقشها ويتبناها املجلس.
وتابع الحمادي أن مشروع القانون 
يـــتـــضـــمـــن 11 مــــــــادة، تــــتــــنــــاول املــــــــواد )3-1( 
تـــعـــريـــفـــات لـــبـــعـــض الـــكـــلـــمـــات والــــعــــبــــارات 
الــواردة ضمن مشروع القانون، إضافة 
إىل بيان أهداف القانون، وعدم االعتداد 

بالشهادة العلمية الوهمية.
وتـــــــــنـــــــــاولـــــــــت املــــــــــــــــــــواد )4-8( األحـــــــــكـــــــــام 
املتعلقة بالعقوبات، فيما تناولت املواد 
ــــة املــــتــــعــــلــــقــــة  ــيــ ــ ــــامــ ــتــ ــ ــــخــ )9-11( األحــــــــــكــــــــــام الــ
ــــانــــــون،  ــــقــ ــــلــ بـــــــإلـــــــغـــــــاء األحــــــــــكــــــــــام املــــــخــــــالــــــفــــــة لــ

وإصدار القرارات التنظيمية.
أبوظبي ■اإلمارات اليوم

»تعليمية الوطني« اعتمدت خطة مناقشة مشروع القانون. ■ من المصدر

اللجنة ستجتمع مع ممثلي 
الحكومة وتعد التقرير 

النهائي لمشروع القانون.

 11
مادة يضمها مشروع 
القانون االتحادي في شأن 
استغالل الشهادات العلمية 
الوهمية.

ــــتـــــحـــــكـــــم  اســــــتــــــقــــــبــــــلــــــت مــــــــــراكــــــــــز الـ
والقيادة بــإدارة العمليات يف 
قـــطـــاع الـــعـــمـــلـــيـــات املـــركـــزيـــة يف 
شرطة أبوظبي 41 ألفاً و588 
مـــــــكـــــــاملـــــــة مـــــــــــن الـــــــجـــــــمـــــــهـــــــور عــــى 
مــســتــوى اإلمـــــارة خـــالل عطلة 

عيد الفطر.
إدارة  مــــــــــــــــــــديــــــــــــــــــــر  وأكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 
الــعــمــلــيــات بــقــطــاع الــعــمــلــيــات 
املـــــــــــــركـــــــــــــزيـــــــــــــة، الــــــــعــــــــمــــــــيــــــــد نـــــــاصـــــــر 
ــــيـــــمـــــان املـــــــســـــــكـــــــري، ارتــــــفــــــاع  ــــلـ سـ
عــــــــــــدد املــــــــكــــــــاملــــــــات الــــــــــــــــــــــــواردة إىل 
املــــــــــراكــــــــــز خـــــــــــالل هـــــــــــذه الـــــــفـــــــرة، 
الفتاً إىل أن معظمها مكاملات 
حــــــــــــــــــــــــــول حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوادث مـــــــــــــــــروريـــــــــــــــــة 
بــــســــيــــطــــة أو بـــــعـــــض الــــــحــــــاالت 

الصحية الطارئة.
وذكر أن إدارة العمليات 
ــــتـــــعـــــدة لــــتــــلــــقــــي الـــــبـــــالغـــــات  مـــــسـ
واملكاملات عى مدار الساعة، 
األوقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات،  جــــــــــــــمــــــــــــــيــــــــــــــع  ويف 
ولــــتــــقــــديــــم أفـــــضـــــل الــــخــــدمــــات 
وأجـــــــــــــــــــــــــــــودهـــــــــــــــــــــــــــــا لـــــــــــلـــــــــــجـــــــــــمـــــــــــهـــــــــــور، 
والـــــــــتـــــــــنـــــــــســـــــــيـــــــــق مـــــــــــــــع الـــــــــجـــــــــهـــــــــات 
املعنية للوصول إىل الحاالت 

الطارئة يف أسرع وقت.
ودعـــــــــــــــــــــــــــــا الــــــــــــجــــــــــــمــــــــــــهــــــــــــور إىل 
التعاون مع مبادرات التوعية 
الــــــتــــــي تــــنــــفــــذهــــا إدارة اإلعـــــــــالم 
األمـــنـــي لــلــتــعــريــف بــالــخــدمــات 
الـــشـــرطـــيـــة، وتـــكـــثـــيـــف أنــشــطــة 
التوعية الــجــمــاهــريــة، وعــدم 
الـــــــــــــــــردد يف االتــــــــــصــــــــــال بــــهــــاتــــف 
ــــة  ــ ــــالـ ــ 999، يف حـ الــــــــــــــــطــــــــــــــــوارئ 
تـــــــــعـــــــــرضـــــــــهـــــــــم ألي طـــــــــــــــــــــــارئ قـــــد 

يواجههم يف أي وقت.
أبوظبي ■ اإلمارات اليوم

شرطة أبوظبي 
تتلقى 41.5 ألف 

مكالمة من 
الجمهور خالل 

العيد

ين من مختلف فئات المجتمع بهدف دعم المتضرر

القطاع االجتماعي في 
أبوظبي يواجه »كورونا« 

بـ 60 مبادرة
أفادت دائرة تنمية املجتمع يف أبوظبي 
بــأنــهــا أطــلــقــت مـــع شــركــائــهــا يف الــقــطــاع 
ــــادرة  ــ ــبـ ــ ــ االجــــــتــــــمــــــاعــــــي يف أبــــــوظــــــبــــــي 60 مـ
تـــتـــمـــاىش مـــــع جــــهــــود حـــكـــومـــة أبـــوظـــبـــي 
للحد من انتشار فروس )كوفيد-19(، 
تــنــاولــت جــوانــب تــوعــويــة وتفاعلية مع 
املــــــــــــــجــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــع، ومـــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــادرات الــــــــــــــدعــــــــــــــم 
واإلســـــــــهـــــــــامـــــــــات، إىل جــــــانــــــب مـــــــبـــــــادرات 
استهدفت األسر املستفيدة واملستحقة 
لــلــدعــم االجــتــمــاعــي، مــع بــاقــة متنوعة 
ــــة  ــــراريــ ــــمــ ــتــ ــ ــــان اســ ــــمــ مــــــــن الــــــــخــــــــدمــــــــات لــــــضــ

األعمال.
ومـــن أبــــرز املـــبـــادرات بــرنــامــج »مــعــاً 
نـــــحـــــن بــــــــخــــــــر«، الـــــــــــــذي يــــعــــتــــر املــــــشــــــروع 
األول لــــلــــصــــنــــدوق االجـــــتـــــمـــــاعـــــي لــهــيــئــة 
ـــــدوره عـــى تمكن  مـــعـــاً، الـــــذي يــعــمــل بـ
املـــــجـــــتـــــمـــــع مـــــــــن املــــــــشــــــــاركــــــــة يف مـــــواجـــــهـــــة 
الــــتــــحــــديــــات االجــــتــــمــــاعــــيــــة يف أبــــوظــــبــــي، 
ويهدف إىل توجيه اإلسهامات الواردة 
لــــدعــــم املــــتــــضــــرريــــن مـــــن مـــخـــتـــلـــف فـــئـــات 
املجتمع خـــالل الــظــروف الــراهــنــة، كما 
يتم توجيه اإلسهامات لتقديم الدعم 
الـــــــــتـــــــــعـــــــــلـــــــــيـــــــــمـــــــــي، والــــــــــــــــــدعــــــــــــــــــم الـــــــــصـــــــــحـــــــــي، 
واإلمدادات الغذائية، إضافة إىل تلبية 

احتياجات املعيشة األساسية.
وأضــــافــــت أنــــه تــنــفــيــذاً لــتــوجــيــهــات 
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 
آل نـــــهـــــيـــــان، ويل عــــهــــد أبـــــوظـــــبـــــي نـــائـــب 
الــــــــقــــــــائــــــــد األعــــــــــــــــى لــــــــلــــــــقــــــــوات املـــــســـــلـــــحـــــة، 
ــــبـــــار املـــــــواطـــــــنـــــــن، نــــفــــذت  ــــكـ بـــــاالهـــــتـــــمـــــام بـ
حــمــلــة »كـــبـــارنـــا ثـــروتـــنـــا« لــتــوعــيــة أفــــراد 
ـــــأهـــــــمـــــــيـــــــة االهــــــــــتــــــــــمــــــــــام بـــــكـــــبـــــار  ـــمـــــــع بــ ــتــــ املـــــــجـــــ

املواطنن.

ـــادرة »خــــلــــك يف بــيــتــك  ــبــ ــ ونــــفــــذت مـ
ــــلــــــك«، لـــــضـــــمـــــان تــــوفــــر  ــــيــــــوصــ ومــــــــــــرك بــ
الدعم الكامل لألسر املستحقة، كما 
ــــراً يف مــــركــــز اإليـــــــواء  ــــريـ تــــم تــــوفــــر 13 سـ
)املـــضـــيـــف(، وإعـــــــارة الــــكــــادر الــطــبــي إىل 
شركة صحة. وتضمنت قائمة برنامج 
»اللياقة يف املنزل«، ونظمت مؤسسة 
الــــتــــنــــمــــيــــة األســـــــريـــــــة مـــــــبـــــــادرة »خـــــلـــــك يف 
الـــــــــــبـــــــــــيـــــــــــت«، و»أســـــــــــــــــــــــــــــريت يف عـــــــــــيـــــــــــوين«، 
و»أفــــــــــكــــــــــاركــــــــــم مـــــــــع أطــــــــفــــــــالــــــــكــــــــم«، كــــمــــا 
شاركت هيئة أبوظبي للطفولة املبكرة 
أفـــراد املجتمع بــدعــم الشهر الرقمي، 
ومـــــــســـــــابـــــــقـــــــة تـــــــولـــــــيـــــــد أفــــــــــكــــــــــار لــــألنــــشــــطــــة 
ــــفـــــال، وقــــدمــــت هــيــئــة  املـــنـــزلـــيـــة مــــع األطـ
ــــبـــــادرة  أبــــوظــــبــــي لــــلــــدعــــم االجــــتــــمــــاعــــي مـ

»صـــحـــتـــك تـــهـــمـــنـــا«، ونـــظـــمـــت دار زايــــد 
ــــلـــــس الـــــــــدار  لــــلــــثــــقــــافــــة اإلســــــالمــــــيــــــة »مـــــجـ
االفـــــرايض«. ويف مــا يتعلق بــاملــبــادرات 
ــــتـــــي تــــســــتــــهــــدف الــــفــــئــــات املـــســـتـــفـــيـــدة،  الـ
أعدت مؤسسة التنمية األسرية ثالث 
ــــلـــــون هــــــم«،  مـــــــــبـــــــــادرات، وهــــــــي »ال تـــــشـ
و»مــعــكــم لــنــســانــدكــم« و»مـــركـــم لن 
بــيــتــكــم«، يف املــقــابــل أطــلــقــت مــؤســســة 
زايــــــد الـــعـــلـــيـــا ألصــــحــــاب الـــهـــمـــم مـــبـــادرة 
»هــــــــــمــــــــــم لــــــــــالســــــــــتــــــــــشــــــــــارات األســــــــــــــريــــــــــــــة«، 
وأعـــلـــنـــت دار زايـــــد لــلــثــقــافــة اإلســـالمـــيـــة 
عـــــن مـــــبـــــادرة »ال تـــشـــيـــلـــون هـــــم مـــركـــم 
عــــــــــلــــــــــيــــــــــنــــــــــا«، إىل جــــــــــــانــــــــــــب املـــــــــــحـــــــــــاضـــــــــــرات 

التوعوية املوجهة عن بعد.
أبوظبي ■اإلمارات اليوم

»التربية« تستأنف اختبارات 
»إمسات« في 9 يونيو

أمين الجمال ■ دبي

قـــــــــــــــــــررت وزارة الـــــــــربـــــــــيـــــــــة والــــــتــــــعــــــلــــــيــــــم 
اســـــــتـــــــئـــــــنـــــــاف أداء اخــــــــتــــــــبــــــــار اإلمـــــــــــــــــــارات 
الـــــقـــــيـــــايس )إمــــــــســــــــات( لـــطـــلـــبـــة الـــصـــف 
الثاين عشر، وذلك يف الفرة املمتدة 
من التاسع من يونيو إىل الثامن من 
يـــــــــولـــــــــيـــــــــو املـــــــــقـــــــــبـــــــــلـــــــــن، يف أربـــــــــــــــــــــع مـــــــــــــواد 
أســـاســـيـــة، هـــــي: الـــلـــغـــة اإلنـــجـــلـــيـــزيـــة، 
ــــــات،  ــيـ ــ ــ ــــاضـ ــ ــــريـ ــ والــــــلــــــغــــــة الــــــعــــــربــــــيــــــة، والـ
والفيزياء، وفــق ضوابط وإجــراءات 

وقائية واحرازية.
وأفـــــــــــادت الـــــــــــــوزارة يف تـــصـــريـــحـــات 
صـــحـــافـــيـــة، أمــــــــس، بــــأنــــه تـــمـــت زيــــــادة 
عدد املراكز املخصصة لالمتحانات يف 
كـــــــــل إمــــــــــــــــــــارة، ويف حــــــــــــال عــــــــــــدم تــــــوافــــــر 
مقعد للطالب ضــمــن نــطــاق إمــارتــه، 
فــعــلــيــه االنــــتــــظــــار حـــتـــى الـــجـــلـــســـة الــتــي 
تـــــــلـــــــيـــــــهـــــــا، وذلـــــــــــــــــــك حــــــــــــرصــــــــــــاً مـــــــنـــــــهـــــــا عــــى 
مــــصــــلــــحــــة وســــــالمــــــة وراحــــــــــــة الــــطــــلــــبــــة، 
وســــــــــالســــــــــة تــــــــــأديــــــــــة اخــــــــتــــــــبــــــــار اإلمــــــــــــــــــارات 

القيايس )إمسات(.
وحددت الوزارة ثمانية إجراءات 
احــــــــــرازيــــــــــة لــــــتــــــأديــــــة اخــــــتــــــبــــــار اإلمـــــــــــــــارات 
الـــــــقـــــــيـــــــايس )إمـــــــــــــســـــــــــــات(، هـــــــــي ضــــــــــــرورة 
ارتــداء الطالب الكمامة والقفاز قبل 
دخــــولــــه إىل مـــركـــز االخــــتــــبــــار، وســيــتــم 

قـــيـــاس حــــــرارة الـــطـــالـــب، ومـــــــروره مــن 
أمــــام الـــكـــامـــرا الـــحـــراريـــة، وأي طــالــب 
ــــهــــــة  ــــابــ ســــــتــــــظــــــهــــــر عـــــــلـــــــيـــــــه أعــــــــــــــــــــــــراض مــــــشــ
ألعــــــــــراض اإلصــــــابــــــة بـــــفـــــروس كـــــورونـــــا 

يمنع من دخول قاعة االختبار.
وكـــــــذلـــــــك يـــــجـــــب إحـــــــضـــــــار الــــهــــويــــة 
الــــوطــــنــــيــــة، حــــتــــى وإن كـــــانـــــت مــنــتــهــيــة 
الصالحية، كما سيتم قبول الهوية 
الرقمية، ويمنع نهائياً اصطحاب أي 
مــن أفــراد األســرة إىل مركز االختبار، 
وال يسمح ألفراد األسرة بالوجود يف 

قاعات االنتظار.
ويتعن االلتزام بمسافة التباعد 
االجــــــــــتــــــــــمــــــــــاعــــــــــي، وتـــــــــــكـــــــــــون مــــــــــريــــــــــن بــــن 

الطالب وزميله.
وعـــــــــــى الـــــــطـــــــالـــــــب مــــــــــغــــــــــادرة مـــــركـــــز 
االخـــــــــــتـــــــــــبـــــــــــار فـــــــــــــــــور انـــــــــتـــــــــهـــــــــائـــــــــه مـــــــــــــن أداء 
االختبار، ولن يسمح له باالنتظار يف 
املركز. كما يجب عى الطالب إحضار 
اآللة الحاسبة الخاصة به يف امتحاين 
الــريــاضــيــات والــفــيــزيــاء، أو اســتــخــدام 
اآللـــــة املـــتـــوافـــرة يف الـــنـــظـــام، عــلــمــاً بــأن 
املركز لن يوفر آالت حاسبة للطلبة.

ــــاولـــــة  ــــــب مـــــحـ ــــالـ ــ ــــطـ ــ ويـــــــجـــــــب عــــــــى الـ
تـــقـــلـــيـــل املـــقـــتـــنـــيـــات الــــتــــي يـــحـــضـــرهـــا إىل 
املــــركــــز، ويــــرجــــى االكــــتــــفــــاء بــاملــقــتــنــيــات 

األساسية.

»التربية« شددت على االلتزام بمسافة التباعد خالل االمتحانات.      
■ أرشيفية

»تعليمية الوطني« تتولى مناقشته بتقنية »الفيديو كونفرنس«
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نقطة حبر

نورة سيف العميمي المهيري

خبيرة تربوية

ابتكرت أربع طالبات، يف الصف الثاين 
عــــشــــر بـــــمـــــدرســـــة ثـــــانـــــويـــــة الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
الــــتــــطــــبــــيــــقــــيــــة فــــــــــــرع فــــــلــــــج املـــــــــعـــــــــا، جـــــهـــــاز 
استشعار الدخان عن ُبْعد، الذي يعد 
األول مــــــن نـــــوعـــــه يف هــــــــذا املـــــــجـــــــال، وال 
يــقــتــصــر عــــى اســـتـــشـــعـــار الــــــحــــــرارة، كــمــا 
هــي الــحــال بالنسبة لألجهزة األخــرى، 
ــــفـــــــط الـــــــــــــــدخـــــــــــــــان، ويـــــتـــــصـــــل  ــ ـــــشـ بــــــــــــل إنـــــــــــــــه يــ

بالدفاع املدين.
وقــــــــــــــــال مــــــــــــــــدرس الـــــتـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــيـــــا 
التطبيقية الــكــهــربــائــيــة يف املــدرســة، 

ومــــشــــرف املـــــشـــــروع، املـــهـــنـــدس بــهــاء 
الــــديــــن الـــشـــيـــخ صــــالــــح، لـــــــ»اإلمــــــارات 
الـــــــــــــــيـــــــــــــــوم«، إن فـــــــــريـــــــــقـــــــــاً مـــــــــكـــــــــونـــــــــاً مــــن 
ــــيـــــس عـــــي،  الــــــطــــــالــــــبــــــات: غـــــالـــــيـــــة خـــــمـ
وديــــمــــة حــمــيــد الـــيـــمـــاحـــي، وفــاطــمــة 
راشد الطنيجي، وراية محمد عي، 
ــــتـــــي  الحــــــــــــظ أن مـــــعـــــظـــــم الــــــــحــــــــرائــــــــق الـ
شــهــدتــهــا الـــدولـــة تسببت يف حــاالت 
اخــــــــتــــــــنــــــــاق نـــــتـــــيـــــجـــــة تــــــــســــــــرب األدخــــــــنــــــــة 
الــــــــــــســــــــــــوداء إىل الـــــــــغـــــــــرف أثـــــــــنـــــــــاء نــــــوم 
الــســكــان. وأضــــاف أن الــجــهــاز املبتكر 

ــــافـــــة  يـــــســـــتـــــشـــــعـــــر الــــــــــــدخــــــــــــان عــــــــــى مـــــسـ
أربــــــــعــــــــة أمـــــــــتـــــــــار، ثــــــــم يـــــــصـــــــدر أصــــــــواتــــــــاً 
تنبيهية تــلــفــت انــتــبــاه املــوجــوديــن يف 
املـــــــــكـــــــــان إىل الــــــــحــــــــريــــــــق، كــــــمــــــا يــــعــــمــــل 
الـــــــجـــــــهـــــــاز عــــــــى إزاحــــــــــــــــة األدخــــــــــنــــــــــة مـــن 
املــــــــــــــكــــــــــــــان، لــــــلــــــحــــــيــــــلــــــولــــــة دون وقــــــــــــوع 

حوادث اختناق.
وأوضـــــح صــالــح أن الــجــهــاز يتكون 
مــــــــن أربــــــــعــــــــة أجـــــــــــــــــــزاء، هـــــــــــي: مـــســـتـــشـــعـــر 
للدخان قابل إلعادة الضبط، ومؤقت 
ــــارات أزمــنــة مضبوطة  زمــنــي يعطي إشـ

لــــجــــهــــاز الـــتـــنـــبـــيـــه بــــــــاإلضــــــــاءة والــــــصــــــوت، 
ــــتــــــي تــمــنــع  ومــــــــروحــــــــة شـــــفـــــط الــــــــدخــــــــان الــ
ــيـــــة، مــــــا يــســمــح  ــ ــــهـــــوائـ مــــــــــرور الــــــتــــــيــــــارات الـ
بــــــإزاحــــــة األدخــــــنــــــة مـــــن املــــنــــطــــقــــة، والــــتــــي 
تــؤدي إىل حجب الرؤية، وأخــراً جهاز 
اتــــصــــال بـــالـــدفـــاع املـــــــدين، مــــشــــراً إىل أن 
الـــــفـــــريـــــق واجــــــــــه تـــــحـــــدي الـــــحـــــصـــــول عــى 
مكونات املــشــروع يف األســـواق املحلية، 
وســـــــاعـــــــدت إدارة الـــــــدفـــــــاع املــــــــــدين يف أم 
القيوين الفريق يف الحصول عى هذه 

املعدات.
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 للدخان عن ُبْعد

ً
طالبات يبتكرن مستشعرا

يمنع وقوع حاالت اختناق نتيجة الحرائق

أبــلــغــت مـــدرســـة خـــاصـــة ذوي طلبتها 
بأن امتحانات نهاية العام، للصفوف 
مـــــن الــــخــــامــــس إىل الـــــثـــــامـــــن، ســـتـــكـــون 
اختيارية، ومن حق الطالب أن يختار 
مادة أو مادتني أو أكرث ألداء االختبار 
الـــنـــهـــايئ فـــيـــهـــا، كـــمـــا ألـــغـــت اخـــتـــبـــارات 

الصفوف من األول إىل الرابع.
ــــبــــــارات  ــــتــ ورأى ذوو طــــلــــبــــة أن اخــ
نهاية العام ضرورية لقياس مستوى 
تــحــصــيــل أبــنــائــهــم الــتــعــلــيــمــي كــنــتــيــجــة 
لتطبيق نظام التعليم عن ُبْعد، فيما 
ــــراء  أكــــــد آخــــــــرون أنــــــه ال فــــائــــدة مــــن إجــ
ــــبـــــارات الـــنـــهـــائـــيـــة لــطــلــبــة صــفــوف  ــــتـ االخـ
النقل، معتربين أن نتائجها لن تكون 

مقياساً حقيقياً ملستويات الطلبة.
وتفصياً، قررت مدارس خاصة 
تــابــعــة لــســلــســلــة مــــدارس شــهــرة عى 
مستوى الدولة، أن تكون امتحانات 
ــــة الــــــــعــــــــام اخــــــتــــــيــــــاريــــــة لــــلــــطــــلــــبــــة يف  ــــايــ ــــهــ نــ
الـــصـــفـــوف مـــن الـــخـــامـــس إىل الــثــامــن، 
حــســب تعميم أصــدرتــه ووزعــتــه عى 
ذوي طــــــلــــــبــــــتــــــهــــــا، أخــــــــــــــــــــــــراً، وســــــتــــــكــــــون 
االخــتــبــارات شــامــلــة ملــقــررات الفصلني 
ــــــواد األســـاســـيـــة  ــــثـــــاين، ويف املـ األول والـ
الــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــي تــــــــــــــــشــــــــــــــــمــــــــــــــــل: اإلنـــــــــــــــجـــــــــــــــلـــــــــــــــيـــــــــــــــزيـــــــــــــــة، 
ــيــــــة،  ــ ــــربــ ــــعــ والـــــــــريـــــــــاضـــــــــيـــــــــات، والـــــــلـــــــغـــــــة الــ
ــــًة أن االمـــــتـــــحـــــانـــــات اخــــتــــيــــاريــــة  مـــــوضـــــحـ
ويــــــــمــــــــكــــــــن لـــــلـــــطـــــلـــــبـــــة أن يـــــــــــــقـــــــــــــرروا عــــــــدم 
خوضها، أو اختيار مادة أو مادتني أو 
أكـــــــرث ألداء امــــتــــحــــان فــــيــــهــــا، وإذا قــــرر 
الــــطــــالــــب خــــــوض أيٍّ مــــن االمـــتـــحـــانـــات 
فنتيجة االمتحان سيكون لها وزن يف 

املعدل النهايئ.
ودعـــــــت املــــــدرســــــة، يف الـــتـــعـــمـــيـــم، 
ذوي الطلبة إىل إخطارها باملواد التي 
ــــبـــــارات  ــــتـ ــــنـــــاؤهـــــم ألداء االخـ ــــتـــــارهـــــا أبـ اخـ
فيها، قبل 14 يونيو املقبل، وسيكون 
آخـــــــر يـــــــوم ملـــــراجـــــعـــــة املـــــــــــواد هــــــو 16 مــن 
الــشــهــر نــفــســه، وســتــقــام االمــتــحــانــات 
ــــفـــــرة بـــــني 17 إىل 25 مـــــن الـــشـــهـــر  يف الـ
ذاتـــــه، وســيــتــم إصـــــدار الـــشـــهـــادات ملن 
اخــتــاروا املشاركة يف االمتحانات بعد 

خمسة أيام من انتهائها.
وأوضـــــــــــــــــــــــــــــــح الـــــــــتـــــــــعـــــــــمـــــــــيـــــــــم أن مـــــــــــدة 
االمـــــــتـــــــحـــــــان ســــــــاعــــــــة، ويـــــشـــــمـــــل أســــئــــلــــة 
أســـــــــــاســـــــــــيـــــــــــة لـــــــــكـــــــــل مــــــــــــــــــــــــــادة، وســــــــيــــــــكــــــــون 
ــــابــــــات إلــــكــــرونــــيــــاً، الفـــتـــاً  تـــصـــحـــيـــح اإلجــ
إىل أن كل امتحان ينقسم إىل جزأين: 
األول 45 دقيقة، ويغطي دروساً من 
الـــفـــصـــلـــني الـــــدراســـــيـــــني األول والــــثــــاين 

ودرجـــتـــه مـــن 100، والـــثـــاين مــدتــه 15 
دقـــــــــيـــــــــقـــــــــة، ويــــــــغــــــــطــــــــي الــــــــــــــــــــــــــدروس الــــــتــــــي 
تــعــلــمــهــا الــطــالــب يف الــفــصــل الــــدرايس 
الثالث عن ُبْعد، وعامته 20 درجة.

ــــبـــــة  ــــلـ وأفــــــــــــــــــــــــــــادت املــــــــــــــدرســــــــــــــة بــــــــــــــــأن طـ
الـــــصـــــفـــــوف مـــــــن األول إىل الــــــــرابــــــــع لـــن 
ــــانــــــات، وســـتـــعـــتـــمـــد  ــــتــــــحــ ــــكــــــون لـــــهـــــم امــ تــ
نتائجهم عى ما حققوه يف الفصلني 

ومــــــــــشــــــــــاركــــــــــتــــــــــهــــــــــم  والـــــــــــــــــــــــثـــــــــــــــــــــــاين،  األول 
وجديتهم يف الدراسة عن ُبْعد خال 
ــــابـــــعـــــة  ــتـ ــ الـــــــفـــــــصـــــــل الــــــــــثــــــــــالــــــــــث، ومـــــــنـــــــهـــــــا مـ
حــــــــضــــــــور الــــــحــــــصــــــص وأداء وتــــســــلــــيــــم 
ــــر يــــوم  ــ ــــبــــــات، عـــــى أن يــــكــــون آخـ الــــــواجــ
لـــلـــدراســـة 25 مـــن يــونــيــو املـــقـــبـــل، فيما 
تـــعـــتـــمـــد نــــتــــائــــج طـــلـــبـــة ريــــــــاض األطــــفــــال 
عــــــى مــــــا حــــقــــقــــوه يف الــــفــــصــــلــــني األول 
ــــثـــــاين، وســـيـــكـــون آخـــــر يـــــوم لـــلـــدوام  والـ

25 يونيو املقبل.
من جانبهم، طالب ذوو طلبة يف 
ــــــج  ــــاهـ ــنـــ ــ ــ مـــــــــــــــــــــــــــدارس خــــــــــــاصــــــــــــة تـــــــعـــــــتـــــــمـــــــد مـ
أجــــــــنــــــــبــــــــيــــــــة: هـــــــــالـــــــــة حـــــــــــســـــــــــام، وعــــــثــــــمــــــان 
إبراهيم، وعبر عبدالله، بضرورة أن 
تجري املـــدارس اختبارات نهائية لكل 
الــطــلــبــة مــــن الـــصـــف األول إىل الــصــف 
الـــــــــــثـــــــــــاين عـــــــــشـــــــــر، خــــــــصــــــــوصــــــــاً يف املــــــــــــــواد 
ــــلـــــغـــــة الــــعــــربــــيــــة  ــــا الـ ــــهـ ــنـ ــ األســـــــاســـــــيـــــــة، ومـ
والـــــــلـــــــغـــــــة اإلنــــــجــــــلــــــيــــــزيــــــة والـــــــريـــــــاضـــــــيـــــــات 
ــــلـــــوم  ــــيـــــة والـــــعـ ــــاعـ ــــمـ ــتـ ــ والـــــــــــدراســـــــــــات االجـ
والــــــكــــــيــــــمــــــيــــــاء والــــــــفــــــــيــــــــزيــــــــاء واألحـــــــــــيـــــــــــاء، 

وغرها.
وأوضـــــــحـــــــوا أن هـــــــذه االخـــــتـــــبـــــارات 
تحدد مدى فاعلية نظام التعليم عن 
بـــعـــد، وتـــقـــيـــم مــــدى اســـتـــفـــادة الــطــلــبــة 
دراسياً منه، مضيفني أن »الطلبة إذا 
لــم يخضعوا الخــتــبــارات نهائية تقيم 
أداءهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم، فـــــــــــإنـــــــــــهـــــــــــم قــــــــــــــــد يـــــــــصـــــــــابـــــــــون 
باالستهانة بالتعليم عرب هذا النظام، 
ألنهم موقنون بعدم وجود اختبارات 

تــــــحــــــدد مــــســــتــــويــــاتــــهــــم وتــــــبــــــني الــــــفــــــروق 
الــــــــــفــــــــــرديــــــــــة بـــــــيـــــــنـــــــهـــــــم، وتــــــــــــوضــــــــــــح نــــــقــــــاط 
الضعف والقوة يف أدائهم الدرايس«.

فــــــيــــــمــــــا رأى أولـــــــــــيـــــــــــاء أمــــــــــــــــور طــــلــــبــــة 
آخـــــــــــــــــرون: الـــــســـــيـــــد إبــــــــراهــــــــيــــــــم، وســــيــــف 
املعمري، وجابر رضوان، أنه ال داعي 
لـــاخـــتـــبـــارات الــنــهــائــيــة لــطــلــبــة صــفــوف 
الـــنـــقـــل، خـــصـــوصـــاً الـــصـــفـــوف األوىل، 
مـــربريـــن ذلــــك بــــأن نـــظـــام الــتــعــلــيــم عــن 
بـــــــعـــــــد بــــــالــــــنــــــســــــبــــــة لــــــــــهــــــــــؤالء الــــــطــــــلــــــبــــــة يف 
الــــصــــفــــوف األوىل هـــــو نــــــوع مـــــن املـــتـــعـــة 
الــــتــــي يــــجــــدهــــا الــــطــــالــــب يف اســـتـــعـــمـــالـــه 
لـــــــــألجـــــــــهـــــــــزة الــــــــــذكــــــــــيــــــــــة، ومـــــــــــــــن ثـــــــــــم فــــــــإن 
إخـــــــــــضـــــــــــاعـــــــــــهـــــــــــم الخــــــــــــــــتــــــــــــــــبــــــــــــــــارات نـــــــهـــــــائـــــــيـــــــة 
وإلـــــزامـــــهـــــم بـــــأدائـــــهـــــا يف وقـــــــت مــــحــــدد، 
يــــــــجــــــــعــــــــانــــــــهــــــــم تــــــــــحــــــــــت ضــــــــــغــــــــــط نـــــفـــــي 
وخوف من تحصيل درجات ضعيفة.

ولــفــتــوا إىل أن تحديد مستويات 
الـــــــــطـــــــــلـــــــــبـــــــــة، مـــــــــــــن خـــــــــــــــــال الــــــتــــــقــــــيــــــيــــــمــــــات 
املستمرة عى مدار الفصل الدرايس، 
وهــــي كـــثـــرة، أفـــضـــل وســيــلــة لــتــحــديــد 
مـــــــــســـــــــتـــــــــويـــــــــاتـــــــــهـــــــــم ومــــــــــــــــــــــــــدى الـــــــــتـــــــــزامـــــــــهـــــــــم 
وتـــــــــجـــــــــاوبـــــــــهـــــــــم مـــــــــــع مـــــعـــــلـــــمـــــيـــــهـــــم أثــــــــنــــــــاء 
الحصص، ودرجة أدائهم للتكليفات 
والــــــــــــــــــــواجــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــات، مـــــــــــشـــــــــــريـــــــــــن إىل أن 
االختبارات النهائية تكون أكرث فائدة 
لــطــلــبــة املــــرحــــلــــة الـــثـــانـــويـــة )مــــــن الــصــف 
التاسع حتى الثاين عشر(، حتى يقف 
الطالب عى مستواه الحقيقي، ومن 

ثم يجود أداءه.

أولياء أمور طالبوا بضرورة إجرائها.. وآخرون اعتبروها غير مفيدة

مدرسة خاصة تلغي االمتحانات النهائية 
وتجعلها اختيارية لصفوف )5 - 8(

أكــــــدت وزارة الـــربـــيـــة والـــتـــعـــلـــيـــم أن ســـيـــاســـة الـــقـــيـــاس الــــــذيك املـــعـــتـــمـــدة يف تــقــيــيــم الـــطـــلـــبـــة، تــتــضــمــن 
اختبارات مركزية للصفوف من الرابع إىل الحادي عشر، وعدد هذه االختبارات املركزية القصرة 
يــــراوح بــني اثــنــني وأربــعــة اخــتــبــارات حــســب املــــادة، وتــنــفــذ عــى مـــدار الــفــصــل الــــدرايس الــثــالــث وحتى 
نهاية العام الدرايس الجاري. وأوضحت الوزارة أن سياسة القياس الذيك تتضمن اختبارات قصرة 
مركزية للصف الثاين عشر، وتنفذ خال الفصل الــدرايس الجاري، إضافة إىل امتحان نهايئ عام 

مركزي، يشمل مقرر الفصل الدرايس الثالث، وينفذ يف نهاية الفصل الدرايس الجاري.

في الميدان

ذوو طلبة يرون أن االمتحانات تجعل الطلبة ال يستهينون بالتعليم عن ُبْعد. À أرشيفية

اختبارات داخلية 

أفادت هيئة المعرفة 
والتنمية البشرية في 
دبي، في ردها على 

سؤال حول إجراء 
االختبارات الداخلية 

للمدارس في موعدها، 
بأنه يمكن أن ُتجرى 
االختبارات الداخلية 

للمدارس في موعدها 
المحدد، طالما أّن ذلك ال 
يتطلب حضور الطلبة إلى 

المدرسة.
وأشارت إلى أن إجراء 

هذه االختبارات متروك 
لكل مدرسة، لتقيم 

قدرتها على إجراء هذه 
االختبارات.

نجحت دولة اإلمارات يف 
تقديم نموذج تعليمي ذيك، 

خالل فرتة جائحة كورونا 
الحالية، والتي استطاع معها 

امليدان الرتبوي أن يواصل 
عمله، من خالل نظام 

»التعليم عن ُبْعد«، فال 
انقطاع للدراسة، وال تعطيل 

للعام الدرايس، كما هي 
الحال يف كثري من دول 

العالم، التي جنحت إىل 
األسهل، وهو إما تأجيل الدراسة، أو إنهاء العام الدرايس.

ولم يكن ما قامت به وزارة الرتبية والتعليم وليد اللحظة، 
بل كان نتاج جهود ضخمة قامت بها عىل مدى سنوات عدة، منذ 
أن أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب 

رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مبادرة »محمد 
بن راشد للتعلم الذيك«، التي استهدفت خلق بيئة تعليمية 

جديدة يف املدارس، ظهرت نتائجها وثمارها هذه األيام عندما 
تعرض العالم ألزمة ألزمت الجميع بمنع التجمعات وإغالق 

املدارس ودور العبادة، وغريها.
وعىل الرغم من التحديات التي شهدها نظام التعلم الذيك 

)التعلم عن ُبْعد(، والذي يطبق ألول مرة بهذا الحجم عىل 
مستوى الدولة، فإن نتائجه حسب ردود فعل معلمني وأولياء 

أمور طلبة ومديري مدارس، تعترب مرضيًة.
هذه التجربة التعليمية جعلت دولة اإلمارات يف مركز متقدم 
بني أفضل األنظمة التعليمية بالعالم، حيث جاءت اإلمارات يف 
املركز األول عربيًا واملركز الـ20 عامليًا، ضمن قائمة أفضل األنظمة 

 »Ceoworld« التعليمية يف العالم، التي نشرتها صحيفة
األمريكية. 

وحصدت الدولة 64 درجة يف جودة التعليم، و52.94 درجة 
يف فرصة التعليم، ودرس الباحثون 16 مؤشراً تندرج تحت 

هذين البندين، ووضع لكل مؤشر 100 نقطة، وتضمنت الدراسة 
قائمة لنحو 93 نظامًا تعليميًا يف العالم.

وبحسب املجلة، احتلت بريطانيا املرتبة األوىل عامليًا، 
وحصلت عىل نسبة 78.2% من معيار جودة التعليم، و%69.79 

من معيار فرصة التعليم، فيما حصدت أمريكا املرتبة الثانية، 
وأسرتاليا الثالثة، وهولندا الرابعة، والسويد يف املركز الخامس، 

بحسب الدراسة.
وهذه التجربة تطرح تساؤالت عدة حول خطط وزارة الرتبية 

والتعليم لنظام التعليم املتبع مستقبالً، وحاجة املدارس، 
بالذات الخاصة، عىل اختالف املناهج التي تدرسها، إىل بنية 
تحتية ذكية تتالفى معها التحديات التي ظهرت خالل تجربة 

التعلم الذيك الحالية.

تجربة التعلم الذكي
في اإلمارات

التجربة تطرح 
تساؤالت عدة حول 
خطط وزارة التربية 

والتعليم لنظام 
التعليم المتبع 

.
ً
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قيمة االشتراك السنوي 400 درهم للدوائر الحكومية 

والمؤسسات والشركات و 300 درهم لألفراد
طبعت في مطابع مسار

تــمــي املــنــطــقــة الـــحـــرة يف مــطــار دبــي 
)دافــــزا(، نحو املستقبل بمشروعها 
النوعي »دبــي بلينك«، الــذي يدعم 
شـــركـــات املــنــاطــق الـــحـــرة، مـــن خــال 
إنـــشـــاء مــنــصــة إلـــكـــرونـــيـــة مــتــكــامــلــة، 
تـــــــســـــــهـــــــم يف دعـــــــــــــــــم وتــــــــــطــــــــــويــــــــــر ســـــــــال 
اإلمــداد العاملية، ضمن مشروعات 
 ،»10X املــرحــلــة األوىل ملــبــادرة »دبـــي
التي اعتمدها سمو الشيخ حمدان 
بن محمد بن راشد آل مكتوم، ويل 
عهد دبي رئيس املجلس التنفيذي، 
وتــــــــــــــشــــــــــــــرف عــــــــلــــــــيــــــــهــــــــا مــــــــــؤســــــــــســــــــــة دبــــــــــي 

للمستقبل.
وتفصياً، تعمل املنطقة الحرة 
يف مـــــطـــــار دبــــــــي عــــــى تــــطــــويــــر وتـــنـــفـــيـــذ 
»بــــــلــــــيــــــنــــــك«، ويـــــــرتـــــــكـــــــز املــــــــــشــــــــــروع عـــى 
إنــــشــــاء مـــنـــصـــة عـــاملـــيـــة لــــربــــط مــــــوردي 
املــــــنــــــاطــــــق الــــــــحــــــــرة يف دبـــــــــــــي، وجــــمــــيــــع 
أنـــــــــحـــــــــاء الــــــــعــــــــالــــــــم، بــــــمــــــا يــــــســــــّهــــــل عـــى 
املــــــنــــــتــــــجــــــن تـــــــكـــــــويـــــــن ســــــــاســــــــل تـــــــوريـــــــد 
ــــا إلــكــرونــيــاً  ــــهـ آلالف املــنــتــجــات وإدارتـ

بأقل كلفة وأعى كفاءة. 
ويـــعـــمـــل املـــــشـــــروع عـــــى تــســهــيــل 
إصـــــــــدار رخــــصــــة الـــســـحـــابـــة الـــتـــجـــاريـــة 
االفـــــــــراضـــــــــيـــــــــة إلــــــــكــــــــرونــــــــيــــــــاً لــــتــــأســــيــــس 
شــــــــــركــــــــــة مــــــنــــــطــــــقــــــة حــــــــــــــــرة ومــــــــمــــــــارســــــــة 
الـــعـــمـــل الــــتــــجــــاري واالنــــتــــســــاب إلــيــهــا 
رقــمــيــاً دون الــحــاجــة إىل الـــوجـــود يف 
دبــــــــــــي، ويـــــتـــــيـــــح املـــــــــشـــــــــروع اســـــتـــــخـــــدام 
املــــــــــــــنــــــــــــــصــــــــــــــة لــــــــــتــــــــــســــــــــهــــــــــيــــــــــل الــــــــــــرتــــــــــــيــــــــــــبــــــــــــات 
ــــــة، وذلـــــــــــــــــك بـــــمـــــســـــاعـــــدة  ــيـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــــــسـ ــــــوجـ ــلـ ــ ــ الـ
ــبــــلــــوك تــــشــــن لــتــوثــيــق  تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الــ
املــــعــــامــــات وتـــأمـــيـــنـــهـــا مــــع اســـتـــخـــدام 
الـــــــــــــذكـــــــــــــاء االصـــــــــطـــــــــنـــــــــاعـــــــــي، لــــتــــســــهــــيــــل 
وتــــــــــســــــــــريــــــــــع عــــــــمــــــــلــــــــيــــــــات الـــــــــبـــــــــحـــــــــث عـــــن 

املوردين واملدخات املطلوبة.
ويتميز املشروع بفكرته املرتكزة 
عـــــــــــــــى إنـــــــــــــــشـــــــــــــــاء مـــــــــنـــــــــصـــــــــة إلـــــــــكـــــــــرونـــــــــيـــــــــة 
مـــتـــكـــامـــلـــة، تــســهــم يف دعـــــم وتــطــويــر 
سال اإلمداد العاملية، واالبتكار يف 
استحداث ترخيص شركات تجارية 
بـــــســـــهـــــولـــــة دون الـــــــحـــــــاجـــــــة لـــــلـــــوجـــــود 
الـــفـــعـــي يف دبــــــي، وتـــمـــكـــن املــــورديــــن 
ــــتـــــجـــــن املــــســــجــــلــــن مــــــن شـــــركـــــات  ــــنـ واملـ
املـــــــــنـــــــــاطـــــــــق الـــــــــــحـــــــــــرة مـــــــــــن الــــــــبــــــــحــــــــث عــــن 
مــــــســــــتــــــلــــــزمــــــات إنـــــــتـــــــاجـــــــهـــــــم بـــــمـــــراحـــــلـــــه 
املختلفة، والتعاقد عليها مع تأمن 
الــصــفــقــات مــن خـــال تــقــنــيــة الــبــلــوك 
تشن، كما ستساعد تقنية الذكاء 
ــــاعــــــي عـــــــى اقــــــــــــــراح وانـــــتـــــقـــــاء  ــنــ ــ ــــطــ االصــ
أنـــســـب املــــورديــــن ألي مــنــتــج مــحــدد، 
ما يسهم يف تسهيل وتقليص وقت 

عملية البحث والتعاقد.

ويـــــــــــــــقـــــــــــــــدم مـــــــــــــــشـــــــــــــــروع »بــــــــلــــــــيــــــــنــــــــك« 
إســــــــــــهــــــــــــامــــــــــــاً غــــــــــــــر مــــــــــســــــــــبــــــــــوق يف دعــــــــــم 
الــــنــــشــــاط االقـــــتـــــصـــــادي بــــــإمــــــارة دبـــــي، 
وتــــعــــزيــــز تـــنـــافـــســـيـــتـــهـــا ضـــمـــن الـــعـــديـــد 
من املؤشرات العاملية يف العديد من 
املــــــجــــــاالت املـــهـــمـــة املـــتـــعـــلـــقـــة بــتــســهــيــل 
عمل الشركات وحوافز االستثمار، 
واســــتــــخــــدام تــكــنــولــوجــيــا املـــعـــلـــومـــات 
واالتــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــاالت يف املــــــــــــعــــــــــــامــــــــــــات بـــــن 
الــــــــــــــشــــــــــــــركــــــــــــــات، وإمـــــــــــكـــــــــــانـــــــــــيـــــــــــة الــــــتــــــتــــــبــــــع 

والكفاءة اللوجستية.
ــــمــــــل  ــــعــ وال يــــــقــــــتــــــصــــــر نــــــــــــمــــــــــــوذج الــ
الخاص بمنصة »بلينك« عى مجرد 
تــوفــر ســـوق إلــكــرونــيــة لــلــتــجــارة بن 

الــــــشــــــركــــــات، بــــــل يــــشــــمــــل أيــــــضــــــاً أداًة 
إلدارة ســــاســــل الــــتــــوريــــد عــــن طـــريـــق 
تــقــديــم خـــدمـــات أوســـــع حــيــث تــقــدم 
عـــــــــــــــدداً مــــــــن املـــــــــيـــــــــزات املـــــتـــــكـــــامـــــلـــــة الــــتــــي 
تـــســـمـــح لــــــــرواد األعـــــمـــــال والـــشـــركـــات 
عـــــــى مــــخــــتــــلــــف أحـــــجـــــامـــــهـــــم بــــالــــقــــيــــام 
ــــاطــــــق حـــــــــــرة يف  ــنــ ــ بــــــإنــــــشــــــاء شــــــــركــــــــات مــ
الـــــســـــحـــــابـــــة اإللـــــكـــــرونـــــيـــــة بـــــدبـــــي دون 
ــــاحــــــة  الـــــــــحـــــــــاجـــــــــة إىل اســــــــتــــــــئــــــــجــــــــار مــــــســ
مادية، وسيمنحهم هذا الرخيص 
إمـــــــكـــــــانـــــــيـــــــة اســــــــــتــــــــــخــــــــــدام مــــــنــــــصــــــة دبـــــــي 
»بــــــــلــــــــيــــــــنــــــــك«، فــــــــضــــــــاً عــــــــــن مـــــجـــــمـــــوعـــــة 

متنوعة من الخدمات من دبي. 
وستقوم دبي »بلينك« برقمنة 

كـــتـــالـــوجـــات املـــنـــتـــجـــات والــــخــــدمــــات، 
ــنـــــاء  ــ ــبـ ــ والـــــــــســـــــــمـــــــــاح لـــــلـــــمـــــســـــتـــــخـــــدمـــــن بـ
ساسل التوريد الخاصة بهم، من 
خــــــــــــــــــــــال إيـــــــــــــــــجـــــــــــــــــاد مـــــــــــــــــــــــــــــــــوردي الــــــــســــــــلــــــــع 
الـــــوســـــيـــــطـــــة، واملـــــصـــــّنـــــعـــــن ومــــقــــدمــــي 
الـــــــــخـــــــــدمـــــــــات الــــــلــــــوجــــــســــــتــــــيــــــة واملـــــــالـــــــيـــــــة 
املـــصـــاحـــبـــة لــــلــــتــــجــــارة. وســـيـــتـــم إجــــــراء 
جــمــيــع املـــعـــامـــات عــــى املـــنـــصـــة، مــن 
خـــــــــال عــــــقــــــود مـــــوثـــــقـــــة بـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
الـــــــبـــــــلـــــــوك تــــــشــــــن الــــــــذكــــــــيــــــــة، لــــضــــمــــان 

املوثوقية والثقة.
يـــــشـــــار إىل أن »دافـــــــــــــــزا« كــشــفــت 
عــــــــــــن أربــــــــــــعــــــــــــة جــــــــــــوانــــــــــــب تـــــــمـــــــيـــــــز »دبــــــــــــي 
ــــنـــــصـــــات  بــــــلــــــيــــــنــــــك« عــــــــــن غــــــــرهــــــــا مــــــــــن مـ

الـــتـــجـــارة اإللـــكـــرونـــيـــة، وتــســهــل عى 
مـــــســـــتـــــثـــــمـــــري املـــــــنـــــــاطـــــــق الـــــــــحـــــــــرة إدارة 
ســــــــــــاســــــــــــل تـــــــــــــوريـــــــــــــدهـــــــــــــا بــــــــشــــــــكــــــــل ذيك 
وشـــــامـــــل، تـــمـــثـــلـــت تـــلـــك املــــمــــيــــزات يف 
تــــــــــقــــــــــديــــــــــم آلــــــــــــيــــــــــــة تــــــــــطــــــــــابــــــــــق مــــــــدعــــــــومــــــــة 
بـــخـــوارزمـــيـــات الـــذكـــاء االصــطــنــاعــي، 
لـــــلـــــشـــــركـــــات الـــــبـــــاحـــــثـــــة عـــــــن املـــــــورديـــــــن 
ومـــــــــزودي الــــخــــدمــــات، ضـــمـــن نــطــاق 

ساسل التوريد الخاصة بها.
وتــســهــم تقنية ربـــط الــتــعــامــات 
الــــرقــــمــــيــــة يف زيــــــــــــادة ثــــقــــة املـــتـــعـــامـــلـــن 
بــاملــنــصــة، عــر تــقــديــم نــظــام التعاقد 
الذيك، الذي سيعزز ويدفع الفرص 
الـــــــــــتـــــــــــجـــــــــــاريـــــــــــة، ويـــــــــــحـــــــــــد مـــــــــــــن مــــــخــــــاطــــــر 

االحتيال، ويخفض عمليات تدقيق 
مطولة.

وتم تشكيل فريق مشرك من 
املــنــاطــق الـــحـــرة لــلــعــمــل مـــع الــجــهــات 
الــحــكــومــيــة املــعــنــيــة، إيـــمـــانـــاً بــضــرورة 
العمل التكامي والتفاعي لتحفيز 
ونمو االستثمارات األجنبية املباشرة 
يف اإلمــــــــــــــــــارة، وذلــــــــــــك بــــــهــــــدف تــــوجــــيــــه 
ســـاســـل الـــتـــوريـــد وخـــريـــطـــة الــتــجــارة 
العاملية رقمياً عر إمــارة دبي، األمر 
الذي سيؤدي إىل ازدهار األعمال يف 
املـــــــــنـــــــــاطـــــــــق الــــــــــــحــــــــــــرة ونـــــــــمـــــــــوهـــــــــا بــــشــــكــــل 
قــيــايس وأكــــر كـــفـــاءة، خـــال الــفــرة 

املقبلة.

تنشر »اإلمارات اليوم«، بالتعاون مع مبادرة »دبي 10X«، ومؤسسة دبي للمستقبل، أبرز 
المشروعات المشاركة في المبادرة، التي وّجه بها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 

مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لجميع الجهات الحكومية في 
 »10X دبي، لتطّبق اليوم ما ستطبقه مدن العالم بعد 10 سنوات، وتسعى »دبي

بالتعاون مع الجهات المعنية في حكومة دبي إلى تبني نماذج جديدة لحكومات 
المستقبل، بإحداث تغيير شامل في منظومة العمل الحكومي، ووضع خطط مستقبلية 

تعيد دور الحكومة في خدمة المجتمعات وصناعة المستقبل.
إعداد: وجيه السباعي 

»10X مبادرة »دبي

يعتمد على الذكاء االصطناعي.. ويوفر رخص أعمال افتراضية

ً»دبي بلينك« يدعم ويطور سالل اإلمداد 
العالمية إلكترونيا

إنشاء شركات مناطق حرة في السحابة اإللكترونية بدبي دون استئجار 
مساحة مادية.

»دافزا« تطلق مشروع أول منصة رقمية لدعم النشاط االقتصادي 
بالذكاء االصطناعي.

سالسل التوريد العالمية

رخصة أعمال افتراضية

قالت المنطقة الحرة، في مطار دبي، إن »مشروع )دبي بلينك( 
يعد أحد النماذج المبتكرة، التي نستشرف بها مستقبل سالسل 
التوريد العالمية والتجارة اإللكترونية عبر المناطق الحرة، حيث إنه 

 للتداول الرقمي، وصياغة غير تقليدية 
ً
 حديثا

ً
يقدم مفهوما

لتعزيز تجارة شركات المناطق الحرة في دبي، التي اختارت 
اإلمارة لتكون منصة ازدهار ونمو ألعمالها«.

وأكدت أن العمل المشترك بين المناطق الحرة والجهات 
، لصناعة 

ً
 يحتذى عالميا

ً
 جديدا

ً
الحكومية، سيشكل نموذجا

مستقبل جاذب لالستثمارات األجنبية واستدامتها في المناطق 
الحرة، إضافة إلى رسم مالمح المرحلة المقبلة للتجارة الذكية 

.
ً
عالميا

»دافزا« كشفت عن 4 جوانب تميز مشروع »دبي بلينك«. À أرشيفية   

À يوفر رخصة أعمال افرتاضية للشركات، ويعتمد عىل تقنية البلوك تشني.
À يوفر منصة عاملية لربط موردي املناطق الحرة يف دبي، وجميع أنحاء العالم.

À يسهم يف تسهيل وتقليص وقت عملية البحث والتعاقد.
À ازدهار األعمال يف املناطق الحرة ونموها بشكل قيايس وأكرث كفاءة.

À توريد آالف املنتجات وإدارتها إلكرتونياً بأقل كلفة وأعىل كفاءة. 
À تسهيل إصدار رخصة السحابة التجارية االفرتاضية إلكرتونياً.

À ممارسة العمل التجاري واالنتساب إىل املنطقة الحرة رقمياً، دون الوجود يف دبي.
À تقنية الذكاء االصطناعي تساعد عىل اقرتاح وانتقاء أنسب املوردين ألي منتج.

À دعم النشاط االقتصادي يف دبي، وتعزيز تنافسيتها، ضمن العديد من املؤشرات العاملية.
À إجراء جميع املعامالت عىل املنصة، من خالل عقود موثقة بتكنولوجيا البلوك تشني الذكية.

