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محمد بن راشد: صحة الموظفين والمتعاملين على رأس األولويات
د أن اإلمارات مستمّرة في عملها لخدمة الجميع

ّ
أك

موظفو الحكومة
يستأنفون العمل من 

المكاتب بـ »عادات جديدة«
قسم المحليات À دبي وأبوظبي

شـــــــــــــهـــــــــــــدت الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزارات والـــــــــهـــــــــيـــــــــئـــــــــات 
واملؤسسات االتحادية عودة %3٠ 
مـــن املــوظــفــني، أمــــس، بــعــد تــوقــف 
فرضته اإلجـــراءات االحــرازيــة التي 
اتـــــــخـــــــذتـــــــهـــــــا الــــــــجــــــــهــــــــات الــــــصــــــحــــــيــــــة يف 
الدولة، خالل األشهر املاضية، يف 
إطـــــــــــــــار مــــــكــــــافــــــحــــــة فـــــــــــــــروس كــــــــورونــــــــا 

املستجد.

وأّكـــــــــــــــــــــــدت الــــــهــــــيــــــئــــــة االتــــــــحــــــــاديــــــــة 
لـــــلـــــمـــــوارد الــــبــــشــــريــــة الــــحــــكــــومــــيــــة أن 
الــــتــــدريــــب اإللـــــكـــــروين عــــى الـــتـــدابـــر 
الــوقــائــيــة، واجـــتـــيـــاز الــتــقــيــيــم املــرفــق 
بــــــــــــه، ُيــــــــــــعــــــــــــّدان شــــــــرطــــــــني أســـــاســـــيـــــني 
لــــــــــــلــــــــــــســــــــــــمــــــــــــاح ملــــــــــــــوظــــــــــــــفــــــــــــــي الــــــــــــجــــــــــــهــــــــــــات 
الحكومية بدخول مواقع العمل، 
الفتة إىل تنفيذ ورش ومحاضرات 
تدريبية افراضية للموظفني، عى 
مــــــــــــــــدار األســــــــــــبــــــــــــوع الـــــــــــــجـــــــــــــاري، حـــــــول 

الـــــــــــــــعـــــــــــــــودة الـــــــــتـــــــــدريـــــــــجـــــــــيـــــــــة إىل مـــــــقـــــــار 
العمل.

مــــن جــــانــــب آخـــــــر، قــــالــــت دائـــــرة 
املـــــــــوارد الـــبـــشـــريـــة لـــحـــكـــومـــة دبـــــي إن 
5٠% مـــن املــوظــفــني الــحــكــومــيــني يف 
اإلمــــــارة بـــاشـــروا أعــمــالــهــم، أمـــس، 
من مكاتبهم، إيذاناً بعودة الحياة 

إىل طبيعتها.

إجراءات احترازية مشّددة داخل المؤسسات كافة. À  من المصدر

التشديد على ضرورة االلتزام بارتداء الكمامة أثناء الخروج من المنزل وفي 
جميع األوقات.À  تصوير: أسامة أبوغانم

أحمد عابد À أبوظبي 

أعلنت أبوظبي حظر التنقل من اإلمارة 
وإلـــيـــهـــا وبــــــني مـــدنـــهـــا )أبــــوظــــبــــي والـــعـــني 
والظفرة(، اعتباراً من يوم غٍد الثالثاء 

ملدة أسبوع.
ويشمل الحظر جميع سكان اإلمارة 
مــــــــــن مــــــــواطــــــــنــــــــني ومـــــــقـــــــيـــــــمـــــــني، ويــــســــتــــثــــنــــى 

بــتــصــريــح خـــاص املــوظــفــون يف الــقــطــاعــات 
ــــيـــــويـــــة، وأصـــــــحـــــــاب األمــــــــــــــراض املـــزمـــنـــة  الـــــحـ
ملــــــراجــــــعــــــة املـــــســـــتـــــشـــــفـــــيـــــات، وحــــــــركــــــــة نـــقـــل 
البضائع الضرورية، بينما ُيسمح لسكان 
مـــــــدن اإلمـــــــــــــارة بـــالـــتـــنـــقـــل داخـــــــــل مــديــنــتــهــم 

خالل أوقات برنامج التعقيم الوطني.
ويــــأيت ذلــــك لــتــعــزيــز فــاعــلــيــة حملة 
املـــــســـــح الــــــوطــــــنــــــي، ولـــــلـــــحـــــّد مــــــن انــــتــــشــــار 

فـــروس كــورونــا املــســتــجــد، واســتــكــمــاالً 
لــــــــســــــــلــــــــســــــــلــــــــة اإلجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراءات الــــــــــوقــــــــــائــــــــــيــــــــــة 
واالحــــــــــــــــــــــــرازيــــــــــــــــــــــــة لـــــــتـــــــقـــــــلـــــــيـــــــل املـــــــــخـــــــــالـــــــــطـــــــــة، 
واملـــحـــافـــظـــة عــــى صـــحـــة أفــــــــراد املــجــتــمــع 

وسالمتهم.

ًحظر التنقل من إمارة أبوظبي وإليها 
وبين مدنها أسبوعا

دبي: استثناء األطفال دون الـ 6 وحاالت 
األمراض التنفسية الشديدة من »الكمامة«

اإلمارات اليوم À دبي

اعـــــــــتـــــــــمـــــــــدت الـــــــلـــــــجـــــــنـــــــة الـــــــعـــــــلـــــــيـــــــا إلدارة 
األزمـــــات والـــكـــوارث يف دبــــي، بــرئــاســة 
ســـمـــّو الـــشـــيـــخ مـــنـــصـــور بــــن مــحــمــد بــن 
ــــمــــــوعــــــة مــــن  راشـــــــــــــــد آل مـــــــكـــــــتـــــــوم، مــــــجــ
اإلرشـــــــــــــــــــــــــــــادات الــــــــخــــــــاصــــــــة بــــــاســــــتــــــخــــــدام 
األشــــــــخــــــــاص لــــلــــكــــمــــامــــات يف األمــــــاكــــــن 
الـــــــــــــعـــــــــــــامـــــــــــــة، وبــــــــــــكــــــــــــل األوقـــــــــــــــــــــــــــــــــات الــــــــتــــــــي 
يوجدون فيها خارج املنزل، وملختلف 

الفئات العمرية.
وشــــــــــــــّددت الــــلــــجــــنــــة عــــــى ضــــــــرورة 
االلــــــــــــــتــــــــــــــزام بــــــــــــــارتــــــــــــــداء الـــــــكـــــــمـــــــامـــــــة أثـــــــنـــــــاء 
الــــــــــــــــخــــــــــــــــروج مـــــــــــــن املـــــــــــــنـــــــــــــزل ويف جـــــمـــــيـــــع 
األوقــــــــــــــــــــــــــــــــات، مــــــــــــع مــــــــــــــراعــــــــــــــاة الــــــــــحــــــــــاالت 
ــــيـــــة الــــــتــــــي تــــتــــطــــلــــب أســـــلـــــوبـــــاً  ــــائـ ــنـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ االسـ
خـــــاصـــــاً يف الـــتـــعـــامـــل مـــــع الـــكـــمـــامـــات، 
خـــصـــوصـــاً أصــــحــــاب الـــهـــمـــم مــــن ذوي 
إعـــــــاقـــــــات مــــــــحــــــــّددة، وصــــــغــــــار الــــســــن، 
وأصـــــحـــــاب الـــــحـــــاالت املــــرضــــيــــة املـــزمـــنـــة 
املــرتــبــطــة بــالــجــهــاز الــتــنــفــي، وقــــررت 
الـــلـــجـــنـــة إعـــــفـــــاء مــــجــــمــــوعــــات مــــحــــّددة 
مـــــــــــن اســـــــــتـــــــــخـــــــــدام الــــــــكــــــــمــــــــامــــــــات خـــــــــــارج 
املـــــــــــنـــــــــــزل، لـــــــكـــــــن بــــــــضــــــــوابــــــــط مــــــــــشــــــــــّددة، 
بينها: األطفال دون سن السادسة، 
ــــون  ـــانـــ ـــــعــــ وأصـــــــــــــحـــــــــــــاب الــــــــهــــــــمــــــــم مــــــــمــــــــن يــ

اإلعاقات املتعّددة.

مستأجرون 
يطالبون 

بإعفائهم من 
غرامة اإلنهاء 
المبكر للعقود

عقاريون يطالبون شركات إدارة 
العقارات بتسهيالت تراعي الظرف 

ين االستثنائي للمستأجر

صندوق أبوظبي 
للتنمية يطلق مبادرة 
بمليار درهم لدعم 
الشركات الوطنية

رادارات أبوظبي تخالف 
جميع المركبات وقت 

التعقيم.. والتظلم
لـ »أصحاب التصاريح«

نائب رئيس الدولة:
»وّجهنا المسؤولين بتوفير كل ُسبل السالمة 

والوقاية، وتوفير البيئة الصحية لسالمة الجميع«.
منا أن نكون 

ّ
»ما مضى، خالل األشهر الماضية، عل

م، ولدينا نقاط تحسين سنطّورها، 
ّ
أقوى ونتعل

والقادم سيكون لألفضل«.

غرف عزل في دوائر دبي.. وأجهزة للفحص الحراري عند المداخل

https://www.emaratalyoum.com/local-section/other/2020-06-01-1.1356332
https://www.emaratalyoum.com/local-section/other/2020-06-01-1.1356277
https://www.emaratalyoum.com/local-section/other/2020-06-01-1.1356386
https://www.emaratalyoum.com/business/local/2020-06-01-1.1356324
https://www.emaratalyoum.com/local-section/other/2020-06-01-1.1356290
https://www.emaratalyoum.com/business/local/2020-06-01-1.1356244
https://www.emaratalyoum.com/local-section/other/2020-06-01-1.1356399
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أكـــد صــاحــب الــســمــو الــشــيــخ محمد 
بــــن راشــــــد آل مـــكـــتـــوم، نـــائـــب رئــيــس 
الــــــــــــدولــــــــــــة رئــــــــيــــــــس مــــــجــــــلــــــس الـــــــــــــــــــوزراء 
حــــــــاكــــــــم دبـــــــــــــــي، أن دولـــــــــــــــة اإلمـــــــــــــــــارات 
مـــــــــــســـــــــــتـــــــــــمـــــــــــرة يف عــــــــــمــــــــــلــــــــــهــــــــــا لـــــــــخـــــــــدمـــــــــة 
الــــــــــجــــــــــمــــــــــيــــــــــع، وتـــــــــــــــــواصـــــــــــــــــل جـــــــــهـــــــــودهـــــــــا 
لـــتـــحـــقـــيـــق رؤيــــتــــنــــا نـــحـــو املــــئــــويــــة، وأن 

تكون من أفضل دول العالم.
جاء ذلك خالل ترؤس سموه، 
صـــــــــبـــــــــاح أمـــــــــــــــــس، اجــــــــتــــــــمــــــــاع مــــجــــلــــس 
الوزراء، الذي عقد بتقنية االتصال 
املـــــــــــريئ )عـــــــــن ُبــــــــعــــــــد(، وقـــــــــــال ســـــمـــــوه: 
ــــفـــــاءة عـــالـــيـــة  ــــكـ »عــــمــــلــــت الــــحــــكــــومــــة بـ
خــالل األشهر املاضية عن ُبعد ولم 
تــتــوقــف، والـــيـــوم تستكمل أعمالها 
مــــــــــــــن املــــــــــــــــيــــــــــــــــدان ويــــــــــــــعــــــــــــــود املـــــــــوظـــــــــفـــــــــون 

ملواصلة اإلنجاز«.
ــــــاف ســــمــــوه: »اطـــلـــعـــنـــا عــى  وأضـ
إجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراءات الـــــــــــــــــجـــــــــــــــــهـــــــــــــــــات لـــــــــــــــعـــــــــــــــودة 
واســـــــــتـــــــــمـــــــــراريـــــــــة األعـــــــــــــمـــــــــــــال، وآلــــــــيــــــــات 
عملها خـــالل الــفــرة املــقــبــلــة.. صحة 
ــــلــــــن عــــــــى رأس  ــــامــ ــــتــــــعــ املــــــوظــــــفــــــن واملــ
األولــــــــــــــــــويــــــــــــــــــات، وجــــــــهــــــــنــــــــا املــــــــســــــــؤولــــــــن 
بتوفري كل سبل السالمة والوقاية، 
ــــيـــــة لــــســــالمــــة  ــــئـــــة الـــــصـــــحـ ــيـ ــ ــبـ ــ وتــــــــوفــــــــري الـ

الجميع«.
وأكــــــــــــــــــــــــــــد ســـــــــــــــــمـــــــــــــــــوه: »اإلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات 
مــــســــتــــمــــرة، وفــــــــرق الــــعــــمــــل مـــطـــلـــوب 
مـــنـــهـــا الــــعــــمــــل بـــطـــريـــقـــة أكـــــــر مــــرونــــة 
وشـــــــــــــمـــــــــــــولـــــــــــــيـــــــــــــة، وأكــــــــــــــــــــــــــــر اســـــــــتـــــــــجـــــــــابـــــــــة 

ملتغريات يومية متسارعة«.
وتــابــع ســمــوه مــخــاطــبــاً الــــوزراء: 
ــــيـــــة  »مــــــــــا مــــــــى خــــــــــالل األشــــــــهــــــــر املـــــاضـ
ــــنـــــا أن نــــــكــــــون أقــــــــــــوى ونــــتــــعــــلــــم،  ــّلـــــمـ ــ عـ
ولــــديــــنــــا نــــقــــاط تـــحـــســـن ســـنـــطـــورهـــا، 
والــقــادم ســيــكــون لــأفــضــل، ونتائج 
اجتماعات حكومة اإلمارات األخرية 
مـــــحـــــل تــــطــــبــــيــــق، ووجـــــهـــــنـــــا الــــجــــهــــات 
بــــــــــــــــبــــــــــــــــدء تــــــــــنــــــــــفــــــــــيــــــــــذ رؤيـــــــــــــــتـــــــــــــــنـــــــــــــــا ملـــــــــــــــــــا بـــــــعـــــــد 

)كوفيد-19(«.
وضــــــــــمــــــــــن أجــــــــــــنــــــــــــدة االجــــــــــتــــــــــمــــــــــاع، 
اعـــــــــتـــــــــمـــــــــد مــــــــجــــــــلــــــــس الــــــــــــــــــــــــــــــــــوزراء خـــــــــالل 
جــــــــلــــــــســــــــتــــــــه عـــــــــــــــــــــــــــــــدداً مــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــرارات 
واملــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــادرات، حـــــــــيـــــــــث تــــــــــــم اعـــــــتـــــــمـــــــاد 
ســـــــــيـــــــــاســـــــــة تـــــــــوعـــــــــيـــــــــة الــــــــــشــــــــــبــــــــــاب حـــــــــول 
أساسيات بناء املسكن، التي تقدم 
للشباب كل املعلومات الالزمة عن 
ــــنــــــحــــــة أو  ــــلــــــب مــ كـــــيـــــفـــــيـــــة الـــــــتـــــــقـــــــدم لــــــطــ
قرض من إحدى الجهات الحكومية 
ــنــــيــــة بــــــاإلســــــكــــــان، بــــــاإلضــــــافــــــة إىل  املــــعــ
ــــتـــــحـــــقـــــاق، وغـــــريهـــــا مــن  مــــعــــايــــري االسـ
املــعــلــومــات الــضــروريــة املتعلقة بكل 
مــراحــل بــنــاء املــســكــن، وذلـــك بهدف 
ــبــــــاب بـــــــرامـــــــج اإلســــــكــــــان  ــ تـــــوعـــــيـــــة الــــــشــ
املـــــتـــــوافـــــرة يف الـــــــدولـــــــة، ومـــتـــطـــلـــبـــاتـــهـــا 
وشـــــــــــــــــروط ومـــــــعـــــــايـــــــري االســــــتــــــحــــــقــــــاق، 
وتسهيل عملية البناء بشكل عام، 
ونــــــشــــــر الـــــــوعـــــــي لــــلــــشــــبــــاب بــــأســــالــــيــــب 
وتــــقــــنــــيــــات الــــبــــنــــاء الــــحــــديــــثــــة لـــضـــمـــان 
ــــيـــــة يف املــــــــبــــــــاين، وتــــــفــــــادي  ــــالـ جـــــــــــودة عـ
التأخريات يف تنفيذ مشروع البناء، 
إضــــــــافــــــــة إىل اإلســـــــــهـــــــــام يف تـــخـــفـــيـــض 

كلفة بناء املسكن من خالل توعية 
الشباب بعملية البناء.

ويف الشؤون التشريعية، وافق 
املــــــــــــجــــــــــــلــــــــــــس عـــــــــــــــــى تــــــــــــعــــــــــــديــــــــــــل جـــــــــــــــــدول 
الـــــجـــــهـــــات الـــــخـــــرييـــــة الـــــتـــــي يـــــجـــــوز لـــهـــا 
اســــــــــــرداد ضــــريــــبــــة املـــــــدخـــــــالت، وبـــمـــا 
يــــضــــمــــن قـــــيـــــام هــــــــذه الـــــجـــــهـــــات بــــــــأداء 
مهامها االجتماعية واإلنسانية من 
دون أعــبــاء إضــافــيــة عليها، وتركيز 
جهودها لدعم املحتاجن والفئات 
املــســتــحــقــة لـــلـــدعـــم بــــصــــورة خـــاصـــة، 
والــســهــام يف تنمية املجتمع بصورة 

عامة.
ويف الشؤون التنظيمية، وّجه 
املــــجــــلــــس بـــــــدراســـــــة مــــلــــف الــــخــــدمــــات 
الــــــــــحــــــــــكــــــــــومــــــــــيــــــــــة ومـــــــــــــلـــــــــــــف الـــــــــــخـــــــــــدمـــــــــــات 
القضائية، وتشكيل فريق لتحسن 
ــــز  ــــزيــ ــــعــ ــــــة، وتــ ــيـ ــ ــ ــــــومـ ــــكـ ــ ــــحـ ــ الـــــــــخـــــــــدمـــــــــات الـ
الــــــــجــــــــهــــــــود لــــــــلــــــــوصــــــــول إىل خـــــــدمـــــــات 
ــــيـــــة مــــتــــكــــامــــلــــة، ومــــــــن خــــالل  ــــكـــــرونـ إلـ
رفـــــــع مــــســــتــــوى الــــــوصــــــول والــــتــــكــــامــــل 
لـــــــجـــــــمـــــــيـــــــع الــــــــــــخــــــــــــدمــــــــــــات الــــــحــــــكــــــومــــــيــــــة 
ــــنـــــوات  ــــقـ ــــكـــــون عـــــــر الـ ــتـ ــ االتــــــــحــــــــاديــــــــة، لـ
الرقمية واألجهزة الذكية، وتبسيط 
إجــــراءات الــخــدمــات الحكومية من 
خــــــالل تـــقـــلـــيـــل الـــــخـــــطـــــوات والــــوثــــائــــق 
املــــــــطــــــــلــــــــوبــــــــة، وتــــــبــــــســــــيــــــط اإلجــــــــــــــــــــــراءات 
الــخــاصــة بــالــدفــع، وطــلــب الــوثــائــق، 

وغريها من اإلجراءات.
كما وّجه املجلس بدراسة ملف 
الـــــــــثـــــــــقـــــــــافـــــــــة املـــــــجـــــــتـــــــمـــــــعـــــــيـــــــة، يف ضـــــــــوء 

ــــتـــــشـــــار فـــــــــريوس كـــــورونـــــا  تـــــداعـــــيـــــات انـ
املــســتــجــد، وتــشــكــيــل فـــريـــق لــتــحــديــد 
مـــجـــمـــوعـــة مــــن الـــقـــيـــم واألخــــالقــــيــــات 
والسلوكيات ملجتمع اإلمارات، من 
مـــواطـــنـــن ومــقــيــمــن، لــلــتــعــامــل مع 
األزمـــــــــــــــة الــــــحــــــالــــــيــــــة، ونـــــــشـــــــر مــــحــــتــــوى 
ـــــواكــــــب  إعــــــــالمــــــــي هـــــــــــــادف وإيـــــــجـــــــابـــــــي يـ
ــــتـــــوجـــــهـــــات الــــحــــكــــومــــيــــة يف املــــرحــــلــــة  الـ
الــــــــحــــــــالــــــــيــــــــة، بــــــــــاإلضــــــــــافــــــــــة إىل إعــــــــــــــداد 
الـــــــــرامـــــــــج الـــــثـــــقـــــافـــــيـــــة الــــــــهــــــــادفــــــــة، عـــر 

أكد أن اإلمارات مستمرة في عملها لخدمة الجميع

 من القرارات والمبادرات، منها:
ً
اعتمد مجلس الوزراء، ضمن أجندة االجتماع خالل جلسته، عددا

■ اعتماد سياسة توعية الشباب حول أساسيات بناء املسكن.
■ املوافقة عىل تعديل جدول الجهات الخريية التي يجوز لها اسرتداد ضريبة املدخالت.

■ دراسة ملف الخدمات الحكومية وملف الخدمات القضائية.
■ دراسة ملف الثقافة املجتمعية يف ضوء تداعيات انتشار فريوس كورونا املستجد.

■ دراسة الفرص الوطنية للمرحلة املقبلة من خالل تشكيل فريق لوضع منظومة متكاملة تسّخر جهود 
املتطوعني.

■ دراسة ملف االتصال عرب اإلنرتنت وأتمتة العمل.

قرارات ومبادرات

رفع مستوى الوصول لجميع 
الخدمات الحكومية لتكون عبر 

القنوات الرقمية واألجهزة 
الذكية.

تشكيل فريق لوضع منظومة 
ر جهود 

ّ
متكاملة تسخ

المتطوعين من المواطنين 
والمقيمين في الدولة.

محمد بن راشد خالل ترؤسه 
اجتماع مجلس الوزراء الذي ُعقد 

عن ُبعد. À  وام

محمد بن راشد: صحة 
الموظفــين والمتعاملين 

على رأس األولويـات
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أعــــــــــلــــــــــنــــــــــت مــــــــــؤســــــــــســــــــــة زايـــــــــــــــــــــــــد الـــــــعـــــــلـــــــيـــــــا 
ألصحاب الهمم عن اعتماد الهيئة 
الوطنية للمؤهالت للدبلوم املهني، 
لــــتــــأهــــيــــل مــــــدربــــــن يف مــــــجــــــال تـــعـــلـــيـــم 
وتـــــــــــدريـــــــــــب أصـــــــــحـــــــــاب الـــــــهـــــــمـــــــم، وهــــــو 
مــؤهــل مهني وطــنــي تــم تطويره من 
ــــمــــــدة مــــن  ــتــ ــ ــــعــ قــــــبــــــل لـــــجـــــنـــــة وطــــــنــــــيــــــة مــ
الــهــيــئــة الــوطــنــيــة لــلــمــؤهــالت. يــهــدف 
ــــار بــــــــــرأس املــــــال  ــــمـ ــثـ ــ ــتـ ــ املــــــؤهــــــل إىل االسـ
الـــــــبـــــــشـــــــري املــــــــــواطــــــــــن لــــــــغــــــــرض تــــأهــــيــــل 
وظـــــــيـــــــفـــــــة مـــــــســـــــاعـــــــد مـــــــــــــــــدرب لـــــخـــــدمـــــة 
أصــــــحــــــاب الــــهــــمــــم يف مــــؤســــســــة زايــــــد 
العليا، ورفع كفاءة العمل للكوادر 

الربوية.
ــــيـــــخ خــــــالــــــد بـــن  ــــمـــــو الـــــشـ وأكـــــــــــد سـ
زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة 
مـــــــؤســـــــســـــــة زايـــــــــــــــــد الــــــعــــــلــــــيــــــا ألصـــــــحـــــــاب 
الهمم، حرص املؤسسة البالغ عى 
وضــــــــــــــــــــــــــــــــــع وتـــــــــــــــنـــــــــــــــفـــــــــــــــيـــــــــــــــذ الــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــورات 
واالسراتيجيات، التي تنسجم مع 
الخطط التنموية للدولة وأهدافها 
املستقبلية، والتي تصّب يف استثمار 
ــــــم  اإلنــــــــســــــــان بــــــالــــــدرجــــــة األوىل، ودعـ
اســـتـــدامـــة بـــرامـــج الــتــأهــيــل والــتــطــويــر 
واالرتــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــاء بــــــــــاملــــــــــســــــــــتــــــــــوى الـــــــعـــــــلـــــــمـــــــي 
واألكــــــــــــاديــــــــــــمــــــــــــي واملــــــــهــــــــنــــــــي لــــــــكــــــــوادرهــــــــا 
الـــربـــويـــة واإلداريــــــــــة، بـــمـــا يـــعـــزز أداء 

املــــــــــؤســــــــــســــــــــة لــــــــضــــــــمــــــــان قــــــــــدرتــــــــــهــــــــــا عـــــى 
تقديم أفضل وأرقى معايري الرعاية 
ــيـــــة ملـــنـــتـــســـبـــيـــهـــا مـــن  ــ ــــاملـ ــــعـ والـــــتـــــأهـــــيـــــل الـ

أصحاب الهمم.
وقـــــــــــــــــــال يف تــــــــصــــــــريــــــــح بـــــمـــــنـــــاســـــبـــــة 
اعــتــمــاد الـــدبـــلـــوم املــهــنــي، الـــــذي يعد 
ــــــوى  ــتـ ــ ــ األول مــــــــــــــن نــــــــــــوعــــــــــــه عــــــــــــــى مـــــــسـ
الدولة، إن اإلمارات تواصل مسرية 
الـــتـــنـــمـــيـــة والــــبــــنــــاء لـــتـــلـــبـــيـــة طـــمـــوحـــات 
شــــــعــــــب اإلمــــــــــــــــــــــــارات، والـــــــــــوصـــــــــــول إىل 
املراكز األوىل يف مختلف القطاعات، 
وأن مـــســـرية الــتــنــمــيــة الـــتـــي تــشــهــدهــا 
الــــــــــــــدولــــــــــــــة يف مــــــخــــــتــــــلــــــف الـــــــقـــــــطـــــــاعـــــــات 
الــــــــحــــــــيــــــــويــــــــة مـــــــســـــــتـــــــمـــــــرة لـــــــلـــــــعـــــــبـــــــور إىل 
املـــــســـــتـــــقـــــبـــــل، وذلـــــــــــــك وفـــــــــــق مـــنـــهـــجـــيـــة 
ــــــراف  ــــــشـ ــتـ ــ ــ واضــــــــــحــــــــــة تـــــعـــــتـــــمـــــد عــــــــــى اسـ
املـــســـتـــقـــبـــل، ورســـــــم االســـراتـــيـــجـــيـــات 
والــخــطــط االســتــبــاقــيــة الــتــي يتشارك 
فــــــــيــــــــهــــــــا جــــــــمــــــــيــــــــع أبـــــــــــــنـــــــــــــاء الـــــــــــــوطـــــــــــــن مـــــن 
مـــواطـــنـــن ومـــقـــيـــمـــن إليــــجــــاد أفــضــل 
الحلول للتحديات، وتأمن أفضل 
مستويات الــحــيــاة لــأجــيــال املقبلة، 
خــصــوصــاً يف كـــل مـــا يــتــعــلــق بتعليم 
وتـــأهـــيـــل أصـــحـــاب الـــهـــمـــم، وتـــدريـــب 
الــــــــــــــــكــــــــــــــــوادر الــــــــــــــــقــــــــــــــــادرة عــــــــــــى دعــــــمــــــهــــــم 
الستمرار مسرية العطاء والتنمية.

أبوظبي ■ اإلمارات اليوم

اعتماد دبلوم مهني لتأهيل مدربين 
لتعليم أصحاب الهمم

وعادت الحياة في الدوائر 
والمؤسسات..

كـل يــوم

سامي الريامي

وبدأت الحياة تعود إىل الدوائر والوزارات واملؤسسات 
الحكومية، عادت الحياة بعودة املوظفني تدريجيًا إىل مكاتبهم 

وأماكن عملهم، عادوا بعد أن استوعبوا تمامًا جميع 
اإلجراءات االحرتازية املطلوبة منهم، وطّبقوها عىل أكمل 

وجه، وسيستمرون من دون شك يف تطبيقها طوال الفرتة 
املقبلة، وحتى اكتمال عقد حضور جميع املوظفني بنسبة 

100%، وطوال فرتة وجود فريوس كورونا املستجد من دون 
عالج أو لقاح!

اإلمارات مستمرة من دون توقف يف مسريتها التنموية، لن 
يعيقها يشء أبداً، فهي دولة قادرة عىل مواجهة التحديات، 
وقادرة عىل التغلب عليها، ألنها واحدة من أكرث دول العالم 

مرونة يف العمل، ومن أكرثها استجابة للمتغريات املتسارعة، 
وهذا نتاج عمل وتخطيط واسرتاتيجيات بدأت منذ عشرات 

السنني، لتشّكل اليوم حصيلة ضخمة من الخربات املرتاكمة، 
القادرة عىل مواجهة أي ظرف كان، والتعامل معه بمرونة 

وسهولة.
حكومة اإلمارات، والحكومات املحلية، عملت جميعًا 

بكفاءة عالية خالل األشهر الصعبة املاضية، عملت عن ُبعد، 
ولم تتوقف األعمال وال املعامالت، واستمر الجميع يف تقديم 

الخدمات الحكومية، دوائر وجهات حكومية كثرية قدمت 
100% من خدماتها عن ُبعد، ونجحت يف ذلك بنسبة كبرية، 

واليوم تستكمل هذه الجهات أعمالها من امليدان، ويعود 
املوظفون ملواصلة اإلنجاز من مكاتبهم، وبصورة مباشرة، 

لكنها هذه املرة ُمغلفة بأعىل درجات الحذر واألمان، فالرتكيز، 
كل الرتكيز، سيكون عىل كيفية تقديم الخدمات بأعىل درجات 

األمان، وباتباع كل اإلجراءات االحرتازية الشخصية واملكتبية 
ملكافحة فريوس كورونا املستجد، ومنع تسلله وانتشاره بني 

املكاتب!
مرحلة صعبة مرت عىل العالم، واإلمارات ليست استثناء، 

لكنها بالتأكيد مرحلة مهمة، جعلتنا نتعلم الكثري، وجعلتنا 
ُنجدد العهد والثقة بقادتنا الحكماء، الذين قادوا العمل يف 

هذه املرحلة بكل حنكة وقدرة وكفاءة، فكانوا هم صمام األمان 
لهذه الدولة، واستطاعوا بامتياز تخفيف حدة تحدي مواجهة 

الفريوس، والتقليل من تداعياته السلبية، وّفروا كل 
احتياجات الحياة للمواطنني واملقيمني، ودعموا إمكانات 

وجهود الكادر الطبي، بذلوا الجهد واملال بصمت ومن دون 
ضجة إعالمية!

ما مىض خالل األشهر املاضية عّلمنا أن نكون أكرث حبًا 
ووفاء ووالء لإلمارات وقادتها، وعّلمنا أن نكون أكرث ترابطًا، 

وأن نكون أقوى، وجعلنا نزيد ثقة بأننا يف دولة قادرة عىل 
مواجهة التحديات بالعلم والتقنية والتطور واملرونة، والشك 

إطالقًا يف أن مرحلة ما بعد »كورونا« هي مرحلة تطوير وإعادة 
تخطيط ورسم اسرتاتيجيات جديدة، لنكون يف املقدمة دائمًا.

twitter@samialreyami
reyami@emaratalyoum.com

نائب رئيس الدولة:

منا أن نكون 
ّ
»ما مضى، خالل األشهر الماضية، عل

أقوى ونتعلم، ولدينا نقاط تحسين سنطّورها، 
والقادم سيكون لألفضل«.