مميزات

يقدم مشروع »دبي بلينك« الفرصة للشركات العالمية، 
، من خالل طرح رخصة أعمال افتراضية، 

ً
لتأسيس أعمالها رقميا

ستعرف باسم »رخصة التجارة السحابية«، واختبار السوق 
اإلقليمية، واستكشاف الفرص التجارية التي توفرها إمارة دبي 
دون الحاجة إلى الوجود الفعلي، ما يشجع المزيد منها على 

توسعة أعمالها بالمناطق الحرة في اإلمارة، وبالتالي خلق 
المزيد من فرص العمل، واإلسهام في الناتج المحلي 

اإلجمالي.
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خـــــان عــــامــــل نـــظـــافـــة يف أحـــــد الـــفـــنـــادق 
األمــانــة، ولــم يستطع مقاومة إغــراء 
حقيبة إحدى زبائن الفندق، وسرق 
مــــــنــــــهــــــا 200 دوالر وســــــــمــــــــاعــــــــة »أبــــــــــل 
إيــــــــربــــــــود«، ثــــــم اعـــــــــرف بـــجـــريـــمـــتـــه فــــور 
ســــــــؤالــــــــه عـــــنـــــهـــــا، فـــــأحـــــيـــــل إىل الــــنــــيــــابــــة 

الــــــــــــــــعــــــــــــــــامــــــــــــــــة، ومــــــــــــنــــــــــــهــــــــــــا إىل مــــــحــــــكــــــمــــــة 
الجنايات، التي قصت بحبسه ثالثة 

أشهر ثم اإلبعاد.
وقال املتهم يف تحقيقات النيابة 
إنه توجه برفقة زميله لتنظيف شقة 
فــــنــــدقــــيــــة، وشـــــاهـــــد حـــقـــيـــبـــة نـــســـائـــيـــة، 

فــفــتــح الــحــقــيــبــة، وشـــاهـــد مــبــلــغ 200 
دوالر فسرقها، كما ســرق سماعات 
أذن، وتــم استدعاؤه يف اليوم التايل 
مـــــــــن قــــــبــــــل إدارة الــــــــفــــــــنــــــــدق، واعــــــــــــرف 
ــــتـــــه، وتـــــــــم اتـــــــخـــــــاذ اإلجــــــــــــــــراءات  بـــــجـــــريـــــمـ

القانونية حياله.

قـــضـــت مـــحـــكـــمـــة الــــجــــنــــايــــات يف دبـــي 
ــــربـــــي( ســنــة  بـــحـــبـــس مــــديــــر إداري )عـ
واحــــدة، بــتــهــمــة انــتــحــال صــفــة أحــد 
رجال التحريات، إذ أوقف امرأة يف 
طــريــق عــام، وســرقــهــا بــاإلكــراه، ثم 
ــــا عــــــى األرض، مــــــا أدى إىل  دفـــــعـــــهـ
إصابتها بكسر يف الــحــوض، وتبني 
أنــــــــــــه كــــــــــــان تـــــــحـــــــت تــــــــأثــــــــر مـــــــشـــــــروبـــــــات 
ــيــــابــــة  ــنــ كـــــحـــــولـــــيـــــة، ووجـــــــهـــــــت إلــــــيــــــه الــ
الـــعـــامـــة ارتــــكــــاب جـــنـــايـــة الـــســـرقـــة يف 
طــريــق عـــام، وجــنــحــة انــتــحــال صفة 

أحد رجال األمن.
وأفادت املجني عليها )آسيوية 
ـــ 37 عـــامـــاً(، وتــعــمــل مــســاعــد حــداد  ـ
مــــــــســــــــلــــــــح، يف تـــــــحـــــــقـــــــيـــــــقـــــــات الــــــنــــــيــــــابــــــة 
ــــانـــــت مـــتـــجـــهـــة إىل  ــــامـــــة، بــــأنــــهــــا كـ الـــــعـ
محطة املرو، فاستوقفها املتهم يف 
الــــــــــــــطــــــــــــــريــــــــــــــق، وأخـــــــــــــــــــرهـــــــــــــــــــا بــــــــــــــأنــــــــــــــه مــــــن 

الـــــــــتـــــــــحـــــــــريـــــــــات، وطـــــــــلـــــــــب مــــــنــــــهــــــا إبــــــــــــــراز 
بــــــطــــــاقــــــة هــــــويــــــتــــــهــــــا، فـــــــأخـــــــرتـــــــه بــــأنــــهــــا 
ــــكــــــن لــــديــــهــــا  ــــيـــــســـــت يف حــــــيــــــازتــــــهــــــا، لــ لـ
بطاقة العمل، فسألها عن مالها، 
فــأخــرجــت املــحــفــظــة، فــســحــب منها 
1200 درهــــــــم، ثـــــم أمــــســــك وجـــهـــهـــا 
ودفـــــــــعـــــــــهـــــــــا بـــــــــــقـــــــــــوة، فــــــســــــقــــــطــــــت عــــى 
يف  بـــــــــــكـــــــــــســـــــــــر  وأصــــــــــــــيــــــــــــــبــــــــــــــت  األرض، 
الـــحـــوض مـــن جـــهـــة الـــيـــســـار، ثـــم فــر 

هارباً.
مــــــــــــــن جـــــــــهـــــــــتـــــــــه، أقــــــــــــــــــر املـــــــــتـــــــــهـــــــــم يف 
مـــــــــــــحـــــــــــــضـــــــــــــر اســــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــدالل الـــــــــــــشـــــــــــــرطـــــــــــــة 
وتــحــقــيــقــات الــنــيــابــة الــعــامــة بــســرقــة 
املــجــنــي عــلــيــهــا، وضــربــهــا، وتــعــاطــي 
املــــــــشــــــــروبــــــــات الــــــكــــــحــــــولــــــيــــــة، فــــقــــضــــت 
مــحــكــمــة الــجــنــايــات يف دبــي بحبسه 

عاماً، يليه اإلبعاد.
ــــمــــــة  ــــكــ إىل ذلـــــــــــــــــــــــك، قــــــــــضــــــــــت مــــــحــ

ــــايـــــات يف دبــــــــي بــــحــــبــــس عــــاطــــل  ــنـ ــ الـــــجـ
)آســـــــــــيـــــــــــوي( ســــــنــــــة واحـــــــــــــــــــدة، بــــتــــهــــمــــة 
هــــــتــــــك عـــــــــــرض امــــــــــــــــرأة بــــــــــــاإلكــــــــــــراه، إذ 
تـــــــحـــــــســـــــس أجــــــــــــــــــــــزاء مــــــــــــن جـــــــســـــــدهـــــــا، 
وقـــــّبـــــلـــــهـــــا، دون رضـــــــاهـــــــا، ووجــــهــــت 
الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة إىل املـــتـــهـــم ارتــــكــــاب 
جــــــنــــــايــــــة هــــــتــــــك الـــــــــعـــــــــرض بــــــــــاإلكــــــــــراه، 
وطـــــــــــــــــالـــــــــــــــــبـــــــــــــــــت بـــــــــــمـــــــــــعـــــــــــاقـــــــــــبـــــــــــتـــــــــــه بـــــــــــأشـــــــــــد 
الـــعـــقـــوبـــات. وأفــــــادت املـــجـــنـــي عــلــيــهــا 
يف تـــحـــقـــيـــقـــات الــــنــــيــــابــــة الــــعــــامــــة بــــأن 
املــــــــتــــــــهــــــــم فــــــــــاجــــــــــأهــــــــــا بــــــــتــــــــصــــــــرفــــــــاتــــــــه غـــــر 
الـــــــــــالئـــــــــــقـــــــــــة، مـــــــــــــا دفـــــــــعـــــــــهـــــــــا إىل إبـــــــــــــالغ 
الــــــــــــشــــــــــــرطــــــــــــة، الـــــــــــتـــــــــــي قــــــــبــــــــضــــــــت عـــــلـــــيـــــه 
وأحالته إىل النيابة العامة، ومنها 
إىل مــحــكــمــة الــجــنــايــات الــتــي قــضــت 
بإدانته، بعد إقراره يف التحقيقات 
بجريمته، وحكمت عليه بالحبس 
عاماً واإلبعاد بعد قضاء العقوبة.

■ما الخطوات الرئيسة التي يتم 
الشروع فيها لتأكيد الوصية عند 

الوفاة ونقل الملكية إلى 
الورثة؟
)س.ل(

■■ قــبــل الــــشــــروع يف صــيــاغــة وصــيــة 
تــــنــــفــــذ يف حـــــــق الــــــــورثــــــــة بـــــعـــــد الـــــــوفـــــــاة، 
يجب الرجوع إىل ما ورد من نصوص 
يف املـــــواد مـــن )1257( إىل )1261( من 
قــــــــــــانــــــــــــون املــــــــــعــــــــــامــــــــــالت املــــــــــدنــــــــــيــــــــــة، كــــــــون 
الوصية تصرفاً من شخص يف الركة 
ــــا بـــعـــد املـــــــــوت، وتـــســـري  مــــضــــافــــاً إىل مـ

عليها أحكام الشريعة اإلسالمية. 
وال تـــــســـــمـــــع الـــــــوصـــــــيـــــــة أو يـــمـــكـــن 
ــــانـــــت  إثــــــبــــــاتــــــهــــــا عــــــنــــــد اإلنــــــــــكــــــــــار إال إذا كـ
موثقة يف أوراق رسمية، أو جميعها 
ــــا تـــــوقـــــيـــــعـــــه، أو  ــــيـــــهـ ــــلـ بـــــخـــــط املـــــــيـــــــت، وعـ

كــــــانــــــت ورقــــــــــــة الــــــوصــــــيــــــة مــــــصــــــدقــــــاً عـــى 
توقيع املويص بها.

ونــــــــّص الـــــبـــــاب الــــــرابــــــع مـــــن قــــانــــون 
األحوال الشخصية اإلمارايت يف املواد 
من )240( إىل )272( عى أن الوصية 
تـــنـــفـــذ يف حـــــــــدود ثــــلــــث تـــــركـــــة املـــــــويص، 
بعد أداء الحقوق املتعلقة بالركة، 

وتــــــــصــــــــح يف مــــــــــا زاد عــــــــــى الـــــــثـــــــلـــــــث مــــن 
حدود حصة من أجازها من الورثة.

ولـــــــــــلـــــــــــوصـــــــــــيـــــــــــة أركــــــــــــــــــــــــــــــــان البـــــــــــــــــــــد مــــــن 
توافرها، وإال ُحكم ببطالنها، وهي: 
الـــــصـــــيـــــغـــــة، واملـــــــــــــــــويص، واملــــــــــــــوىص لـــــه، 
واملــــــــوىص بــــــه. كـــمـــا يــــجــــدر اإلشــــــــــارة إىل 
أنــهــا تــجــوز ملـــن يــصــح تــمــلــكــه لــلــمــوىص 
بـــه، ولـــو مــع اخــتــالف الـــديـــن، فيجوز 
الوصية لغر املسلم، ويجوز الوصية 
ــــلـــــم  لــــــلــــــفــــــقــــــراء واملــــــــســــــــاكــــــــني ودور الـــــعـ
وبـــــيـــــوت األيـــــــتـــــــام، وغــــــرهــــــا، ولـــــكـــــن ال 
يــــــــجــــــــوز الــــــــوصــــــــيــــــــة بــــــــاملــــــــحــــــــرمــــــــات، مــــثــــل 

الخمور، وغرها.
وال وصية لوارث، إال إذا أجازها 
الــــــورثــــــة الــــــــراشــــــــدون. وتــــنــــقــــل األمــــــــوال 
املــــــوىص بـــهـــا إىل املــــــوىص لــــه بـــعـــد وفــــاة 
ــــــرط املــــــــــــويص أن  ــــــشـ املـــــــــــــــويص، مــــــــا لــــــــم يـ

تنقل إليه يف تاريخ آخر بعد وفاته.

تستقبل »اإلمارات اليوم« 
عبر صفحة »محاكم«، 

التي تنشر في عدد كل 
يوم سبت، استشارات 
قرائها واستفساراتهم 
لمعرفة وجهة النظر 

القانونية فيها.

قصص

أروقة المحاكم

استشارة

محاكم
إعداد: محمد فودة

mfouda@ey.ae

يقدمها المحامي حسين 
الدمرداش.   

أكـــــــــــد املــــــســــــتــــــشــــــار الــــــــقــــــــانــــــــوين، أحـــــمـــــد 
حــــــــــــافــــــــــــظ، أن الـــــــــدلـــــــــيـــــــــل اإلرشـــــــــــــــــــــــادي 
لدعاوى األحوال الشخصية، الذي 
أوشــكــت محاكم دبــي عــى االنتهاء 
مــنــه، سيمثل خــطــوة نــوعــيــة مهمة 
وملحة للنهوض بمنظومة العمل 
الـــقـــضـــايئ، وتـــســـريـــع وتــــــرة الــفــصــل 
الصحيح يف قضايا حساسة تمس 
كــــيــــان األســــــــــرة، بـــالـــنـــظـــر إىل الـــدلـــيـــل 
املـــــــــشـــــــــابـــــــــه الـــــــــــــــــــذي تـــــــعـــــــمـــــــل بــــــــــــه دائـــــــــــــــرة 

القضاء يف أبوظبي. 
وقـــــــال حــــافــــظ إن الـــدلـــيـــل الــــذي 
ــــنـــــصـــــور بـــن  ــــيـــــخ مـ أصــــــــــــدره ســـــمـــــو الـــــشـ
زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس 
الــــــــــــــــــوزراء، وزيــــــــــر شــــــــــؤون الـــــرئـــــاســـــة، 
رئـــيـــس دائـــــــرة الـــقـــضـــاء يف أبـــوظـــبـــي، 
لــــدعــــم الــــعــــمــــل الــــقــــضــــايئ يف مـــجـــال 
األحـــــوال الــشــخــصــيــة، حــقــق ســرعــة 
الـــــــــــــــــفـــــــــــــــــصـــــــــــــــــل يف قـــــــــــــــــضـــــــــــــــــايـــــــــــــــــا بــــــــــــالــــــــــــغــــــــــــة 
ــــا تـــــمـــــس كــــيــــان  ــــيـــــة، كـــــونـــــهـ الـــــحـــــســـــاسـ
ــــثـــــل قـــضـــايـــا  األســـــــــــــرة وتـــــمـــــاســـــكـــــهـــــا، مـ

النفقة ورؤية املحضونني.
ــــيـــــة  وتـــــــــابـــــــــع أنـــــــــــه أيـــــــــضـــــــــاً يـــــنـــــظـــــم آلـ
تــــقــــديــــر الـــنـــفـــقـــة بـــمـــخـــتـــلـــف بــــنــــودهــــا، 
الــــتــــي تـــتـــضـــمـــن الـــنـــفـــقـــة األســــاســــيــــة، 
وأجــــــــــرة املــــســــكــــن، وبـــــــــدل الــــخــــدمــــة، 
واملــــصــــروفــــات الــــدراســــيــــة، وجـــــداول 
اســرشــاديــة لتقدير قيمة النفقات 
واألجــــور بــحــســب دخـــل املــنــفــق، بما 
يحقق الــتــوازن املطلوب بني ضمان 
ــــيــــــش كـــــــريـــــــم ملــــســــتــــحــــقــــي الــــنــــفــــقــــة،  عــ
وعدم استنزاف مصدر عيش امللزم 
بـــــاإلنـــــفـــــاق، فــــضــــالً عـــــن تــــحــــديــــد آلـــيـــة 
نــظــر مـــنـــازعـــات الــحــضــانــة والــــرؤيــــة، 
ــــــر عـــى عـــرائـــض، وإجــــــراءات  واألوامـ
تنفيذ األحكام والقرارات واملكاتبات 

الصادرة يف األحوال الشخصية.
وأضـــاف أن الــدلــيــل الــذي 

تـــعـــكـــف عـــلـــيـــه مــــحــــاكــــم دبــــي 
ــــاة مــــحــــكــــمــــة  ــ ــــــضـ ــــقـ ــ ســـــيـــــتـــــيـــــح لـ
األحـــــــــــــــــــــــــوال الــــــشــــــخــــــصــــــيــــــة يف 

درجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات الـــــــــــــــــتـــــــــــــــــقـــــــــــــــــايض 
الــــــــــــــــثــــــــــــــــالث، آلــــــــــــيــــــــــــة عـــــمـــــل 
مــــــــــــــــــــــــــوحــــــــــــــــــــــــــدة، تــــــــضــــــــمــــــــن 
الـــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــديـــــــــــــــــــــــن األعـــــــــــــــــــــــــــــى 
واألدىن ملــــقــــدار الــنــفــقــة 
الــــــــــشــــــــــهــــــــــريــــــــــة الـــــــــــــواجـــــــــــــب 
دفـــــــــــــــــعـــــــــــــــــهـــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــن قـــــــــبـــــــــل 

الـــــــــرجـــــــــال لــــطــــلــــيــــقــــاتــــهــــم، 
وكــــــــــــــــــــــــــــــذا ضـــــــــــــــمـــــــــــــــان حـــــــــقـــــــــوق 

املحضونني - وهــي األهـــم - يف حال 
وجــــــــــــود أطـــــــفـــــــال قــــــيــــــاســــــاً لــــظــــروفــــهــــم 
املـــاديـــة، ومـــقـــدار الــدخــل الــشــهــري، 
إذ تـــــضـــــمـــــن اإلجــــــــــــــــــــــــــراءات الــــــجــــــديــــــدة 
لـــلـــنـــظـــام الــــقــــضــــايئ تـــســـريـــع الــــبــــت يف 
قــــضــــايــــا الــــنــــفــــقــــة، وكـــيـــفـــيـــة دفـــعـــهـــا، 

وضمان وصولها إىل مستحقيها. 
ــــيـــــة الــــدلــــيــــل  وأشــــــــــــار إىل أن أهـــــمـ
تكمن يف قــدرتــه عــى دعـــم تماسك 
األســـرة، بــل ويمكن اعــتــبــاره صمام 
أمان وضمانة لحماية أفراد األسرة 
من التفكك بعد وقوع الطالق، إذ 
تـــســـهـــم مـــســـألـــة االســـتـــئـــنـــاس بــدلــيــل 
مـــــــــــــــــــــن قــــــــــــــبــــــــــــــل الـــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــايض يف تـــــــــــأمـــــــــــني 
احـــــــــتـــــــــيـــــــــاجـــــــــات الــــــــحــــــــاضــــــــنــــــــة واألبـــــــــــنـــــــــــاء 
بشكل عــاجــل ال يثقل كــاهــل اآلبـــاء 

املكلفني بالنفقة.
ــــيـــــل يف إنــــهــــاء  كــــمــــا يــــســــهــــم الـــــدلـ
املــطــالــبــات املــبــالــغ فــيــهــا يف كــثــر من 
األحيان من قبل بعض املطلقات، 
ــــا تـــــضـــــع اآلبـــــــــــــاء يف حــــــالــــــة مـــن  ــــهـ كـــــونـ
الــــضــــيــــق، إضـــــافـــــة إىل أنــــــه ســيــفــوت 
الـــــــفـــــــرصـــــــة عـــــــــى املــــــكــــــلــــــف بــــالــــنــــفــــقــــة، 
الـــذي يــكــون مــقــتــدراً ومـــن أصــحــاب 
الــــــــــــــدخــــــــــــــل الــــــــــــــــعــــــــــــــــايل، لـــــــلـــــــتـــــــخـــــــي عـــــن 
مسؤولياته بمحاولة تقليصها بأي 
شـــــــكـــــــل مــــــــــن األشـــــــــــــكـــــــــــــال، وتــــــــبــــــــعــــــــاً ملــــا 
سيتم العمل به من مراقبة وتحٍر 
دقــــيــــق عــــن الــــدخــــل الـــحـــقـــيـــقـــي لـــرب 
األسرة، وما يجب تحصيله منه يف 
هــذه الــحــالــة. وأشـــار إىل أن الدليل 
الــــــــــــــــــذي ســــــــــــــرى الـــــــــــنـــــــــــور قـــــــــريـــــــــبـــــــــاً يف 
مـــــــــــــــحـــــــــــــــاكـــــــــــــــم دبــــــــــــــــــــــــــــــي ســــــــيــــــــحــــــــقــــــــق 
اإلنـــصـــاف ملــخــتــلــف األطـــــراف، 
فــضــالً عـــن دوره يف الــحــفــاظ 
عـــــــى الــــنــــســــيــــج األســـــــــــــــري، إذ 
ــــراً يـــجـــمـــع اآلبـــــــاء  ــّيــــد جــــــســ يــــشــ
تـــحـــت مــظــلــة الـــقـــانـــون الــــذي 
تــــــــــحــــــــــرص الـــــــــــــدولـــــــــــــة عــــــــــــى أن 
يــــحــــقــــق الـــــــعـــــــدالـــــــة لـــلـــجـــمـــيـــع 
دومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً، مـــــــــــــــــا يـــــــــجـــــــــعـــــــــل مــــــن 
مــــــــــــحــــــــــــاكــــــــــــم الــــــــــــــــــــدولــــــــــــــــــــة عـــــــــامـــــــــة 
ومـــحـــاكـــم دبــــي خـــاصـــة رائــــدة 
حــــــــــــــــقــــــــــــــــوق  مـــــــــــــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــــــــــــاالت  يف 
اإلنـــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــان، وســـــــــــــبـــــــــــــاقـــــــــــــة يف 
الــــســــعــــي إىل أرقـــــــــى املــــعــــايــــر 
ــــنـــــظـــــم والـــــلـــــوائـــــح  وأفـــــــضـــــــل الـ
والـــــقـــــوانـــــني لـــحـــمـــايـــة حـــقـــوق 
أفــــراد املــجــتــمــع، واألســـــرة عى 

وجه التحديد.

 في األحوال الشخصية بأبوظبي
ً
التجربة أثبتت نجاحا

دليل محاكم دبي يحسم قضايا 
حساسة تمس كيان األسرة

الشفافية طريق محاكم 
دبي إلى العالمية

آراء

القاضي محمد السبوسي

تعد محاكم دبي ضمن قائمة أفضل 10 محاكم عامليًا، واألوىل 
عربيًا من حيث الشفافية، ونزاهة القضاء، وذلك يف إطار حرصها 
املستمر عىل نشر األحكام القضائية، بكل موضوعية، وقد نشرت 

حتى اآلن أكرث من 300 ألف حكم قضايئ بالتفاصيل عرب املوقع 
اإللكرتوين، وتطبيق الطلبات الذكية ملحاكم دبي، بواجهة ميسرة 

وسهلة ملستخدم املوقع باللغتني العربية واالنجليزية، لتعزيز 
الثقة بالنظام القضايئ، ونشر الوعي القانوين يف املجتمع. 

والتعامل بهذا القدر من الشفافية يعزز قيمة محاكم دبي، 
وتميزها عامليًا، وحرصها عىل تحقيق رسالتها بتقديم عدالة 

نافذة، تتسم بالدقة والسرعة، وتوفري خدمات قضائية ميسرة 
الوصول إىل الجميع، ضمن منظومة من قيم العدل واالستقاللية 

والشفافية واالبتكار والعمل بروح الفريق الواحد.
وكما أن محاكم دبي األوىل يف املنطقة التي أقدمت عىل 

مبادرة نشر األحكام القضائية، يتصدر أحد فروعها )املحكمة 
التجارية( موقعًا تنافسيًا عامليًا يف مجال اختصاصها، فتمثل 

املحكمة التجارية دولة اإلمارات يف إنفاذ العقود التجارية بتقرير 
البنك الدويل الذي يصدر سنويًا بشأن سهولة ممارسة أنشطة 
األعمال، ومنها محور إنفاذ العقود، الذي تختص به املحكمة 

التجارية، وهذا اإلنجاز يأيت ضمن أهداف املحاكم الحتالل املراكز 
األوىل يف إطار التنافسية العاملية.كما يأيت يف إطار اإلنجازات التي 

حققتها الدولة، والتطوير املستمر لعملية التقايض، من حيث 
تبسيط اإلجراءات، واستقطاب الكفاءات القضائية، وتسريع 

وترية العمل باالعتماد عىل التقنيات الحديثة، سواء يف تسجيل 
القضية، أو النظر فيها وسرعة الفصل يف القضايا، ما يسهم يف 

تعزيز ريادة اإلمارات يف التقرير السنوي لسهولة ممارسة أنشطة 
األعمال، الذي يصدره البنك الدويل سنويًا.

ويف هذا السياق، حرصت محاكم دبي عىل تطوير وتحديث 
»خدمة نشر األحكام القضائية«، لتشمل إضافة إىل محتوى 

الحكم وفق رقم القضية وتاريخ التسجيل وتاريخ الحكم ومدة 
القضية، جميع األحكام الصادرة يف القضايا التجارية واملدنية 

والعقارية والعمالية، يف جميع درجات التقايض، االبتدائية 
واالستئناف والتمييز، وهو األمر الذي يعزز الشفافية، خصوصًا 

لدى املستثمرين املوجودين داخل الدولة وخارجها.
وال يقتصر ذلك عىل األحكام الحديثة، بل تتوافر جميع 

األحكام الصادرة منذ عام 2010 وحتى عام 2020، بل إن األحكام 
يف السنوات السابقة لذلك متاحة ملشرتيك برامج محاكم دبي، 

ويوفر املوقع اإللكرتوين واجهة سهلة االستخدام، تتيح خيار 
البحث بدرجة التقايض ونوع وسنة القضية، إضافة إىل خيار 

البحث املستند إىل مصطلحات قانونية تسهل عملية البحث، 
واالطالع عىل األحكام والسوابق القضائية الصادرة عن محاكم 

دبي.
ويدرك قيمة هذا اإلنجاز الكبري األشخاص الذين يعانون يف 
دول أخرى للوصول إىل معلومات تخص قضاياهم، لكن تدرك 

محاكم دبي جيداً أن الشفافية هي مفتاح النجاح، كما أن العدل 
هو ضمانة الشعور باالنتماء والحب لهذا الوطن.

رئيس المحكمة التجارية في 
محاكم دبي

النزاعات األسرية
توقع المستشار القانوني، أحمد حافظ، أن يسهم الدليل 
اإلرشادي في تسريع الفصل في قضايا النزاعات األسرية، 

واختصار مدة الفصل في قضايا النفقة، ما يسهم بالتبعية في 
التخفيف عن المطلقات من مغبة المعاناة التي تترتب بسبب 
 للدخل أو 

ً
التأخير في الحكم، السيما اللواتي ال يملكن مصدرا

، فيما يمكنه إضافة بعض المرونة والتسهيالت التي 
ً
معيال

يمكن أن تسهم في الحفاظ على كرامة المطلقة، مثل إلغاء 
رسوم قضايا النفقة، والعمل على التنفيذ بشكل فوري، ما 

يحقق األهداف المطلوبة.

أحمد حافظ:

»دليل األحوال الشخصية 
خطوة نوعية مهمة 

وملحة للنهوض 
بمنظومة العمل 

القضائي«.
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أسعار الذهب

مؤشر سوق دبي

مؤشر سوق أبوظبي

1741.8

1961.48

4119.318

 
ً
دوالرا

لألونصة

نقطة

نقطة

دوالريورو = 1.1072

ين 107.619
ياباني دوالر  = 

فرنك 0.9643
سويسري دوالر  = 

دوالر1.2315 جنيه 
 =إسترليني 

أسعار العمالت

سجلت أسعار الذهب، نهاية األسبوع 
املايض، انخفاضات راوحت قيمتها بني 
درهــــــم ودرهــــمــــني لـــلـــغـــرام مــــن مــخــتــلــف 
ــــايـــــة  الـــــــــــعـــــــــــيـــــــــــارات، مــــــــقــــــــارنــــــــة بــــــــأســــــــعــــــــار نـــــهـ
األسبوع السابق عليه، وذلك بحسب 
مـــــــــــؤشـــــــــــرات األســـــــــــعـــــــــــار املــــــعــــــلــــــنــــــة يف دبـــــــي 

والشارقة.
وقــال مسؤولو منافذ بيع لتجارة 
ــــيــــــة واملــــــــجــــــــوهــــــــرات،  ــبــ ــ املـــــــشـــــــغـــــــوالت الــــــذهــ
ــــيـــــوم«، إن االنـــخـــفـــاضـــات  لـــــــ»اإلمــــــارات الـ
الـــســـعـــريـــة لـــــم تـــكـــن مـــحـــفـــزة لـــلـــطـــلـــب يف 
األسواق، الفتني إىل تفضيل املتعاملني 

تــــــــــــأجــــــــــــيــــــــــــل قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرارات الـــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــراء تــــــــــرقــــــــــبــــــــــاً 
النخفاضات سعرية إضافية.

وبــلــغ ســعــر غـــرام الــذهــب مــن عيار 
24 قـــــراطـــــاً 208.5 دراهـــــــــم بـــانـــخـــفـــاض 
ــــيـــــمـــــا ســـــجـــــل ســـعـــر  قــــيــــمــــتــــه درهــــــــــمــــــــــان، فـ
غرام الذهب عيار 22 قراطاً مبلغ 196 

درهماً برتاجع بلغ 1.25 درهم.
ووصـــــــــــــــــل ســـــــعـــــــر الــــــــــــغــــــــــــرام عـــــــــيـــــــــار 21 
قراطاً إىل 187 درهماً بانخفاض قيمته 
1.25 درهــــــــــم، كــــمــــا وصـــــــل ســــعــــر غـــــرام 
الذهب من عيار 18 قراطاً إىل 160.25 

درهماً، برتاجع بلغ درهماً.
وقـــــــــــــــــــال رئــــــــــيــــــــــس »شــــــــــــركــــــــــــة ســــــــرويــــــــا 
لــــلــــمــــجــــوهــــرات«، تــــشــــانــــدو ســـــرويـــــا، إن 

عطلة عيد الفطر لم تشهد نسب النمو 
املتوقعة للمبيعات، إذ شــهــدت إقــبــاالً 
طــفــيــفــاً عــى شـــراء املــشــغــوالت الذهبية 
الــــجــــديــــدة، وذلــــــك بـــســـبـــب تـــأجـــيـــل عـــدد 
مـــــــــــــن املــــــــتــــــــعــــــــامــــــــلــــــــني قـــــــــــــــــــــــــــــرارات الـــــــــــــشـــــــــــــراء، 

ــــيــــــل أســــــــــعــــــــــار الـــــــذهـــــــب  وتـــــــرقـــــــبـــــــهـــــــم تــــــســــــجــ
مــعــدالت انــخــفــاض كــبــرة خـــال الــفــرتة 
ــــيـــــاب الـــحـــركـــة  املــــقــــبــــلــــة. ولـــــفـــــت إىل أن غـ
السياحية عن األسواق، بفعل التدابر 
االحـــــــــــــرتازيـــــــــــــة وتـــــــــوقـــــــــف حــــــــركــــــــة الــــــــطــــــــران 
والـــســـيـــاحـــة عـــاملـــيـــاً، الـــنـــاتـــجـــة عـــن تــفــي 
فـــــــــروس كــــــورونــــــا املــــســــتــــجــــد، أســـــهـــــم يف 
عدم تسجيل املبيعات معدالت نشاط 

كبرة.
ورأى أن تـــــــــوجـــــــــه عـــــــــــــدد كـــــــبـــــــر مــــن 
اقــــــــتــــــــصــــــــادات دول الــــــعــــــالــــــم الســــتــــئــــنــــاف 
أنــشــطــة قــطــاعــاتــهــا االقـــتـــصـــاديـــة بــشــكــل 
ــيــــــل أســـــــعـــــــار  ــ ــــجــ مـــــــــــوســـــــــــع، ســـــــيـــــــدعـــــــم تــــــســ
الـــــــذهـــــــب انـــــخـــــفـــــاضـــــات بــــنــــســــب مـــتـــبـــايـــنـــة 

خـــــــــــــــــال الـــــــــــــفـــــــــــــرتة املـــــــــقـــــــــبـــــــــلـــــــــة، مـــــــــــــا يـــــحـــــســـــن 
املــــــــبــــــــيــــــــعــــــــات، ويـــــــحـــــــفـــــــز املــــــتــــــعــــــامــــــلــــــني عــــى 

الشراء بمعدالت أكرب محلياً.
مــــــن جــــهــــتــــه، قــــــــال رئـــــيـــــس »شــــركــــة 
دهــكــان لــلــمــجــوهــرات«، جـــاي دهــكــان، 
ـــــى الـــــرغـــــم مـــــن تـــســـجـــيـــل أســــعــــار  ــــــه وعــ إنـ
الــــذهــــب مــــعــــدالت تــــراجــــع خــــــال األيــــــام 
املـــــاضـــــيـــــة، فــــإنــــهــــا لــــــم تــــكــــن مــــحــــفــــزة عــى 
اســــتــــقــــطــــاب عـــــــدد كــــبــــر مــــــن املـــتـــعـــامـــلـــني 
للشراء، مع تأجيل معظمهم قــرارات 

الشراء ترقباً النخفاضات أكرب.
ــــهــــــد  وأضــــــــــــــــــــــــــــــاف أن األســـــــــــــــــــــــــــــــــــواق تــــــشــ
ــــفــــــة عـــــــــــى شـــــــــــراء  ـــــيــ ــــفـ مـــــــــــعـــــــــــدالت طـــــــلـــــــب طــ
املشغوالت الذهبية الجديدة، يف وقت 

ــــلــــــة عـــــــيـــــــد الـــــــفـــــــطـــــــر يف  ــــطــ لــــــــــم تــــــــؤثــــــــر فـــــــيـــــــه عــ
تنشيط حركة اإلقبال.

يف الــــــــســــــــيــــــــاق نـــــــفـــــــســـــــه، قـــــــــــــال مـــــديـــــر 
املـــــــبـــــــيـــــــعـــــــات يف »شــــــــــركــــــــــة دي دايـــــــمـــــــونـــــــد 
لـــــــلـــــــمـــــــجـــــــوهـــــــرات«، ديــــــلــــــيــــــب ســــــــــــــوين، إن 
االنــــــخــــــفــــــاضــــــات الــــــتــــــي ســــجــــلــــتــــهــــا أســـــعـــــار 
الذهب، أخراً، تأيت بعد أسبوعني من 
تسجيل ارتــفــاعــات مــتــتــالــيــة. ولــفــت إىل 
أن األســــواق يف ظـــروف اســتــثــنــائــيــة، مع 
وجـــــــود حــــالــــة حــــــذر لــــــدى املـــتـــعـــامـــلـــني يف 
اإلقـــــــــــــــــبـــــــــــــــــال عــــــــــــــى الـــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــراء، وتــــــفــــــضــــــيــــــل 
االنتظار، أمــاً يف ارتــداد سعري إضايف 
للذهب، وتحسن املبيعات بنسب أكرب 

خال الفرتة املقبلة.

 بقيمة درهمين للغرام
ً
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أبدى عقاريون تفاؤلهم بأداء السوق 
ــــتـــــزامـــــن مــــــع اســـتـــئـــنـــاف  ــــالـ الـــــعـــــقـــــاريـــــة، بـ
الــــعــــمــــل يف الــــقــــطــــاعــــات االقــــتــــصــــاديــــة. 
وأكـــــــــــــــــــــــدوا لـــــــــــــــــــ»اإلمــــــــــــــــــارات الــــــــــــيــــــــــــوم« أنـــــنـــــا 
مـــقـــبـــلـــون عــــى فــــــرتة انــــتــــعــــاش عـــقـــاريـــة 
بــــــعــــــد قـــــــــــــــــــرارات اســــــتــــــئــــــنــــــاف الــــــعــــــمــــــل يف 
األنـــشـــطـــة والـــقـــطـــاعـــات االقـــتـــصـــاديـــة، 
ــــراء نــشــطــة  مــتــوقــعــني حـــركـــة بــيــع وشــ
خـــــــــــــــال الــــــــنــــــــصــــــــف الـــــــــــثـــــــــــاين مـــــــــــن الــــــــعــــــــام 
ــــاري، فــــضــــاً عـــــن حــــركــــة تـــنـــقـــات  ــ ــــجـ ــ الـ

قوية عى مستوى التأجر.
ــــتـــــوا إىل أن نــــوعــــيــــة الــــطــــلــــب يف  ــــفـ ولـ
الــــســــوق ســـتـــحـــددهـــا عــــوامــــل عــــــدة، مــن 

أهمها السعر املناسب. 

تحسن األداء
وتــــفــــصــــيــــاً، تــــوقــــع الـــخـــبـــر الــــعــــقــــاري، 
هشام األسعد، تحسن أداء القطاع 
ــــــة  ــلـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــــقـ ــ الـــــــــــــعـــــــــــــقـــــــــــــاري خـــــــــــــــــــال الـــــــــــــــفـــــــــــــــرتة املـ
ــــزامــــــن مـــــــع اســـــتـــــئـــــنـــــاف الـــــعـــــمـــــل يف  ــــتــ ــــالــ بــ
الـــقـــطـــاعـــات االقــــتــــصــــاديــــة، تـــدريـــجـــيـــاً، 
الفـــــــــتـــــــــاً إىل تـــــحـــــســـــن كــــــبــــــر يف نــــفــــســــيــــة 
املــســتــثــمــريــن والـــعـــامـــلـــني يف الـــقـــطـــاع، 
مــــــــــــــا ســــــــــــرفــــــــــــع الـــــــــطـــــــــلـــــــــب عــــــــــــــى الــــــــعــــــــقــــــــار 
تــــدريــــجــــيــــاً، بـــــــــدءاً مـــــن الـــشـــهـــر املـــقـــبـــل، 

ووصوالً إىل نهاية العام الجاري.
وأضـــــــــــــــــــــــاف أن نــــــــوعــــــــيــــــــة الــــــــطــــــــلــــــــب يف 
الــــســــوق ســـتـــحـــددهـــا عــــوامــــل عــــــدة، مــن 
أهمها السعر املناسب والواقعي، وهو 
ــــاري،  ــ ــــقـ ــ ــــعـ ــ ــــثـــــمـــــر الـ ــــتـ ــــه املـــــسـ ــنــ ــ ــــبـــــحـــــث عــ مــــــــا يـ
مــــؤكــــداً أن الـــتـــقـــاء املــســتــثــمــر واملــــطــــور أو 
الوسيط العقاري عند السعر املناسب 
ــــعــــــي ســــيــــزيــــد مـــــعـــــدل الـــصـــفـــقـــات  ــــواقــ والــ
الــــعــــقــــاريــــة، نـــــظـــــراً ألن املـــســـتـــثـــمـــر يــتــوقــع 
تــصــحــيــحــاً يف األســــعــــار يــتــيــح لـــه هــامــش 
ــــيــــــداً، يف وقــــــت يــــريــــد فـــيـــه املـــطـــور  ربــــــح جــ
زيــــــــــــــــادة مـــــــــعـــــــــدالت الــــــســــــيــــــولــــــة لـــــــديـــــــه عـــرب 

ــتـــــوقـــــعـــــات  ــ املــــــبــــــيــــــعــــــات، وهــــــــــو مــــــــا يـــــــزيـــــــد الـ
اإليـــــــجـــــــابـــــــيـــــــة. ورأى األســــــــعــــــــد أن زيــــــــــادة 
االعــــــــــتــــــــــمــــــــــاد عـــــــــــى الـــــــتـــــــقـــــــنـــــــيـــــــات ســــتــــســــهــــل 
عــــــمــــــلــــــيــــــات املـــــــبـــــــيـــــــعـــــــات مــــــــــن خـــــــــــــال رؤيــــــــــة 
الـــــــعـــــــقـــــــار عـــــــــن بــــــــعــــــــد، الفـــــــــتـــــــــاً إىل وجـــــــــود 
ــــبـــــحـــــث عـــن  ــــــة يف الــــــــســــــــوق تـ ــــويـ ــ وســـــيـــــلـــــة قـ

فرصة استثمارية. 

تحديات متنوعة
يف الــســيــاق نــفــســه، قـــال املــديــر الــعــام 
لـ»شركة الليوان املليك للعقارات«، 
مــحــمــد حـــــارب، إن اســتــئــنــاف الــعــمــل 
يف القطاعات االقتصادية، سيقابله 
نــــوع مـــن الـــتـــحـــديـــات أبــــرزهــــا الــتــحــدي 
النفيس الــذي يرتبط دائــمــاً باألزمات 
ــــكـــــون الــــخــــروج  الـــصـــحـــيـــة عــــمــــومــــاً، ويـ
مــنــهــا صـــعـــبـــاً مـــرحـــلـــيـــاً. وتــــوقــــع حــــارب 
ــــفـــــاع حــــركــــة املـــبـــيـــعـــات تـــدريـــجـــيـــاً يف  ارتـ
الــــــــســــــــوق الـــــــعـــــــقـــــــاريـــــــة، بــــــالــــــتــــــزامــــــن مـــع 
ــــاذ  زيـــــــــــــادة رغــــــبــــــة املــــســــتــــثــــمــــريــــن يف اتـــــخـ
قــرارات شــراء ألصــول عقارية يف هذا 
الــوقــت مــع تــراجــع األســعــار نسبياً يف 

السوق.

البيع والتأجير
مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
لـــــ»شــــركــــة هـــــاربـــــور الــــعــــقــــاريــــة«، مــهــنــد 
ــــتـــــح األنــــشــــطــــة  الــــــــــواديــــــــــة، إن إعـــــــــــــادة فـ
االقـــــتـــــصـــــاديـــــة ســـيـــنـــعـــكـــس عــــــى قـــطـــاع 
الــــــــــعــــــــــقــــــــــارات، وعــــــــــــى مــــــســــــتــــــوى الــــبــــيــــع 

والتأجر.
ــــكــــــون هـــــــنـــــــاك، عـــى  ــتــ ــ وتــــــــابــــــــع: »ســ
مـــــســـــتـــــوى الـــــــتـــــــأجـــــــر، حــــــركــــــة قــــــويــــــة يف 
ــــــات، نــــــــظــــــــراً ألن الـــــــعـــــــديـــــــد مـــن  ــــقـ ــ ــنـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الـ
ــــلـــــوا االنــــتــــقــــال بــســبــب  املـــســـتـــأجـــريـــن أجـ
األزمــــــــــة الــــصــــحــــيــــة، أمـــــــا عـــــى مـــســـتـــوى 
املــــبــــيــــعــــات، فــــســــيــــبــــدأ املــــســــتــــثــــمــــرون يف 
ــــار إىل  ــــــول األســـــعـ االســــتــــفــــادة مــــن وصـ
مستويات جيدة، إذ إننا شارفنا عى 
الـــــــــــــــــــوصـــــــــــــــــــول إىل الــــــــــــــــقــــــــــــــــاع مــــــــــــــــن حــــــيــــــث 
املـــــــــســـــــــتـــــــــويـــــــــات الـــــــــســـــــــعـــــــــريـــــــــة، مــــــــــــا يــــــعــــــزز 
التوقعات بحركة قوية خال الفرتة 

املقبلة«.
وأكــــد أن الــعــقــار يــعــتــرب واحـــــداً من 
أهـــــم األصــــــــول االســـتـــثـــمـــاريـــة الــــتــــي يــفــكــر 
بــهــا املــســتــثــمــرون، يف هـــذا الـــوقـــت الـــذي 
تمر فيه االقــتــصــادات العاملية واملحلية 

بـــــــــفـــــــــرتة صــــــــعــــــــبــــــــة. وأشــــــــــــــــــــــار الـــــــــــــــواديـــــــــــــــة إىل 
الــتــحــديــات املــتــعــلــقــة بــقــدرة الــشــركــات، 
سواء كانت شركات تطوير أو وساطة 
عقارية، عى استكمال الحركة، مبيناً 
أن شركات عدة مرت بظروف صعبة، 

من املمكن أن تخرجها من السوق.
وشــدد الــواديــة عــى أهمية تقديم 
ــــاري،  ــــقــ ــــعــ حــــــزمــــــة تــــحــــفــــيــــزيــــة لــــلــــقــــطــــاع الــ

لدعم القطاع واملستثمرين فيه.

فترة انتعاش
إىل ذلــــــــــــــــــك، قـــــــــــــــال املـــــــــــديـــــــــــر الــــــــعــــــــام 
للتسويق واملبيعات يف »شركة الرواد 
لــــلــــعــــقــــارات«، عـــــاء مـــســـعـــود: »نــحــن 
مــــــقــــــبــــــلــــــون عــــــــــى فـــــــــــــرتة انــــــــتــــــــعــــــــاش بــــعــــد 
الـــقـــرارات الــتــي اتــخــذتــهــا حــكــومــة دبــي 
بــاســتــئــنــاف الــعــمــل وفــتــح الــعــديــد من 
ــــاديـــــة، خـــصـــوصـــاً  ــــتـــــصـ الــــقــــطــــاعــــات االقـ
القطاع العقاري الذي لم تتوقف فيه 
حـــــــركـــــــة الــــــبــــــيــــــع والـــــــــــشـــــــــــراء يف األشــــــهــــــر 
الــــــــــثــــــــــاثــــــــــة املــــــــــاضــــــــــيــــــــــة عــــــــــــى الــــــــــــرغــــــــــــم مـــــن 
اإلجراءات االحرتازية ملواجهة جائحة 

فروس )كورونا(«.

وتوقع مسعود أن تكون حركة 
املــبــيــعــات والـــشـــراء يف الــنــصــف الــثــاين 
من العام الجاري نشطة، خصوصاً 
مـــــــع تــــخــــفــــيــــف اإلجــــــــــــــــــراءات والـــــتـــــدابـــــر 
االحرتازية، وظهور شكل جديد من 
أشــــكــــال الـــتـــســـويـــق الــــعــــقــــاري املــتــمــثــل 
بــــالــــتــــســــويــــق اإللــــــــكــــــــرتوين، فـــــضـــــاً عــن 
ــــيـــــة املـــــغـــــريـــــة الـــتـــي  الـــــــعـــــــروض الـــــرتويـــــجـ
أطـــــــــــــــلـــــــــــــــقـــــــــــــــهـــــــــــــــا بـــــــــــــــــعـــــــــــــــــض املــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــوريــــــــــــــــــــن، 
والـــــــــــــســـــــــــــيـــــــــــــاســـــــــــــات الــــــــتــــــــصــــــــحــــــــيــــــــحــــــــيــــــــة يف 
السوق، وتنظيم معرض »إكسبو« 

يف 2021.
ـــــت إىل أن الـــــتـــــحـــــديـــــات الــــتــــي  ــــفـ ولــ
يــمــكــن أن يــواجــهــهــا الــقــطــاع الــعــقــاري 
يف الفرتة املقبلة، تتمثل بالرتدد الذي 
يــبــديــه بــعــض املــســتــثــمــريــن واملــشــرتيــن 
يف الــشــراء واالســتــثــمــار، مــشــدداً عى 
أن هــــــذه املـــــخـــــاوف ســـتـــتـــبـــدد، الســيــمــا 
مع الكشف عن العديد من املحفزات 
واملــــــــــبــــــــــادرات االقـــــتـــــصـــــاديـــــة مــــنــــذ بــــدايــــة 
أزمـــــة »كـــــورونـــــا«، والـــتـــي ســيــكــون لــهــا 
أثـــــــر مــــبــــاشــــر يف زيــــــــــادة نــــشــــاط الـــقـــطـــاع 

العقاري.

توقعوا حركة بيع وشراء نشطة خالل النصف الثاني من 2020

عقاريون: مقبلون على فترة انتعاش 
وحركة تنقالت قوية

مدحت السويفي À دبي

تفاؤل غير عادي

قال الرئيس التنفيذي 
لـ»شركة سفن الين 

للوساطة العقارية«، محمد 
 غير 

ً
سلمان، إن هناك تفاؤال

عادي بين أوساط 
ين والعاملين في  المستثمر

القطاع العقاري بدبي، 
بإعادة فتح القطاعات 

االقتصادية.
وتوقع ارتفاع حركة الطلب 
 خالل 

ً
على المبيعات تدريجيا

األشهر المقبلة، مقارنة 
باألشهر الماضية من العام 

الجاري، ولكن ليس 
بالمعدالت التي حققتها 

السوق في األشهر ذاتها 
من العام الماضي.

انتعاش ثابت

رأى الرئيس التنفيذي 
لـ»مجموعة كليندست«، 

المطور العقاري لمشروع 
»قلب أوروبا«، جوزيف 
كليندست، أن االنتعاش 

 ولكن 
ً
العقاري سيكون بطيئا

.
ً
ثابتا

وتابع: »سيظل المستثمرون 
العقاريون في األشهر 

القليلة المقبلة محتاطين، 
وبمرحلة ترقب، وسيتابعون 

كيف تسير األمور، ثم يبدأون 
النظر إلى العروض 

واألسواق االستثمارية«، 
: »نحن 

ً
 عن تفاؤله قائال

ً
معربا

متفائلون ألن األمور لن 
ين  تسوء أكثر من الشهر

الماضيين«.

مهند الوادية:محمد حارب:عالء مسعود:هشام األسعد:

»تحسن كبير في نفسية 
ين، والعاملين  المستثمر

بالقطاع«.

»التسويق اإللكتروني 
شكل جديد من أشكال 

التسويق العقاري«.

»نتوقع ارتفاع حركة 
 في 

ً
المبيعات تدريجيا

السوق العقارية«.

»شارفنا على الوصول 
إلى القاع من حيث 

المستويات السعرية«.
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أمل المنشاوي ■ أبوظبي

»ال مكان للمنافسني من دون ابتكار 
ــــار ابــــتــــكــــاريــــة إبــــداعــــيــــة  ــــكــ أو تــــقــــديــــم أفــ
جـــديـــدة، فــهــي الــطــريــقــة الــتــي تمكن 
ــــونـــــوا األفــــــضــــــل«،  ــــكـ الــــــنــــــاس مــــــن أن يـ
هذه املقولة تؤمن بها املواطنة مريم 
نــــــــاصــــــــر طـــــــــــــــريف، الــــــــتــــــــي تـــــــــــــــرأس قـــســـم 
املـــتـــابـــعـــة والـــتـــنـــفـــيـــذ يف هــيــئــة الــتــأمــني 
بـــعـــد خـــــرة كــــبــــرة، بـــدأتـــهـــا مـــنـــذ عـــام 
ــــلـــــت نــــــقــــــات وظـــيـــفـــيـــة  ــــمـ 2012، وشـ
ــــتـــــى وصــــــلــــــت إىل مـــنـــصـــبـــهـــا  ــيـــــة حـ ــ نـــــوعـ

الحايل. 
وقــــــــــــالــــــــــــت طــــــــــــــــــــريف، لـــــــــــــــــــ»اإلمــــــــــــــــــارات 
الــــيــــوم«، إن »أول مــحــطــة مــهــمــة يف 
حـــيـــايت الــــدراســــيــــة هــــي حـــصـــويل عىل 
شـــــهـــــادة الــــبــــكــــالــــوريــــوس يف الــــقــــانــــون 
والــشــريــعــة عـــام 2000، فيما كانت 
حـــــــــيـــــــــايت  مــــــــــهــــــــــمــــــــــة يف  خـــــــــــــــطـــــــــــــــوة  أول 
الـــــــعـــــــمـــــــلـــــــيـــــــة، هـــــــــــي الـــــــعـــــــمـــــــل يف هــــيــــئــــة 
التأمني بوظيفة باحث قانوين سنة 
2012، ثــم بعدها بسنوات عــدة تم 
ــــابــــــعــــــة  ــــتــ تـــــكـــــلـــــيـــــفـــــي بــــــــرئــــــــاســــــــة قـــــــســـــــم املــ
والتنفيذ، والــتــي كانت بمثابة نقلة 
نــــــوعــــــيــــــة يف مــــــــســــــــريت الــــــوظــــــيــــــفــــــيــــــة«، 
ــــمـــــي الــــيــــومــــي  مــــضــــيــــفــــة: »كــــــمــــــا أن عـ
ــــانــــــة يف  وتـــــأديـــــتـــــه مــــــع زمـــــــــايئ بــــكــــل أمــ

خـــــــــــــدمـــــــــــــة وطـــــــــــــنـــــــــــــي بـــــــــمـــــــــثـــــــــابـــــــــة مـــــحـــــطـــــة 
متجددة كل يوم يف خرايت العملية 
وخــطــوة مشرقة أضيفها إىل حيايت 

املهنية«.
وتـــــــــابـــــــــعـــــــــت: »لـــــــــــــــــدي قـــــــنـــــــاعـــــــة بـــــــأن 
العمل الحكومي يف الــدولــة يف ظل 
رؤيــــــــــــــــة قــــــــــيــــــــــادة تــــــــحــــــــرص وتــــــــــصــــــــــّر عـــىل 
ــــــب عـــىل  ــلـ ــ ــ ــــغـ ــ ــتـ ــ ــ تـــــحـــــقـــــيـــــق األهــــــــــــــــــــــداف والـ
التحديات والتوجه نحو استشراف 
املستقبل وإسعاد الجمهور، يعتر 
مـــصـــدر إلــــهــــام ومـــحـــفـــزاً نــحــو الــعــمــل 
بكل عزيمة وإصــرار لخدمة وطني، 

والتي أعترها واجباً مشرفاً لنا، كما 
أنـــــــهـــــــا بـــــمـــــثـــــابـــــة رّد جــــــــــــزء مـــــــــن جـــمـــيـــل 
الـــــــعـــــــطـــــــاء والـــــــــــدعـــــــــــم واملـــــــــســـــــــانـــــــــدة مـــن 
الـــقـــيـــادة الــحــكــيــمــة يف الــــدولــــة ألبــنــاء 
الوطن يف النواحي واملجاالت كافة«.

وأضـــــــافـــــــت: »تـــعـــلـــمـــنـــا أال نــــرىض 
بأقل من املركز األول، وأن القمة ملن 
يسعى إليها، لذلك أضع هذا النهج 
نصب عيني يف تحقيق طموحي عىل 
مــــســــتــــوى الــــقــــســــم واإلدارة لــيــصــبــح 
لقسم املتابعة والتنفيذ دور الريادة 
ــــتـــــأمـــــني، وأن  عـــــىل مــــســــتــــوى قــــطــــاع الـ

يسهم مــع بقية األقــســام واإلدارات 
يف تـــعـــزيـــز مـــكـــانـــة هــيــئــة الـــتـــأمـــني عىل 
املستوى العاملي، كما أحرص دائماً 
يف عمي عىل ترسيخ هذا النهج لدى 
زمايئ وفريق العمل، والتأكيد عىل 
الــعــمــل بـــــروح الــفــريــق الــــواحــــد، وأن 
نـــــــســـــــخـــــــر كـــــــــــــل طــــــــاقــــــــتــــــــنــــــــا وإمــــــــكــــــــانــــــــاتــــــــنــــــــا 
وأفــكــارنــا للوصول إىل املــركــز األول، 
ألن النجاح يفتح باباً جديداً لنجاح 
آخـــــــــــــــــر ويـــــــــــــزيـــــــــــــد لـــــــــديـــــــــنـــــــــا الــــــــــرغــــــــــبــــــــــة نــــحــــو 

مساعدة اآلخرين«.
وقالت طريف: »كما تعلمت عر 
ــــيـــــة، أنــــــنــــــي مـــــــن خـــــال  ــنـ ــ ــــهـ مــــــســــــريت املـ
ــــمــــــل، أســــتــــطــــيــــع أن  ــــعــ مـــــوقـــــعـــــي يف الــ
أخــــدم مجتمعي مـــن خـــال تحقيق 
األمـــــــــــــــان لــــلــــمــــتــــعــــامــــلــــني والـــــجـــــمـــــهـــــور، 
وذلــك بتعزيز الــتــزام الشركات التي 
تــزود الخدمات التأمينية بالقوانني 

وقواعد املهنة«. 
وعـــــــــــــــــــن أبـــــــــــــــــــــــرز الـــــــــنـــــــــصـــــــــائـــــــــح الــــــــــــــذي 
تــوجــهــهــا إىل الـــشـــبـــاب لــتــمــكــيــنــهــم يف 
سوق العمل، أضافت: »تعلمت يف 
مسريت املهنية بأنه ال مستحيل مع 
الــعــمــل واملـــثـــابـــرة واالجــــتــــهــــاد، لــذلــك 
أنـــصـــح الــجــيــل الـــجـــديـــد مـــن الــشــبــاب 

بأن يضع النجاح هدفاً يف العمل«.
وأشـــــــــــــــــــارت إىل »أنـــــــــــــه يف الــــــوقــــــت 

ــــحــــــايل ومــــــــع زيـــــــــــادة حــــــــدة املـــنـــافـــســـة  الــ
عاملياً يف كل مجاالت الحياة البد من 
الــســعــي نــحــو تــقــديــم أفـــكـــار ابــتــكــاريــة 
جــــــديــــــدة تـــــخـــــدم مـــــكـــــان الـــــعـــــمـــــل، فــا 
مــــكــــان لــلــمــنــافــســني مـــــن دون ابـــتـــكـــار 
ودون تقديم أفكار ابتكارية إبداعية 
جـــديـــدة، فــهــي الــطــريــقــة الــتــي تمكن 
الـــــــــنـــــــــاس مـــــــــن أن يـــــــكـــــــونـــــــوا األفـــــــضـــــــل، 
إضــــــــافــــــــة إىل الـــــعـــــمـــــل بـــــــــــــروح الــــفــــريــــق 
الواحد والتعاون، فالتسارع الكبر 
يف العمل بمختلف قطاعاته يحتاج 
إىل أفـــكـــار ابـــتـــكـــاريـــة ال نــهــايــة لــهــا من 
أجـــــــل املــــنــــافــــســــة واإلبـــــــــــــداع وال يــمــكــن 
لـــفـــرد واحــــــد يف مــنــظــومــة الـــعـــمـــل أن 
يأيت بهذه األفكار، بل يجب التعاون 

والعمل بروح واحدة«.
وتـــابـــعـــت طــــــريف: »عـــــىل الــشــبــاب 
الــتــســلــح بـــاملـــعـــرفـــة يف مـــجـــال الــعــمــل 
واملـــــــــجـــــــــاالت املــــرتــــبــــطــــة بــــالــــعــــمــــل، وال 
ــــلـــــوم  ــــــرفـــــــة يف مـــــــجـــــــال الـــــعـ ــــفـــــي املـــــــعـ ــــكـ تـ
الــقــانــونــيــة لــلــمــنــافــســة واإلبـــــــــداع، بل 
ــيـــــة  ــ ــــرفـ ــــعـ يــــــــجــــــــب الـــــــتـــــــســـــــلـــــــح بــــــــعــــــــلــــــــوم مـ
مــتــنــوعــة أخـــــرى مــثــل املــعــرفــة بتقنية 
املعلومات حتى نفتح آفــاقــاً جديدة 
يف الــــعــــمــــل والــــتــــمــــكــــن مــــــن الـــــوصـــــول 
نــحــو الـــــريـــــادة واملــــركــــز األول، فنحن 
نعيش اليوم ثقافة التغير السريع، 

ولـــــذلـــــك نـــحـــتـــاج إىل الــــشــــبــــاب الــــرائــــد 
الطموح الذي يحفز تفكره وقدراته 
بـــاســـتـــشـــراف املــســتــقــبــل والـــعـــمـــل من 

خال أبعاده«.
وشـــــــــــــــــــّددت عــــــــىل ضــــــــــــــــرورة وضــــــع 
الـــشـــبـــاب رؤيـــــــة ملــهــنــتــهــم ووظـــائـــفـــهـــم 
حتى يتمكنوا من معرفة االتجاه يف 
عملهم، ويكون لديهم ما يرشدهم 

يف لحظات التغير.

تترأس قسم المتابعة والتنفيذ في هيئة التأمين

مريم طرفي: ال مجال للتنافس من دون ابتكار.. 
والعمل الحكومي منظومة متكاملة

وجه اقتصادي

مريم طرفي:

»ال مستحيل مع العمل 
والمثابرة، وأنصح جيل 
الشباب بأن يضع النجاح 

 في العمل«.
ً
هدفا

أفادت هيئة األوراق املالية والسلع، 
ـــــروط  ــــنـــــاك ســــبــــع خـــــطـــــوات وشــ ـــــأن هـ بــ
أســـــــــــاســـــــــــيـــــــــــة لــــــــلــــــــمــــــــوافــــــــقــــــــة عـــــــــــــىل طـــــلـــــب 
تـــخـــفـــيـــض رؤوس أمــــــــوال الـــشـــركـــات 
املـــــــســـــــاهـــــــمـــــــة الـــــــــعـــــــــامـــــــــة، مـــــــوضـــــــحـــــــة يف 
نـــشـــرة تـــوعـــويـــة، حـــصـــلـــت »اإلمـــــــارات 
الــــــــــــــــيــــــــــــــــوم« عــــــــــــــىل نــــــــســــــــخــــــــة مــــــــــنــــــــــهــــــــــا، أن 
املــــــــــــوافــــــــــــقــــــــــــة عـــــــــــــىل طـــــــــلـــــــــب الــــــتــــــخــــــفــــــيــــــض 
تــــتــــطــــلــــب ثـــــــــاث خـــــــطـــــــوات أســـــاســـــيـــــة، 
ــــة  ــــيــ ــــدئــ ــــبــ األوىل: تـــــــخـــــــص املـــــــــوافـــــــــقـــــــــة املــ
ــــئـــــة بــــطــــلــــب  ــــيـ ــــلـــــهـ وتـــــتـــــضـــــمـــــن الـــــــتـــــــقـــــــدم لـ
ــــيــــــة عــــــــىل تـــخـــفـــيـــض  ــــدئــ ــــبــ لـــــلـــــمـــــوافـــــقـــــة املــ
رأس مـــــــــــــــال الــــــــــشــــــــــركــــــــــة، مـــــــــرفـــــــــقـــــــــاً بـــــه 
املـــــســـــتـــــنـــــدات املـــــطـــــلـــــوبـــــة، واســــتــــكــــمــــال 
إجـــــــــــــــراءات عـــــقـــــد اجـــــتـــــمـــــاع الـــجـــمـــعـــيـــة 

العمومية للشركة.

إعالن الدائنين
فــــــــيــــــــمــــــــا تـــــــــــشـــــــــــرط الــــــــــخــــــــــطــــــــــوة الـــــــثـــــــانـــــــيـــــــة 
الـــخـــاصـــة بــــإعــــان الــــدائــــنــــني، الـــتـــقـــدم 
بــــــطــــــلــــــب املـــــــــوافـــــــــقـــــــــة عــــــــــىل نـــــــشـــــــر إعــــــــــان 
الدائنني يف الصحف اليومية مرفقاً 
بـــــــــــــه جــــــــمــــــــيــــــــع املـــــــــــســـــــــــتـــــــــــنـــــــــــدات، وتـــــــــقـــــــــوم 
الـــــشـــــركـــــة بــــنــــشــــر إعــــــــــان الــــــدائــــــنــــــني يف 
صــــــحــــــيــــــفــــــتــــــني مــــــحــــــلــــــيــــــتــــــني يــــــومــــــيــــــتــــــني، 
تــــــصــــــدران بــــالــــلــــغــــة الــــعــــربــــيــــة قــــبــــل 30 

يوماً من التاريخ املقرر فيه تخفيض 
رأس املـــــــــــــــــــــــال، وعــــــــــــــــىل الـــــــــــدائـــــــــــنـــــــــــني أن 
يـــقـــدمـــوا لـــلـــشـــركـــة املـــســـتـــنـــدات املــثــبــتــة 
لــديــونــهــم خــــال 30 يـــومـــاً مـــن تــاريــخ 

نشر اإلعان.
ــــئــــــة يف نــــشــــرتــــهــــا  ــيــ ــ ــــهــ وأضــــــــــافــــــــــت الــ
التوعوية، أن الخطوة الثالثة وهي 
تــخــفــيــض رأس مـــال الــشــركــة، وفــيــه 
تــــقــــوم الــــشــــركــــة خــــــال 30 يـــــومـــــاً مــن 
ــــلــــــة الــــــــدائــــــــنــــــــني بــــتــــقــــديــــم  ــــهــ انـــــــقـــــــضـــــــاء مــ
املــســتــنــدات الـــازمـــة كــافــة، ثــم تــقــوم 
الــــــــــشــــــــــركــــــــــة بـــــــنـــــــشـــــــر شــــــــــــهــــــــــــادة اعـــــــتـــــــمـــــــاد 
تعديات النظام األســايس للشركة 
يف الــــــــــجــــــــــريــــــــــدة الـــــــرســـــــمـــــــيـــــــة ومـــــــــــوافـــــــــــاة 

الهيئة بما يثبت ذلك.

متطلبات وشروط 
وبـــــــيـــــــنـــــــت الـــــــهـــــــيـــــــئـــــــة أن هـــــــــنـــــــــاك أربـــــــعـــــــة 
متطلبات وشروط، يجب أن تتوافر 
لــلــمــوافــقــة عــىل طــلــب تــخــفــيــض رأس 
مال الشركة املساهمة العامة وهي 
عـــدم جــــواز تــخــفــيــض رأس املــــال، إال 
ـــــت الــــــــشــــــــركــــــــة بــــــخــــــســــــائــــــر ال  ــبــ ــ ـــيـــ ـــ إذا أصـ
يــحــتــمــل تــعــويــضــهــا بــواســطــة األربــــاح 
املــســتــقــبــلــيــة، وإذا زاد رأس املـــال عن 

حاجة الشركة.

وأضافت أن من الشروط أيضاً 
مـــــــــــال  رأس  تـــــــــخـــــــــفـــــــــيـــــــــض  يــــــــــــــكــــــــــــــون  أن 
الــــشــــركــــة بــــإحــــدى طــــــرق ثــــــاث وهــــي: 
تخفيض القيمة االسمية لألسهم، 
أو إلغاء عدد من األسهم، أو شراء 

عدد من األسهم وإتافها. 
وأكــــدت أنـــه يــجــب عــىل الــشــركــة 
عـــنـــد تـــخـــفـــيـــض رأس مـــــال الـــشـــركـــة، 
ــــمــــــة  ــــيــ ــــقــ مــــــــــــــراعــــــــــــــاة عـــــــــــــــدم انـــــــــخـــــــــفـــــــــاض الــ
االسمية عن درهم واحد، وأن يظل 
الحد األدىن املقرر قانوناً لرأس املال 
والـــــــــــــــــبـــــــــــــــــالـــــــــــــــــغ 30 مـــــــــــــلـــــــــــــيـــــــــــــون درهـــــــــــــــــــــــــم، 
واحـــــــــــــــــتـــــــــــــــــســـــــــــــــــاب حـــــــــــمـــــــــــلـــــــــــة الـــــــــــــســـــــــــــنـــــــــــــدات 
والــــــــصــــــــكــــــــوك الــــــقــــــابــــــلــــــة لــــــلــــــتــــــحــــــول إىل 
أســـــــــهـــــــــم ضــــــــمــــــــن املــــــــســــــــاهــــــــمــــــــني املــــــــزمــــــــع 
تـــــــــخـــــــــفـــــــــيـــــــــض عـــــــــــــــــــــدد أســــــــــهــــــــــمــــــــــهــــــــــم عــــــنــــــد 
الـــــــــتـــــــــخـــــــــفـــــــــيـــــــــض بـــــــــســـــــــبـــــــــب الــــــــــخــــــــــســــــــــائــــــــــر، 
واملــــــســــــاواة بــــني املـــســـاهـــمـــني يف نــســبــة 
ــــيـــــض أســـــهـــــمـــــهـــــم يف رأس مــــــال  ــــفـ تـــــخـ
الشركة، نسبًة وتناسباً، وأال ينتج 
عــن الــتــخــفــيــض حــرمــان مــســاهــم من 

مساهمته يف رأس مال الشركة.

المستندات 
وفـــــــــــــصـــــــــــــلـــــــــــــت الــــــــــــهــــــــــــيــــــــــــئــــــــــــة يف نـــــــــشـــــــــرتـــــــــهـــــــــا 
التوعوية، املستندات املطلوبة لكل 

خـــــــــــطـــــــــــوة مـــــــــــــن خـــــــــــــطـــــــــــــوات الـــــــــخـــــــــدمـــــــــة، 
موضحة أن الخطوة األوىل املتمثلة 
يف املــوافــقــات املــبــدئــيــة تــســتــلــزم تــوافــر 
مــســتــنــدات عــدة أبــرزهــا طــلــب مــوجــه 
ــئـــــة لــــــلــــــمــــــوافــــــقــــــة عـــــــــىل تــــخــــفــــيــــض  ــ ــيـ ــ ــــهـ ــلـ ــ لـ
رأس مال الشركة، ويكون موضحاً 
به مــررات التخفيض ومعتمداً من 
رئــيــس مــجــلــس اإلدارة. وصــــورة مــن 
قـــــرار مــجــلــس إدارة الـــشـــركـــة والــــذي 
تـــــــمـــــــت فـــــــيـــــــه املـــــــــصـــــــــادقـــــــــة عــــــــــىل مـــــقـــــرح 
تــخــفــيــض رأس مـــال الــشــركــة، مــبــيــنــاً 
بـــــــــــــــه مـــــــــــــــقـــــــــــــــدار وكـــــــــيـــــــــفـــــــــيـــــــــة الــــــتــــــخــــــفــــــيــــــض 
ومـــــــــــوافـــــــــــقـــــــــــات الـــــــــجـــــــــهـــــــــات والــــــســــــلــــــطــــــة 
املــــخــــتــــصــــة عــــــىل تــــخــــفــــيــــض رأس املــــــال 
)املـــــصـــــرف املـــــركـــــزي بـــالـــنـــســـبـــة لــلــبــنــوك 
وشـــــركـــــات الــــتــــمــــويــــل واالســــتــــثــــمــــارات 
ــــئــــــة الــــــتــــــأمــــــني بــــالــــنــــســــبــــة  ــيــ ــ املـــــــالـــــــيـــــــة، وهــ

لشركات التأمني(.
ــــنــــــشــــــرة أن الــــخــــطــــوة  ــــعــــــت الــ ــــابــ وتــ
ــــنـــــني  ــــيـــــة املــــتــــعــــلــــقــــة بـــــــإعـــــــان الـــــدائـ ــــانـ ــثـ ــ الـ
تــتــطــلــب مــســتــنــديــن وهــمــا صــــورة مــن 
محضر اجتماع الجمعية العمومية 
ــــيــــــض رأس املــــــــــال  ــــفــ الـــــــــتـــــــــي قــــــــــــــــررت تــــــخــ
ومسودة إعان دعوة الدائنني وفقاً 

للنموذج املقرر من قبل الهيئة.
أبوظبي ■ اإلمارات اليوم

»األوراق المالية« حّددت أبرزها في الموافقة المبدئية وإعالن الدائنين

»األوراق المالية« فصلت المستندات المطلوبة لكل خطوة من خطوات خفض رأس المال. À أرشيفية

تخفيض رأس المال
أكدت هيئة األوراق المالية والسلع، أن مستندات الخطوة 

 
ً
 موجها

ً
الثالثة الخاصة بتخفيض رأس مال الشركة، تتضمن طلبا

للهيئة الستصدار شهادة باعتماد تعديل النظام األساسي، 
 به المستندات التالية: 

ً
مرفقا

1- ما يثبت نشر إعالن الدائنين في صحيفتين محليتين يوميتين 
تصدران باللغة العربية.

 
ً
2- تعهد موقع من أغلبية أعضاء مجلس إدارة الشركة وفقا

ين التاليين:  للنموذج ) AR-D2( يفيد بأحد الخيار
- أن الشركة قادرة على سداد ديونها في ذلك التاريخ أو أن 

دائني الشركة كافة قد وافقوا على التخفيض. 
- إقرار من رئيس مجلس اإلدارة بأن الدائنين المتقدمين بطلباتهم 

خالل المدة القانونية بعد تاريخ النشر، قد استوفوا ديونهم 
المستحقة، وكذلك ما يثبت ضمان الديون المؤجلة.

نجز 
ُ
3- شهادة من مدقق الحسابات تؤكد أن التخفيض قد أ

 رأس المال قبل وبعد 
ً

ووصف الطريقة التي تم بها متضمنة
التخفيض وعدد األسهم الملغاة.

 من 
ً
4- ما يفيد سداد الرسوم المقررة للهيئة خالل 30 يوما

انقضاء مهلة الدائنين.
 
ً
5- صياغة المواد المراد تعديلها من النظام األساسي وفقا

لتخفيض رأس المال قبل وبعد التعديل.
6 - موافقة السلطة المحلية المختصة على تخفيض رأس 

المال.

٧
خطوات وشروط 

للموافقة على خفض 
رؤوس أموال الشركات 

المساهمة العامة

مريم طرفي بدأت عملها في هيئة التأمين منذ العام 2012.  
■ أرشيفية
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 على شبكة التهوية والمصابيح األمامية
ً
 جديدا

ً
ًأدخلت تصميما

 هجينا
ً
»بي إم دبليو« تقدم نظاما

لمحركات طراز »جي تي 2021«
كشفت شركة »بي إم دبليو« األملانية 
عن طراز عام 2021 من مركبة الفئة 
الــــســــادســــة »جـــــي يت« GT، الـــشـــهـــرة 

عاملياً بفئة »جران توريزمو«.
جـــــــــاء الــــــــطــــــــراز الـــــجـــــديـــــد بـــتـــصـــمـــيـــم 
مـــــــــــــــحـــــــــــــــدث عــــــــــــــــــى صــــــــــعــــــــــيــــــــــد املــــــــــــكــــــــــــونــــــــــــات 
الخارجية والداخلية، ونظام هجني 
مـــــــــــعـــــــــــدل كـــــــــلـــــــــيـــــــــاً يف جـــــــمـــــــيـــــــع خـــــــــــيـــــــــــارات 
محركاته، يستند إىل مولد كهربايئ 
بـــجـــهـــد 48 فــــولــــت، لــيــتــيــح إنــــتــــاج قـــوة 
أكــــــــر بــــنــــحــــو 11 حــــــصــــــانــــــاً، تـــــضـــــاف إىل 
إجـــمـــايل الـــقـــوة الـــتـــي تــنــتــجــهــا خـــيـــارات 
محركات الوقود االحــراقــي العاملة 

يف هذا الطراز.
وظــــهــــرت الـــتـــحـــديـــثـــات الـــخـــارجـــيـــة 
مــــــع شــــكــــل جـــــديـــــد لـــشـــبـــكـــة الــــتــــهــــويــــة، 
 »M« واملصابيح األمامية، مع حزمة
الـــــــــــريـــــــــــاضـــــــــــيـــــــــــة، وشـــــــــبـــــــــكـــــــــة عـــــــــــــــــــــادم ذات 
تصميم يماثل شبه املنحرف، إضافة 
إىل تــصــمــيــم جـــديـــد لــشــبــكــة »حـــــارث« 

الــــــــــهــــــــــواء الـــــخـــــلـــــفـــــي الـــــــســـــــفـــــــي، لــــيــــوفــــر 
ــــداً مـــــن حــــلــــول اإليـــروديـــنـــامـــيـــكـــيـــة  ــــزيــ مــ

الهوائية.
وجـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــزت »بـــــــــــــــــــــــــي إم دبـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــو« 
مــقــصــورة ســيــارتــهــا الــجــديــدة بحزمة 
رقــــمــــيــــة مــــــع شـــــاشـــــة عـــــــرض يف لـــوحـــة 
الــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــدادات، وأخــــــــــــــــــــــــــرى مـــــــــركـــــــــزيـــــــــة، 
بقياس 12.3 بوصة لكل منهما، مع 
إضافة أزرار تحكم بتصميم محدث 
يف الكونسول الوسطي، وصوالً إىل 
ــــيـــــادة  ــــار الـــــحـــــصـــــول عـــــــى عــــجــــلــــة قـ ــيــ ــ خــ
بطابع ريايض وكسوة جلدية، فضالً 
ــــتـــــعـــــددة الـــــوظـــــائـــــف تــمــت  عــــــن أزرار مـ

إعادة 

تـــــــصـــــــمـــــــيـــــــمـــــــهـــــــا وتــــــــــــرتــــــــــــيــــــــــــب مــــــــوضــــــــعــــــــهــــــــا. 
وتشتمل املــعــدات القياسية األخــرى 
يف املقصورة عى مقاعد أمامية قابلة 
ــــعــــــديــــــل كـــــــهـــــــربـــــــائـــــــيـــــــاً، إضــــــــــافــــــــــة إىل  ــــتــ ــــلــ لــ
ــــابـــــع  ــــيـــــة داخــــــــلــــــــيــــــــة بـــــطـ ــــيـــــطـ إضــــــــــــــــــاءة مـــــحـ
ديــــــــــــــــنــــــــــــــــامــــــــــــــــيــــــــــــــــي، وســـــــــــــــــقـــــــــــــــــف زجــــــــــــــاجــــــــــــــي 
بــــانــــورامــــي، كــمــا تـــم تــحــديــث الــعــديــد 
مـــــــــــــن األنــــــــــظــــــــــمــــــــــة الــــــــــذكــــــــــيــــــــــة املـــــــــســـــــــاعـــــــــدة 
ــــيـــــع خــــــيــــــارات  لـــــلـــــســـــائـــــق. وتـــــتـــــصـــــل جـــــمـ
املـــــــحـــــــركـــــــات يف طـــــــــــــراز 2021، بــــنــــاقــــل 
حــركــة أوتــومــاتــيــي )ســتــيــب تــرونــيــك( 
مـــــــــكـــــــــون مــــــــــن ثـــــــــمـــــــــاين ســــــــــــرعــــــــــــات، كــــمــــا 
يـــتـــوافـــر خـــيـــار نـــظـــام الـــدفـــع الـــربـــاعـــي، 
فضالً عن احــتــواء الهيكل عى نظام 
تــــــــــعــــــــــلــــــــــيــــــــــق هــــــــــــــــــــــــــــــوايئ يف املـــــــــــــحـــــــــــــور 
الـــــــــــخـــــــــــلـــــــــــفـــــــــــي، وإتـــــــــــــاحـــــــــــــة 
تــــــــــوافــــــــــر الــــــــنــــــــظــــــــام ذاتــــــــــه 
ــتــــيــــاري يف  وبـــشـــكـــل اخــ
مــــــــــــــــحــــــــــــــــور الـــــــــــعـــــــــــجـــــــــــالت 

األمامي.

إعداد: جوني جبور

كــــــشــــــفــــــت »شـــــــــــركـــــــــــة كــــــــيــــــــا الــــــــكــــــــوريــــــــة 
الــجــنــوبــيــة«، عـــن طــــراز عــــام 2021 
مـــن مــركــبــتــهــا »ريــــــو«، املــنــتــمــيــة إىل 
فـــــــئـــــــة الــــــــــســــــــــيــــــــــارات »الـــــــهـــــــاتـــــــشـــــــبـــــــاك« 
الخماسية األبواب، والذي حظي 
بـــــــرقـــــــيـــــــة كـــــــــبـــــــــرة طـــــــــالـــــــــت املـــــــكـــــــونـــــــات 
الخارجية والداخلية، إضافة إىل 
تــحــســيــنــات عــى وحــــدات الــطــاقــة، 
عــــــــــى أن يـــــــتـــــــم طـــــــــــــرح الـــــــــســـــــــيـــــــــارة يف 
األســــــواق خــــالل الـــربـــع الــثــالــث من 

العام الجاري.
ومنحت »كيا« الطراز الجديد 

ــــر« الـــــشـــــهـــــرة،  ــــمــ ــنــ ــ شــــبــــكــــة »أنـــــــــــف الــ
وإنما بشكل أضيق مقارنة بالطرز 
السابقة، إضافة إىل مصدٍّ أمامي 
أكـــــــــر اتـــــــســـــــاعـــــــاً، وأغـــــطـــــيـــــة جـــــديـــــدة 
ملـــصـــابـــيـــح الــــضــــبــــاب، مــــع مــصــابــيــح 
ـــكــــامــــل تــعــمــل  ـــالـ ــــيـــــة جــــــديــــــدة بـ أمـــــامـ
وتـــــــتـــــــضـــــــمـــــــن   ،»LED « بــــــــتــــــــقــــــــنــــــــيــــــــة 

مصابيح »DRL« مدمجة.
وقــــــد حـــصـــلـــت املــــقــــصــــورة عــى 
تــرقــيــة بــصــريــة وتــكــنــولــوجــيــة، مــع 
شـــــــاشـــــــة ملـــــســـــيـــــة وســــــطــــــيــــــة بــــقــــيــــاس 
ثــــــــــمــــــــــاين بــــــــــــــوصــــــــــــــات، تــــــــتــــــــكــــــــامــــــــل مـــــع 
شاشة رقمية عالية الدقة 
مــــــــــــجــــــــــــمــــــــــــوعــــــــــــة  يف 
العدادات 

مـــن قـــيـــاس 4.2 بـــوصـــات، إضــافــة 
إىل تــــــقــــــديــــــم نـــــســـــخـــــة مـــــــــطـــــــــورة مــــن 
نــظــام الــرفــيــه الــــذي يــتــيــح إمــكــانــيــة 
الـــــــــــولـــــــــــوج لـــــــلـــــــهـــــــواتـــــــف الــــــــذكــــــــيــــــــة عــــر 
تطبيَقْي »أبل كاربالي« و»أندرويد 
أوتــــــــــــــــو«، تــــقــــابــــلــــهــــا خــــــــيــــــــارات لــــونــــيــــة 
للمقاعد واإلضاءة املحيطية، ترز 

مع اللون األزرق الجديد.
ميكانيكياً.. باتت »ريو 2021« 
أول ســـــــــــــيـــــــــــــارة بـــــــــــتـــــــــــاريـــــــــــخ الــــــــعــــــــالمــــــــة 
ــــا« تــــعــــمــــل بـــمـــحـــرك  ـــيــ ــ الــــتــــجــــاريــــة »كـ
كـــــــــــهـــــــــــربـــــــــــايئ هــــــــــــجــــــــــــني، مــــــــــــؤلــــــــــــف مـــــن 
مــــــــحــــــــرك وقــــــــــــــــود احـــــــــــراقـــــــــــي بــــســــعــــة 
 »MHVE« ونـــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــام »لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر«، 
الـــــــــكـــــــــهـــــــــربـــــــــايئ بـــــــجـــــــهـــــــد 48 فــــــــولــــــــت، 

ينتجان معاً قوة 120 حصاناً.

ــيـــــة  ــ ــــانـ أجـــــــــــرت شــــــركــــــة الـــــتـــــعـــــديـــــالت األملـ
»بـــرابـــوس« تــعــديــالت تصميمية عى 
طـــــراز الــفــئــة »G« مـــن »مـــرســـيـــدس«، 
نــجــحــت مــن خــاللــه يف تــحــويــل ســيــارة 
الـــــدفـــــع الــــربــــاعــــي »AMG G 63« إىل 

شاحنة رياضية »بيك آب«.
وأوضــحــت الــشــركــة أن نسختها 
املـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــدلـــــــــــــــــــة، الــــــــــــــــــتــــــــــــــــــي تــــــــــــحــــــــــــمــــــــــــل اســـــــــــــــم 
»Adventure XLP 800« تــظــهــر 
 »G« بـــــــــأبـــــــــعـــــــــاد مـــــــــغـــــــــايـــــــــرة عــــــــــــن الــــــــفــــــــئــــــــة
ــــقــــــي عـــــــــــى مـــــســـــاحـــــة  ــبــ ــ ــتــ ــ الـــــــقـــــــيـــــــاســـــــيـــــــة، لــ
الــــــــــــركــــــــــــوب الـــــــــداخـــــــــلـــــــــيـــــــــة، مــــــــــع تـــــحـــــويـــــل 
الـــــــجـــــــزء الــــخــــلــــفــــي الـــــــخـــــــاص بــــصــــنــــدوق 
األمتعة إىل صندوق مفتوح، إضافة 
إىل زيـــادة األبــعــاد الــخــارجــيــة، لتصل 

يف طــــــولــــــهــــــا اإلجــــــــــمــــــــــايل إىل 5327 
مــــــــــلــــــــــلــــــــــيــــــــــمــــــــــراً، مــــــــــقــــــــــابــــــــــل 2100 
مـــــلـــــلـــــيـــــمـــــر لــــــــلــــــــعــــــــرض، و2265 

ملليمراً لالرتفاع.
كما ازداد طول قاعدة 
الــــــــــــــعــــــــــــــجــــــــــــــالت بــــــــــــــمــــــــــــــقــــــــــــــدار 50 
ــــمـــــراً، والـــــــــــــذي تـــــرافـــــق  ــيـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ سـ

مع زيــادة يف ارتفاع الخلوص 
األريض )ارتفاع أسفل السيارة 

 49 بـــــــــــنـــــــــــحـــــــــــو  األرض(  ســــــــــــطــــــــــــح  عــــــــــــــــــن 
ســـنـــتـــيـــمـــراً، مــــا أتـــــــاح لـــلـــســـيـــارة مــــزيــــداً 
ــــقــــــدرات يف الـــتـــعـــامـــل مــــع شــتــى  مــــن الــ

التضاريس والطرق الوعرة.
كــــــــــــــمــــــــــــــا أدخــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــت »بــــــــــــــــــــــــرابــــــــــــــــــــــــوس« 
تعديالت عى محرك السيارة املكون 
مــــن ثـــمـــاين أســــطــــوانــــات، أســـهـــمـــت يف 
رفـــــــــع نــــــطــــــاق األداء لــــيــــصــــل إىل 800 
حصان، و1000 نيوتن/  مر من عزم 
الــــــدوران األقــــى، مـــا أتــــاح للشاحنة 

الـــريـــاضـــيـــة الـــتـــي بــلــغ 
وزنـــهـــا 2.9 طــن، 

الـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــدرة عــــــى 
االنطالق من 

حــــــــالــــــــة الـــــــثـــــــبـــــــات وبـــــــــلـــــــــوغ ســــــــرعــــــــة 100 
كيلومر/ ساعة يف غضون 4.8 ثواٍن.
وأشـــــــــــــــــــــــــــارت »بــــــــــــــــــرابــــــــــــــــــوس« إىل أن 
الــالئــحــة الــســعــريــة لــنــســخــتــهــا املــعــدلــة 
»Adventure XLP 800«، تـــبـــدأ 
مـــــــــن 700 ألـــــــــــف يــــــــــــــورو )2.8 مــــلــــيــــون 

درهم(.

»ريو 2021«.. أول سيارة من »كيا« تعمل 
بمحرك هجين

»برابوس« تحول سيارة الدفع الرباعي
»AMG G 63« إلى »بيك آب«

محركات johni_jabbour@yahoo.com

األبعاد الخارجية

جاء طراز عام 2021 
بطول إجمالي يبلغ 5.09 

أمتار، وقاعدة عجالت 
3.07 أمتار، إضافة إلى 

 
ً
جناح خلفي ينفتح تلقائيا

عند بلوغ 
المركبة حاجز 

 في 
ً
سرعة 120 كيلومترا

الساعة. كما يتطابق 
حجم صندوق األمتعة 

مع الجيل السابق، 
ويتوافر بسعة 600 لتر، 

مع إمكانية زيادة 
السعة التخزينية إلى 

1800 لتر بعد طيِّ 
المقاعد الخلفية.
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»640i xDrive« طراز

 أسطوانات

لترات

ً
حصانا

 ألف يورو

نيوتن/متر

 ثواٍن

لترات/لكل 100 كيلومتر
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»630i« طراز
المواصفات الفنية

 أسطوانات

لتر

ً
حصانا

 ألف يورو

 يبدأ من يبدأ من

نيوتن/متر

 ثواٍن

لترات/لكل 100 كيلومتر

»ريو 2021« حظيت 
بترقية كبيرة طالت 
المكونات الخارجية 

والداخلية. ■من 
المصدر

»برابوس« رفعت نطاق أداء 
المحرك ليصل إلى 800 حصان. 

■من المصدر

طراز عام 2021 جاء بطول 
إجمالي يبلغ 5.09 

أمتار.■من المصدر

https://www.emaratalyoum.com/


اإلمارات اليومwww.emaratalyoum.com 11السبت ٣٠ من مايو ٢٠٢٠ | اقتصاد

تقنية

تــــــــــــواىل خــــــــــال الـــــــفـــــــرة املــــــاضــــــيــــــة ظــــهــــور 
أدوات املــــــوجــــــة الــــثــــانــــيــــة مــــــن تـــقـــنـــيـــات 
الــــــــعــــــــمــــــــل عـــــــــــن ُبـــــــــــعـــــــــــد، الــــــــــتــــــــــي تـــــــتـــــــجـــــــاوز 
الخصائص واإلمكانات التي قدمتها 
املــــــــــــــوجــــــــــــــة األوىل املـــــــــــتـــــــــــمـــــــــــحـــــــــــورة حــــــــــول 
اجتماعات الفيديو والدردشة املرئية 
املــــصــــحــــوبــــة بــــتــــبــــادل بـــســـيـــط لـــلـــبـــيـــانـــات 
ــــلـــــومـــــات. ورصــــــــد مـــحـــلـــلـــون ســت  واملـــــعـ
أدوات جــــــــديــــــــدة لــــلــــعــــمــــل الـــــتـــــشـــــاريك 
الـــــــلـــــــحـــــــظـــــــي، تـــــــــركـــــــــز عـــــــــــى اإلجــــــــــــــــــــــــراءات 
والـــعـــمـــلـــيـــات الـــتـــفـــصـــيـــلـــيـــة الـــقـــائـــمـــة يف 
دورات الـــــــــعـــــــــمـــــــــل الـــــــــرئـــــــــيـــــــــســـــــــة داخــــــــــــل 
الشركات واملؤسسات، والتي يمكن 
مــــــــــن خـــــــالـــــــهـــــــا إنــــــــــجــــــــــاز اإلجـــــــــــــــــــــــــــــراءات يف 

الوقت الفعيل بصورة تشاركية.

تطوير األدوات
ووفـــــــقـــــــاً الســــتــــطــــاع رأي أجـــــــــــراه مـــوقـــع 
بـــــن   computerworld.com
مــــــــــــجــــــــــــمــــــــــــوعــــــــــــة مـــــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــبــــــــــــــــــار املـــــــــحـــــــــلـــــــــلـــــــــن 
تـــــــقـــــــنـــــــيـــــــات وأدوات  املــــــتــــــخــــــصــــــصــــــن يف 
الــعــمــل عـــن بـــعـــد، فــــإن املـــوجـــة الــثــانــيــة 
مـــن األدوات تــشــر إىل عملية »إعــــادة 
تــفــكــر« يف كــيــفــيــة الـــتـــعـــاون عـــن بــعــد، 
السيما مع تصاعد التوقعات القائلة 
إن فــــروس كـــورونـــا املستجد )كــوفــيــد ــ 
19(، سيستمر لفرة طويلة من دون 
حـــل حـــاســـم يــعــيــد األمــــــور إىل وضعها 
الــــطــــبــــيــــعــــي، األمــــــــــر الــــــــــذي يــــتــــعــــن مــعــه 
الـــــــــــوصـــــــــــول إىل أدوات تــــــســــــاعــــــد فــــــرق 
العمل عى التعاون بشكل ال يقتصر 

عى الدردشة الجماعية املرئية فقط.

أدوات جديدة
وقـــــالـــــت املـــحـــلـــلـــة الـــرئـــيـــســـة لـــلـــتـــحـــول يف 
مكان العمل بمؤسسة »يس يس إس 
ــــايـــــت« لـــلـــبـــحـــوث واالســــــتــــــشــــــارات،  إنـــــسـ
أنـــــــغـــــــيـــــــا أشـــــــيـــــــنـــــــديـــــــن، إن هــــــــنــــــــاك ســـت 
أدوات ظــــهــــرت أخــــــــــراً، وتـــعـــمـــل وفـــقـــاً 
ملــــفــــاهــــيــــم املـــــــوجـــــــة الـــــثـــــانـــــيـــــة مـــــــن أدوات 
العمل التشاريك عن بعد، وهي: »إير 
تـــــــــيـــــــــبـــــــــل«، و»كــــــــــــــــــــــــــــــــــودا«، و»فــــــــيــــــــجــــــــمــــــــا«، 
و»فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت«، و»مـــــــــــــــــــــــــــــــــــونـــــــــــــــــــــــــــــــــــداي«، 
و»ميورال«. وأضافت أن هذه األدوات 
قدمتها شركات ناشئة تحمل األسماء 
ــــكـــــن اعـــــتـــــبـــــارهـــــا الــــدفــــعــــة  ــــمـ نــــفــــســــهــــا، ويـ
األوىل من األدوات املتوقع ظهورها يف 
هــــذه املـــوجـــة، وجــمــيــعــهــا يــحــرص عى 
أنــــــــــــــــه يــــــــــتــــــــــجــــــــــاوز مــــــــــــا هــــــــــــو قــــــــــائــــــــــم اآلن يف 
مــجــمــوعــة تــطــبــيــقــات الــعــمــل عـــن بعد 
الـــــــرئـــــــيـــــــســـــــة، وهــــــــــــــي: »غـــــــــوغـــــــــل مــــــيــــــت«، 
و»زووم«، و»مـــايـــكـــروســـوفـــت تـــيـــم«، 

و»ســــكــــايــــب«، و»ســيــســكــو ويــبــكــس«، 
الـــــــتـــــــي تـــــتـــــمـــــحـــــور جـــــمـــــيـــــعـــــاً حـــــــــــول فــــكــــرة 
مــــــــــؤتــــــــــمــــــــــرات فـــــــيـــــــديـــــــو حـــــــيـــــــة مـــــصـــــحـــــوبـــــة 

بتبادل بسيط للبيانات.

»إير تيبل«
تركز أداة »إير تيبل« عى إعادة التفكر 
يف كيفية اســتــخــدام جـــــداول الــبــيــانــات 
عـــــــــــن بـــــــــعـــــــــد، مـــــــــــا يـــــــــوفـــــــــر تــــــطــــــبــــــيــــــقــــــاً مـــــــرنـــــــاً 
ــــفـــــض الـــــــــكـــــــــود لــــتــــخــــطــــيــــط وإدارة  ــــنـــــخـ مـ

مـــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــروعـــــــــــــــــــات الـــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــق، ويــــــــــتــــــــــيــــــــــح 
لــــــلــــــمــــــســــــتــــــخــــــدمــــــن إنــــــــــــشــــــــــــاء تـــــطـــــبـــــيـــــقـــــات 

مخصصة لسر عمل معن.

أداة »كودا«
تـــعـــتـــر أداة »كــــــــــودا« نــــوعــــاً جـــــديـــــداً مــن 
الــوثــائــق، يــأخــذ نــهــج »الــكــل يف واحـــد« 
ــــمــــــع بـــن  لـــــإنـــــتـــــاجـــــيـــــة املـــــــشـــــــركـــــــة، ويــــــجــ
عـــنـــاصـــر مـــعـــالـــجـــة الـــكـــلـــمـــات وجــــــــداول 
الـــــبـــــيـــــانـــــات وتــــطــــبــــيــــقــــات ســـــــر الــــعــــمــــل، 

ــــكـــــن ألي  ــــمـ ــــر يـ ــــاشــ ــبــ ــ إلنــــــــشــــــــاء مــــســــتــــنــــد مــ
شــخــص الــــوصــــول إلـــيـــه وتــحــديــثــه عى 
الفريق، وهي مناسبة تماماً لتخطيط 
املــــــــشــــــــروعــــــــات، وتــــســــتــــنــــد إىل فــــــكــــــرة أن 
الــعــالــم يعمل عــى املــســتــنــدات وليس 
التطبيقات، وتستهدف أن تحقق يف 
عالم املستندات، ما حققه »يوتيوب« 

يف عالم الفيديو. 

أداة »فيجما«
ــــتـــــهـــــدف  ــــيــــــق يـــــسـ ــبــ ــ ــــطــ أداة »فـــــــيـــــــجـــــــمـــــــا« تــ
ــــقـــــام األول، ويــعــتــمــد  املـــصـــمـــمـــن يف املـ
عـــــــــــى املــــــــتــــــــصــــــــفــــــــح، إذ يــــــتــــــيــــــح الــــــتــــــحــــــريــــــر 
»متعدد الاعبن« يف الوقت الفعيل. 
ويــــتــــضــــمــــن املـــــــيـــــــزات املــــطــــلــــوبــــة مــــــن قــبــل 
املـــصـــمـــمـــن، مـــثـــل أدوات الـــتـــوضـــيـــح، 
والـــــــــتـــــــــخـــــــــطـــــــــيـــــــــط الـــــــــــتـــــــــــلـــــــــــقـــــــــــايئ، وأنــــــــــــمــــــــــــاط 
ومـــكـــونـــات واجــــهــــة املـــســـتـــخـــدم الــقــابــلــة 
ــــتـــــخـــــدام. ورؤيــــتــــهــــا طــويــلــة  إلعــــــــادة االسـ
األمــــد هــي جــعــل التصميم يف متناول 
الـــجـــمـــيـــع، مــــن مـــهـــنـــدســـن ومــســوقــن 

ومديري منتجات، وأفراد مبيعات.

أداة »فرونت«
تركز أداة »فرونت« عى تغير مفهوم 
الـــــــــــدردشـــــــــــة الـــــجـــــمـــــاعـــــيـــــة وإضــــــــافــــــــتــــــــه إىل 
خــدمــة الـــريـــد اإللــــكــــروين، بــمــا يسمح 
لصندوق الريد الوارد املشرك بتعين 
العمل ألعضاء الفريق، مع التعليقات 
واإلشـــــــــــارات لــتــنــســيــق اســـتـــجـــابـــات دعــم 
ــــر رســـــــائـــــــل الـــــريـــــد  ــــريــ ــــلـــــن، وتــــــحــ ــــامـ ــتـــــعـ ــ املـ

اإللكروين بشكل مشرك.
القاهرة ■ اإلمارات اليوم

تتجاوز إمكانات اجتماعات الفيديو في »زووم« و»سكايب« و»تايم«

شركات ناشئة تطرح 6 أدوات 
جديدة لـ »العمل عن ُبعد«

اكتسبت »شركة غوغل األميركية« الخبرة الكافية التي تمكنها 
من معرفة رغبات المستخدمين واحتياجاتهم، ثم إضافتها 

كمالمح جديدة في التحديثات التي تطرحها لنظم التشغيل 
والتطبيقات. ولما كانت الشبكات االجتماعية واأللعاب 

 من 
ً
 كبيرا

ً
والتطبيقات المختلفة قد تحمل للمستخدم قدرا

اإلزعاج من خالل التنبيهات والرسائل، فقد أضافت »غوغل« إلى 
نظام التشغيل Android 10 ميزة جديدة أطلقت عليها اسم 
»وضع التركيز« Focus Mode، وهي ميزة تشبه إلى حد كبير 
ملمح »عدم اإلزعاج« الذي يمنع التنبيهات الواردة من بعض 

التطبيقات عند تشغيلها، ومحو أية تنبيهات مفتوحة من هذه 
 عن منع ظهور أية تنبيهات الحقة على 

ً
التطبيقات، فضال

تفعيلها، مع إتاحة رؤية هذه التنبيهات مرة أخرى عندما ينهي 
المستخدم وضع التركيز. 

لذلك، إذا كنت من مستخدمي األجهزة العاملة بنظام تشغيل 
 Focus Mode »10 فإنه يمكنك تفعيل »وضع التركيز Android

من خالل فتح »اإلعدادات« Settings وتبدو األيقونة الخاصة 
بها في شكل ترس رمادي.

مرر داخل نافذة »اإلعدادات« حتى تصل إلى تبويب: »الرفاهية 
الرقمية« Digital Wellbeing، ثم انقر فوق قسم: »الرفاهية 

 Digital Wellbeing & Parental »الرقمية والرقابة األبوية
.Controls

مرر بعد ذلك داخل النافذة الجديدة، ثم انقر فوق خيار: »وضع 
التركيز« Focus Mode، واختر التطبيقات التي ترغب في 

 Turn On Now »إيقافها، ثم انقر فوق خيار: »تفعيل الخيار اآلن
أعلى النافذة التالية، لتشغل »وضع التركيز«.

يحرص العديد من المستخدمين على االستعانة بمكبرات الصوت 
الذكية في أداء المهام المتنوعة، وتسهيل القيام بإجراءات 

تفعيلها من خالل تطبيق المساعد الشخصي الرقمي. 
 بعض المشكالت عندما يرغب 

ً
إال أنه قد تواجه المستخدم أحيانا

في استخدام إحدى هذه السماعات، ويتفاجأ بأن االستجابة 
جاءت من سماعة أخرى لم يقصدها. 

وتتضح هذه المشكلة على وجه التحديد عند الرغبة في 
تشغيل المحتوى الصوتي، لذلك، إذا كنت من مستخدمي 

سماعات »أمازون إيكو« Amazon Echo Speakers وتمتلك 
 منها في مكان واحد، فإنه يمكنك تحديد سماعة 

ً
عددا

، من خالل فتح تطبيق 
ً
افتراضية تستجيب إلى أوامرك تلقائيا

 ،
ً
»أمازون أليكسا« Amazon Alexa على هاتفك الذكي أوال
ثم انقر فوق قائمة »األجهزة« Devices في نهاية الجانب 

األيمن من الشاشة.
ابحث عن تبويب: »المجموعات« Groups داخل النافذة التالية، 

ثم انقر فوق المجموعة التي ترغب في اختيار سماعة افتراضية 
من بينها.

 Preferred »انتقل بعد ذلك إلى قسم: »مكبر الصوت المفضل
Speaker في نهاية النافذة الجديدة، ثم فوق خيار: 

»اإلعداد« Setup الذي يندرج تحته.
اقرأ الشرح الظاهر أمامك، ثم انقر فوق خيار: »االستمرار« 

Continue لو رغبت في ذلك، ثم انقر فوق السماعة التي 
تفضلها، ثم فوق زر: »حفظ« Save في نهاية الشاشة.

تفعيل »وضع التركيز« 
»10 Android« في نظام التشغيل

اختيار السماعات االفتراضية 
من بين مجموعات »أمازون إيكو«

أعـــــلـــــنـــــت »شـــــــركـــــــة ريـــــــدمـــــــي الــــصــــيــــنــــيــــة« 
Redmi عـــن إطــــاق ثـــاثـــة مـــوديـــات 

جديدة من أجهزة التلفاز الذكية.
ــــعــــــة  ــــابــ ــتــ ــ وأوضــــــــــــحــــــــــــت الــــــــشــــــــركــــــــة الــ
ــــاومــــــي الــــصــــيــــنــــيــــة« أن  لـــــ»مــــجــــمــــوعــــة شــ
املـــوديـــل األصـــغـــر يــــأيت بــشــاشــة قــيــاس 
50 بــوصــة، أمــا الــثــاين: »X55« فيأيت 
بشاشة قــيــاس 55 بــوصــة، فيما يأيت 
املوديل الثالث »X65« بشاشة قياس 

65 بوصة.
وتـــزخـــر أجـــهـــزة الــتــلــفــاز الــجــديــدة 
 »Cortex-A73 « لــــــــــجــــــــــات  بــــــــــمــــــــــعــــــــــا
و»Cortex-A53« ثنائية النوى، مع 
االعــــــــــتــــــــــمــــــــــاد عـــــــــــى وحــــــــــــــــــدة مــــــعــــــالــــــجــــــات 
الـــــــرســـــــومـــــــيـــــــات »Mali-G51«. كـــمـــا 

يـــعـــتـــمـــد املـــــــوديـــــــل »X55« عــــــى ذاكـــــــرة 
وصــــــول عــــشــــوايئ ســـعـــة 2 غــيــغــابــايــت 
وذاكرة داخلية سعة 32 غيغابايت، 
مــــع دعـــــم تــقــنــيــة »واي فــــــاي« وتــقــنــيــة 
»بــلــوتــوث 5.0«، إضــافــة إىل منفذي 

.HDMI 3.0، وثاثة منافذ-USB
ومـــــــــــــــــــــــــــن أهـــــــــــــــــــــــــــم وظــــــــــــــــــــائــــــــــــــــــــف تـــــــــلـــــــــفـــــــــاز 
»ريــــدمــــي« الـــجـــديـــد إمــكــانــيــة تــشــغــيــلــه 
كــــــمــــــركــــــز تـــــحـــــكـــــم يف تـــــقـــــنـــــيـــــة »إنــــــــرنــــــــت 
األشياء« يف املنازل الذكية؛ إذ يمكن 
ربــــــط الـــتـــلـــفـــاز بــــأكــــر مـــــن 2000 جـــهـــاز 
ــــيـــــة الـــــتـــــحـــــكـــــم عـــن  ــــلـ طــــــــــــــريف، وتـــــــتـــــــم عـــــمـ

طريق املساعد الصويت املدمج.
 MEMC كــــــــمــــــــا تـــــــســـــــمـــــــح تــــــقــــــنــــــيــــــة
بــــــاحــــــتــــــســــــاب إطــــــــــــــــــــارات إضــــــــافــــــــيــــــــة، مـــن 

خــالــهــا يمكن زيــادة 
املحتويات ذات 30 
إطاراً يف الثانية إىل 
يف  إطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاراً   60
ــــيـــــة أو حـــتـــى  ــــثـــــانـ الـ
120 إطــــــــــــــــــــــــــــاراً يف 
الـــــــــثـــــــــانـــــــــيـــــــــة. ومــــــــن 

الــــــنــــــاحــــــيــــــة الـــــــنـــــــظـــــــريـــــــة، فــــــإن 
هذه التقنية تعمل عى إتاحة تجربة 
مـــــــشـــــــاهـــــــدة أكــــــــــــر ســـــــــاســـــــــة، يف وقــــــت 
يعمل فيه التلفاز بتقنية 4K أصلية، 
وبـــمـــعـــدل تــحــديــث صـــــورة ثـــابـــت يبلغ 

60 هرتز.
وأشــــــــــارت الــــشــــركــــة الـــصـــيـــنـــيـــة إىل 
أن نــســبــة الــشــاشــة إىل جــســم التلفاز 

تبلغ 97%، ومن املقرر طرح األجهزة 
باألسواق العاملية يونيو املقبل.

بكين ■ د.ب.أ

4K طلق أجهزة تلفاز ذكية بتقنية
ُ
»ريدمي« الصينية ت

أشـــــارت بـــوابـــة الــتــقــنــيــات »هـــايـــزه أونـــايـــن« إىل 
إطــــــــــــاق »شـــــــركـــــــة أبـــــــــل األمـــــــركـــــــيـــــــة« تــــحــــديــــثــــات 
لـــــــتـــــــطـــــــبـــــــيـــــــقـــــــات الـــــــــــهـــــــــــاتـــــــــــف الـــــــــــــــــــــــذيك »آي فــــــــــــــون« 
والــكــمــبــيــوتــر الـــلـــوحـــي »آي بــــــاد«، وذلـــــك لــســد 
ثــــــغــــــرات أمــــنــــيــــة يف تـــطـــبـــيـــق الــــــريــــــد اإللــــــكــــــروين 

Mail. ولـــذلـــك يــتــعــن عـــى املــســتــخــدم تثبيت 
التحديثات بمجرد توافرها عى الفور. ووفقاً 
لـــــــلـــــــبـــــــوابـــــــة، إذا لـــــــــم يـــــحـــــصـــــل املــــــســــــتــــــخــــــدم عــــى 
الـــتـــحـــديـــثـــات الــــجــــديــــدة، فــيــمــكــنــه تــثــبــيــتــهــا عــى 
األجــهــزة املــحــمــولــة مــن خـــال تــوصــيــل الهاتف 

ــــالـــــشـــــاحـــــن،  ــــيـــــوتـــــر الــــــلــــــوحــــــي بـ ــــبـ الــــــــــــذيك أو الـــــكـــــمـ
وتــــوصــــيــــلــــه بـــشـــبـــكـــة »واي فـــــــــاي«، وبــــعــــد ذلــــك 
تـــــصـــــفـــــح قــــــائــــــمــــــة »اإلعــــــــــدادات/  عــــــــــام/  تــــــــــحــــــــــديــــــــــث 
الرامج«، ثم النقر عى بند »تنزيل وتثبيت«.

برلين ■ د.ب.أ

»أبل«: تحديثات لسد ثغرات أمنية 
في البريد اإللكتروني

نصائح

فكرة »سكايب« و»غوغل ميت« و»زووم« تتمحور حول مؤتمرات فيديو حية مصحوبة بتبادل بسيط 
للبيانات. ■ غيتي

أداة »مونداي«

أداة »ميورال«

اختارت أداة »مونداي« التركيز على تنسيق المشروعات، وهي 
منصة مرنة، يمكن لفريق العمل تعديلها حسبما يشاؤون، وبناء 

أي عملية، ولذلك تسمي نفسها »نظام تشغيل العمل« 
الذي يسمح لك بإدارة أي جانب من جوانب عملك، من إدارة 

المشروعات إلى عمليات الموارد البشرية، والقدرة على تضمين 
المعلومات بناًء على الموقع والحالة.

توفر أداة »ميورال« مساحة تعاون بصرية لتبادل األفكار 
والتقاط األفكار، أشبه بلوحة جدارية أو سبورة بيضاء، 

 بشكل خالق، 
ً
لمساعدة الفرق الموزعة على العمل معا

فباستخدام السبورة، يمكن ألعضاء الفريق عرض االقتراحات عن 
ُبعد، وإضافة نص ومالحظات الصقة، وصور وفيديو 

ورسومات، إلى »جدارية« مشتركة. كما يتم توفير قوالب 
لدعم جلسات العصف الذهني والتخطيط.

التلفاز الذكي يمكن ربطه بأكثر 
من 2000 جهاز طرفي.             

■من المصدر
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استثنى حاالت اإلخالل بالمهام الوظيفية التي تستدعي 
إنهاء الخدمة حسب القانون واألنظمة السارية

»المركزي« يشترط
على البنوك عدم إنهاء 

خدمات المواطنين 
أو خفض رواتبهم

أمل المنشاوي À أبوظبي

طـــلـــب املـــــصـــــرف املــــــركــــــزي، أمـــــــس، مــن 
الــــــــــــبــــــــــــنــــــــــــوك كـــــــــــــــافـــــــــــــــة، املــــــــــحــــــــــافــــــــــظــــــــــة عــــــى 
املـــــــــــواطـــــــــــنـــــــــــن الـــــــــعـــــــــامـــــــــلـــــــــن يف الـــــــقـــــــطـــــــاع 
املــــصــــريف، وعــــــدم إنــــهــــاء خـــدمـــاتـــهـــم أو 
ــــهــــــم، بـــســـبـــب تــــداعــــيــــات  ــبــ ــ خــــفــــض رواتــ
ــــار فــــــــــروس »كــــــــــورونــــــــــا«، وذلــــــك  ــتـــــشـ ــ انـ

وفق تعميم صدر أمس، وموقع من 
ــــيـــــف الـــــشـــــامـــــي،  ــــائــــــب املــــــحــــــافــــــظ، سـ نــ
وحــــــصــــــلــــــت »اإلمــــــــــــــــــــــــــارات الـــــــــــيـــــــــــوم« عــــى 

نسخة منه. 
وقـــــــــــــــال »املـــــــــــــــركـــــــــــــــزي«: »نـــــــــــظـــــــــــراً إىل 
الــــظــــروف املـــرتـــبـــطـــة بـــتـــداعـــيـــات انــتــشــار 
ــــيـــــد-١9(، قــــــررت الــلــجــنــة الــعــلــيــا  )كـــــوفـ
املـــعـــنـــيـــة بــمــتــابــعــة تــنــفــيــذ اســراتــيــجــيــة 

الـــــتـــــوطـــــن يف الـــــقـــــطـــــاع املــــــــــــايل، تـــأجـــيـــل 
ــــهـــــدفـــــات عــــــــــام ٢٠٢٠،  ــتـ ــ تــــحــــقــــيــــق مـــــسـ
بـــــــــــشـــــــــــرط املـــــــــحـــــــــافـــــــــظـــــــــة عـــــــــــــى املـــــــوظـــــــفـــــــن 
املــــــــواطــــــــنــــــــن، وعـــــــــــــدم االســــــتــــــغــــــنــــــاء عـــن 

خدماتهم«.