»وجهنا المسؤولين بتوفير كل سبل السالمة والوقاية، وتوفير البيئة 
الصحية لسالمة الجميع«.

»فرق العمل مطلوب منها العمل بطريقة أكثر مرونة وشمولية، وأكثر 
استجابة لمتغيرات يومية متسارعة«.

اعتمد مجلس الوزراء التوجيه بدراسة ملف االتصال عبر اإلنترنت وأتمتة العمل وذلك بهدف:
■ تطوير بيئة مثالية لتطوير تطبيقات أو منصات لالتصال عرب اإلنرتنت.

■ دعم ممارسة التعلم والعمل عن ُبعد.
■ تشكيل فريق لدراسة وتسخري اإلمكانات لتطوير قطاع االتصال عرب اإلنرتنت.

■ فتح املجال لشركات التكنولوجيا لتطوير خدمات جديدة يف الدولة، تتعلق باالتصال عرب اإلنرتنت.
■ تطوير األساليب الحديثة يف طرق ممارسة األعمال، كاالجتماعات والتوقيعات اإللكرتونية والعمل عن ُبعد.

■ تسخري التقنيات لبناء منصات إلكرتونية ترتقي بالعمليات والتعامالت الحكومية.
■ مراجعة التشريعات والقوانني الحالية، واستحداث تشريعات تدعم االتصال عن ُبعد.

االتصال عبر اإلنترنت وأتمتة العمل

توعية الشباب ببرامج اإلسكان 
المتوافرة في الدولة، 

ومتطلباتها وشروط ومعايير 
االستحقاق.

تبسيط إجراءات الخدمات 
الحكومية من خالل تقليل 

الخطوات والوثائق      
المطلوبة.

 
ً
اعتمد مجلس الوزراء قرارا

بتعليق العمل بالغرامة 
اإلدارية بخصوص 

التأمينات أو الضمانات 
البنكية التي يقدمها 

مزاولو األنشطة 
اإلعالمية، ليكون ضمن 

المبادرات التحفيزية 
المستمرة، التي تقوم 

بها الحكومة لتعزيز النمو 
االقتصادي في الدولة، 

والحرص على تعزيز 
التنافسية االقتصادية، 

وتجسيد الدعم المستمر 
للبيئة االستثمارية في 

 في 
ً
الدولة، خصوصا

هذه الظروف، وتعزيز 
ين  ثقة المستثمر

والجمهور باإلجراءات 
التي تقوم بها الدولة 
لمعالجة اآلثار السلبية 
الناتجة عن هذا الوباء 

العالمي.

تعليق الغرامة 
اإلدارية للتأمينات 

أو الضمانات 
البنكية

مختلف وسائل االتصال، التي من 
شــــــأنــــــهــــــا تــــــعــــــزيــــــز الــــــصــــــحــــــة الــــنــــفــــســــيــــة 
والسلوكيات اإليجابية يف املجتمع.
ويف الـــــــســـــــيـــــــاق نــــــفــــــســــــه، اعــــتــــمــــد 
املجلس، ضمن توجيهاته، دراسة 
الــفــرص الــوطــنــيــة لــلــمــرحــلــة املــقــبــلــة، 
ــــيـــــل فــــــــريــــــــق لـــــوضـــــع  ــــكـ مـــــــــن خــــــــــــالل تـــــشـ
مــــنــــظــــومــــة مــــتــــكــــامــــلــــة تـــــســـــّخـــــر جــــهــــود 
املــتــطــوعــن مـــن املـــواطـــنـــن واملــقــيــمــن 
يف الدولة، ومن مختلف القطاعات 
واملهام، وتقديم كامل الدعم لهم 
مــــــــــــــن خـــــــــــــــــــالل إعــــــــــــــــــــــــــــداد أطـــــــــــــــــــر الـــــــعـــــــمـــــــل 
الــــــخــــــاصــــــة بـــــالـــــعـــــمـــــل الـــــتـــــطـــــوعـــــي عـــى 
مــــــســــــتــــــوى الــــــــــــدولــــــــــــة، والـــــــعـــــــمـــــــل عـــى 
تــــوحــــيــــد وتـــنـــســـيـــق الــــجــــهــــود لــتــنــظــيــم 
ســــري الـــعـــمـــل الـــتـــطـــوعـــي يف الــــدولــــة، 
ومـــتـــابـــعـــة تــطــبــيــق وتـــنـــفـــيـــذ الــــشــــروط 
والــــــــــــــضــــــــــــــوابــــــــــــــط الـــــــــــخـــــــــــاصـــــــــــة بــــــالــــــعــــــمــــــل 
الــــــــتــــــــطــــــــوعــــــــي بــــــــــــن جـــــــمـــــــيـــــــع األطـــــــــــــــــــراف 
املـــــعـــــنـــــيـــــة، بـــــــاإلضـــــــافـــــــة إىل الـــتـــنـــســـيـــق 

االســــــــــــــــــراتــــــــــــــــــيــــــــــــــــــجــــــــــــــــــي بـــــــــــــــــــــن الــــــــــــجــــــــــــهــــــــــــات 
الــحــكــومــيــة والـــتـــعـــاون مـــع الــبــاحــثــن 
واملـــــتـــــخـــــصـــــصـــــن لــــتــــصــــمــــيــــم الـــــــرامـــــــج 
ــــيـــــع  ــــتـــــشـــــجـ الــــــــحــــــــكــــــــومــــــــيــــــــة الـــــــــفـــــــــعـــــــــالـــــــــة لـ

السلوكيات الصحيحة.
واعـــتـــمـــد مــجــلــس الــــــــوزراء أيــضــاً 
التوجيه بدراسة ملف االتصال عر 
ــــمــــــل، وذلـــــــك  ــــتــــــة الــــــعــ ــــمــ اإلنــــــــرنــــــــت وأتــ
ــثــــالــــيــــة لـــخـــلـــق  بـــــهـــــدف تـــــطـــــويـــــر بــــيــــئــــة مــ
مــــــــنــــــــظــــــــومــــــــة مـــــــتـــــــكـــــــامـــــــلـــــــة لـــــــلـــــــشـــــــركـــــــات 
ــــتـــــطـــــويـــــر  الــــــــصــــــــغــــــــرية واملـــــــــتـــــــــوســـــــــطـــــــــة، لـ
تــطــبــيــقــات أو مــنــصــات لــالتــصــال عر 
ــــــت ودعـــــــــم مـــــمـــــارســـــة الـــتـــعـــلـــم  ــــــرنـ اإلنـ
والــعــمــل عـــن بــعــد، وتــشــكــيــل فــريــق 
لدراسة وتسخري اإلمكانات لتطوير 
قــــــــــطــــــــــاع االتــــــــــــــصــــــــــــــال عــــــــــــر اإلنــــــــــــرنــــــــــــت، 
والــــــــــســــــــــمــــــــــاح لـــــــلـــــــشـــــــركـــــــات الــــــصــــــغــــــرية 
واملــتــوســطــة بــتــطــويــر الــتــكــنــولــوجــيــات 
الــــــــــخــــــــــاصــــــــــة بــــــــــــذلــــــــــــك، وفــــــــــتــــــــــح املــــــــجــــــــال 
ــــا لــــتــــطــــويــــر  ــيــ ــ ــــولــــــوجــ ــــنــ ــــكــ ــتــ ــ لـــــــشـــــــركـــــــات الــ

خدمات جديدة يف الدولة، تتعلق 
بـــــاالتـــــصـــــال عــــــر اإلنـــــــرنـــــــت، وتــــطــــويــــر 
األساليب الحديثة يف طرق ممارسة 
األعمال كاالجتماعات والتوقيعات 
اإللــــــــكــــــــرونــــــــيــــــــة والـــــــعـــــــمـــــــل عـــــــــن بـــــعـــــد، 
وتــــســــخــــري الـــتـــقـــنـــيـــات لــــبــــنــــاء مـــنـــصـــات 
إلــــــــــكــــــــــرونــــــــــيــــــــــة تـــــــــرتـــــــــقـــــــــي بــــــالــــــعــــــمــــــلــــــيــــــات 
والــتــعــامــالت الــحــكــومــيــة، بــاإلضــافــة 
إىل مراجعة التشريعات والقوانن 
ــــيــــــة واســــــــتــــــــحــــــــداث تــــشــــريــــعــــات  ــــالــ الــــــحــ

تدعم االتصال عن ُبعد.
كــــمــــا وافــــــــق املــــجــــلــــس عـــــى طــلــب 
املجلس الوطني االتــحــادي ملناقشة 
مــــــــوضــــــــوع »ســــــيــــــاســــــة وزارة الــــــعــــــدل 
بــــــــــــــشــــــــــــــأن الـــــــــــــــتـــــــــــــــدريـــــــــــــــب والــــــــــــــــــــــدراســــــــــــــــــــــات 
الـــــــقـــــــضـــــــائـــــــيـــــــة«، واطـــــــــلـــــــــع عـــــــــى تــــقــــريــــر 
بــــــــشــــــــأن مــــــــشــــــــاركــــــــة وزارة املــــــــالــــــــيــــــــة يف 
اجــــتــــمــــاعــــات مـــجـــمـــوعـــة الـــــــــــ20 لــســنــة 
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قــالــت دائـــرة املـــوارد البشرية لحكومة 
املـــــــــــوظـــــــــــفـــــــــــن  مـــــــــــــــــــن   %50 إن  دبــــــــــــــــــــــــــــــــي، 
الـــــــــحـــــــــكـــــــــومـــــــــيـــــــــن يف اإلمـــــــــــــــــــــــــــــــارة بــــــــــــاشــــــــــــروا 
أعــــــمــــــالــــــهــــــم، أمــــــــــــس، مــــــــن مــــكــــاتــــبــــهــــم، 
إيذاناً بعودة الحياة إىل طبيعتها بعد 
تــوقــف فــرضــتــه اإلجـــــــراءات االحـــرازيـــة 
الــــتــــي اتــــخــــذتــــهــــا الــــجــــهــــات الـــصـــحـــيـــة يف 
الــــــدولــــــة، خــــــال األشـــــهـــــر املــــاضــــيــــة، يف 
إطـــــــــــــــــــــــار مـــــــــكـــــــــافـــــــــحـــــــــة فـــــــــــــــــــــــروس كــــــــــــورونــــــــــــا 

املستجد )كوفيد - 19(.
وتـــــــأيت عـــــــودة مـــوظـــفـــي الـــحـــكـــومـــة 
لتأدية أعمالهم مــن مكاتبهم تنفيذاً 
ألوامــر صاحب السمو الشيخ محمد 
ــــائــــــب رئــــيــــس  بــــــن راشــــــــــد آل مـــــكـــــتـــــوم، نــ
الــدولــة رئيس مجلس الـــوزراء حاكم 
ــيــــــخ  ــ دبــــــــــــــــــــي، وتـــــــــوجـــــــــيـــــــــهـــــــــات ســــــــمــــــــو الــــــشــ
حـــــــــــمـــــــــــدان بـــــــــــن مـــــــحـــــــمـــــــد بـــــــــــن راشـــــــــــــــــــد آل 
مكتوم، ويل عهد دبي رئيس املجلس 
التنفيذي، بعودة 50% من املوظفن 
ــــاراً مــــــن أمـــــــــس، وبــــنــــســــبــــة %100  ــبــ ــ ــتــ ــ اعــ

اعتباراً من 14 يونيو الجاري.
واتــــــــجــــــــهــــــــت الــــــــدفــــــــعــــــــة األوىل مــــن 
ــــفـــــن إىل مـــــقـــــار عــــمــــلــــهــــا، أمــــــس،  املـــــوظـ
وســـــط الــــتــــزام بــــــاإلجــــــراءات االحــــرازيــــة 
والــوقــائــيــة حــســب تــعــلــيــمــات الــجــهــات 
املـــــخـــــتـــــصـــــة يف الــــــــــــدولــــــــــــة، ملــــــنــــــع انـــــتـــــشـــــار 

الفروس.
وذكـــــــــــــــــــــرت الــــــــــــــدائــــــــــــــرة لـــــــــــــــــ»اإلمــــــــــــــــارات 
الــــــــــــــــيــــــــــــــــوم« أن عـــــــــــــــــــــــودة املـــــــــــوظـــــــــــفـــــــــــن إىل 
أعــــــــــــمــــــــــــالــــــــــــهــــــــــــم اتــــــــــــســــــــــــمــــــــــــت بـــــــــالـــــــــســـــــــاســـــــــة 
والشعور باملسؤولية، عىل الرغم من 
أنها تأيت يف إطار إجراءات ستنعكس 
ــــــل،  ــــامـ ــ ــــكـ ــ ــــالـ ــ ــــــم بـ ــــهـ ــ ــــاتـ ــ ــيـ ــ ــ عـــــــــــىل أســـــــــــلـــــــــــوب حـ
مشرة إىل ارتباط عودة املوظفن إىل 
املـــكـــاتـــب بــــعــــادات ومـــمـــارســـات صــحــيــة 

جديدة.
وكـــــــــان قـــــــــرار الــــــعــــــودة إىل املـــكـــاتـــب 
ــــبـــــار املـــــواطـــــنـــــن، وأصـــــحـــــاب  اســـتـــثـــنـــى كـ
الهمم، ومن يعانون أمراضاً مزمنة، 
واملـــــــوظـــــــفـــــــات الـــــــحـــــــوامـــــــل، واملـــــوظـــــفـــــات 
الـــــــــــــــايت يـــــقـــــمـــــن بـــــــرعـــــــايـــــــة أبــــــنــــــائــــــهــــــن مـــن 
الــــــــــصــــــــــف الـــــــــتـــــــــاســـــــــع فــــــــمــــــــا دون، ومــــــــن 
لــديــهــن أطـــفـــال يف دور الـــحـــضـــانـــة، أو 
لــديــهــن يف املــنــزل مــن تستدعي حالته 

الصحية رعاية دائمة يف ظل الظروف 
الطارئة.

غرفة العزل
وأكـــــــــــــــــدت الــــــــــــدائــــــــــــرة أن إدارات املــــــــــــــوارد 
البشرية وّفـــرت املعقمات والكمامات 
والــــقــــفــــازات عــنــد املــــداخــــل، وخــصــصــت 
موظفن لقياس درجة حرارة املوظفن 
العائدين للعمل مــن املكاتب، للتأكد 
من أن درجــة حـــرارة املوظف ال تتجاوز 
37.5 درجـــــــــــــــــــــة مــــــــــئــــــــــويــــــــــة. كــــــــمــــــــا وّفــــــــــــــــرت 
زجاجات املياه واألكــواب واألواين التي 

تستعمل ملرة واحدة فقط.
ووّزعـــــــــــــــــــــــــت دوائـــــــــــــــــــــر حــــــــكــــــــومــــــــة دبــــــــي 
إرشادات وقائية يف املداخل واملصاعد 
واملــكــاتــب، وأمــاكــن االنــتــظــار، شــّددت 
فــــــيــــــهــــــا عـــــــــــىل ضـــــــــــــــــــــرورة املـــــــحـــــــافـــــــظـــــــة عــــىل 
الــــــتــــــبــــــاعــــــد الــــــــجــــــــســــــــدي، واالســــــــتــــــــخــــــــدام 

اآلمن لألدوات املكتبية.
وخــصــصــت غـــرفـــة لـــعـــزل املــوظــف 
الـــــــــــذي تــــظــــهــــر عــــلــــيــــه أعـــــــــــــراض اإلصــــــابــــــة 
بـــــــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــروس، وغـــــــــــــــــــــــــرفـــــــــــــــــــــــــة أخـــــــــــــــــــــــــرى 

للمتعاملن يف مراكز الخدمة.
ووضـــــــــعـــــــــت دوائـــــــــــــــــر حــــــكــــــومــــــة دبــــــي 
عـــــــامـــــــات إرشـــــــــاديـــــــــة لــــتــــنــــبــــيــــه املــــوظــــفــــن 
واملتعاملن إىل ضرورة ترك مسافة ال 
تــقــل عـــن مـــريـــن بـــن األشــــخــــاص. كــمــا 
وضــــــعــــــت لـــــــوحـــــــات إرشـــــــــاديـــــــــة تـــتـــضـــمـــن 
رقـــم االتـــصـــال بــالــخــط الــســاخــن لهيئة 
الصحة يف دبــي لــإبــاغ عــن أي إصابة 
أو اشتباه يف اإلصابة بفروس كورونا.

وزادت دوائـــــر حــكــومــة دبــــي عــدد 
عمال النظافة داخل مقارها لتنظيف 
ــــــل املـــــــــداخـــــــــل،  ــثـ ــ ــ األمـــــــــــاكـــــــــــن الــــــــعــــــــامــــــــة، مـ
واألســــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــح كـــــــــثـــــــــيـــــــــفـــــــــة االســــــــــــــتــــــــــــــخــــــــــــــدام 
والـــــــــــــردهـــــــــــــات، والـــــــــــطـــــــــــاوالت الـــــعـــــامـــــة، 
املـــــــــــــيـــــــــــــاه،  ودورات  والـــــــــــــكـــــــــــــافـــــــــــــتـــــــــــــريـــــــــــــا، 

واملصاعد، والسالم.
وكـــــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــــت الــــــــــــــــــــــــــــدائــــــــــــــــــــــــــــرة أصــــــــــــــــــــــــــــدرت 
»بروتوكول العودة للعمل« ووزعته 
عىل دوائر حكومة دبي. وهو يتضمن 
ــــادات لــلــمــوظــفــن والـــدوائـــر تــؤكــد  إرشــ
ضـــــــرورة اســـتـــخـــدام كـــمـــامـــات الـــوجـــه، 
مــــــــنــــــــذ الــــــــــــــخــــــــــــــروج مــــــــــــن املــــــــــــنــــــــــــزل وخــــــــــــال 
الـــــــــطـــــــــريـــــــــق ويف مـــــــقـــــــر الـــــــعـــــــمـــــــل وأثـــــــــنـــــــــاء 
العودة إىل املنزل، وتجّنب مصافحة 
ــــاعـــــد  ـــبـ اآلخــــــــــــريــــــــــــن، واتـــــــــــبـــــــــــاع قـــــــــواعـــــــــد الـــــتــ
االجـــتـــمـــاعـــي، خـــصـــوصـــاً أثــــنــــاء الــتــنــقــل 
ــــــتـــــــخـــــــدام  وخـــــــــــــــال فـــــــــــــرة االنـــــــــتـــــــــظـــــــــار السـ
املـــــــواصـــــــات الـــــعـــــامـــــة، وتـــــــــرك الــــنــــوافــــذ 
مــفــتــوحــة يف املـــركـــبـــات عـــىل األقــــل ملــدة 
ــــيـــــارة  ــــنـــــد اســــــتــــــخــــــدام الـــــسـ ــــيـــــقـــــة عـ 15 دقـ
الــــــــــخــــــــــاصــــــــــة، وغــــــــــســــــــــل الـــــــــيـــــــــديـــــــــن بــــــــاملــــــــاء 

والصابون ملدة ال تقل عن 20 ثانية.

إجراءات احترازية
ــــانـــــب آخـــــــــر، أفـــــــــاد مـــــديـــــر اإلدارة  مـــــن جـ

الـــعـــامـــة لــــلــــمــــوارد الـــبـــشـــريـــة يف شــرطــة 
دبــــــي الـــعـــمـــيـــد صــــالــــح عـــبـــدالـــلـــه مــــــراد، 
بـــــالـــــتـــــحـــــاق املــــــوظــــــفــــــن بـــــمـــــهـــــام عـــمـــلـــهـــم 
اعـــتـــبـــاراً مـــن أمــــس، وســــط اإلجــــــراءات 
الــــــــوقــــــــائــــــــيــــــــة الــــــــتــــــــي حــــــــددتــــــــهــــــــا الــــــجــــــهــــــات 
املعنية، مشراً إىل تطبيق شرطة دبي 
»بـــــروتـــــوكـــــول الـــــعـــــودة لـــلـــعـــمـــل« الــــذي 
أصــــــــــــــدرتــــــــــــــه دائــــــــــــــــــــــــرة املــــــــــــــــــــــــــــوارد الــــــبــــــشــــــريــــــة 

لحكومة دبي.
وقــــــــــــــــــال صـــــــــالـــــــــح إن شـــــــــرطـــــــــة دبــــــــي 
عــــــــمــــــــلــــــــت عـــــــــــــــىل تــــــــحــــــــقــــــــيــــــــق ُجــــــــــمــــــــــلــــــــــة مـــــن 
اإلجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراءات االحــــــــــــــــــــــرازيــــــــــــــــــــــة لـــــــضـــــــمـــــــان 
الـــســـامـــة الـــعـــامـــة يف مـــواقـــع الــعــمــل، 
مبيناً أن اإلجراءات بدأت بالتشخيص 
املــــبــــديئ لـــلـــحـــالـــة الـــصـــحـــيـــة لــلــمــوظــفــن 
ــــمـــــل  ــــعـ قـــــــبـــــــل الــــــــــــدخــــــــــــول إىل أمــــــــــاكــــــــــن الـ

الـــداخـــلـــيـــة واالخـــــتـــــاط بــــالــــزمــــاء، مــن 
خـــــــــــــــــــــــــــال قـــــــــــــــــيـــــــــــــــــاس درجـــــــــــــــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــرارة 
ــــثـــــة وأخـــــــــرى  بـــــاســـــتـــــخـــــدام أجـــــــهـــــــزة حـــــديـ
لــــلــــتــــعــــقــــيــــم، وتــــــأكــــــيــــــد ضــــــــــــــرورة ارتــــــــــــداء 

الكمامات.
وأضــــاف أن شــرطــة دبـــي حــرصــت 
ــــاتـــــب واملــــــســــــاحــــــات يف  عــــــىل تـــعـــقـــيـــم املـــــكـ
اإلدارات الــــعــــامــــة ومـــــراكـــــز الـــشـــرطـــة، 
وتـــــوفـــــر مـــــــواد الـــتـــعـــقـــيـــم لـــلـــمـــوظـــفـــن، 
ــتــــبــــاعــــد  ــــتـــــهـــــم بـــــالـــــحـــــفـــــاظ عـــــــىل الــ ــــيـ وتـــــوعـ
الــــــــــــجــــــــــــســــــــــــدي أثـــــــــــــــنـــــــــــــــاء أدائـــــــــــــــــهـــــــــــــــــم املــــــــــهــــــــــام 
الوظيفية، بما يضمن ترك مسافة ال 

تقل عن مرين بينهم.
ولفت إىل أن شرطة دبــي عملت 
ــــيــــــم بــــــيــــــئــــــة الـــــعـــــمـــــل  ــــمــ عـــــــــــىل إعــــــــــــــــــــادة تــــــصــ
لــــتــــحــــقــــيــــق الـــــتـــــبـــــاعـــــد الـــــــجـــــــســـــــدي، مـــثـــل 
وضـــــــع املــــلــــصــــقــــات لــــتــــحــــديــــد املــــســــافــــات 
بــــــــــــــــن املــــــــــــــوظــــــــــــــفــــــــــــــن، وبـــــــــــــــــــــن املـــــــــوظـــــــــفـــــــــن 
واملــــراجــــعــــن، إىل جـــانـــب الـــعـــمـــل عــىل 
تـــــوعـــــيـــــة املــــــوظــــــفــــــن بــــــــــــاإلجــــــــــــراءات الــــتــــي 
يـــجـــب اتــــخــــاذهــــا مـــنـــذ لـــحـــظـــة الــــخــــروج 
مـــــــن املـــــــــنـــــــــزل، إىل حـــــــن مـــــــــغـــــــــادرة مـــقـــر 

العمل.
وأشــار إىل أنها عملت عىل توفر 
مـــــــنـــــــظـــــــومـــــــة عــــــــمــــــــل مــــــتــــــكــــــامــــــلــــــة لــــبــــعــــض 
ــــائــــــف الـــــتـــــي يـــســـتـــطـــيـــع أصــــحــــابــــهــــا  الــــــوظــ
الــــعــــمــــل عـــــن ُبـــــعـــــد، خــــصــــوصــــاً لـــفـــئـــات 
كـــــبـــــار الـــــســـــن وأصـــــــحـــــــاب الــــهــــمــــم ومــــن 
يــــعــــانــــون أمــــــراضــــــاً ُمــــزمــــنــــة، إىل جـــانـــب 
تــــــــــــــوفــــــــــــــر خـــــــــــــــــط ســــــــــــــاخــــــــــــــن لـــــــلـــــــمـــــــوظـــــــفـــــــن 
وعــائــاتــهــم يف حـــال ظــهــور أعــــراض أو 
االشتباه يف اإلصابة بفروس كورونا.
وأكــد صالح توعية املوظفن بأن 
عــــــلــــــيــــــهــــــم الـــــــــبـــــــــقـــــــــاء يف املـــــــــــنـــــــــــزل يف حـــــــال 
االشـــــــتـــــــبـــــــاه يف اإلصـــــــــابـــــــــة بــــــــــأي نــــــــــوع مـــن 
أعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراض الــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــروس )الــــــــــــــحــــــــــــــمــــــــــــــى، 
ــــنـــــفـــــس، آالم يف  ــــتـ ــــيـــــق الـ الــــــســــــعــــــال، ضـ

الجسم، صداع(. 
بــــــــــــــــــــــــدوره، طـــــــــالـــــــــب مـــــــــديـــــــــر اإلدارة 
العامة للدفاع املــدين يف دبــي، اللواء 
ــــــن  ــــفـ ــ ــــــوظـ راشــــــــــــــــــد ثـــــــــــــــاين املـــــــــــــــطـــــــــــــــرويش، املـ
الــــــعــــــائــــــديــــــن إىل الـــــعـــــمـــــل يف املـــــكـــــاتـــــب، 
بااللتزام بتطبيق اإلجراءات والتدابر 
االحــرازيــة الــتــي تضمنها »بــروتــوكــول 

العودة للعمل«.
وباشر العاملون يف الدفاع املدين 
بــــــدبــــــي مــــهــــامــــهــــم الــــوظــــيــــفــــيــــة وتــــقــــديــــم 

الخدمات للمتعاملن.
واتـــخـــذت اإلدارة الــعــامــة لــلــدفــاع 
املــــــــــــــــــــدين بــــــــــدبــــــــــي حــــــــــزمــــــــــة مــــــــــــن الــــــــتــــــــدابــــــــر 
واإلجـــــــــــــــــــراءات االحـــــــــرازيـــــــــة قــــبــــل عــــــودة 
املــوظــفــن، شــمــلــت عــمــلــيــات التعقيم 
لــــــــلــــــــمــــــــكــــــــاتــــــــب يف املــــــــــــــبــــــــــــــاين واملـــــــــــنـــــــــــشـــــــــــآت، 
ــــيـــــاس درجــــــــات  ــــثـــــة لـــــقـ وكــــــــامــــــــرات حـــــديـ
ــــلــــــن واملــــــتــــــعــــــامــــــلــــــن،  ــــامــ ــــعــ ــــلــ الـــــــــــــحـــــــــــــرارة لــ
وتــوفــر أقنعة وقــفــازات، وتخصيص 

غرفة للعزل يف حاالت االشتباه.
كــــمــــا اســــتــــقــــبــــلــــت الــــنــــيــــابــــة الــــعــــامــــة 
ــــا بــــــــعــــــــبــــــــارات تــــرحــــيــــب  ــــهـ ــيـ ــ ــــفـ بـــــــدبـــــــي مـــــوظـ
ضــمــنــتــهــا كـــلـــمـــات إيـــجـــابـــيـــة وتــحــفــيــزيــة 
لــــــــبــــــــدء يـــــــــــــوم جــــــــديــــــــد بــــــــســــــــعــــــــادة وهـــــمـــــة 
عاليتن، بعد غياب أكرث من شهرين 

عن مكاتبهم.
 

تهيئة مقر العمل
ــــة  ــــامــ وأفــــــــــــــــــــــادت اإلدارة الــــــــعــــــــامــــــــة لــــــإقــ
وشـــــــــــــــــــــــــؤون األجـــــــــــــــانـــــــــــــــب يف دبـــــــــــــــــي بــــــأنــــــهــــــا 
اعتمدت حزمة من التدابر االحرازية 
ــــئـــــة أمـــــــــاكـــــــــن الــــعــــمــــل  ــــيـ ــــتـــــهـ والــــــــوقــــــــائــــــــيــــــــة لـ

الستقبال املوظفن.
وأوضـــــــــــحـــــــــــت أنــــــــهــــــــا حــــــــرصــــــــت عــــىل 
فحص املوظفن العائدين ملقر العمل 
مــــــن خــــــــال تـــــوفـــــر مـــــركـــــز طــــبــــي مــجــهــز 
يتمتع بكفاءة عالية إلجراء الفحوص 
الـــازمـــة لــلــمــوظــفــن، لــضــمــان ســامــة 

الجميع. 
وقــــالــــت إن هـــــذه الـــخـــطـــوة تـــنـــدرج 
ضمن جهود الدولة للحد من انتشار 

فروس كورونا )كوفيد - 19(.
وخــــــصــــــصــــــت اإلدارة فـــــــريـــــــقـــــــاً مـــن 
املـــوظـــفـــن املــتــطــوعــن لـــلـــنـــزول مــيــدانــيــاً 
إىل اإلدارات واألقــســام لــزيــادة الوعي 
بأهمية اتباع اإلرشادات والتعليمات 
الــــــصــــــادرة مـــــن دائـــــــــرة املــــــــــوارد الـــبـــشـــريـــة 
لحكومة دبي، كالتأكد من التزامهم 
بـــاســـتـــخـــدام كـــمـــامـــات الـــوجـــه وارتــــــداء 
الـــــــــقـــــــــفـــــــــازات واتـــــــــــبـــــــــــاع قـــــــــواعـــــــــد الـــــتـــــبـــــاعـــــد 

االجتماعي.
وفـــــأجـــــأ مــــديــــر عــــــام »إقـــــامـــــة دبـــــي« 
اللواء محمد املري، املوظفن برسالة 
تـــــــــفـــــــــاؤلـــــــــيـــــــــة عـــــــــــــىل الـــــــــــــريـــــــــــــد اإللـــــــــــــكـــــــــــــروين 
لاطمئنان عىل صحتهم، وتذكرهم 
بـــأهـــمـــيـــة اتــــبــــاع اإلجــــــــــــراءات االحـــــرازيـــــة 

التي تصّب يف مصلحة الجميع.

رت أجهزة للفحص الحراري عند المداخل
ّ

الدوائر وف

موظفو »حكومة 
دبي« يستأنفون 

العمل من المكاتب 
بـ »عادات جديدة«

محمد فودة ووجيه السباعي
 À دبي 

المري أثناء إجراء الفحص الحراري. À من المصدر

الشرطة: »خط ساخن« ومنظومة عمل 
متكاملة للعاملين عن ُبعد.

 لفحص 
ً
 طبيا

ً
رت مركزا

ّ
»اإلقامة« وف

الموظفين قبل الدخول إلى المبنى. 

»المعرفة« تستقبل متعامليها بورود معقمة 

استقبلت هيئة المعرفة 
والتنمية البشرية في دبي، 
أمس، متعامليها من ذوي 
الطلبة ومسؤولي مدارس 

بالورود المعقمة إلسعادهم 
بالعودة الحميدة إلى العمل، 

 عن توفير أدوات 
ً
فضال

التعقيم، واتباع اإلجراءات 

الوقائية، ومنها جهاز فحص 
درجات الحرارة لمستخدمي 

المبنى قبل الدخول، وتعقيم 
المبنى بصورة مستمرة، من 

أجل توفير بيئة صحية للموظفين 
والمتعاملين.

وشمل التعقيم المكاتب 
وقاعات االجتماعات، والممرات 

واألبواب وأماكن االستقبال.
وراعت الهيئة اإلرشادات 

الخاصة بالتباعد االجتماعي عند 
اختيار مكان الجلوس الخاص 
بالموظفين أو المتعاملين، 

ووفرت غرف عزل لمن يظهر 
عليه أعراض ارتفاع درجة الحرارة 

أو أي أعراض أخرى.
وشجعت المتعاملين على 

االستفادة من القنوات الذكية 
للحصول على خدماتها، 

.
ً
واالمتناع عن الدفع نقدا

رت المعقمات والكمامات والقفازات عند المداخل. À من المصدر
ّ
االلتزام بالتباعد بين موظفي شرطة دبي.À من المصدرإدارات الموارد البشرية وف

عالمات تنبيه على األرض لترك مسافة 
ين بين األشخاص. ال تقل عن متر

%50
من موظفي حكومة 
دبي باشروا أعمالهم 
 .

ً
مكتبيا

أمين الجمال À دبي 
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ــــئـــــة االتــــــــحــــــــاديــــــــة لـــــلـــــمـــــوارد  ــــيـ أكــــــــــــدت الـــــهـ
الــــبــــشــــريــــة الــــحــــكــــومــــيــــة، أن الــــتــــدريــــب 
ــــيـــــة  ــــائـ اإللــــــــــكــــــــــروين عــــــــى الـــــــتـــــــدابـــــــر الـــــوقـ
واجـــــــتـــــــيـــــــاز الــــتــــقــــيــــيــــم املــــــــرفــــــــق بــــــــــه، ُيــــعــــد 
شـــــــــرطـــــــــاً أســــــــاســــــــيــــــــاً لـــــلـــــســـــمـــــاح ملــــوظــــفــــي 
الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة بــــدخــــول مـــواقـــع 
الـــــــــعـــــــــمـــــــــل، الفــــــــــتــــــــــة إىل تــــــنــــــفــــــيــــــذ ورش 
ومـــــــــــحـــــــــــاضـــــــــــرات تــــــــدريــــــــبــــــــيــــــــة افــــــــراضــــــــيــــــــة 
لــــــلــــــمــــــوظــــــفــــــن، عــــــــــى مـــــــــــــــــدار األســـــــــبـــــــــوع 
الــــــجــــــاري، حــــــول الـــــعـــــودة الـــتـــدريـــجـــيـــة 

ملقار العمل.
وشــــــــــهــــــــــد الــــــــــــيــــــــــــوم األول لــــــــعــــــــودة 
املــــــوظــــــفــــــن الـــــتـــــدريـــــجـــــيـــــة إىل دوامــــــهــــــم 
املـــــــــكـــــــــتـــــــــبـــــــــي االعــــــــــــــــتــــــــــــــــيــــــــــــــــادي، حــــــــــــالــــــــــــة مـــــن 
الـــســـعـــادة الــبــالــغــة بـــن املـــوظـــفـــن، إذ 
احــــــتــــــفــــــلــــــوا بـــــالـــــجـــــمـــــع الــــــــــــــذي افــــــتــــــقــــــدوه 
ــــهــــــم عـــــــــــن بـــــــــعـــــــــد، وســـــــط  ــلــ ــ ــــمــ بــــــســــــبــــــب عــ
إجـــــــــــــــراءات احــــــــرازيــــــــة مــــــشــــــددة داخــــــل 
املــــؤســــســــات كــــافــــة، فـــيـــمـــا اقــــــرح عـــدد 
من املوظفن تفعيل ساعات الــدوام 
ــــــاوب بـــن  ــنـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــــيـــــق نــــــظــــــام الـ ــــبـ املـــــــرنـــــــة وتـــــطـ

بعضهم بعضاً.
وتــــفــــصــــيــــاً، اســــتــــأنــــفــــت الـــــــــــوزارات 
والــــهــــيــــئــــات واملـــــؤســـــســـــات االتــــحــــاديــــة، 
الــــــــعــــــــمــــــــل مـــــــــــن املــــــــــكــــــــــاتــــــــــب، تــــــــدريــــــــجــــــــيــــــــاً، 
أمـــــــــــــس، بــــنــــســــبــــة 30% مــــــــن املـــــجـــــمـــــوع 
اإلجــــــــــــمــــــــــــايل لــــــلــــــمــــــوظــــــفــــــن، بـــــــعـــــــد فـــــــرة 
تــوقــف دامـــت ألكـــر مــن ثــاثــة أشــهــر، 
زاول خــــــالــــــهــــــا املــــــــوظــــــــفــــــــون مــــهــــامــــهــــم 
الـــوظـــيـــفـــيـــة »عـــــن ُبـــــعـــــد«، تـــمـــاشـــيـــاً مــع 
اإلجـــــــراءات االحــــرازيــــة الــتــي تنتهجها 
الدولة ملواجهة تفيش جائحة كورونا 

املستجد )كوفيد-19(.
ومـــــــــــــــع بـــــــــــدايـــــــــــة الـــــــــــــعـــــــــــــودة لـــــــــلـــــــــدوام 

املــــــكــــــتــــــبــــــي بـــــــــــــــــدأت الــــــهــــــيــــــئــــــة االتــــــــحــــــــاديــــــــة 
للموارد البشرية الحكومية، أمس، 
تــــنــــفــــيــــذ ســــلــــســــلــــة ورش ومـــــحـــــاضـــــرات 
تــدريــبــيــة افـــراضـــيـــة ملــوظــفــي الــــــوزارات 
والــجــهــات الحكومية، حــول الــعــودة 
الـــــتـــــدريـــــجـــــيـــــة ملــــــقــــــار الــــــعــــــمــــــل، وآلــــــيــــــات 
تــنــظــيــم الــعــمــل الــحــكــومــي، متضمنة 
شــــــرحــــــاً لــــلــــدلــــيــــل االســـــــــرشـــــــــادي الــــــذي 
ــيــــئــــة الـــعـــمـــل  ــــأن بــ أصــــــــدرتــــــــه أخـــــــــــــراً بــــــشــ
املكتبية والــعــمــل مــن مــقــار الــعــمــل يف 

ظل الظروف الطارئة.
وخــــــــــصــــــــــصــــــــــت الـــــــــهـــــــــيـــــــــئـــــــــة ملـــــــوظـــــــفـــــــي 
الجهات االتحادية، أربع محاضرات 
بـــخـــاصـــيـــة االتـــــصـــــال املـــــــريئ، عــــى مــــدار 
األســــــــــبــــــــــوع الــــــــــــجــــــــــــاري، بـــــــاعـــــــتـــــــبـــــــاره أول 
أســــابــــيــــع الــــــعــــــودة الــــتــــدريــــجــــيــــة لـــــــدوام 
املـــوظـــفـــن مـــن مـــقـــار أعــمــالــهــم، حيث 
عــقــدت املــحــاضــرة األوىل أمـــس، فيما 
ــــيـــــوم، عــــى أن تــكــون  تـــعـــقـــد الـــثـــانـــيـــة الـ

الثالثة غداً، واألخرة بعد غٍد.
وشّددت الهيئة عى أن التدريب 
ــــيـــــة  ــــائـ اإللــــــــــكــــــــــروين عــــــــى الـــــــتـــــــدابـــــــر الـــــوقـ
واجـــــــتـــــــيـــــــاز الــــتــــقــــيــــيــــم املــــــــرفــــــــق بــــــــــه، ُيــــعــــد 
شـــرطـــاً أســـاســـيـــاً لــلــســمــاح لــلــمــوظــفــن 
بـــالـــدخـــول إىل مـــواقـــع الــعــمــل، حيث 
يـــــــــــتـــــــــــم االســـــــــــــــتـــــــــــــــنـــــــــــــــاد إىل الـــــــــــتـــــــــــدريـــــــــــبـــــــــــات 
اإللكرونية والتطبيقات الذكية لسد 
االحـــــــــتـــــــــيـــــــــاجـــــــــات الــــــــتــــــــدريــــــــبــــــــيــــــــة، ومـــــنـــــهـــــا 
املــــــــــتــــــــــوافــــــــــرة يف الــــــــعــــــــديــــــــد مــــــــــن مـــــــصـــــــادر 

التعلم اإللكروين.
ووّجــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــت الــــــــــهــــــــــيــــــــــئــــــــــة يف دلـــــــــيـــــــــل 
اسرشادي أصدرته أخراً بشأن بيئة 
الــــعــــمــــل املــــكــــتــــبــــيــــة والـــــعـــــمـــــل مــــــن مـــقـــار 
العمل يف الظروف الطارئة، بضرورة 
االلــــــــــــــــتــــــــــــــــزام بــــــــــتــــــــــدريــــــــــب املــــــــــوظــــــــــفــــــــــن عــــى 
مـــــمـــــارســـــات الــــســــامــــة أثـــــنـــــاء الـــتـــنـــقـــل، 

مـــــــــــــــــن خــــــــــــــــــــــال حـــــــــــّثـــــــــــهـــــــــــم عـــــــــــــــــى ارتــــــــــــــــــــــــــــداء 
الــــــــكــــــــمــــــــامــــــــات يف األمـــــــــــــاكـــــــــــــن الــــــــعــــــــامــــــــة، 
وتجنب الخروج يف ساعات الــذروة، 
وتـــــــــــــــــــــزويـــــــــــــــــــــدهـــــــــــــــــــــم بـــــــــــــــــــــــــاملـــــــــــــــــــــــــواد املـــــــــعـــــــــقـــــــــمـــــــــة 
الستخدامها يف وسائل النقل العام. 
كــــــمــــــا شــــــــــــــــّددت عــــــــى أهــــــمــــــيــــــة االلــــــــتــــــــزام 
بــــالــــتــــعــــلــــيــــمــــات الـــــــــصـــــــــادرة مـــــــن إدارات 
املــــــــــــبــــــــــــاين يف مــــــــــــا يــــــتــــــعــــــلــــــق بـــــــاســـــــتـــــــخـــــــدام 
ــنـــــاء عــــــى عــــدد  ــ ــــواقــــــف الــــــســــــيــــــارات، بـ مــ

املوظفن املوجودين يف املبنى.
ودعـــــــــــــــــــــا الــــــــــدلــــــــــيــــــــــل إىل االهـــــــــتـــــــــمـــــــــام 
بــتــنــظــيــم عــمــلــيــة الـــدخـــول ملــقــر الــعــمــل 
بــعــد اســتــيــفــاء املـــعـــايـــر واالشــــراطــــات 
املـــطـــلـــوبـــة ملـــنـــع االزدحـــــــــام، واملــحــافــظــة 

عـــــــــى الــــــتــــــبــــــاعــــــد االجــــــــتــــــــمــــــــاعــــــــي، وعـــــــــدم 
اســـــــتـــــــخـــــــدام جـــــــهـــــــاز الـــــبـــــصـــــمـــــة لـــتـــثـــبـــيـــت 
ــــار  ــــتـــــى إشـــــعـ الـــــحـــــضـــــور واالنــــــــــصــــــــــراف حـ
آخر، مع توفر نقاط دخول وخروج 
مـــــــنـــــــفـــــــصـــــــلـــــــة لـــــــتـــــــقـــــــلـــــــيـــــــل االتــــــــــــــــصــــــــــــــــال بـــــن 
املـــــــوظـــــــفـــــــن، مـــــــــؤكـــــــــداً ضــــــــــــــــرورة قــــيــــاس 
درجـــــــة حـــــــــرارة املــــوظــــفــــن واملـــتـــعـــامـــلـــن 

قبل الدخول إىل جهة العمل.
ويف مــــا يـــتـــعـــلـــق بـــــإجـــــراء عــمــلــيــات 
الــــــتــــــنــــــظــــــيــــــف الـــــــعـــــــمـــــــيـــــــق داخــــــــــــــــــل املــــــــبــــــــاين 
ــــا الـــدلـــيـــل إىل تــحــديــث  واملــــنــــشــــآت، دعـ
قـــــــــائـــــــــمـــــــــة الــــــــتــــــــنــــــــظــــــــيــــــــف الــــــــعــــــــمــــــــيــــــــق وفـــــــــق 
املـــواعـــيـــد، مـــع مـــراعـــاة عـــرض الــقــائــمــة 
يف مـــواقـــع واضـــحـــة لـــلـــعـــيـــان، عـــى أن 

يـــضـــاعـــف عـــــدد مــــــرات تــنــظــيــف املـــواقـــع 
األكــــــر اكـــتـــظـــاظـــاً واألســــطــــح املــشــركــة 
والــــــــــردهــــــــــات، واســــــــراحــــــــة املــــوظــــفــــن، 
واملــــــــــــــــصــــــــــــــــاعــــــــــــــــد،  املــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــاه،  ودورات 
والــــــــــــــــســــــــــــــــالــــــــــــــــم، وتــــــــــــحــــــــــــديــــــــــــد األســـــــــــطـــــــــــح 
ــــتـــــخـــــدام  املــــــعــــــرضــــــة بـــــشـــــكـــــل أكــــــــــر لـــــاسـ

واللمس.
وأكـــــد الـــدلـــيـــل أهــمــيــة زيـــــادة عــدد 
مـــــــــــــــــــرات تــــــعــــــقــــــيــــــم املـــــــــنـــــــــاطـــــــــق املـــــــشـــــــركـــــــة 
لــــتــــصــــبــــح كـــــــل ســـــاعـــــتـــــن بــــــــــــدالً مـــــــن كـــل 
ست ساعات، مع استخدام وسائل 
التعقيم املعتمدة عــى األشــعــة فوق 
الــبــنــفــســجــيــة لــتــنــظــيــف مــــراكــــز إســـعـــاد 
املتعاملن، واملــرافــق املتعلقة بتقنية 
املعلومات، إضافة إىل تعقيم السلع 
والــــــــــــطــــــــــــرود املــــــنــــــقــــــولــــــة بـــــــــن املـــــــــــرافـــــــــــق يف 

جهتي اإلرسال واالستام. 
ودعـــــــــت الــــهــــيــــئــــة جـــــهـــــات الـــعـــمـــل 
واملـــــــوظـــــــفـــــــن إىل تـــــحـــــمـــــل املـــــســـــؤولـــــيـــــة 
املـــجـــتـــمـــعـــيـــة وتـــأكـــيـــد دور كــــل فــــرد يف 
الــــــــــــــحــــــــــــــفــــــــــــــاظ عــــــــــــــــــى صــــــــــــحــــــــــــة املــــــــجــــــــتــــــــمــــــــع 
بـــأكـــمـــلـــه، وتـــقـــديـــم املــــشــــورة لـــلـــزمـــاء 
بــــشــــأن املــــمــــارســــات اآلمــــنــــة والـــتـــوعـــيـــة 
بـــعـــواقـــب عــــدم االلــــتــــزام بــــاإلجــــراءات 

الــوقــائــيــة.
وتــحــت وســـم »عـــــودة املــوظــفــن« 
أعـــــرب مـــوظـــفـــون يف جـــهـــات حــكــومــيــة 
وخــــــــاصــــــــة، عـــــــن ســـــعـــــادتـــــهـــــم الــــبــــالــــغــــة 
بـــعـــودتـــهـــم إىل الـــــــــــدوام مـــــن املـــكـــاتـــب، 
ــــتـــــريـــــن هــــــــــذه الــــــخــــــطــــــوة نــــــذيــــــر خـــر  مـــــعـ
وتـــــــفـــــــاؤل بــــــعــــــودة جـــــهـــــات الــــعــــمــــل إىل 

طاقتها الكاملة.
وقــــــــال صــــاحــــب أحــــــد الـــحـــســـابـــات 
ــــاتـــــب  ــــكـ عــــــــى »تــــــــــويــــــــــر«: »عـــــــــــــــودة إىل املـ
مــفــعــمــة بــالــحــيــويــة والـــنـــشـــاط وإنـــجـــاز 
األعــــمــــال، أشـــعـــر بـــســـعـــادة وإيــجــابــيــة 

ودافــــــــعــــــــيــــــــة أقـــــــــــــــوى ملــــــــمــــــــارســــــــة مـــــهـــــامـــــي 
الوظيفية«.

وقــــــــــــــال آخــــــــــــــر: »أشـــــــــعـــــــــر بـــــســـــعـــــادة 
كــــبــــرة بـــســـبـــب عــــودتــــنــــا إىل الـــعـــمـــل يف 
املكاتب ولــقــاء اإلخـــوة واألخـــوات مرة 
أخــــــــــــــــــــــــــــرى مـــــــــــــــــع تـــــــــطـــــــــبـــــــــيـــــــــق اإلجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراءات 

االحرازية«.
وذكــرت صاحبة حساب أن قرار 
ــــلــــــدوام املــكــتــبــي  ــــعــــــودة الـــتـــدريـــجـــيـــة لــ الــ
ــــادة  ــــعــ »ُيــــــــعــــــــد مـــــــــؤشـــــــــراً الكــــــتــــــمــــــال الــــــســ
بعودة الزماء األعــزاء قريباً إن شاء 
الــــلــــه«، كــمــا اعـــتـــرت أخـــــرى أن عـــودة 
املوظفن إىل أعمالهم، خطوة تشعر 

باألمل بأن القادم أجمل.
وأكـــــد صـــاحـــب حـــســـاب أن عـــودة 
املـــــوظـــــفـــــن ملــــكــــاتــــبــــهــــم يف الــــــيــــــوم األول 
تمت بساسة، حيث الــتــزم الجميع 
بــارتــداء الــكــمــامــات، وشــهــدت أجــواء 
الـــــعـــــمـــــل حـــــمـــــاســـــة وتــــــــفــــــــاؤالً كــــبــــريــــن، 
بــيــنــمــا اقــــرح صــاحــب حــســاب تفعيل 
نـــــــظـــــــام ســــــــاعــــــــات الــــــــــــــــــدوام املـــــــــرنـــــــــة، مـــع 
االلـــــتـــــزام بــتــطــبــيــق نـــظـــام الــــتــــنــــاوب بــن 
املــــــوظــــــفــــــن بــــعــــضــــهــــم بــــــعــــــضــــــاً، بــــهــــدف 
ضـــــــمـــــــان وجــــــــــــــود أقـــــــــــل عـــــــــــدد مـــــنـــــهـــــم يف 
املــــكــــاتــــب، مـــقـــابـــل ضــــمــــان اســـتـــمـــراريـــة 
األعـــــمـــــال دون تــــوقــــف، وهـــــو مــــا أّيـــــده 

عدد كبر من املتابعن.
واســــــــتــــــــقــــــــبــــــــل مـــــــــوظـــــــــفـــــــــون يـــــومـــــهـــــم 
األول لــــــــــلــــــــــدوام املـــــكـــــتـــــبـــــي بــــتــــعــــلــــيــــقــــات 
عــــــــــــــــرت عـــــــــــــن ســــــــــعــــــــــادتــــــــــهــــــــــم، أبـــــــــــــرزهـــــــــــــا: 
»بالرغم من أننا كنا نعمل عن ُبعد، 
ــــا  ــنـ ــ ــــابـ ــتـ ــ لــــــكــــــن بــــــعــــــودتــــــنــــــا إىل املـــــــكـــــــاتـــــــب انـ
شـــــــــــعـــــــــــور بـــــــــأنـــــــــنـــــــــا نــــــــعــــــــمــــــــل ألول مـــــــــــــرة، 
خصوصاً أننا نسينا كيفية التواصل 
مـــــــــــع الــــــســــــيــــــســــــتــــــم وأرقـــــــــــــــــــــــــام الــــــــهــــــــواتــــــــف 

الداخلية، ومكان الطابعة«.

نقاط دخول وخروج منفصلة لتقليل االتصال بين الموظفين

أشرف جمال ■ أبوظبي 

إجراءات التعقيم شملت المنشآت وأدوات العمل. ■ من المصدر

1- تشجيع خيارات العمل املرنة.
2 - التعقيم الشامل وإجراء عمليات التنظيف العميق.

3 - تكثيف الحمالت التوعوية. 
4 - استخدام اللوحات اإللكرتونية اإلرشادية.

5 - اإلنجاز واملتابعة والتوثيق للعمليات واإلجراءات.
6 - رصد املتغريات الصحية للموظفني بصورة دورية.

7 - تقليل التكدس عىل أسطح املكاتب.
8 - الحفاظ عىل التباعد االجتماعي بني املوظفني.

9 - استخدام الحواجز الوقائية.
10 - تفعيل فريق الخط الساخن.

11 - إتمام املعامالت املالية إلكرتونياً.
12 - اإلبالغ الفوري عند االشتباه يف اإلصابات.

13 - مراعاة السعة االستيعابية للمكاتب واملرافق.
14 - تقنني دخول الزّوار واملوردين.

15 - متابعة تطبيق اإلرشادات االحرتازية.
16 - الحفاظ عىل التباعد االجتماعي وتقليل االتصال املباشر.

17 - توزيع نطاقات العمل.
18 - تحمل املسؤولية املجتمعية.

 تضمن بيئة عمل آمنة
ً
18 إجراء وقائيا

نــفــذت وزارة الــربــيــة والــتــعــلــيــم عـــدداً 
مــــــن اإلجـــــــــــــــراءات الــــوقــــائــــيــــة لـــلـــحـــد مــن 
انـــــــتـــــــشـــــــار فــــــــــــــروس كــــــــــورونــــــــــا املــــســــتــــجــــد 
)كـــوفـــيـــد-19(، ضــمــن خطتها لتعزيز 
الـــــــــتـــــــــدابـــــــــر الــــــــوقــــــــائــــــــيــــــــة، حـــــــيـــــــث كــــثــــفــــت 
عمليات التعقيم والتطهر، ووضع 

كامرات حرارية. 
وتـــــــــــســـــــــــتـــــــــــأنـــــــــــف الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزارة تــــــــقــــــــديــــــــم 
ــــاتـــــهـــــا يف بـــــعـــــض مـــــــراكـــــــز ســـــعـــــادة  خـــــدمـ
املـــــــتـــــــعـــــــامـــــــلـــــــن، يف كـــــــــــل مـــــــــــن أبــــــوظــــــبــــــي 
والـــــــــــعـــــــــــن وديـــــــــــــــــــــــــوان الـــــــــــــــــــــــــــــوزارة بــــــــدبــــــــي، 
وعجمان ورأس الخيمة، من الثامنة 
صــبــاحــاً حــتــى الــســاعــة الــثــانــيــة ظــهــراً، 
بـــــعـــــد اتـــــــخـــــــاذ اإلجـــــــــــــــــــــراءات االحـــــــــرازيـــــــــة 

الازمة، لضمان سامة املتعاملن.
وحـــــــرصـــــــت الـــــــــــــــــوزارة عـــــــى تـــحـــديـــد 
ــــــف وتــــــــعــــــــقــــــــيــــــــم وتــــــطــــــهــــــر  ــيـ ــ ــ ـــظـ ــ ـــنــ ــ خـــــــــطـــــــــة تــ
ملـــــنـــــشـــــآتـــــهـــــا تــــــتــــــمــــــاىش مـــــــــع اإلجــــــــــــــــــــراءات 
املتبعة بــشــأن الــعــودة الــتــدريــجــيــة اىل 
الـــــــعـــــــمـــــــل يف الــــــــجــــــــهــــــــات الــــــحــــــكــــــومــــــيــــــة، 
تـــــضـــــمـــــنـــــت وضـــــــــــــع كـــــــــــامـــــــــــرات حــــــــراريــــــــة 
للتأكد من درجات حرارة مستخدمي 
ــــبـــــل الــــــــدخــــــــول إلـــــــيـــــــه، ووضـــــــع  ــــنـــــى قـ ــــبـ املـ
بوابات تعقيم عى املداخل، وتعقيم 
املنشآت بصورة مستمرة باستخدام 

رشـــــــــــــــــاشـــــــــــــــــات الــــــــــــــــــــــــــــــــــرذاذ أثـــــــــــــــنـــــــــــــــاء فـــــــــــــــرات 
االســــــــــــراحــــــــــــة، مــــــــن أجـــــــــــل تـــــــوفـــــــر بـــيـــئـــة 

صحية للموظفن.
ــــيـــــل  كــــــمــــــا عـــــمـــــلـــــت عـــــــــى إعـــــــــــــــــداد دلـ
للوقاية من فروس كورونا، يتضمن 

التدابر الوقائية للموظفن.
وأكــــــــد وكــــيــــل الـــــــــــــوزارة، املـــهـــنـــدس 
ــــمــــــادي، أن الـــبـــيـــئـــة  عــــبــــدالــــرحــــمــــن الــــــحــ
الصحية اآلمنة ُتشكل أولوية يف نهج 
الـــــــــــــــــــــــــوزارة، يف هـــــــــــذا الـــــــــظـــــــــرف الــــصــــحــــي 

االســتــثــنــايئ، لــلــحــد مــن مــخــاطــر وآثـــار 
فـــــــــــروس »كـــــــــوفـــــــــيـــــــــد-19«. وهـــــــــو األمـــــــر 
الـــــــــــذي اســـــتـــــدعـــــى تــــكــــثــــيــــف اإلجـــــــــــــــراءات 
االحـــــــــــــرازيـــــــــــــة لــــتــــحــــقــــيــــق أعـــــــــــى مــــعــــايــــر 

السامة.
وأشــــــــــــــــــــــار إىل أن عــــــــــــــــــودة الــــــحــــــيــــــاة 
ودوران عـــجـــلـــة الــــعــــمــــل، أمــــــر مـــهـــم، 
ويـــــجـــــب أن يـــــقـــــرن بـــتـــحـــقـــيـــق ضــــوابــــط 
جديدة يف العمل لم نعتدها سابقاً، 
ولــكــنــهــا بــالــغــة األهــمــيــة، والــتــقــيــد بها 

ضرورة ملحة.
ــــاعـــــد  وأفـــــــــــــــاد وكـــــــيـــــــل الــــــــــــــــــــوزارة املـــــسـ
لـــــقـــــطـــــاع الــــــخــــــدمــــــات املـــــــســـــــانـــــــدة، مـــطـــر 
الهاميل، بأن الوزارة طبقت برنامجاً 
صـــــــحـــــــيـــــــاً مــــــكــــــثــــــفــــــاً ملــــــنــــــشــــــآتــــــهــــــا، مــــــــؤكــــــــداً 
استمرار عمليات التعقيم والتطهر 
ــــيـــــاً، بـــشـــكـــل يـــضـــمـــن بـــيـــئـــة صــحــيــة  يـــــومـ

آمنة ومحفزة عى العمل.
وأوضــــــــــــــح أن الـــــــرنـــــــامـــــــج الــــصــــحــــي 
والــــــــــــــوقــــــــــــــايئ املــــــــكــــــــثــــــــف، تــــــضــــــمــــــن اتـــــــخـــــــاذ 
ــــــة  ــيـ ــ ــ ــــائـ ــ ــــوقـ ــ ــــة مـــــــــــن الــــــــــتــــــــــدابــــــــــر الـ ــ ــــــوعـ ــــمـ ــ ــــجـ ــ مـ
للمنشآت التابعة للوزارة، تتمثل يف 
وضع بوابات للتعقيم يف مدخل كل 
مـــــــــركـــــــــز فـــــــــحـــــــــص، وتــــــثــــــبــــــيــــــت كـــــــــامـــــــــرات 
ــــــن درجــــــــــــات حــــــــرارة  حـــــــراريـــــــة لــــلــــتــــأكــــد مـ
مــــســــتــــخــــدمــــي املـــــبـــــنـــــى قـــــبـــــل الــــــــدخــــــــول، 
ــــنـــــشـــــآت بــــــصــــــورة مـــســـتـــمـــرة  وتــــعــــقــــيــــم املـ
بــــاســــتــــخــــدام رشــــــاشــــــات الـــــــــــرذاذ دوريــــــــاً 
أثـــــــنـــــــاء فــــــــــــرات االســـــــــــراحـــــــــــة، وتـــعـــقـــيـــم 
وتــنــظــيــف مــقــابــض األبــــواب والــهــواتــف 
ولـــوحـــات املــفــاتــيــح والـــخـــزائـــن وتــطــهــر 
األســـــــــــطـــــــــــح الــــــــــتــــــــــي يــــــــكــــــــر اســــــتــــــخــــــدامــــــهــــــا 
ووضــــــــــــــع طــــــبــــــقــــــات حــــــمــــــايــــــة لـــــلـــــحـــــد مـــن 
انــتــقــال الـــفـــروســـات واملـــيـــكـــروبـــات من 
شــــخــــص آلخــــــــــر، وتــــنــــظــــيــــف الــــــطــــــاوالت 
ــــمـــــواد  والـــــــــكـــــــــرايس بـــــعـــــد االســـــــتـــــــخـــــــدام بـ
التطهر، عن طريق التعقيم بالبخار.

بوابات للتعقيم في مدخل مراكز سعادة المتعاملين. ■ من المصدر

أمين الجمال  ■ دبي

»التربية« تستأنف العمل المكتبي
بخطط تعقيم شاملة  

ــــــدأت الـــجـــهـــات الـــحـــكـــومـــيـــة يف  بـ
عـــــجـــــمـــــان الــــــــعــــــــودة الــــتــــدريــــجــــيــــة 
ملقار العمل بنسبة 30%، وفق 
الــــتــــعــــمــــيــــم الــــــــصــــــــادر عـــــــن دائـــــــــرة 
ــــان  ــــمــ املــــــــــــــــــــــــــوارد الـــــــــبـــــــــشـــــــــريـــــــــة، لــــــضــ
اســــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــراريــــــــــــــــــــــــة األعــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــال 
والـــــــــــخـــــــــــدمـــــــــــات لـــــــــــــــدى الـــــــجـــــــهـــــــات 
الــــــحــــــكــــــومــــــيــــــة يف ظـــــــــل الــــــتــــــدابــــــر 
واإلجـــراءات الوقائية للحفاظ 
عـــــــــــــى ســـــــــــامـــــــــــة املــــــــــوظــــــــــفــــــــــن بـــــمـــــا 
یـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــاىش مــــــــــــــــــــــــــــع الــــــــــــــــجــــــــــــــــهــــــــــــــــود 
واإلجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراءات املــــــــــتــــــــــخــــــــــذة عـــــى 
املستوى الوطني، والرامیة إىل 
الـــــــــحـــــــــد مـــــــــــن انـــــــــتـــــــــشـــــــــار فــــــــیــــــــروس 
كورونا املستجد )كوفید-19(.