»المركزي« قرر تأجيل تحقيق مستهدفات عام ٢0٢0. À  أرشيفية

وام À أبوظبي

أعـــلـــنـــت دائـــــــــرة الـــتـــنـــمـــيـــة االقــــتــــصــــاديــــة - 
أبـــــوظـــــبـــــي، أمــــــــــس، تـــــوفـــــر عـــــــيـــــــادات يف 
مــــنــــطــــقــــة مــــصــــفــــح بـــــأبـــــوظـــــبـــــي، مـــجـــهـــزة 
إلجــــراء فــحــوص الــكــشــف عــن فــروس 
»كــــــــــــــورونــــــــــــــا« املــــــســــــتــــــجــــــد )كــــــــــوفــــــــــيــــــــــد-١9( 
مـــجـــانـــاً، وذلـــــك ضــمــن جـــهـــود حــكــومــة 
ــــيـــــة  ــــائـ ــــتـــــعـــــزيـــــز الـــــــتـــــــدابـــــــر الـــــوقـ أبــــــوظــــــبــــــي لـ

لــــــحــــــمــــــايــــــة صـــــــحـــــــة وســــــــــامــــــــــة الـــــعـــــمـــــالـــــة 
املقيمة ومحاربة الفروس.

وأهــــــابــــــت الـــــــدائـــــــرة يف تـــعـــمـــيـــم لــهــا 
بــكــل مـــن تــظــهــر عــلــيــه أعـــــراض املــــرض، 
كــالــســعــال وارتــفــاع الــحــرارة وصعوبة 
التنفس، السيما من يزيد عمره عى 

5٠ عـــــــــــامـــــــــــاً؛ الـــــــتـــــــوجـــــــه إىل الـــــــعـــــــيـــــــادات 
املــــخــــصــــصــــة لــــلــــحــــصــــول عـــــــى الــــفــــحــــص 
والـــعـــاج املـــجـــاين.  وأكـــــدت الـــدائـــرة أن 
هــــذه الـــخـــدمـــة مــتــاحــة لــلــجــمــيــع، بــمــن 

فيهم املخالفون لإلقامة.
ــــاالً  ــــمــ ــــكــ ــتــ ــ تــــــــــــأيت هــــــــــــذه الـــــــخـــــــطـــــــوة اســ
لــســلــســلــة مـــن اإلجـــــــراءات االحـــرازيـــة، 
لـــــــــــتـــــــــــوفـــــــــــر أقــــــــــــــــــــى درجــــــــــــــــــــــــــــــات الـــــــــــوقـــــــــــايـــــــــــة 

والحماية لجميع أطياف املجتمع.

عيادات في منطقة مصفح إلجراء فحوص 
 للعمالة المقيمة

ً
»كورونا« مجانا

»التربية« تعتمد 
»القياس 

الذكي« للتقييم 
وتقصره على 
»الفصل الثالث«

درجة الطالب من 
محصلة أوزان الفصول 

الدراسية الثالثة

وام À أبوظبي

بـــلـــغـــت قـــيـــمـــة الـــســـيـــولـــة الــــتــــي أعـــــــاد املــــصــــرف املـــــركـــــزي ضـــخـــهـــا يف 
الجهاز املصريف نحو ١9.٤ مليار درهم، خال مارس املايض، 
وذلك وفق ما تظهره أحدث اإلحصاءات الصادرة عن املصرف.
ويعكس ارتفاع وترة السيولة، التي ضخها »املركزي«، 
حـــرصـــه عـــى تــلــبــيــة احـــتـــيـــاجـــات الـــجـــهـــاز املـــصـــريف مـــن الــنــقــد عــى 

نحو يخدم السياسة النقدية واالقتصاد الوطني.
وأســـــــــهـــــــــم لــــــــجــــــــوء املـــــــــصـــــــــرف املــــــــــركــــــــــزي لــــــضــــــخ الــــــســــــيــــــولــــــة يف 
الــســوق، خــال مــارس املــايض، يف انــخــفــاض إجــمــايل رصــيــده 
الراكمي من شهادات اإليداع إىل نحو ١٤٤.6 مليار درهم، 

مـــــــــقـــــــــارنـــــــــة بـــــــــــــــــــــــ١6٤ مــــــلــــــيــــــار 
درهـــــــــــــــــــــم خـــــــــــــــــال فـــــــــرايـــــــــر 

الــذي ســبــق.

مليار درهم سيولة 
ضخها »المركزي« 
في السوق خالل 

مارس

19.4

فتح باب التطوع لدعم 
الجهود الوطنية ضد 

»كوفيد ١9«

حملة »اإلمارات تتطوع« تستهدف 
األطباء والمسعفين والممرضين 

والمتقاعدين وطلبة الطب

حمدان بن محمد: القادم أفضل

س اجتماع اللجنة العليا إلدارة األزمات والطوارئ 
ّ
ترأ

في دبي واطلع على سير العمل

ولي عهد دبي:
ال يوجد في قاموس اإلمارات عقبات وتحديات.. 

 أمل وفرص.
ً
هناك دائما

دولة اإلمارات تقدم اليوم وبشهادة العالم 
النموذج والقدوة في التعامل الناجح مع األزمات.

مطر أفضل العب في 
تاريخ اإلمارات.. 
والطلياني أول 

المهنئين

من خالل موقع

www.emaratalyoum.com

الستالم النسخة الرقمية »PDF« عبر االشتراك في خدمات اإلمارات اليوم 
»الواتس أب« و »اإليميل« و»التلغرام«

٠٥٦٢١٩٣٠٠٩
لالشــــتراكاضغــــــط

قم بتسجيل  الرقم وأرسل كلمة 
»اشتراك« إلى 

pdf@ey.ae
قم بالتسجيل وأرسل كلمة »اشتراك« 

إلى اإليميل لتحصل على النسخة اإللكترونية

ابحث عن 
»صحيفة اإلمارات اليوم« 

واعمل إضافة لتصلك الصحيفة

لالشــــتراكاضغــــــط
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تــــــــويف بــــــــوب ويـــــــتـــــــون، عــــمــــيــــد الـــبـــشـــريـــة 
وفــــــــــــق مـــــــوســـــــوعـــــــة »غـــــــيـــــــنـــــــيـــــــس«، بــــعــــد 
صــــــــــــــــــــــــــراع مــــــــــــــــع مـــــــــــــــــــــرض الــــــــــــــســــــــــــــرطــــــــــــــان يف 
ـــــاً، كــمــا  بــــريــــطــــانــــيــــا عــــــن عــــمــــر 112 عـــــــامــ

أكدت عائلته أول من أمس.
وأوضـــــحـــــت الـــعـــائـــلـــة أن ويــــتــــون - 
ــــابــــــق ومـــــهـــــنـــــدس مـــن  وهــــــــو مــــــــــدرس ســ
مــقــاطــعــة هــامــبــشــر يف وســـط إنــجــلــرا 
- تويف »بهدوء« أثناء نومه يف منزله 

صباح أول من أمس. 
وحـــــاز ويـــتـــون لــقــب أكــــر رجــــل يف 
الـــعـــالـــم يف فــــرايــــر املـــــــايض، بـــعـــد وفــــاة 
حـــــــــــامـــــــــــل الـــــــــلـــــــــقـــــــــب الــــــــــســــــــــابــــــــــق الـــــــــيـــــــــابـــــــــاين 

شيتيتسو واتانابي. 
وقـــــــالـــــــت أســــــــــــرة الــــــــراحــــــــل يف بــــيــــان 
لـــــــــــــــــــوكـــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــــــــــــــــرس أســـــــــــوســـــــــــيـــــــــــيـــــــــــشـــــــــــن 
الــــريــــطــــانــــيــــة: »بـــــأســـــف شـــــديـــــد، تــعــلــن 
عـــــــائـــــــلـــــــة ويــــــــــتــــــــــون وفـــــــــــــــــاة حـــــبـــــيـــــبـــــنـــــا بـــــــوب 
ويتون. لقد كان قدوة لنا.. كان لديه 
الـــعـــديـــد مـــن الـــصـــداقـــات وكـــــان يــكــتــب 

ــــة بـــــالـــــســـــيـــــاســـــة  ــ ــــطـ ــ ــبـ ــ ــ ــــرتـ ــ مــــــــــوضــــــــــوعــــــــــات مـ
والبيئة وميادين أخرى حتى وفاته، 

كما أنه يهتم كثراً بالبيئة«. 
ولـــــــــــــــــد ويـــــــــــــتـــــــــــــون يف يــــــــــوركــــــــــشــــــــــر يف 
شــمــال إنــجــلــرا يف 29 مـــارس 1908، 
ــــبـــــعـــــة أطـــــــفـــــــال،  وكـــــــــــــان واحــــــــــــــــــداً مــــــــن سـ

و10  أوالد،  ثـــــــــــــاثـــــــــــــة  ولـــــــــــــــديـــــــــــــــه 
أحــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــاد، و25 مــــــــــــــــــن أبــــــــــــنــــــــــــاء 

األحفاد. 
ــــقـــــب أكـــــر  وحــــــصــــــل عـــــــى لـ
ــــالـــــم بــــعــــدمــــا قــــام  رجـــــــل يف الـــــعـ
روبــــــــــــــــــــــــــرت يـــــــــــــونـــــــــــــغ، اســـــــــتـــــــــشـــــــــاري 

أمـــــــــــــــــــــــــــــراض الـــــــــشـــــــــيـــــــــخـــــــــوخـــــــــة يف 
مـــــــــــــــوســـــــــــــــوعـــــــــــــــة »غــــــــــيــــــــــنــــــــــيــــــــــس« 

لــــــــــــــــــأرقــــــــــــــــــام الـــــــــقـــــــــيـــــــــاســـــــــيـــــــــة، 
بــــــــالــــــــتــــــــأكــــــــد مــــــــــــن وثــــــــائــــــــق 

والدتـــــــــــــــــــــــــــــــــــه بــــــعــــــد 
وفاة 

واتانابي 
يف وقــــــــت 

ــــابـــــق مـــــن هـــــــذا الــــــعــــــام. بـــيـــنـــمـــا يـــقـــول  سـ
ــــــوب  ــنـ ــ ــ فــــــــــــريــــــــــــدي بــــــــــــلــــــــــــوم، وهــــــــــــــــو مــــــــــــن جـ
ــــيـــــا، إنــــــــه احــــتــــفــــل بــــعــــيــــد مــــيــــاده  إفـــــريـــــقـ
الـــــــــــــــــــــ116 هـــــــــــذا الـــــــشـــــــهـــــــر، لــــــكــــــن لـــــــــم يـــتـــم 
الـــــتـــــحـــــقـــــق مـــــــــن عــــــــمــــــــره بــــــعــــــد مـــن 

لجنة »غينيس«.
لندن ■ أ.ف.ب

عائلة بوب ويتون: توفي »بهدوء« أثناء نومه

»عميد البشرية« 
 
ً
يرحل عن 112 عاما

في بريطانيا
1908 العام الذي ُولد فيه ويتون 

بيوركشير في شمال إنجلترا.

ويتون لديه ثالثة أوالد، و10 
أحفاد، و25 من أبناء األحفاد.

اقتحم لصوص مسلحون شقة رجل 
أعمال نيجري يف باريس، واستولوا 
عى حقائب فاخرة بقيمة 800 ألف 

يورو، وتمكنوا من الفرار. 
وأوضــــحــــت مــــصــــادر مــّطــلــعــة عى 

الـــحـــادث أن عملية الــســطــو حــدثــت يف 
مــــبــــنــــى راٍق يف الـــــعـــــاصـــــمـــــة الــــفــــرنــــســــيــــة 
صــــــــبــــــــاح يـــــــــــــوم األربـــــــــــــعـــــــــــــاء املـــــــــــــــــــايض. ورّن 
اللصوص املقّنعون جرس باب الشقة. 
وبـــعـــدمـــا نــجــحــوا يف دخـــولـــهـــا، هـــــددوا 

الــــرجــــل بـــمـــســـدس، ولـــــم يــتــمــكــنــوا مــن 
ــــتــــــه، إال أنــــهــــم  ــــزنــ ــــتـــــح خــ إجــــــــبــــــــاره عـــــــى فـ
اســـتـــطـــاعـــوا ســـرقـــة الـــحـــقـــائـــب الـــفـــاخـــرة 
و3000 يورو نقداً. وشهدت باريس يف 
الــــــــــــــســــــــــــــنــــــــــــــوات األخـــــــــــــــــــــــــــــــرة الــــــــــــعــــــــــــديــــــــــــد مـــــن 

الـــــســـــرقـــــات وعــــمــــلــــيــــات ســــلــــب األغــــنــــيــــاء 
الـــــــــــــــذيـــــــــــــــن عــــــــــــــــــــــــادة مـــــــــــــــا يــــــــــــكــــــــــــونــــــــــــون هــــــــــدفــــــــــاً 
لــلــمــجــرمــن الــــذيــــن يــبــحــثــون عــــن سلع 

فاخرة، مثل املجوهرات والساعات.
باريس ■ أ.ف.ب

يسرقون حقائب فاخرة من شقة 
رجل أعمال نيجيري في باريس

ندى الزرعوني ■ دبي

أكدت غالبية قراء لـ»اإلمارات اليوم« 
اســـــــتـــــــعـــــــدادهـــــــا الــــــنــــــفــــــي تـــــــجـــــــاه عـــــــــودة 
الحياة إىل طبيعتها، بعد التخفيف 
مـــــن اإلجــــــــــــــراءات االحـــــــرازيـــــــة الــــهــــادفــــة 
لــــــلــــــســــــيــــــطــــــرة عــــــــــــى انـــــــــحـــــــــســـــــــار فــــــــــــروس 
كـــــــــــــورونـــــــــــــا املـــــــســـــــتـــــــجـــــــد )كــــــــــــوفــــــــــــيــــــــــــد-19(، 
مــــــــــــشــــــــــــرة إىل أهــــــــــمــــــــــيــــــــــة تــــــــــقــــــــــّبــــــــــل فـــــــكـــــــرة 
ـــفــــــروس مــع  ــ الــــتــــعــــايــــش مـــــع وجــــــــود الـ
اتــــــبــــــاع اإلجـــــــــــــــــراءات الـــــوقـــــائـــــيـــــة، وعــــــدم 
الــــــــتــــــــســــــــاهــــــــل يف مــــــــــــا يــــــــخــــــــص االلــــــــــــتــــــــــــزام 

والحرص عى الوقاية الشخصية.
ونفت مجموعة كبرة من القراء 
الـــذيـــن اســتــطــلــعــت »اإلمــــــــارات الـــيـــوم« 
آراءهــم، الشعور بالخوف من عودة 
ــــتـــــهـــــا يف الـــــــــدولـــــــــة،  ــــيـــــعـ ــــبـ الـــــــحـــــــيـــــــاة إىل طـ
مــــــــــــعــــــــــــتــــــــــــرة أن الـــــــــتـــــــــخـــــــــفـــــــــيـــــــــف الــــــــــــجــــــــــــزيئ 
لـــإجـــراءات االحـــرازيـــة ضــــروري، وأن 
الــــعــــودة الـــتـــدريـــجـــيـــة ألســـلـــوب الــحــيــاة 
الـــطـــبـــيـــعـــي، والـــتـــعـــايـــش مــــع الــــظــــروف 
والــــتــــحــــديــــات الــــراهــــنــــة أمــــــر حـــتـــمـــي وال 
مفر مــنــه. وشــدد البعض عــى أهمية 
أن تــقــرن عــــودة الــحــيــاة إىل طبيعتها 
بــاعــتــمــاد إجـــــراءات الــوقــايــة والــحــمــايــة 
الـــــشـــــخـــــصـــــيـــــة، والــــــــــحــــــــــرص عـــــــــى اتــــــبــــــاع 
الـــنـــصـــائـــح الــطــبــيــة الـــتـــي مـــن شـــأنـــهـــا أن 
تــعــزز مــن تــفــادي اإلصــابــة بــاألمــراض، 
وتـــحـــديـــداً فـــــروس كــــورونــــا املــســتــجــد، 
سواء من خال الحرص عى اعتماد 
مــــــــــــمــــــــــــارســــــــــــات الـــــــــتـــــــــبـــــــــاعـــــــــد الـــــــــجـــــــــســـــــــدي، 
والــــــــــتــــــــــعــــــــــقــــــــــيــــــــــم املـــــــــــســـــــــــتـــــــــــمـــــــــــر، وارتـــــــــــــــــــــــــــــــــداء 
الـــــــــكـــــــــمـــــــــامـــــــــات يف األمـــــــــــــاكـــــــــــــن املــــــغــــــلــــــقــــــة، 

والقفازات أيضاً.

بعد شهور العزل
واســتــطــلــعــت »اإلمـــــــــارات الــــيــــوم« آراء 
قــــــــرائــــــــهــــــــا ومــــــتــــــابــــــعــــــيــــــهــــــا عـــــــــــى مـــــنـــــصـــــات 
الـــــــــــتـــــــــــواصـــــــــــل االجـــــــــتـــــــــمـــــــــاعـــــــــي »تــــــــــــويــــــــــــر«، 
و»فيس بوك«، و»إنستغرام« حول 
مـــا إذا كــــان هـــنـــاك خــــوف مـــن الـــعـــودة 
ـــــور مـــن  ـــهـ لــــلــــحــــيــــاة الــــطــــبــــيــــعــــيــــة بـــــعـــــد شـــ
الــعــزل املــنــزيل، ســـواء املــقــرن بــفــرات 
بـــــــرنـــــــامـــــــج الـــــتـــــعـــــقـــــيـــــم الــــــــوطــــــــنــــــــي، الـــــتـــــي 
ــــــد إىل  ــتـ ــ ــ تــــخــــلــــلــــتــــهــــا فــــــــــرة حـــــظـــــر كــــــــي امـ
ــــيـــــوم كـــامـــلـــة يف إمــــــــارة دبـــي  ســـــاعـــــات الـ
ملــــــــــدة أســـــــبـــــــوعـــــــن، أو املــــــرتــــــبــــــط بـــحـــس 
املــــــــــــســــــــــــؤولــــــــــــيــــــــــــة لـــــــــــــــــــــدى األفــــــــــــــــــــــــــــــــــــراد تــــــــجــــــــاه 
ــــمــــــع، وحــــــرصــــــهــــــم عــــــــى الـــــعـــــزلـــــة  ــــتــ املــــــجــ

املــــــنــــــزلــــــيــــــة االخـــــــتـــــــيـــــــاريـــــــة خــــــــــــــارج أوقـــــــــــات 
الــــــرنــــــامــــــج، خـــــصـــــوصـــــاً أن اإلصــــــابــــــات 
التــزال مستمرة، وهو الشعور الذي 
نفته غالبية املشاركن يف االستطاع.
وقــــــــــــــــــــــال الــــــــــــــــقــــــــــــــــارئ »بــــــــــــــــاســــــــــــــــل« عـــــر 
»إنــــســــتــــغــــرام« إنــــــه ال يـــشـــعـــر بـــالـــخـــوف 
جـــراء الــعــودة للحياة الطبيعية رغــم 
ــــــروس وعـــــــــدم انـــــحـــــســـــاره،  ــــفـ ــ وجـــــــــود الـ
مـــضـــيـــفـــاً »يــــجــــب أن تــــعــــود الــــحــــيــــاة إىل 
طبيعتها، مع أهمية حرص الجميع 
عى اتخاذ أقىص إجــراءات الحماية، 
واعـــتـــمـــاد مـــبـــدأ أن جــمــيــع مــــن حــولــك 
هـــــم مـــــــــرىض، والــــتــــعــــامــــل مـــعـــهـــم عــى 
ــبــــيــــق تــــوجــــيــــهــــات  هــــــــذا األســــــــــــــاس، وتــــطــ
جـــــــــهـــــــــات االخــــــــــتــــــــــصــــــــــاص بـــــــــدقـــــــــة كـــــامـــــلـــــة 
بهدف مساعدتها عى ضبط التنفيذ، 
وتــحــقــيــق املــصــلــحــة الـــعـــامـــة«. وأكــــدت 

املــــتــــابــــعــــة خـــــلـــــود الــــخــــطــــيــــب أيــــــضــــــاً عــى 
ــــا، مـــــشـــــددة عـــــى أهـــمـــيـــة  ــــهــ الــــفــــكــــرة ذاتــ
عودة الحياة إىل طبيعتها »فاإلصابة 
بالفروس غر مرتبطة بالخروج من 
املنزل برأيي، فهناك أنــاس ملتزمون 

ببيوتهم وأصيبوا أيضاً بالعدوى«.
يــــــكــــــون  قــــــــــــد ال  الــــــــــحــــــــــل  ورأت أن 
باالختباء مــن الــفــروس، بــل العودة 
لـــــــلـــــــحـــــــيـــــــاة، وأن نـــــــمـــــــارســـــــهـــــــا بــــشــــكــــلــــهــــا 
الــطــبــيــعــي، وتــنــحــســر شــــدة الــفــروس 
بــــــــــالــــــــــتــــــــــدريــــــــــج كـــــــــمـــــــــا حـــــــــصـــــــــل مـــــــــــــع بـــــقـــــيـــــة 
الــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــروســــــــــــــــــــات الـــــــــــــــســـــــــــــــابـــــــــــــــقـــــــــــــــة، مـــــــثـــــــل 
»ســـــــــــارس«، و»إنــــفــــلــــونــــزا الــــخــــنــــازيــــر«، 
ــــتـــــاج إىل  ــــاً أن هـــــــــذا األمـــــــــــر يـــــحـ خــــــصــــــوصــ

سنوات وليس أياماً للتخلص منه.
من جهته، عّر متابع »اإلمــارات 
الــــــــيــــــــوم« عـــــــر مــــنــــصــــة »تــــــــويــــــــر« ســـعـــيـــد 

الشحي، عن ثقته بتعليمات حكومة 
دولة اإلمارات، وبأنها تصب دائماً يف 
مصلحة الــجــمــيــع، قــائــاً: »ال خــوف، 
فـــــالـــــحـــــكـــــومـــــة يـــــهـــــمـــــهـــــا صــــــحــــــة الـــــبـــــشـــــر، 
وهـــــــــــذه الــــــــــقــــــــــرارات مــــــــدروســــــــة وتـــحـــمـــل 
خططاً عملية، والفرج النهايئ قريب 
ــــنـــــون بــــقــــدرة  بــــــــــإذن الــــــلــــــه، فــــنــــحــــن مـــــؤمـ
الخالق عّز وجل، وبقدرات قيادتنا، 
ووعـــــي شــعــبــنــا، واملــقــيــمــن عـــى أرض 
الـــــــوطـــــــن، واملـــــــؤمـــــــن البــــــــد لــــــه أن يـــكـــون 

متفائاً دائماً«.

غير المكترثين 
يف املقابل؛ أعرب عدد من القراء عن 
مــــخــــاوفــــهــــم تـــــجـــــاه الـــــــعـــــــودة ألســــلــــوب 
الـــحـــيـــاة الــطــبــيــعــي، خـــصـــوصـــاً يف ظــل 
تــســاهــل واســـتـــهـــتـــار الــبــعــض بــخــطــورة 

الـــــــــــوضـــــــــــع، مـــــــــا قـــــــــد يــــــــزيــــــــد مـــــــــن حـــــــــاالت 
اإلصابة.

وشــكــك متابع عــر »فــيــس بــوك« 
بـــــــقـــــــدرة الـــــــــتـــــــــزام األفـــــــــــــــــــراد، مــــــعــــــربــــــاً عـــن 
خــوفــه »بــســبــب أن الــكــثــر مـــن األفــــراد 
يف مجتمعنا غر ملتزم وغــر مكرث 
بالتوجيهات الصحية لحماية نفسه 
واملجتمع من عدوى فروس كورونا، 
كـــمـــا أنــــنــــي أرى أن بـــعـــض األفـــــــــراد غــر 
مــــلــــتــــزم بــــــارتــــــداء الــــكــــمــــامــــات يف مــــراكــــز 
ــــتـــــســـــوق، واألمــــــــــر يـــنـــطـــبـــق أيـــــضـــــاً عــى  الـ
عـــمـــال تـــوصـــيـــل الـــطـــلـــبـــات إىل املـــنـــازل، 
كما رأيت موظفي مطاعم وكافيهات 
يـــرتـــدون الــكــمــامــة ولــكــن دون تغطية 
لـــأنـــف والــــفــــم، بــــل يــضــعــونــهــا أســفــل 
الــــذقــــن، كـــمـــا أن اإلصــــابــــة بـــالـــفـــروس 
ــــكــــــون دون أعــــــــــــراض أو عـــــامـــــات  ــــد تــ ــ قـ
واضحة، فكيف يل أن أثق بمعلم أو 
تــــــلــــــمــــــيــــــذ، وأن أكـــــــــــــــــون مــــــطــــــمــــــئــــــنــــــاً عــــى 
أبنايئ؟ خصوصاً أن الفروس اليزال 
دون عــــــاج«. عــــدم ثـــقـــة املـــشـــاركـــن يف 
االستطاع بردود أفعال األفراد تجاه 
التخفيف من اإلجـــراءات االحــرازيــة، 
هـــي أكــــر مـــا يــثــر مـــخـــاوف األفــــــراد من 
عودة الحياة إىل طبيعتها، خصوصاً 
مع وجــود حــاالت كثرة استهرت يف 
ــــر والـــــــــعـــــــــزل الـــــســـــابـــــقـــــة،  فـــــــــــــرات الــــــحــــــظــ
والكثر من األمثلة التي تثر الشكوك 

حـــيـــال مـــا إذا كــــان األفــــــراد مــســتــعــديــن 
لـــتـــحـــّمـــل املــــســــؤولــــيــــة، وهـــــــو مـــــا أكــــدتــــه 
القارئة »لينا« كغرها، وهي متابعة 
لــــــــحــــــــســــــــاب »اإلمـــــــــــــــــــــــــــــــــارات الـــــــــــــيـــــــــــــوم« عــــى 
»إنستغرام«، قائلة: »هناك فئات ال 
تـــحـــرم الــتــبــاعــد الـــجـــســـدي، وال تــأخــذ 
االحــــــتــــــيــــــاطــــــات الـــــــــازمـــــــــة، وأنــــــــــــا أفــــضــــل 
فـــــــــكـــــــــرة الـــــــحـــــــجـــــــر املــــــــــنــــــــــزيل حـــــــتـــــــى تـــــوقـــــف 
ارتــــــــفــــــــاع عــــــــــدد اإلصـــــــــــابـــــــــــات، كـــــمـــــا أنــــنــــي 
أتــــمــــنــــى أن تـــعـــمـــل الــــجــــهــــات املـــخـــتـــصـــة 
عى وضع املزيد من الضوابط لحماية 

الدولة«.

الغالبية تنفي شعورها بالخوف.. وآخرون يخشون عدم التزام البعض

قّراء »اإلمارات اليوم«: عودة الحياة إلى طبيعتها 
ال تعني االستهتار بالوقاية

بوب ويتون حصل 
على لقبه في 
مارس الماضي. 

■أرشيفية

القراء اعتبروا أن التعايش مع التحديات الراهنة أمر حتمي وال مفر منه مع االلتزام بالتعليمات. ■ تصوير: أحمد عرديتي 

سعيد الشحي:المتابع »باسل«:خلود الخطيب:

»اإلصابة بالفيروس غير 
مرتبطة بالخروج من المنزل 

برأيي، فهناك أناس 
ملتزمون ببيوتهم وأصيبوا 

بالعدوى«.

»على الجميع تطبيق 
توجيهات جهات 

االختصاص بدقة كاملة 
بهدف مساعدتها على 
تحقيق المصلحة العامة«.

»ال خوف.. فالقرارات 
 
ً
مدروسة وتحمل خططا
عملية، والفرج النهائي 
قريب بإذن اهلل، والبد أن 

نكون متفائلين«.

ملتزمون فقط 
أمام الدوريات
أعربت المتابعة لحساب 
»اإلمارات اليوم« على 

»إنستغرام« )حنين(، عن 
قلقها من ردود أفعال 

األفراد تجاه التخفيف من 
اإلجراءات االحترازية، مبينة أن 

مخاوفها مرتبطة 
باعتقادهم بأن »التخفيف 

يعني أن األمور على ما يرام، 
وأنه ال مخاطر حقيقية 

تواجهنا، فاألفراد مستمرون 
 
ً
باالستهتار بالتعليمات، وغالبا
ما يغطون أنفهم وفمهم 

بالكمامة فقط عند رؤية 
دوريات الشرطة«.

وأشارت إلى أن هناك نسبة 
من التساهل بتعليمات التباعد 

الجسدي، وأن سياسات 
المستشفيات الخاصة 

مختلفة عن تلك الحكومية 
التي تحرص على التقصي 
الحثيث للمصابين، متسائلة 

 أخاف وأنا أرى 
ّ

»كيف لي أال
كم االستهتار المثير للغضب، 
فهذه التصرفات تعني أن كل 

الجهود التي يقوم بها 
القطاع الحكومي وفرق 

التعقيم واللجان المسؤولة 
قد تذهب سدى، وستكون 

ين هي أن  حجة المستهتر
الحكومة سمحت لي 

بالخروج«.
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ــــكـــــمـــــان الــــفــــرنــــي  اعــــــتــــــاد عـــــــــازف الـ
رينو كابيسو، العزف يف قاعات 
تــتــســع لـــــ2000 شــخــص أو أكــر، 
لـــكـــنـــه قـــــــّدم عــــرضــــه، مــــســــاء أول 
مـــــــــن أمـــــــــــــــس، يف قــــــــاعــــــــة فــــــــارغــــــــة، 
ــــرغــــــم مــــــن ذلـــــــك ذكـــــــر أن  وعـــــــى الــ
هذه التجربة لم تكن سيئة عى 

اإلطالق.
وقــــــــــال كــــابــــيــــســــو: »إنــــــــــه مـــثـــل 
العودة إىل الحياة« يف إشارة إىل 
الـــــــعـــــــرض، وهــــــــو األول يف قـــاعـــة 
فــــيــــالرمــــوين دو بـــــــاري املــوســيــقــيــة 
منذ تفيش جائحة »كوفيد-19« 
الـــــتـــــي تــــســــبــــبــــت يف إلــــــغــــــاء جـــمـــيـــع 
الحفالت املوسيقية منذ مارس 

املايض.
وأضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف »جـــــــــــــمـــــــــــــيـــــــــــــعـــــــــــــنـــــــــــــا 
مـــــــــــــســـــــــــــرورون لــــــــلــــــــغــــــــايــــــــة.. الـــــــعـــــــزف 
مجدداً بعد الفرتة الطويلة التي 
أغــــــلــــــق خـــــاللـــــهـــــا كـــــــل يشء، هـــــذا 

ميالد حقيقي من جديد«.
وقـــّدم كابيسو وبقية أفــراد 
األوركـــســـرتا، الــبــالــغ عــددهــم 23 
ــــيــــــة،  ــــبــــــل املــــــاضــ عــــــــــازفــــــــــاً، الـــــلـــــيـــــلـــــة قــ
مــــــــقــــــــطــــــــوعــــــــة »مــــــــــيــــــــــتــــــــــامــــــــــورفــــــــــوزن« 
لـــــلـــــمـــــوســـــيـــــقـــــار األملـــــــــــــــــاين ريــــــتــــــشــــــارد 
شـــــــــرتاوس. وخــــلــــت الـــقـــاعـــة الــتــي 
لـــــــنـــــــحـــــــو 2400 شـــــخـــــص  تـــــــتـــــــســـــــع 
بــــــــاســــــــتــــــــثــــــــنــــــــاء مـــــــــــوظـــــــــــف أو اثـــــــنـــــــن 
يـــــــــضـــــــــعـــــــــان الــــــــــكــــــــــمــــــــــامــــــــــات امـــــــــتـــــــــثـــــــــاالً 
لــتــعــلــيــمــات الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة 
بــحــظــر الــتــجــمــعــات، عـــى الــرغــم 
مــــــــــــــن تـــــــخـــــــفـــــــيـــــــف بـــــــــعـــــــــض الــــــــقــــــــيــــــــود 
األخـــــــــــــــــــــــــــــــرى. ولــــــــــــــــــم يـــــــــتـــــــــوجـــــــــب عـــــى 
أعــــــــــــــــضــــــــــــــــاء أوركـــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــرتا بـــــــــــاريـــــــــــس 
أنــفــســهــم وضــــع كـــمـــامـــات، لــكــن 
كــــان عــلــيــهــم االلــــتــــزام بــالــجــلــوس 
عى بعد مسافة ال تقل عن مرت 
عـــن بــعــضــهــم بــعــضــاً عـــى املــنــصــة 

يف القاعة.
وحــــــضــــــر الـــــجـــــمـــــهـــــور الــــحــــفــــل 

عـــــــر اإلنـــــــــرتنـــــــــت، إذ تــــمــــكــــنــــوا مـــن 
املـــــــــــــــشـــــــــــــــاهـــــــــــــــدة واالســـــــــــــــــتـــــــــــــــــمـــــــــــــــــاع مــــــن 
املــــــنــــــازل، عـــــر الــــبــــث املــــبــــاشــــر عــى 
املــــــــــــــــــوقــــــــــــــــــع اإللــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــرتوين لـــــــــقـــــــــاعـــــــــة 

الحفالت املوسيقية.
لـــكـــن كـــابـــيـــســـو وجـــــد مــلــمــحــاً 
إيــجــابــيــاً يف األمــــر بــرمــتــه، إذ قــال 
إنـــــــــــــــه عــــــــنــــــــدمــــــــا كـــــــــــــــان يـــــــــعـــــــــزف هــــــــذه 
املـــــــــقـــــــــطـــــــــوعـــــــــة لــــــــــــــــشــــــــــــــــرتاوس يف مـــــا 
ســــــــبــــــــق، وهـــــــــــــي مــــــــعــــــــزوفــــــــة حــــــــــداد 
تنتهي بنغمة موسيقية حزينة، 
كــــــــان يــــشــــعــــر دائـــــــمـــــــاً أنــــــــه مــــــن غـــر 
املــــــــــــالئــــــــــــم أن يـــــــصـــــــفـــــــق الــــــجــــــمــــــهــــــور 

حينها.
لكن جائحة »كوفيد-19«، 
اآلن، تــعــنــي أن انـــتـــهـــاء الـــعـــرض 
لن يقابله سوى الصمت، وقال 
كابيسو: »هذا مناسب تماماً«.

باريس ■ رويترز

 يؤّدون مقطوعة 
ً
عازفا

لشتراوس في قاعة فارغة

ُعــــــــــــــــــرف الـــــــــــــــر الـــــــــغـــــــــربـــــــــي ملــــــــديــــــــنــــــــة األقــــــــصــــــــر 
التاريخية، بصعيد مصر، يف الحضارة 
املصرية القديمة بأنه مدينة األموات، 
ــــئـــــات املـــــقـــــابـــــر ملـــلـــوك  ــــه مـ ــــيـــــدت بــ حــــيــــث شـ
ومــــــــــــلــــــــــــكــــــــــــات ونـــــــــــــــبـــــــــــــــالء ونــــــــــــبــــــــــــيــــــــــــالت مـــــصـــــر 
القديمة، بجانب مجموعة من املعابد 

الجنائزية.
لكن مدينة األمــوات تلك، صارت 
الـــــيـــــوم قـــبـــلـــة لـــلـــفـــنـــانـــن الـــتـــشـــكـــيـــلـــيـــن يف 
مــــصــــر والـــــعـــــالـــــم، ومـــــــركـــــــزاً لــلــمــلــتــقــيــات 
التشكيلية من رسم ونحت وتصوير، 
بعد أن صارت مقصداً ملمارسة الفنون 
الــتــشــكــيــلــيــة املــــعــــاصــــرة، وانــــتــــشــــرت بــن 
أرجائها املعارض والورش واملؤسسات 
الـــفـــنـــيـــة، يف صــــــورة قـــريـــبـــة مــــن الـــصـــورة 
الـــتـــي كـــانـــت عــلــيــهــا املــنــطــقــة قــبــيــل آالف 
الــســنــن، حـــن كــانــت تــعــج بــمــئــات من 
الـــــــــفـــــــــنـــــــــانـــــــــن الـــــــــــــذيـــــــــــــن رســـــــــــــمـــــــــــــوا ونــــــــحــــــــتــــــــوا 
ــلـــــوحـــــات الـــــجـــــداريـــــة والــــتــــمــــاثــــيــــل الـــتـــي  ــ الـ
تزين مقابر ومعابد قدماء املصرين يف 

جبانة طيبة.
وقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال الـــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــان الــــــــــتــــــــــشــــــــــكــــــــــيــــــــــي 
واألكاديمي املصري، الدكتور إبراهيم 
منصور، إن عشاق الفنون التشكيلية 
مـــــــــن املـــــــصـــــــريـــــــن والــــــــــعــــــــــرب واألجــــــــــانــــــــــب، 
وجــدوا يف الــر الغربي ملدينة األقصر - 
الــغــنــي بــمــئــات املــقــابــر وعـــشـــرات املــعــابــد 
املــصــريــة الــقــديــمــة - املــكــان الــــذي يجمع 
بــــــن األصــــــالــــــة واملــــــعــــــاصــــــرة، والـــطـــبـــيـــعـــة 
الـــــــــســـــــــاحـــــــــرة مــــــــــن نـــــــهـــــــر ونـــــــخـــــــيـــــــل وزروع 
وبــيــوت ريفية ذات طــابــع خـــاص، مثل 
تــــــلــــــك املـــــــــبـــــــــاين الــــــــتــــــــي شــــــــيــــــــدت عـــــــــى غـــــــــرار 
عمارة املعماري املصري العاملي الراحل 
حـــــــســـــــن فـــــــتـــــــحـــــــي، بــــــقــــــبــــــابــــــهــــــا املــــــــتــــــــفــــــــردة، 
والــــــــــذي كـــــــان قـــــد أقــــــــام قـــبـــيـــل قـــــرابـــــة 50 
عـــامـــاً قـــريـــة كــامــلــة يف املــنــطــقــة، بــجــانــب 
املــــــفــــــردات الـــتـــشـــكـــيـــلـــيـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة الـــتـــي 

يـــزخـــر بــهــا الــــر الــغــربــي ملــديــنــة األقـــصـــر، 
واملـــــــعـــــــابـــــــد واملـــــــقـــــــابـــــــر الــــــتــــــي احــــــــتــــــــوت عـــى 
ــــــل ضــــخــــمــــة  ــيـ ــ ــ ــــاثـ ــ ــــمـ ــ لــــــــــوحــــــــــات جـــــــــــداريـــــــــــة وتـ
ــــامـــــل فــــنــــاين مـــصـــر الـــقـــديـــمـــة  أبـــدعـــتـــهـــا أنـ

قبيل آالف السنن.
وأشـــــــــــــــــــار مـــــــنـــــــصـــــــور - الــــــــــــــــذي يــــعــــمــــل 
محاضراً بكلية الفنون يف األقصر - إىل 
أن انـــتـــشـــار املـــعـــارض والــــــورش الــفــنــيــة، 
يف جــبــانــة طــيــبــة الــقــديــمــة بــالــر الــغــربــي 
ــــريـــــف  ملـــــــديـــــــنـــــــة األقــــــــــــصــــــــــــر، أســــــــهــــــــم يف تـــــعـ
ــيــــلــــيــــة، كـــمـــا  ــــنـــــون الــــتــــشــــكــ ــــفـ ــــالـ املــــجــــتــــمــــع بـ
أســــــــهــــــــم يف تــــــســــــويــــــق األعـــــــــــمـــــــــــال الــــفــــنــــيــــة 
للفنانن، وكان دافعاً النطالق أعمال 
الــــتــــســــويــــق اإللــــــــكــــــــرتوين لــــكــــل الــــلــــوحــــات 
واملــــــــــنــــــــــحــــــــــوتــــــــــات الــــــــــتــــــــــي تـــــــبـــــــدعـــــــهـــــــا أنــــــــامــــــــل 
الـــفـــنـــانـــن مــــن زوار املـــنـــطـــقـــة وســـكـــانـــهـــا، 
مــــن املــــصــــريــــن واألجــــــانــــــب، وزادت مــن 
معدالت اإلقبال عى دراسة الفنون يف 

كلية الفنون الجميلة باملدينة.

وأضـــــــاف أن »اســــتــــعــــدادات تــجــري 
الســــتــــعــــادة زخـــــم الـــحـــركـــة الـــفـــنـــيـــة الــتــي 
ــــانــــــت رائــــــجــــــة يف املــــنــــطــــقــــة فــــــــور انــــتــــهــــاء  كــ
اآلثار املرتتبة عى جائحة كورونا، وأن 
حــــــالــــــة مـــــــن الـــــــــحـــــــــراك الـــــفـــــنـــــي ســـتـــســـتـــمـــر 
بــــاملــــنــــطــــقــــة عــــــــى مــــــــــــدار الــــــــعــــــــام عــــــــر بــــنــــاء 
شـــــــــــــراكـــــــــــــة دائـــــــــــــمـــــــــــــة بـــــــــــــن كـــــــلـــــــيـــــــة الـــــــفـــــــنـــــــون 
الـــجـــمـــيـــلـــة فــــــى األقـــــــصـــــــر، ومــــجــــمــــوعــــات 
املــؤســســات واملــعــارض والــــورش الفنية 
التي تنتشر بامتداد املنطقة من الضفة 
ــــالـــــد، وحـــتـــى  الــــغــــربــــيــــة لـــنـــهـــر الــــنــــيــــل الـــــخـ
جبل القرنة الذي يعد من أغى وأغنى 
الــجــبــال يف الــعــالــم الحـــتـــوائـــه عـــى أكــر 
مــــن 850 مــــقــــرة، وقـــــرابـــــة 10 مـــعـــابـــد، 
كــــــــان قــــــد شــــيــــدهــــا مـــــلـــــوك ونــــــبــــــالء مــصــر 
الــقــديــمــة يف أحـــضـــان الــجــبــل الــتــاريــخــي 

قبيل آالف السنن«.
ــــيـــــة  ــــلـ مــــــــــــن جـــــــــهـــــــــتـــــــــه، رأى عـــــــمـــــــيـــــــد كـ
الــــفــــنــــون الـــجـــمـــيـــلـــة يف مــــديــــنــــة األقــــصــــر، 

الــــــــدكــــــــتــــــــور يــــــــوســــــــف مـــــــحـــــــمـــــــود، أن الــــــر 
الــــغــــربــــي لــــأقــــصــــر، حـــيـــث جـــبـــانـــة طــيــبــة 
ــــالـــــورش  ــــيــــــوم غــــنــــيــــاً بـ الــــقــــديــــمــــة، صـــــــار الــ
واملــــعــــارض الــفــنــيــة، وبـــــات ســكــنــاً دائـــمـــاً 
للكثر من الفنانن املصرين واألجانب.
وأضــاف أن جبل القرنة التاريخي 
الــــــــذي يـــطـــل عـــــى املـــنـــطـــقـــة، ويـــمـــتـــد مــن 
شـــمـــالـــهـــا لـــجـــنـــوبـــهـــا، والـــــــــذي نـــحـــتـــت بــه 
ــــلـــــوك ومــــلــــكــــات ونــــبــــالء  أعـــــظـــــم املــــقــــابــــر ملـ
مصر القديمة، يوجد يف جنوبه أقدم 
مدينة سكنها الفنانون بالعالم، وهي 
مــــــــديــــــــنــــــــة ديـــــــــــــــر املــــــــــديــــــــــنــــــــــة، الـــــــــتـــــــــي شــــــيــــــدت 
لــــــلــــــفــــــنــــــانــــــن والــــــــــعــــــــــمــــــــــال الـــــــــــذيـــــــــــن نـــــحـــــتـــــوا 
ورسموا وشيدوا أجمل املعابد واملقابر 
يف الــــــقــــــرنــــــة، ووادي املــــــــلــــــــوك، ووادي 
امللكات، واألشراف، وذراع أبوالنجار، 
والعساسيف وغرها من املناطق التي 
تــــحــــتــــوى بــــــن جــــنــــبــــاتــــهــــا قــــــرابــــــة عــــشــــرات 
املعابد ومئات املقابر املصرية القديمة.

ــــنـــــون الـــــرســـــم والـــنـــحـــت  يـــــذكـــــر أن فـ
ــــارز والــــغــــائــــر قـــــد ازدهــــــــرت  ــــبــ والــــنــــقــــش الــ
بـــمـــصـــر الـــقـــديـــمـــة، بــــوجــــه عـــــام ويف الـــر 
الــغــربــي ملــديــنــة األقـــصـــر، حــيــث أقــيــمــت 
جــبــانــة طــيــبــة الــقــديــمــة، بــوجــه خـــاص، 
ويــــــدل مــــا تـــزخـــر بــــه مــــن مـــقـــابـــر ومــعــابــد 
قــــدمــــاء املـــصـــريـــن عــــى مــــا وصــــلــــت إلــيــه 
الـــفـــنـــون املـــصـــريـــة مــــن ســـمـــو قــبــيــل آالف 

السنن.
وكــــانــــت الــــلــــوحــــات الــــجــــداريــــة عــى 
جدران املقابر واملعابد، والتماثيل التي 
ــــتـــــي  ــتـــــشـــــر وســــــــــــط املـــــــعـــــــالـــــــم األثـــــــــــريـــــــــــة الـ ــ ــنـ ــ تـ
شــــــــيــــــــدهــــــــا املــــــــــــصــــــــــــري الـــــــــقـــــــــديـــــــــم بــــــالــــــجــــــيــــــزة 
واألقــــــــــــصــــــــــــر وأســـــــــــــــــــــــوان وقـــــــــنـــــــــا وســـــــــوهـــــــــاج 
وغـــــــــــــــــــــرهـــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــن مــــــــــــــحــــــــــــــافــــــــــــــظــــــــــــــات مـــــــصـــــــر 
ــــيـــــة، مــــــن بــــــن أهــــــــم الــــعــــالمــــات  ــــتـــــاريـــــخـ الـ

املميزة للفن املصري القديم.
األقصر )مصر( ■ د.ب.أ 

ملتقيات رسم ونحت في ضيافة مقابر نبالء مصر القديمة

»مدينة األموات« باألقصر تتحّول 
إلى وجهة للفنانين التشكيليين

البر الغربي لمدينة األقصر غني 
بمئات المقابر والمعابد القديمة.

تجربة مدهشة
قالت األكاديمية في جامعة اإلسكندرية الفنانة التشكيلية 

الدكتورة غادة جالل، إنها استمتعت بالمشاركة في تجربة فنية 
ين اللذين شّيدهما  مدهشة، قرب تمثالي ممنون الشهير

الملك أمنحتب الثالث عند المدخل الشرقي لجبانة طيبة 
القديمة، مشيرة إلى أنها كانت ضمن المشاركين بورشة 
أقامها غاليري األقصر للفنون، للنحت على »حجر التلك«، 

وقدمت من اإلسكندرية لالستمتاع بممارسة فن النحت في 
رحاب آثار مصر القديمة في البر الغربي لألقصر.

أعضاء بفرقة أوركسترا باريس

 23

الجمهور حضر الحفل 
ن 

ّ
عبر اإلنترنت، وتمك
من المشاهدة 

واالستماع من المنازل 
عبر البث المباشر.

رينو كابيسو: 

»جميعنا مسرورون.. 
 بعد 

ً
العزف مجددا

الفترة الطويلة التي 
أغلق خاللها كل 

شيء، هذا ميالد 
حقيقي من جديد«.

ر من خبر تحقيقه 
ّ
ًمرعي الحليان يحذ

ي درهم شهريا
َ
مليون

إيناس محيسن ■ أبوظبي 

حــّذر الفنان اإلمـــارايت مرعي الحليان 
من إعالن منتشر عر مواقع إخبارية 
عى اإلنرتنت يشر إىل تحقيقه دخالً 
يــقــّدر بمليوين درهــم شــهــريــاً، مؤكداً 
ــــبـــــالغ رســـــمـــــي لـــشـــرطـــة  أنـــــــه ســـيـــتـــقـــدم بـ
الـــــــجـــــــرائـــــــم اإللـــــــكـــــــرتونـــــــيـــــــة يف اإلمـــــــــــــــارات 

للتحقيق يف األمر. 
وقال الحليان لـ»اإلمارات اليوم« 
إنه استغرب األمر يف البداية، ولكنه 
تـــجـــاهـــلـــه عـــــى اعــــتــــبــــار أنـــــــه رابـــــــــط لــخــر 
وهمي وسيختفي، ولكن مع الوقت 
وجــــــــد أن الــــــخــــــر يــــنــــتــــشــــر بـــــســـــرعـــــة عـــر 
مــــــــــزيــــــــــد مــــــــــــن املــــــــــــــواقــــــــــــــع عــــــــــــى اإلنــــــــــرتنــــــــــت 

بعناوين متعددة.

وأشــــار إىل أنـــه تــلــقــى الــعــديــد من 
االتــــــصــــــاالت مـــــن زمــــــــالء وأصــــــدقــــــاء لــه 
يـــــســـــألـــــونـــــه عـــــــن حــــقــــيــــقــــة هــــــــــذا الـــــخـــــر، 
وبعضهم تساءل عن طبيعة العمل 
الـــــــــــــــــذي يـــــــــمـــــــــارســـــــــه، ويـــــــحـــــــقـــــــق لـــــــــــه هـــــــذا 
الــدخــل الضخم شهرياً، وهــو مــا أثــار 

انزعاجه.
وأضاف الحليان: »الغريب أنهم 
يــــرفــــقــــون هــــــذه األخـــــبـــــار بــــصــــور يل مــن 
أعمايل التي قدمتها، إلكسابها قدراً 
من الصدقية، ولكن يف حقيقة األمر 
أنــــــــــنــــــــــي أجــــــــــهــــــــــل تـــــــــمـــــــــامـــــــــاً مــــــــــصــــــــــدر هــــــــذه 

األخــــبــــار، وملــــــاذا تـــم اخـــتـــيـــاري لــتــنــســب 
يل«، مــــــــــــــوضــــــــــــــحــــــــــــــاً أنــــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــع تــــــــــــزايــــــــــــد 
الــتــعــلــيــقــات الــتــي يــتــلــقــاهــا نــتــيــجــة هــذا 
الخر الكاذب قرر اللجوء إىل شرطة 
الجرائم اإللكرتونية لوضع حد لهذا 

األمر.

د أنه سيتقدم ببالغ رسمي لشرطة الجرائم اإللكترونية في اإلمارات
ّ
أك

»تلقيُت اتصاالت من زمالء، بعضهم 
يتساءل عن العمل الذي أمارسه«.

»يرفقون األخبار بصور من أعمالي، 
 من الصدقية«.

ً
إلكسابها قدرا

مرعي الحليان: اعتقدت 
أن اإلعالن الوهمي 

 .
ً
سيختفي سريعا
■اإلمارات اليوم

المنطقة جذبت الكثير من األجيال الفنية التي نهلت من نبع الحضارة المصرية القديمة. ■أ.ب - )أرشيفية(



اإلمارات اليومwww.emaratalyoum.com 15السبت ٣٠ من مايو ٢٠٢٠ | حياتنا

ًنصائح لدعم كبار 
10السن نفسيا

مشاركة 
المعلومات

استمرارية 
األنشطة

استشارة 
المختصين

النوم 
واألكل الصحي

التأكد 
من صحتهم

عدم التقليل
 من شأنهم

تعليمهم 
وقاية أنفسهم

الحرص 
على أدويتهم

تطبيقات استشارية 
عند الحاجة 

بسبب تأخر وصول الكثير من المعلومات لعدد من كبار السن وعدم 
متابعة الكثير من الكبار اليوم لألخبار اليومية المتسارعة التي تبث 

على الوسائط االجتماعية، يجب على المهتمين باآلباء واألمهات، 
التواصل معهم بشكل مستمر لمشاركتهم المعلومات الشافية 
واالضافية حول التفاصيل والمستجدات بطريقة بسيطة وسلسة 
من أجل تسهيل استيعاب مختلف المعلومات وفهمها بطريقة 

واضحة، واجتناب الشكوك والوساوس.

يوصي أطباء النفس في هذه الفترة بعدم المبالغة في 
حماية الكبار والخوف عليهم من العدوى، وعزلهم عن األسرة، 

بل بالعكس، تشجيعهم على استمرار أنشطتهم داخل المنزل 
ومساهماتهم اليومية داخل األسرة، مثل عمليات إعداد 

الطعام، وحتى في عمليات العناية باألطفال إن استلزم األمر 
لما يضفيه ذلك من قيمة معنوية لوجودهم داخل األسرة، 

ويزيد من شعورهم باألمان والطمأنينة.

ينصح في حال مالحظة أي تغيير في السلوك أو تدهور 
نفسي أو جسدي على المسنين، بعدم التأجيل أو 

التغاضي عن استشارة الطبيب المختص إذا لزم األمر، 
للتعاطي مع األمر بنجاعة وفاعلية وتالفي المشكالت 

واألزمات.

من بين أبرز القواعد التي فرضها خبراء الصحة واستشاريو طب 
المسنين حول العالم، للمحافظة على الصحة النفسية لكبار 
السن، ضرورة النوم لساعات كافية، لتزويد الجسم والعقل 

بالطاقة الالزمة التي يحتاجانها لتجديد النشاط، ومن ثم 
تحسين المزاج وتحفيز األفكار اإليجابية، كذلك األكل الصحي 
الغني بالفيتامينات الالزمة التي تسهم في الحفاظ على 

موازنات التغذية األساسية لجسم الُمسن.

يتضاعف خالل هذه الفترة القلق والخوف ليصل إلى حدود 
 لدى العديد من األشخاص حول العالم، لذا من 

ً
الهلع أحيانا

 التأكد من عدم تدهور الحالة الصحية ألهلنا 
ً
الضروري جدا

الكبار، والحرص على صحتهم النفسية لحمايتهم من خطر 
إصابتهم باالكتئاب أو اليأس، لما في ذلك من تأثيرات سلبية 

على أجهزة المناعة لديهم، ويجعلهم أكثر عرضة لمخاطر 
صحية أكبر.

مثل أي واحد منا، لكبار السن قراءاتهم الخاصة للمشهد العام 
الذي يمر به العالم اليوم بسبب انتشار فيروس »كورونا« 

المستجد، لذا من الضروري التعاطي معهم باحترام وتقدير 
والتفاعل مع آرائهم مهما كانت درجة بساطتها، ويحذر في هذا 
 في 

ً
السياق من االستهزاء أو االستخفاف بها، ألن ذلك يؤثر سلبا

 في هذه الظروف.
ً
نفسيتهم ويدمر ثقتهم بأنفسهم، خصوصا

خالل هذه الظروف التي يتزايد فيها الحذر، والدعوات الى 
ضرورة الوقاية من المرض، واتباع أسلوب حياة جديد يعتمد 

على مضاعفة الحذر، وتكثيف حمالت التنظيف والتعقيم في 
 مشاركة آبائنا وأمهاتنا وأهلنا من كبار 

ً
البيوت، من الضروري جدا

السن في هذه التدابير، وذلك عبر دمجهم في النشاطات 
والعادات الوقائية الجديدة، مثل عمليات التعقيم وتنظيف 

المطابخ أو غسل األيدي بالماء والصابون باستمرار.

التأكد من استمرارهم على الخطط العالجية والدوائية اليومية 
الخاصة بأي أمراض مزمنة، مثل مرض السكري وارتفاع ضغط 
الدم والكوليسترول، وغيرها من األمراض المزمنة التي تصيب 

أهلنا المسنين، وعدم حدوث تدهور أو أي نوع من أنواع 
اضطرابات الصحة الجسدية بات من أهم وأكبر األولويات في 

هذه الفترة التي يفضل فيها تفادي ارتياد المستشفيات 
 للعدوى.

ً
والمراكز الطبية إال للضرورة القصوى تفاديا

في ظل التوصيات الرسمية بتجنب المخالطة، ينصح عند مالحظة 
أي تغير في سلوك المسن أو تدهور حالته الصحية، باستشارة 

ين من خالل تطبيقات  األطباء أو المعالجين النفسيين المتوافر
اإلنترنت أو خدمات الرعاية النفسية واالجتماعية الهاتفية التي 

باتت متوافرة ومتاحة للجميع بكثرة في هذا الوقت، وذلك 
لربح الوقت، وعدم تعريض الُمسن إلى أي خطر مفترض.