وأكـــــد مـــديـــر عــــام الـــدائـــرة، 
راشــــــد عـــبـــدالـــرحـــمـــن بــــن جــــران 
الـــــــســـــــويـــــــدي، الــــــــتــــــــزام الــــجــــهــــات 
ــــامـــــل يف الــــيــــوم  ــــكـ الــــحــــكــــومــــيــــة الـ
األول بالنسبة املــقــررة يف مقار 

العمل.
وحّث الجهات الحكومية 
عى التقيد بإجراءات السامة 
التي نص عليها التعميم، بما 
ــــمـــــل  يــــــضــــــمــــــن اســــــــتــــــــمــــــــراريــــــــة الـــــعـ
والــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــاظ عـــــــــــــــــــــــــى ســـــــــــــامـــــــــــــة 

املوظفن واملتعاملن.
عجمان ■ اإلمارات اليوم

مصباح أمين  ■ رأس الخيمة

أطـــــلـــــقـــــت دائـــــــــــــرة املـــــــــــــــوارد الـــــبـــــشـــــريـــــة يف 
حــــــــكــــــــومــــــــة رأس الــــــــخــــــــيــــــــمــــــــة، أمـــــــــــس، 
مـــــــــــبـــــــــــادرة لــــــفــــــحــــــص 3000 مـــــــوظـــــــف، 
بـــــــــــهـــــــــــدف الـــــــــــتـــــــــــأكـــــــــــد مـــــــــــــن عـــــــــــــــــدم وجـــــــــــــود 
ــــنـــــهـــــم بــــــــفــــــــروس كـــــــورونـــــــا  ــــيـ إصـــــــــابـــــــــات بـ

املستجد )كوفيد-19(.
وأكــــــــــــــــــــــــد مــــــــــــديــــــــــــر عـــــــــــــــــــام الـــــــــــــــــدائـــــــــــــــــرة، 
الـــــــــــــــدكـــــــــــــــتـــــــــــــــور مــــــــــحــــــــــمــــــــــد عــــــــبــــــــدالــــــــلــــــــطــــــــيــــــــف 
خــلــيــفــة، تــشــكــيــل فـــرق عــمــل داخــلــيــة 
لــضــمــان تــطــبــيــق اإلجــــــراءات الــوقــائــيــة 

الازمة خال إجراء الفحوص.
ولـــــــــــفـــــــــــت إىل أن املـــــــــــــــــبـــــــــــــــــادرة تـــــــــأيت 
تماشياً مع خطة العودة التدريجية 
إىل مــــــــــوقــــــــــع الـــــــــعـــــــــمـــــــــل بـــــــنـــــــســـــــبـــــــة %50 

ملوظفي حكومة رأس الخيمة.
كـــــمـــــا أشــــــــــار إىل تــــكــــثــــيــــف الـــــرامـــــج 
والـــــــحـــــــمـــــــات الــــــتــــــوعــــــويــــــة لــــلــــمــــوظــــفــــن 
حـــول ســبــل الــســامــة والــوقــايــة أثــنــاء 

مزاولة العمل من املكاتب.
وأكــد تطبيق نظام الــدوام املــرن 
يف مـــا يــتــعــلــق بــالــحــضــور واالنـــصـــراف 
ــــيـــــث  مــــــــــــن وإىل مــــــــــقــــــــــار الــــــــــعــــــــــمــــــــــل، بـــــحـ
ُيــقــســم املــوظــفــون إىل مجموعتن أو 
ثـــــاث، بـــفـــارق نـــصـــف ســـاعـــة بـــن كــل 
مــــجــــمــــوعــــة وأخـــــــــــرى، لـــتـــقـــلـــيـــل فــــرص 
االكــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــظــــــــــــــــــــــاظ أثـــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــاء الـــــــــــــــــــــدخـــــــــــــــــــــول 

واالنصراف.

التزام كامل في 
عجمان بالعودة 
التدريجية للعمل

فحص 3000 
موظف في 

»رأس الخيمة«

التدريب على التدابير 
الوقائية شرط لدخول 

موظفي الحكومة 
مواقع العمل

https://www.emaratalyoum.com/
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اعــــــــــتــــــــــمــــــــــدت الـــــــلـــــــجـــــــنـــــــة الـــــــعـــــــلـــــــيـــــــا إلدارة 
األزمـــــات والــــكــــوارث يف دبــــي، بــرئــاســة 
ســـمـــو الـــشـــيـــخ مـــنـــصـــور بــــن مــحــمــد بــن 
راشـــــــــــــــد آل مـــــــكـــــــتـــــــوم، مــــــجــــــمــــــوعــــــة مــــن 
اإلرشــــــــــــــــــــــــــــــادات الــــــــخــــــــاصــــــــة بــــــاســــــتــــــخــــــدام 
ــــلـــــكـــــمـــــامـــــات يف األمــــــاكــــــن  األشــــــــخــــــــاص لـ
الـــــــــــعـــــــــــامـــــــــــة ويف كــــــــــــــل األوقــــــــــــــــــــــــــــــــات الـــــــتـــــــي 
يوجدون فيها خارج املنزل، وملختلف 
الفئات العمرية يف ضــوء التوصيات 
املـــــــــــــــرفـــــــــــــــوعـــــــــــــــة مــــــــــــــــن »مــــــــــــــــركــــــــــــــــز الـــــــتـــــــحـــــــكـــــــم 
والـــــــــــــــســـــــــــــــيـــــــــــــــطـــــــــــــــرة ملــــــــــــكــــــــــــافــــــــــــحــــــــــــة فــــــــــــــــــــروس 
كورونا«، واملبنية عىل أساس مقارنة 
عــــلــــمــــيــــة دقـــــيـــــقـــــة ألفــــــضــــــل املــــــمــــــارســــــات 
املتبعة يف هــذا الــشــأن حــول الــعــالــم، 
وبــــمــــا يـــكـــفـــل الــــحــــمــــايــــة لـــجـــمـــيـــع أفـــــــراد 
املــــجــــتــــمــــع يف كــــــل األوقـــــــــــــــات، ويـــحـــفـــظ 

صحتهم وسالمتهم. 
وشـــــــــــــددت الــــلــــجــــنــــة عـــــــىل ضـــــــــرورة 
االلــــــــــــــتــــــــــــــزام بــــــــــــــارتــــــــــــــداء الـــــــكـــــــمـــــــامـــــــة أثـــــــنـــــــاء 
الــــــــــــــــخــــــــــــــــروج مــــــــــــــن املــــــــــــــنــــــــــــــزل ويف جـــــمـــــيـــــع 
األوقـــــــــــــــــــــــــــــــــات، حـــــــــيـــــــــث إن اإلرشـــــــــــــــــــــــــــــادات 
اإللزامية التي تم اعتمادها تهدف يف 
املـــــــــــــقـــــــــــــام األول إىل ضـــــــــــمـــــــــــان حــــــمــــــايــــــة 
املـــــــــجـــــــــتـــــــــمـــــــــع، مـــــــــــــع مـــــــــــــــراعـــــــــــــــاة الـــــــــــحـــــــــــاالت 
ـــيـــــة الــــــتــــــي تــــتــــطــــلــــب أســـــلـــــوبـــــاً  االســـــتـــــثـــــنـــــائــ
خـــــاصـــــاً يف الـــتـــعـــامـــل مـــــع الـــكـــمـــامـــات، 
الســـــيـــــمـــــا أصـــــــحـــــــاب الـــــهـــــمـــــم مـــــــن ذوي 

إعــــــــــــــاقــــــــــــــات مــــــــــــحــــــــــــددة وصــــــــــــغــــــــــــار الــــــســــــن 
وأصـــــحـــــاب الـــــحـــــاالت املــــرضــــيــــة املـــزمـــنـــة 

املرتبطة بالجهاز التنفيس. 
ومــــــع تـــأكـــيـــد الـــلـــجـــنـــة عــــىل أهــمــيــة 
االلــــــتــــــزام بـــالـــتـــوجـــيـــهـــات الــــــصــــــادرة بــمــا 
يـــــــــــــــراعـــــــــــــــي ســـــــــالمـــــــــتـــــــــهـــــــــم وســـــــــــــــالمـــــــــــــــة مــــــن 
حـــولـــهـــم، فـــقـــد قــــــررت الـــلـــجـــنـــة إعـــفـــاء 
مــــجــــمــــوعــــات مـــــحـــــددة مـــــن اســــتــــخــــدام 
الـــــــــكـــــــــمـــــــــامـــــــــات خــــــــــــــــــارج املـــــــــــــنـــــــــــــزل، ولــــــكــــــن 
بـــــــــــضـــــــــــوابـــــــــــط مــــــــــــــشــــــــــــــددة تــــــــــــــم إعــــــــــــــدادهــــــــــــــا 
بـــــــــعـــــــــنـــــــــايـــــــــة، وتـــــــــشـــــــــمـــــــــل الـــــــــفـــــــــئـــــــــة األوىل 
ــــادســــــة،  األطــــــــفــــــــال مـــــــا دون ســـــــن الــــــســ
بــيــنــمــا تــشــمــل الـــفـــئـــة الـــثـــانـــيـــة أصـــحـــاب 
الـــــهـــــمـــــم مـــــمـــــن لـــــديـــــهـــــم االضـــــــطـــــــرابـــــــات 
الــنــفــســيــة االنــفــعــالــيــة، واالضــطــرابــات 
الـــنـــمـــائـــيـــة الـــعـــصـــبـــيـــة، ومـــنـــهـــا اإلعــــاقــــة 
ــــــل،  ــــــواصـ ــتـ ــ ــ الــــــذهــــــنــــــيــــــة، اضــــــــطــــــــرابــــــــات الـ
اضـــــطـــــراب طـــيـــف الــــتــــوحــــد، اضــــطــــراب 
ضــــعــــف االنـــــتـــــبـــــاه والـــــحـــــركـــــة الـــــــزائـــــــدة، 
والــــــتــــــي تــــــــــؤدي إىل صــــعــــوبــــة الـــتـــنـــفـــس 
وعـــــــــــــــدم املـــــــــــقـــــــــــدرة عـــــــــىل الــــــــتــــــــواصــــــــل مــــع 
اآلخرين، أو إثارة حاسة اللمس عند 
ارتــــــــداء الـــكـــمـــامـــة، هـــــذا بـــاإلضـــافـــة إىل 
الــفــئــة الــثــالــثــة املــعــنــيــة بــــاألفــــراد الــذيــن 
يعانون أمراضاً تنفسية شديدة أو ال 
يـــمـــكـــنـــهـــم الــــتــــنــــفــــس بـــشـــكـــل طـــبـــيـــعـــي، 
ومــــــــــــــــــن هــــــــــــــم بـــــــــحـــــــــاجـــــــــة إىل أكــــــســــــجــــــن 

إضايف، والذين يواجهون صعوبة يف 
التنفس أثناء ارتــداء الكمامات، مع 
ضــــــــــــــــــــرورة حـــــــــصـــــــــول الــــــفــــــئــــــتــــــن الـــــثـــــانـــــيـــــة 
والثالثة عــىل تقرير طبي معتمد من 

الجهات املختصة يفيد بذلك. 
وأوضـــــــــــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــــــــــــــت الــــــــــــــــــلــــــــــــــــــجــــــــــــــــــنــــــــــــــــــة أن 
االستثناءات املُشار إليها تأيت يف إطار 
الـــحـــرص عـــىل ضـــمـــان صــحــة وســالمــة 
الجميع، ومــراعــاة الــحــاالت الخاصة 
الــــــــتــــــــي قـــــــــد ال يـــــتـــــمـــــكـــــن أصــــــحــــــابــــــهــــــا مـــن 
ــــتـــــخـــــدام الــــكــــمــــامــــات، أو أن يـــكـــون  اسـ
استخدام الكمامة سبباً يف ضرر أكرب 

من الفائدة املنشودة من ورائها. 
وألزمت اللجنة الفئات املستثناة 
وذويــــــــــــــــهــــــــــــــــا مــــــــــــــن الـــــــــــتـــــــــــأكـــــــــــد مــــــــــــــن اتــــــــــخــــــــــاذ 
اإلجــــــراءات االحــــرازيــــة واالبـــتـــعـــاد عن 
األمـــــاكـــــن املــــزدحــــمــــة وضــــمــــان الـــتـــبـــاعـــد 
املـــــــــــــــــكـــــــــــــــــاين عـــــــــــــــــن بــــــــــقــــــــــيــــــــــة األشـــــــــــــــــخـــــــــــــــــاص، 
والـــحـــفـــاظ دائــــمــــاً عــــىل املـــســـافـــة اآلمـــنـــة 
التي تكفل لهم الحماية من التعرض 
لـــــخـــــطـــــر الــــــــــعــــــــــدوى بـــــــــفـــــــــروس كـــــــورونـــــــا 
املــســتــجــد )كــــوفــــيــــد-19(، والـــتـــي يجب 

أاّل تقل عن املرين. 
كما شددت اللجنة عىل ضرورة 
االلــــــــــــتــــــــــــزام الـــــــدقـــــــيـــــــق بـــــــــشـــــــــروط حـــــــــاالت 
الــــســــمــــاح املــــــؤقــــــت بـــخـــلـــع الــــكــــمــــامــــة يف 
الــــــــــــــحــــــــــــــاالت املـــــــــــوضـــــــــــحـــــــــــة، مـــــــــــــع أهــــــمــــــيــــــة 

املــــحــــافــــظــــة عــــــىل الــــتــــبــــاعــــد الــــجــــســــدي، 
ــــافــــــة اآلمـــــــنـــــــة بـــن  والــــــحــــــفــــــاظ عـــــــىل املــــــســ
األشــــــــــــــــخــــــــــــــــاص بــــــــــمــــــــــا يــــــــكــــــــفــــــــل لـــــلـــــجـــــمـــــيـــــع 

الحماية والسالمة. 
كما تأيت اإلرشادات الجديدة يف 
إطـــــــــــــــــــــــار مـــــــــــواصـــــــــــلـــــــــــة »مــــــــــــــركــــــــــــــز الــــــتــــــحــــــكــــــم 
والسيطرة ملكافحة فروس كورونا« 
جـــــــــهـــــــــوده يف مـــــتـــــابـــــعـــــة املـــــــــوقـــــــــف عـــــاملـــــيـــــاً 
وتـــــــقـــــــيـــــــيـــــــم املــــــــــــوقــــــــــــف داخــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــاً، ورفــــــــــــع 
الــتــقــاريــر املــتــعــلــقــة بـــتـــطـــورات عــمــلــيــات 
مــــــــكــــــــافــــــــحــــــــة الــــــــــــــــفــــــــــــــــروس وإجــــــــــــــــــــــــــــــــراءات 
الــــــتــــــصــــــدي لــــــــــه، كــــــذلــــــك الـــــــتـــــــعـــــــاون مـــع 
الـــــجـــــهـــــات الـــبـــحـــثـــيـــة والــــطــــبــــيــــة املـــحـــلـــيـــة 
والـــــــعـــــــاملـــــــيـــــــة، مــــــــن أجــــــــــل الــــــتــــــوصــــــل إىل 
الـــــصـــــيـــــغ الــــــتــــــي مـــــــن املـــــمـــــكـــــن مــــحــــاصــــرة 
ــــفـــــروس ومــــواجــــهــــة تـــداعـــيـــاتـــه وفـــق  الـ
أفــضــل املــمــارســات املتفق عليها عاملياً 
يف هـــــــذا الــــــصــــــدد، خــــصــــوصــــاً مـــــع بــــدء 
عـــــــــودة الــــحــــيــــاة إىل طـــبـــيـــعـــتـــهـــا بــــصــــورة 
تـــــدريـــــجـــــيـــــة، وبـــــمـــــا يـــــصـــــون لـــلـــمـــجـــتـــمـــع 
صــــــــحــــــــتــــــــه ويـــــــــضـــــــــمـــــــــن ســـــــــــالمـــــــــــة وراحــــــــــــــــــة 
أفــــــــــــــــــــــــــــراده، ســــــــــــــــــواء مـــــــــــن مـــــــــواطـــــــــنـــــــــن أو 
مـــقـــيـــمـــن وكـــــذلـــــك مـــــن زوار، الســيــمــا 
مــع استئناف الــحــركــة يف الــعــديــد من 
األنشطة والقطاعات االقتصادية يف 

دبي. 
دبي ■ اإلمارات اليوم

استثناء أصحاب الهمم من ذوي الحاالت الخاصة 
 تنفسية 

ً
واألطفال دون الـ6 ومن يعانون أمراضا

شديدة من ارتداء الكمامة.

بناًء على توصيات مركز التحكم والسيطرة لمكافحة »كورونا«

إرشادات جديدة بشأن 
استخدام الكمامات في 

األماكن العامة بدبي

ال ُيسمح بإزالة الكمامة إال للضرورة وفق اشتراطات ُملِزمة. ■ تصوير: أسامة أبوغانم

قررت اللجنة العليا إلدارة األزمات والكوارث في دبي، السماح بإزالة 
الكمامة أثناء الوجود خارج المنزل بصورة مؤقتة فقط في عدد 

من الحاالت المحّددة، وتقتصر على التالي: 
، وكذلك ألعضاء األسرة الواحدة 

ً
■ قيادة السيارة منفردا

المرافقين داخل السيارة. 
، سواء في 

ً
 كبيرا

ً
 جسديا

ً
■ ممارسة الرياضة التي تتطلب مجهودا

المناطق المغلقة أو المفتوحة، يقاس من خالل تسارع في دقات 
القلب وعدم القدرة على إجراء محادثة عادية براحة تامة، كالجري 
وركوب الدراجة الهوائية وغيرهما من الرياضات، مع أهمية الحفاظ 

على التباعد الجسدي بين األشخاص. 
 
ً
■ أثناء وجود الشخص منفردا
ين  في مكان منعزل عن اآلخر
)مثال: داخل المكتب الخاص(. 

■ في الحاالت التي يشكل 
 
ً
فيها استخدام الكمامة خطرا
يتجاوز المنفعة المرجوة من 

استخدامها )مثال: أثناء 
السباحة أو القفز بالمظالت(. 

■ في الحاالت التي يتحتم 
فيها نزع الكمامة إلتمام 

إجراءات عالجية أو تجميلية، مثل 
فحص وعالج األسنان واألنف 

والحنجرة والعيون والوجه. 

أكدت التوسع في استقبال المراجعين لمستشفياتها وعياداتها 

متعاٍف من »كورونا«: تلقيُت رعاية طبية 
7 نجوم فور إصابتي بالفيروس

»صحة دبي«: 0.6% من المصابين
بـ »كورونا« يحتاجون إلى العناية المركزة

مصباح أمين ■ رأس الخيمة

قال املقيم فادي عدنان عبد املحمود، 
40 ســـنـــة، صـــاحـــب شـــركـــة خـــاصـــة مــن 
سكان إمــارة أبوظبي، إنــه تلقى رعاية 
طبية مجانية تــصــّنــف ســبــع نــجــوم من 
الـــجـــهـــات الــطــبــيــة املــخــتــصــة يف أبــوظــبــي 
مــــــــنــــــــذ إصـــــــــابـــــــــتـــــــــه وزوجــــــــــــــتــــــــــــــه وشـــــقـــــيـــــقـــــتـــــه 

بفروس »كورونا« يف 6 مايو املايض.
وأوضــح، لـــ»اإلمــارات الــيــوم«، أن 
أول أعــراض إصابته بالفروس كانت 
فــــــــقــــــــدانــــــــه حـــــــــاســـــــــة الـــــــــشـــــــــم تــــــــمــــــــامــــــــاً بــــعــــد 
إصــــابــــتــــه بــــإنــــفــــلــــونــــزا بـــســـيـــطـــة اســـتـــمـــرت 
يومن ثم اختفت، وتابع: »ذهبت يف 
6 مـــــايـــــو املـــــــــايض إىل مـــســـتـــشـــفـــى خــــاص 
إلجراء مسحة طبية للتأكد من حالتي 
الصحية نتيجة استمرار فقدان حاسة 
الـــــشـــــم، حـــيـــث أبـــلـــغـــنـــي الـــطـــبـــيـــب بــأنــهــا 

أول أعراض اإلصابة بالفروس«.
وأضــــــــــــــــــــــــاف: »بــــــــعــــــــدهــــــــا ذهـــــــــبـــــــــت مــــع 
زوجــــــــتــــــــي وشــــقــــيــــقــــتــــي إىل مـــــديـــــنـــــة زايــــــــد 
الــــــريــــــاضــــــيــــــة إلجــــــــــــــــراء فــــــحــــــص كــــــــورونــــــــا، 
كــونــهــمــا كـــانـــا مــخــالــطــن يل يف املـــنـــزل، 
وطــــلــــبــــوا مـــنـــا الــــبــــقــــاء يف الـــحـــجـــر املـــنـــزيل 
وانـــتـــظـــار الــنــتــيــجــة، حـــيـــث ظـــهـــرت بــعــد 

يومن إيجابية«.
وأوضــــــــــــح أن إصـــــابـــــتـــــه بــــالــــفــــروس 
تمثلت يف فقدانه حاسة الشم، فيما 
ــــتـــــه لـــضـــيـــق  ــــقـ ــــيـ ــــقـ ــــعــــــرضــــــت زوجــــــــتــــــــه وشـ تــ
بـــــســـــيـــــط يف الـــــتـــــنـــــفـــــس دون ارتــــــــــفــــــــــاع يف 
درجــات الحرارة أو أي أعــراض جانبية 

أخرى.
وأوضـــــــــــــح أنـــــــــه تـــــــم وضـــــــــع ســـاعـــتـــن 

ذكـــــيـــــتـــــن يف يـــــــــدي كـــــــل مـــــنـــــهـــــم، األوىل 
ــــيـــــة  ــــانـ ــــثـ تــــقــــيــــس الــــــحــــــالــــــة الـــــصـــــحـــــيـــــة، والـ
مــــــــرتــــــــبــــــــطــــــــة بـــــــــالـــــــــشـــــــــرطـــــــــة ملــــــــــراقــــــــــبــــــــــة عـــــــــدم 
الخروج من الحجر الصحي، الفتاً إىل 
أنـــــــــــه طــــــلــــــب مـــــنـــــهـــــم الـــــــبـــــــقـــــــاء يف الــــحــــجــــر 

املنزيل، حيث قامت الجهات املختصة 
بــــتــــقــــديــــم جــــمــــيــــع الــــــخــــــدمــــــات الـــصـــحـــيـــة 
والغذائية والخدمية بشكل مجاين، 
مـــن غــســل املـــالبـــس وتـــقـــديـــم الــوجــبــات 
الـــــــــــــــغـــــــــــــــذائـــــــــــــــيـــــــــــــــة الـــــــــــــصـــــــــــــحـــــــــــــيـــــــــــــة، وفــــــــــحــــــــــص 
لـــــــــلـــــــــخـــــــــادمـــــــــة، واحـــــــــــــضـــــــــــــار عــــــــــامــــــــــل ألخــــــــذ 
الــــنــــفــــايــــات مــــن املـــــنـــــزل، الفــــتــــاً إىل أنـــهـــم 
تـــلـــقـــوا اهـــتـــمـــامـــاً كــــبــــراً ال يــمــكــن وصــفــه 

سوى أنه من فئة سبع نجوم.
وأشـــــــــــــــــار إىل أن اهـــــــتـــــــمـــــــام الــــــــدولــــــــة 
بأسرته منذ بداية اإلصابة بالفروس 
أسهم بشكل كبر يف استقرار حالتهم 
الـــــــــصـــــــــحـــــــــيـــــــــة، ومــــــــنــــــــحــــــــهــــــــم الــــــطــــــمــــــأنــــــيــــــنــــــة 
والرعاية الطبية والصحية والغذائية 

والنفسية.
ــــــه يف 23 مــــايــــو املــــــــايض تــم  وذكــــــــر أنـ
ــــانـــــت  إجـــــــــــــراء مــــســــحــــة طــــبــــيــــة أخـــــــــــرى وكـ
النتيجة سلبية بعد 11 يوماً يف الحجر 
املــــــــــــــنــــــــــــــزيل، و»تـــــــــــــــــــم تــــــــأكــــــــيــــــــد شــــــــــفــــــــــايئ مــــن 
الــفــروس تماماً، وتمت إزالــة ساعتي 
املـــــــراقـــــــبـــــــة مــــــــن يــــــــــــدي، وإعـــــــــطـــــــــايئ بـــعـــض 
النصائح واالرشـــادات الصحية، منها 
عـــــــــــــدم االخـــــــــــتـــــــــــالط بـــــــاملـــــــصـــــــابـــــــن وتــــــــنــــــــاول 

الفيتامينات والوجبات الصحية«.
ولــــفــــت إىل أن زوجـــــتـــــه وشــقــيــقــتــه 
مازالتا تخضعان للحجر املنزيل نتيجة 

استمرار إصابتهما بالفروس.
وأوضـــــــــــــــــــــــــــح أنــــــــــــــــــه ال يــــــــــــعــــــــــــرف ســـــبـــــب 
إصـــــــابـــــــتـــــــه بـــــــالـــــــفـــــــروس أو مــــــــن نــــــقــــــل لـــه 
الــعــدوى، إال أنــه تعلم درســـاً يف عــدم 
ــــريــــــن وأهـــــمـــــيـــــة ارتــــــــــداء  االخـــــــتـــــــالط بــــــاآلخــ
الـــــــكـــــــمـــــــامـــــــات والـــــــــــقـــــــــــفـــــــــــازات، وااللــــــــــتــــــــــزام 

باإلجراءات االحرازية.  

بدأت هيئة الصحة يف دبي تنفيذ 
خـــــــــطـــــــــة عـــــــــمـــــــــل جــــــــــــــــديــــــــــــــــدة، تـــــقـــــي 
بالتوسع التدريجي يف استقبال 
املــــــتــــــعــــــامــــــلــــــن مـــــــــع مــــســــتــــشــــفــــيــــاتــــهــــا 
ومـــراكـــزهـــا الــصــحــيــة، مـــن مــرىض 
ومــراجــعــن لــعــيــاداتــهــا الــخــارجــيــة 
وأقــــســــامــــهــــا الـــطـــبـــيـــة الــتــخــصــصــيــة 
املــخــتــلــفــة، بــالــتــوازي مــع الــجــهــود 
الـــــــــــتـــــــــــي تــــــــبــــــــذلــــــــهــــــــا لـــــــلـــــــســـــــيـــــــطـــــــرة عـــــىل 
»كــــــوفــــــيــــــد-19«، وتـــــوفـــــر الــــرعــــايــــة 
الـــــصـــــحـــــيـــــة املـــــتـــــكـــــامـــــلـــــة لــــلــــمــــصــــابــــن 

بالفروس.
وأكـــــــــــــــــــــــــــد املـــــــــــــــــديـــــــــــــــــر الــــــــتــــــــنــــــــفــــــــيــــــــذي 
ملـــؤســـســـة دبـــــي لـــلـــرعـــايـــة الــصــحــيــة 
يف الـــــــــهـــــــــيـــــــــئـــــــــة، الـــــــــــدكـــــــــــتـــــــــــور يـــــــونـــــــس 
كــــــــــــاظــــــــــــم، أن حــــــــــــــــــــاالت املـــــــصـــــــابـــــــن 
بــالــفــروس مــتــفــاوتــة، وأن نسبة 
مــنــخــفــضــة ال تــتــخــطــى 0.6% قــد 
تــــكــــون بـــحـــاجـــة لـــلـــعـــنـــايـــة املــــركــــزة، 
لكن أغلب اإلصابات بسيطة وال 
تستدعي البقاء يف املستشفيات، 
وكــــــــــــــــــل مــــــــــــــا يــــــــلــــــــزمــــــــهــــــــا هــــــــــــــو الـــــــــعـــــــــزل 
الــــــــــصــــــــــحــــــــــي يف املــــــــــــــبــــــــــــــاين واملــــــــــــــرافــــــــــــــق 
ــــة لـــــــــــذلـــــــــــك، الـــــــــتـــــــــي تـــــــــــدار  ــ ــــــصـ ــــــصـ ــــخـ ــ املـ
بـــــــــــإشـــــــــــراف مـــــــبـــــــاشـــــــر مـــــــــن الـــــهـــــيـــــئـــــة، 
وبـــالـــتـــعـــاون مـــع الـــقـــطـــاع الــصــحــي 

الخاص.
وقــــــــــــــــــــــال كــــــــــــــاظــــــــــــــم: »يف ضـــــــــوء 
املـــســـتـــجـــدات الــحــالــيــة واملـــؤشـــرات 
املطمئنة لنسب الــتــعــايف، أعــدت 
ــــيـــــف  ــــــة إلعــــــــــــــــــادة تـــــوظـ ــــطـ ــ الــــــهــــــيــــــئــــــة خـ
قـــــدراتـــــهـــــا وإمــــكــــانــــاتــــهــــا ومـــنـــشـــآتـــهـــا 

الــــــــــطــــــــــبــــــــــيــــــــــة، ومـــــــــــــــــــن ثـــــــــــــــم الـــــــــتـــــــــوســـــــــع 
التدريجي يف استقبال املزيد من 
املــــراجــــعــــن واملــــــــرىض يف أقـــســـامـــهـــا 
الـــطـــبـــيـــة املـــتـــخـــصـــصـــة، وفـــتـــح بـــاب 
املــــواعــــيــــد لــــلــــعــــيــــادات الــــخــــارجــــيــــة، 
مــــــــــــــــــــع االســــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــرار يف تــــــــــقــــــــــديــــــــــم 
الخدمات الطبية الذكية، بينما 
تتكامل جــهــود الهيئة وكــوادرهــا 
ــــيـــــة املــــتــــخــــصــــصــــة مـــــــع جــــهــــود  ــــبـ الـــــطـ
الهيئات املعنية يف دبي للسيطرة 
عــــــــــــــىل )كـــــــــــــــــــوفـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــد-19(، وتــــــــــوفــــــــــر 
الــــــرعــــــايــــــة املــــتــــكــــامــــلــــة لــــلــــمــــصــــابــــن، 
وتعزيز سبل الوقاية من املرض، 
كـــــــل ذلـــــــــك بـــــــالـــــــتـــــــوازي مـــــــع تــــقــــديــــم 
خـــــدمـــــاتـــــهـــــا لـــــلـــــمـــــرىض يف مـــخـــتـــلـــف 
الــــــــــــــــــتــــــــــــــــــخــــــــــــــــــصــــــــــــــــــصــــــــــــــــــات الـــــــــــــــطـــــــــــــــبـــــــــــــــيـــــــــــــــة، 

وباالهتمام ذاته«.
وأضـــــــــــــــــاف أن الــــــهــــــيــــــئــــــة قــــلــــلــــت 

أعـــــــــــــــداد املــــــــراجــــــــعــــــــات الـــــطـــــبـــــيـــــة غـــر 
الــــــضــــــروريــــــة ملـــســـتـــشـــفـــيـــاتـــهـــا خــــالل 
ــــفــــــرة املـــــاضـــــيـــــة، يف إطـــــــــار تـــنـــفـــيـــذ  الــ
خــــطــــة مـــتـــكـــامـــلـــة لــــضــــمــــان تــطــبــيــق 
أعىل معاير اإلجراءات الوقائية 
والـــــتـــــدابـــــر االحـــــــرازيـــــــة لـــلـــحـــد مــن 
انــتــقــال عـــدوى »كـــورونـــا«، لكنها 
يف الـــــــــــوقـــــــــــت نـــــــفـــــــســـــــه اســــــتــــــحــــــدثــــــت 
خـــــدمـــــات وتــــوســــعــــت يف خـــدمـــات 
طبية ذكية، منها: التطبيب عن 
ُبــــــــــــــــعــــــــــــــــد، والــــــــــــــــخــــــــــــــــدمــــــــــــــــات الـــــــطـــــــبـــــــيـــــــة 
املنزلية، وتوصيل األدوية ملنازل 
املـــــرىض، وغـــر ذلـــك مـــن خــدمــات 
نـــــــوعـــــــيـــــــة تـــــــــــم الــــــــركــــــــيــــــــز فــــــيــــــهــــــا عــــىل 
أصــــــــــــــحــــــــــــــاب األمــــــــــــــــــــــــــــــراض املـــــــــزمـــــــــنـــــــــة، 
خـــصـــوصـــاً كـــبـــار الـــســـن وأصـــحـــاب 

الهمم.
دبي ■ اإلمارات اليوم

المصاب ارتدى ساعتين األولى 
تقيس حالته الصحية والثانية 

لمراقبة عدم خروجه من الحجر.  
■ من المصدر 

ين وأهمية ارتداء الكمامات والقفازات د على عدم االختالط باآلخر
ّ
أك

الدكتور يونس كاظم:

»خطة إلعادة 
توظيف قدرات وإمكانات 

)الهيئة( ومنشآتها 
الطبية«.

المصاب فقد حاسة 
الشم، وأصيبت زوجته 
وشقيقته بضيق بسيط 

في التنفس.

حاالت السماح بإزالة الكمامة

فتح باب المواعيد للعيادات الخارجية، مع استمرار 
تقديم الخدمات الطبية الذكية.

https://www.emaratalyoum.com/local-section/health/2020-06-01-1.1356385
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ــــبـــــي بـــــــأن أجــــهــــزة  أفـــــــــــادت شـــــرطـــــة أبـــــوظـ
الرادار واألنظمة الذكية عىل الطرق، 
تــــصــــور حــــركــــة املــــركــــبــــات كـــــافـــــة، أثـــنـــاء 
ــــــي، بـــــمـــــا فـــيـــهـــا  ــنـ ــ ــ ــــــوطـ فـــــــــرة الــــتــــعــــقــــيــــم الـ
مــــــركــــــبــــــات الـــــحـــــاصـــــلـــــن عــــــــىل تـــــصـــــاريـــــح 
لــقــضــاء األعـــمـــال الـــضـــروريـــة، مــشــرة 
إىل أنها تتيح لهذه الفئة تقديم طلب 
تــــظــــلــــم خـــــــــال 15 يـــــــومـــــــاً مـــــــن تـــلـــقـــيـــهـــم 
إشعاراً باملخالفة، مرفق بصورة من 
تــصــريــح الـــحـــركـــة الــــصــــادر لـــهـــم، وأيـــة 
فـــواتـــر شــــراء أو أوراق ثــبــوتــيــة تــســوغ 
خــــــروجــــــهــــــم إىل الــــــطــــــريــــــق أثــــــــنــــــــاء فـــــرة 
الــتــعــقــيــم، وذلـــــك عـــىل مـــوقـــع الــنــيــابــة 
العامة االتحادية، حتى يتمكنوا من 

إزالتها.
جــــاء ذلــــك رداً عـــىل اســتــفــســارات 
وردت مــن قـــراء لـــــ»اإلمــــارات الــيــوم«، 
بشأن التقاط الرادار صوراً ملركباتهم، 
عــــــــــــــىل الــــــــــــــرغــــــــــــــم مــــــــــــــن حــــــــصــــــــولــــــــهــــــــم عـــــىل 
تــــــــــــصــــــــــــاريــــــــــــح حـــــــــــــــركـــــــــــــــة، ومــــــــــــــــــــا إذا كــــــــــان 
بوسعهم التظلم من املخالفات، أم 
ــــاً بــــنــــاء عـــــىل تـــصـــريـــح  أنــــهــــا ســـتـــلـــغـــى آلـــــيـ

الحركة الصادر لهم.
وعــــدلــــت وزارتـــــــــا الـــصـــحـــة ووقــــايــــة 

املجتمع والداخلية والهيئة الوطنية 
إلدارة الطوارئ واألزمات والكوارث، 
بــــرنــــامــــج الـــتـــعـــقـــيـــم الــــوطــــنــــي، لــيــصــبــح 

مــــــن الــــــــــــ10 مـــــســـــاء إىل الـــــســـــادســـــة مــن 
صباح اليوم التايل، بدالً من الساعة 
الثامنة مساء إىل السادسة صباحاً، 

اعتباراً من السبت املايض، وتستثنى 
مـــن ذلـــك مــضــامــر ســبــاقــات الــهــجــن، 
لـــتـــكـــون مــــن الـــســـاعـــة الـــــــــ10 مــــســــاء إىل 

الخامسة من صباح اليوم التايل.
ونــــبــــهــــت شـــــرطـــــة أبــــوظــــبــــي إىل أن 
مــخــالــفــة الــخــروج والــتــنــقــل يف أوقـــات 
ــــلـــــن عــــنــــهــــا تــــبــــلــــغ 3000  الــــتــــعــــقــــيــــم املـــــعـ
ــنـــــاًء عـــــىل قـــائـــمـــة املـــخـــالـــفـــات  ــ درهـــــــــم، بـ
والــــــــــغــــــــــرامــــــــــات والــــــــــــــجــــــــــــــزاءات اإلداريـــــــــــــــــة 
املــعــلــنــة ســابــقــاً، الـــصـــادر بــهــا قــــرار من 
مجلس الــــوزراء، الفــتــة إىل أن هناك 
ــــاءات لـــــلـــــخـــــروج خـــــال  ــنــ ــ ــثــ ــ ــتــ ــ أربـــــــعـــــــة اســ
فــــــــــــــــــــــــرة الـــــــــــتـــــــــــعـــــــــــقـــــــــــيـــــــــــم، وهــــــــــــــــــــــــــــــي: شــــــــــــــــــراء 
ــــيـــــاجـــــات الــــغــــذائــــيــــة الـــــضـــــروريـــــة،  ــــتـ االحـ
شـــــــــــــــــــــــــــــراء االحـــــــــــــــتـــــــــــــــيـــــــــــــــاجـــــــــــــــات الــــــــــــــدوائــــــــــــــيــــــــــــــة 
الـــــــــــضـــــــــــروريـــــــــــة، الـــــــــــــطـــــــــــــوارئ الـــــصـــــحـــــيـــــة، 

العمل يف أحد القطاعات الحيوية.
ودعت إىل االلتزام باملدة الزمنية 
املــــــحــــــددة لـــلـــتـــصـــريـــح الــــــــذي تـــمـــنـــحـــه يف 
ــــتـــــايف الـــتـــعـــرض  حـــــــــاالت الــــــــضــــــــرورة، لـ
لـــلـــمـــخـــالـــفـــة. ويف حــــــال الـــــخـــــروج دون 
تــــصــــريــــح ملـــقـــتـــضـــيـــات الــــــــضــــــــرورة، مــثــل 
زيارة املستشفى أو الصيدلية أو شراء 
االحـــــــــتـــــــــيـــــــــاجـــــــــات األســــــــــاســــــــــيــــــــــة، فــــيــــجــــب 
إثبات سبب الخروج الطارئ، منبهة 
ــــقـــــدم لــــلــــحــــصــــول عــىل  ــتـ ــ إىل ضـــــــــــرورة الـ
تـــــــــصـــــــــريـــــــــح الــــــــــحــــــــــركــــــــــة خـــــــــــــــــال ســـــــــاعـــــــــات 

التعقيم وليس قبل ذلك.
وأكـــــدت أن الــــــــرادارات واألنــظــمــة 

الذكية تسجل مخالفات عىل جميع 
املـــركـــبـــات بـــا اســـتـــثـــنـــاء، وال تــمــيــز بــن 
املركبة الحاصلة عىل تصريح واملركبة 
التي خالفت إجـــراءات الــخــروج دون 
ضــــــــــــــــــــــــــرورة، داعـــــــــــــيـــــــــــــاً الــــــــحــــــــاصــــــــلــــــــن عــــىل 
تــصــريــح تنقل إىل االحــتــفــاظ بـــاألوراق 
التي تثبت ذهابهم إىل املستشفى أو 
الــــــصــــــيــــــدلــــــيــــــة أو الـــــــســـــــوبـــــــر مـــــــــاركـــــــــت أو 
الــــــجــــــمــــــعــــــيــــــات، واالحـــــــــتـــــــــفـــــــــاظ بـــــفـــــواتـــــر 
الـــــــــدفـــــــــع والــــــــــــــشــــــــــــــراء، كـــــــإثـــــــبـــــــات وأدلــــــــــــة 
لــــــــتــــــــقــــــــديــــــــمــــــــهــــــــا عــــــــــنــــــــــد االعــــــــــــــــــــــــــــــــــراض عـــــىل 

املخالفات. 
وأوضــــــحــــــت أنـــــــه يــــحــــق لــلــشــخــص 
الــــــتــــــظــــــلــــــم مــــــــــن املـــــــخـــــــالـــــــفـــــــة عــــــــــر املـــــــوقـــــــع 
اإللــكــروين أو التطبيق الــذيك للنيابة 
الــعــامــة www.pp.gov.ae، خــال 

15 يوماً من تاريخ إخطاره بها.

دعت إلى االحتفاظ بما يثبت سبب الخروج الطارئ

أحمد عابد À أبوظبي 

الرادارات تسجل مخالفات على المركبات بال استثناء. À من المصدر

رادارات أبوظبي ترصد 
المركبات كافة وقت 

التعقيم .. والتظلم
لـ »حاملي التصاريح«

أعــلــنــت جـــائـــزة الــشــيــخ حــمــدان 
بـــــن راشــــــــد آل مـــكـــتـــوم لــلــعــلــوم 
الـــــــــطـــــــــبـــــــــيـــــــــة عــــــــــــــــن تــــــــســــــــلــــــــمــــــــهــــــــا 90 
ــــيـــــاً جــــــــديــــــــداً مـــن  ــــثـ ــــاً بـــــحـ ــ ــــــروعـ ــــــشـ مـ
جــــــامــــــعــــــة اإلمـــــــــــــــــــــــــارات، جــــامــــعــــة 
ــــارقــــــة، جــــامــــعــــة نــــيــــويــــورك  الــــــشــ
ــــيـــــج  ــــلـ أبـــــــــوظـــــــــبـــــــــي، جـــــــامـــــــعـــــــة الـــــخـ
الطبية، جامعة رأس الخيمة 
ــــيـــــة،  لـــــلـــــطـــــب والــــــــعــــــــلــــــــوم الـــــصـــــحـ
جـــــــامـــــــعـــــــة مــــــحــــــمــــــد بـــــــــــن راشــــــــــــــد، 
الجامعة األمركية بالشارقة، 
ــــــة األمـــــــــركـــــــــيـــــــــة بـــــــــرأس  ــــعـ ــ ــــامـ ــ ــــجـ ــ الـ
الخيمة، هيئة الصحة بدبي، 
وزارة الــصــحــة، دائـــــرة الــصــحــة 
بأبوظبي، مدينة دبي الطبية، 
والــــــــعــــــــديــــــــد مـــــــــن املــــســــتــــشــــفــــيــــات 
الــخــاصــة، حــيــث سيتم اختيار 
الـــــــــــبـــــــــــحـــــــــــوث الـــــــــــتـــــــــــي ســــــتــــــدعــــــمــــــهــــــا 
الــجــائــزة ضمن فعاليات دورة 

.2020-2019
وأكــــــــــــــــــد املـــــــــــديـــــــــــر الـــــتـــــنـــــفـــــيـــــذي 
لـــــــــــــــلـــــــــــــــجـــــــــــــــائـــــــــــــــزة، عــــــــــــــبــــــــــــــدالــــــــــــــلــــــــــــــه بـــــــن 
جـــــــــــــائـــــــــــــحـــــــــــــة  أن  ســـــــــــــــــــــــــــــــــوقـــــــــــــــــــــــــــــــــات، 
»كــوفــيــد-19« أفـــرزت تحديات 
ــــاع الــــــصــــــحــــــي،  ــ ــــطـ ــ ــــقـ ــ ــلـ ــ ــ جـــــــــــديـــــــــــدة لـ
وضـــــــــــاعـــــــــــفـــــــــــت أهـــــــــمـــــــــيـــــــــة الــــــبــــــحــــــث 
الــعــلــمــي ملــســاعــدة هـــذا الــقــطــاع 
عىل ترتيب أولوياته وتحديث 
بـــــنـــــيـــــتـــــه، اســــــتــــــجــــــابــــــة ملــــتــــطــــلــــبــــات 
الــــوقــــايــــة والــــــعــــــاج، مــــن خـــال 

االستعانة بالعلوم الحديثة.
دبي À اإلمارات اليوم

»حمدان 
الطبية« تستقبل 

 
ً
90ً مشروعا
 جديدا

ً
بحثيا

ًيستهدف حاملي اإلقامات السارية 
الموجودين خارج الدولة حاليا

 لعودة 
ً
شرطا

صالونات األطفال 
إلى العمل في 

عجمان

حــددت دائــرة التنمية االقتصادية يف 
عجمان 11 إجراًء احرازياً يتعن عىل 
صــــــــــــــالــــــــــــــونــــــــــــــات الـــــــــــــحـــــــــــــاقـــــــــــــة املـــــــخـــــــصـــــــصـــــــة 
لـــــــأطـــــــفـــــــال اتــــــبــــــاعــــــهــــــا لــــــضــــــمــــــان ســـــامـــــة 
الـــعـــامـــلـــن فــيــهــا والـــزبـــائـــن مـــن عـــدوى 

فروس كورونا )كوفيدـ  19(. 
كـــــــــمـــــــــا حــــــــــــــــــــددت لــــــــــــــــــــدور الـــــســـــيـــــنـــــمـــــا 
إجـــراءات احــرازيــة ينبغي التأكد من 
ــــبـــــل اســــتــــقــــبــــالــــهــــا روادهـــــــــــــا،  تــــحــــقــــقــــهــــا قـ
لـــلـــســـمـــاح لــــهــــا بــــاالســــتــــمــــرار يف تـــقـــديـــم 

خدماتها.
وأكـــــــدت الـــــدائـــــرة أهـــمـــيـــة االلــــتــــزام 
باإلجراءات الوقائية قبل أن تستأنف 
املنشآت العاملة يف اإلمارة نشاطها، 
مـــــشـــــرة، يف دلــــيــــل إرشــــــــــادي حــصــلــت 
ــيــــــه »اإلمــــــــــــــــــــــــــــارات الـــــــــــــيـــــــــــــوم«، إىل أن  ــ ــلــ ــ عــ
صالونات األطفال ستتبع اإلجراءات 
املــــــــوضــــــــوعــــــــة لـــــــصـــــــالـــــــونـــــــات الـــــــكـــــــبـــــــار مــــع 

تـــــــــدابـــــــــر إضــــــــافــــــــيــــــــة، أهــــــمــــــهــــــا أن يـــــكـــــون 
ــــبـــــاع  روادهـــــــــــا مـــــن األطــــــفــــــال فـــــقـــــط، واتـ
نــــــــظــــــــام الـــــــحـــــــجـــــــز املــــــــســــــــبــــــــق، وااللـــــــــــتـــــــــــزام 
بمسافة التباعد االجتماعي، وارتداء 

الطفل والعامل قناعاً للوجه.
وأضـــافـــت أنــهــا حــــددت إجــــراءات 
ملــــــــــرافــــــــــقــــــــــي األطــــــــــــــفــــــــــــــال إىل صــــــــالــــــــونــــــــات 
الــــــحــــــاقــــــة، إذ يــــمــــكــــن لــــشــــخــــص بــــالــــغ 
)دون الـ60 عاماً( اإلشراف عىل ثاثة 
أطــــفــــال كـــحـــد أقـــــــى، بـــحـــيـــث يــســمــح 

لطفل واحد بدخول الصالون.
وأكـــــــــــــــــــــــــــــدت إلـــــــــــــــــــــــــــــزام الــــــــــصــــــــــالــــــــــونــــــــــات 
ألـــــزمـــــتـــــهـــــا  بـــــتـــــعـــــقـــــيـــــم األدوات، كـــــــمـــــــا 
بــتــطــهــر األســـطـــح والـــكـــرايس بــعــد كل 
زيـــــــــــــارة، إضــــــافــــــة إىل تـــحـــفـــيـــز األطـــــفـــــال 
عــــىل غـــســـل الــــيــــديــــن، وفــــحــــص درجــــة 
حــــرارتــــهــــم عـــنـــد الـــــوصـــــول، ومـــنـــع مــن 

تظهر عليه األعراض من الدخول.
وأفـــادت بأنها حــددت مجموعة 
من االشراطات لدور السينما، منها 

عــدم الــســمــاح بــدخــول األطــفــال دون 
ســن 12 عــامــاً، وكــبــار الــســن فـــوق 60 
ســـــنـــــة، واألشــــــــخــــــــاص الــــــذيــــــن يــــعــــانــــون 
مشكات صحية، إىل صالة العرض. 
ــــيــــــديــــــن،  ــــلــ ــــيــــــم لــ ــــقــ ــــعــ وتــــــــــوفــــــــــر أجــــــــــهــــــــــزة تــ
ــــــحـــــــص درجــــــــــــة حـــــــــــــــرارة الـــــــــــــــــزوار عـــنـــد  وفـ
املــــــــــداخــــــــــل، وارتـــــــــــــــــــداء أقـــــنـــــعـــــة إلـــــزامـــــيـــــة 

للزوار.
كــــــــــمــــــــــا ألـــــــــــــــزمـــــــــــــــت طـــــــــــــاقـــــــــــــم الـــــــعـــــــمـــــــل 
بــــــفــــــحــــــص درجـــــــــــــــــة الــــــــــــــحــــــــــــــرارة وارتـــــــــــــــــــــداء 
األقـــــــــنـــــــــعـــــــــة والــــــــــــــقــــــــــــــفــــــــــــــازات، وااللـــــــــــــتـــــــــــــزام 

بالتباعد االجتماعي.
وشــجــعــت الـــعـــمـــاء عـــىل الــحــجــز 
املــســبــق وشـــــراء الــتــذاكــر عـــر اإلنــرنــت 
لـــــــــتـــــــــجـــــــــنـــــــــب الـــــــــــــــتـــــــــــــــامـــــــــــــــس، والـــــــــــســـــــــــمـــــــــــاح 
باملأكوالت واملشروبات داخل صاالت 
الـــســـيـــنـــمـــا، بــــشــــرط تـــقـــديـــمـــهـــا يف عــلــب 

وأكواب تستخدم مرة واحدة.
وأكـــــــــــدت عــــــــدم الـــــســـــمـــــاح بـــعـــرض 

األفام الثاثية والرباعية األبعاد.

»تصريح دخول« للراغبين 
في العودة إلى اإلمارات

ــــئـــــة االتــــــــحــــــــاديــــــــة لــــلــــهــــويــــة  ــــيـ ــــهـ طـــــالـــــبـــــت الـ
والــجــنــســيــة املــقــيــمــن يف اإلمــــــارات من 
حاميل اإلقامات السارية، املوجودين 
خـــــــــارج الــــــدولــــــة حـــــالـــــيـــــاً، ويـــــرغـــــبـــــون يف 
الـــعـــودة إلــيــهــا، بــعــدم حــجــز أو شـــراء 
تذاكر السفر، أو السفر، قبل صدور 
املـــوافـــقـــة عـــىل طــلــب تــصــريــح الــدخــول 
إىل الــــــدولــــــة، مـــوضـــحـــة عــــر مــوقــعــهــا 
اإللـــــكـــــروين أن »مـــراجـــعـــة الـــطـــلـــب قــد 

تستغرق بعض الوقت«. 
وأضــــــــافــــــــت الــــهــــيــــئــــة أن »صـــــاحـــــب 
الطلب يستطيع، بعد الحصول عىل 
املـــــوافـــــقـــــة، حـــجـــز تـــــذاكـــــر الـــســـفـــر وفـــقـــاً 
ــــر الــــــفــــــعــــــيل، إذ تـــعـــتـــر  ــــفــ لــــــتــــــاريــــــخ الــــــســ
الــــــــــــــــــتــــــــــــــــــواريــــــــــــــــــخ املــــــــــــــدخــــــــــــــلــــــــــــــة يف الــــــــطــــــــلــــــــب 

افراضية«.
ودعت حاميل اإلقامات السارية 
الـــــــراغـــــــبـــــــن يف الـــــــــعـــــــــودة إىل اإلمـــــــــــــــارات 
للتسجيل يف خدمة »تصريح دخول 
املـــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــن« عـــــــــــــــــــــــــــــــــــىل مـــــــــــــــوقـــــــــــــــعـــــــــــــــهـــــــــــــــا 

.) Smartservice.ica.gov.ae(
وخصصت الهيئة هــذه الخدمة 
للمقيمن املوجودين خارج الدولة، 
ممن لديهم إقامات سارية تتيح لهم 
إمــــــــــــكــــــــــــان إصـــــــــــــــــــــــدار تـــــــــصـــــــــاريـــــــــح لــــــــدخــــــــول 
اإلمـــــــــارات، وتــســهــيــل عـــودتـــهـــم بـــأمـــان 

وسامة يف الحاالت الطارئة. 
وتــعــتــمــد املـــوافـــقـــة عــــىل الــطــلــبــات 

عىل األوضاع الراهنة.
الـــــــــخـــــــــارجـــــــــيـــــــــة  وزارة  وأعــــــــــــلــــــــــــنــــــــــــت 
والتعاون الــدويل والهيئة االتحادية 

للهوية والجنسية، يف وقت سابق، 
ـــــان عـــــــــودة املــــقــــيــــمــــن يف اإلمـــــــــــارات  ــــكـ إمــ
املـــوجـــوديـــن يف الــــخــــارج حـــالـــيـــاً، ممن 
يـــــــــحـــــــــمـــــــــلـــــــــون إقـــــــــــــــــامـــــــــــــــــات ســـــــــــــــــاريـــــــــــــــــة، إىل 
الــدولــة، اعــتــبــاراً مــن األول مــن يونيو 
)الــــيــــوم(، مــــراعــــاة لـــأســـر الـــتـــي تــأثــرت 
ــتـــــخـــــذة يف ظــــــل الـــــظـــــروف  ــ ــــتـــــدابـــــر املـ ــــالـ بـ
االستثنائية الراهنة، التي تتزامن مع 
اإلجــــــــــــــــــــــــــــــــــــراءات الــــــــــوقــــــــــائــــــــــيــــــــــة والــــــــــتــــــــــدابــــــــــر 
االحـــــــــــــرازيـــــــــــــة الـــــــتـــــــي تـــــتـــــخـــــذهـــــا الـــــــدولـــــــة 
ملـــــواجـــــهـــــة فــــــــــروس كـــــــورونـــــــا املـــســـتـــجـــد 

)كوفيدـ  19(.
وذكــــــر مــــوقــــع الـــهـــيـــئـــة أن شــــروط 
ــــــن تــــــقــــــديــــــم  ــــمـ ــ ــــــضـ ــتـ ــ ــ عـــــــــــــــــــودة املـــــــقـــــــيـــــــمـــــــن تـ
ــــلـــــب اإللــــــــكــــــــروين لــــلــــحــــصــــول عـــىل  الـــــطـ
تـــصـــريـــح الــــدخــــول لـــلـــدولـــة، وإرفــــاقــــه 
بــــــصــــــورة شــــخــــصــــيــــة مـــــلـــــونـــــة، وصــــــــورة 
مـــــــــــن اإلقــــــــــــــامــــــــــــــة، وصــــــــــــــــــــورة مـــــــــــن جـــــــــــواز 
الـــــــســـــــفـــــــر ســـــــــــــــاري املـــــــــفـــــــــعـــــــــول، وإثــــــــبــــــــات 
ســـــــــبـــــــــب الـــــــــــــــوجـــــــــــــــود خـــــــــــــــــــــارج الـــــــــــــدولـــــــــــــة، 
ويــمــكــن أن يــكــون اإلثــبــات رســالــة من 
املـــــــــــــؤســـــــــــــســـــــــــــة  الـــــــــــــــــعـــــــــــــــــمـــــــــــــــــل، أو  جـــــــــــــــهـــــــــــــــة 
الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة، أو الــــجــــهــــة الــــطــــبــــيــــة، أو 
تــذاكــر الـــطـــران، إذا كـــان الــســبــب هو 

السياحة.
وأكــــــــــــــدت شـــــــركـــــــات الـــــــــطـــــــــران، يف 
وقـــــــت ســـــابـــــق، أن مـــــن شــــــــروط عـــــودة 
املــــقــــيــــمــــن، إجـــــــــــراء االخـــــتـــــبـــــار الـــصـــحـــي 
عـــنـــد الـــــوصـــــول، والـــحـــجـــر املــــنــــزيل ملـــدة 

14 يوماً.
أبوظبي ■ اإلمارات اليوم

مخالفات لغير الملتزمين بإجراءات »كورونا«
نصت الالئحة المحدثة لقائمة 

المخالفات والغرامات 
والجزاءات اإلدارية، على 

تطبيق ست مخالفات على 
السائقين والركاب المخالفين 

لإلجراءات االحترازية من 
فيروس »كورونا«، هي:

À مخالفة الحد األقصى لعدد 
ركاب المركبة الواحدة )3 

أفراد( بغرامة 3000 درهم. 
ويستثنى منها أفراد األسرة 

الواحدة، أو األقارب حتى 
الدرجة الثانية.

À مخالفة عدم ارتداء 

الكمامات الطبية أو القطنية، 
أو اللثام، في وسائل النقل 
العام أو في وسائل النقل 

الخاص، إذا كان يستقلها 
شخصان أو أكثر، بغرامة 

قيمتها 3000 درهم.
À مخالفة كل من يخرج أو 

يتنقل في أوقات الحظر 
المعلن عنها من الجهات 

 إذا كان الخروج 
ّ

المختصة، إال
لشراء االحتياجات الضرورية أو 

الدوائية، بغرامة قيمتها 
3000 درهم.

À مخالفة حظر نقل الفئات 

العمالية بين إمارات الدولة 
بقيمة 10 آالف درهم.

À مخالفة السعة 
االستيعابية، المقدرة بنصف 

عدد المقاعد، عند استخدام 
وسيلة النقل، بغرامة 5000 

درهم للمسؤول عن 
الشركة.

À مخالفة عدم ترك مسافة 
ين عند  األمان المقررة بمتر

الصعود أو النزول من المركبة 
بقيمة 5000 درهم، 

للمسؤول عن الشركة، و500 
درهم للعامل المخالف.

6
3000

درهم قيمة الغرامة 
المالية لمخالفة قرار تقييد 
الحركة أثناء التعقيم.

11
أبرزها التعقيم واألقنعة والتباعد والمسافة اآلمنة

محمد الرفاعي À عجمان 

شرطة أبوظبي دعت إلى االلتزام بمدة 
التصريح لتالفي التعرض للمخالفة.

الدائرة شددت على ضرورد ارتداء الكمامة في 
الصالون. À من المصدر

https://www.emaratalyoum.com/
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بعد أن وّجه كاميرات المراقبة إلى منزله

 
ً
 بّرأ خليجيا

ً
»نيابة الفجيرة« تستأنف حكما

 بالتعدي على حرمة جاره
ً
متهما

ــــة الــــــعــــــامــــــة حــــكــــمــــاً  ــــابــ ــيــ ــ ــنــ ــ ــــفــــــت الــ ــــأنــ ــتــ ــ اســ
بالرباءة، أصدرته محكمة استئناف 
الــــــــــــفــــــــــــجــــــــــــرة الــــــــــشــــــــــرعــــــــــيــــــــــة االتــــــــــــحــــــــــــاديــــــــــــة 
ملــــصــــلــــحــــة خــــلــــيــــجــــي مــــتــــهــــم بــــالــــتــــعــــدي 
عــى حــرمــة الــحــيــاة الــخــاصــة بــجــاره، 
عـــن طـــريـــق تــوجــيــه كـــامـــرات املــراقــبــة 
ــــتـــــة يف مـــــنـــــزلـــــه نـــــحـــــو فــــــنــــــاء مــــنــــزل  ــــبـ ــــثـ املـ
املـــــــــجـــــــــنـــــــــي عـــــــــلـــــــــيـــــــــه. وكـــــــــــــانـــــــــــــت مـــــحـــــكـــــمـــــة 
الفجرة االبتدائية قضت بمعاقبته 

بغرامة قدرها 2000 درهم.
وأحـــالـــت الــنــيــابــة الـــعـــامـــة املــتــهــم 
ــــمـــــة االعـــــــــــتـــــــــــداء عـــــــــى خــــصــــوصــــيــــة  ــــهـ ــتـ ــ بـ
وحـــــرمـــــة الــــحــــيــــاة األســــــريــــــة، مـــطـــالـــبـــة 
بـــمـــعـــاقـــبـــتـــه بـــمـــوجـــب املــــــــادة 378 مــن 
قـــانـــون الـــعـــقـــوبـــات، الـــتـــي تـــنـــّص عــى 
أن يـــعـــاقـــب بـــالـــحـــبـــس والــــغــــرامــــة كــل 
مــــــــــــن اعــــــــــــتــــــــــــدى عــــــــــــى حــــــــــرمــــــــــة الـــــــحـــــــيـــــــاة 
الــخــاصــة والــعــائــلــيــة لـــأفـــراد، وذلـــك 
بــــأن الـــتـــقـــط أو نـــقـــل بـــجـــهـــاز، أيـــــاً كـــان 
نـــــــــــوعـــــــــــه، صــــــــــــــــــورة شــــــــخــــــــص يف مــــــكــــــان 
خاص.وأنكر املتهم التهمة املنسوبة 
إلــيــه، مــشــراً إىل أنـــه لــم يــكــن يقصد 
إيــــــــــــــــــــــــــذاء جــــــــــــــــــــــاره والــــــــــتــــــــــجــــــــــســــــــــس عـــــلـــــيـــــه 
والــــــــــــــــتــــــــــــــــعــــــــــــــــدي عـــــــــــــــــى حـــــــــــــــرمـــــــــــــــة حــــــــيــــــــاتــــــــه 

الخاصة.

واستمعت الهيئة القضائية يف 
ــــا الـــــــســـــــابـــــــقـــــــة إىل مــــــرافــــــعــــــة  ــــهــ ــــاتــ ــــلــــــســ جــ
ــــامـــــي دفــــــــــاع املـــــتـــــهـــــم، الــــــــــذي دفـــــع  مـــــحـ
بــــرباءة مــوكــلــه مـــن الــتــهــمــة املــنــســوبــة 
إلـــــــيـــــــه، مــــــــؤكــــــــداً أن مـــــوكـــــلـــــه لـــــــم يـــكـــن 
انــــــــــــــتــــــــــــــهــــــــــــــاك  يــــــــــــــقــــــــــــــصــــــــــــــد حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوث أي 
لــــــــلــــــــخــــــــصــــــــوصــــــــيــــــــة، إذ إنـــــــــــــــــه اســــــــتــــــــعــــــــان 
بشركة خــاصــة لرتكيب الــكــامــرات، 
وحني قام العمال برتكيبها لم يكن 
مــــنــــتــــبــــهــــاً إىل أنــــــهــــــا مــــتــــجــــهــــة إىل فــــنــــاء 
جـــــــــــــــــــــاره إال حـــــــــــــني اســــــــــــتــــــــــــدعــــــــــــاه مـــــــركـــــــز 
الــــــشــــــرطــــــة وأبــــــلــــــغــــــه بــــــــوجــــــــود شــــكــــوى 
ضده من املجني عليه، ما دفعه إىل 
الــــتــــواصــــل مـــــع الــــشــــركــــة الــــتــــي قـــامـــت 
برتكيبها لتصحيح توجيهها، وهذا 

ما يؤكد عدم وجود 
الــــــــــنــــــــــيــــــــــة يف ارتــــــــــــكــــــــــــاب 
جـــــــــريـــــــــمـــــــــة االعـــــــــــــتـــــــــــــداء 
عـــــــى حــــــرمــــــة الــــحــــيــــاة 
األســــــــــــــــريــــــــــــــــة لــــــــــــجــــــــــــاره، 
ويـــــدعـــــم هــــــذا الــــقــــول 
تــــــــــــــقــــــــــــــريــــــــــــــر الــــــــــــشــــــــــــرطــــــــــــة 
الـــــــــــــذي يـــــثـــــبـــــت ذلــــــــك، 
فـــــــــــــــــــــــــــور ورود  بـــــــــــــــــأنـــــــــــــــــه 

الــــــــــــــــــشــــــــــــــــــكــــــــــــــــــوى، أجــــــــــــــــــــــــــــــــرى املـــــــــتـــــــــهـــــــــم 
تصحيح اتجاه الكامرات.

وأشـــــــــــــــــــــــــــار املـــــــــــحـــــــــــامـــــــــــي إىل أن 
ــــنـــــزل  الــــــــكــــــــامــــــــرات املـــــثـــــبـــــتـــــة يف فـــــــنـــــــاء مـ
املتهم مكشوفة وظاهرة، ولم تكن 

موضوعة بطريقة سرية وخفية.