 خالل هذه الفترات العصيبة التي 
ً
من المهم جدا

فرض فيها العزل المنزلي وضرورة االلتزام 
بضوابط تحديد التجمعات والمخالطة البشرية، 

تقديم كل أنواع الدعم النفسي لألشخاص 
 
ً
 من يعاني منهم أمراضا

ً
المسنين، خصوصا

مزمنة، وذلك عبر محاولة التواصل المستمر 

معهم، سواء عبر الهاتف أو عبر تخصيص 
اجتماعات افتراضية باستخدام الوسائط الرقمية 

وخدمات الفيديو المتاحة لاللتقاء بهم، ألنهم 
أكثر أشخاص يشعرون بالقلق والضغط النفسي، 

 مع العزلة والتوقف عن األنشطة 
ً
خصوصا

المعتادة خالل هذه الفترة.
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حياة الحرزي ■ دبي

ــــيـــــة   مــــــــــع بــــــــقــــــــاء املــــــــســــــــّنــــــــن يف الـــــــبـــــــيـــــــت واإلجـــــــــــــــــــــــــــــراءات الـــــصـــــحـ
االحــــرازيــــة، يــشــر مــخــتــصــون يف طـــب املــســنــن أن األفـــكـــار 
ــــة كــــــــبــــــــار الــــــــســــــــن كـــــثـــــرة  ــ ــئـ ــ ــ ــــــت لــــــــــــدى فـ ــــونـ ــ ــــكـ ــ املـــــخـــــتـــــلـــــفـــــة الــــــــتــــــــي تـ
ومــــتــــضــــاربــــة، وتــــدعــــو جــــديــــاً الــــيــــوم اىل ضـــــــرورة تــعــريــفــهــم 
بحقيقة انتشار الفروس، وإيجابية التعامل مع األخبار 
املــــــتــــــداولــــــة، ومـــــــن ثــــــم عـــــــدم الــــهــــلــــع مــــــن كــــمــــيــــة املــــعــــلــــومــــات 

املــــــنــــــتــــــشــــــرة عـــــــــر وســـــــــائـــــــــل الــــــــتــــــــواصــــــــل االجــــــــتــــــــمــــــــاعــــــــي. كـــــذلـــــك 
مـــــضـــــاعـــــفـــــة الـــــــدعـــــــم الـــــنـــــفـــــي ألهـــــلـــــنـــــا املــــــســــــنــــــن، خـــــصـــــوصـــــاً 
أصحاب األمراض املزمنة الذين يزداد شعورهم يف هذه 
الــــــــــــفــــــــــــرة بـــــــالـــــــقـــــــلـــــــق والـــــــــضـــــــــغـــــــــط الــــــــنــــــــفــــــــي بـــــــســـــــبـــــــب عــــــزلــــــهــــــم 
وانـــســـحـــابـــهـــم مــــن الـــحـــيـــاة االجـــتـــمـــاعـــيـــة. وهـــنـــا عـــــرض لـــــ10 
نــصــائــح لــدعــمــهــم نــفــســيــاً، يــقــدمــهــا الــدكــتــور هــيــثــم سعيد 
شـــــــبـــــــايـــــــك، اســـــــتـــــــشـــــــاري ورئــــــــيــــــــس قــــــســــــم الـــــــطـــــــب الـــــنـــــفـــــي، 

بمستشفى برجيل أبوظبي:

مع بقائهم في البيوت
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يتطلع صيف 2020 إىل إيجاد طرق 
جـــــــــديـــــــــدة لـــــاســـــتـــــمـــــتـــــاع هـــــــــــذا الـــــــعـــــــام، 
حـــــيـــــث التــــــــــــــزال قــــــيــــــود الـــــســـــفـــــر قــــائــــمــــة 
نسبياً يف املستقبل املنظور، ما يعني 
مــــــــــــــحــــــــــــــاولــــــــــــــة إيــــــــــــــــــجــــــــــــــــــاد طــــــــــــــــــــــــرق بــــــــديــــــــلــــــــة 
لاستمتاع بهذا املوسم، والحصول 
عىل عطات ممتعة داخل الدولة، 
وهي الحزم التي يطلق عليها أخرياً 
ــــتـــــي تــعــن  اســــــم »ســـتـــايـــكـــيـــشـــن«، والـ
خـــــــــال هـــــــــذه الـــــــفـــــــرة الــــــعــــــائــــــات عـــىل 
الـــــخـــــروج مــــن دائــــــــرة الـــعـــزلـــة املــنــزلــيــة 

إىل العطات الداخلية.
وبسبب هذه الظروف االستثنائية، 
لـــــــــــيـــــــــــس هـــــــــــــنـــــــــــــاك مــــــــــــــــن وقـــــــــــــــــــــت أفــــــــضــــــــل 
لــــــــــتــــــــــوضــــــــــيــــــــــب أزيـــــــــــــــــــــــــــــــاء عـــــــــطـــــــــلـــــــــة نـــــــهـــــــايـــــــة 
األســــــبــــــوع، والــــتــــوجــــه إىل واحـــــــد مــن 
ــــبـــــرية مـــــن الـــــشـــــواطـــــئ أو  مـــجـــمـــوعـــة كـ
الـــجـــزر الــجــمــيــلــة الـــتـــي ال تــبــعــد كــثــرياً 
عن املنزل، وبما أنك غري قادرة عىل 
الوصول إىل الريفيريا اإليطالية هذا 
ــــتـــــجـــــاريـــــة  الــــــصــــــيــــــف، فــــــــــإن الــــــعــــــامــــــة الـ
اإلمــــاراتــــيــــة Nemozena قــــــررت أن 
ــــيـــــك.  تــــجــــلــــب الـــــريـــــفـــــيـــــريا اإليـــــطـــــالـــــيـــــة إلـ
وتـــــــــــمـــــــــــامـــــــــــاً كــــــــســــــــابــــــــقــــــــاتــــــــهــــــــا، ُصـــــــــِنـــــــــَعـــــــــت 
مــــجــــمــــوعــــة NEMOZENA لـــربـــيـــع 
وصـــــــيـــــــف 2020 يف إيــــــطــــــالــــــيــــــا، وهــــــي 
تــــــتــــــمــــــّيــــــز بـــــبـــــصـــــمـــــة الــــــــعــــــــامــــــــة الـــــشـــــهـــــري 
الــــــــقــــــــائــــــــمــــــــة عــــــــــــىل األنــــــــــــــاقــــــــــــــة املــــــــريــــــــحــــــــة، 
فــــاملــــجــــمــــوعــــة تــــضــــم عـــــــــــدداً كــــــبــــــرياً مــن 
األزيـــاء القطنية الخفيفة، والقطع 
الــــــــفــــــــرديــــــــة الــــــصــــــيــــــفــــــيــــــة، مـــــــــا يــــجــــعــــلــــهــــا 

مثالية ألي شاطئ هادئ.
وتــــــــــقــــــــــدم الــــــــعــــــــامــــــــة يف هـــــــــــــذا املـــــــوســـــــم 
مــــــــزيــــــــجــــــــاً مــــــــــن األقــــــــمــــــــشــــــــة اإليــــــطــــــالــــــيــــــة 

الــــفــــاخــــرة وخـــفـــيـــفـــة الـــــــــوزن، ولـــوحـــة 
ألـــــــــوان نـــابـــضـــة بــــالــــحــــيــــاة، وتـــصـــامـــيـــم 
انسيابية سلسة، األمر الذي يعطي 
الــــتــــشــــكــــيــــلــــة روحــــــــــــــاً مـــــــرحـــــــة، ويــــخــــلــــق 
رغــــــــــــــبــــــــــــــة يف االســــــــــــتــــــــــــمــــــــــــتــــــــــــاع بـــــــــاملـــــــــنـــــــــاظـــــــــر 
الــــطــــبــــيــــعــــيــــة، مـــــــن املـــــنـــــاطـــــق الـــجـــبـــلـــيـــة 
ــــنـــــة إىل الـــــــــواحـــــــــات الـــــخـــــضـــــراء  ــــاكـ الـــــسـ
النائية يف الصحاري والجزر املثالية 
الهادئة أو الشواطئ البسيطة عىل 

سواحل املدن.
تتميز القطع بالكثري مــن العملية، 
والــراحــة، يف إطــار مشرق وسعيد، 
وغـــــــــــــــــري مــــــــــقــــــــــّيــــــــــد، ســـــــــــــــــــــواء مـــــــــــــن خـــــــــال 
ســــــــــراويــــــــــل »الــــــــريــــــــفــــــــيــــــــريا« الــــــقــــــصــــــرية، 
واملـــــــصـــــــنـــــــوعـــــــة 100% مـــــــــن الـــــقـــــطـــــن، 

وُتقّدم باللونن الربتقايل الفاتح أو 
األبــــــــــــــيــــــــــــــض الــــــــــــعــــــــــــاجــــــــــــي، إضــــــــــــــافــــــــــــــة إىل 
ــــــاف ذي األلــــــــــــــــوان  ــــهـ ــ ــــفـ ــ ــــهـ ــ ــــان الـ ــ ــتـ ــ ــ ــــــسـ ــــفـ ــ الـ
املــــــــمــــــــيــــــــزة املــــــــائــــــــلــــــــة إىل الـــــبـــــنـــــفـــــســـــجـــــي، 

بــقــصــتــه الـــواســـعـــة الـــعـــاريـــة األكـــتـــاف 
والحماالت الخفيفة، والذي يعترب 
خــــيــــاراً ســـهـــاً وعـــمـــلـــيـــاً، بــيــنــمــا تــحــمــل 
القبعة الداخلة ضمن إكسسوارات 
ــــة لـــــــروح  ــــاصــ املـــــجـــــمـــــوعـــــة ملــــســــتــــهــــا الــــــخــ
ــــة الـــــقـــــابـــــلـــــة  ــــعــ ــبــ ــ ــــقــ الــــــعــــــطــــــلــــــة، وهــــــــــــي الــ
لــارتــداء عىل الوجهن، إضافة إىل 
حــــــــــــــــــــزام Obi، وهـــــــــــمـــــــــــا الــــــقــــــطــــــعــــــتــــــان 
املـــــــــــــزدانـــــــــــــتـــــــــــــان بـــــــطـــــــبـــــــعـــــــات صــــــــحــــــــراويــــــــة 
مـــــســـــتـــــوحـــــاة مـــــــن تــــقــــنــــيــــة »اإليــــــــكــــــــات« 
وســـــحـــــر أســـــــــــواق الـــــتـــــوابـــــل املــــغــــربــــيــــة، 
وهـــــــمـــــــا مــــــثــــــالــــــيــــــان لــــلــــتــــنــــســــيــــق مـــــــــع أي 

فستان فضفاض. 
وألمـــســـيـــة أو عـــشـــاء أنـــيـــق يف الـــهـــواء 
الطلق، فقد يكون اختيار السروال 
ــــــل ذي الــــــــســــــــاق الــــفــــضــــفــــاضــــة  ــــويـ ــ ــــطـ ــ الـ
 Wide-leg Skirt Effect Pants
إىل جانب القميص املماثل والقابل 
لــــــــــــــــارتــــــــــــــــداء مــــــــــــن الـــــــجـــــــهـــــــتـــــــن بـــــرقـــــبـــــتـــــه 
املــــســــتــــديــــرة وقـــصـــتـــه املــــريــــحــــة، خــــيــــاراً 
مثالياً، وإلطالة بسيطة والفتة يف 
ــــار  ــيــ ــ ــتــ ــ ــــكــــــن اخــ ــــمــ الــــــــــوقــــــــــت نـــــــفـــــــســـــــه، يــ
 Long Caftan With قــفــطــان
Fringed Plastron الــطــويــل 
مــــع الــــــصــــــدارة املــــهــــدبــــة، يف حــن 
 Kimono فــــــــــــــــــســــــــــــــــــتــــــــــــــــــان  ن  أ
Sleeved Dress ذا األكــمــام 
الــــــــواســــــــعــــــــة املــــــشــــــابــــــهــــــة ألثـــــــــــواب 
»الـــــــــــــكـــــــــــــيـــــــــــــمـــــــــــــونـــــــــــــو« الــــــــــيــــــــــابــــــــــانــــــــــيــــــــــة 
التقليدية، التي تتميز بتنوع 
ــــيـــــا،  ــــالـــــفـــــوشـ ــــا كـ ــــهـ ــيـ ــ األلــــــــــــــــــوان فـ
وهـــــــــي  الـــــــــــحـــــــــــالـــــــــــك،  واألزرق 
الــــقــــطــــعــــة املــــنــــاســــبــــة لــتــعــطــي 
شــــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــوراً بـــــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــــراحـــــــــــــــــــــــة، 

واالنـــــتـــــعـــــاش أيـــــضـــــاً خـــــــال أمـــســـيـــة 
ــــيـــــقـــــة مــــــن أمـــــســـــيـــــات الـــصـــيـــف  أنـ

الحارة.
ويف عالم يسيطر عليه كل ما 
هـــــــــــــو رقـــــــــــمـــــــــــي بــــــــشــــــــكــــــــل مـــــــــفـــــــــرط، 
أصـــبـــح الــــتــــوق إىل الــــهــــروب مــن 
حــــــــدود جــــــــــدران املـــــنـــــزل األربــــعــــة 
الستكشاف الطبيعة القابعة 
عىل عتبة باب املنزل أقوى من 
أي وقـــت مــى هـــذا الــصــيــف، 
فقد باتت التجارب الحسية 
واالرتـــــــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــــــاط بــــــــــــالــــــــــــجــــــــــــمــــــــــــال 
الطبيعي وعربه أكرث أهمية 
مـــــــــــــــــع ضـــــــــــــــــــــــــــــــــرورة الـــــــــــــبـــــــــــــقـــــــــــــاء يف 
املـــــــــــــنـــــــــــــزل، عـــــــــــىل الـــــــــــرغـــــــــــم مــــن 
أهــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــة املــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــافــــــــــــــــــــــــات 
االجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــيـــــــة االحــــــــــــرازيــــــــــــة 
ــــظــــــروف،  ــــتـــــي تــــفــــرضــــهــــا الــ الـ
لــــــــــــــــــــــــــذا، تـــــــــــشـــــــــــع مـــــــجـــــــمـــــــوعـــــــة 
»نيموزينا« لربيع وصيف 
ب  ســــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــو بــــــــــــــــــــــأ  2 0 2 0
ومـــــــــــــــضـــــــــــــــمـــــــــــــــون يــــــــــّتــــــــــســــــــــمــــــــــان 
بـــــــــــالـــــــــــفـــــــــــخـــــــــــامـــــــــــة وســــــــــهــــــــــولــــــــــة 
االرتــــــــــــــداء، بــــصــــرف الـــنـــظـــر 
ــــهــــــة، ولـــتـــجـــمـــع  عــــــن الــــــوجــ
هــذه املجموعة بجوهرها 
الـــتـــصـــامـــيـــم املــــعــــاصــــرة مــع 
عــــــــنــــــــصــــــــر الــــــــــــــــــراحــــــــــــــــــة، وهــــــــــو 
املزيج الرابح لابتعاد عن 
روتن العمل من املنزل، 
والــــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــــوص يف أجـــــــــــــــــــــــــواء 
إجـــــــازات الـــ»ســتــايــكــيــشــن« 
الــــشــــرق أوســـطـــيـــة املـــريـــحـــة 

والهادئة.

»ستايكيشن« بألوان الخفة والمرح 
لربيع وصيف 2020

»نيموزينا«.. تصاميم 
قطنية لعطالت 

داخلية أنيقة
بسبب الظروف االستثنائية ليس هناك من وقت أفضل 

للحصول على عطالت ممتعة داخل الدولة.

ُصِنَعت مجموعة ربيع وصيف 2020 في إيطاليا 
وتتمّيز ببصمة العالمة الشهيرة القائمة على األناقة.

لعالم الموضة والجمال قدرة على التغير السريع، األمر الذي تحركه خيوط هذه الصناعة العالمية من جهة، والصيحات التي تنتشر كالحمى 
 من جهة أخرى، ومن كل هذه الفوضى 

ً
على منصات التواصل االجتماعي، وقوة تأثير الشباب في تغيير كل ذلك بحسب ما يراه مناسبا

.
ً
، والعربية عموما

ً
الممتعة، تقدم هذه الصفحة نظرة نقدية وانتقائية سريعة لما يمكن أن يتناسب والمرأة الخليجية خصوصا

إعداد: ندى الزرعوني
nali@ey.ae

موضة

إكسسوارات صيف 2020.. مزيج مرح بين العملية واألناقة
يـــــتـــــمـــــيـــــز عـــــــــالـــــــــم االكــــــــــــســــــــــــســــــــــــوارات هـــــــذا 
الـــصـــيـــف بــكــثــري مــــن املــــــرح والــعــمــلــيــة، 
إضافة إىل ملسة أناقة مريحة أنيقة، 

وهــو ما تقدمه أيضاً »ستيف مــادن« 
ملـــــــــجـــــــــمـــــــــوعـــــــــة الــــــــــصــــــــــيــــــــــف مـــــــــــــــن حـــــــقـــــــائـــــــب 
وأحـــــــــذيـــــــــة، والـــــــتـــــــي تـــــنـــــوعـــــت بـــــألـــــوانـــــهـــــا 
وقــــــــصــــــــاتــــــــهــــــــا وأفـــــــــــــكـــــــــــــارهـــــــــــــا، لـــــتـــــتـــــنـــــاســـــب 
ومـــخـــتـــلـــف األوقــــــــــات والـــشـــخـــصـــيـــات، 
وهـــــــــي املـــــجـــــمـــــوعـــــة الــــــتــــــي تــــــقــــــدم عـــــــــدداً 
لــــــــيــــــــس بــــــقــــــلــــــيــــــل مــــــــــــن الــــــــقــــــــطــــــــع الــــــتــــــي 
تــــتــــوافــــق بـــســـهـــولـــة مـــــع تـــشـــكـــيـــات 
املـــــــــــابـــــــــــس لـــــــلـــــــعـــــــامـــــــات الـــــــراقـــــــيـــــــة 

الخاصة بموضة الشارع.
وتــــقــــدم مـــجـــمـــوعـــة صــيــف 
2020 خــــــــــيــــــــــارات عـــمـــلـــيـــة 

عــــدة، بـــن الــريــاضــيــة، أو املــســطــحــة، 
أو ذات الـــقـــاعـــدة الـــعـــريـــضـــة، أو تــلــك 

ذات الــــــكــــــعــــــب الــــــــــعــــــــــايل، وتـــــتـــــألـــــف 
تـــشـــكـــيـــلـــة الــــحــــقــــائــــب الـــنـــســـائـــيـــة 

مـــــن مــــزيــــج مـــمـــيـــز مـــــن جـــلـــود 
اصـــــــــطـــــــــنـــــــــاعـــــــــيـــــــــة وأقــــــــمــــــــشــــــــة 
مزخرفة وزينة معدنية، 

تسمح باختيار ما يليق 
باإلطالة 

املختارة 
واملناسبة 

املنشودة.  كما تقدم العامة أحذية 
»ســـــــــنـــــــــيـــــــــكـــــــــرز«، الـــــــــتـــــــــي تــــــمــــــنــــــح إطــــــــالــــــــة 
مـــتـــجـــددة ومــخــتــلــفــة ونــابــضــة 
بــــــــالــــــــحــــــــيــــــــويــــــــة خــــــــــــــــال هــــــــذا 
املــــــوســــــم، ملـــــا تـــتـــمـــيـــز بــه 
مــــــــــــــــــــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــصــــــــــــــــــات 
وألـــــــــــــوان شـــبـــابـــيـــة 
ــــــة، كـــمـــا  ــتـ ــ ــ الفـ

تتيح 
أحذية 

الــــــــكــــــــعــــــــب الــــــــــــعــــــــــــايل فــــــــــرصــــــــــة لـــــــلـــــــخـــــــروج 
ـــيــــــة كــــــــانــــــــت أو  ــــائـــ بـــــــإطـــــــالـــــــة أنــــــيــــــقــــــة مــــــســ
ــيــــــم  ــ ــــامــ ــــتــــــصــ مــــــكــــــتــــــبــــــيــــــة، إضـــــــــــافـــــــــــة إىل الــ

الــــــــــشــــــــــبــــــــــابــــــــــيــــــــــة الـــــــــــــتـــــــــــــي تــــــــــــــــم ابــــــــــتــــــــــكــــــــــارهــــــــــا 
الستكمال إطالة الصيف، والتي 
تتمتع بقائمة مــن األلـــوان املرحة 
املستوحاة من ألوان الحلويات، 
وهــــــــــــــــي املــــــــجــــــــمــــــــوعــــــــة الــــــــــتــــــــــي يــــمــــكــــن 
اقــــتــــنــــاء مــــا يـــنـــاســـب مـــنـــهـــا، ســــواء 
عــــــــــــرب زيــــــــــــــــــــــــارة فــــــــــــــــــــروع املــــــــــتــــــــــجــــــــــر، أو 

الـــتـــســـوق عــــرب مــــوقــــع الـــعـــامـــة 
التجارية اإللكروين.

ـــ احللو #النصفـ 

تشكيلة الحقائب 
النسائية من 

جلود اصطناعية 
وأقمشة 

مزخرفة وزينة 
معدنية.          

■من المصدر
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قــالــت حــاكــمــة مــديــنــة طــوكــيــو يــوريــكــو 
كــــويــــي، إنـــــه ســـيـــتـــم اتــــخــــاذ مــــزيــــد مــن 
اإلجـــــــــــــــــــــراءات لــــتــــخــــفــــيــــف الــــــقــــــيــــــود الــــتــــي 
فـــــــرضـــــــت لـــــلـــــحـــــد مـــــــــن تــــــفــــــي فـــــــــروس 
كــورونــا يف العاصمة اليابانية اعتباراً 

ــــنــــــن، مـــــا دامــــــــت طـــوكـــيـــو  مـــــن يــــــوم اإلثــ
تتخذ االحتياطات الضرورية الحتواء 

تفي الفروس.
وأضـــــــــــافـــــــــــت كــــــــــويــــــــــي، يف مـــــؤتـــــمـــــر 
صــــحــــايف أمــــــــس، أنــــــه ســـيـــتـــم الـــســـمـــاح 

لـــلـــمـــدارس وصــــــاالت الـــلـــيـــاقـــة الــبــدنــيــة 
واملـــســـارح بـــإعـــادة فــتــح أبــوابــهــا ضمن 
ــــنـــــشـــــآت أخـــــــــــرى يف عــــمــــلــــيــــة مـــرحـــلـــيـــة  مـ

لتخفيف إجراءات العزل العام.
طوكيو ■ رويترز

 من 
ً
حاكمة طوكيو تعلن مزيدا

إجراءات تخفيف قيود العزل العام

قــــــالــــــت املــــســــتــــشــــفــــيــــات األمــــــركــــــيــــــة إنــــهــــا 
أوقــــفــــت اســـتـــخـــدام عـــقـــار هـــيـــدروكـــي 
كــلــوروكــن املــســتــخــدم يف عـــاج املــاريــا 
والـــــــــــــــــــــــذي روج لــــــــــــه الـــــــــرئـــــــــيـــــــــس دونــــــــــالــــــــــد 
تــــــــــــــــــــــرامــــــــــــــــــــــب، عـــــــــــــــــــى أنـــــــــــــــــــــــــه عـــــــــــــــــــــــــاج ملـــــــــــــرض 
»كــــــــــــــــــــوفــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــد-19«، بــــــــــعــــــــــدمــــــــــا أشــــــــــــــــــــارت 
دراســـــات عـــدة إىل عـــدم فــعــالــيــتــه وأنـــه 

قد يسبب مخاطر كبرة.
وكانت اآلمال املبكرة املعلقة عى 
الـــعـــقـــار املـــســـتـــخـــدم مـــنـــذ عـــقـــود تــســتــنــد 
جزئياً إىل تجارب معملية وخصائصه 

املضادة لالتهاب والفروسات.
لــكــن كـــفـــاءتـــه لـــم تــثــبــت فــعــالــيــتــهــا 
حــــتــــى اآلن يف الـــــتـــــجـــــارب عـــــى الـــبـــشـــر، 
وأشــــــارت دراســــتــــان عـــى األقـــــل إىل أنــه 

قد يزيد فرص الوفاة.
وأعلنت مستشفيات عــدة كانت 
أبــلــغــت »رويــــرز« عــى مــدى الشهرين 
املاضين، أنها تستخدم العقار كثراً 
لــــــــــعــــــــــاج مـــــــــــــــرض »كــــــــــــــوفــــــــــــــيــــــــــــــد-19« أنــــــهــــــا 

أوقفت استخدامه.
ــــنــــــت، الــــتــــي  ــــزيــ ــيــ ــ وقــــــــالــــــــت شـــــــركـــــــة فــ
تـــــــــــــــــشـــــــــــــــــري األدويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة لــــــــــــنــــــــــــحــــــــــــو نـــــــصـــــــف 
مـــســـتـــشـــفـــيـــات الــــــواليــــــات املــــتــــحــــدة، إن 
طــــلــــبــــيــــات هــــــــذا الـــــعـــــقـــــار انــــخــــفــــضــــت إىل 
عـــــــشـــــــر مــــــــــا كــــــــانــــــــت عــــــلــــــيــــــه خـــــــــــــال ذروة 

الــــتــــفــــي يف نــــهــــايــــة مــــــــارس لـــتـــصـــل إىل 
نــــــحــــــو 125 ألــــــــــــف قــــــــــــرص يف األســــــــبــــــــوع 

املايض.
وهذا الراجع الكبر يف استخدام 
الـــــــــــعـــــــــــقـــــــــــار مــــــــــــؤشــــــــــــر عــــــــــــــى أن األطــــــــــــبــــــــــــاء 
األمـــــــــركـــــــــيـــــــــن لــــــــــم يــــــــــــعــــــــــــودوا يـــــــــــــــــرون أن 

الفوائد املحتملة له تفوق مخاطره.
وحــــــــــــــظــــــــــــــرت بـــــــــعـــــــــض الــــــــحــــــــكــــــــومــــــــات 
األوروبــــــــــيــــــــــة هـــــــــذا األســــــــبــــــــوع اســـــتـــــخـــــدام 
هيدروكي كلوروكن لعاج مرىض 

»كوفيد-19«.
وكــــــان تــــرامــــب مــــؤيــــداً قــــويــــاً لــعــقــار 
هـــــيـــــدروكـــــي كـــــلـــــوروكـــــن ووصــــــفــــــه يف 
بــــــــدايــــــــة األمـــــــــــــر بـــــــأنـــــــه يــــســــتــــطــــيــــع »تــــغــــيــــر 
قــواعــد الــلــعــبــة«. وقـــال يف وقـــت الحــق 
إنــــــــــــــــــه يـــــــــتـــــــــنـــــــــاولـــــــــه لـــــــيـــــــحـــــــمـــــــي نــــــــفــــــــســــــــه مـــــن 
العدوى، عى الرغم من عدم وجود 
أي أدلة علمية عى ذلك، بعدما تبن 
إصــــــــابــــــــة مـــــوظـــــفـــــن يف الـــــبـــــيـــــت األبـــــيـــــض 
بـــــاملـــــرض. وحــــــث تـــــرامـــــب اآلخـــــريـــــن عــى 

تجربة الدواء.
نيويورك ■ رويترز

أشارت دراسات عدة إلى عدم فعاليته

المستشفيات 
األميركية توقف 

استخدام عقار روج له 
ترامب لعالج »كورونا«

 أعـــــــــــــــــــرب قـــــــــــــــــــادة نــــــــحــــــــو 50 دولـــــــــــــــــــة عــــن 
تطلعهم إىل عالم يسوده »التعاون« 
ويـــــــــــتـــــــــــمـــــــــــيـــــــــــز اقــــــــــــــــتــــــــــــــــصــــــــــــــــاده بــــــــــــمــــــــــــزيــــــــــــد مــــــن 
»الـــــصـــــابـــــة« يف مــــرحــــلــــة مـــــا بــــعــــد وبـــــاء 
»كـــــــــــــــــورونـــــــــــــــــا«، وذلـــــــــــــــــك خــــــــــــــال مـــــؤتـــــمـــــر 
واســـــــــــــــع لــــــــأمــــــــم املـــــــتـــــــحـــــــدة انــــــعــــــقــــــد عـــر 
ــــكــــــن يف  ــــيـــــديـــــو أول مـــــــن أمـــــــــــس، ولــ الـــــفـ
غــــــــيــــــــاب الــــــــــــواليــــــــــــات املـــــــتـــــــحـــــــدة والــــــصــــــن 

وروسيا.
واعــــتــــر رئــــيــــس الــــــــــوزراء اإليــــطــــايل 
جوسيبي كــونــتــي، يف كلمة مسّجلة 
ــــيـــــت ملــــنــــاســــبــــة هـــــــــذا الـــــــحـــــــدث الـــــــذي  ــــقـ ألـ
دعت إليه كندا وجامايكا، أّن الهدف 
بوجوب »عدم ترك أحد يف الخلف«.
وبـــــــــــــــــــــــــدوره، قـــــــــــــال رئــــــــيــــــــس جـــــنـــــوب 
ــــيـــــا ســـــريـــــل رامـــــــــابـــــــــوزا »يــــتــــوجــــب  إفـــــريـــــقـ
علينا أن نــكــون مــبــتــكــريــن« و»التفكر 
خــــارج الـــصـــنـــدوق«، مــســتــعــيــداً بــذلــك 
دعوات رئيي وزراء كندا وجامايكا، 
جــــــــاســــــــن تــــــــــــــــــرودو وانـــــــــــــــــــــدرو هـــــولـــــنـــــس. 
وأشار هولنس خال مؤتمر صحايف 
إىل أّنـــه »الــوقــت املــنــاســب لــكــل الـــدول 
لــــلــــســــعــــي إىل الـــــــتـــــــعـــــــاون االقــــــتــــــصــــــادي 
بــــــــــهــــــــــدف تــــــقــــــلــــــيــــــص تــــــــــــداعــــــــــــيــــــــــــات« أزمــــــــــــة 
الــــــــوبــــــــاء، داعـــــــيـــــــاً إىل »إعـــــــــــــادة الـــتـــفـــكـــر 
بـــــــالـــــــنـــــــظـــــــام املــــــــــــــــــايل الــــــــــعــــــــــاملــــــــــي« و»إيــــــــــــــــــاء 
ـــــل اإلمـــــــــــــــداد  ـــــاســ ــــســ اهــــــــتــــــــمــــــــام أوســـــــــــــــع بـــ

العاملية واستخدام التكنولوجيا«.
ويف املــــــؤتــــــمــــــر الــــــصــــــحــــــايف نــــفــــســــه، 
أبــــــــــــــــــــــدى أمــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــام األمــــــــــــــــــــــم املــــــــتــــــــحــــــــدة 
أنـــطـــونـــيـــو غــــوتــــريــــش، عـــــن الـــســـعـــادة 

بمشاركته يف »اجتماع تضامني«.
وبــــعــــد دعـــــوتـــــه إىل تـــعـــلـــيـــق ديـــــون 
الــــــــــــــــــــــــــدول األكــــــــــــــــــــــر هـــــــــــشـــــــــــاشـــــــــــة، طـــــــالـــــــب 
»بــــــــالــــــــذهــــــــاب أبــــــــعــــــــد« و»ربـــــــــمـــــــــا )إقــــــــــــــرار( 
تــدابــر لخفض« هــذه الــديــون يف إطــار 
»تــــضــــامــــنــــي يــــرتــــكــــز عــــــى االحــــتــــيــــاجــــات 
ــــــن  والـــــــــــــــشـــــــــــــــفـــــــــــــــافـــــــــــــــيـــــــــــــــة«. وكــــــــــــــــــــــــــــــان مــــــــــــــــــن بـ
املتكلمن، الــرئــيــس املــوريــتــاين محمد 
ــــــذي دعـــــا إىل »إلــــغــــاء  ولـــــد غـــــــــزواين، الـ

الديون بشكل ممنهج وفوري«.
ــــام األمــــــــم املـــتـــحـــدة  ــ ــــــن عـ وقــــلــــل أمـ
مــــــن أثــــــــر عــــــــدم إلــــــقــــــاء قــــــــــادة الــــــواليــــــات 

املتحدة والصن وروسيا كلمات.
ولـــــــــم يـــــكـــــن بـــــإمـــــكـــــان هـــــــــذه الـــــــــدول 
املـــشـــاركـــة عــــى مـــســـتـــوى رفـــيـــع بــســبــب 
إشـــــــــــــــكـــــــــــــــاالت عـــــــــــــى مـــــــــســـــــــتـــــــــوى جـــــــــــــــــداول 
األعــــــــــــــــمــــــــــــــــال، ولــــــــكــــــــّنــــــــهــــــــا ســـــــــتـــــــــشـــــــــارك يف 
مــــــــجــــــــمــــــــوعــــــــات الــــــــعــــــــمــــــــل الــــــــــســــــــــت الــــــتــــــي 
تـــشـــكـــلـــت يف أعـــــقـــــاب املــــؤتــــمــــر أول مــن 

أمــــس، وحـــــددت مــواعــيــد النــعــقــادهــا 
ــنــــتــــصــــف ســـبـــتـــمـــر  ــــيـــــو ومــ يف نـــــهـــــايـــــة يـــــولـ

ومنتصف ديسمر.
وســـــــــــــــتـــــــــــــــكـــــــــــــــون مـــــــــــــــــــن مــــــــــــــــهــــــــــــــــام هـــــــــــــذه 
املجموعات العمل بشكل خاص عى 
مـــــســـــائـــــل هـــــشـــــاشـــــة الــــــــــــــدول الــــنــــامــــيــــة، 
واالستقرار املايل أو مثاً املواءمة بن 
ســــــيــــــاســــــات إعــــــــــــــادة اإلعــــــــمــــــــار وأهــــــــــــداف 
الــــتــــنــــمــــيــــة املــــــســــــتــــــدامــــــة املـــــــــحـــــــــددة لــــعــــام 

2030. وعدد تلك األهداف 17، وهي 
تـــــــغـــــــطـــــــي مــــــــــــجــــــــــــاالت شــــــــتــــــــى عــــــــــــى غــــــــــــرار 
املناخ، التنّوع البيئي، املياه، الفقر، 
املــــــــــســــــــــاواة بـــــــن الـــــجـــــنـــــســـــن، االزدهــــــــــــــار 
االقـــــــــــتـــــــــــصـــــــــــادي، الـــــــــــســـــــــــام، والـــــــــــزراعـــــــــــة 
ــــيــــــســــــة  والــــــــــــربــــــــــــيــــــــــــة، فـــــــيـــــــمـــــــا اعــــــــــــتــــــــــــرت رئــ
املفوضية األوروبية أورسوال فون دير 
اليــــــن، أّنــــهــــا »صـــــــارت بـــالـــغـــة األهــمــيــة 

أكر من أي وقت مىض«.

وشــــــددت خــــال املـــؤتـــمـــر عـــى أّنـــه 
»يتوجب العمل والكفاح معاً«.

واعـــــــتـــــــر عـــــــــدد مـــــــن الـــــــــقـــــــــادة، عـــى 
غــــــــــــــــــرار املـــــــــســـــــــتـــــــــشـــــــــارة األملــــــــــانــــــــــيــــــــــة أنـــــغـــــيـــــا 
مركل، والرئيس الفرني إيمانويل 
ماكرون، أّن األزمة الحالية يمكن أن 
ــــتـــــصـــــاد  ــّكــــــل »فـــــــــرصـــــــــة« لـــــتـــــطـــــويـــــر اقـ ــ تــــــشــ
»أكـــــر صـــابـــة«، يـــعـــزز مــكــافــحــة تــغــّر 

املناخ عى وجه الخصوص.

وبينما تأّسف ماكرون ملا وصفه 
بــــــــــــــ»الـــــــــــــتـــــــــــــشـــــــــــــكـــــــــــــيـــــــــــــك الــــــــــــعــــــــــــمــــــــــــيــــــــــــق بـــــــنـــــــهـــــــج 
الــــتــــعــــدديــــة«، لـــفـــت يف مـــقـــطـــع فــيــديــو 
ــــّجــــــل إىل أّن »الــــــــتــــــــعــــــــاون يــــفــــرض  مــــــســ
نــــــفــــــســــــه« مـــــــــن أجـــــــــــل تـــــــوفـــــــر »الـــــصـــــحـــــة 
ــــيــــــع« وتــــــــــأمــــــــــن »دعــــــــــــــــم لـــــــلـــــــدول  ــــمــ ــــلــــــجــ لــ
األكـــــــــر ضـــــعـــــفـــــاً«، يف إفــــريــــقــــيــــا بــشــكــل 
خـــــــــــــاص، والــــــــتــــــــحــــــــّرك لــــــصــــــالــــــح الــــبــــيــــئــــة 

والتنّوع البيئي.

رئــــــــــــيــــــــــــس  رأى  جــــــــــــــــــانــــــــــــــــــبــــــــــــــــــه،  مـــــــــــــــــــــــن 
كوستاريكا كارلوس الفارادو كيسادا 
أّن »الــتــعــاون وليس املصلحة« يجب 
أن يـــســـود الـــعـــالـــم يف مـــرحـــلـــة مــــا بــعــد 
أزمـــــــــــــة الــــــــــوبــــــــــاء، بــــيــــنــــمــــا أعـــــــــــــرب رئــــيــــس 
الوزراء الريطاين بوريس جونسون، 
عــــــــن أمــــــلــــــه يف تــــــأمــــــن زخــــــــــم مــــــــن أجـــــل 
»إعــــادة الــبــنــاء بــشــكــل أفـــضـــل«. وقــال 
»يتوجب علينا العمل معاً« لتجنب 
وبــاء جديد وإعــادة العالم إىل املسار 

الطبيعي.
كــــمــــا دعــــــــا رئـــــيـــــس كـــيـــنـــيـــا أوهـــــــــورو 
كـــيـــنـــيـــاتـــا إىل »تــــضــــامــــن عــــــاملــــــي«، فــيــمــا 
طــــالــــب نــــظــــره الـــســـنـــغـــايل مــــــايك ســـال 

بـ»عالم أكر عدالً وأكر تماسكاً«.
ولــــّخــــص رئـــيـــس الــــــــوزراء الــكــنــدي 
جــــــاســــــن تــــــــــــــرودو املـــــنـــــاســـــبـــــة بـــــقـــــولـــــه يف 
املـــــــؤتـــــــمـــــــر الـــــــصـــــــحـــــــايف »يـــــــتـــــــوجـــــــب عـــلـــيـــنـــا 
ــــنـــــا، ألنــــــنــــــا جـــمـــيـــعـــاً  الـــــعـــــمـــــل مـــــــع بـــــعـــــضـ

مرابطون«.
نيويورك ■ أ.ف.ب

خالل مؤتمر واسع لألمم المتحدة بغياب الواليات المتحدة والصين وروسيا

قادة 50 دولة يدعون إلى عالم يسوده 
»التعاون« في مرحلة ما بعد الوباء

16 مليون طفل في أميركا الالتينية ينضمون إلى الفقراء قبل نهاية العام

األمم المتحدة 
ًترجئ قمة المناخ 

عاما

رت منظمة األمم المتحدة 
ّ

حذ
للطفولة )يونيسف( والمنظمة 

غير الحكومية »سايف ذي 
تشلدرن«، أول من أمس، من أن 

16 مليون طفل إضافي 
سيصبحون فقراء بحلول نهاية 
عام 2020 في أميركا الالتينية 

ومنطقة الكاريبي، إذا لم 
 للتخفيف 

ً
تفعل الحكومات شيئا

من حدة األزمة االقتصادية 
الخطيرة الناجمة عن فيروس 

كورونا المستجد.
وفي المجموع، سيكون واحد 

 
ً
من كل طفلين )46%( فقيرا
بحلول نهاية العام بزيادة 

قدرها 22% مقارنة بعام 
2019، إذا لم تتخذ الدول 

المعنية تدابير »سريعة 
وواسعة النطاق« وفق ما 

قالت المنظمتان في بيان.
وأوضحت مستشارة السياسة 

االجتماعية لليونيسف في 
أميركا الالتينية ومنطقة 
الكاريبي مونيكا روبيو، 

»ستؤدي هذه الزيادة الكبيرة 
إلى عودة أميركا الالتينية 

ومنطقة الكاريبي إلى 
مستويات مماثلة لتلك التي 

كانت موجودة قبل نحو عقد، 
وستعكس التقدم الذي أحرز 

في هذا الشأن في معظم 
المنطقة خالل القرن الـ21«.

 للمنظمتين، فإن األزمة 
ً
ووفقا

االقتصادية الناتجة عن وباء 
»كوفيد-19« ستوسع بشكل 

ملحوظ الفجوة بين أطفال 
األسر الفقيرة وأطفال األسر 

الغنية، في حين من المتوقع 
أن ينخفض الناتج المحلي 

اإلجمالي في أميركا الالتينية 
ومنطقة الكاريبي بنسبة 

.%5.3
وقد تكون أميركا الجنوبية األكثر 
 مع زيادة تقارب 30% في 

ً
تضررا

األطفال الذين يعيشون ضمن 

 
ً
أسر فقيرة، بزيادة 11 مليونا

على عام 2019.
أما في منطقة الكاريبي، 

فيمكن أن تصل هذه الزيادة 
إلى 19% بينما قد تصل في 
أميركا الوسطى والمكسيك 

إلى 13%.وقالت مونيكا روبيو 
»هل سنسمح لألطفال بدفع 

فاتورة )كوفيد-19(؟«. وعلى 
األمد الطويل، هناك خطر متزايد 

يتمثل في إجبار األطفال على 
العمل أو أن يكونوا ضحايا 

للعنف أو يعانون مشكالت 
مرتبطة بالصحة العقلية.

مونتيفيديو À أ.ف.ب

قال مسؤولون إن جائحة 
»كورونا« دفعت األمم 
المتحدة إلى إرجاء قمة 

مناخية حاسمة حتى أواخر 
 
ً
عام 2021 بعدما كان مقررا

أن تستضيفها بريطانيا هذا 
العام.

وكانت القمة توصف بأنها 
أهم قمة تتعلق بالتغير 
المناخي منذ محادثات 

2015 التي تمخض عنها 
اتفاق باريس. وكان من 

المتوقع أن يستجيب فيها 
مئات من زعماء العالم 

للضغوط العامة من أجل 
اتخاذ إجراء عالمي أقوى، 

وذلك من خالل تقديم 
تعهدات بخفض انبعاث 

الغازات المسببة لظاهرة 
االحتباس الحراري بسرعة 

أكبر.
وقّررت هيئة المناخ التابعة 

لألمم المتحدة عقد القمة 
في الفترة من األول حتى 

الـ12 من نوفمبر 2021، 
وهي مواعيد اقترحتها 

الحكومة البريطانية.
وستظل مدينة جالسجو 

في اسكتلندا هي المدينة 
المضيفة، وستعقد قمة 

تحضيرية في إيطاليا.
نيويورك ■ رويترز

حظرت بعض الحكومات األوروبية 
دراسات أشارت إلى أن العقار قد هذا األسبوع استخدام العقار.

يسبب مخاطر كبيرة. ■رويترز

مؤتمر واسع لألمم المتحدة انعقد عبر الفيديو ناقش حلول تعزيز تمويل التنمية في فترة »كورونا« وما بعدها. ■ وام
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أوروبا تسّرع 
وتيرة رفع تدابير 
العزل ومخاوف 

في آسيا

ســـــــّرعـــــــت أوروبـــــــــــــــــا، أمـــــــــــس، وتـــــــــــرة رفـــــع 
إجـــــــراءات الـــعـــزل املـــفـــروضـــة لــلــحــّد من 
تــفــي فـــروس كــورونــا املــســتــجــّد الــذي 
ــــا الـــاتـــيـــنـــيـــة  يـــــواصـــــل انــــتــــشــــاره يف أمـــــركـ
ويسجل عدداً قياسياً من اإلصابات، 
بالتزامن مع عودة املخاوف إىل آسيا.

وخال خمسة أشهر، منذ ظهور 
ــــايـــــة ديـــــســـــمـــــر يف مـــديـــنـــة  الــــــــفــــــــروس نـــــهـ
ــــان )وســــــط الــــصــــن( وحـــتـــى أواخـــــر  ــ ووهـ
مايو، أودى وبــاء »كوفيد-19« بحياة 
أكــــــــر مــــــن 360 ألــــــــف شــــخــــص وأصــــــــاب 
أكر من 5.8 ماين شخص. وُيرّجح 
أن تـــكـــون هــــذه األعـــــــداد أقــــل بــكــثــر مــن 

األرقام يف الواقع.
ويؤثر تفي الــفــروس أيضاً عىل 
ــــنـــــت شــــــركــــــة ريــــنــــو  ــــلـ ــــاد. فـــــقـــــد أعـ ــ ــــــصـ ــتـ ــ ــ االقـ
ــــيـــــارات إلـــغـــاء  الـــفـــرنـــســـيـــة لـــصـــنـــاعـــة الـــــسـ
نــحــو 15 ألــــف وظــيــفــة يف الـــعـــالـــم بينها 
4600 يف فرنسا، مع تكييف القدرات 
اإلنــــــــــــــتــــــــــــــاجــــــــــــــيــــــــــــــة يف روســـــــــــــــــــيـــــــــــــــــــا وتــــــــعــــــــلــــــــيــــــــق 
مــــــــــشــــــــــروعــــــــــات يف املـــــــــــغـــــــــــرب ورومــــــــــانــــــــــيــــــــــا. 
وكــــــــــــــانــــــــــــــت حــــــلــــــيــــــفــــــتــــــهــــــا شـــــــــــركـــــــــــة نــــــيــــــســــــان 
ــــابـــــق  الـــــيـــــابـــــانـــــيـــــة أعـــــلـــــنـــــت يف الــــــــيــــــــوم الـــــسـ
إغاق مصنعها يف برشلونة يف إسبانيا 
وإلغاء نحو 20% من قدراتها بحلول 

عام 2023.
ــــي تـــــضـــــررت  ـــتـــ ـــ وتـــــــــواصـــــــــل أوروبـــــــــــــــــا الـ
كثراً جراء الوباء مع أكر من 175 ألفاً 
و760 وفــاة من أصــل أكــر من مليوين 
إصابة، تخفيف إجــراءات العزل بعد 
أن سّجلت تباطؤاً يف تفي الفروس.
وتـــــــــــبـــــــــــقـــــــــــى الــــــــــــــــــحــــــــــــــــــدود الـــــــــخـــــــــارجـــــــــيـــــــــة 
لـــاتـــحـــاد األوروبــــــــي مــغــلــقــة فــيــمــا ُيـــعـــاد 
فـــــتـــــح حـــــــــــــــدوده الــــــداخــــــلــــــيــــــة بـــــشـــــكـــــل غـــر 
مــنــّظــم. وقــالــت ميليندا شــنــيــدر، وهــي 
كــــنــــديــــة تــــبــــلــــغ 26 عــــــامــــــاً لــــــم تــــــــَر زوجــــهــــا 
الدانماريك منذ أكر من أربعة أشهر: 
ــــــب فــــــــعــــــــاً عــــــــــــدم الــــتــــمــــكــــن  ــــعـ ــ ــــــصـ »مــــــــــــن الـ

ببساطة من التقبيل واملعانقة«.
وتـــــــعـــــــيـــــــد الــــــنــــــمــــــســــــا فـــــــتـــــــح فـــــنـــــادقـــــهـــــا 
ومــــواقــــعــــهــــا الـــســـيـــاحـــيـــة يف حـــــن تــفــتــح 
تــــــركــــــيــــــا جـــــــزئـــــــيـــــــاً مـــــــســـــــاجـــــــدهـــــــا. وأعـــــلـــــنـــــت 
بــــريــــطــــانــــيــــا وفـــــرنـــــســـــا، أول مــــــن أمــــــس، 
إجـــــــــــــــــــــراءات جــــــــديــــــــدة يف إطـــــــــــــار تـــخـــفـــيـــف 

العزل.
ــــمــــــدارس  ــلــ ــ ــــمــــــحــــــت بـــــريـــــطـــــانـــــيـــــا لــ وســ
واملتاجر بإعادة فتح أبوابها اعتباراً من 
اإلثـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــن. ويف فــــــــــــــرنــــــــــــــســــــــــــــا، ســــــمــــــحــــــت 
الحكومة اعتباراً من الثاثاء، بإعادة 
ــــــق والـــــبـــــاحـــــات  ــــدائـ ــ ــــحـ ــ ــــتـــــح املـــــتـــــاحـــــف والـ فـ
الــــــــــخــــــــــارجــــــــــيــــــــــة لــــــــلــــــــمــــــــقــــــــاهــــــــي والـــــــــــحـــــــــــانـــــــــــات 
واملــــــــطــــــــاعــــــــم. وســــيــــتــــمــــكــــن الــــــســــــكــــــان مـــن 
ــــة أكــــــــــــر مـــــــــن 100  ــ ــــافـ ــ ــــــسـ الــــــتــــــنــــــقــــــل إىل مـ

كيلومرت من منازلهم.
وعـــــــــــــــقـــــــــــــــب اتــــــــــــهــــــــــــامــــــــــــهــــــــــــا بـــــــــالـــــــــتـــــــــاعـــــــــب 
بـــــــاإلحـــــــصـــــــاءات، نـــــشـــــرت أمــــــــس مـــديـــنـــة 
مــوســكــو، الـــبـــؤرة األســاســيــة لــلــوبــاء يف 
روســــــــــــيــــــــــــا، تــــــفــــــاصــــــيــــــل الـــــــــوفـــــــــيـــــــــات خـــــــال 

أبــريــل. ونسبت 636 وفــاة مباشرة إىل 
»كوفيد-19«، فيما اعترت الفروس 
ــــالـــــة  أحــــــــــــد أســـــــــبـــــــــاب الــــــــــوفــــــــــاة يف 925 حـ

أخرى.
يف اإلجـــمـــال، تـــويف 1561 شــخــصــاً 
مــصــابــاً بــفــروس كــورونــا املــســتــجــد، يف 
حن ال يشمل التعداد الرسمي سوى 
من يعتر أن سبب وفاتهم املباشر هو 

»كوفيد-19«.
وتـــشـــهـــد الــــقــــارة األمـــركـــيـــة تــفــشــيــاً 
سريعاً لفروس كورونا املستجد، مع 
تـــســـجـــيـــل أكــــــر مـــــن 1000 وفـــــــاة يف 24 
ســـــاعـــــة يف كــــــل مــــــن الــــــــواليــــــــات املــــتــــحــــدة 

والرازيل.
وســـــــــــّجـــــــــــلـــــــــــت الــــــــــــــــــواليــــــــــــــــــات املــــــــتــــــــحــــــــدة 
الدولة األكر تضرراً جراء الوباء )أكر 
مـــــــــن 1.7 مــــــلــــــيــــــون إصـــــــــــابـــــــــــة(، حـــصـــيـــلـــة 
ــــيـــــات يـــومـــيـــة ال تـــتـــعـــدى الـــــــــــ700 عــىل  وفـ
مـــــدى ثـــاثـــة أيـــــــام، لـــكـــن عـــــدد الـــوفـــيـــات 
عاود االرتفاع األربعاء والخميس مع 

تــــســــجــــيــــل عـــــــىل الــــــــتــــــــوايل 1401 و1297 
وفــــــــــاة. وتـــــــجـــــــاوزت الـــــبـــــاد عـــتـــبـــة الـــــــــ100 

ألف وفاة.
وبــــعــــد أن كــــتــــب تـــــغـــــريـــــدات وأعــــــاد 
نشر تغريدات أخرى أكر من 40 مرة 
بشأن موضوعات أخرى منذ تخطي الـ 
100 ألف وفاة من دون ذكر املوضوع، 
قّدم الرئيس األمريك دونالد ترامب، 
أول مـــــــــــن أمــــــــــــــــــس، الـــــــخـــــــمـــــــيـــــــس أخـــــــــــــــراً 

تعازيه ألقرباء ضحايا الوباء.
يف بـــنـــســـلـــفـــانـــيـــا، أثـــــــار صـــمـــت نـــائـــب 
جمهوري بشأن إصابته غضب النواب 

الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــن. وخــــــــافــــــــاً لــــنــــيــــويــــورك 
املدينة األكــر تضرراً يف العالم، بدأت 
واشنطن وهي نسبياً بمنأى عن تفي 

الفروس، أمس رفع القيود.
وسّجلت الرازيل أيضاً، أول من 
أمس، أكر من 1000 وفاة خال 24 
ساعة، لليوم السادس عىل التوايل، 
مــــا يـــرفـــع الــحــصــيــلــة اإلجـــمـــالـــيـــة إىل 26 
ألفاً و754. وأحصت الباد أيضاً عدداً 
قياسياً من اإلصابات خال 24 ساعة 
لــــــيــــــبــــــلــــــغ الـــــــــــعـــــــــــدد اإلجـــــــــمـــــــــايل   )26417(
لــــــإصــــــابــــــات نـــــحـــــو 440 ألــــــــفــــــــاً. ويف بـــلـــد 
يشهد نــقــصــاً يف أعـــداد الــفــحــوص، قد 
تــكــون األرقــــام الحقيقية أكــر بــــ15 مــرة 
مــن األعــــداد الــرســمــيــة، وفـــق مــا يقول 

علماء.
وتـــــرتافـــــق األزمــــــــة الـــصـــحـــيـــة أحـــيـــانـــاً 
مـــــــــع أزمــــــــــــــة غــــــــذائــــــــيــــــــة، كــــــمــــــا يـــــحـــــصـــــل يف 
شــمــال شـــرق الـــبـــاد. وتـــقـــول ألــســيــوين 
ألبانييس مؤسسة منظمة »أميغوس 

دي بــيــم« اإلنــســانــيــة »خـــال 26 عــامــاً، 
لــم أَر هـــذا الــقــدر مــن الــنــاس يعيشون 
ــــافـــــت »كـــل  يف قـــلـــق أو جــــائــــعــــن«. وأضـ

يشء توقف لكن الجوع مستمر«.
وســـّجـــلـــت دول عــــىل غــــــرار تــشــيــي 
والبرو مساء الخميس املايض أعداداً 
ــــيـــــة جـــــــــديـــــــــدة، األوىل مــــــــن حـــيـــث  ــــيـــــاسـ قـ
ــــــة مـــــــــن حـــيـــث  ـــيـ ـــ ـــانـ ـــ ـــثـ ـــ الــــــــوفــــــــيــــــــات )46( والـ

اإلصابات )5874(.
وهــــنــــاك دول أخـــــرى تــســيــطــر عــىل 
الــــوضــــع أكـــــر عــــىل غــــــرار بـــولـــيـــفـــيـــا )نــحــو 
300 وفــــــاة و5400 إصـــــابـــــة( وســتــعــلــن 
تــحــفــيــف إجـــــــــراءات الــــعــــزل اعــــتــــبــــاراً مــن 
االثــــنــــن املــــقــــبــــل. وأُطـــــلـــــق يف آســــيــــا وهـــي 
أول قـــــــارة تــــفــــّى فـــيـــهـــا الـــــوبـــــاء وكـــانـــت 
تــبــدو أنــهــا عــىل طــريــق السيطرة عليه، 

إنذاران بشأن موجة إصابات ثانية.
فـــــــقـــــــد أعـــــــــــــــــــادت كــــــــــوريــــــــــا الـــــجـــــنـــــوبـــــيـــــة 
الـــدولـــة الــتــي غــالــبــاً مـــا ُتــعــطــى نــمــوذجــاً 
إلدارتـــهـــا الـــوبـــاء، فـــرض قــيــود يف وقــت 
كــانــت تستعيد الــحــيــاة الطبيعية بعد 
أن كانت يف فراير الدولة األكر تضرراً 

بالوباء بعد الصن.
وبــعــد ارتــفــاع عــدد اإلصــابــات أول 
من أمس، أُغلقت الحدائق واملتاحف 
ألسبوعن وتــم تقليص عــدد التاميذ 
ــــمـــــة  ــــقـــــة الـــــعـــــاصـ ــــنـــــطـ يف الـــــــصـــــــفـــــــوف يف مـ
ســـــــــــيـــــــــــؤول. وتـــــــــــراجـــــــــــع عـــــــــــــدد اإلصــــــــــابــــــــــات 
الجديدة الجمعة إىل 58 بعد تسجيل 
79 إصـــابـــة يف الـــيـــوم الـــســـابـــق، يف أعــىل 
حـــــصـــــيـــــلـــــة إصـــــــــــابـــــــــــات يـــــــومـــــــيـــــــة يف قـــــــرابـــــــة 
ــــيـــــد  ــــتـــــعـ الــــــــــشــــــــــهــــــــــريــــــــــن. مـــــــــــــن جــــــــهــــــــتــــــــهــــــــا، سـ
ســــــريــــــانــــــكــــــا غــــــــــــــداً األحــــــــــــــد فـــــــــــرض تــــــدابــــــر 
عــــــــــزل، بـــــعـــــد تـــســـجـــيـــلـــهـــا أكـــــــــر حـــصـــيـــلـــة 
إصـــــابـــــات يـــومـــيـــة مــعــظــمــهــا يف صـــفـــوف 
املــــــــــواطــــــــــنــــــــــن الـــــــــــوافـــــــــــديـــــــــــن مـــــــــــن الــــــكــــــويــــــت 

وبحارة يف قاعدة قرب كولومبو.
عواصم ■ أ.ف..ب

فيروس كورونا يواصل انتشاره           
في أميركا الالتينية

زوجان يستمتعان بركوب الجندول في مدينة البندقية وسط تخفيف إلجراءات العزل العام.■ أ.ف.ب

الحدود الخارجية لالتحاد األوروبي 
مغلقة فيما ُيعاد فتح حدوده 

م.
ّ
الداخلية بشكل غير منظ

شائعات حول »كوفيد-19« تثير موجة من العنف في قرية مكسيكية
تعّرض مبنى بلدية ومنشآت 

أخرى لهجوم، أول من أمس، 
خالل موجة من العنف في 

قرية يعيش فيها سكان 
أصليون في المكسيك، بعد 

انتشار شائعات مرتبطة 
بفيروس كورونا المستجد على 
موقع »فيس بوك« للتواصل 

 للسلطات 
ً
االجتماعي، وفقا

المحلية.
وقال حاكم والية تشياباس 
)جنوب( روتيليو إسكاندون، 

في مقطع فيديو على 
موقع التواصل االجتماعي، إن 

 حاولوا خداع 
ً
»نحو 30 شخصا

الناس في فينوستيانو كارانزا 
وجعلهم يعتقدون أن وباء 
)كوفيد-19( غير موجود«.