سمية الحمادي À الفجيرة 

أعــــــــــلــــــــــن الــــــــعــــــــضــــــــو املــــــــــنــــــــــتــــــــــدب الـــــــرئـــــــيـــــــس 
التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، 
ســعــيــد مــحــمــد الــطــايــر، ارتــفــاع نسبة 
الطاقة النظيفة ضمن مزيج الطاقة 
إىل نحو 9%، لتتخطى بذلك النسبة 
املـــــــــــوضـــــــــــوعـــــــــــة يف اســـــــــرتاتـــــــــيـــــــــجـــــــــيـــــــــة دبـــــــــي 
للطاقة النظيفة 2050، التي تهدف 
إىل إنتاج 7% من الطاقة يف دبي من 
مـــصـــادر نــظــيــفــة بــحــلــول عـــام 2020، 

و75% بحلول عام 2050.
وأشـــــار إىل أن الـــقـــدرة اإلنــتــاجــيــة 
اإلجمالية للهيئة تبلغ حالياً 11 ألفاً 
و700 ميغاواط من الكهرباء، منها 
1013 مـــــــــيـــــــــغـــــــــاواط بـــــتـــــقـــــنـــــيـــــة األلــــــــــــــــواح 
الشمسية الكهروضوئية من مجمع 
مــحــمــد بـــن راشــــد آل مــكــتــوم لــلــطــاقــة 
الـــــشـــــمـــــســـــيـــــة، أكــــــــــرب مـــــجـــــمـــــع لــــلــــطــــاقــــة 
ــــالـــــم،  ــــتـــــوى الـــــعـ الــــشــــمــــســــيــــة عـــــــى مـــــسـ
قــــــــــــــــــدرة  إجــــــــــــــــــمــــــــــــــــــايل  أن  مــــــــــــــنــــــــــــــوهــــــــــــــاً إىل 
املــــشــــروعــــات قـــيـــد الـــتـــنـــفـــيـــذ يف املــجــمــع 
تـــصـــل إىل 1850 مــــيــــغــــاواط بــتــقــنــيــتــي 
األلـــــــــــــــــــواح الــــــكــــــهــــــروضــــــوئــــــيــــــة والــــــطــــــاقــــــة 
الــــــشــــــمــــــســــــيــــــة املــــــــــــــركــــــــــــــزة، مـــــــــــع مــــــــراحــــــــل 

أخــــــــــــــــــرى مـــــســـــتـــــقـــــبـــــلـــــيـــــة لـــــــــلـــــــــوصـــــــــول إىل 
5000 ميغاواط بحلول عام 2030.

وقـــال الــطــايــر: »تــســتــلــهــم الــهــيــئــة 
اســــرتاتــــيــــجــــيــــاتــــهــــا وخــــطــــط عـــمـــلـــهـــا مــن 
ــــهــــــات صــــــاحــــــب الــــســــمــــو  ــيــ ــ رؤيـــــــــــة وتــــــوجــ
الشيخ محمد بن راشــد آل مكتوم، 
نـــائـــب رئـــيـــس الــــدولــــة رئـــيـــس مــجــلــس 
الــــوزراء حــاكــم دبـــي، يف الــتــحــول إىل 
اقتصاد أخضر مستدام، وأن تكون 
دبــــــــــــــــــي املـــــــــــديـــــــــــنـــــــــــة األقــــــــــــــــــــــل يف الــــــبــــــصــــــمــــــة 
الـــــــكـــــــربـــــــونـــــــيـــــــة عــــــــــى مـــــــســـــــتـــــــوى الــــــعــــــالــــــم 
بــحــلــول عـــام 2050، إذ يــعــد مــجــمــع 
مــحــمــد بـــن راشــــد آل مــكــتــوم لــلــطــاقــة 
الشمسية أحد أبرز املشروعات التي 
تنفذها الهيئة لتحقيق هذه الرؤية، 
ويحظى املجمع منذ إطالقه باهتمام 
واســع من املطورين العامليني، األمر 
الــــــــذي يـــعـــكـــس ثــــقــــة املـــســـتـــثـــمـــريـــن مــن 
مــخــتــلــف أنــحــاء الــعــالــم بــاملــشــروعــات 

الكربى التي تنفذها الهيئة«.
وأضـــاف: »وقــعــنــا أخـــراً اتــفــاقــيــة 
ــــاقـــــة لــــلــــمــــرحــــلــــة الـــخـــامـــســـة  شـــــــــراء الـــــطـ
من املجمع بقدرة 900 ميغاواط مع 

ــــتـــــالف الــــــذي تــــقــــوده شــــركــــة )أكـــــوا  االئـ
بـــــــــــــــــــــــــــــاور( الـــــــــــــســـــــــــــعـــــــــــــوديـــــــــــــة، ومـــــــــؤســـــــــســـــــــة 
ــثــــمــــارات  ــتــ الــــخــــلــــيــــج لــــالســــتــــثــــمــــار، بــــاســ
تــــــزيــــــد عـــــــى مــــــلــــــيــــــاري درهـــــــــــــم، وحــــقــــق 
املشروع إنجازاً جديداً بحصوله عى 
أدىن ســــعــــر تــــنــــافــــي عــــاملــــي بــــلــــغ 1.6 
ســـنـــت لـــكـــل كــــيــــلــــوواط ســــاعــــة بــتــقــنــيــة 
األلـــــــــــــواح الــــشــــمــــســــيــــة الــــكــــهــــروضــــوئــــيــــة 

وفق نظام املنتج املستقل«.
يـــشـــار إىل أن املـــرحـــلـــة األوىل مــن 
مـــجـــمـــع مـــحـــمـــد بــــن راشـــــد آل مــكــتــوم 
لـــــــــلـــــــــطـــــــــاقـــــــــة الـــــــــشـــــــــمـــــــــســـــــــيـــــــــة بـــــــــــــــقـــــــــــــــدرة 13 
مـــــــــــــيـــــــــــــغـــــــــــــاواط بـــــــــــاســـــــــــتـــــــــــخـــــــــــدام األلــــــــــــــــــــــــواح 
الــكــهــروضــوئــيــة تـــم تــشــغــيــلــهــا يف عــام 
2013، وتسهم يف تخفيض أكرث من 
15 ألـــــــــــــــــــــــف طــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــن االنــــــــــــبــــــــــــعــــــــــــاثــــــــــــات 
ــــــاح  ــتـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الــــــــكــــــــربــــــــونــــــــيــــــــة ســــــــــنــــــــــويــــــــــاً. وتــــــــــــــم افـ
املرحلة الثانية بقدرة 200 ميغاواط 
مـــــــــــــــن الـــــــــــكـــــــــــهـــــــــــربـــــــــــاء بـــــــتـــــــقـــــــنـــــــيـــــــة األلــــــــــــــــــــــــواح 
الكهروضوئية يف عام 2017، وتوفر 
الــــــــطــــــــاقــــــــة الــــــنــــــظــــــيــــــفــــــة لــــــنــــــحــــــو 50 ألـــــــف 
مسكن يف دبي، وتسهم يف تخفيض 
214 ألف طن من انبعاثات الكربون 

ســـنـــويـــاً. وتـــبـــلـــغ قـــــدرة املـــرحـــلـــة الــثــالــثــة 
800 مــــــــــيــــــــــغــــــــــاواط بــــــتــــــقــــــنــــــيــــــة األلـــــــــــــــــــواح 
الـــــكـــــهـــــروضـــــوئـــــيـــــة، وتــــــعــــــد األوىل مـــن 
نــــوعــــهــــا يف مـــنـــطـــقـــة الــــــشــــــرق األوســـــــط 
وشمال إفريقيا التي تستخدم نظام 
ــبـــــــع الـــــــشـــــــمـــــــي أحــــــــــــــــــــادي املـــــــحـــــــور  ــتـــــــتـــــ الـــــ

لزيادة إنتاجية الطاقة.
وتـــــــــــعـــــــــــد املــــــــــرحــــــــــلــــــــــة الــــــــــــرابــــــــــــعــــــــــــة مـــــن 
املـــجـــمـــع أكـــــرب مــــشــــروع اســـتـــثـــمـــاري يف 
مـــــوقـــــع واحـــــــــد عــــــى مــــســــتــــوى الــــعــــالــــم 
يجمع بني تقنيتي الطاقة الشمسية 
املــــــــــــــــــــــركــــــــــــــــــــــزة والـــــــــــــــــطـــــــــــــــــاقـــــــــــــــــة الــــــــشــــــــمــــــــســــــــيــــــــة 
الــــــكــــــهــــــروضــــــوئــــــيــــــة وفـــــــــــق نـــــــظـــــــام املــــنــــتــــج 
املـــــســـــتـــــقـــــل، وبــــــــقــــــــدرة تـــــصـــــل إىل 950 
مـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــاواط. وســـــــــــــتـــــــــــــصـــــــــــــل الــــــــــــــــقــــــــــــــــدرة 
ــــيـــــة لــــلــــمــــرحــــلــــة الــــخــــامــــســــة إىل  ــــتـــــاجـ اإلنـ
900 مـــــــــــيـــــــــــغـــــــــــاواط بــــــتــــــقــــــنــــــيــــــة األلـــــــــــــــــــواح 
الشمسية الــكــهــروضــوئــيــة، وستوفر 
الــطــاقــة النظيفة ألكــرث مــن 270 ألــف 
مسكن يف دبــي، وستسهم يف الحد 
من 1.18 مليون طن من االنبعاثات 

الكربونية سنوياً.
دبي À اإلمارات اليوم 

»الهيئة« توقع اتفاقية شراء للمرحلة الخامسة من »محمد بن راشد للطاقة الشمسية«

»كهرباء دبي«: 9% نسبة الطاقة 
النظيفة في دبي

661
إصابة جديدة بـ »كورونا«

و386 حالة شفاء
أعلنت وزارة الصحة ووقاية املجتمع 
عـــــن إجـــــــــراء أكــــــرث مـــــن 37 ألــــــف فــحــص 
جديد عى فئات مختلفة يف املجتمع 
بـــاســـتـــخـــدام أفــــضــــل وأحــــــــدث تــقــنــيــات 
الـــفـــحـــص الـــطـــبـــي، تـــمـــاشـــيـــاً مــــع خــطــة 
الــــــــــــــــــــــــــــــــوزارة لــــــــتــــــــوســــــــيــــــــع وزيــــــــــــــــــــــــــــادة نـــــــطـــــــاق 
الــــــــــــــفــــــــــــــحــــــــــــــوص يف الـــــــــــــــــــــــدولـــــــــــــــــــــــة، بـــــــــهـــــــــدف 
االكــــــتــــــشــــــاف املـــــبـــــكـــــر وحــــــصــــــر الــــــحــــــاالت 
املــصــابــة بــفــروس »كـــورونـــا« املستجد 
)كـــــــــــــــــوفـــــــــــــــــيـــــــــــــــــد-19( واملـــــــــــخـــــــــــالـــــــــــطـــــــــــني لـــــهـــــم 

وعزلهم.
وأســـــــــــــــــهـــــــــــــــــم تـــــــــكـــــــــثـــــــــيـــــــــف إجــــــــــــــــــــــــــــــــــراءات 
الـــــــــتـــــــــقـــــــــي والـــــــــــفـــــــــــحـــــــــــص يف الـــــــــــــدولـــــــــــــة، 
وتـــــــــــوســـــــــــيـــــــــــع نــــــــــــطــــــــــــاق الـــــــــــفـــــــــــحـــــــــــوص عـــــى 
مستوى الدولة، يف الكشف عن 661 
حــــــــــــالــــــــــــة إصـــــــــــــــابـــــــــــــــة جـــــــــــــــديـــــــــــــــدة بــــــــــفــــــــــروس 
ــــتـــــجـــــد مـــــــن جـــنـــســـيـــات  »كـــــــــــورونـــــــــــا« املـــــسـ
مــخــتــلــفــة، جــمــيــعــهــا حــــاالت مستقرة 
وتــخــضــع لــلــرعــايــة الــصــحــيــة الـــالزمـــة، 
وبـــــــــــــذلـــــــــــــك يـــــــبـــــــلـــــــغ مـــــــــجـــــــــمـــــــــوع الـــــــــــحـــــــــــاالت 

املسجلة 34 ألفاً و557 حالة.
كـــمـــا أعـــلـــنـــت الـــــــــــوزارة عــــن حــالــتــي 

وفاة ملصابني من جنسيات مختلفة، 
وذلك من تداعيات اإلصابة بفروس 
ــــتـــــجـــــد، وبـــــــذلـــــــك يـــبـــلـــغ  »كــــــــــورونــــــــــا« املـــــسـ

عدد الوفيات يف الدولة 264 حالة.
وأعـــــربـــــت وزارة الـــصـــحـــة ووقــــايــــة 
املجتمع عن أسفها وخالص تعازيها 
ومواساتها لذوي املتوفني، وتمنياتها 
بــالــشــفــاء الــعــاجــل لــجــمــيــع املــصــابــني، 
ــــأفـــــراد املـــجـــتـــمـــع الــــتــــعــــاون مــع  مــهــيــبــة بـ
الـــــــــــــــجـــــــــــــــهـــــــــــــــات الـــــــــــــصـــــــــــــحـــــــــــــيـــــــــــــة، والــــــــــتــــــــــقــــــــــيــــــــــد 
بــــالــــتــــعــــلــــيــــمــــات، وااللـــــــــــتـــــــــــزام بــــالــــتــــبــــاعــــد 
االجــتــمــاعــي، ضــمــانــاً لصحة وســالمــة 

الجميع.
كــــمــــا أعــــلــــنــــت الــــــــــــــوزارة عــــــن شـــفـــاء 
386 حــالــة جــديــدة ملصابني بفروس 
كـــــــــــــورونـــــــــــــا املـــــــســـــــتـــــــجـــــــد )كــــــــــــوفــــــــــــيــــــــــــد-19(، 
وتــعــافــيــهــا الـــتـــام مـــن أعــــــراض املــــرض، 
بعد تلقيها الرعاية الصحية الالزمة 
ــــفـــــى، وبـــــذلـــــك  ــــتـــــشـ مـــــنـــــذ دخــــــولــــــهــــــا املـــــسـ
يكون مجموع حاالت الشفاء 17 ألفاً 

و932 حالة.
أبوظبي À وام 

أصـــــــــــــــدرت هــــيــــئــــة أبــــــوظــــــبــــــي لـــــلـــــزراعـــــة 
والسالمة الغذائية قـــراراً باإلغالق 
ــــيـــــة  اإلداري بـــــحـــــق املــــــنــــــشــــــأة الـــــغـــــذائـ
)مــــطــــعــــم فـــــوتـــــيـــــا( بــــمــــديــــنــــة الــــعــــني، 
نـــــظـــــراً ملــخــالــفــتــهــا الــــقــــانــــون رقــــــم )2( 
لسنة 2008 يف شأن الغذاء بإمارة 
ــــادرة  ــ ــــــصـ ــــريـــــعـــــات الـ ــــتـــــشـ أبـــــوظـــــبـــــي والـ
بموجبه، وكــذلــك لخطورتها عى 

الصحة العامة.
وأوضــــحــــت الــهــيــئــة أن الــتــقــريــر 
الصادر عن كادر التفتيش أفاد بأن 
قـــــــرار اإلغـــــــــالق اإلداري جــــــاء نــتــيــجــة 
عدم التزام املنشأة بتطبيق معاير 
واشـــــــــــرتاطـــــــــــات الـــــصـــــحـــــة والـــــســـــالمـــــة 
ــــــة، وعـــــــــــــدم الــــــحــــــفــــــاظ عـــى  ــيـ ــ ــ ــــذائـ ــ ــــغـ ــ الـ
املستوى الصحي للمنشأة، ما قد 
يـــــؤثـــــر يف مــــســــتــــوى ســـــالمـــــة الـــــغـــــذاء 

وصحة املستهلك.
وأكدت الهيئة أن أمر اإلغالق 
اإلداري ســــيــــســــتــــمــــر طـــــــاملـــــــا وجــــــــدت 

أســــــــبــــــــابــــــــه، حــــــيــــــث يـــــمـــــكـــــن الـــــســـــمـــــاح 
بـــــــــمـــــــــزاولـــــــــة الــــــــنــــــــشــــــــاط مـــــــــــجـــــــــــدداً بـــعـــد 
تصويب أوضاع املنشأة واستيفائها 
لجميع املتطلبات الالزمة، وإزالتها 
ألســبــاب املخالفات، مبينة أن أبــرز 
املـــــــخـــــــالـــــــفـــــــات الــــــــتــــــــي تــــــــــم رصــــــــــدهــــــــــا يف 
املنشأة تمثل يف عدم التزام صاحب 
املـــــــــــنـــــــــــشـــــــــــأة الـــــــــــغـــــــــــذائـــــــــــيـــــــــــة بـــــــاســـــــتـــــــيـــــــفـــــــاء 
املـــــــــالحـــــــــظـــــــــات املــــــــــــــرصــــــــــــــودة مــــــــــن قــــبــــل 
ــــــالل الـــــــزيـــــــارات املـــاضـــيـــة،  املـــفـــتـــش خـ
والــــتــــي تــتــعــلــق بــــوجــــود حــــشــــرات يف 
مناطق تــداول األغذية، ما يؤثر يف 
سالمة املواد الغذائية، وتعريضها 
لــــــخــــــطــــــر الـــــــــتـــــــــلـــــــــوث وتـــــــــهـــــــــديـــــــــد صــــحــــة 
املــســتــهــلــكــني، كــمــا لـــم يــتــم االلـــتـــزام 
بمالحظات املفتش الخاصة بعدم 
إبــــــــــقــــــــــاء أبــــــــــــــــــــواب املـــــــطـــــــعـــــــم الـــــرئـــــيـــــســـــة 
والخلفية مفتوحة طــوال ساعات 

العمل.
أبوظبي À اإلمارات اليوم 

إغالق مطعم في العين خالف 
اشتراطات السالمة الغذائية

ــــــوم الــــــــواحــــــــد يف  ــيـ ــ ــ ــــــزت مــــحــــكــــمــــة الـ ــــــجـ أنـ
دائــــــــرة مـــحـــاكـــم رأس الـــخـــيـــمـــة 3681 
دعوى مدنية وتجارية، منذ نشأتها 
وحتى شهر أبريل املايض، وأصدرت 
ــــيــــــوم  أحـــــــكـــــــامـــــــاً نـــــهـــــائـــــيـــــة ونـــــــــافـــــــــذة يف الــ
نفسه بنسبة فصل 100% يف جميع 
القضايا التي سجلتها، من دون أي 
تأجيل أو أي طعون أو اعرتاض عى 
الـــحـــكـــم الــــصــــادر مـــا أســـهـــم يف ســرعــة 
الـــتـــقـــايض، ومــــن دون اإلخـــــالل بــدقــة 

األحكام.
وأنشئت املحكمة يف مطلع عام 
2017، بــــــــــــقــــــــــــرار مــــــــــــن ســــــــمــــــــو الــــــشــــــيــــــخ 

مـــــــــــــحـــــــــــــمـــــــــــــد بــــــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــعـــــــــــــــــــود بــــــــــــــــــــــن صــــــــقــــــــر 
الـــقـــاســـمـــي، ويل عـــهـــد رأس الــخــيــمــة 
رئــــــــيــــــــس مــــــجــــــلــــــس الـــــــــقـــــــــضـــــــــاء، وحــــــــــدد 
ــــهـــــا، حـــيـــث  ــلـ ــ ــــمـ اخـــــتـــــصـــــاصـــــهـــــا وآلـــــــيـــــــة عـ
اخـــــــتـــــــصـــــــت بــــــنــــــظــــــر الـــــــــــــدعـــــــــــــاوى املــــــدنــــــيــــــة 
والـــــــــــتـــــــــــجـــــــــــاريـــــــــــة الـــــــــــتـــــــــــي ال تـــــــــــزيـــــــــــد قـــــيـــــمـــــة 
املطالبات فيها عــى 20 ألــف درهــم، 
ومـــن ثـــم بــــدأت الــتــوســع الــتــدريــجــي، 
ــــنـــــظـــــر يف  ــــلـ ــــنـــــحـــــهـــــا صـــــــالحـــــــيـــــــات لـ وتـــــــــــم مـ
الــــدعــــاوى املـــدنـــيـــة والـــتـــجـــاريـــة الـــتـــي ال 
تزيد قيمة املطالبات فيها عى نصف 

مليون درهم.
رأس الخيمة À  وام

»محكمة اليوم الواحد« في رأس 
الخيمة تنجز 3681 دعوى

أمر اإلغالق اإلداري سيستمر طالما وجدت أسبابه. À من المصدر 

القدرة اإلنتاجية للمرحلة الخامسة من »مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية« تصل إلى 900 ميغاواط. À من المصدر 
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طلبات توظيف

أنــــــــا مـــــواطـــــنـــــة )22 عـــــــامـــــــاً( مــــــن الــــعــــن، 
حاصلة عىل شهادة الثانوية العامة، 
إضــــافــــة إىل دورة يف الـــحـــاســـب اآليل، 
ولــدي أســرة مكونة مــن أربــعــة أفــراد، 
وتكمن مشكلتي يف الظروف املعيشية 
الــصــعــبــة الـــتـــي تـــمـــّر بــهــا أســـــريت بــســبــب 
تراكم الديون عىل زوجــي. بحثت عن 
عــــــمــــــل يف جـــــــهـــــــات حـــــكـــــومـــــيـــــة وخــــــاصــــــة 

عدة، لكني لم أوفق.
أنـــــــاشـــــــد املــــــســــــؤولــــــن يف الــــجــــهــــات 
الــحــكــومــيــة والــخــاصــة، مــســاعــديت يف 
العثور عىل عمل يتيح يل الوقوف إىل 

جانب أسريت ومساعدة زوجي. 

)ميثاء(

أنـــــــا مــــواطــــنــــة )35 عــــــامــــــاً( مـــــن الــــعــــن، 
حــــاصــــلــــة عــــــىل شــــــهــــــادة الـــــصـــــف الــــــــــ11، 
وشـــهـــادة الــرخــصــة الـــدولـــيـــة يف قــيــادة 
الـــحـــاســـب اآليل، وزوجــــــــي هــــو املــعــيــل 
الوحيد لألسرة، إال أن راتبه ال يغطي 
كــــثــــراً مــــن احـــتـــيـــاجـــاتـــنـــا بـــســـبـــب وجــــود 
مستلزمات بنكية عليه، وأبحث عن 
عـــمـــل مـــنـــذ ســـنـــتـــن تــــقــــريــــبــــاً، لـــكـــن مــن 

دون جدوى.
أنـــــــاشـــــــد املـــــــســـــــؤولـــــــن يف الــــجــــهــــات 
الـــحـــكـــومـــيـــة والـــــخـــــاصـــــة مــــســــاعــــديت يف 
العثور عىل عمل أستطيع من خالله 
الوقوف إىل جانب أسريت، ومساعدة 
زوجــــــــــــــي عـــــــــىل تـــــــــجـــــــــاوز ظـــــــــروفـــــــــه املـــــالـــــيـــــة 

الصعبة.
)هدى(

أنـــا مــواطــنــة )28 عـــامـــاً(، حاصلة 
عىل الشهادة االبتدائية، وأبحث عن 
ــيـــــفـــــة مـــــنـــــذ فـــــــــــرة، طــــــرقــــــت خــــاللــــهــــا  وظـــ
أبــــــواب مـــؤســـســـات حــكــومــيــة وخــاصــة 
يف دبي والشارقة، إال أنني لم أوفق، 
عـــــــلـــــــمـــــــاً بـــــــــــــأن أســـــــــــــــــريت تــــــعــــــيــــــش ظـــــــــروفـــــــــاً 
صعبة، فدخلنا الشهري متواضع، 

وال يلبي كثراً من متطلبات الحياة.
أنـــــــاشـــــــد املـــــــســـــــؤولـــــــن يف الــــجــــهــــات 
الـــحـــكـــومـــيـــة والـــــخـــــاصـــــة مــــســــاعــــديت يف 

الحصول عىل وظيفة. 

)فاطمة(

أنـــا مــواطــنــة )37 عــامــاً( مــن الــشــارقــة، 
حاصلة عىل شهادة الثانوية العامة، 
إضافة إىل دورة يف اللغة اإلنجليزية، 
ولدي خربة عملية )سبع سنوات( يف 
أحد البنوك، أبحث عن وظيفة منذ 
ســـــــــــــنـــــــــــــوات، طــــــــــرقــــــــــت خــــــــاللــــــــهــــــــا أبـــــــــــــــواب 
الـــــــــعـــــــــمـــــــــل يف مــــــــــؤســــــــــســــــــــات حــــــكــــــومــــــيــــــة 
ــــارقــــــة ودبــــــــي.  وخــــــاصــــــة عــــــــــدة، يف الــــــشــ
لــكــنــي لــم أتــلــقَّ رداً، عــلــمــاً بـــأن أســريت 

تتكون من خمسة أفراد.
وأنـــــاشـــــد املــــســــؤولــــن يف الـــجـــهـــات 
الـــحـــكـــومـــيـــة والــــخــــاصــــة مــــســــاعــــديت يف 

الحصول عىل وظيفة. 

)أم محمد(

ً
يحتاج إلى مستلزمات طبية وأغذية خاصة بـ 20 ألف درهم سنويا

ُيـــــــعـــــــاين الـــــطـــــفـــــل »عـــــــمـــــــرو - مــــــصــــــري - 
تــســع ســـنـــوات« إصــابــتــه بــحــالــة نـــادرة 
مـــــــن األمــــــــــــــــراض مـــــنـــــذ أربــــــــــــع ســــــنــــــوات، 
حــــــــــيــــــــــث أصــــــــــــيــــــــــــب بــــــــــــمــــــــــــرض الــــــعــــــصــــــبــــــي 
الــــدمــــاغــــي، مــــا ســـبـــب تــــآكــــالً يف خــاليــا 
ــــمــــــرة دمـــــــــرت  ــــتــ املــــــــــــخ وتــــــشــــــنــــــجــــــات مــــــســ
الجهاز العصبي لديه، ما جعله غر 

قادر عىل الحركة نهائياً.
ويـــــــــــقـــــــــــي »عـــــــــــــــمـــــــــــــــرو« كـــــــــــــل وقـــــــتـــــــه 
بـــــــــــــالـــــــــــــفـــــــــــــراش، وهــــــــــــــــــو لـــــــــــديـــــــــــه )بــــــــطــــــــاقــــــــة 
عــــــــــــــــونــــــــــــــــك(، الـــــــــــتـــــــــــي تــــــــغــــــــطــــــــي تــــــكــــــالــــــيــــــف 
عـــــــــالجـــــــــه، عـــــــــــدا بــــــعــــــض املـــــســـــتـــــلـــــزمـــــات 
الطبية واألغذية الخاصة به، والتي 
تبلغ كلفتها 1711 درهماً شهرياً، إذ 
يحتاج إليها ملدة عام بمبلغ 20 ألفاً 
و532 درهـــــــمـــــــاً، ويــــنــــاشــــد والــــــــــده مــن 
يـــــســـــاعـــــده عـــــــىل تــــكــــالــــيــــف احــــتــــيــــاجــــات 
املريض يف ظل الظروف التي يمرون 

بها.
ويـــــــروي والــــــد الـــطـــفـــل قـــصـــة ابــنــه 
ــــــوم«، قــــــائــــــالً: »طـــفـــي  ــيـ ــ ــ لـــــــــ»اإلمــــــــارت الـ
عـــــمـــــرو يـــــعـــــاين هـــــــذا املـــــــــرض مــــنــــذ أربـــــع 
ســــــــــــــنــــــــــــــوات، وكــــــــــنــــــــــت أتــــــــــــــــــــــــردد بــــــــــــه عــــىل 
مستشفى الــعــن وتــــوام، إذ كـــان يف 
بداية مرضه يعاين تشنجات وعدم 
ــــركــــــة، فـــنـــقـــلـــتـــه إىل  الـــــــقـــــــدرة عــــــىل الــــــحــ
مــــــســــــتــــــشــــــفــــــى الـــــــــــــعـــــــــــــن، وتـــــــــــــــــم إجـــــــــــــــــراء 
ـــــة، إذ  ــــــالزمــ الــــفــــحــــوص والــــتــــحــــالــــيــــل الـ
تبن أنه يعاين حالة نادرة تتمثل يف 
إصــــابــــتــــه بــــمــــرض يـــنـــتـــج عـــنـــه تــــآكــــل يف 
خــــــــــــاليــــــــــــا املـــــــــــــــــــخ وحــــــــــــــــــــــــــــدوث تــــــشــــــنــــــجــــــات 
ــــهـــــازه الـــعـــصـــبـــي،  مـــســـتـــمـــرة دمــــــــرت جـ
كما يعاين مرض العصبي الدماغي، 
وفــــــــــــــــــشــــــــــــــــــالً يف الــــــــــــنــــــــــــمــــــــــــو الــــــــــــجــــــــــــســــــــــــدي، 
وصــعــوبــة يف الــبــلــع، وارتــجــاع املــرئ، 
ومشكالت يف املعدة وتأخراً يف النمو 

العقي، ومشكالت يف التنفس«.

وأضاف: »هذه األمراض سببت 
لـــه عــــدم قـــــدرة عـــىل الـــحـــركـــة نــهــائــيــاً، 
وأصــبــح طــريــح الـــفـــراش، وقـــد نقلته 
إىل مــــــســــــتــــــشــــــفــــــى تـــــــــــــــــــوام يف الــــــــعــــــــن، 
وخـــضـــع لـــلـــفـــحـــوص والـــتـــحـــالـــيـــل مـــرة 
أخـــرى، وقــرر األطــبــاء أنــه يحتاج إىل 
عـــــــالج مـــــــدى الـــــحـــــيـــــاة، ومـــســـتـــلـــزمـــات 
طبية وأغذية من نوع خاص تناسب 

حالته الصحية«.
وتــــــــابــــــــع »ابــــــــنــــــــي لـــــــديـــــــه )بـــــطـــــاقـــــة 
ــــنـــــوات  ــــانــــــت يف الـــــسـ عــــــــونــــــــك(، إذ كــ
ــــيـــــف عــــالجــــه  ــــالـ ــــكـ املــــــاضــــــيــــــة تـــــغـــــطـــــي تـ
كـــــــــــافـــــــــــة، ولـــــــــكـــــــــن حـــــــــالـــــــــيـــــــــاً أصـــــبـــــحـــــت 

تــــــــــــغــــــــــــطــــــــــــي الــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــالج عـــــــــــــــــــــــــــدا بـــــــعـــــــض 
ــــيــــــة واألغـــــــــذيـــــــــة  ــبــ ــ ــــطــ املــــــســــــتــــــلــــــزمــــــات الــ
الـــــــخـــــــاصـــــــة بــــــــــاملــــــــــرض، والـــــــــتـــــــــي تـــبـــلـــغ 
كلفتها شهرياً 1711 درهماً، وهو 
يـــحـــتـــاجـــهـــا مــــــدى الــــحــــيــــاة، إذ تــبــلــغ 
ــــتـــــهـــــا ســـــــنـــــــويـــــــاً 20 ألـــــــــفـــــــــاً و532  ــــفـ ــــلـ كـ
درهماً، وهذا مبلغ فوق إمكانايت 
املــالــيــة املــتــواضــعــة يف ظــل الــظــروف 

الصعبة التي نمر بها«.
وقــــــــــــال: »أعــــــتــــــرب املــــعــــيــــل الــــوحــــيــــد 
ألفـــــــــــــــــــــراد أســـــــــــــــــــــريت، وأعـــــــــــمـــــــــــل بـــــــإحـــــــدى 
مــــؤســــســــات الــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص بـــراتـــب 
5000 درهم، وقد توقف راتبي منذ 

ثـــــالثـــــه أشـــــهـــــر تــــقــــريــــبــــاً بـــســـبـــب جـــائـــحـــة 
)كــــــــــــورونــــــــــــا(. كـــــمـــــا أين أســــــــــــدد إيــــــــجــــــــاراً 
شــهــريــاً بقيمة 2500 درهـــم، وأعيل 
كـــالً مــن الــزوجــة وثــالثــة أطــفــال، وال 
ــــظــــــروف  ــــــل الــ ــــا الـــــعـــــمـــــل يف ظـ ــ أعـــــــــــرف مـ
الــتــي أمــر بــهــا، لــذا أنــاشــد أهــل الخر 
مـــــســـــاعـــــديت يف تــــكــــالــــيــــف عـــــــالج طــفــي 

املريض«.

أحمد المزاحمي À العين

 
ً
 نادرا

ً
الطفل »عمرو« يعاني مرضا

يسبب تآكل خاليا المخ
تقرير طبي

يشير التقرير الطبي الصادر 
عن مستشفى توام 

إلى أن »الطفل بعد 
مراجعته للعيادات 

بالمستشفى، وإجراء 
الفحوص والتحاليل 

الالزمة، تبين أنه يعاني 
حالة نادرة من األمراض، 

تتمثل في تآكل بخاليا 
المخ، ما يسبب له 

تشنجات مستمرة منذ 
أربع سنوات، سببت له 

مشكالت في الجهاز 
العصبي، ما نتج عنه 

عدم قدرته على الحركة 
، كما يعاني مرض 

ً
نهائيا

العصبي الدماغي 
 في النمو 

ً
وفشال

الجسدي وصعوبة في 
البلع وارتجاع المرئ 

ومشكالت بالمعدة 
 في النمو العقلي 

ً
وتأخرا

ومشكالت في التنفس، 
إذ إنه في حاجة إلى 

مستلزمات طبية وأغذية 
خاصة مدى الحياة«.

الدبور
أشكر القراء األفاضل الذين 

تفاعلوا مع مقال األسبوع املايض، 
ومن التعليقات الجميلة التي 

وصلتني تعليق من الصديق 
العزيز الدكتور زياد الكحلوت 

يقرتح نمطًا ثالثًا، وهو »الدبور« 
وشجعني ذلك عىل استعراض 

بعض سمات الدبور والسلوكيات 
التي تشبه سلوكيات الدبور عند 

البشر، ربما اخترب البعض يف 
مرحلة الطفولة لدغة مؤملة من دبور حقيقي، هي مؤملة ولكنها 

ليست مؤذية، ولكن تلك اللدغة ليست بقدر األلم الذي تسببه 
لدغة شخص من بني جنسنا يتسم بسمات الدبور، فما هي تلك 

السمات، وكيف نتجنبها ونتعامل مع آالمها؟ 
تهاجم أسراب الدبابري بعض املناطق يف العالم، وعادة 

تتسبب كل عام يف مقتل العشرات بسبب لدغاتها القاتلة وُتشكل 
خطورة عىل حياة اإلنسان، أما األنواع األقل خطورة فتقوم بسرقة 
مجهود النحل باالستيالء عىل ما أنتجه من عسل كما ال ترتّدد يف 
قتل النحل أيضًا، ولألسف نقابل يف حياتنا بعض البشر يقومون 
بأفعال عدائية مشابهة، فهم ال يبذلون مجهوداً يف العمل، وال 

يقدمون شيئًا إيجابيًا سوى الرتبص بأقرانهم وتحّي الفرص 
للدغهم لدغات تتفاوت سميتها، فقد تكون لدغة قاتلة بالفعل 

تتسبب يف ضرر وظيفي أو اجتماعي أو مايل، وأحيانًا ال تسبب 
اللدغة ضرراً كبرياً، لكنها تثري اإلزعاج وتوتر العالقات وتستنزف 

الكثري من طاقة اإلنسان، ويمكن تفهم هذا التصرف املشي 
عندما يكون هناك تضارب مصالح، أو أن تكون تلك التصرفات 

املؤذية ستفيد ذلك الشخص املؤذي بطريقة ما، لكن ما ال أفهمه 
نهائيًا هو تلك النوعية من البشر التي تلدغ وتؤذي من دون أي 
سبب ومن دون منفعة تعود عليهم، وال يمكن أن أنىس أحد 

الزمالء يف الجامعة، كان ال يتواىن عن لدغ كل من يستطيع لدغه 
دون تردد، وكان يتباهى بذلك ويحكيه كلما سنحت الفرصة، كان 
يتمتع بذلك الفعل متعة ال ُتوصف، لقد كان من محافظة نائية، 

وبحكم أنه األكرب كان األهايل يف منطقته يستوصونه خرياً 
بأبنائهم األصغر منه سنًا يف الكلية نفسها، فكان يقوم بإبالغهم 
أخباراً كاذبة عن أبنائهم وييش بهم طوال الوقت، ما كان يسبب 

توتراً كبرياً بي األبناء وأهلهم، بل وصل األمر بهذا الشخص أن 
تسبب يف مشكلة كبرية بي والديه وعن قصد! 

ال أدري إن كان هناك عالج ناجع لشخصية الدبور، ولكن 
ربما ذات يوم تحدث له تجربة تجعله يسرتد وعيه ويدرك ما 

يفعله، وربما تأتيه الهداية من الله عز وجل، لكن ال ضرر من 
استشارة طبيب نفيس، وبدورنا علينا مواجهة هذا الشخص يف 

حال وىش بأحدهم، واجتنابه وعدم التعامل معه.

@Alaa_Garad
Garad@alaagarad.com

ال أدري إن كان هناك عالج 
ناجع لشخصية الدبور، 

ولكن ربما ذات يوم تحدث 
له تجربة تجعله يسترد 

وعيه ويدرك ما يفعله.

٥ دقائق

الدكتور عالء جراد

الــــــتــــــنــــــمــــــيــــــة  تــــــــــــــواصــــــــــــــل إدارة مــــــــــــــراكــــــــــــــز 
األســريــة، التابعة للمجلس األعــىل 
لشؤون األسرة يف الشارقة، ممثلة 
بـــــــــــــــــإدارة اإلرشـــــــــــــــــاد األســـــــــــــــــري، تــــقــــديــــم 
الخدمات االستشارية »عن ُبعد«، 
تـــــــتـــــــضـــــــمـــــــن إرشــــــــــــــــــــــــــــــــــادات يف الــــــــجــــــــانــــــــب 
الــــنــــفــــي والـــــقـــــانـــــوين واالقـــــتـــــصـــــادي، 
يقدمها مختصون وباحثون يف عدة 
مجاالت اجتماعية وصحية، مجاناً 
ألفــراد املجتمع يف مختلف املجاالت 
الصحية واالجتماعية واالقتصادية 

والــــــقــــــانــــــونــــــيــــــة، مــــــــن خــــــــــالل مــــوقــــعــــهــــا 
اإللــــــكــــــروين، وذلـــــــك يف إطـــــــار حـــرص 
اإلدارة عــــــىل دعـــــــم وتــــمــــكــــن األســـــــرة 
ــــا عـــىل  ــــهـ ــــفـ ــــائـ ــــيـــــام بـــــوظـ ــــقـ ــــلـ وأفـــــــــــرادهـــــــــــا لـ
أفــضــل وجــــه، ومــواجــهــة الــتــحــديــات 
الـــتـــي تـــفـــرزهـــا املــــتــــغــــرات املـــتـــســـارعـــة، 
وتـــــــــعـــــــــزيـــــــــز جــــــــــهــــــــــود الــــــــــــــدولــــــــــــــة يف رفــــــــع 
مــســتــوى الـــوعـــي املــجــتــمــعــي ملــواجــهــة 
تـــــــــداعـــــــــيـــــــــات أزمــــــــــــــــة فــــــــــــــــروس كــــــــورونــــــــا 

املستجد )كوفيد-19(.
الشارقة ■ اإلمارات اليوم

ً»التنمية األسرية« بالشارقة تقدم 
خدمات استشارية عن ُبعد مجانا
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»تسجيل« الشارقة
يــعــاين مــركــز »تــســجــيــل« املـــجـــاور لــســوق 
الـــــــحـــــــراج يف الــــــشــــــارقــــــة، بــــــشــــــارع الـــشـــيـــخ 
محمد بن زايد، تجمع املراجعني بجوار 
املــركــز إلنــجــاز معامالتهم، مــا يتعارض 
مــــــــــع قــــــــــــــــــــــرارات الــــــــجــــــــهــــــــات املــــــعــــــنــــــيــــــة بـــــأخـــــذ 
اإلجراءات االحرتازية الالزمة ملنع تفيش 
جائحة كورونا، والحفاظ عىل الصحة 
الـــعـــامـــة، وهـــــذه الـــصـــورة تــمــثــل خــطــورة 
يف إصــــابــــة الـــعـــديـــد مــــن املــــراجــــعــــني بــهــذا 
الوباء، لذا، أرجو من املسؤولني النظر 

يف هذا األمر.

القارئ: أحمد درويش

تـــــــكـــــــفـــــــلـــــــت مـــــــــتـــــــــرعـــــــــة بـــــــــــــســـــــــــــداد 5000 
درهــــــــــم، كـــلـــفـــة األدويــــــــــــة والــــفــــحــــوص 
الدورية للمريض )عــادل - مصري - 
55 عـــــــــامـــــــــاً( ملــــــــــدة ســـــتـــــة أشــــــــهــــــــر، حـــتـــى 
يـــتـــمـــكـــن مـــــن مــــواصــــلــــة رحــــلــــة الـــعـــالج 

بمستشفى العني.
ــــّســــــق »الــــــخــــــط الـــــســـــاخـــــن« بــني  ونــ
املــتــرعــة ودائــــــرة الـــشـــؤون اإلســالمــيــة 
والـــعـــمـــل الـــخـــري يف دبـــــي، لــتــحــويــل 
قـــــيـــــمـــــة الــــــــتــــــــرع إىل حـــــــســـــــاب املــــــريــــــض 

باملستشفى.
وأعــــــــــــــــــــــــــــرب املــــــــــــــريــــــــــــــض عــــــــــــــن شـــــــكـــــــره 
الـــعـــمـــيـــق لـــلـــمـــتـــرعـــة، مـــثـــمـــنـــاً وقــفــتــهــا 
مـــــــعـــــــه ملــــــــواجــــــــهــــــــة مــــــــعــــــــانــــــــاتــــــــه، يف ظــــل 
الظروف املالية التي يمر بها، مشراً 
إىل أن »هــــذا الـــتـــرع لــيــس غــريــبــاً عن 
أبناء الدولة، فهم يمثلون نموذجاً 
يف تكاتفهم مع الحاالت اإلنسانية، 
ومـــــــــــــد يـــــــــــــّد الــــــــــعــــــــــون واملــــــــــســــــــــاعــــــــــدة لــــكــــل 

محتاج«.
وكانت »اإلمارات اليوم« نشرت 
يـــــوم 26 أبــــريــــل املــــــايض قـــصـــة مـــعـــانـــاة 
ــــيـــــث أصــــــيــــــب بـــمـــشـــكـــالت  املــــــــريــــــــض، حـ
صـــــــحـــــــيـــــــة يف الــــــــــقــــــــــلــــــــــب، وارتـــــــــــــــــفـــــــــــــــــاع يف 
الــــضــــغــــط، إضــــافــــة إىل ارتـــــفـــــاع نــســبــة 

ــــيـــــســـــرتول يف الـــــــــدم مــــنــــذ عــــــام،  الـــــكـــــولـ
ويــــــــحــــــــتــــــــاج أدويـــــــــــــــــــة وفـــــــــحـــــــــوصـــــــــاً طــــبــــيــــة 
دوريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة يف مــــــــــســــــــــتــــــــــشــــــــــفــــــــــى الـــــــــــعـــــــــــني 
الحكومي، وعالجاً ملدة ستة أشهر، 
إذ بلغت ُكلفة عالجه 5000 درهم.
وروى »عــــــــــــــــــــــــادل« لـــــــــــــــــ»اإلمــــــــــــــــارات 
الـــــيـــــوم« قـــصـــة مـــعـــانـــاتـــه مـــــع املــــــرض، 
قـــــائـــــالً: »أعـــــــــاين مـــشـــكـــالت صـــحـــيـــة يف 
الــقــلــب مــنــذ عــــام، حــيــث كــنــت أعـــاين 
ضــيــقــاً يف الــتــنــفــس، وأملــــاً يف الــصــدر، 
وعــــــــــــــــــدم قــــــــــــــــــدريت عـــــــــــىل الــــــــــحــــــــــركــــــــــة، أو 
الـــقـــيـــام بــــأي مـــجـــهـــود، وكـــنـــت أعــتــقــد 
ــــنـــــات،  ــــيـ ــــتـــــامـ ــــيـ ــــفـ أن لـــــــــــدي نــــــقــــــصــــــاً يف الـ
وذهــبــت إىل إحــــدى الـــعـــيـــادات، وتــم 
إعــــــــــــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــــــــــــايئ بــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــض املـــــــــــــــســـــــــــــــكـــــــــــــــنـــــــــــــــات 

والفيتامينات«.
وتـــــــــــــــابـــــــــــــــع: »واظـــــــــــــــبـــــــــــــــت عـــــــــــــىل أخـــــــــذ 
أدويــتــي بــانــتــظــام، وتحسنت حالتي 
ــــيـــــد، ولـــــكـــــن مــنــذ  الـــصـــحـــيـــة بـــشـــكـــل جـ
شــــــــــــهــــــــــــر، عـــــــــنـــــــــدمـــــــــا كـــــــــنـــــــــت يف عـــــــمـــــــي، 
شـــعـــرت بــضــيــق شـــديـــد يف الــتــنــفــس، 
وعـــــــدم قـــــــدريت عــــىل الـــتـــنـــفـــس بــشــكــل 
طــــبــــيــــعــــي، وفـــــــقـــــــداين لــــلــــوعــــي بـــشـــكـــل 
مــــفــــاجــــئ، وتــــــم نـــقـــي بـــشـــكـــل مــبــاشــر 
إىل قـــــســـــم الـــــــــطـــــــــوارئ يف مـــســـتـــشـــفـــى 

العني الحكومي«.
وأكمل: »تم إدخايل 

إىل قــــســــم الـــــــطـــــــوارئ، وتـــــــم إنــــعــــايش 
حتى استعدت الوعي، وأجريت يل 
فــحــوص وتــحــالــيــل، الــتــي بينت أنني 
مــــــصــــــاب بـــمـــشـــكـــلـــة يف الـــــقـــــلـــــب، وتـــــم 
نقي عىل الفور إىل قسم العمليات 
الـــــــــجـــــــــراحـــــــــيـــــــــة، وتــــــــــــــم إجـــــــــــــــــــــراء عــــمــــلــــيــــة 
قــــــــــســــــــــطــــــــــرة قـــــــــــــلـــــــــــــب، ومــــــــــكــــــــــثــــــــــت تـــــحـــــت 
املــــالحــــظــــة الـــطـــبـــيـــة 10 أيـــــــــام، تــلــقــيــت 

خاللها العناية الطبية الالزمة«.
ــــنـــــت  وأضــــــــــــــــــــاف املــــــــــــريــــــــــــض: »تـــــحـــــسـ
حالتي الصحية كثراً، وقرر الطبيب 

إخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي مــــــــــــــــن 
املـــســـتـــشـــفـــى، وطـــلـــب 
ــــزام بـــأخـــذ  ــ ــتـ ــ ــ مــــنــــي االلـ

األدوية، 
واملراجعات والفحوص 

الدورية، إضافة إىل اتباع 
نــــــظــــــام غـــــــــــذايئ خـــــــاص، 

ومـــــمـــــارســـــة ريــــاضــــة 
املــــــــــــــــــــــــيش بـــــــشـــــــكـــــــل 

يومي«.

وتــــابــــع املــــريــــض أن كــلــفــة عــالجــه 
ملــدة ســتــة أشــهــر تبلغ 5000 درهــم، 
وأنــه ال يستطيع تدبر املبلغ، حيث 
إنــه املعيل الوحيد ألســرتــه، ويعمل 
يف إحــــدى الــجــهــات الــخــاصــة بــالــعــني 
براتب 2000 درهم، وأسرته تتكّون 
مــــــن فـــــــرديـــــــن، ويــــــدفــــــع 1000 درهــــــم 

لـــــإيـــــجـــــار، وبــــقــــيــــة راتــــــبــــــه بــــالــــكــــاد 
تــلــبــي مــتــطــلــبــات حــيــاتــه 

اليومية.

 في القلب وارتفاع ضغط الدم 
ً
يعاني أمراضا

نطالب نحن مالك سيارات »نيسان«، 
الــتــي تحمل لــوحــات صـــادرة مــن دبــي، 
ــــيـــــة لــــلــــســــيــــارات«  املـــــســـــؤولـــــني يف »الـــــعـــــربـ
بالسماح لألشخاص الذين يرغبون يف 
ــــصـــــيـــــانـــــة الــــعــــطــــل  تــــــجــــــديــــــد مـــــركـــــبـــــاتـــــهـــــم بـ
الفني يف أي وكالة من وكاالت الدولة 

ــــلـــــة  ــــمـ الـــــــــتـــــــــابـــــــــعـــــــــة لـــــــــلـــــــــشـــــــــركـــــــــة، ضـــــــــمـــــــــن حـ
اســــــــــتــــــــــدعــــــــــاء مـــــــــركـــــــــبـــــــــات »نــــــــــيــــــــــســــــــــان« مــــن 
مـــوديـــل )2011 إىل 2015(، يف ظـــل أن 
تــــجــــديــــد املــــركــــبــــة تـــــم اســــتــــثــــنــــاء الـــفـــحـــص 
الفني لها يف مــراكــز التسجيل التابعة 
لهيئة الطرق واملواصالت بدبي، فهذا 

ــــارة  األمـــــــر يـــكـــبـــدنـــا عــــنــــاء الــــطــــريــــق بــــني إمــ
ــــانـــــة، عــــلــــمــــاً بــــأن  ــــيـ وأخـــــــــــرى إلجـــــــــــراء الـــــصـ
تـــــجـــــديـــــد مــــلــــكــــيــــة املـــــركـــــبـــــة عـــــــر الـــتـــطـــبـــيـــق 
الــذيك لهيئة الــطــرق واملــواصــالت، وأن 

صيانة العطل الفني فقط يف دبي.
)أبوسيف(

»العربية للسيارات«
نعاين نحن سكان منطقة أبوشغارة يف الشارقة 
ظاهرة انتشار املتسولني من جنسيات متعددة 
عند املحال التجارية، وهذه السلوكيات بدأت 
تنتشر يف مناطق عدة، وأبلغنا الجهات املعنية 

بذلك، لكن دون جدوى.
لـــــذا، يــجــب أن يــتــكــاتــف الــجــمــيــع يف عــدم 

التعاطف مــع مثل هــذه الــحــاالت الــتــي تتخذ 
من التسول وسيلة للكسب.

ونــــــنــــــاشــــــد املـــــــســـــــؤولـــــــني يف شــــــرطــــــة الـــــشـــــارقـــــة 
النظر يف هذا األمر.

)أبومحمد(

شرطة الشارقة

أطــــلــــقــــت الـــحـــمـــلـــة الــــوطــــنــــيــــة لــلــتــطــوع 
ــــبــــــادرة لــتــعــزيــز  )اإلمـــــــــــــارات تــــتــــطــــوع( مــ
مــــهــــارات الــصــحــافــيــني املـــيـــدانـــيـــني عــن 
طـــــريـــــق اســــتــــكــــمــــالــــهــــم دورة تـــدريـــبـــيـــة 
»عن بعد«، تمكنهم من فهم طرق 
الــــــــتــــــــطــــــــّوع اآلمــــــــــــــن يف إطــــــــــــــار مــــكــــافــــحــــة 
»كـــــــــــــــــــــوفـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــد-19«، والــــــــــــــــتــــــــــــــــي بـــــــــــدأهـــــــــــا 
ــــايـــــو  ــــتـــــصـــــف مـ ــــنـ الــــــصــــــحــــــافــــــيــــــون مــــــنــــــذ مـ
ــــتــــــى 12 يــــولــــيــــو  املــــــــــــــــايض، وتـــــســـــتـــــمـــــر حــ
املــقــبــل، ويــجــري تقديمها مــن خــالل 
املنصة الوطنية للتطوع )متطوعني.
إمارات(، وذلك بالتعاون بني وزارة 
تنمية املجتمع وجمعية الصحافيني 
اإلماراتية وجامعة محمد بن راشد 

للطب والعلوم الصحية. 
وتــــــــم إعـــــــــــداد الـــــــــــــدورة الــــتــــدريــــبــــيــــة 

»لــــــــــنــــــــــســــــــــتــــــــــعــــــــــد لـــــــــــلـــــــــــتـــــــــــطـــــــــــوع ملــــــــكــــــــافــــــــحــــــــة 
كوفيد-19« من قبل جامعة محمد 
بن راشد للطب والعلوم الصحية، 
لـــــــــتـــــــــزويـــــــــد املــــــــتــــــــطــــــــوعــــــــني بــــــاملــــــعــــــلــــــومــــــات 
والـــــــحـــــــقـــــــائـــــــق حـــــــــــول »كــــــــــوفــــــــــيــــــــــد-19«، 
ــــتـــــشـــــر، ومــــــــــا االحـــــتـــــيـــــاطـــــات  ــنـ ــ ــــــف يـ ــيـ ــ ــ وكـ
الــالزمــة لحماية أنفسهم واآلخــريــن 
أثـــــــنـــــــاء تــــطــــوعــــهــــم لــــلــــحــــد مـــــــن انــــتــــشــــار 

هذه الجائحة.
دبي ■ اإلمارات اليوم

ــــيــــــة  ــــرئــ دشــــــــنــــــــت الــــــــهــــــــويــــــــة اإلعـــــــــالمـــــــــيـــــــــة املــ
الـــــجـــــديـــــدة لــــــدولــــــة اإلمــــــــــــــارات مــــشــــروع 
زراعة 10.6 ماليني شجرة يف املناطق 
املـــــتـــــأثـــــرة ســــلــــبــــاً بـــالـــتـــغـــر املـــــنـــــاخـــــي، بــمــا 
يعزز التنوع الحيوي، ويعيد تشجر 
تــلــك املــنــاطــق، وانــتــهــت حــتــى اآلن من 
زراعة أكرث من مليون شجرة يف نيبال 
وإندونيسيا، لتكرس البعد اإلنساين 
والــــعــــاملــــي ملـــــشـــــروع الــــهــــويــــة اإلعـــالمـــيـــة 
ل هـــذا  املـــرئـــيـــة لــــلــــدولــــة، وتـــعـــزيـــز تــــحــــوُّ
املـــشـــروع إىل مـــبـــادرة إنــســانــيــة عــاملــيــة، 
تـــــــــــؤكـــــــــــد عـــــــــــــىل قـــــــــيـــــــــم دولـــــــــــــــــــــة اإلمـــــــــــــــــــــــــارات 

وسمعتها يف العالم.
وتعهدت دولة اإلمــارات بغرس 
شـــجـــرة عـــن كـــل عــمــلــيــة تــصــويــت عــىل 
اخــــتــــيــــار هـــويـــتـــهـــا اإلعــــالمــــيــــة املــــرئــــيــــة يف 
عــــــــــدد مــــــــن املــــــنــــــاطــــــق األكـــــــــــــرث حـــــــاجـــــــة يف 
الـــــعـــــالـــــم، حــــيــــث بــــلــــغ عــــــــدد األصـــــــــوات 

املــشــاركــة يف الــتــصــويــت 10.6 مــاليــني 
من 185 دولــة، وذلــك بعد فتح باب 
الــــــــتــــــــصــــــــويــــــــت لــــــلــــــجــــــمــــــهــــــور مــــــــــــن أنــــــــحــــــــاء 
الــــعــــالــــم كــــافــــة يف بـــــدايـــــة هــــــذا الــــعــــام، 
تــأكــيــداً عــىل الــبــعــد اإلنــســاين والــعــاملــي 
ملــــــــشــــــــروع الـــــــهـــــــويـــــــة اإلعــــــــالمــــــــيــــــــة املـــــرئـــــيـــــة 
ــــنــــــي قـــــيـــــام  ــــعــ لــــــــــدولــــــــــة اإلمـــــــــــــــــــــــــــارات، مــــــــــا يــ
الـــــــــــــدولـــــــــــــة بـــــــــغـــــــــرس الـــــــــــعـــــــــــدد ذاتــــــــــــــــــه مــــن 

األشجار يف العالم.
وبـــدأ مــشــروع زراعــــة األشـــجـــار يف 
جزيرة نومفور اإلندونيسية يف أبريل 
2020، ويــســتــمــر ملـــدة 24 شــهــراً حتى 
نــــــهــــــايــــــة مـــــــــــــــارس 2022، يف حـــــــــني تـــم 
تــدشــني املــشــروع يف منطقة أمالتاري 
يف نــيــبــال، عــر إنــشــاء مــشــاتــل لــزراعــة 
الـــشـــتـــالت، حــيــث ســتــتــم زراعـــتـــهـــا مــع 
بـــــــــــدء مـــــــوســـــــم األمــــــــــطــــــــــار املــــــوســــــمــــــيــــــة يف 

يونيو 2020 وحتى سبتمر 2020.

وقـــــــــالـــــــــت مــــــســــــاعــــــد املـــــــــديـــــــــر الــــــعــــــام 
ــــيــــــة الــــــعــــــامــــــة يف  ــــلــــــومــــــاســ بــــمــــكــــتــــب الــــــدبــ
الـــــــــــــــــــــــــــوزراء  وزارة شـــــــــــــــــــــــؤون مــــــــجــــــــلــــــــس 
واملـــــــــســـــــــتـــــــــقـــــــــبـــــــــل، عـــــــــالـــــــــيـــــــــة الــــــــــحــــــــــمــــــــــادي: 
»يــــــضــــــيــــــف انـــــــــطـــــــــالق املــــــــــشــــــــــروع يف ظــــل 
الـــــــــــظـــــــــــروف الــــــعــــــاملــــــيــــــة الــــــحــــــالــــــيــــــة بــــــعــــــداً 
ــــاً لــــلــــهــــويــــة اإلمــــــاراتــــــيــــــة،  ــــيـ ــــاملـ ــــاً عـ ــــيـ ــــانـ إنـــــسـ
ليعكس قيم العطاء واألمل وعمل 
الـــــــخـــــــر الـــــــتـــــــي تـــــشـــــكـــــل ركــــــــائــــــــز الـــــهـــــويـــــة 
ــيــــــة واملــــســــتــــقــــبــــلــــيــــة.  ــ ــــالــ ــــحــ اإلمـــــــــاراتـــــــــيـــــــــة الــ
والـــيـــوم ومـــع تــدشــني مـــشـــروع زراعـــة 
10.6 مــــــاليــــــني شـــــــجـــــــرة، نــــــرســــــل مـــن 
دولــــــة اإلمــــــــارات رســــالــــة أمـــــل لــلــعــالــم 
بـــــــــــــــأن الـــــــــعـــــــــطـــــــــاء ال حــــــــــــــــــدود لـــــــــــــــه، وأن 
اإلنسانية قادرة عىل أن تكون نقطة 
الــــــــتــــــــقــــــــاء تــــــجــــــمــــــع شـــــــــعـــــــــوب الـــــــعـــــــالـــــــم، 

وترسم األمل بمستقبل أفضل«.
دبي À وام

 بالتغير المناخي
ً
تستهدف المناطق المتأثرة سلبا

صبيحة الكتبي À العين

غرس شجرة عن كل عملية تصويت على اختيار الهوية اإلعالمية المرئية. 
À  وام

متبرعة تتكفل بعالج »عادل« 6 أشهر في العين

»الهوية اإلعالمية المرئية« لإلمارات تزرع مليون شجرة في نيبال وإندونيسيا

التقرير الطبي

أفاد التقرير الطبي الصادر 
عن مستشفى العين 

الحكومي، وحصلت 
»اإلمارات اليوم« على 
نسخة منه، بأن المريض 

أدخل إلى قسم 
الطوارئ، وهو يعاني 

 في التنفس، 
ً
 شديدا

ً
ضيقا

وبعد إجراء الفحوص، تم 
إجراء عملية قسطرة له، 

ومكث تحت المالحظة 
الطبية 10 أيام، وهو 
 إلى أدوية 

ً
يحتاج حاليا

وفحوص طبية، لتتم 
السيطرة على حالته 

الصحية.
وأضاف التقرير أن »المريض 
يعاني مرض ضغط الدم، 

وارتفاع الكوليسترول، 
ويحتاج أدوية خاصة 

 طبية دورية، كما 
ً
وفحوصا

يحتاج إلى متابعة 
مستمرة بالمستشفى«.

بلد اإلنسانية 
والعطاء

ترمز الهوية اإلعالمية 
المرئية الجديدة لإلمارات 

إلى الدور المحوري 
الذي تلعبه الدولة كبلد 

لإلنسانية والعطاء 
وصناعة المستقبل 

واألمل وتمكين 
اإلنسان، والمبادرات 

والقيم والشراكة 
اإلنسانية التي تلهم 

العالم.
وحملت الهوية الجديدة 

تصميم وشعار 
»الخطوط السبعة«.

المبادرة تمكن الصحافيين 
الميدانيين من فهم طرق 

التطّوع اآلمن. 

»اإلمارات تتطوع« تعزز مهارات 
الصحافيين الميدانيين لمواجهة »كورونا«

https://www.emaratalyoum.com/
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استثنى حاالت اإلخالل بالمهام الوظيفية التي تستدعي 
إنهاء الخدمة حسب القانون واألنظمة السارية

»المركزي« يشترط
على البنوك عدم إنهاء 

خدمات المواطنين 
أو خفض رواتبهم

أمل المنشاوي À أبوظبي

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

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

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

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

خدماتهم«.

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

وام À أبوظبي

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

لــــــحــــــمــــــايــــــة صـــــــحـــــــة وســــــــــامــــــــــة الـــــعـــــمـــــالـــــة 
املقيمة ومحاربة الفروس.

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

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

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

والحماية لجميع أطياف املجتمع.

عيادات في منطقة مصفح إلجراء فحوص 
 للعمالة المقيمة

ً
»كورونا« مجانا

»التربية« تعتمد 
»القياس 

الذكي« للتقييم 
وتقصره على 
»الفصل الثالث«

درجة الطالب من 
محصلة أوزان الفصول 

الدراسية الثالثة

وام À أبوظبي

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

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

مـــــــــقـــــــــارنـــــــــة بـــــــــــــــــــــــ١6٤ مــــــلــــــيــــــار 
درهـــــــــــــــــــــم خـــــــــــــــــال فـــــــــرايـــــــــر 

الــذي ســبــق.