وقد بدأ الهجوم على مبنى 
البلدية ومبنى تجاري وثالثة 

منازل عقب منشور على 
»فيس بوك« نقلته وسائل 

إعالم محلية، يؤكد أن 
»فيروس كورونا غير موجود« 

وأن طائرة من دون طيار 
أسقطت األحد فيما كانت تنشر 

 أبيض يتسبب في 
ً
مسحوقا

جفاف الرئتين.
وهذا المنشور المملوء 

 
ً
بالتلميحات السياسية، أكد أيضا

 »
ً
 كيميائيا

ً
أن هناك »هجوما

برعاية السلطات اإلقليمية ضد 
إتنية تزوتزيل.

وهذه ليست الموجة األولى 
من العنف المسجلة في 
المكسيك منذ بداية أزمة 

الوباء.
فقد حصلت اضطرابات أخرى 

في مناطق ضمن واليتي 
ميتشواكان )غرب( وأواكساكا 

)جنوب( خالل عمليات تطهير 
وتعقيم.

والمكسيك التي يعيش فيها 
120 مليون نسمة، هي ثاني 
دولة في أميركا الالتينية من 

حيث عدد الوفيات بوباء 
»كوفيد-19« بعد البرازيل.
مكسيكو سيتي ■ أ.ف.ب

كوريا الجنوبية أعادت 
فرض قيود في وقت 
كانت تستعيد الحياة 

الطبيعية.

 من العاملين بمجال الرعاية الصحية
ً
يستفيد منها 11 ألفا

مساعدات طبية إماراتية إلى السودان لتعزيز 
جهودها في مكافحة انتشار »كورونا«

أرســـــــــلـــــــــت دولـــــــــــــــة اإلمـــــــــــــــــــــــــــارات، أمـــــــــس، 
طائرة مساعدات تحتوي عىل 11 طناً 
من اإلمدادات الطبية إىل السودان، 
لدعمها يف الحد من انتشار فروس 
كورونا املستجد، يستفيد منها أكر 
مـــن 11 ألـــفـــاً مـــن الــعــامــلــن يف مــجــال 
الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة لــتــعــزيــز جــهــودهــم 

يف احتواء انتشار الفروس.
وقـــــــــــــــــــــــــــــال ســــــــــــفــــــــــــر الــــــــــــــــــــدولــــــــــــــــــــة لــــــــــــدى 
جـــمـــهـــوريـــة الــــــســــــودان، حـــمـــد مــحــمــد 
حــــــــمــــــــيــــــــد الـــــــــجـــــــــنـــــــــيـــــــــبـــــــــي: »تــــــــــــقــــــــــــف دولـــــــــــــــة 
اإلمــــــــــــــــــــــارات إىل جـــــــانـــــــب الـــــــــــســـــــــــودان يف 
ــــهــــــة أحـــــــــد الـــــتـــــحـــــديـــــات الــــعــــاملــــيــــة  مــــــواجــ
األكــــر إلـــحـــاحـــاً عـــىل الــصــحــة واألمــــن. 
ومــــــــع إيــــــصــــــال املــــــســــــاعــــــدات )أمــــــــــس(، 
فإن هدفنا هو أن يكون العاملون يف 

مجال الرعاية الصحية يف الخطوط 
ــــزيـــــن  ــــهـ األمـــــــــامـــــــــيـــــــــة يف الــــــــــــــســــــــــــــودان مـــــجـ
بــــــــشــــــــكــــــــل أفــــــــــــضــــــــــــل ملــــــــكــــــــافــــــــحــــــــة الــــــــــــوبــــــــــــاء 
والــتــغــلــب عــىل هـــذه األزمـــــة«. وكــانــت 
دولـــــــــــــــة اإلمـــــــــــــــــــــــارات أرســـــــــلـــــــــت الــــشــــحــــنــــة 
األوىل إىل الــــــــــســــــــــودان يف 22 أبـــــريـــــل 
املــــــــــــــــــــايض، تـــــــضـــــــم ســــــبــــــعــــــة أطــــــــــنــــــــــان مــــن 
ــيـــــة ملــــــســــــاعــــــدة نـــحـــو  ــ ــبـ ــ اإلمــــــــــــــــــــــدادات الـــــطـ
مـــــــجـــــــال  الـــــــــعـــــــــامـــــــــلـــــــــن يف  مـــــــــــــن   7000

الرعاية الصحية.
ــــارات قــّدمــت  ُيـــذكـــر أن دولــــة اإلمـــ
ــــــر مـــــن 668 طــــنــــاً مــن  حــــتــــى الـــــيـــــوم أكـ
املـــــــــســـــــــاعـــــــــدات ألكــــــــــــر مـــــــــن 58 دولــــــــــــة، 
ــــا نــــــحــــــو 668 ألــــــــفــــــــاً مـــن  ــــنـــــهـ اســــــتــــــفــــــاد مـ
العاملن يف مجال الرعاية الصحية.

أبوظبي ■ وام

اإلمارات أرسلت الشحنة األولى إلى السودان في 22 أبريل الماضي. 
■وام

خفض مرتبات رئيس ووزراء بيرو 
لمساعدة ضحايا »كوفيد-19«

ســــــتــــــخــــــضــــــع مـــــــــرتـــــــــبـــــــــات رئــــــــــيــــــــــس بــــــــرو 
ــــار  ــــبــ مــــــــارتــــــــن فــــــــيــــــــزكــــــــارا، ووزرائــــــــــــــــــــه وكــ
مــــــســــــؤولــــــيــــــه لــــلــــتــــخــــفــــيــــض مـــــــــن أجــــــل 
مساعدة أقارب العاملن يف املجال 
الــــــــــصــــــــــحــــــــــي الــــــــــــــذيــــــــــــــن تــــــــــــــوفــــــــــــــوا بـــــســـــبـــــب 
»كــــوفــــيــــد-19«، وفـــقـــاً ملـــرســـوم صــدر 

أول من أمس.
وســتــبــلــغ نــســبــة الـــخـــفـــض الـــذي 
يستمر لثاثة أشهر 15% يف املرتبات 
التي تبدأ من 20 ألف سول )5820 
دوالراً أمركياً( و10% يف املرتبات 

ــــبـــــدأ مـــــن 15 ألـــــــف ســــول  ــــتـــــي تـ الـ
)4362 دوالراً(.

وســـــــجـــــــلـــــــت بـــــــــــــرو أكـــــــــــــر مــــن 
135 ألــف إصــابــة بـــ»كــوفــيــد-19« 
و3983 حالة وفاة، ما يجعلها 

ثــاين دولـــة يف أمركا 
الـــــــاتـــــــيـــــــنـــــــيـــــــة بــــهــــا 
أكـــر عـــدد من 

حاالت 

اإلصــــــــــــابــــــــــــة بـــــــــــفـــــــــــروس كــــــــــــورونــــــــــــا بــــعــــد 
الـــــــــــــــــــــرازيـــــــــــــــــــــل. وبــــــــــــــخــــــــــــــاف الــــــــــــــــرازيــــــــــــــــل، 
استجابت برو بقوة لـ»كوفيد-19«، 
لـــــــــكـــــــــن الــــــــــقــــــــــيــــــــــود لـــــــــــــم تـــــــمـــــــنـــــــع انـــــــتـــــــشـــــــار 
ــــفـــــروس بــــن األشـــــخـــــاص الـــفـــقـــراء  الـ
الــــــــــــــــــــذيــــــــــــــــــــن يــــــــــــعــــــــــــيــــــــــــشــــــــــــون يف مـــــــــنـــــــــاطـــــــــق 
مــــــــــــــزدحــــــــــــــمــــــــــــــة، والــــــــــــــــــذيــــــــــــــــــن اليـــــــــــــــزالـــــــــــــــون 
مجرين عىل الخروج لكسب لقمة 

العيش.
ليما ■ د.ب.أ

رئيس بيرو 
مارتن فيزكارا. 

■أرشيفية
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شــهــدت جــبــهــات شـــرق مــديــنــة الــحــزم 
يف الجوف اليمنية معارك عنيفة بني 
قــــــوات الـــجـــيـــش والـــقـــبـــائـــل مــــن جــهــة، 
وميليشيات الحويث من جهة أخرى، 
ــــائــــــر  تــــــــكــــــــبــــــــدت خــــــــالــــــــهــــــــا األخـــــــــــــــــــــــرة خــــــســ
كــبــرة، فيما وصلت الــقــوات اليمنية 
إىل تـــــــخـــــــوم مــــــديــــــنــــــة الـــــــــحـــــــــزم عــــاصــــمــــة 
ــــع اســــتــــمــــرار الـــعـــمـــلـــيـــات  املــــحــــافــــظــــة، مـ
العسكرية يف جبهات صعدة وحجة 
والبيضاء والضالع وتعز، ومواصلة 
الــخــروقــات الــحــوثــيــة لــلــهــدنــة األمــمــيــة 

يف الساحل الغربي.
ويف التفاصيل تواصلت املعارك 
الـــــــــعـــــــــنـــــــــيـــــــــفـــــــــة بــــــــــــــــني الـــــــــــجـــــــــــيـــــــــــش الـــــــيـــــــمـــــــنـــــــي 
ــــائــــــل مـــــــن جــــــهــــــة، ومــــيــــلــــيــــشــــيــــات  ــــبــ ــــقــ والــ
ــــهـــــات الـــــــجـــــــوف لـــلـــيـــوم  ــبـ ــ الـــــــحـــــــويث يف جـ
ــــقـــــدم  الـــــــــثـــــــــاين عـــــــــى الــــــــــــتــــــــــــوايل، وســــــــــــط تـ
لــلــجــيــش نــحــو مــديــنــة الـــحـــزم عــاصــمــة 

املحافظة.
وتأيت عمليات الجيش والقبائل 
يف الــــــــــجــــــــــوف بـــــــعـــــــد أيــــــــــــــــام مــــــــــن وصــــــــــول 
تــــــــــــعــــــــــــزيــــــــــــزات عــــــــســــــــكــــــــريــــــــة ضــــــــخــــــــمــــــــة إىل 
جــــــبــــــهــــــات الــــــــجــــــــوف بـــــــهـــــــدف اســــــتــــــعــــــادة 
الـــحـــزم مـــن مــيــلــيــشــيــات الـــحـــويث الــتــي 
تعيث فساداً يف املدينة منذ اقتحامها 

مطلع مارس املايض.
وذكــــــــــــــــــــرت مــــــــــصــــــــــادر مـــــــيـــــــدانـــــــيـــــــة أن 
الــــــجــــــيــــــش والـــــــقـــــــبـــــــائـــــــل شــــــــنــــــــوا هـــــجـــــومـــــاً 
مــــــعــــــاكــــــســــــاً عـــــــــى مـــــــــواقـــــــــع مــــيــــلــــيــــشــــيــــات 
ــــقـــــدم نــحــو  ــتـ ــ الــــــحــــــويث الـــــتـــــي حــــــاولــــــت الـ
مــــواقــــع الـــجـــيـــش يف مــنــطــقــة الـــجـــدافـــر 
شـــــرق مـــديـــنـــة الــــحــــزم، مـــشـــرة إىل أن 
ــــبـــــائـــــل واصـــــــلـــــــوا الــــتــــقــــدم  الــــجــــيــــش والـــــقـ

نـــحـــو تــــخــــوم مـــديـــنـــة الـــــحـــــزم الـــشـــرقـــيـــة 
مــــــع اســـــتـــــمـــــرار املـــــــعـــــــارك الــــعــــنــــيــــفــــة بــني 

الجانبني بمحاور عدة.
ــــارت املـــصـــادر إىل أن املــنــاطــق  وأشــ
الواقعة بني الحزم ومعسكر اللبنات 
تـــــــشـــــــهـــــــد مـــــــــــــعـــــــــــــارك هـــــــــــــي األعـــــــــــــنـــــــــــــف بـــــني 
الــــــــجــــــــانــــــــبــــــــني، وســـــــــــــط تــــــــقــــــــدم لــــلــــجــــيــــش 
والــقــبــائــل الـــذيـــن تــمــكــنــوا مـــن إعــطــاب 
وتـــــــــــــــــدمـــــــــــــــــر آلـــــــــــــــــيـــــــــــــــــات عــــــــــســــــــــكــــــــــريــــــــــة عــــــــــــدة 
لـــــــلـــــــمـــــــيـــــــلـــــــيـــــــشـــــــيـــــــات وغــــــــنــــــــيــــــــمــــــــة أخــــــــــــــــــرى، 
وتكبيدهم خسائر كبرة يف األرواح، 

وأسر آخرين.
وذكــــــــــــــــــــــــــــــرت املــــــــــــــــــصــــــــــــــــــادر أن قــــــــــــــــوات 
ـــــل نـــــــفـــــــذوا يف وقـــــت  ــــائـ ـــبــ ــ ـــــقـ الـــــجـــــيـــــش والـ

مــتــأخــر مـــن لــيــل الــخــمــيــس الــجــمــعــة، 
عـــمـــلـــيـــة اســــــتــــــدراج نـــاجـــحـــة لــــعــــدد مــن 
عـــــــــنـــــــــاصـــــــــر املــــــــيــــــــلــــــــيــــــــشــــــــيــــــــات تـــــــــــــم خــــــالــــــهــــــا 
اســــتــــعــــادة ثــــــاث ســـــيـــــارات عــــى مــتــنــهــا 
عـــــــــــيـــــــــــارات رشـــــــــــاشـــــــــــة، كـــــــمـــــــا تــــــــــم تـــــدمـــــر 
أربـــــــعـــــــة أخــــــــــــرى ومـــــقـــــتـــــل وإصـــــــــابـــــــــة مـــن 

كانوا عى متنها، وأسر آخرين.
املــــــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــــادر إىل أن  وأشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارت 
املــــيــــلــــيــــشــــيــــات دفـــــعـــــت أخــــــــــــراً بـــعـــنـــاصـــر 
حــوثــيــة تــم اســتــقــدامــهــم مــن املحويت 
وحــــــــــجــــــــــة وتـــــــــهـــــــــامـــــــــة إىل املـــــــنـــــــطـــــــقـــــــة غــــر 
مؤهلني للقتال بعد التغرير بهم، ما 
مـــكـــن الـــجـــيـــش مــــن أســـــر أعـــــــداد كــبــرة 

منهم معظمهم صغار السن.

ويف صعدة لقي عدد من عناصر 
الحويث مصرعهم وأصيب آخرون يف 
غـــارات ملــقــاتــات الــتــحــالــف استهدفت 
تــحــركــات لــهــم يف جــبــهــة كــتــاف الــبــقــع 
فـــجـــر أمـــــس، وفـــقـــاً ملـــصـــادر مــيــدانــيــة، 
مؤكدة استهداف مقاتات التحالف 
ــــيـــــات عـــســـكـــريـــة كــــانــــت مـــتـــجـــمـــعـــة يف  آلـ
مــــحــــور كـــــتـــــاف، مـــــا أدى إىل تـــدمـــرهـــا 
بــدقــة عالية ومــصــرع وإصــابــة عناصر 

حوثية كانوا يف املوقع املستهدف.
وأوضـــــحـــــت املـــــصـــــادر أن الـــقـــيـــادي 
الــحــويث املكنى أبوزينب املــاخــذي لقي 
مـــــــــصـــــــــرعـــــــــه يف الـــــــعـــــــمـــــــلـــــــيـــــــة إىل جـــــــانـــــــب 
قــيــادات كبرة مــن بيت الشامي أحد 

األســـــــر املــــقــــربــــة مــــن زعــــيــــم املــيــلــيــشــيــات 
عبدامللك الحويث.

ويف حـــــــــجـــــــــة قـــــــصـــــــفـــــــت مـــــــقـــــــاتـــــــات 
التحالف بأربع غارات موقعاً عسكرياً 
لــــلــــمــــيــــلــــيــــشــــيــــات يف مـــــــدیـــــــریـــــــة حـــــــــرض، 
ــــثـــــاث غـــــــــــارات مـــنـــصـــات  واســــتــــهــــدفــــت بـ
ــــر  ــ ــــجـ ــ إطـــــــــــــــــــــاق صـــــــــــــــواريـــــــــــــــخ يف مـــــــــــــــــــــــــزارع الـ
بمديرية حران، ما أدى إىل تدمرها.

ويف البيضاء واصلت ميليشيات 
الحويث إرسال تعزيزات عسكرية إىل 
محيط مديرية ردمان آل عواض عى 
خــلــفــيــة الـــتـــصـــعـــيـــد بــيــنــهــا وبـــــني قــبــائــل 
ــــكـــــف  ــــنـ املـــــــــديـــــــــريـــــــــة الــــــــتــــــــي لـــــــبـــــــت دعــــــــــــــــوة الـ

القبيل.

ــــهـــــة  ــبـ ــ ويف الــــــــــضــــــــــالــــــــــع شـــــــــــهـــــــــــدت جـ
ـــالــــــع مـــــواجـــــهـــــات  ــ ــــضـ مــــــريــــــس شــــــمــــــال الــ
عـــــــنـــــــيـــــــفـــــــة فـــــــــجـــــــــر أمــــــــــــــــــس بـــــــــــــني الـــــــــــقـــــــــــوات 
املـــــــــشـــــــــركـــــــــة واملـــــــيـــــــلـــــــيـــــــشـــــــيـــــــات الــــــحــــــوثــــــيــــــة 
ــــلــــــف أنــــــــــــــواع  ــتــ ــ ــــخــ اســـــــتـــــــخـــــــدمـــــــت فــــــيــــــهــــــا مــ
األســــلــــحــــة، تـــــم خـــالـــهـــا كـــســـر هـــجـــوم 
حــــــــــويث بــــــاتــــــجــــــاه مــــــــواقــــــــع املــــــشــــــركــــــة يف 

املنطقة.
يف األثـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــاء دفــــــــــــــعــــــــــــــت الــــــــــــــقــــــــــــــوات 
املــــــشــــــركــــــة بــــــتــــــعــــــزيــــــزات إىل الــــخــــطــــوط 
األمــامــيــة لــجــبــهــات شــمــال الــضــالــع يف 
إطـــــــــــــــــــــار اســــــــــــتــــــــــــعــــــــــــداداهــــــــــــا ملــــــــــواجــــــــــهــــــــــة أي 
ــــلـــــل وهــــــجــــــمــــــات حــــوثــــيــــة  ــــيـــــات تـــــسـ ــــلـ عـــــمـ

باتجاه حجر والفاخر.
ويف الحديدة واصلت امليليشيات 
اســتــهــدافــهــا ملـــواقـــع املــشــركــة والــقــرى 
الــســكــنــيــة واملـــــــزارع يف جــبــهــات جــنــوب 
الـــــــــــحـــــــــــديـــــــــــدة طــــــــــالــــــــــت مــــــــنــــــــاطــــــــق الــــــــــفــــــــــازة 
والجبلية والطور يف التحيتا، وأخرى 
ــــا طــــــال  ــــمــ بــــــاتــــــجــــــاه مـــــــركـــــــز املــــــــديــــــــريــــــــة، كــ
االســــــتــــــهــــــداف شـــــمـــــال مـــــديـــــريـــــة حـــيـــس 

املجاورة.
وأكــــــــــــــــــــــدت مـــــــــــصـــــــــــادر مــــــــيــــــــدانــــــــيــــــــة يف 
الــــــــســــــــاحــــــــل الــــــــغــــــــربــــــــي تــــــمــــــكــــــن الــــــــقــــــــوات 
املـــشـــركـــة مــــن الـــتـــعـــامـــل مــــع هــجــمــات 
حــوثــيــة عـــدة خـــال الــيــومــني املــاضــيــني 
يف مـــــــــــــــنـــــــــــــــاطـــــــــــــــق الــــــــــــتــــــــــــحــــــــــــيــــــــــــتــــــــــــا وحــــــــــــيــــــــــــس 
والـــــــــدريـــــــــهـــــــــمـــــــــي ومـــــــــديـــــــــنـــــــــة الـــــــــحـــــــــديـــــــــدة، 
وتــمــكــنــت مـــن إخـــمـــاد مـــصـــادر الـــنـــران 
وإفــــــشــــــال مــــــحــــــاوالت تـــســـلـــل لــعــنــاصــر 
ــــاتـــــجـــــاه الـــــدريـــــهـــــمـــــي، وشــــــرق  حــــوثــــيــــة بـ

مدينة الصالح يف الحديدة.
صنعاء ■ اإلمارات اليوم

مصرع عدد من عناصر الحوثي في غارات 
لمقاتالت التحالف استهدفت تحركات 
لهم في جبهة كتاف البقع بصعدة.

عمليات عسكرية وغارات في جبهات عدة

وصول الجيش اليمني 
إلى تخوم مدينة 
الحزم في الجوف

قوات الشرعية اليمنية كبدت الميليشيات الحوثية خسائر فادحة في الجبهات. ■ أرشيفية

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

تسجيل، 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في أربع 
محافظات يمنية، لترتفع عدد الحاالت المسجلة إلى 278 حالة.
وذكرت اللجنة في تغريدة على »تويتر«، أنه »تم تسجيل ست 

حاالت إصابة جديدة في حضرموت، إضافة إلى حالتين في لحج، 
وخمس في شبوة، وثماٍن في تعز، فيما تم تسجيل حالة في 

محافظة حضرموت«.
كما أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة الوباء أن حاالت 

الوفاة بلغت 59 حالة.
عدن ■ اإلمارات اليوم
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اتـــــــــــهـــــــــــم مـــــــــــوقـــــــــــع »تـــــــــــــــويـــــــــــــــر« لـــــــلـــــــتـــــــواصـــــــل 
االجـــتـــمـــاعـــي أمـــــس الـــرئـــيـــس األمـــــريك 
ــــــب »بــــتــــمــــجــــيــــد الــــعــــنــــف«  ــــرامـ ــ دونــــــــالــــــــد تـ
وألــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــق بــــــــــــــتــــــــــــــغــــــــــــــريــــــــــــــدة لــــــــــــــــــــه تـــــــتـــــــعـــــــلـــــــق 
باالضطرابات يف مينيابوليس تنبيهاً 
يفيد بأن املوقع يخيل مسؤوليته عن 
الـــــــتـــــــغـــــــريـــــــدة الــــــــتــــــــي قـــــــــــــال إنــــــــهــــــــا تــــنــــتــــهــــك 

قواعده. 
وكــــــــــــتــــــــــــب تــــــــــــــرامــــــــــــــب يف تــــــــغــــــــريــــــــدتــــــــه 

»هؤالء 
الرعاع 

يـــشـــوهـــون ذكــــــرى جــــــورج فـــلـــويـــد ولـــن 
أســـمـــح بــــحــــدوث ذلــــــك. تـــحـــدثـــت لــلــتــو 
مـــــع الــــحــــاكــــم تـــيـــم والـــــــز وأخـــــرتـــــه بـــأن 
الجيش معه قلباً وقــالــبــاً. سنسيطر 
ــــا يــــبــــدأ  ــــنـــــدمـ ــــكـــــن عـ عـــــــى أي صـــــعـــــوبـــــة لـ
الــــــــــــســــــــــــلــــــــــــب والــــــــــــــنــــــــــــــهــــــــــــــب يـــــــــــــــبـــــــــــــــدأ إطــــــــــــــــــاق 

الرصاص. شكراً لكم«. 
ــــد مــــــمــــــكــــــنــــــاً قـــــــــــــراءة  ــ ــــعـ ــ واآلن لــــــــــم يـ
ــــغــــــط عـــى  رســــــــالــــــــة تــــــــرامــــــــب دون الــــــضــ
تــنــبــيــه يــقــول »هــــذه الــتــغــريــدة 
تــــــــنــــــــتــــــــهــــــــك قـــــــــــــــواعـــــــــــــــد )تـــــــــــــويـــــــــــــر( 
املتعلقة بتمجيد العنف«، 
لــــكــــن »تــــــويــــــر« قـــــــرر أن بـــقـــاء 
هـــــــذه الــــتــــغــــريــــدة مــــتــــاحــــة قــد 

يكون يف الصالح العام.
وأضــــــــــــــــــــــرم مـــــــتـــــــظـــــــاهـــــــرون 
ــــيـــــس يف  الــــــــنــــــــار مــــــســــــاء الـــــخـــــمـ
مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــركـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــن 
بــــمــــيــــنــــيــــابــــولــــيــــس يف 
لــــــــــيــــــــــلــــــــــة ثــــــــــــالــــــــــــثــــــــــــة مــــــن 
املــــــــــــــــــــــــــــــواجــــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــــات مــــــــــع 
الـــشـــرطـــة عـــقـــب وفــــاة 
رجـــــــــــل أســــــــــــــود نـــتـــيـــجـــة 
إيقافه بطريقة خشنة 

من طرف الشرطة.
وتــــــظــــــاهــــــر اآلالف 
يف األحــــيــــاء الــشــمــالــيــة 
لــــــــــــلــــــــــــمــــــــــــديــــــــــــنــــــــــــة قـــــــــــــــبـــــــــــــــل أن 
يــتــجــاوز بــعــضــهــم الــحــواجــز 

التي تحمي املبنى ويكسروا زجاجه.
وغادر عناصر األمن املبنى، وفق 
مــــــــا أفــــــــــــــــادت الــــــــشــــــــرطــــــــة. ويف ســـلـــســـلـــة 
تـــــــغـــــــريـــــــدات قــــــــــال مــــــوقــــــع »تـــــــــويـــــــــر« إنـــــه 
اتخذ هذا القرار »بهدف منع اآلخرين 
مــــن اســـتـــلـــهـــام أفــــكــــار الرتــــكــــاب أعـــمـــال 
عنف«. وأضاف أن مستخدمي املوقع 
اليزال يمكنهم »إعادة نشر التغريدة 
مــــع الــتــعــلــيــق عــلــيــهــا لـــكـــن ال يــمــكــنــهــم 
اإلعــجــاب بــهــا أو الـــرد عليها أو إعـــادة 

نشرها فحسب«. 
ووضــــــــــــــع »تــــــــــويــــــــــر« إشـــــــــــــــــــارات عـــى 
تـــغـــريـــدات تـــرامـــب أول مــــرة الـــثـــاثـــاء، 
عـــــــــــر إضـــــــــــافـــــــــــة رســـــــــــالـــــــــــة عــــــلــــــيــــــهــــــا تــــــقــــــول 

»تحّقق من الوقائع«.
ــــريــــــدات  ــــغــ ــــلــــــت اإلشـــــــــــــــــــــارات تــ ــــمــ وشــ
اعـــتـــر فــيــهــا تـــرامـــب أن الــتــصــويــت عــر 
الريد يشتمل عى »غّش« بالضرورة 
ألنــــــــه قـــــابـــــل لــــلــــتــــاعــــب، وهــــــــي مـــســـألـــة 
شـــــــــــديـــــــــــدة الـــــــحـــــــســـــــاســـــــيـــــــة مـــــــــــع اقـــــــــــــــراب 

االنتخابات الرئاسية هذا العام. 
ونـــتـــيـــجـــة تـــعـــامـــل مــــوقــــع »تــــويــــر« 
مـــع تــغــريــداتــه، وّقــــع الــرئــيــس تــرامــب 
أول من أمس أمراً تنفيذياً يهدف اىل 
الــــحــــد مـــــن الـــحـــصـــانـــة الـــقـــانـــونـــيـــة الـــتـــي 
تــــــــــتــــــــــمــــــــــتــــــــــع بـــــــــــــهـــــــــــــا مـــــــــــــــــــواقـــــــــــــــــــع الـــــــــــــتـــــــــــــواصـــــــــــــل 
االجــــــــتــــــــمــــــــاعــــــــي لــــــجــــــهــــــة الــــــــــرقــــــــــابــــــــــة الــــــتــــــي 

تمارسها عى املحتوى لديه.
واشنطن ■ وكاالت

أخلى مسؤوليته عن تغريدة لترامب بشأن أحداث مينيابوليس

»تويتر« يتهم الرئيس األميركي 
بـ»تمجيد العنف«

عرض صفحة »تويتر« لرئيس الواليات 
المتحدة دونالد ترامب على هاتف 

محمول في فاسا بفنلندا. À أ.ف.ب

لقي ثــاثــة مــن حــرس الــحــدود يف 
إيـــران حتفهم يف اشــتــبــاك مسلح 
ــــــة وعـــــــــدد مــن  ــــــدوديـ بــــــني دوريـــــــــــة حـ
املــــســــلــــحــــني، حـــســـبـــمـــا ذكـــــــر مـــوقـــع 
الــــشــــرطــــة اإلخــــــبــــــاري اإليــــــــــراين عــى 
اإلنــــرنــــت أمــــــس. وقــــــال املــــوقــــع إن 
دوريـــــــــــــــــة مـــــــــن حــــــــــــرس الــــــــــحــــــــــدود يف 
مدينة سردشت التابعة ملحافظة 
كــــردســــتــــان اشـــتـــبـــكـــت مـــــع عــصــابــة 
خـــــارجـــــة عـــــن الــــقــــانــــون يف املــنــطــقــة 

الحدودية بغرب الباد.
وأوضــــــــــح الــــتــــقــــريــــر أن »عــــــــدداً 
مـــــــــــــن املــــــــســــــــلــــــــحــــــــني قـــــــــتـــــــــلـــــــــوا يف هـــــــــذا 
االشــــتــــبــــاك«. ويف تــصــريــح لــوكــالــة 
أنــــــــــبــــــــــاء الـــــــجـــــــمـــــــهـــــــوريـــــــة اإلســـــــامـــــــيـــــــة 
»إرنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا« قــــــــــــــــــــــــال حـــــــــــــــاكـــــــــــــــم مــــــــديــــــــنــــــــة 
سردشت، أقىص نخيش بور، إن 
ثاثة من حرس الحدود التابعني 
لدورية حدودية يف هذه املدينة، 
اشـــتـــبـــكـــوا فـــجـــر أمـــــس مــــع عــصــابــة 
مسلحة يف منطقة »غــوريــلــكــه«، 
الــــــــــــــتــــــــــــــي تـــــــــــقـــــــــــع عـــــــــــــــــى مـــــــــــســـــــــــافـــــــــــة 20 

كيلومراً عن املدينة.
وتــــــــــــــقــــــــــــــع مـــــــــــديـــــــــــنـــــــــــة ســـــــــــردشـــــــــــت 
الــــــــــــحــــــــــــدوديــــــــــــة إىل الــــــــــجــــــــــنــــــــــوب مـــــن 
مــــــحــــــافــــــظــــــة أذربــــــــــيــــــــــجــــــــــان الـــــغـــــربـــــيـــــة 
وتـــــشـــــرك يف حــــــــدود بـــــطـــــول 100 

كيلومر مع العراق.
طهران  ■ د.ب.أ

مقتل 3 من حرس 
الحدود اإليراني 

في اشتباك مع 
مسلحين

عـــــــــرضـــــــــت الــــــــــــــواليــــــــــــــات املــــــــتــــــــحــــــــدة أمـــــــس 
مــكــافــأة تــصــل إىل ثــاثــة مــايــني دوالر 
لـــــــلـــــــحـــــــصـــــــول عــــــــــــى مــــــــعــــــــلــــــــومــــــــات ُتـــــتـــــيـــــح 
اعتقال مسؤول يف تنظيم »داعش«، 
مـــــكـــــلـــــف بــــــــــــاإلشــــــــــــراف عـــــــــى تــــســــجــــيــــات 
الــــــفــــــيــــــديــــــو لـــــعـــــمـــــلـــــيـــــات إعـــــــــــــــــدام نــــفــــذهــــا 
الــــتــــنــــظــــيــــم اإلرهـــــــــــابـــــــــــي. واملـــــــطـــــــلـــــــوب هـــو 
ــــمــــــه  األردين أبــــــوبــــــكــــــر الـــــــغـــــــريـــــــب، واســ
الـــــــحـــــــقـــــــيـــــــقـــــــي مـــــــحـــــــمـــــــد خـــــــــضـــــــــر مـــــــــوىس 
رمـــــــــضـــــــــان. وقــــــــالــــــــت وزارة الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
األمركية يف بيان إن الغريب »أشرف 
عــى تــنــظــيــم وتــنــســيــق وإنـــتـــاج الــعــديــد 
ــــو واملـــــــنـــــــشـــــــورات  ــيــــــديــ ــ ــــفــ ـــــع الــ ـــاطـ ـــــقـــ مــــــــن مـ
ــــاهـــــد  الــــــــدعــــــــائــــــــيــــــــة الــــــــتــــــــي تـــــضـــــمـــــنـــــت مـــــشـ
ــــيـــــة وقــــاســــيــــة  تـــــعـــــذيـــــب وإعـــــــــــــــدام وحـــــشـ
ملــــــدنــــــيــــــني أبـــــــــــــريـــــــــــــاء«. وأثــــــــــــــــــــارت مــــقــــاطــــع 

الــــفــــيــــديــــو الــــدعــــائــــيــــة هـــــــــذه، خـــصـــوصـــاً 
مـــــشـــــاهـــــد قـــــطـــــع الـــــــــــــــــرأس، ذعــــــــــــــراً لـــــدى 
املــجــتــمــع الــــــدويل وســـمـــحـــت لــلــتــنــظــيــم 
اإلرهابي بجذب عناصر جدد من كل 
أنـــحـــاء الــعــالــم. وُقـــتـــل زعــيــم التنظيم 
أبـــــــــوبـــــــــكـــــــــر الـــــــــــبـــــــــــغـــــــــــدادي خــــــــــــــال عــــمــــلــــيــــة 
ــــيــــــة يف شــــــمــــــال غـــــرب  عــــســــكــــريــــة أمــــــركــ
ــــا ســيــطــر  ســــــوريــــــة يف أكـــــتـــــوبـــــر. وبـــــعـــــدمـ
ــــلـــــث  عــــــــــــــــام 2014 عــــــــــــى مــــــــــــا يُــــــــــــــقــــــــــــــارب ثـ
مساحة العراق ومساحات شاسعة 
مــــن ســـــوريـــــة، تـــكـــبـــد الــتــنــظــيــم خــســائــر 
مــتــتــالــيــة قــبــل هــزيــمــتــه الـــعـــام املــــايض، 
لكّن إرهابيي التنظيم يواصلون شن 
اعـــــــــــــــتـــــــــــــــداءات دمــــــــــــويــــــــــــة، خــــــــصــــــــوصــــــــاً يف 

سورية والعراق.
واشنطن ■ أ.ف.ب

واشنطن تعرض 3 ماليين دوالر 
لقاء معلومات عن مسؤول 

فيديوهات »داعش«

أعلنت الحكومة األفغانية مقتل 14 
عـــنـــصـــراً مـــن قـــــوات األمــــــن، أمـــــس، يف 
شـــــــــرق الـــــــبـــــــاد يف أول هــــــجــــــوم تـــتـــبـــنـــاه 
ــــنــــــذ إعــــــانــــــهــــــا وقــــــف  حـــــــركـــــــة طــــــالــــــبــــــان مــ
ــــبــــــاد الـــــــــذي انـــتـــهـــت  ــــار يف الــ ــنــ ــ إطـــــــــاق الــ
مــدتــه مــســاء الــثــاثــاء، ولـــم ُيــحــدد ما 

إذا كان تم تمديده.

ــــتـــــحـــــدث بـــــاســـــم طـــالـــبـــان  ــــتـــــب املـ وكـ
ذبيح الله مجاهد يف تغريدة، معلناً 
ــــاً وتــــوقــــيــــف  ــــيـ ــــانـ ــــاً أفـــــغـ ــنـــــديـ ــ مــــقــــتــــل 14 جـ
أحــــــــــــدهــــــــــــم. وأفــــــــــــــــــــــــادت وزارة الـــــــــدفـــــــــاع 
األفـــغـــانـــيـــة يف بـــيـــان بــمــقــتــل 14 جــنــديــاً 

وإصابة ثاثة عناصر يف صفوفها.
كابول ■ أ.ف.ب

 في هجوم لـ»طالبان« 14 
ً
قتيال

بأفغانستان

 
ً
 افتراضيا

ً
السعودية تنظم مؤتمرا

للمانحين لليمن
 للمانحين لليمن 

ً
 افتراضيا

ً
أعلنت السعودية أنها ستنظم مؤتمرا

الثالثاء المقبل بالشراكة مع األمم المتحدة، لزيادة الوعي باألزمة 
اإلنسانية في اليمن واإلعالن عن تعهدات مالية لسد االحتياجات 
األساسية هناك، وذلك بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين 

الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده. ودعت المملكة الدول 
المانحة إلى المبادرة ودعم الجهود الرامية لنجاح هذا المؤتمر 

اإلنساني والوقوف مع اليمن وشعبه. وسيعقد مؤتمر المانحين 
 بالرياض، حيث سيلقي كلمة 

ً
الدوليين والمنظمات اإلغاثية افتراضيا

االفتتاح في المؤتمر األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريس، فيما سيلقي كلمة المملكة وزير الخارجية فيصل بن 

فرحان. وأعلنت األمم المتحدة أن المؤتمر يهدف لجمع نحو 2.4 
مليار دوالر لتوفير نفقات أكبر عملية إغاثة في العالم.

الرياض À وكاالت 
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* فريدريك إريكسون

ــــذا الـــــفـــــروس الــــتــــاجــــي قـــاســـيـــاً  ــــان هــ كــ
جـــــداً عـــى االتــــحــــاد األوروبـــــــــي، وكـــان 
الـــتـــكـــامـــل املــــفــــرض لــــلــــدول األعـــضـــاء 
هـــو أول ضــحــيــة لـــــ»كــــوفــــيــــد-19«، إذ 
ــــامــــــت الــــــبــــــلــــــدان بــــتــــخــــزيــــن مــــعــــداتــــهــــا  قــ
الــــطــــبــــيــــة، وحــــــظــــــرت الـــــــــصـــــــــادرات إىل 
بـــعـــضـــهـــا بــــعــــضــــاً، وعــــنــــدمــــا ارتـــفـــعـــت 
تــكــالــيــف االقــــــراض يف إيــطــالــيــا قــالــت 
كريستني الغارد، التي ترأس حالياً 
ــــركــــــزي األوروبـــــــــــــي، إن هـــذه  الـــبـــنـــك املــ

ليست مشكلتها.
وبــــــعــــــد الـــــكـــــثـــــر مـــــــن الـــــبـــــحـــــث عـــن 
الــنــفــس، وتــقــديــم رئــيــســة املــفــوضــيــة 
الـــــــجـــــــديـــــــدة أورســـــــــــــــــوال فــــــــــون ديــــــــــر لـــني 
االعــتــذار إليطاليا، هــا هــي بروكسل 
تحاول إصالح الضرر، لكن بطريقة 
تـــكـــشـــف عـــــن شـــــقـــــوق جـــــديـــــدة وربــــمــــا 

أعمق.
ألســــــــــابــــــــــيــــــــــع كـــــــــــانـــــــــــت املــــــــســــــــتــــــــشــــــــارة 
األملانية أنغيال مركل تعرب بوضوح 
عــــن رفـــضـــهـــا الــــحــــازم لــــالقــــراح الــــذي 
ــــنـــــطـــــقـــــة الــــــــــيــــــــــورو إىل إصـــــــــــدار  يـــــــدعـــــــو مـ
ســــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــدات مـــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــركـــــــــــــــــــــة تـــــــــــســـــــــــمـــــــــــى 
»كورونابوندس«، ملساعدة إيطاليا 
وإسبانيا وغرهما عــى تجنب أزمــة 
الـــــــــديـــــــــون الـــــــســـــــيـــــــاديـــــــة، وقـــــــــــد رفــــضــــت 
األفــــــــــــــكــــــــــــــار بــــــــــشــــــــــأن تــــــــقــــــــاســــــــم االتــــــــــحــــــــــاد 
والــــحــــكــــومــــات األوروبـــــــيـــــــة املـــســـؤولـــيـــة 
عــن الـــديـــون الــحــكــومــيــة، ولــكــن اآلن 
يــبــدو أنــهــا قــد استسلمت مــن خــالل 
دعــمــهــا لــصــنــدوق بقيمة 500 مليار 
يورو لهذا الغرض، وهي تنتظر اآلن 
مــــــوافــــــقــــــة الــــــحــــــكــــــومــــــات األعـــــــــضـــــــــاء يف 

االتحاد.

ليست فاعلة خير
وتـــــــدرك مـــركـــل بـــالـــطـــبـــع أن الــنــمــســا 
وفنلندا ودول أخرى ستحتج، ومع 
أنــــهــــا صـــــادقـــــة يف طـــمـــوحـــهـــا لـــحـــمـــايـــة 

املـــــــــشـــــــــروع األوروبــــــــــــــــــــــي، فـــــهـــــي لـــيـــســـت 
»فـــــــاعـــــــلـــــــة خــــــــــــــر«، كــــــمــــــا أنـــــــهـــــــا لـــيـــســـت 
مستعدة لوضع الكثر من األموال 
األملانية يف خطر، وبحكمة تعرف أن 
االقــــــــــراح ســـيـــتـــم تـــعـــديـــلـــه يف األشـــهـــر 
الــقــلــيــلــة املــقــبــلــة إذا تـــم االتـــفـــاق عليه 

يف أي وقت.
وتـــــــــديـــــــــر مــــــــركــــــــل أيـــــــــضـــــــــاً مــــشــــكــــلــــة 
ــــة  ــ ــــمـ ــ ــــكـ ــ ــــحـ ــ داخـــــــــــــلـــــــــــــيـــــــــــــة، إذ أحــــــــــــــدثــــــــــــــت املـ
الــدســتــوريــة يف الــبــالد مــشــكــلــة كــبــرة 
يف طــريــقــة إدارة األزمـــات يف أوروبـــا، 
عـــــنـــــدمـــــا قـــــضـــــت بــــــــــأن الـــــبـــــنـــــك املــــــركــــــزي 
األوروبــــــــــــــــــــــــي ربــــــــمــــــــا انـــــــتـــــــهـــــــك الـــــــدســـــــتـــــــور 
ــــادات  ــ ــــــصـ ــتـ ــ ــ األملـــــــــــــــاين عــــــنــــــدمــــــا ســـــــاعـــــــد اقـ
مــــــنــــــطــــــقــــــة الـــــــــــــيـــــــــــــورو املـــــــــتـــــــــعـــــــــرة بــــــــشــــــــراء 

ديــــونــــهــــا، ويف الـــــواقـــــع حــــــذر الـــقـــضـــاة 
األملـــــــــــان مــــــن أنــــــــه يـــمـــكـــنـــهـــم وضــــــــع حـــد 
لـــــــــــــــــذلـــــــــــــــــك، بـــــــــــمـــــــــــا يف ذلــــــــــــــــــــــك الــــــــــجــــــــــهــــــــــود 
املــســتــقــبــلــيــة إلنـــقـــاذ إيــطــالــيــا مـــن أزمـــة 

الديون.

السيادة
والسبب وراء هذا الخراب املدمر هو 
أنــــه يــتــعــلــق بـــالـــســـيـــادة، وصــحــيــح أن 
البنك املركزي األوروبــي لم يرد عى 
املحكمة األملانية، لكن البنك املركزي 
األملــــــــــــاين فـــــعـــــل، وإذا تـــــصـــــرف الـــبـــنـــك 
املركزي األوروبي خارج صالحياته، 
وهــــــو مــــا تــــقــــول املـــحـــكـــمـــة إنــــــه فــعــلــه، 
ــــاة مــــــنــــــع أملـــــــانـــــــيـــــــا مــــن  ــــقــــــضــ ــلــ ــ فـــــيـــــمـــــكـــــن لــ

ــــيـــــة  املــــــــشــــــــاركــــــــة يف الـــــــجـــــــهـــــــود الـــــجـــــمـــــاعـ
لـــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــراء املـــــــــــــــــــزيـــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــن الـــــــــــــســـــــــــــنـــــــــــــدات 
الــــــــحــــــــكــــــــومــــــــيــــــــة، وقــــــــــــــــد رفــــــــــــــــض الــــــبــــــنــــــك 
ــــا  ــــمـ املــــــــركــــــــزي األوروبـــــــــــــــــي بــــالــــفــــعــــل وربـ
يــكــون عــى حـــق، لــكــن الغــــارد تعرف 
ــــيـــــا يف  ــــانـ أيــــــضــــــاً أنــــــــه إذا لــــــم تــــــشــــــارك أملـ
مــــحــــاوالت إصـــــالح الـــديـــن الـــعـــام غــر 
املـــســـتـــدام إليــطــالــيــا فــســتــتــبــعــهــا دول 
أخــــــــــــــرى، ولــــــــــم يـــــعـــــد الـــــبـــــنـــــك املــــــركــــــزي 
األوروبـــــــــــــــــي هـــــــو مــــصــــلــــح الــــــثــــــغــــــرات يف 

منطقة اليورو.
لقد تسببت املحكمة الدستورية 
يف حــرج كبر للمستشارة األملانية، 
ــــيـــــل أن تــــخــــوض  ــــتـــــحـ ولـــــــكـــــــن مــــــــن املـــــسـ
مــــعــــركــــة مــــعــــهــــا؛ ألن هـــــــذه املـــحـــكـــمـــة 

هـــــي واحـــــــــدة مـــــن أفــــضــــل املـــؤســـســـات 
ســــــمــــــعــــــًة يف أملــــــــانــــــــيــــــــا، ويــــــــقــــــــف الــــبــــنــــك 
املــــــركــــــزي األملـــــــــاين إىل جــــانــــب الـــقـــضـــاة 
أيــــــــــضــــــــــاً، وظـــــــــــل الــــــبــــــنــــــك يـــــــــجـــــــــادل مـــنـــذ 
ــــتـــــه  ســــــــــنــــــــــوات بــــــــأنــــــــه قــــــــــد تــــــــــجــــــــــاوز عـــــالمـ
عــــنــــدمــــا تـــعـــهـــد مـــــديـــــره مـــــاريـــــو دراغــــــي 
عــــام 2012 بـــالـــقـــيـــام »بـــكـــل مـــا يـــلـــزم« 

إلنقاذ منطقة اليورو.
وتستقطب املحكمة أيضاً دعماً 
قوياً من الصقور املاليني يف االتحاد 
الــديــمــقــراطــي املــســيــحــي الـــذي تــقــوده 
مـــــــــــــــــــــــــــــركـــــــــــــــــــــــــــــل، ويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرون يف أزمـــــــــــــــــــــــــــــة  
»كــــــــوفــــــــيــــــــد-19« دوامــــــــــــة ضــــخــــمــــة مـــن 
الديون يف جنوب أوروبا، تهدد بجر 

بلدان الشمال.

مخاطر عالية
تـــبـــدو املـــخـــاطـــر عــالــيــة جـــــداً، إذ أظــهــر 
ــــلــــــرأي أجـــــــــري يف إيـــطـــالـــيـــا  اســــتــــطــــالع لــ
أخــــــــراً أن الـــثـــلـــثـــني يــــنــــظــــرون اآلن إىل 
عضويتهم يف االتحاد األوروبي عى 
أنــــهــــا »يشء ســــلــــبــــي«، وقــــــــال رئـــيـــس 
وزراء إسبانيا إن الخيار الذي يواجه 
ــــــي هـــو خـــيـــار صــــارخ،  االتـــحـــاد األوروبـ
»إمـــــا أن نـــرتـــقـــي إىل هــــذا الـــتـــحـــدي أو 
سنفشل كاتحاد«، وحتى أورسوال 
فـــون ديـــر لـــني، كــانــت تــتــحــدث بــهــذه 
الشروط، وقالت أخراً »لقد ألقينا 

نظرة عى الهاوية«.
ــــو الــــــحــــــال يف املــــــايض  اآلن كــــمــــا هــ
يقع عى عاتق مركل إنقاذ االتحاد 
األوروبـــــــــــــــي مــــــن هــــــــذه الــــــهــــــاويــــــة، وقــــد 
ــــمـــــويـــــل  تــــــنــــــجــــــح يف الــــــــحــــــــصــــــــول عــــــــــى تـ
لـــخـــطـــتـــهـــا بـــقـــيـــمـــة 500 مــــلــــيــــار يــــــورو، 
لكن إذا فشلت فليس مــن الواضح 
أن أي شخص آخر لديه خطة »ب«.

* كاتب ومحلل سياسي
ترجمة: مكي معمري

■ »ذي سبكتايتور«

فرص النجاة من تداعيات الفيروس محدودة

أنغيال ميركل وحدها يمكنها 
إنقاذ االتحاد األوروبي

رغم أنها صادقة في طموحها لحماية المشروع األوروبي، 
فإن أنغيال ميركل ليست »فاعلة خير«، كما أنها ليست 

مستعدة لوضع الكثير من األموال األلمانية في خطر.

رغم خالفات قادة أوروبا مع المستشارة األلمانية فإنهم ال يمكنهم العمل من دونها. أرشيفية

ـــلـــــــيـــــــل جــــــــــديــــــــــد ملــــــؤســــــســــــة  ـــــحــــ كــــــــشــــــــف تــ
»كــــــــــونــــــــــراد أديـــــــــــنـــــــــــاور« األملــــــــانــــــــيــــــــة، أن 
جائحة كــورونــا قــد تــؤدي إىل نشأة 
املــــــــــــــزيــــــــــــــد مــــــــــــــن الـــــــــــديـــــــــــكـــــــــــتـــــــــــاتـــــــــــوريـــــــــــات يف 

إفريقيا.
وجــــــــــــــــــــاء يف الــــــــتــــــــحــــــــلــــــــيــــــــل، الـــــــــــــذي 
نشرته صحف شبكة »دويتشالند« 
األملانية اإلعالمية الصادرة أمس، 
أن هناك »ميالً متزايداً نحو تراكم 

استبدادي 

لـــلـــســـلـــطـــة« يف الـــــعـــــديـــــد مــــــن الـــــــدول 
اإلفـــريـــقـــيـــة مـــثـــل أوغــــنــــدا أو مــــايل أو 

كوت ديفوار أو تنزانيا.
ويحذر معدو التحليل من أنه 
»يف ســــيــــاق هــــــذه الـــــتـــــطـــــورات يــمــكــن 
تـــــــــــوقـــــــــــع حــــــــــــــــــــدوث انــــــــــتــــــــــكــــــــــاســــــــــات يف 
ــــيـــــة وحـــــقـــــوق  ــــال الـــــديـــــمـــــقـــــراطـ مــــــجــ
ــيـــــادة الــــقــــانــــون«،  ــ اإلنـــــســـــان وسـ
وأشـــــاروا إىل إغــــالق بــرملــانــات، 
وقمع وسائل إعالم، وتأجيل 
انتخابات. ويف الوقت نفسه، 
رصد املحللون منح الشرطة 
والجيش سلطات 

موسعة، وهو ما أدى بالفعل إىل 
اســتــخــدام غــر مــتــنــاســب لــلــعــنــف يف 
كــــــيــــــنــــــيــــــا، وجــــــــــنــــــــــوب إفــــــــريــــــــقــــــــيــــــــا، عــــى 

سبيل املثال.
ويف تـــنـــزانـــيـــا، يــتــعــرض الــرئــيــس 
جــــــــــــــــــــــون مـــــــــــــــاجـــــــــــــــوفـــــــــــــــويل النـــــــــــــتـــــــــــــقـــــــــــــادات 
متزايدة بسبب تعامله مع جائحة 
كـــــــورونـــــــا، فــــمــــقــــارنــــة بــــــــدول أخـــــــرى، 
فــــــــــــــــــــــــرض مـــــــــــــــــاجـــــــــــــــــوفـــــــــــــــــويل إجــــــــــــــــــــــــــــــــــــراءات 
مـــحـــدودة ملــكــافــحــة الـــوبـــاء الــعــاملــي، 
وشــــــــــكــــــــــك عــــــــلــــــــنــــــــاً يف نــــــــتــــــــائــــــــج املــــــخــــــتــــــرب 
الــوطــنــي. وحــتــى قــبــل األزمــــة اتــهــمــه 
نــشــطــاء حــقــوق اإلنـــســـان بــمــمــارســة 
ــــــالم  قــــمــــع مــــتــــزايــــد ضـــــد وســـــائـــــل اإلعـ

واملجتمع املدين.
وأشـــــــــــــــــــار مـــــــــعـــــــــدو الــــــتــــــحــــــلــــــيــــــل إىل 
حـــــدوث أعـــمـــال عـــنـــف ضـــد الــســكــان 
يف دول أخـــرى عــى خــلــفــيــة جــائــحــة 
كــــورونــــا، مـــثـــل كـــيـــنـــيـــا، حـــيـــث قــتــلــت 
الـــــشـــــرطـــــة خــــــــالل األيـــــــــــام األوىل مـــن 
حظر التجول ستة أشخاص، عى 
األقــــــل، بــحــســب مــنــظــمــة »هـــيـــومـــان 

رايتس ووتش« الحقوقية. 
نيروبي/    برلين À د.ب.أ 

إغالق برلمانات.. وقمع وسائل إعالم.. وتأجيل انتخابات

جائحة كورونا ذريعة لزيادة 
المستبدين في إفريقيا

استنشاق الدخان في تنزانيا طريقة تقليدية للوقاية من كورونا. À أ.ف.ب

ألسابيع عدة كانت 
المستشارة األلمانية 

أنغيال ميركل تعبر بوضوح 
عن رفضها الحازم لالقتراح 
الذي يدعو منطقة اليورو 

إلى إصدار سندات 
مشتركة تسمى 

»كورونابوندس«، 
لمساعدة إيطاليا وإسبانيا 
وغيرهما على تجنب أزمة 

الديون السيادية.

 رئيس تنزانيا جون ماجوفولي تعرض النتقادات متزايدة بسبب تعامله 
مع جائحة كورونا.

À غيتي

رصد محللون منح الشرطة والجيش سلطات موسعة، ما 
أدى بالفعل إلى استخدام غير متناسب للعنف في كينيا 

وجنوب إفريقيا على سبيل المثال.

https://www.emaratalyoum.com/
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أحمد طارق À دبي

أكد مدرب الوصل، الروماين لورينت 
ريجيكامب، أنه لم يتخّل عن حلمه 
يف تــدريــب منتخب بـــاده، مــشــراً إىل 
أنـــــــــــــــــــه يـــــــنـــــــتـــــــظـــــــر الـــــــــــحـــــــــــصـــــــــــول عــــــــــــــى هــــــــــذه 
الـــفـــرصـــة، الـــتـــي يـــــرى أنـــــه يــســتــحــقــهــا، 

عى حد قوله.
وقـــــــــــــــــــال ريـــــــجـــــــيـــــــكـــــــامـــــــب لــــصــــحــــيــــفــــة 
»ديـــــــجـــــــي ســــــــبــــــــورت« الــــــرومــــــانــــــيــــــة، إنـــــه 
يـــجـــب أن يـــنـــتـــظـــر دوره، مــــوضــــحــــاً أن 
»الـــفـــريـــق يـــتـــوىل تـــدريـــبـــه حـــالـــيـــاً مــريــل 
رادوي، وليس من املنطقي الحديث 
ــتــــــخــــــب يف  ــ ــنــ ــ ــــه لـــــــقـــــــيـــــــادة املــ ــيــــــحــ ــ عـــــــــن تــــــرشــ

الفرتة الحالية«.
وأوضـــــــح: »هـــــذه الــلــحــظــة ســتــأيت 
بــالــتــأكــيــد، ولـــكـــّن هـــنـــاك مــــدربــــاً يــتــوىل 

تــــــدريــــــب الـــــفـــــريـــــق، ولــــــديــــــه الــــكــــثــــر مــن 
العمل الــذي سيقوم بــه، وأتمّنى له 
الــــنــــجــــاح بــــمــــا يــــصــــّب يف مـــصـــلـــحـــة كــــرة 
الـــــــقـــــــدم الــــــرومــــــانــــــيــــــة، وأن يــــســــتــــمــــر يف 
منصبه عى أقــل تقدير من ثــاث إىل 
أربـــع ســنــوات، بينما قــد أحــصــل عى 

فرصتي بعد ذلك وأقود املنتخب«.
وأشـــــــــــــــــــــــــــار إىل أن العــــــــــــــــــب الـــــــعـــــــن 
واألهـــــــــــــي الـــــســـــابـــــق رادوي قـــــــــــادر عـــى 
ــــيـــــق نــــــتــــــائــــــج جـــــــيـــــــدة مــــــــع مـــنـــتـــخـــب  تـــــحـــــقـ
ــــبـــــول  رومـــــــــانـــــــــيـــــــــا، وقــــــــــــــــــال: »رغـــــــــــــــم أن قـ
رادوي مهمة تدريب املنتخب يف هذا 
الـــتـــوقـــيـــت ُيــــعــــد مــــغــــامــــرة، ومـــخـــاطـــرة 
تــحــتــاج إىل القليل مــن الــحــظ، ولكن 
دون شـــــــــــــك هـــــــــــــي خـــــــــــطـــــــــــوة مـــــــهـــــــمـــــــة يف 
مــســرتــه الــريــاضــيــة بـــأن يــتــوىل تــدريــب 
املنتخب الوطني، وأرى أنه قادر عى 

تــحــقــيــق نــتــائــج جــيــدة مـــع الــفــريــق، إذ 
إنـــــه مـــــدرب شـــــاب طــــمــــوح، ويــســتــحــق 
الـــثـــنـــاء أنـــــه وافــــــق عــــى هـــــذه املـــهـــمـــة يف 

هذا التوقيت«.
وتــابــع: »ال أرى أنــه إذا لــم ينجح 
ســــــيــــــنــــــكــــــســــــر كــــــــــــل يشء عــــــــــــى رأســــــــــــــــه، 
ونــــــتــــــمــــــّنــــــى أن يـــــحـــــقـــــق الـــــــفـــــــريـــــــق نــــتــــائــــج 
جـــــــــــيـــــــــــدة، وأن يـــــــتـــــــأهـــــــل تـــــــحـــــــت قـــــــيـــــــادة 

رادوي إىل يورو 2021«.
أّما بالنسبة إىل استكمال دوري 
الــخــلــيــج الــعــربــي، ومــهــمــتــه مـــع نـــادي 
الــــــــــوصــــــــــل، قـــــــــــــال: »هــــــــنــــــــاك مـــــــحـــــــاوالت 
لــــعــــودة املـــســـابـــقـــة يف شـــهـــر أغــســطــس 
املقبل، ولكن أرى أنه لن يكون هناك 
ــــبـــــة لــــــأنــــــديــــــة لــــبــــدء  ــــنـــــسـ أي فـــــــرصـــــــة بـــــالـ
الـــــتـــــدريـــــبـــــات يف هــــــــذه الـــــــفـــــــرتة، بــســبــب 

ارتفاع درجات الحرارة«.

وعـــن مــعــايــشــتــه ألجــــواء فــروس 
كــورونــا املستجد، قــال: »أنــا ال أعــرف 
أي شــخــص مــصــاب بــهــذا الـــفـــروس، 
مــــــــــن أصـــــــــــدقـــــــــــايئ أو عـــــــائـــــــلـــــــتـــــــي، ولـــــكـــــن 
ــــيـــــد هـــــــو لـــــيـــــس مـــــــزحـــــــة، واألمـــــــــر  ــــتـــــأكـ ــــالـ بـ
شديد الخطورة، خصوصاً أن أرقــام 
ــــابـــــات ارتـــفـــعـــت يف جــمــيــع أنـــحـــاء  اإلصـ
الـــــعـــــالـــــم، وعـــــــــدد املـــــــــرىض يــــتــــزايــــد رغــــم 
فرض الحظر يف العديد من الدول«.

وأشـــــــــــــــــــــــار املـــــــــــــــــــــــدرب الــــــــــــــــرومــــــــــــــــاين إىل 
الــــــــــتــــــــــزامــــــــــه الـــــــــــتـــــــــــام بـــــــــــــــــاحـــــــــــــــــرتازات األمـــــــــــن 
ــــيـــــقـــــهـــــا يف  ــــبـ ــــــم تـــــطـ ــتـ ــ ــ والـــــــــســـــــــامـــــــــة الــــــــتــــــــي يـ
اإلمــــــــــــارات، وقــــــــال: »يـــمـــكـــنـــنـــا الــــخــــروج 
مـــــن املـــــنـــــزل خـــــــال ســـــاعـــــات مــــحــــددة، 
ولــــكــــن تــــم الـــتـــعـــامـــل هـــنـــا بـــشـــكـــل جــيــد 
جــــــــداً بــــشــــأن كـــيـــفـــيـــة الــــحــــد مـــــن تــفــي 
الــــفــــروس، مــــن خــــال إصــــــدار حــزمــة 

مــن الــقــرارات املهمة، بينما 
يف الـــــوقـــــت الــــــحــــــايل، بـــــدأت 
الــحــيــاة تـــعـــود إىل طبيعتها 
بــشــكــل تــــدريــــجــــي، وذلــــــك بـــإعـــادة 
فــــــتــــــح املـــــــطـــــــاعـــــــم والـــــــــفـــــــــنـــــــــادق، وعـــــــــــودة 

العديد من الخدمات«.
وختم مدرب الوصل تصريحاته 
بــــــــــقــــــــــولــــــــــه: »أمـــــــــــــــــــــا عـــــــــــــى مـــــــــســـــــــتـــــــــوى كـــــــــرة 
ــــا ذكـــــــــــرت األمـــــــــــر ســـيـــكـــون  الــــــــقــــــــدم، كـــــمـ
ــــايـــــة ألن درجــــــــــــة الــــــــحــــــــرارة  ــــلـــــغـ صـــــعـــــبـــــاً لـ
تــــتــــخــــّطــــى 45 درجـــــــــــة مـــــئـــــويـــــة يف شـــهـــر 
أغــســطــس، إذ مــن املحتمل أن تعود 
املـــــــســـــــابـــــــقـــــــة يف األســــــــــــبــــــــــــوع األخـــــــــــــــــر مــــن 
ــــفـــــســـــه، ولــــــكــــــن ال نــــعــــلــــم إذا  ــــر نـ ــــهـ الـــــشـ
ــــمـــــاالً  ــــكـ ــتـ ــ كـــــــانـــــــت الـــــــــعـــــــــودة ســـــتـــــكـــــون اسـ
لـــــــــــلـــــــــــمـــــــــــوســـــــــــم الــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــايل، أم ســــــــنــــــــبــــــــدأ 

منافسات املوسم املقبل«.

مدرب الوصل ينتظر فرصته لتدريب منتخب رومانيا

حّدد رياضيون ستة أسباب وراء حب 
الشارع الريايض والجمهور يف الدولة 
ــــنــــــي مـــــــن جـــيـــل  ــــبـــــي املــــنــــتــــخــــب الــــــوطــ لـــــاعـ
الــــــ90، عـــى الـــرغـــم مـــن مــــرور 30 عــامــاً 
عـــى تـــأهـــل املــنــتــخــب لـــكـــأس الـــعـــالـــم يف 
إيطاليا، مشرين إىل أن هذه األسباب 
تــــتــــمــــثــــل يف إيــــــصــــــال كــــــــرة اإلمــــــــــــــــارات إىل 
الــعــاملــيــة بــعــد اإلنــــجــــاز الـــتـــاريـــخـــي الـــذي 
حققوه بالتأهل لكأس العالم للمرة 
األوىل يف تــــاريــــخ كـــــرة الــــقــــدم وإدخـــــــال 
الـــبـــهـــجـــة يف كـــــل بـــيـــت إمــــــــــارايت يف ذلـــك 
ــــبـــــرة الـــتـــي  ــــــت، والــــتــــضــــحــــيــــات الـــــكـ ــــوقـ ــ الـ
كانوا يقدمونها من أجل كتابة تاريخ 
جـــــــــديـــــــــد لـــــــــكـــــــــرة اإلمــــــــــــــــــــــــــــارات واإلخـــــــــــــــــاص 
والــــعــــطــــاء الـــكـــبـــر يف املـــلـــعـــب مــــن أجـــل 
الـــــــشـــــــعـــــــار، فـــــــضـــــــاً عــــــــن حـــــبـــــهـــــم الــــكــــبــــر 
للعبة والتحدي بينهم لعكس الوجه 
املــشــرق لــكــرة اإلمــــارات، والــلــعــب دون 

انتظار أي عائد مادي.
وقالوا لـــ»اإلمــارات اليوم«: »رغم 
أن الجيل الحايل من الاعبن متميز 
ومـــــــــــــــوهـــــــــــــــوب، وكــــــــــــــــــان بــــــــإمــــــــكــــــــانــــــــه أيــــــــضــــــــاً 
تـــحـــقـــيـــق إنـــــجـــــاز تــــاريــــخــــي جــــديــــد بـــبـــلـــوغ 
كأس العالم للمرة الثانية، إال أنه لم 
يـــصـــل إىل مـــكـــانـــة الــــحــــب الــــكــــبــــرة الـــتـــي 
يــكــنــهــا الــجــمــيــع لــاعــبــي املــنــتــخــب جيل 

الـ90«.
مــــــــن جـــــهـــــتـــــه، رأى مــــــديــــــر الــــفــــريــــق 
األول لكرة القدم بنادي النصر سابقاً 
خالد عبيد، أن »العبي جيل 90 كانوا 

صــــنــــاع الـــنـــقـــلـــة الــــكــــبــــرة الــــتــــي شــهــدتــهــا 
كــــــــــــــرة اإلمــــــــــــــــــــــــــــارات والــــــــــــــوصــــــــــــــول بــــــــهــــــــا إىل 
الــــعــــاملــــيــــة، ويـــكـــفـــي أنــــهــــم أوصـــــلـــــوا كـــرة 
اإلمـــــــــــــــــــــــارات إىل الـــــــعـــــــالـــــــم بــــــالــــــتــــــأهــــــل إىل 
املــــــونــــــديــــــال رغـــــــم صــــعــــوبــــة املــــنــــافــــســــة يف 
ذلـــــــك الـــــوقـــــت أمــــــــام مـــنـــتـــخـــبـــات قــــويــــة، 
وبالنسبة يل أعتربهم جنوداً لوطنهم 
وقـــــــــدمـــــــــوا الـــــكـــــثـــــر مــــــــن الـــــتـــــضـــــحـــــيـــــات يف 
سبيل الدفاع عن الشعار الذي كانوا 
ــــانٍّ وإخــــــاص  ــــفــ يــــرتــــدونــــه بـــكـــل حـــــب وتــ
وكــــانــــوا دائــــمــــاً عــــى اســـتـــعـــداد لــتــقــديــم 
كل يشء يف سبيل كتابة تاريخ جديد 
ــــكــــــرة اإلمـــــــــــــــــارات يف املـــــحـــــافـــــل الـــــكـــــرويـــــة  لــ

العاملية«. 
وتــــــــابــــــــع »عـــــــــاصـــــــــرت جـــــيـــــل 90 عـــن 
قـــــــــــــــــرب، وأعـــــــــــلـــــــــــم تــــــــمــــــــامــــــــاً الـــــتـــــضـــــحـــــيـــــات 
الـــكـــبـــرة الــــتــــي كــــانــــوا يـــقـــدمـــونـــهـــا طــــوال 
ســــــــنــــــــوات عــــــــــدة ســــــــــــواء كــــــــــان ذلــــــــــك عـــى 
حــــــــــــســــــــــــاب وظــــــــــائــــــــــفــــــــــهــــــــــم الــــــــــرســــــــــمــــــــــيــــــــــة أو 
أســــــــــــرهــــــــــــم، وذلـــــــــــــــــك يف ســــــبــــــيــــــل خـــــدمـــــة 
وطنهم، لذلك فــإن هــذا الجيل دخل 
قــلــوب كــل الــنــاس بــعــدمــا تـــرك بصمة 

كبرة عى كرة اإلمارات«.
واعــــتــــرب خــــالــــد عـــبـــيـــد أن »مـــقـــيـــاس 
اإلنـــجـــاز الـــكـــروي دائـــمـــاً هـــو الــتــأهــل إىل 
املــونــديــال وكـــأس آســيــا، ولــيــس كــأس 

الخليج«.
بــــــــــــــدوره، أكــــــــد الـــــحـــــكـــــم املـــــونـــــديـــــايل 
السابق يف كرة القدم عيىس درويش، 
أن »اإلنـــــجـــــاز الـــكـــبـــر والــــتــــاريــــخــــي الــــذي 
حـــــقـــــقـــــه جــــــيــــــل 90 ســـــيـــــظـــــل خــــــــــالــــــــــداً يف 
ذاكرة كل إمارايت، ورغم أن الاعبن 

يف ذلـــــك الــــوقــــت كــــانــــوا يـــحـــصـــلـــون عــى 
عــائــد مــــادي أقـــل مـــع أنــديــتــهــم مــقــارنــة 
بــــــــالــــــــوضــــــــع الــــــــــــحــــــــــــايل، إال أن الــــــعــــــطــــــاء 
واإلنــجــازات والنتائج اإليجابية كانت 
أكرث، مما قاد ذلك الجيل إىل تحقيق 
أعــــظــــم إنـــــجـــــاز يف تـــــاريـــــخ كــــــرة اإلمــــــــارات 
وهــــــــو الـــــــوصـــــــول إىل كــــــــأس الـــــعـــــالـــــم يف 

إيطاليا«.
وأضــــــــــــــــــــــاف »عـــــــــــــــى الـــــــــــرغـــــــــــم مـــــــــــن أن 
الــــاعــــبــــن يف ذلــــــك الـــــوقـــــت لـــــم يـــكـــونـــوا 
مــــــــــــحــــــــــــرتفــــــــــــن وإنـــــــــــــــــمـــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــــــــــــــــواة، إال أن 

إمـــــــكـــــــانـــــــاتـــــــهـــــــم الــــــفــــــنــــــيــــــة كـــــــــانـــــــــت عــــــالــــــيــــــة، 
وكذلك كان مستوى الدوري اإلمارايت 
مــــــــمــــــــيــــــــزاً مــــــــــن الـــــــنـــــــاحـــــــيـــــــة الــــــفــــــنــــــيــــــة ورتــــــــــم 
املــــــــــــبــــــــــــاريــــــــــــات، مـــــــــــا قـــــــــــــــاد العــــــــــبــــــــــي الـــــجـــــيـــــل 
ــــيـــــق إنـــــــجـــــــازات  الــــــســــــابــــــق لــــلــــتــــمــــيــــز وتـــــحـــــقـ

تاريخية«.
وأشار عيىس درويش إىل »الروح 
الجماعية العالية التي كان يتميز بها 
العبو جيل 90، فقد كان جياً يتميز 

بالتحدي وحب الشعار«.
مــــــــن جـــــهـــــتـــــه، أكــــــــــد رئـــــــيـــــــس اتـــــحـــــاد 
الــشــطــرنــج الـــدكـــتـــور ســـرحـــان املــعــيــنــي، 
أن »جـــــيـــــل 90 وكــــــذلــــــك الــــجــــيــــل الــــــذي 

ســــــبــــــقــــــه تـــــــــركـــــــــا بــــــصــــــمــــــة كـــــــــبـــــــــرة يف كـــــــرة 
اإلمــارات من خال اإلنجازات الكبرة 
الــــتــــي حـــقـــقـــاهـــا يف ذلــــــك الـــــوقـــــت والـــتـــي 
تــــوجــــت يف نـــهـــايـــة املــــطــــاف بـــالـــتـــأهـــل إىل 
كــــــأس الــــعــــالــــم بــــاعــــتــــبــــاره أهــــــم وأعـــظـــم 
إنــجــاز يف تــاريــخ كــرة اإلمــــارات، واصــفــاً 
الاعبن بأنهم كانوا عبارة عن جنود 

مخلصن لوطنهم اإلمارات«.
وأضاف »عدنان الطلياين ورفاقه 
ــــيـــــل 90 كـــــانـــــوا  ــــبــــــي املــــنــــتــــخــــب جـ ــــــن العــ مـ
يـــــتـــــمـــــيـــــزون بــــــــــــروح الــــــحــــــمــــــاس والـــــرغـــــبـــــة 
الــكــبــرة يف الــتــحــدي، وصـــوال لتحقيق 

إنجازات كروية«. 

وأضـــــــاف »كـــــانـــــوا يـــدفـــعـــون أمــــــواالً 
من جيوبهم مقابل لعب كرة القدم، 
ولم يكونوا ينتظرون أي عائد مادي، 
بل كانوا يمارسون كرة القدم حباً يف 
اللعبة نفسها«، مشراً إىل أن »ذلك 
الـــــجـــــيـــــل كــــــــــان يــــتــــمــــتــــع بــــــــــــروح الـــــتـــــعـــــاون 

واملحبة وعدم التعايل والغرور«.
وخـــــــــتـــــــــم »الــــــــجــــــــيــــــــل الــــــــــحــــــــــايل أيـــــــضـــــــاً 
مــمــتــاز، وكــــان بــإمــكــانــه الـــوصـــول بــكــرة 
اإلمــــــــــــــــــــــارات إىل كـــــــــــأس الـــــــعـــــــالـــــــم لــــلــــمــــرة 
ــــيـــــة، لــــكــــن ذلــــــــك لــــــم يـــــحـــــدث رغــــم  ــــانـ ــــثـ الـ
اإلمكانات املادية الكبرة التي توفرت 

له«.

رياضيون يعتبرون الصعود إلى المونديال 
والتحلي بالتواضع من أبرزها.. ويحّددون:

المنتخب الوطني في عصره الذهبي بالتسعينات من القرن الماضي. À أرشيفية

منصور السندي À دبي 

ــــــرت صــحــيــفــة  ذكـ
»غول فيلينيوز« اليونانية، 
أن الـــوحـــدة دخــــل يف مــفــاوضــات 
مــــــــــــع نــــــــــــــــــــادي أريــــــــــــــــــــس ســــــالــــــونــــــيــــــكــــــا 
لــلــتــعــاقــد مـــع الـــاعـــب الــيــونــاين 
إيوانيس فيتفاتزيديس بداية 

من املوسم املقبل، لينافس الوصل 
عـــــــــــــــــى العـــــــــــــــــــــــب األهـــــــــــــــــــــــــــــي الــــــــــــســــــــــــعــــــــــــودي 

السابق.
ــــالـــــت الـــصـــحـــيـــفـــة: »إن أريـــــس  وقـ
ســالــونــيــكــا كــــان قـــد رفــــض عـــرضـــاً مــن 
الــــوصــــل، بــلــغــت قــيــمــتــه 1.5 مــلــيــون 

يورو، مقابل التعاقد 
بــــــشــــــكــــــل نــــــــهــــــــايئ مــــع 

الــــــيــــــونــــــاين إيــــــوانــــــيــــــس فــــيــــتــــفــــاتــــزيــــديــــس 
بداية من املوسم املقبل، وأن النادي 
الـــــــــــيـــــــــــونـــــــــــاين اشــــــــــــــــــــرتط الــــــــــحــــــــــصــــــــــول عــــى 

مليوين يورو«.
وأضـــافـــت: »هــنــاك نـــاٍد ثــالــث من 
دوري الخليج الــعــربــي، أبــدى رغبته 
يف الــتــعــاقــد مــع فــيــتــفــاتــزيــديــس«، لم 

تكشف عن اسمه.

أحمد طارق À دبي

الوحدة والوصل 
يتنافسان على 

اليوناني 
فيتفاتزيديس

مدرب الوصل الروماني لورينت 
ريجيكامب. À اإلمارات اليوم

6
أسباب وراء حب 
الجمهور لالعبي 

منتخب »جيل 90«
الجيل الحالي موهوب، لكنه لم 
يصل إلى مكانة قدامى الالعبين.

1- اإلنجاز التاريخي الذي حققوه 
لكرة اإلمارات بالوصول إىل املونديال.
2- التضحيات الكبرية التي قدموها 

عىل حساب أسرهم وأعمالهم 
الرسمية، لكتابة تاريخ جديد لكرة 

اإلمارات.
3- حبهم للعبة دون انتظار أي 

مقابل مادي كونهم كانوا يلعبون 
كهواة وليس محرتفني.

4- تميزهم باملوهبة الكروية العالية 
والتحدي والعطاء يف امللعب من 

أجل الشعار الذي يرتدونه.
5- التعامل مع الجميع بتلقائية 

وعفوية بعيداً عن التعايل أو 
الغرور.

6- روح املحبة والرتابط التي كانت 
تجمع بينهم عىل قلب 

رجل واحد.

األسباب الـ 6 

سرحان المعيني:عيسى درويش: خالد عبيد:

»رغم أنهم لم يكونوا 
محترفين، وإنما هواة، إال 
أن إمكاناتهم الفنية كانت 

عالية«.

 
ً
»كانوا يدفعون أمواال

من جيوبهم مقابل لعب 
كرة القدم، ولم ينتظروا 

أي عائد«.

»مقياس اإلنجاز الكروي 
 هو التأهل إلى 

ً
دائما

المونديال وكأس آسيا، 
وليس كأس الخليج«.

https://www.emaratalyoum.com/
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أكــــــــــــــــــــد الــــــــــــــــاعــــــــــــــــب الــــــــــــــــــــــــــــــدويل الـــــــــســـــــــابـــــــــق 
واملستشار القانوين سالم حديد أن 
تـــــــأخـــــــر اتــــــــحــــــــاد كـــــــــــرة الــــــــقــــــــدم ورابـــــــطـــــــة 
املــــحــــرفــــن يف حـــســـم مـــصـــر املـــوســـم 
الســـــيـــــمـــــا   2020-2019 الـــــــــــــريـــــــــــــايض 
ــــــك  ــــذلـ ــ دوري الــــــخــــــلــــــيــــــج الـــــــعـــــــربـــــــي وكـ
الــــــــــــدرجــــــــــــة األوىل، ســــــربــــــك  دوري 
حــســابــات األنـــديـــة، مـــشـــدداً عـــى أن 
اســــــتــــــكــــــمــــــال الـــــــــــــــــــدوري يف أغــــســــطــــس 
املقبل يعد أمر مستحيا وضربا من 
الخيال، عى حد تعبره، ألن أحداً 
لـــــــن يــــتــــمــــكــــن مـــــــن تــــحــــمــــل مــــســــوؤلــــيــــة 
الـــزج بــالــاعــبــن لــخــوض مــبــاراة ملــدة 
90 دقيقة يف درجات حرارة ورطوبة 

عاليتن.
وقــــال ســالــم حــديــد لـــــ»اإلمــــارات 
الــيــوم«: »الــقــرار األســلــم يف تقديري 
يـــــتـــــمـــــثـــــل يف إنــــــــــهــــــــــاء الــــــــــــــــــــــدوري ومـــــنـــــح 
ــــبــــــدء  األنــــــــــــديــــــــــــة الــــــــفــــــــرصــــــــة الـــــــكـــــــافـــــــيـــــــة لــ
ــــتـــــعـــــداداتـــــهـــــا لــــلــــمــــوســــم الــــجــــديــــد،  اسـ
فـــــــالـــــــدوري مــــتــــوقــــف مــــنــــذ 15 مــــــارس 
املــايض بسبب جائحة كــورونــا، وأي 
قــــــــرار بـــإســـتـــئـــنـــافـــه يــــحــــتــــاج إىل الـــكـــثـــر 
ــــيـــــة الــــقــــابــــلــــة  ــــلـ مــــــــن الـــــــخـــــــطـــــــوات الـــــعـــــمـ

للتنفيذ«.
وأضاف: »األندية كان يجب أن 
يــــــكــــــون لـــــهـــــا دور واضــــــــــــح يف مــــســــألــــة 
حــــــســــــم مــــــصــــــر الـــــــــــــــــــدوري مـــــــــن خــــــال 
اتــخــاذ قــــرار جــمــاعــي ورفــــع األمــــر إىل 
اتــــــــــحــــــــــاد الــــــــــكــــــــــرة ورابــــــــــــطــــــــــــة املــــــحــــــرفــــــن 
وذلـــــــــــك وفـــــــــق رؤيـــــــــــة مـــــــحـــــــددة تـــــراعـــــي 

مصالح الجميع«. 
وأوضــــــــــح »يـــــجـــــب أال نــــنــــى بــــأن 
األندية عليها التزامات كثرة وعى 
ضــــوء الــــقــــرار الـــــذي ســيــتــخــذه اتـــحـــاد 
الــــــكــــــرة ورابـــــــطـــــــة املـــــحـــــرفـــــن ســـيـــحـــدد 
ذلك خطواتها املقبلة خصوصا عى 
صعيد تجديد األندية لعقودها من 
ــــيــــــد  عـــــــــــــدمـــــــــــــه وتــــــــــــحــــــــــــديــــــــــــد مــــــــــــواعــــــــــــيــــــــــــد قــ
وتــســجــيــل الــاعــبــن وكـــذلـــك عملية 
التعاقد مع العبن جديد خصوصا 
بــالــنــســبــة لـــاعـــبـــن األجــــانــــب كـــمـــا أن 
الـــــتـــــاخـــــر يف حــــســــم مــــســــالــــة الــــــــــدوري 
ــــا أمــــــــــــورا مـــالـــيـــة  ــــيـــــرتـــــب عــــلــــيــــه أيــــــضــ سـ
بالنسبة لألندية ولذلك فإنه يجب 
أخذ كل هذه األمور يف الحسبان«.

وكــــان اتــحــاد الــكــرة كـــان قــد قــرر 

يف 15 مـــــارس املـــــايض تــجــمــيــد جميع 
األنــشــطــة الــريــاضــيــة بــمــا فــيــهــا دوري 
الخليج العربي قبل أن يتخذ أخرا 
قـــــــــــــــــــــرارا بـــــــــــعـــــــــــودة الــــــــنــــــــشــــــــاط الـــــــــريـــــــــايض 
مـــبـــدئـــيـــا يف أغـــســـطـــس املـــقـــبـــل، عــلــمــا 
أن اتـــحـــاد الـــكـــرة كـــان قـــد عــقــد أخـــرا 
ــــاري أي قــبــل  اجـــتـــمـــاعـــا يــــــوم 22 الــــــجــ
عــــطــــلــــة عــــيــــد الــــفــــطــــر لــــكــــنــــه لــــــم يــتــخــذ 
قـــــــرارا حـــاســـمـــا بـــشـــأن مـــصـــر املـــوســـم 

الريايض.
ويـــتـــصـــدر شـــبـــاب األهــــــي تــرتــيــب 
دوري الـــخـــلـــيـــج الـــعـــربـــي بـــرصـــيـــد 43 
نقطة يليه العن ثانيا )37 نقطة(، 
ثــم الــجــزيــرة )36 نــقــطــة(، والــوحــدة 
ــــفــــــســــــه )35  ــــد نــ ــ ــيـ ــ ــ ــــــرصـ ــــالـ ــ والـــــــــشـــــــــارقـــــــــة بـ

نقطة(.
وتـــابـــع ســالــم حــديــد »الــــــردد يف 

اتــــــــــخــــــــــاذ قــــــــــــــــرار بــــــــشــــــــأن حـــــــســـــــم مــــصــــر 
الــــــــــدوري يف غـــــر مـــحـــلـــه، ويــــجــــب أن 
يــعــيــد اتـــحـــاد الـــكـــرة الــنــظــر يف عملية 
تــرتــيــب أولـــويـــاتـــه يف هـــذا الــخــصــوص 
الســــــيــــــمــــــا أن الـــــــكـــــــل كـــــــــــان يــــــتــــــوقــــــع أن 
يتخذ اتحاد الكرة قراه بشأن مصر 
املـــــــــــــوســـــــــــــم الـــــــــــــــكـــــــــــــــروي الـــــــــــــحـــــــــــــايل خـــــــــال 
اجــــتــــمــــاعــــه األخــــــــر الــــــــذي عــــقــــده قــبــل 

عطلة عيد الفطر«. 
وختم »من الناحية الفنية فإنه 
من الصعب جد إستكمال الــدوري 
ــــلـــــب  ــــتـــــطـ نـــــــــــظـــــــــــرا لـــــــــــكـــــــــــون هـــــــــــــــــذا األمـــــــــــــــــــــر يـ
ترتيبات عدة من ضمنها أن األندية 
بـــــــــحـــــــــاجـــــــــة إىل مـــــــــعـــــــــســـــــــكـــــــــرات أعــــــــــــــــداد 
لتجهيز العــبــيــهــا لــلــعــودةإىل اللعب 
مجددا بعد فرة توقف طويلة جدا 

عن حساسية املباريات«. 

أكد أن إنهاء المسابقة هو القرار السليم

سالم حديد: استكمال الدوري 
ضرب من الخيال

. À تصوير: أسامة أبوغانم 
ً
مصير استكمال دوري الخليج العربي في الموسم الحالي مازال ضبابيا

منصور السندي À دبي 

أحمد طارق À دبي

كــشــفــت وســـائـــل إعـــــام بــلــجــيــكــيــة عــن 
اعـــتـــقـــال العـــــب الـــــوحـــــدة، الــكــونــغــويل 
ــــان  ــــا كــ ــــعــــــدمــ بـــــــــــول جــــــــوزيــــــــه مــــــبــــــوكــــــو، بــ
ــــــن  ــــذيـ ــ ــــــن مــــــجــــــمــــــوعــــــة الــــــــاعــــــــبــــــــن الـ ــــمـ ــ ضـ
خــــــرقــــــوا الــــحــــجــــر الــــصــــحــــي يف بـــلـــجـــيـــكـــا 
بخوضهم مباراة مع بعض زمائهم.
وقالت صحيفة »هــابــردار«: »إن 
مــبــوكــو شـــــارك مـــع زمــيــلــه الـــســـابـــق يف 
نـــــــادي ســــتــــانــــدر لــــيــــغ، املــــغــــربــــي املـــهـــدي 
كـــــــــارســـــــــيـــــــــا مــــــــــــع خـــــــمـــــــســـــــة مــــــــــــن العــــــبــــــي 
ــــيـــــي، حـــــيـــــث خـــــاضـــــوا  ــلـــــجـ ــ ــبـ ــ الــــــفــــــريــــــق الـ
مباراة مع العبي فريق إر إف يس لييغ 

املنافس بالدرجة الثالثة«.
وأضـــافـــت أن »الــشــرطــة حققت 

مع مبوكو والاعبن الذين شاركوا 
يف املـــبـــاراة ووضــعــتــهــم تــحــت املــراقــبــة 
يف انتظار أن يصدر يف حقهم قــرار، 
ــــــي  ــــحـ ــ ــــــصـ بــــــــــعــــــــــد خــــــــــرقــــــــــهــــــــــم لـــــــلـــــــحـــــــجـــــــر الـ
واملـــــســـــاهـــــمـــــة يف تــــجــــمــــع الــــجــــمــــاهــــر، 
وهـــــــو األمــــــــر الــــــــذي ُيــــخــــالــــف الــــقــــوانــــن 
االحـــرازيـــة الــتــي وضــعــتــهــا الحكومة 
الـــبـــلـــجـــيـــكـــيـــة لـــلـــحـــد مـــــن انــــتــــشــــار وبـــــاء 

فروس كورونا«.

اعتقال العب الوحدة في بلجيكا
العب الوحدة، 

الكونغولي بول 
جوزيه مبوكو. 

 À من المصدر

مدافعون
بدأت إدارة نادي عجمان البحث عن أكثر من مدافع لدعم 
 بعد رحيل 

ً
صفوف فريقها في الموسم الجديد، خصوصا

محمد سبيل إلى اتحاد كلباء، إذ عرض العديد من وكالء 
 
ً
الالعبين بعض األسماء على اإلدارة التي تفاضل حاليا

بينهم. 

أيوفي
ذكرت صحيفة »إكسبريسو« اإلكوادورية أن نادي غودي 

كروز األرجنتيني سيستغني عن خدمات العب شباب األهلي 
السابق، اإلكوادوري جيمي أيوفي، بسبب األزمة 

االقتصادية التي تمر بها األندية األرجنتينية في ظل جائحة 
فيروس كورونا.

توصية
علمت »اإلمارات اليوم« أن اإلدارة الفنية لنادي دبا الحصن 

أوصت بالتفاوض مع المدرب البرتغالي روي لتدريب الفريق 
ابتداًء من استئناف األنشطة الرياضية في حال استكمال 

دوري الدرجة األولى الموسم المقبل.

ب
سة مالع

رم

معاذ كمبال À أبوظبي 

قـــــــــــــــال املـــــــــــــــــــــــدرب الـــــــــــــــــرومـــــــــــــــــاين، دانــــــــــيــــــــــال 
إيــســايــا، إنـــه وقـــع رســمــيــاً عـــقـــداً مع 
شـــركـــة نـــــادي بـــنـــي يــــاس لـــكـــرة الـــقـــدم 
لخافة األملاين ونفريد شايفر، الذي 
قــــــــــرر الـــــــــنـــــــــادي عــــــــــدم تـــــجـــــديـــــد عـــــقـــــده، 
مـــؤكـــداً انــــه يــنــتــظــر يف الـــوقـــت الــحــايل 
رفع القيود الخاصة بالحجر املنزيل 
املفروض عى معظم الــدول بسبب 
تــــــــــــفــــــــــــى وبــــــــــــــــــــــــــــــاء فــــــــــــــــــــــــــــــروس كـــــــــــــــورونـــــــــــــــا 

املستجد.
وأكـــــــــد املـــــــــــدرب يف حــــديــــثــــه ملـــوقـــع 
»ديجي أوناين« الروماين: »وقعت 
عـــــقـــــداً رســــمــــيــــاً لـــكـــن لـــــن يـــتـــم اإلعــــــان 
عن أي يشء من جانبهم ألن لديهم 

حالياً عقداً سارياً مع املدرب األملاين 
ونـــفـــريـــد شـــايـــفـــر«، مــضــيــفــاً: »عــقــدي 
يـــســـتـــمـــر حــــتــــى 15 يــــونــــيــــو وعــــلــــيــــنــــا أن 
ننتظر رفع القيود عن الحجر املنزيل 
األســــــــبــــــــوع الــــــــقــــــــادم لـــــــــرى بـــــعـــــدهـــــا مـــا 

سيحدث«.
وأضـــــــــــــــاف مـــــــــــــدرب فـــــــريـــــــق الــــــحــــــزم 
الـــســـعـــودي الـــســـابـــق: »قـــــررت الــبــقــاء 
يف الــخــلــيــج، لــقــد كــانــت لـــدي تــجــربــة 
جيدة هناك وشعرت بالرضا، عي 
ــــــع عـــائـــلـــتـــي  ــــا أضـ ــ أن أكــــــــون صــــريــــحــــاً أنـ
أوالً، صحيح يف رومانيا أشعر بأنني 
يف املــنــزل وهـــو أمـــر جــيــد لــكــن ليست 
لـــدي عــــروض، حــيــنــمــا أمــتــلــك عــرض 
من األندية الرومانية فسأبقى بكل 

تأكيد«.

عت مع بني ياس.. 
ّ

إيسايال: وق
وأنتظر رفع قيود الحجر المنزلي

سالم حديد:

»أي تأخر في حسم مصير 
البطولة يربك حسابات 

األندية«.

يبحث عن أجانب جدد للموسم المقبل

محمد أبوإسماعيل À دبي 

ـــــيــــــس مــــجــــلــــس إدارة نـــــــادي  كـــــشـــــف رئـ
الحمرية جمعة الشاميس بأن ناديه 
ضـــــم ثــــاثــــة العــــبــــن لـــتـــدعـــيـــم صـــفـــوف 
الـــفـــريـــق يف املــــوســــم املـــقـــبـــل مــــن دوري 
الــــدرجــــة األوىل لـــكـــرة الــــقــــدم، وجــــدد 
عـــــــــــــقـــــــــــــد املـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرب الــــــــــــــــتــــــــــــــــونــــــــــــــــيس غــــــــــــــــــــازي 
الغرايري، والنجم فيصل خليل ملدة 
مــــوســــم آخـــــــر الــــــــذي يــــتــــوقــــع أن يـــتـــألـــق 
لـــــدى اســـتـــئـــنـــاف الـــنـــشـــاط بـــعـــدمـــا كـــان 
قــــد غـــــاب كــــثــــراً عــــن مـــبـــاريـــات املـــوســـم 
الحايل بسبب إجراء عملية يف عينه، 

عى حد تعبره.
وقـــــــــــــــــــال لــــــــــــ »اإلمـــــــــــــــــــــــــــــــــارات الـــــــــــيـــــــــــوم«: 
»نــــــعــــــلــــــم أن فـــــيـــــصـــــل خـــــلـــــيـــــل كـــــــــــان قـــد 
تــــوقــــف لــــفــــرة عـــــن لــــعــــب الـــــكـــــرة وعـــــاد 
املــوســم املــايض فقط وعليه أتــوقــع أن 
يــــــــــكــــــــــون أكـــــــــــــــر تــــــــألــــــــقــــــــا املـــــــــــوســـــــــــم املـــــقـــــبـــــل 
خـــصـــوصـــاً أنــــه أجـــــرى عــمــلــيــة يف عينه 
املــــــوســــــم املــــــــــايض مـــنـــعـــتـــه عــــــن الــــظــــهــــور 
كــــــــــثــــــــــراً يف املـــــــــــبـــــــــــاريـــــــــــات، ولـــــــكـــــــنـــــــه قـــــائـــــد 
بمعنى الكلمة سواء داخل أو خارج 
ــــــد اشـــــــــــراكـــــــــــه يف  ــنـ ــ ــ املـــــــلـــــــعـــــــب، وحــــــــتــــــــى عـ
الشوط الثاين أو أي عدد من الدقائق 
يــــكــــون مــــصــــدر خـــــطـــــورة كـــبـــر لــلــفــريــق 
ــــو مــــا جـــعـــلـــنـــا نـــتـــأكـــد بـــــزيـــــادة تــألــقــه  وهــ
املــــــوســــــم املــــقــــبــــل لــــــــذا قــــمــــنــــا بـــالـــتـــجـــديـــد 

معه«.
ــــريــــــق الـــــحـــــمـــــريـــــة املـــــركـــــز  ــــتـــــل فــ ويـــــحـ
الرابع يف ترتيب دوري الدرجة األوىل 
ويـــــــــعـــــــــتـــــــــر يف صـــــــــلـــــــــب املـــــــــنـــــــــافـــــــــســـــــــة عـــــى 
الــصــعــود إذ يــمــلــك 27 نــقــطــة ويــمــلــك 
مـــــــــــبـــــــــــاراة مــــــــؤجــــــــلــــــــة، وعــــــــنــــــــد فـــــــــــــــوزه بــــهــــا 
ســــــيــــــصــــــل إىل 30 نــــــقــــــطــــــة أي بـــــــفـــــــارق 

نقطتن عن فريق دبا الحصن 
ــــبـــــقـــــي أربــــــــع  الــــــوصــــــيــــــف مــــــــع تـ
جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالت عـــــــــــــــــــــــــى نــــــــــــهــــــــــــايــــــــــــة 

املسابقة.
وأضـــــــــــــــاف الـــــشـــــامـــــيس: 
»ضم النادي الاعب ماهر 

ــــوقــــــع أن  جــــاســــم مـــــن حــــتــــا وأتــ
يـــــكـــــون إضـــــافـــــة قـــــويـــــة لـــلـــفـــريـــق 

حـــــــــــــــيـــــــــــــــث أنـــــــــــــــــــــــــــــه العـــــــــــــــــــــــــــــب دوري 
ــــاريــــــخ كـــبـــر،  مــــحــــرفــــن ويــــمــــلــــك تــ

كـــــمـــــا تـــــعـــــاقـــــدنـــــا مـــــــع الــــــاعــــــبــــــن عـــي 
درويـــــــش، مــحــمــود حــســن مـــن فــريــق 
دبـــــــــــــــــا الــــــــــحــــــــــصــــــــــن، مـــــــــــــع الــــــــــركــــــــــيــــــــــز عـــــى 
املــــــــجــــــــمــــــــوعــــــــة نــــــفــــــســــــهــــــا مــــــــــــن الـــــــاعـــــــبـــــــن 

املــــــــــواطــــــــــنــــــــــن املـــــــــــوجـــــــــــوديـــــــــــن حـــــــــالـــــــــيـــــــــاً مــــع 
الــفــريــق وســـــواء تـــم تــكــمــلــة املـــوســـم أو 
تــــــــم إلـــــــــغـــــــــاءه فــــســــيــــتــــم االعـــــــتـــــــمـــــــاد عـــى 

املجموعة نفسها«.
وعـــــــــن الـــــاعـــــبـــــن األجـــــــــانـــــــــب، قـــــال 
الشاميس: »سيقوم النادي بالبحث 
ــــيـــــادة الــــفــــريــــق  عــــــن العـــــبـــــن أجــــــانــــــب لـــــقـ

املقبل املوسم 
بداية 
من 

فتح 
فرة 
القيد«.

الحمرية يضم ماهر 
جاسم.. ويجدد للغرايري 

وفيصل خليل

جمعة الشامسي:

»فيصل خليل قائد بمعنى 
الكلمة سواء داخل 
الملعب أو خارجه«.

 الشرطة البلجيكية حققت 
مع مبوكو والالعبين 

الذين شاركوا 
في المباراة.  

العب حتا السابق ماهر 
جاسم. À  اإلمارات اليوم

https://www.emaratalyoum.com/
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اعـــــــــــــتـــــــــــــمـــــــــــــدت الـــــــــــــجـــــــــــــولـــــــــــــة األوروبـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــة 
لــــــــــلــــــــــغــــــــــولــــــــــف املـــــــــــــــواعـــــــــــــــيـــــــــــــــد الــــــــــــجــــــــــــديــــــــــــدة 
لــروزنــامــة مــوســم 2020، بــمــا فيها 
بــــــــطــــــــولــــــــة »مــــــــــــــــــــــوائن دبـــــــــــــــي الـــــــعـــــــاملـــــــيـــــــة« 
الـــــــــجـــــــــولـــــــــة الـــــــخـــــــتـــــــامـــــــيـــــــة مـــــــــــن مــــــوســــــم 
»الــــســــبــــاق إىل دبــــــــي«، لـــتـــقـــام خـــال 
13 ديـــــســـــمـــــر  10 إىل  الـــــــــــفـــــــــــرة مـــــــــــن 
املــقــبــل، بــمــشــاركــة أفــضــل 50 العــبــاً 

يف املوسم.
وكــــــانــــــت »الــــــجــــــولــــــة األوروبــــــــيــــــــة« 
الجهة املنظمة ملوسم »السباق إىل 
دبـــــــــــــــــــي«، قــــــــــــــــررت تـــــــأجـــــــيـــــــل عـــــــــــــدد مــــن 
الـــــــبـــــــطـــــــوالت عــــــــى روزنــــــــــامــــــــــة مــــوســــم 
انــــــــــتــــــــــشــــــــــار جــــــائــــــحــــــة  2020، جــــــــــــــــــــراء 
كورونا، قبل أن يتم أخرياً اإلعان 
عــــن املــــواعــــيــــد الــــجــــديــــدة لـــلـــجـــوالت، 
ــــنـــــافـــــســـــات  ــــاود فــــيــــهــــا املـ ــــعــ ــتــ ــ والـــــــتـــــــي ســ
لـــــــــانـــــــــطـــــــــاق بـــــــــــدايـــــــــــة مـــــــــــن 22 يـــــولـــــيـــــو 
املــــــــــقــــــــــبــــــــــل، عــــــــــــر بــــــــطــــــــولــــــــة »بــــــيــــــتــــــفــــــريــــــد 
بـــــــــــريـــــــــــتـــــــــــش مـــــــــــــــــــاســـــــــــــــــــرز« يف املـــــــمـــــــلـــــــكـــــــة 
املتحدة، عى أن يسدل الستار عن 
املـــوســـم بــاســتــضــافــة عـــقـــارات جــمــريا 
يف دبــــــي لـــلـــنـــســـخـــة الـــــــــ11 مـــــن بـــطـــولـــة 
»مـــوائن دبــي الــعــاملــيــة«، والــتــي كــان 
مـــن املـــقـــرر إقــامــتــهــا وفــــق الـــروزنـــامـــة 
الـــســـابـــقـــة يف نـــوفـــمـــر، قـــبـــل أن يــتــم 
تــــــــــأكــــــــــيــــــــــد املــــــــــــــوعــــــــــــــد الـــــــــــجـــــــــــديـــــــــــد لــــــــــهــــــــــا يف 
ديسمر، بعد أن تم تمديد الفرة 

الزمنية للموسم الحايل.
يـــذكـــر أن مـــوســـم »الـــســـبـــاق إىل 
دبــــي« يــضــم 44 جـــولـــة، تـــطـــوف 28 
دولة يف القارات الخمس، قبل أن 
تــــــحــــــط الــــــــــرحــــــــــال يف مـــــلـــــعـــــب األرض 
بمجمع عقارات جمريا بدبي، عر 
بــطــولــة »مــــوائن دبـــي الــعــاملــيــة« الــتــي 

تشهد يف كل عام اإلعان عن هوية 
بـــطـــل مـــوســـمـــي »الـــســـبـــاق إىل دبـــي« 
و»الجوالت األوروبية«، مع العلم 
أن أربـــــعـــــة العــــبــــن فـــقـــط ســـبـــق لــهــم 
حصد الفوز بلقب بطل املوسم عر 
الـــــــــــفـــــــــــوز بـــــــبـــــــطـــــــولـــــــة »مـــــــــــــــــــــوائن دبــــــــــــــي«، 
وذلــك مــع اإلنــجــلــيــزي يل ويــســتــوود 
عـــــــــــام 2009، واإليــــــــــرلــــــــــنــــــــــدي روري 
مـــــــاكـــــــلـــــــوري عــــــامــــــي 2012 و2015، 
والــســويــدي هرنيك ستينسون عام 
2013، واإلســــــــــــبــــــــــــاين جــــــــــــون رام يف 
الــنــســخــة األخــــــرية عــــام 2019، كــمــا 
ــــولــــــة دبــــــــــي ورغــــــــم  ــــطــ ــــائــــــج بــ ــتــ ــ ــــبـــــت نــ لـــــعـ
عـــــدم الــــفــــوز بـــلـــقـــبـــهـــا، دوراً بــــــــارزاً يف 
اإلعـــــــــــــــــان عـــــــــن هــــــــويــــــــة بــــــطــــــل مـــــوســـــم 
»الـــســـبـــاق إىل دبـــــي«، أعـــــوام 2010 
مــــع األملـــــــاين مــــارتــــن كـــايـــمـــر، و2011 
مــــــــــــع اإلنـــــــــجـــــــــلـــــــــيـــــــــزي لــــــــــــــــوك دونــــــــــــالــــــــــــد، 
روري  اإليــــــــــــــرلــــــــــــــنــــــــــــــدي  مــــــــــــــع  و2014 
مــــاكــــلــــروي، و2016 مــــع الـــســـويـــدي 
هـــــــرنيـــــــك ســـــتـــــيـــــنـــــســـــون، و2017 مــــع 
الــريــطــاين تــومــي فليتوود، و2018 
مــــــــــــــــــــــع اإليـــــــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــــــايل فــــــــــرانــــــــــشــــــــــيــــــــــســــــــــكــــــــــو 

موليناري.
دبي À اإلمارات اليوم 

بعد تأجيلها بسبب فيروس كورونا

غولف »موانئ 
دبي العالمية« 
ديسمبر المقبل

بطولة »موانئ دبي العالمية« تحظى بمشاركة أفضل نجوم 
الغولف في العالم. À من المصدر

50
 من نجوم موسم 

ً
نجما

الغولف يشاركون في 
الحدث في الفترة من 10 
إلى 13 ديسمبر المقبل.

أشاد بجهود الجهاز الفني »عن بعد«وضعت توصيات تتعلق باالشتراطات الصحية

لجنة سداسية لتأمين عودة 
تدريبات ومسابقات السلة

بوخاطر: المالكمة اإلماراتية 
ستعود أقوى بعد »كورونا«

جوني جبور  À دبي

قـــــــــــــرر اتــــــــــحــــــــــاد الـــــــســـــــلـــــــة تـــــشـــــكـــــيـــــل لــــجــــنــــة 
ســـداســـيـــة تـــهـــدف إىل وضــــع تــوصــيــات 
تـــــــتـــــــعـــــــلـــــــق بــــــــــــــــاالشــــــــــــــــراطــــــــــــــــات الــــــصــــــحــــــيــــــة 
والــعــودة اآلمنة للتدريبات والرامج 
الــزمــنــيــة إلعـــداد العــبــي األنــديــة وعــدد 
الحصص التدريبية ونوعية التمارين 
يف الـــفـــرة املـــقـــبـــلـــة، وذلـــــك قـــبـــل عـــودة 
استكمال الدوري وفق املوعد املقرح 
يف شــهــر أغــســطــس، مــع األخــــذ بعن 
االعــتــبــار الــتــوصــيــات املــرســلــة مــن قبل 

االتحاد الدويل للعبة.
جاء ذلك يف االجتماع التشاوري 
والتنسيقي الذي عقده اتحاد اللعبة 
أول من أمس، بنظام االتصال املريئ 
»عــــــــن بــــــعــــــد«، وحــــــضــــــره نـــــائـــــب رئـــيـــس 
االتحاد عبداللطيف الفردان، واملدير 
الــــــفــــــنــــــي لـــــــاتـــــــحـــــــاد الــــــــدكــــــــتــــــــور مــــــنــــــري بـــن 
الــــــحــــــبــــــيــــــب، بــــــــاإلضــــــــافــــــــة إىل املــــــديــــــريــــــن 

الفنين ألندية الرجال.
ويرأس لجنة تأمن عودة نشاط 
ــــة نــــــــائــــــــب رئــــــــيــــــــس االتــــــــحــــــــاد  ــ ــلـ ــ ــ ــــــسـ كــــــــــــرة الـ
عـــــبـــــدالـــــلـــــطـــــيـــــف الــــــــــــفــــــــــــردان، وتـــــــضـــــــم يف 
ــــاد  عـــــضـــــويـــــتـــــهـــــا األمـــــــــــــــن الـــــــــعـــــــــام لــــــاتــــــحــ
ســـــــــــــالـــــــــــــم املـــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــوع، ورئــــــــــــــــيــــــــــــــــس لــــــجــــــنــــــة 
املسابقات أسامة قرقاش، باإلضافة 
ــــاء يف االتــــــحــــــاد ومــــمــــثــــل عــن  إىل أعــــــضــ

هيئة الصحة.
وقـــــــــــــــال نــــــــائــــــــب رئــــــــيــــــــس االتـــــــــحـــــــــاد، 
ورئيس لجنة عودة تأمن نشاط كرة 

الــــســــلــــة، عـــبـــدالـــلـــطـــيـــف الــــــــفــــــــردان، يف 
تــــصــــريــــحــــات صــــحــــافــــيــــة، إن »األنـــــديـــــة 
ــــنـــــظـــــومـــــة  هــــــــــي جــــــــــــــزء ال يـــــــتـــــــجـــــــزأ مــــــــــن مـ
الــــــعــــــمــــــل نــــــحــــــو تـــــحـــــقـــــيـــــق عـــــــــــــــودة آمـــــنـــــة 
لـــــــــــلـــــــــــنـــــــــــشـــــــــــاط، وهــــــــــــــــــــو مـــــــــــــــا هــــــــــــــــــــدف إلــــــــيــــــــه 
االجـــــــتـــــــمـــــــاع الــــتــــنــــســــيــــقــــي والـــــــتـــــــشـــــــاوري 
ــــريــــــن  ــــديــ ــــمــــــع االتـــــــــحـــــــــاد مــــــــع املــ الـــــــــــــذي جــ
الـــفـــنـــيـــن لــــفــــرق أنــــديــــة الــــــرجــــــال، وتـــم 
خاله مناقشة آليات العودة اآلمنة 
للتدريبات، مع األخذ بعن االعتبار 
الــــــــتــــــــوصــــــــيــــــــات املــــــــرســــــــلــــــــة مــــــــــن االتـــــــــحـــــــــاد 
الــــــدويل لــلــعــبــة، وتـــوصـــيـــات الــجــهــات 

الــحــكــومــيــة املــعــنــيــة بـــالـــشـــأن الــصــحــي 
والــــــــــــــــــريــــــــــــــــــايض، واملــــــــتــــــــعــــــــلــــــــقــــــــة بـــــــــاملـــــــــنـــــــــوال 
ــــيـــــات الـــعـــودة  الـــتـــدريـــبـــي املـــــتـــــدرج، وآلـ
اآلمــــــنــــــة لــــلــــتــــدريــــبــــات ســــــــــواء خــــــــــارج أو 

داخل الصالة«.
وأوضــــــح: »ســتــتــوىل لــجــنــة تــأمــن 
عـــــــــودة نـــــشـــــاط الــــســــلــــة، خـــــــال الــــفــــرة 
املــقــبــلــة، تـــوزيـــع إرشــــــــادات تــوضــيــحــيــة 
عر استخدام تقنيات الفيديو، حول 
الـــــــــخـــــــــطـــــــــوات واآللـــــــــــــيـــــــــــــات الــــــــتــــــــي ســــيــــتــــم 
اتــــــــبــــــــاعــــــــهــــــــا واملـــــــــســـــــــتـــــــــنـــــــــدة بــــــالــــــتــــــوصــــــيــــــات 
ــيـــــة  ــ ــــكـــــومـ ـــحـ املــــــــرســــــــلــــــــة مــــــــــن الــــــــجــــــــهــــــــات الــ
املــعــنــيــة بــالــشــأنــن الــصــحــي والـــريـــايض 
مــــن جـــهـــة، أو تـــلـــك املـــرســـلـــة مــــن قــبــل 
االتــــــــــــــحــــــــــــــاد الــــــــــــــــــــــــــــدويل، بـــــــــــاإلضـــــــــــافـــــــــــة إىل 
ــــنـــــهـــــا مـــــــــــــــواد تـــــوضـــــيـــــحـــــيـــــة تـــتـــعـــلـــق  تـــــضـــــمـ
بـــكـــيـــفـــيـــة تـــعـــقـــيـــم الـــــــصـــــــاالت والــــــكــــــرات 
وغرف املابس قبل وأثناء التدريبات 

واملباريات«.
يذكر أن اتــحــاد كــرة السلة سبق 
أن أعلن مارس املايض تعليق النشاط 
الــــريــــايض وبــــطــــوالت املــــوســــم الـــحـــايل، 
تــــمــــاشــــيــــاً مــــــع اإلجــــــــــــــــــراءات االحـــــــرازيـــــــة 
املــطــبــقــة يف الــــدولــــة لــلــحــد مـــن انــتــشــار 
فــريوس »كورونا املستجد«، قبل أن 
يعمد عى مدار الفرة املاضية لوضع 
الخطوط العريضة للعودة املحتملة 
الستكمال ما تبقى من دوري موسم 
ضـــــــمـــــــنـــــــهـــــــا  ومــــــــــــــــــــــــــن   ،2020 -2019
استكمال دوري الــرجــال يف منتصف 

شهر أغسطس املقبل.

محمد فاضل À الشارقة

ــــلــــــس إدارة  شـــــــــــــدد نــــــــائــــــــب رئــــــــيــــــــس مــــــجــ
اتـــحـــاد املـــاكـــمـــة مــحــمــد بـــوخـــاطـــر عــى 
ــــانـــــت األقــــــل  أن املـــــاكـــــمـــــة اإلمــــــاراتــــــيــــــة كـ
تــضــرراً يف ظل تفيش فــريوس كورونا 
)كــــــــوفــــــــيــــــــد 19(، مــــــــــشــــــــــرياً إىل أنـــــــــــــه تــــم 
احــــــــتــــــــواء الــــــجــــــوانــــــب الــــســــلــــبــــيــــة بـــشـــكـــل 
عــــلــــمــــي وبـــــمـــــســـــاعـــــدة بــــعــــض الـــــظـــــروف 
االيـــجـــابـــيـــة لــلــتــغــلــب عــــى الــصــعــوبــات 
بما يبشر بمستقبل يتناسب والنقلة 

النوعية للعبة يف الدولة.
وقــــــــــــــــــــــال بــــــــــوخــــــــــاطــــــــــر لــــــــــــــــــــ»اإلمـــــــــــــــــــارات 
الــيــوم«: »املــاكــمــة اإلمــاراتــيــة ستعود 
أقــــوى يف مــرحــلــة مـــا بــعــد كـــورونـــا، إذ 
ــــثـــــرياً خــــــال فــــــرة تــعــلــيــق  لـــــم تـــتـــضـــرر كـ
األنـــشـــطـــة الـــريـــاضـــيـــة، ألســـبـــاب عـــدة، 
مــــنــــهــــا أنــــــــه تــــــم تــــنــــفــــيــــذ الـــــخـــــطـــــة الـــفـــنـــيـــة 
لـــلـــمـــوســـم الــــحــــايل بــنــســبــة كــــبــــرية قــبــل 

توقف االنشطة الرياضية، ولم يتبق 
ــــيـــــل، والــــــجــــــهــــــود الــــــتــــــي بــــذلــــت  ــلـ ــ ــــقـ إال الـ
خــال تعليق االنــشــطــة للحفاظ عى 
املنجزات، وهنالك عمل إداري مميز 
ودراســــة فــنــيــة ســيــتــم اعــتــمــادهــمــا من 
قـــبـــل مـــجـــلـــس إدارة االتـــــحـــــاد بـــرئـــاســـة 
أنــس العتيبة يف مرحلة بعد كــورونــا 
ــــتـــــعـــــويـــــض مـــا  نــــتــــطــــلــــع مـــــــن خـــــالـــــهـــــمـــــا لـ

فاتنا خال املرحلة املقبلة«.
وأضــــــاف »ســـيـــتـــم إدراج مــــا تــبــقــى 
من املسابقات التي لم تنفذ يف خطة 
املــوســم املــقــبــل أو اســتــكــمــالــهــا الحــقــاً، 

للحفاظ عى ما تم إنجازه«.

وأكــــــــــــــمــــــــــــــل: »غــــــــالــــــــبــــــــيــــــــة املـــــــاكـــــــمـــــــن 
واصلوا تدريباتهم يف البيت وبشكل 
مــنــتــظــم ألن املــــاكــــمــــة مــــن الــــريــــاضــــات 
الـــــــــــتـــــــــــي بــــــطــــــبــــــيــــــعــــــتــــــهــــــا تـــــــــــؤمـــــــــــن الـــــــتـــــــبـــــــاعـــــــد 
االجـــــــــتـــــــــمـــــــــاعـــــــــي بــــــنــــــســــــبــــــة كــــــــــبــــــــــرية أثــــــــنــــــــاء 
الــــــــــتــــــــــدريــــــــــبــــــــــات، لـــــــــــقـــــــــــدرة املـــــــــــاكـــــــــــم عــــى 
ممارسة رياضته يف البيت باستخدام 
أجهزة التدريب التخصصية، ما قلل 
من االضرار السلبية لفريوس كورونا 
يف الـــــــحـــــــفـــــــاظ عـــــــــى نـــــســـــبـــــة عــــــالــــــيــــــة مـــن 

املهارات الفنية واللياقة البدنية«.
وتابع: »اتحاد املاكمة أبقى باب 
ــــمــــــن مــــفــــتــــوحــــاً،  الــــــتــــــواصــــــل مـــــــع املــــــاكــ
وهـــــــنـــــــالـــــــك جــــــهــــــد فــــــنــــــي قــــــــــــام بـــــــــه عــــضــــو 
الــــــجــــــهــــــاز الـــــفـــــنـــــي لــــلــــمــــنــــتــــخــــب الــــوطــــنــــي 
املـــــــــــــــــــــــــدرب املـــــــــــــصـــــــــــــري عـــــــــــــــــــــادل الـــــــعـــــــشـــــــري 
بتقديم حصص تدريبية عر وسائل 
التواصل املــريئ، وبمتابعتنا لها فقد 
كــانــت حــصــصــاً نــاجــحــة ومــؤثــرة يف آن 
واحــــــــــــــــد مــــــــــا ســــــــاهــــــــم يف الــــــــحــــــــفــــــــاظ عــــى 
ــــتـــــوى الــــفــــنــــي جــــــيــــــدا، ومـــــــع عــــــودة  املـــــسـ
الـــــــــنـــــــــشـــــــــاط الــــــــــــــريــــــــــــــايض بـــــــشـــــــكـــــــل أوســــــــــــع 
ســيــكــون هــنــالــك خــطــة عــمــل تــدريــبــيــة 

واسعة«.
ــــهــــــات  ــيــ ــ ــــتــــــوجــ وخــــــــــتــــــــــم: »نــــــنــــــتــــــظــــــر الــ
الـــرســـمـــيـــة املــتــعــلــقــة بــــعــــودة األنــشــطــة 
ــــــة وســـــــيـــــــكـــــــون هــــــنــــــالــــــك عـــمـــل  ــيـ ــ ــ ــــاضـ ــ ــــريـ ــ الـ
مــــــــكــــــــثــــــــف، خـــــــــصـــــــــوصـــــــــاً يف مــــــــــــا يــــتــــعــــلــــق 
بــاملــنــتــخــبــات الـــوطـــنـــيـــة وبـــمـــا يــســهــم يف 
ــــرار عــــجــــلــــة املـــــاكـــــمـــــة بـــــــالـــــــدوران  ــــمــ ــتــ ــ اســ

بالطريق الصحيح«.

نتائج منتخب الفتيات أفضل 
من الشباب في بطولة 

آسيا للشطرنج
تــــفــــوقــــت فــــتــــيــــات مـــنـــتـــخـــب الـــشـــطـــرنـــج 
عى الشباب يف بطولة آسيا تحت 20 
ســنــة الــتــي ينظمها االتــحــاد اآلســيــوي 
ــــعــــــد«، وتــــســــتــــمــــر حــتــى  لـــلـــعـــبـــة »عـــــــن بــ
الــــــــثــــــــالــــــــث مـــــــــــن يـــــــونـــــــيـــــــو املــــــــقــــــــبــــــــل، وهـــــــي 
البطولة التي تقام للمرة األوىل عى 
الــــــــــشــــــــــبــــــــــكــــــــــة الــــــــــعــــــــــنــــــــــكــــــــــبــــــــــوتــــــــــيــــــــــة، ضــــــمــــــن 
اإلجـــــــــــــــــراءات االحـــــــــرازيـــــــــة يف مــــواجــــهــــة 

فريوس كورونا.
واحــتــلــت العــبــة املــنــتــخــب الــوطــنــي 
ونــــــادي الــشــطــرنــج والـــثـــقـــافـــة لــلــفــتــيــات 
بالشارقة، حنان خليل، املركز الرابع 
يف مــجــمــوعــاتــهــا بــعــدمــا جــمــعــت ست 
نقاط من أصل تسعة، وبفارق نقطة 
ــــالـــــث  ــــثـ ــــبــــــة املــــــــركــــــــز الـ ــــاحــ واحـــــــــــــــدة عــــــــن صــ
ونـــــقـــــطـــــتـــــن عـــــــــن املـــــــــركـــــــــز األول، فـــيـــمـــا 
جاءت زميلتها ريان محمد املازمي يف 
املــركــز الــتــاســع بــعــدمــا سجلت خمس 
نـــــــقـــــــاط يف تــــــســــــع جــــــــــــــوالت ثـــــــــم احــــتــــلــــت 
فــاطــمــة ســيــف آل عـــي املـــركـــز الــعــاشــر 

بالرصيد نفسه من النقاط. 
ــــر العــــــبــــــو  ــ ــــهـ ــ ــــظـ ــ يف املــــــــــقــــــــــابــــــــــل، لـــــــــــم يـ
منتخب الشباب بالصورة املطلوبة، 

عــــــــــــمــــــــــــار  تـــــــــــــــــــــــراجـــــــــــــــــــــــع  إذ 
الـــــــــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــــــــدراين إىل 
املــــــــــــركــــــــــــز 22 فــــيــــمــــا 
جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء مــــــــــحــــــــــمــــــــــد 
ســـــــــعـــــــــيـــــــــد الــــــــلــــــــيــــــــي 
وسيف أحمد يف 

مراكز متأخرة.
مـــن جـــهـــتـــه، أكــــد رئـــيـــس االتـــحـــاد 
الـــــــــــــــــدكـــــــــــــــــتـــــــــــــــــور ســـــــــــــــــــرحـــــــــــــــــــان املـــــــــــعـــــــــــيـــــــــــنـــــــــــي يف 
تصريحات صحافية أن »املشاركة يف 
أي بطولة دولية أمر إيجابي لاعبن 
والـــاعـــبـــات ألنــهــا تــزيــد مـــن مــســتــوهــم 
الفني وتوفر لهم االحتكاك، إضافة 
ــــيـــــف  ــــنـــــصـ ــــتـ إىل أنـــــــــهـــــــــا تـــــــــرفـــــــــع مـــــــــعـــــــــدل الـ
ــــهـــــم بـــــحـــــصـــــول أي العـــــب  الـــــــــــــدويل لـــــديـ

والعبه عى نقاط املشاركة«.
وقـــــــــــــــــــال املــــــــعــــــــيــــــــنــــــــي: »بـــــــــــعـــــــــــيـــــــــــداً عــــن 
ــــتـــــي حـــقـــقـــهـــا جـــمـــيـــع العـــبـــي  الــــنــــتــــائــــج الـ
املــنــتــخــب يف الـــبـــطـــولـــة، وظـــهـــور حــنــان 
خليل يف مركز متقدم، فــإن سياسة 
االتــــــــــحــــــــــاد لـــــــــن تـــــتـــــغـــــري بــــــــاالســــــــتــــــــمــــــــرار يف 
ــبــــــطــــــوالت خــــــاصــــــة الــــتــــي  ــ ــــالــ ــــة بــ ــ ــــاركـ ــ ــــــشـ املـ
تقام عى الشبكة العنكبوتية، نظراً 
ألنها ال تكلف االتحاد تذاكر سفر وال 
فنادق وسفر بعثة، أي أن البطوالت 

تأيت إلينا«.
ــــا أن نـــــــواصـــــــل  ــ ــنـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــلـ ــ ــ وأضــــــــــــــــــــــــاف: »عـ
املــــــشــــــاركــــــات مــــــن أجــــــــل رفــــــــع مـــســـتـــوى 
العـــبـــيـــنـــا والـــــوصـــــول بـــهـــم إىل األلـــقـــاب 
الــــــــــــــدولــــــــــــــيــــــــــــــة مــــــــثــــــــلــــــــمــــــــا حــــــــــصــــــــــل عــــــــــمــــــــــران 
ــــتـــــاذ دويل  الـــحـــوســـنـــي عـــــى لـــقـــب أسـ
أخـــــــرياً بـــمـــشـــاركـــتـــه مــــع املـــنـــتـــخـــب يف 
الــبــطــولــة الــعــربــيــة بـــاألردن، 
وحـــــــــــــصـــــــــــــولـــــــــــــه عـــــــــــــــــى املـــــــــــركـــــــــــز 

األول«.
اإلمارات اليوم À دبي

العبة المنتخب الوطني 
للشطرنج حنان خليل.   

À  من المصدر

عبداللطيف الفردان: 

»بدء عودة التدريبات 
عن بعد مطلع الشهر 

المقبل«.

محمد بوخاطر:

»سيتم إدراج ما تبقى 
من المسابقات التي 
لم تنفذ في خطة 
الموسم المقبل 

 .»
ً
أو استكمالها الحقا

المالكمة لم تتضرر 
 خالل فترة تعليق 

ً
كثيرا

النشاط. 
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أعــــــــــــلــــــــــــن مـــــــنـــــــظـــــــمـــــــو مــــــــــــــاراثــــــــــــــون 
ــــنـــــة،  ــــــدة املـــــديـ ــــمـ ــ بـــــوســـــطـــــن وعـ
أول مــــن أمــــــس، أن نــســخــة 
2020، الــــــتــــــي تـــــــم تـــأجـــيـــلـــهـــا 
 14 إىل  أبــــــــــــــــــريــــــــــــــــــل   20 مــــــــــــــــــن 
ــــفـــــــي  ــ ســـــــــبـــــــــتـــــــــمـــــــــر بــــــــــســــــــــبــــــــــب تـ
فــــــروس كــــورونــــا املــســتــجــد، 
قــــــــــــــــــــــــد ألــــــــــــــــغــــــــــــــــيــــــــــــــــت نــــــــــــــهــــــــــــــائــــــــــــــيــــــــــــــاً، 
وســُيــســتــعــاض عنها بسباق 

افرتايض.
وقـــال عــمــدة بوسطن، 
مــــــــــــــــــــــــارتــــــــــــــــــــــــن وولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش، عــــــــى 
»تويرت«: »جمعية بوسطن 
الـــــــــريـــــــــاضـــــــــيـــــــــة، بــــمــــســــاهــــمــــتــــنــــا 
ودعـــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــا، ارتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأت أن 
اســـتـــضـــافـــة الـــنـــســـخـــة الـــــــــ124 
مـــــن مــــــاراثــــــون بـــوســـطـــن هـــذا 
الـــعـــام غـــر مــمــكــنــة ألســـبـــاب 

تتعلق بالصحة العامة«.
وأضـــــــــــــــــــــــــــــاف: »ال تـــــــوجـــــــد 
طــريــقــة لــلــحــفــاظ عـــى شكل 
ــــاق الـــــتـــــقـــــلـــــيـــــدي، دون  ــبــ ــ الــــــســ
حــــــــضــــــــور أعــــــــــــــــــداد كــــــــبــــــــرة مــــن 
الناس«، مضيفاً: »يف حني 
أن هــــــــــدفــــــــــنــــــــــا وأمـــــــــــلـــــــــــنـــــــــــا كــــــــانــــــــا 
احــتــواء الــفــروس وإنــعــاش 
اقــتــصــادنــا، فــإن تنظيم هذا 
الــــــــــــنــــــــــــوع مــــــــــــن األحـــــــــــــــــــــــــــداث لـــــن 
يكون مسؤوالً وال واقعياً، 
أي  أو يف  ســــــبــــــتــــــمــــــر   14 يف 

وقت من هذا العام«.
لوس أنجليس ■ أ.ف.ب

إلغاء ماراثون 
بوسطن بسبب 

»كورونا«

القضاء البرازيلي يعلق دفع 
غرامة نيمار إلى سلطات الضرائب

حــكــم قـــــاٍض بــــرازيــــي بــتــعــلــيــق تــســديــد 
نــجــم كـــرة الـــقـــدم نــيــمــار دفــعــة بقيمة 
14.7 مليون يورو لسلطات الضرائب 
يف بــــــــــــــــــاده، تــــــــعــــــــود إىل الــــــــــفــــــــــرتة الـــــتـــــي 
ســـبـــقـــت انــــتــــقــــالــــه إىل نــــــــادي بـــرشـــلـــونـــة 

اإلسباين يف 2013.
وأوضـــــــــــــــــــــــح الـــــــــــــقـــــــــــــايض، بــــمــــحــــكــــمــــة 
الــــــدرجــــــة األوىل يف مــــديــــنــــة ســـانـــتـــوس 
بـــواليـــة ســـاو بـــاولـــو، أن قــــرار التعليق 
ســيــبــقــى قـــائـــمـــاً »حـــتـــى إشــــعــــار آخـــــر«، 

عـــــــى خــــلــــفــــيــــة أن املـــــبـــــلـــــغ املــــطــــلــــوب 
دفعه من مهاجم باريس 

ســـان جــرمــان الــفــرنــي، 
لــــــيــــــس مــــــــــحــــــــــدداً بـــشـــكـــل 

واضح.
وبحسب 

التقارير 
الصحافية، 

تـــقـــدمـــت الـــســـلـــطـــات 
املــــحــــلــــيــــة بــــاســــتــــئــــنــــاف 

للحكم.

وســــبــــق لـــلـــســـلـــطـــات، يف ســبــتــمــر 
يــــــــصــــــــل إىل  2015، أن جـــــــــمـــــــــدت مـــــــــــا 
188.8 مـــــلـــــيـــــون ريــــــــــــال بـــــــــرازيـــــــــي )43 
مليون يورو، بحسب أسعار الصرف 
يــــــــــــــــومــــــــــــــــهــــــــــــــــا(، مــــــــــــــــــن أصــــــــــــــــــــــــــــــول الـــــــــــــاعـــــــــــــب 
الـــــــــــرازيـــــــــــي، عـــــــى خــــلــــفــــيــــة مــــخــــالــــفــــات 
ضــــــــريــــــــبــــــــيــــــــة يف الــــــــــــــفــــــــــــــرتة املـــــــــــمـــــــــــتـــــــــــدة بـــــني 
2011 و2013، مــــرتــــبــــطــــة  الــــــعــــــامــــــني 
بحقوق الصورة العائدة له يف عاميه 

األخرين مع ناديه سانتوس.
تــــــوصــــــل   ،2017 عــــــــــــــــام  ويف 
نيمار إىل اتفاق لحل هذه 
الـــــــقـــــــضـــــــيـــــــة، يــــــــقــــــــوم مــــن 
خـــــــــــالـــــــــــه بـــــــــــدفـــــــــــع 2.1 
مــــــــــلــــــــــيــــــــــوين يــــــــــــــــــــــــورو إىل 

السلطات 

إلغاق امللف. لكن سلطات الضرائب 
عادت يف العام التايل وأشارت إىل أن 
املبلغ املطلوب من الاعب يناهز الـ16 
مــــــــــلــــــــــيــــــــــونــــــــــاً، بـــــــحـــــــســـــــب ســـــــــعـــــــــر الـــــــــصـــــــــرف 

حينها.
وانـــتـــقـــل الـــــرازيـــــي مــــن ســانــتــوس 
ــــلـــــونـــــة يف 2013، يف صـــفـــقـــة  إىل بـــــرشـ
انــــــــــــتــــــــــــقــــــــــــال أثـــــــــــــــــــــــــــــارت جــــــــــــــــــــــــدالً وشــــــــــــكــــــــــــاوى 
قــضــائــيــة. وكــشــف الـــنـــادي الــكــاتــالــوين 
أنـــه دفـــع 57.1 مــلــيــون يــــورو للتعاقد 
مــــــــــــع نــــــــــيــــــــــمــــــــــار، يف حــــــــــــني أن الـــــــقـــــــضـــــــاء 
اإلسباين يقدر املبلغ الذي دفع فعلياً 

بـ83.3 مليوناً.
برازيليا ■ أ.ف.ب

البطل األولمبي روديشا 
يتعرض للكسر

ــــاملـــــي  ــــبـــــطـــــل األوملــــــــبــــــــي والـــــعـ ســــيــــضــــطــــر الـ
الــــــــكــــــــيــــــــنــــــــي ديــــــفــــــيــــــد  لـــــــــســـــــــبـــــــــاق 800م، 
روديـــشـــا، إىل االبــتــعــاد عـــن الــتــمــاريــن 
ــــهـــــر، وذلـــــــك بـــعـــد تــعــرضــه  ألربـــــعـــــة أشـ
لكسر يف كــاحــلــه األيــســر، بحسب ما 
كـــــــــشـــــــــف الــــــــطــــــــبــــــــيــــــــب الــــــــــــــــــــذي أجــــــــــــــــــــرى لـــــه 

العملية الجراحية.
وقـــال فيكتور بــارغــوريــا: »أجرينا 
الــعــمــلــيــة الـــيـــوم وســيــمــي الــلــيــلــة )يف 
املستشفى(. وستكون هناك فحوص 
أخـــرى«، قبل أن يضيف أن ابــن الـــ31 
عاماً بحاجة إىل 16 أسبوعاً، للتعايف 

والعودة إىل املنافسات.
وتعرض الكيني، الفائز بذهبية 
أوملــــبــــيــــادي لـــنـــدن 2012 وريــــــو 2016، 
للكسر يف 19 مايو، يف مسقط رأسه 

كيلغوريس، غرب كينيا.
ولـــــــــــــــــــــم يــــــــتــــــــمــــــــكــــــــن حـــــــــــــامـــــــــــــل الـــــــــــرقـــــــــــم 
الـــــــــقـــــــــيـــــــــايس الـــــــــعـــــــــاملـــــــــي لــــــــســــــــبــــــــاق 800م 
)1:40.91 دقــيــقــة(، مــن املــشــاركــة يف 
مــــــــونــــــــديــــــــال الــــــــــدوحــــــــــة الــــــــــــــذي أقــــــــيــــــــم يف 
ــــبـــــب إصــــــــابــــــــة يف  ســــبــــتــــمــــر املـــــــــــــــايض، بـــــسـ

الركبة.
نيروبي ■ أ.ف.ب

نجم باريس سان جرمان نيمار.        
À  أ.ف.ب

الكيني ديفيد روديشا. ■أرشيفية

روديشا بحاجة إلى 16 
 للتعافي، 

ً
أسبوعا

والعودة إلى 
المنافسات.

 
ً
القرار سيبقى قائما
»حتى إشعار آخر«.

حـــددت رابــطــة الـــدوري اإلنــجــلــيــزي 
لكرة القدم تاريخ 17 يونيو موعداً 
ــــاتـــــه،  ــــنـــــافـــــسـ ــــمــــــال مـ ــــكــ ــــتــ ــــاً الســ ــــيــ ــــبــــــدئــ مــ
بــــعــــد تــــوقــــف مــــنــــذ مـــنـــتـــصـــف مـــــارس 
املــــــــــــايض، بــــســــبــــب فـــــــــــروس كــــــورونــــــا 

املستجد.
ويــــــــــــــبــــــــــــــدو لــــــــــيــــــــــفــــــــــربــــــــــول املــــــــتــــــــصــــــــدر 
بــــــفــــــارق 25 نــــقــــطــــة )ومــــــــبــــــــاراة أكــــــر( 
ــــانـــــشـــــســـــرت  عـــــــــن أقـــــــــــــــرب مــــــاحــــــقــــــيــــــه مـ
ســيــتــي، بــطــل املــوســمــني املــاضــيــني، 
أقــــــــرب مـــــن أي وقـــــــت مـــــى إلحـــــــراز 

لقب ينتظره منذ 30 عاماً.
ويف حـــــــــــــــني ســـــــــــيـــــــــــكـــــــــــون تــــــــتــــــــويــــــــج 
لــيــفــربــول شــبــه مــحــســوم مـــع تــبــقــي 
تـــســـع مـــراحـــل عـــى نـــهـــايـــة املـــوســـم، 
تبقى الــعــديــد مــن األســئــلــة بحاجة 
ــــا يف مـــــــا يـــتـــعـــلـــق  ــــمـ ــيـ ــ إلجـــــــــابـــــــــات، السـ

بهوية الفرق املؤهلة للمسابقتني 
أبـــــــــطـــــــــال  الـــــــــــقـــــــــــاريـــــــــــتـــــــــــني، أي دوري 
أوروبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان ومــــــــــســــــــــابــــــــــقــــــــــة الــــــــــــــــــــــــدوري 
األوروبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي )يـــــــــــــــــــــــوروبـــــــــــــــــــــــا لــــــــــــيــــــــــــغ(، 
والــــــــهــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوط إىل الــــــــدرجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

اإلنجــــــليزية األوىل.

يستأنف في 17 يونيو إلنقاذ لقب ليفربول

محمد صالح وماني يقتربان من تحقيق حلم الفوز بلقب الدوري اإلنجليزي. ■أرشيفية

أسئلة بانتظار اإلجابة 
في الدوري اإلنجليزي 4

»كورونا« عذب جمهور ليفربول في الموسم الحالي.. 
 من الحقيقة.

ً
لكن الحلم أصبح قريبا

1 متى يرفع 
ليفربول الكأس؟ 

خـــاض لــيــفــربــول 29 مـــبـــاراة مـــن أصــل 
ــــتـــــصـــــدر  38 مــــــــقــــــــررة هــــــــــذا املـــــــــوســـــــــم، ويـ
ــــانــــــشــــــســــــرت  بـــــــــــــفـــــــــــــارق 25 نـــــــقـــــــطـــــــة عـــــــــــــن مــ
ســيــتــي، الــــذي لـــه مـــبـــاراة مــؤجــلــة ضد 
أرســـــــــــنـــــــــــال، ســــــتــــــقــــــام يف الـــــــــيـــــــــوم األول 
لــلــعــودة، عــى ان تقام يف الــيــوم ذاتــه 
مـــــبـــــاراة ثـــانـــيـــة مـــؤجـــلـــة تـــجـــمـــع أســـتـــون 

فيا وشيفيلد يونايتد.
ورغــــــــــــــــــــم الــــــــــتــــــــــأخــــــــــر الــــــــــــــــــــذي فــــــرضــــــه 
»كــــــــــــــــوفــــــــــــــــيــــــــــــــــد-19«، فــــــــــــا يــــــــتــــــــوقــــــــع أشــــــــد 
ــــكــــــون لــــــــلــــــــدوري هـــــذا  املــــتــــشــــائــــمــــني أن يــ

املوسم بطل غر ليفربول.
ويــحــتــاج الــنــادي األحــمــر حسابياً 
إىل الفوز يف مباراتيه األوليني فقط، 
لـــيـــضـــمـــن الــــلــــقــــب األول لـــــه يف بـــطـــولـــة 

إنـــــــجـــــــلـــــــرتا مــــــنــــــذ عــــــــــــام 1990، بـــــصـــــرف 
النظر عما ستكون عليه نتائج سيتي.
ويف حــال خــســارة األخـــر مــبــاراتــه 
األوىل أمام ضيفه أرسنال، واملؤجلة 
ــــريــــــن،  ــــعــــــشــ ــــنــــــة والــ ــــامــ ــثــ ــ مــــــــن املــــــرحــــــلــــــة الــ
ــــاراتــــــه  ــــبــ ــــربــــــول يف مــ ــــفــ ــــيــ ــــكــــــون فــــــــــوز لــ ــــيــ ســ
ــــمـــــه إيــــــفــــــرتــــــون كــــافــــيــــاً  ــــريـ األوىل ضـــــــد غـ

لحسم اللقب.
وســـيـــكـــون لـــيـــفـــربـــول أمـــــام فــرصــة 
كــــــــســــــــر أكــــــــــــــــر مــــــــــــن رقــــــــــــــــم قــــــــــيــــــــــايس هــــــــذا 
املـــوســـم، الســيــمــا عـــدد الــنــقــاط األكـــر 
خـــــال املــــوســــم )يف رصــــيــــده 82 نــقــطــة 
حـــــــالـــــــيـــــــاً، بــــيــــنــــمــــا الــــــــرقــــــــم الــــــقــــــيــــــايس هـــو 
100، وحــــــــقــــــــقــــــــه مـــــــانـــــــشـــــــســـــــرت ســــيــــتــــي 
والــــــــــفــــــــــارق   ،)2018-2017 مـــــــــوســـــــــم 
األكــــــــــــر بـــــــني الـــــبـــــطـــــل وصـــــــاحـــــــب املـــــركـــــز 
ــــثـــــاين )19 نـــقـــطـــة، حـــقـــقـــه ســـيـــتـــي يف  الـ

املوسم ذاته(.

2 من يتأهل لألبطال؟
ــــيـــــزيـــــة  ــــلـ عـــــــــــــادة تـــــــخـــــــوض األنـــــــــديـــــــــة اإلنـــــجـ
مــــعــــركــــة عــــــى املـــــــراكـــــــز األربـــــــعـــــــة األوىل 
املــؤهــلــة للموسم املقبل مــن مسابقة 
ــــكـــــن مـــــــيـــــــدان هـــــذه  دوري األبـــــــــطـــــــــال، لـ
املــــعــــركــــة يـــتـــســـع هــــــذا املــــوســــم لــيــشــمــل 

املركز الخامس أيضاً.
حــــالــــيــــاً، تـــكـــمـــل أنـــــديـــــة مــانــشــســرت 
ســيــتــي ولــيــســرت ســيــتــي وتــشــلــي عقد 
ــاً بــــــأن  ــ ــــمــ ــلــ ــ املـــــــــراكـــــــــز األربـــــــــعـــــــــة األوىل، عــ
الــفــارق بــني تشلي الــرابــع وأرســنــال 
التاسع هو ثماين نقاط فقط، ما قد 
يــــؤشــــر إىل مــــعــــركــــة مـــنـــتـــظـــرة ســـتـــكـــون 

حامية الوطيس.
لكن مــا سيكون يف ذهــن األنــديــة 
املــــــــنــــــــافــــــــســــــــة هـــــــــــــــذا املـــــــــــــوســـــــــــــم، هـــــــــــو قـــــــــــرار 
االتـــحـــاد األوروبــــــي لــلــعــبــة )ويـــفـــا( منع 

مـــــــــــــانـــــــــــــشـــــــــــــســـــــــــــرت ســــــــــــيــــــــــــتــــــــــــي مـــــــــــــــــــــن خــــــــــــــوض 
مــــــســــــابــــــقــــــاتــــــه لـــــلـــــمـــــوســـــمـــــني املـــــقـــــبـــــلـــــني، 
بسبب مخالفته قــواعــد اللعب املــايل 

النظيف.
ويف ظل توقع بقاء سيتي ضمن 
املــــراكــــز األربــــعــــة األوىل )يــبــتــعــد بــفــارق 
12 نــقــطــة ومـــبـــاراة أقـــل عــن الــخــامــس 
مانشسرت يــونــايــتــد(، ستتجه األنــظــار 
إىل مـــــــحـــــــكـــــــمـــــــة الـــــــتـــــــحـــــــكـــــــيـــــــم الـــــــــــريـــــــــــايض 
)كـــــــــــــــــــاس(، الـــــــتـــــــي رفـــــــــــع إلــــــيــــــهــــــا الـــــــنـــــــادي 
الـــــــــشـــــــــمـــــــــايل مــــــــســــــــألــــــــة الــــــــعــــــــقــــــــوبــــــــة الــــــتــــــي 

فرضت عليه.
ويف حـــــــــــال أبـــــــقـــــــت »كـــــــــــــــــاس« عـــى 
الــعــقــوبــة، ســيــتــمــكــن الـــنـــادي صــاحــب 
ــــامـــــس يف تــــرتــــيــــب الــــــــــدوري  املــــــركــــــز الـــــخـ
املمتاز، من حجز مقعده يف مسابقة 
دوري األبــــطــــال، بـــــدالً مـــن مــانــشــســرت 
سيتي )يف حال لم ينِه املوسم خارج 

املراكز األربعة األوىل(.

3 من سيصعد.. ومن 
سيهبط؟ 

يــــــحــــــتــــــل بــــــــــورنــــــــــمــــــــــوث، أســــــــــتــــــــــون فـــــيـــــا، 
ونوريتش سيتي املراكز: 18 و19 و20 
تـــوالـــيـــاً، املــــؤديــــة لــلــهــبــوط إىل الـــدرجـــة 

األوىل.
ويف حــــــــــني يــــــــبــــــــدو نــــــــوريــــــــتــــــــش )21 
ــــه،  نــــــقــــــطــــــة( أمـــــــــــــــام هــــــــبــــــــوط ال مــــــفــــــر مـــــنـ
ســتــكــون املــنــافــســة مــحــتــدمــة بـــني أكــر 
مــــــــــــن فــــــــــريــــــــــق لـــــــــتـــــــــفـــــــــادي الــــــــــــــخــــــــــــــروج مــــن 
الــــــــدوري املـــمـــتـــاز. وتـــفـــصـــل أربــــــع نــقــاط 
فقط بني صاحبي املركزين الخامس 
عــــــشــــــر )بـــــــــــرايـــــــــــتـــــــــــون(، والــــــــتــــــــاســــــــع عـــشـــر 

)أستون فيا، وله مباراة مؤجلة(.
كما يتساوى كلٌّ من وست هام 
)السادس عشر(، وواتفورد )السابع 

عــشــر(، وبــورنــمــوث، بالنقاط مــع 27 
نقطة.

4 كيف ستكون 
الجاهزية البدنية؟

يــأمــل عـــدد مـــن الــاعــبــني الــتــمــكــن من 
العودة بقوة إىل املاعب، بعد غياب 
ــــبــــــب اإلصـــــــــــــابـــــــــــــات يف الــــــــــفــــــــــرتة الـــــتـــــي  بــــــســ

سبقت تعليق املنافسات.
ومــــن أبـــــرز هـــــؤالء: قـــائـــد املــنــتــخــب 
اإلنـــجـــلـــيـــزي هـــــــاري كــــايــــن، وزمـــيـــلـــه يف 
تــــــوتــــــنــــــهــــــام الــــــــــكــــــــــوري الــــــجــــــنــــــوبــــــي ســــــون 
هــــــــــيــــــــــونــــــــــغ-مــــــــــني، ونــــــــجــــــــمــــــــا مـــــانـــــشـــــســـــرت 
يونايتد املهاجم ماركوس راشفورد، 
والعــــــــب خـــــط الـــــوســـــط الــــفــــرنــــي بــــول 
بـــوغـــبـــا، الـــــذي غــــاب فـــــرتات طـــويـــلـــة يف 

موسم 2020-2019.
لندن ■ أ.ف.ب

 مرت على ليفربول، 
ً
عاما

دون أن يتوج بلقب 
الدوري اإلنجليزي.
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ين قلقا يورغن كلوب عانى األمرَّ

من عدم استكمال الموسم. 
■أ.ف.ب
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سكيك
مدرب 

طالب رياضيون اتحاد كرة القدم بعدم 
االستعجال يف اختيار مدرب جديد 

للمنتخب الوطني، خلفاً للمدرب السابق 
الصربي يوفانوفيتش، ليكون االختيار عىل 

أسس سليمة، ووفقاً ملواصفات الوسط 
الريايض املحيل، منعاً لتكرار التجارب 

السابقة التي أدت إىل إقالة أربعة مدربني، 
تعاقبوا عىل املنتخب خالل ثالث سنوات 

فقط.   

رسوم
استغرب متعاملون مع شركات تأمني 

صحي ما وصفوه باالرتفاع يف رسوم 
التأمني الصحي السنوي، مطالبني 

الجهات املعنية بالتدخل، إللزام هذه 
الشركات بتحديد رسوم يف متناول 

الجميع، حتى ال تشكل عبئاً مالياً عىل 
ميزانيات أسرهم. 

غرامة
فوجئ عميل لدى بنك وطني بتحرير غرامة 
تأخري عليه بدعوى عدم سداد مستحقات 

البطاقة االئتمانية يف موعدها، رغم أنه 
حولها بشكل آيل من بنك آخر يتعامل 

معه، ولديه ما يثبت وصول الدفعة 
املستحقة إىل البنك قبل الوقت املحدد.

دراجات
الحظ قراء رواجاً الفتاً لرياضة ركوب 

الدراجات يف عجمان، مع التزام الكثريين 
بشروط التباعد بني الدراجات، للحفاظ 

عىل سالماتهم. 

محال
التزال مالحظة عدم التزام املتسوقني يف 

محال البقالة و»السوبرماركت« تصل من 
مناطق متعددة يف الدولة، واقرتح قراء 
تحميل املالك واإلدارات مسؤولية عدم 

التزام املتسوقني بالتباعد الجسدي، 
خصوصاً منع التكدس أمام كاونرتات 

الدفع.

ــــطــــــاع حــــــديــــــث لـــــــلـــــــرأي أن  ــتــ ــ كـــــشـــــف اســ
أكرث من ثلث األملان يعتزمون التخيل 
عـــــن الــــســــفــــر، لــــقــــضــــاء عـــطـــلـــة صــيــفــيــة 

هذا العام.
وأظهر االستطاع، الذي ُنشرت 
نتائجه أمس، أن 37% من األملان لن 
يـــقـــضـــوا عـــطـــات هــــذا الـــصـــيـــف، بــيــنــمــا 
يـــعـــتـــزم 31% آخـــــــــرون الـــســـفـــر لـــقـــضـــاء 
ــــــة، لـــــــكـــــــن داخـــــــــــل  ــيـ ــ ــ ــــفـ ــ ــيـ ــ ــ ــــــصـ عـــــطـــــلـــــتـــــهـــــم الـ
أملـــــــــانـــــــــيـــــــــا، ويــــــــعــــــــتــــــــزم 13% مــــــــــن الـــــــذيـــــــن 
شــــمــــلــــهــــم االســـــــتـــــــطـــــــاع قـــــــضـــــــاء عـــطـــلـــة 
صيفية يف الخارج األوروبي، يف حني 

لم يحدد 18% قرارهم.
واألســـبـــاب الــتــي دفــعــت أكـــرث من 
ثلث األملان إىل عدم التخطيط لقضاء 
عطات هذا الصيف، هي الخوف من 
عــــــــــــــــواقــــــــــــــــب أزمـــــــــــــــــــــــــــة جـــــــــــائـــــــــــحـــــــــــة كــــــــــــــورونــــــــــــــا 
االقــــــــــتــــــــــصــــــــــاديــــــــــة )61%(، واملــــــــــــخــــــــــــاوف 

الصحية )%33(.
ويــــــــــتــــــــــوقــــــــــع 71% مــــــــــــن األملـــــــــــــــــــــــان أن 

يتدهور الوضع االقتصادي يف بلدهم 
بقوة، بينما ال يتوقع ذلك 28% فقط 

من الذين شملهم االستطاع.
مـــــــــــنـــــــــــح األســــــــــــــــر  أن   %57 ويــــــــــــــــــــــــــرى 
مــســاعــدات حــكــومــيــة بـــــ300 يـــورو عن 
كـــــل طــــفــــل، أمــــــر جــــيــــد، بـــيـــنـــمـــا عـــــارض 

38% ذلك.

أجــــــــــــــــــــــــــــــــــرى االســــــــــــــــــتــــــــــــــــــطــــــــــــــــــاع مـــــــعـــــــهـــــــد 
»فــــالــــن«، بــتــكــلــيــف مـــن الــقــنــاة الــثــانــيــة 
ــتــــلــــفــــزيــــون األملـــــــــــاين )زد دي إف(.  يف الــ
وشــــــــمــــــــل االســـــــــتـــــــــطـــــــــاع، الــــــــــــــذي أجـــــــــري 
خــــــال الـــــفـــــرة مـــــن 26 حـــتـــى 28 مـــايـــو 

الجاري، 1377 أملانياً.
برلين ■ د.ب.أ

بسبب تداعيات »الوباء« االقتصادية والصحية

من األلمان: ال سفر 
خالل العطلة الصيفية

31% يعتزمون السفر لقضاء عطلتهم الصيفية.. لكن داخل ألمانيا.    
■إي.بي.أيه

sekeek@emaratalyoum.com

يمكن إرسال سكيك على »واتس أب« رقم 

 ٠٥٠٢٢٩٩٥٥1
 بصورة حال توافرها.

ً
مرفقا

نعتذر عن عدم نشر مالحظات القراء
غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

%37

كــشــفــت دراســـــــة حـــديـــثـــة، نـــشـــرت يف املــجــلــة 
الــطــبــيــة الـــريـــطـــانـــيـــة، أن ارتــــــــداء الــكــمــامــات 
داخـــــــــــل املــــــــنــــــــزل، يــــمــــكــــن أن يـــــــــــؤدي إىل مـــنـــع 
انـــــتـــــقـــــال فـــــــــــروس كــــــــورونــــــــا املــــســــتــــجــــد داخـــــــل 

املنازل.
وتــــــــشــــــــر نــــــتــــــائــــــج الــــــــــــــدراســــــــــــــة، بــــــــنــــــــاء عــــى 
ــــابـــــات مــــــع أســــــــر صـــيـــنـــيـــة أجـــــــراهـــــــا أطــــبــــاء  ــــقـ مـ
وأكاديميون يف أسراليا والصني والواليات 
املـــــتـــــحـــــدة، إىل أن »اإلجـــــــــــــــــــراءات االحـــــــرازيـــــــة 
ــــثـــــل  ]الـــــــــــــتـــــــــــــدخـــــــــــــات غـــــــــــــر الــــــــــصــــــــــيــــــــــدالنــــــــــيــــــــــة[، مـ
اســتــخــدام الــكــمــامــات، والــتــطــهــر والــتــبــاعــد 
االجــتــمــاعــي داخــــل املـــنـــازل، يــمــكــن أن تمنع 
انتقال )كوفيد-19(، خال الوباء«. ويؤكد 
واضــــعــــو الــــــدراســــــة، بـــمـــا يف ذلـــــك مــــن مــركــز 
بــكــني ملــكــافــحــة األمــــــراض، أن الــبــحــث يظهر 

أن ارتداء الكمامات يف املنزل »فعال بنسبة 
79% يف مــنــع انــتــقــال الـــعـــدوى، قــبــل ظــهــور 

األعراض عند أول شخص مصاب«.
وجـــــــــرى خـــــــال الـــــــدراســـــــة مــــقــــابــــلــــة 460 
فــــــــــــرداً مــــــن 124 عــــائــــلــــة يف بـــــكـــــني، لــــــــدى كـــل 

عـــائـــلـــة مـــنـــهـــم حــــالــــة إصــــابــــة واحــــــــدة مـــؤكـــدة 
عى األقل بفروس كورونا، بشأن التدابر 
الــوقــائــيــة الــداخــلــيــة املــســتــخــدمــة قــبــل وبــعــد 
ــــبــــــوت إيــــجــــابــــيــــة نـــتـــائـــج  ــــهـــــور األعــــــــــــــراض، وثــ ظـ

الفحوص لدى أول فرد من األسرة.
وشهدت 41 عائلة من بني الـ124 عائلة 
حــــــــالــــــــة إصـــــــــابـــــــــة أخــــــــــــــرى واحـــــــــــــــــدة عـــــــــى األقـــــــــل 
بـ»كوفيد-19«، بعد اإلصابة األوىل. وحذر 
واضـــــعـــــو الـــــــدراســـــــة مـــــن أن الــــكــــمــــامــــات »لــــم 
تــــــكــــــن واقـــــــــيـــــــــة بــــــمــــــجــــــرد ظـــــــهـــــــور األعــــــــــــــــــــراض«، 
مـــــشـــــريـــــن إىل أن كـــــبـــــح انــــــتــــــشــــــار الــــــفــــــروس 
داخــــــــــــــــــــل األســــــــــــــــــــــــرة أمــــــــــــــــر حــــــــــــاســــــــــــم، الحــــــــــتــــــــــواء 

الفروس بشكل أوسع.
وتــمــت دراســـة دور كــمــامــات الــوجــه يف 
إبطاء انتشار الوباء، الذي أودى بحياة ما 

يـــقـــرب مــــن 360 ألـــــف شـــخـــص، وأصـــــــاب مــا 
يقدر بـــ5.8 مايني شخص، بشكل مكثف 
مــــنــــذ اكــــتــــشــــاف الــــــفــــــروس لــــلــــمــــرة األوىل يف 
الـــــصـــــني نــــهــــايــــة الــــــعــــــام املـــــــــــايض، إذ أصــــــــدرت 
الحكومات مجموعة متنوعة من القواعد 

والتوصيات.
وتنصح منظمة الصحة العاملية: »إذا 
ــــنــــــت بـــــصـــــحـــــة جــــــــيــــــــدة، وتـــــعـــــتـــــنـــــي بـــشـــخـــص  كــ
ــــيــــــد-19(، فـــمـــا عـــلـــيـــك ســـوى  ـــ)كــــــوفــ ــ مــــصــــاب بــ
ارتــــــداء كـــمـــامـــة«.  وبــشــكــل مــنــفــصــل، تشر 
مـــنـــظـــمـــة الــــصــــحــــة الــــعــــاملــــيــــة إىل أن »ارتـــــــــــداء 
كــــمــــامــــة طــــبــــيــــة يــــمــــكــــن أن يــــحــــد مــــــن انــــتــــشــــار 
بعض األمراض الفروسية التنفسية، بما 

يف ذلك )كوفيد-19(«.
كوااللمبور ■ د.ب.أ

عقوبة قاسية لسارق 
»البان كيك« 
في التشيك

محبو دبي.. وبحرها

أميركا: توصية بسحب 
عالج للسكري

ذكرت وسائل إعام يف التشيك، 
قــــــــضــــــــت  مـــــــــــحـــــــــــكـــــــــــمـــــــــــة  أمــــــــــــــــــــــــــــــــــس، أن 
بـــالـــســـجـــن ألكــــــرث مـــــن عــــامــــني بــحــق 
رجـــــــــــل ســـــــــــرق أشـــــــــيـــــــــاء مـــــــــن مــــتــــجــــر، 
خـــال اإلغـــاق املـــفـــروض، يف إطــار 

مكافحة تفيش فروس كورونا.
وأشارت صحيفة »برافو« إىل 
أن املحكمة يف مدينة بلزين قضت 
بالسجن 26 شهراً، دون إمكانية 
إطـــــــــــــــــاق ســـــــــــــــــراح مــــــــــــشــــــــــــروط، بــــحــــق 
رجــــل )32 عــــامــــاً(، إلدانـــتـــه بــســرقــة 
»بـــــــــــــــــــان كــــــــــيــــــــــك« مــــــــــــن مـــــــتـــــــجـــــــر خــــــــال 

اإلغاق.
ــــيــــــة  ــــاســ ــــقــ جــــــــــــــــاءت الـــــــعـــــــقـــــــوبـــــــة الــ
نــتــيــجــة حـــالـــة الــــطــــوارئ الـــوطـــنـــيـــة، 
املـــفـــروضـــة يف الـــبـــاد بـــدايـــة مـــن 12 
مـــــــــــــــــارس املـــــــــــــــــايض وحـــــــــتـــــــــى 17 مــــــايــــــو 
الـــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــاري، لـــــــــلـــــــــحـــــــــد مــــــــــــــن انـــــــــتـــــــــشـــــــــار 
الــفــروس، والــتــي شــهــدت بشكل 
تـــــــلـــــــقـــــــايئ عــــــــقــــــــوبــــــــات قــــــضــــــائــــــيــــــة أكـــــــرث 
صــــــــــــــــــــــرامــــــــــــــــــــــة حـــــــــــــــتـــــــــــــــى يف الـــــــــــــــجـــــــــــــــرائـــــــــــــــم 
الـــــبـــــســـــيـــــطـــــة. وقـــــــبـــــــض عــــــــى الــــــرجــــــل 
متلبساً، بينما كان يحاول إخفاء 

رقائق البان كيك يف جيبه.
براغ ■ د.ب.أ

، ليستمتعوا برمال جميرا، وإطاللة برج العرب، ولتحلق 
ً
محبو دبي وشمسها وبحرها، عادوا إلى الشواطئ مجددا

مرة أخرى بعد فترة من العزل المنزلي طائرات الصغار الورقية في األفق، ناشرة معها األلوان واألمل والسعادة، 
كما رصدتها عدسة مصور وكالة »أ.ب«، في الساعات األولى من صباح أمس.

دبي ■ اإلمارات اليوم

قـــــــــــالـــــــــــت إدارة األغـــــــــــــــذيـــــــــــــــة والــــــــعــــــــقــــــــاقــــــــر 
األمركية، أول من أمس، إنها أوصت 
خــــمــــســــاً مـــــن شـــــركـــــات تـــصـــنـــيـــع األدويــــــــة 
ــــتـــــفـــــورمـــــني«، الــــــذي  ــــيـ بـــســـحـــب دواء »مـ
يستخدم لعاج مرض السكري؛ بعد 
أن اكتشفت اإلدارة وجـــود مستويات 
عـــــالـــــيـــــة مــــــــن شـــــائـــــبـــــة يـــــمـــــكـــــن أن تـــســـبـــب 
الــســرطــان يف بــعــض إصــــــدارات الـــــدواء. 
وقالت اإلدارة إن العقاقر احتوت عى 
الــــــشــــــائــــــبــــــة املــــــســــــرطــــــنــــــة املـــــحـــــتـــــمـــــلـــــة »إن- 
نــــيــــروســــوديــــمــــيــــثــــامــــني«، إذ تـــــجـــــاوزت 
الــحــدود املقبولة يف الركيبات املمتدة 

املفعول فقط منها.

وكـــــــــــان الـــــتـــــلـــــوث بـــــهـــــذه الــــشــــائــــبــــة »إن- 
نـــيـــروســـوديـــمـــيـــثـــامـــني« مـــــســـــؤوالً عن 
ســــحــــب دواء عـــــــاج حــــمــــوضــــة املــــعــــدة 
»زانـــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــاك«، الـــــــــــــــــــــذي تــــــبــــــيــــــعــــــه شــــــركــــــة 
ســانــويف، وبعض النسخ املكافئة من 
هذا العاج العام املايض. ومع ذلك، 
ــــالـــــت اإلدارة إنـــــــه يــــجــــب عـــــى املـــــرىض  قـ
االســــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــرار يف تــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــاول أقــــــــــــــــــــــــــراص 
»مـــيـــتـــفـــورمـــني« حـــتـــى بـــعـــد الـــســـحـــب، 
حتى يمكنهم التشاور مع أخصائيي 
ــــة الــــصــــحــــيــــة الــــــخــــــاصــــــني بــــهــــم،  ــ ــــايـ ــ ــــرعـ ــ الـ

بحيث يمكنهم وصف بديل.
واشنطن ■ رويترز

كبح »الفيروس« بين األسرة حاسم الحتوائه 
بشكل أوسع

إدارة األغذية وجدت شائبة مسرطنة محتملة بالدواء. ■ أرشيفية

ارتداء الكمامة يمكن أن يحد من 
انتشار أمراض فيروسية تنفسية. 

■أ.ف.ب 

منظمة الصحة العالمية: 

»إذا كنت بصحة جيدة، 
وتعتني بمصاب 

بـ)كوفيد-19(، فما عليك 
سوى ارتداء كمامة«.

ارتداء الكمامات فّعال 
في تباطؤ انتشار 

»كوفيد-1٩« داخل المنزل



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

لاليجار فيال
٣ غرف ، بأبوهيل ، مقابل سوق السمك 

السعر : 68000 درهم 
تصريح : ٣7754

)6-١(    97١506٤٤٤683

للبيع فلل
جممع 4 فلل ، مبردف ، دورين ، ١0000 قدم

مسبح مشرتك ، تصريح : ٣7754
)6-١(    97١506٤٤٤683

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

للبيع فيال
6 غرف ، باملزهر 2 ، 20000 قدم
دورين ، ملحق ، تصريح : ٣7754

)6-١(    97١506٤٤٤683

للبيع بيوت 
عربية ، بهورالعنز ، الراشدية ، أبوهيل ، السطوة 

تصريح : ٣7754
)6-١(    97١506٤٤٤683

للبيع بنايات 
جتارية ، بنايف ، هورالعنز ، البدع ، املرقبات 

تصريح : ٣7754
)6-١(    97١506٤٤٤683

للبيع أراضي 
بالورقاء ، املزهر ، نداحلمر ، اخلوانيج ، احمليصنة 

تصريح : ٣7754
)6-١(    97١506٤٤٤683

لإليجار شقة
من املالك مباشرة ، يف احمليصنة ، بالقرب من 
مدينة مول ، مكونة من : 4 غرف ، مع املنافع 

)6-١(   97١507١7١8٤0

للبيع مغسلة
وتلميع سيارات ، يف عجمان ، اجلرف 

لعدم التفرغ ...
)5-29(     97١50١6١68٤5

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 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

مطلوب أرض
سكنية وجتارية وصناعية ، يف الشارقة 

بسعر مناسب ، ميتنع الوسطاء 
من املالك مباشرة ...

)5-١8(    97١502080038

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

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

للبيع مغسلة 
مركزية ، يف الشارقة 

متوسط الدخل الشهري : 70000 درهم
)5-30(     050700226١

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

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 فيال 
يف أم سقيم ، قريبة من البحر 

5 غرف ، مؤثثة بالكامل 
السعر : ١4 مليون درهم 

)5-22(    97١528702833

لإليجار معرض 
للسيارات ، يف رأس اخلور ، للجادين ، من املالك 

)6-١(    0527707١١١

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

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

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

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 فلل
فرص إستثمارية ... فلل متالصقة مؤجرة 

وبعائد فوري ، يف دبي ، بسعر مغري 
وبالتقسيط على ٣ سنوات

)5-١8(    97١50350599١

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

للبيع مزرعة 
بأم القيوين ، بالراشدية ، الكهرباء واملاء متوفرة

)5-١0(    97١55505١7١7
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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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