مليار درهم سيولة 
ضخها »المركزي« 
في السوق خالل 

مارس

19.4

فتح باب التطوع لدعم 
الجهود الوطنية ضد 

»كوفيد ١9«

حملة »اإلمارات تتطوع« تستهدف 
األطباء والمسعفين والممرضين 

والمتقاعدين وطلبة الطب

حمدان بن محمد: القادم أفضل

س اجتماع اللجنة العليا إلدارة األزمات والطوارئ 
ّ
ترأ

في دبي واطلع على سير العمل

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

 أمل وفرص.
ً
هناك دائما

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

مطر أفضل العب في 
تاريخ اإلمارات.. 
والطلياني أول 

المهنئين

من خالل موقع

www.emaratalyoum.com

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

٠٥٦٢١٩٣٠٠٩
لالشــــتراكاضغــــــط

قم بتسجيل  الرقم وأرسل كلمة 
»اشتراك« إلى 

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

إلى اإليميل لتحصل على النسخة اإللكترونية

ابحث عن 
»صحيفة اإلمارات اليوم« 

واعمل إضافة لتصلك الصحيفة

لالشــــتراكاضغــــــط

https://media.emaratalyoum.com/pdf/2020/04/Emarat%20AL%20youm2020-04-18.pdf?_ga=2.187577704.1150012516.1587207931-1855818840.1587207931
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https://media.emaratalyoum.com/pdf/2020/04/Emarat%20AL%20youm2020-04-18.pdf?_ga=2.187577704.1150012516.1587207931-1855818840.1587207931
https://www.emaratalyoum.com/
https://www.emaratalyoum.com/
https://www.emaratalyoum.com/
mailto:pdf%40ey.ae?subject=%D8%A7%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%84
https://t.me/emaratalyoum2
https://t.co/VUiX2mjW5d?amp=1
https://media.emaratalyoum.com/pdf/2020/05/Emarat%20AL%20youm2020-06-01.pdf?_ga=2.218506777.1644740026.1590855093-1143190062.1580925132
https://media.emaratalyoum.com/pdf/2020/05/Emarat%20AL%20youm2020-06-01.pdf?_ga=2.218506777.1644740026.1590855093-1143190062.1580925132
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أسعار الذهب

مؤشر سوق دبي

مؤشر سوق أبوظبي

1751.7

1945.09

 4141.614

 
ً
دوالرا

لألونصة

نقطة

نقطة

دوالريورو = 1.1111

ين 107.783
ياباني دوالر  = 

فرنك 0.961
سويسري دوالر  = 

دوالر1.2355 جنيه 
 =إسترليني 

أسعار العمالت

كــشــف تــقــريــر جـــديـــد، أصــــدرتــــه غــرفــة 
تجارة وصناعة دبي، تحقيق أعضاء 
»الغرفة« نمواً يف الصادرات وإعادة 
الـــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــادرات إىل أســــــــــــــــــــــــــــواق مـــــــنـــــــاطـــــــق 
»جنوب شرق آسيا« و»شرق آسيا«، 
خــــال أبـــريـــل املـــــايض، عـــى الـــرغـــم من 
الــتــحــديــات الــعــاملــيــة املــتــعــلــقــة بــانــتــشــار 
وتـــفـــي فـــــروس »كـــــورونـــــا« املــســتــجــد 

)كوفيد-19(.
ــــتـــــقـــــريـــــر، الـــــــــذي حــمــل  وأظــــــهــــــر الـ
عـــــــــــــــنـــــــــــــــوان »األســــــــــــــــــــــــــــــــــــــواق اآلســــــــــــيــــــــــــويــــــــــــة: 
ــــــرات واعـــــــــــدة رغـــــــم الــــتــــحــــديــــات  ــــــؤشـ مـ
الـــــــــتـــــــــجـــــــــاريـــــــــة الــــــــنــــــــاتــــــــجــــــــة عـــــــــــن انــــــتــــــشــــــار 
فــــــــــــــــــروس )كــــــــــــــــــــورونــــــــــــــــــــا(«، أن قــــيــــمــــة 
شـــــــــــهـــــــــــادات املـــــــنـــــــشـــــــأ لـــــلـــــبـــــضـــــائـــــع الـــــتـــــي 
صــدرت وتمت إعــادة تصديرها من 
أعــــــــــــضــــــــــــاء »الــــــــــــغــــــــــــرفــــــــــــة« إىل أســــــــــــــــواق 
»جنوب شــرق آسيا«، خــال أبريل 
ــــيــــــون  ــلــ ــ مــ  652.3 بـــــــلـــــــغـــــــت   ،2020
ــــنــــــوي بـــلـــغ  درهـــــــــــــم، بـــــمـــــعـــــدل نـــــمـــــو ســ

34% مــقــارنــة بــأبــريــل 2019، وبنمو 
119%، مقارنة بمارس 2020. 

أمــــــــــــــــا بـــــــالـــــــنـــــــســـــــبـــــــة ألســــــــــــــــــــــــواق شــــــــرق 
ــــهــــــادات  آســــــيــــــا، فـــــقـــــد بــــلــــغــــت قــــيــــمــــة شــ
ــــأ لـــــلـــــبـــــضـــــائـــــع املـــــــــــصـــــــــــدرة واملــــــــعــــــــاد  ــ ــــــشـ ــنـ ــ ــ املـ
تصديرها إىل هــذه املنطقة، يف أبريل 
املـــــايض، 341.7 مــلــيــون درهـــــم، بنمو 
ســــــنــــــوي بـــــلـــــغ 23%، مــــــقــــــارنــــــة بــــأبــــريــــل 
2019، وبــــنــــمــــو طـــفـــيـــف بــــلــــغ %0.1، 

مقارنة بمارس 2020. 
وذكــــر الــتــقــريــر مــجــمــوعــة عــوامــل 
أســـــهـــــمـــــت يف تــــحــــقــــيــــق هـــــــــذه األســــــــــواق 
لنمو يف االستراد من شركات دبي، 
رغــــــم الــــتــــحــــديــــات والــــقــــيــــود املـــفـــروضـــة 
حالياً نتيجة أزمــة »كــورونــا«، أبرزها 
أن ســــــــــوق دبــــــــــي تــــمــــثــــل خــــــــيــــــــاراً مــــثــــالــــيــــاً 
لاستراد منها، خصوصاً مع املكانة 
الـــــتـــــي تـــحـــتـــلـــهـــا اإلمـــــــــــــارة مـــــــركـــــــزاً حــــيــــويــــاً 

عاملياً إلدارة العمليات اللوجستية. 
ولفت التقرير إىل أنه مع ارتفاع 

الــــــــــطــــــــــلــــــــــب عــــــــــــــى الــــــــــــــذهــــــــــــــب يف أوقـــــــــــــــــــات 
ــــــات، فــقــد أســـهـــم الــطــلــب الــكــبــر  األزمـ
عـــــــــــــى الـــــــــــــذهـــــــــــــب مـــــــــــــن هـــــــــــــــــذه األســــــــــــــــــــــواق 
اآلسيوية يف تعزيز القيمة اإلجمالية 

لصادرات وإعادة صادرات دبي.
وشّكلت سنغافورة، حتى اآلن، 
أبــــــرز األســـــــــواق يف جــــنــــوب شـــــرق آســيــا 
بـــالـــنـــســـبـــة لــــتــــجــــار دبـــــــــي، خـــــــال أبــــريــــل 
املــــــــــــــــايض، إذ بـــــلـــــغـــــت قـــــيـــــمـــــة صــــــــــــــادرات 
وإعــــــــادة صــــــــادرات أعــــضــــاء »الـــغـــرفـــة« 
إىل سنغافورة 407.5 مايني درهم. 
ويمثل ذلك نمواً عى أساس سنوي 
نــــســــبــــتــــه 93%، ونـــــــــمـــــــــواً عــــــــى أســــــــاس 

شهري نسبته %202.
كما شّكلت إندونيسيا ثــاين أبرز 
األســــــــــــــــــــــــــــــواق يف جـــــــــــنـــــــــــوب شـــــــــــــــــرق آســـــــيـــــــا 
بـــــالـــــنـــــســـــبـــــة لـــــــتـــــــجـــــــار دبـــــــــــــي مــــــــــن أعـــــــضـــــــاء 
»الــغــرفــة«، بمعدل نمو عــى أســاس 
ســــــــــنــــــــــوي يـــــــبـــــــلـــــــغ 9%، وعـــــــــــــــى أســــــــــــاس 
شهري يبلغ 136%. وحّلت فيتنام يف 

املــــــــرتــــــــبــــــــة الـــــــثـــــــالـــــــثـــــــة بـــــــمـــــــعـــــــدل نـــــــمـــــــو عــــى 
أســــــاس ســـنـــوي يــبــلــغ 87%، ومـــعـــدل 
نمو عى أساس شهري يبلغ %128.

أمــــــــــــــا الـــــــــصـــــــــني فــــــشــــــّكــــــلــــــت الـــــــســـــــوق 
األهـــــم يف شــــرق آســـيـــا بــالــنــســبــة لــتــجــار 
دبي من أعضاء »الغرفة«، بنمو عى 
أســــــــاس ســــنــــوي نـــســـبـــتـــه 56%، وعــــى 
ــــبـــــة 1%، فـــيـــمـــا  ــــنـــــسـ أســــــــــــــاس شـــــــهـــــــري بـ
ــــة ثــــــــــــاين أهــــــم  ـــيــ ــ ـــــوبـ ـــنـ ــ ــــجـ كــــــــانــــــــت كـــــــــوريـــــــــا الــ
ــــا هـــــونـــــغ  ــــهـ ــــيـ ــــلـ أســـــــــــــــــواق شــــــــــــرق آســـــــــيـــــــــا، تـ

كونغ يف املركز الثالث.
 دبيÀ اإلمارات اليوم

 في صادرات 
ً
نموا

أعضاء »غرفة دبي« 
إلى جنوب شرق 

آسيا خالل أبريل

 %34%93
 في صادرات وإعادة 

ً
نموا

صادرات أعضاء »الغرفة« 
إلى سنغافورة.

أكـــــد رئـــيـــس مــجــلــس إدارة مــجــمــوعــة 
ــــركــــــات مـــــتـــــعـــــددة الــــجــــنــــســــيــــات يف  الــــــشــ
دبـــي، الــتــي تعمل تــحــت مظلة غرفة 
تــجــارة وصــنــاعــة دبـــي، رامـــي زيك، أن 
دبـــــي ســتــبــقــى جــــاذبــــة لــلــمــســتــثــمــريــن، 
ومـــــقـــــراً مـــفـــضـــاً لـــلـــشـــركـــات الـــعـــاملـــيـــة، 
بــــــــمــــــــا تــــــمــــــلــــــكــــــه مـــــــــــن مـــــــــقـــــــــومـــــــــات ورؤيــــــــــــــة 
تمكنها من املنافسة يف عالم ما بعد 
فــــــــــــــــــــــــــــــــــروس »كـــــــــــــــــــــــــــــــورونـــــــــــــــــــــــــــــــا« املـــــــــســـــــــتـــــــــجـــــــــد 

)كوفيد-19(.
وقــــــــــــــــــال يف حــــــــــــــــــوار عـــــــــــن ُبـــــــــعـــــــــد مــــع 
ــــكـــــومـــــة  »اإلمــــــــــــــــــــــــــــارات الـــــــــــــيـــــــــــــوم«: »إن حـ
اإلمارات هي األكرث استعداداً ملرحلة 
مـــا بــعــد )كـــــورونـــــا(، الـــتـــي ســـركـــز عى 
تــــــــــغــــــــــيــــــــــر جـــــــــــــــــوهـــــــــــــــــري يف االقـــــــــــــتـــــــــــــصـــــــــــــاد، 
خصوصاً عند الحديث عن )االقتصاد 

األخضر(، و)االقتصاد الرقمي(«.

مقر للشركات
وتــفــصــيــاً، قـــال رئــيــس مــجــلــس إدارة 
مــــــــــجــــــــــمــــــــــوعــــــــــة الــــــــــــــشــــــــــــــركــــــــــــــات مـــــــــتـــــــــعـــــــــددة 
الجنسيات يف دبي، التي تعمل تحت 
مـــظـــلـــة غـــــرفـــــة تـــــجـــــارة وصــــنــــاعــــة دبـــــي، 
رامـــــي زيك، إن »دبـــــي ســتــبــقــى جــاذبــة 
لـــــــلـــــــمـــــــســـــــتـــــــثـــــــمـــــــريـــــــن، ومــــــــــــــــقــــــــــــــــراً مــــــفــــــضــــــاً 

لـــلـــشـــركـــات الـــعـــاملـــيـــة، بـــمـــا تــمــلــكــه مــن 
مقومات ورؤيــة تمكنها من املنافسة 

يف عالم ما بعد فروس )كورونا(«.
وأضــــــــــــاف يف حــــــــــوار عــــــن ُبـــــعـــــد مـــع 
»اإلمــــــارات الـــيـــوم«: »إن مـــدن الــعــالــم 
الــــــتــــــي تــــســــعــــى إىل بــــــلــــــوغ مـــــكـــــانـــــة دبـــــي 
العاملية، وجهة لاستثمار، ستشهد 

تنافساً كبراً«. 

مكانة كبيرة
أكـــد زيك أن دبـــي لــديــهــا املــقــومــات كــافــة 
الــــــــتــــــــي تــــــــعــــــــزز مــــــكــــــانــــــتــــــهــــــا، إذ نـــــجـــــحـــــت يف 
الــــــوصــــــول إىل مــــكــــانــــة مـــهـــمـــة وكـــــبـــــرة يف 
وقــــــــــت قـــــــيـــــــايس، بــــســــبــــب رؤيــــــــــــة قــــيــــادتــــهــــا 
الواضحة، وعملها الدؤوب الذي يضع 
اإلمــــــــارة عــــى طـــريـــق املـــســـتـــقـــبـــل، وهـــــو مــا 
بدا واضحاً من تعاملها مع أزمة تفي 
جـــــــائـــــــحـــــــة »كـــــــــــــوفـــــــــــــيـــــــــــــد-19« يف الـــــــعـــــــالـــــــم، 

وتأثراتها يف القطاعات االقتصادية. 
ورأى زيك أن »دور دبي سيستمر 
مع تضاعف الجهود املبذولة لبقائها 
وجهة دولية لاستثمار، واالستمرار 
ــــتــــــي  ــــا الــ ــــهــ ــــفــــــســ يف املــــــــكــــــــانــــــــة املـــــــــرمـــــــــوقـــــــــة نــ
تمكنها من لعب دور كبر يف املنطقة 

والعالم يف مجال االستثمار«.
تحديات وفرص

قـــــــال زيك: »إن أزمـــــــــة تــــفــــي جـــائـــحـــة 

ــــيـــــد-19( تـــعـــّد تـــحـــديـــاً عــــى املــــدى  )كـــــوفـ
الــــقــــصــــر، لـــكـــنـــهـــا فـــــرصـــــة عـــــى املــــديــــني 
املتوسط والبعيد لقطاعات عدة، إذ 
ستضاعف األزمة من فرص قطاعات 
اقـــــــــــتـــــــــــصـــــــــــاديـــــــــــة، مـــــــــــــن بـــــــيـــــــنـــــــهـــــــا الـــــــــتـــــــــجـــــــــارة 
ــــيـــــة، الــــصــــنــــاعــــة، الـــتـــعـــلـــيـــم،  ــــكـــــرونـ اإللـ
ــــيــــــا، والــــــــقــــــــطــــــــاع الــــصــــحــــي  ــــنــــــولــــــوجــ ــــكــ ــــتــ الــ
واملـــصـــارف واملـــدفـــوعـــات اإللــكــرونــيــة، 
كما رسخت األزمة مبدأ أنه ال يوجد 
مــــســــتــــحــــيــــل، وأن األزمـــــــــــــات دائـــــــمـــــــاً مــا 
تؤسس وتوجد الفرص عند التعامل 

بمرونة معها«.

ً
أكثر استعدادا

وشـــــــــــّدد زيك، الــــــــــذي يــــشــــغــــل كـــذلـــك 
مـــنـــصـــب نــــائــــب الــــرئــــيــــس لــلــســيــاســات 

ــــامــــــة يف شــــــركــــــة »مـــــــاســـــــر كـــــــــارد«  ــــعــ الــ
الــعــاملــيــة، عـــى أن حــكــومــة اإلمـــــارات 
هي األكــرث اســتــعــداداً ملرحلة ما بعد 
»كــــورونــــا«، الــتــي ســركــز عـــى تغير 
جـــــــوهـــــــري يف االقـــــــتـــــــصـــــــاد، خــــصــــوصــــاً 
عــــــــــنــــــــــد الـــــــــــحـــــــــــديـــــــــــث عــــــــــــــن »االقـــــــــــتـــــــــــصـــــــــــاد 
األخـــــضـــــر«، و»االقــــتــــصــــاد الـــرقـــمـــي«، 
وهـــو مــا يــنــم عــن رؤيـــة ثــاقــبــة للدولة 
عـــنـــدمـــا اهـــتـــمـــت بـــهـــذه املـــــجـــــاالت مــنــذ 
ســـنـــوات عــــدة، واتـــخـــذت اإلجـــــراءات 
الـــتـــي تـــعـــزز هـــــذا الـــتـــحـــّول بـــمـــا يــخــدم 

االقتصاد املحيل.
 

عاصفة شديدة
ذكــر زيك أن »الــتــوقــعــات بــشــأن تطور 
األزمـــــــــــــــــــة عــــــــــى مـــــــســـــــتـــــــوى الــــــــعــــــــالــــــــم غــــر 

ــــن الـــــتـــــنـــــبـــــؤ بــــهــــا،  ـــكـ مـــــــعـــــــروفـــــــة، وال يـــــمــ
ــــديــــــدة،  ـــــواجـــــــه عـــــاصـــــفـــــة شــ ــــالـــــم يــ ــــالـــــعـ فـ
والــكــل يعمل عــى تقليل تأثراتها يف 
الــنــظــام االقــتــصــادي والــحــيــاة، بحيث 
يمكن العودة إىل حياتنا الطبيعية يف 
أســـــــــــــــــــــــرع وقـــــــــــــــــــــــت، وبــــــــــــــأقــــــــــــــل الـــــــخـــــــســـــــائـــــــر 

املمكنة«. 
وتــــــــــــــابــــــــــــــع: »يف أزمـــــــــــــــــــــــات مــــــــــــن هــــــــذا 
الـــــنـــــوع، تــــحــــاول كــــل األطـــــــــراف تــقــلــيــل 
الـــضـــغـــط عــــى نــفــســهــا، وهـــــذه األزمــــة 
تـــــتـــــحـــــمـــــلـــــهـــــا كـــــــــــل الــــــــقــــــــطــــــــاعــــــــات بــــنــــســــب 
مــــــــتــــــــفــــــــاوتــــــــة، ســــــــــــــــــواء الــــــــحــــــــكــــــــومــــــــات أو 
الــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــرى أو حــــــــتــــــــى  الـــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــركـــــــــــــــــــــات 
املستهلكني، فالكل يجب أن يتحّمل 
جـــــزءاً مـــن األلـــــم مـــع عــــدم تــــرك اآلخـــر 

وحده«.
وحـــــــــول الـــــقـــــطـــــاعـــــات األكـــــــــرث تـــــأثـــــراً 
بــــــــــاألزمــــــــــة، قــــــــــال زيك: »إن قــــطــــاعــــات 
الــــــطــــــران والــــســــيــــاحــــة والــــضــــيــــافــــة هــي 
األكرث تأثراً، بينما تتباين التأثرات يف 
قطاعات ثانية، خصوصاً مع تراجع 
ــــالـــــة الــــقــــلــــق، وعـــــدم  ــــتـــــهـــــاك، وحـ االسـ
رغــــبــــة مـــــن املـــســـتـــهـــلـــكـــني يف الـــــشـــــراء أو 

االستثمار إال بعد وضوح الرؤية«.

خطوات غير مسبوقة
أكــــــــــد زيك أن الـــــــتـــــــدابـــــــر واإلجــــــــــــــــــــراءات 

الحكومية وتركيزها عى األزمة منذ 
الــــبــــدايــــة، كــــانــــت نــــاجــــحــــة، ســـــــواء مــن 
جانب التعامل اإلنساين أو الصحي، 
مــــع تــمــكــنــهــا مــــن اتــــخــــاذ خــــطــــوات غــر 
مسبوقة وشجاعة، ووضع مصلحة 
املواطنني واملقيمني كأولوية، وهو ما 
عزز اإلحساس باألمان لدى الجميع.

وقـــــــــــــــــــــــال إن »دولـــــــــــــــــــــــــــة اإلمـــــــــــــــــــــــــــارات 
تـــــحـــــركـــــت بـــــــصـــــــورة نــــــاجــــــحــــــة، عــــنــــدمــــا 
قدمت املساعدة للشركات الصغرة 
ــــــرث  ــــتــــــوســــــطــــــة، وهـــــــــي الـــــقـــــطـــــاع األكـ واملــ
تــــضــــرراً مــــن األزمـــــــــة«، مــــشــــراً إىل أن 
الـــــــشـــــــركـــــــات الـــــــدولـــــــيـــــــة لـــــديـــــهـــــا بـــــرامـــــج 
ــــزيـــــز هــــــــــذا االتــــــــــجــــــــــاه، ومـــــمـــــارســـــة  ــتـــــعـ ــ لـ
الــدور املنوط بها يف املجتمع، لدعم 
تـــــلـــــك الــــــشــــــركــــــات الــــــتــــــي تــــمــــثــــل رافــــــــــــداً 
مـــهـــمـــاً لـــاقـــتـــصـــاد، ســــــواء مــــن خـــال 
الـــــــــــــــــــــــرامـــــــــــــــــــــــج والــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــدريــــــــــــــــــــــب، ومــــــــــنــــــــــح 
املـــنـــاقـــصـــات والــــتــــعــــاون، وبـــمـــا يــمــكــن 
تــــــــــلــــــــــك الـــــــــــــشـــــــــــــركـــــــــــــات مــــــــــــــن امــــــــتــــــــصــــــــاص 

الصدمات.
وشــــــــــــــــــــــــــــــدد عــــــــــــــــــى أن الــــــــــــشــــــــــــركــــــــــــات 
الـــصـــغـــرة واملـــتـــوســـطـــة مــســهــم رئــيــس 
وفـــــاعـــــل يف االقـــــتـــــصـــــاد، ومـــســـاعـــدتـــهـــا 
ــــبـــــل الـــــحـــــكـــــومـــــات أو مـــن  ســـــــــــواء مـــــــن قـ
الشركات الدولية أمر مهم، وداعم 

لاقتصاد.

 لمرحلة ما بعد »كورونا«
ً
»الشركات متعّددة الجنسيات«: اإلمارات األكثر استعدادا

دبي.. المقر المفضل للشركات 
العالمية في عالم ما بعد »كورونا«

مجموعة الشركات 
متعددة الجنسيات في 
دبي تعمل تحت مظلة 

غرفة تجارة وصناعة 
دبي. À أرشيفية

سامح عوض اهلل À دبي

شركة عالمية في قطاعات 
اقتصادية مختلفة

قال رئيس مجلس إدارة مجموعة الشركات متعددة الجنسيات 
في دبي، رامي زكي، إن »مجموعة الشركات متعددة 
الجنسيات في دبي، التي تعمل تحت مظلة غرفة تجارة 

وصناعة دبي، تضم نحو 45 شركة عالمية في قطاعات 
اقتصادية مختلفة، تتضمن: الصناعة، التجارة، التجزئة، الخدمات 

اللوجستية، تجارة السيارات، التجارة اإللكترونية، والمصارف«، 
، ولديها وجود قوي في 

ً
 إلى أنها مجموعة متنوعة جدا

ً
الفتا

 للشركات العالمية متعددة 
ً
 إقليميا

ً
دبي التي تعّد مركزا

الجنسيات، التي تعمل في منطقة الشرق األوسط، وتدير 
أعمالها في إفريقيا وروسيا، وآسيا، وشرق أوروبا، والهند 

والدول المحيطة بها من خالل مكاتبها في دبي.
 لالجتماعات، 

ً
 جدا

ً
 منتظما

ً
وأشار إلى أن لدى المجموعة جدوال

، مع 
ً
 وبصورة ربع سنوية أيضا

ً
إذ تجتمع بشكل منتظم شهريا

وجود اتفاق على ضرورة أن تقوم الشركات الدولية بدورها 
 مع الجهود الملموسة التي 

ً
في مساندة االستثمار، خصوصا

تبذلها الحكومة للتعامل مع الوضع الراهن.
وأضاف أن »المجموعة هي نافذة للحوار مع الجهات 

 أن أعضاء المجموعة ممثلون 
ً
الحكومية والخاصة، خصوصا

 إلى الحوار 
ً
 أن المجموعة تسعى دائما

ً
لشركات كبرى«، مبينا

مع الجهات المختلفة، وأن التجاوب من الجهات الحكومية كان 
، وهو ما تتميز به دبي مدينة جاذبة لألعمال 

ً
 ومثمرا

ً
الفتا

والشركات الكبرى.

45

رامي زكي:

»دولة اإلمارات تحركت 
بصورة ناجحة، عندما 
قدمت المساعدة 
للشركات الصغيرة 

والمتوسطة«.
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أفادت جهات محلية في دبي 
ومؤسسات اتحادية بعودة 

موظفيها إلى العمل من 
المكاتب أمس، بنسبة راوحت بين 

30 و50%. وأكد مسؤولون 
لـ»اإلمارات اليوم«، التزام هذه 
الجهات بتطبيق التدابير االحترازية 

وأبرزها ارتداء الكمامة والتباعد 
الجسدي واالحتفاظ بالمسافات 

اآلمنة عند التعامل في ما بين 
األفراد، وعدم التهاون في 

اتباع التعليمات الصحية 
والوقائية.

وأكد وزير االقتصاد، المهندس 
سلطان بن سعيد المنصوري، أن 

 إلى 
ً
»عودة الموظفين تدريجيا

عملهم تمثل الخطوة األولى 

على مسار العودة للحياة 
الطبيعية«.

فيما قال المدير العام لدائرة 
المالية بحكومة دبي، 

عبدالرحمن صالح آل صالح، إن 
»الدائرة عادت صباح أمس، 

الستئناف العمل من مقرها، 
بعد أن اتخذت جميع التدابير 

التي أقّرها بروتوكول العودة 
للعمل الصادر عن دائرة الموارد 

البشرية لحكومة دبي، وبنسبة 
50% المعتمدة«.

بدورها، أعلنت اقتصادية دبي، 
استكمالها تطبيق اإلجراءات 

الوقائية واالحترازية كافة 
المتعلقة بمواجهة فيروس 
كورونا المستجد، في مبنى 

الدائرة، داعية إلى االستفادة 
من الخدمات اإللكترونية التي 

تقدمها الدائرة ومؤسساتها 

عبر المنصات والقنوات الذكية 
والتطبيقات المبتكرة.

كما عاد موظفو غرفة تجارة 
وصناعة دبي، إلى مكاتبهم 

بنسبة 50% أمس، وسط 
إجراءات وتدابير احترازية ووقائية، 

 باإلرشادات الصادرة عن 
ً
عمال

الجهات الحكومية المختصة.
من جهتها، قالت الهيئة العامة 

لتنظيم قطاع االتصاالت في 

الدولة، إن 30% من موظفي 
الهيئة قد باشروا العمل مرة 

أخرى أمس، من مقر الهيئة في 
أبوظبي ودبي، بعد ما يقارب 

ين من العمل عن ُبعد، أثبتوا  شهر
خاللهما قدرة على العمل 

 
ً
واإلنتاج من أي مكان، اعتمادا
على البنية التحتية المتطورة 

لقطاع االتصاالت وتقنية 
المعلومات.

أكدت التزامها بالتدابير االحترازية لمواجهة »كورونا«

جهات محلية في دبي ومؤسسات اتحادية تعود 
للعمل من المكاتب بنسب تصل إلى %50

سامح عوض اهلل À دبي
وعبير عبدالحليم À أبوظبي

قـــــــــــــال املــــــــــديــــــــــر الــــــــــعــــــــــام لــــــــــــدائــــــــــــرة املــــــالــــــيــــــة 
بــحــكــومــة دبــــي، عــبــدالــرحــمــن صــالــح 
آل صالح، إن »الدائرة عادت صباح 
أمـــــــــــــــــــــــس، الســــــــــتــــــــــئــــــــــنــــــــــاف الــــــــــعــــــــــمــــــــــل مـــــن 
ــــــد أن اتـــــــــخـــــــــذت جــــمــــيــــع  ــــعـ ــ مــــــــقــــــــرهــــــــا، بـ
الــــــــتــــــــدابــــــــر الــــــــتــــــــي أقـــــــــــّرهـــــــــــا بـــــــروتـــــــوكـــــــول 
الـــــعـــــودة لـــلـــعـــمـــل الـــــصـــــادر عــــن دائــــــرة 
ــــكــــــومــــــة دبـــــــــي،  املــــــــــــــــــــوارد الــــــبــــــشــــــريــــــة لــــــحــ

وبنسبة 50% املعتمدة«.
وأشـــــــــــاد بــــالــــجــــهــــود الـــــتـــــي بـــذلـــتـــهـــا 
ــــيــــــة واإلداريـــــــــــــــــة،  ــــالــ إدارة الــــــــشــــــــؤون املــ
بــــــالــــــتــــــعــــــاون مــــــــع فـــــــريـــــــق الــــــــــطــــــــــوارئ يف 
الـــــــــدائـــــــــرة لـــــضـــــمـــــان الــــــــعــــــــودة إىل مـــقـــر 
العمل بأمان وسالمة، مشّدداً عىل 
أن صــحــة املــوظــفــن وســالمــتــهــم تــأيت 
الــــــــــعــــــــــمــــــــــل  أولــــــــــــــــــــــــــــويــــــــــــــــــــــــــــات  عـــــــــــــــــــــىل رأس 

الحكومي يف إمارة دبي.
وأضـــاف آل صــالــح، لــــ»اإلمـــارات 
ــــنـــــاد إىل  ــــتـ الـــــــيـــــــوم«: »حـــــرصـــــنـــــا، بـــــاالسـ
بـــروتـــوكـــول الـــعـــودة لــلــعــمــل الــصــادر 
عـــن دائــــرة املـــــوارد الــبــشــريــة لــحــكــومــة 
دبــــــــــــــــــــــي، عــــــــــــــىل اتــــــــــــــبــــــــــــــاع أعــــــــــــــــــىل مـــــــعـــــــايـــــــر 
السالمة والتأكيد عىل أهمية التزام 
ـــبــــاعــــد  ــــد الــــتـ ــــقــــــواعــ ــــفــــــن بــ جــــمــــيــــع املــــــوظــ
الـــــــــــجـــــــــــســـــــــــدي وإجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراءات الــــــــــوقــــــــــايــــــــــة 

والحماية والتعقيم«.
وشـــــــــــمـــــــــــلـــــــــــت اإلجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراءات الــــــــتــــــــي 
اتــــــخــــــذتــــــهــــــا الـــــــــــــدائـــــــــــــرة، وفـــــــــــق مـــــديـــــرهـــــا 
ــــــم جـــــــمـــــــيـــــــع املـــــــكـــــــاتـــــــب  ــيـ ــ ــ ــــقـ ــ ــــعـ ــ الــــــــــــــعــــــــــــــام، تـ
واملــــــــــــــــــــــــــــرافــــــــــــــــــــــــــــق، ووضـــــــــــــــــــــــــــــــع الـــــــــــــلـــــــــــــوحـــــــــــــات 

اإلرشـــــــــــــــــــــــاديـــــــــــــــــــــــة يف مــــــــخــــــــتــــــــلــــــــف أنـــــــــــحـــــــــــاء 
الـــدائـــرة، وإعـــــداد الــرتــيــبــات الــالزمــة 
إلجـــــــــــــــــــــراء فـــــــــحـــــــــوص درجــــــــــــــــــة الـــــــــــحـــــــــــرارة 
لــلــمــوظــفــن يــومــيــاً قــبــل الـــدخـــول إىل 
مــــقــــر الـــــعـــــمـــــل، وتــــخــــصــــيــــص مـــصـــاعـــد 

لــــــــــلــــــــــصــــــــــعــــــــــود وأخـــــــــــــــــــــــــــــــــرى لـــــــــــــلـــــــــــــنـــــــــــــزول يف 
مـــنـــطـــقـــتـــن مــــنــــفــــصــــلــــتــــن، مــــــع تــــوزيــــع 
ــــيــــــة يف  ــــواقــ الـــــكـــــمـــــامـــــات والـــــــقـــــــفـــــــازات الــ
مــــــــخــــــــتــــــــلــــــــف املـــــــــــــــــــرافـــــــــــــــــــق، وغـــــــــــــــرهـــــــــــــــا مــــــن 

التدابر.

»مالية دبي« تستأنف عملها
من »المقر« بنسبة %50

ــــنــــــدس  ــــهــ أعـــــــــــــــرب وزيـــــــــــــــر االقـــــــــتـــــــــصـــــــــاد، املــ
ــــنــــــصــــــوري، عــن  ســــلــــطــــان بــــــن ســـعـــيـــد املــ
تـــــــــفـــــــــاؤلـــــــــه بـــــــــــعـــــــــــودة املـــــــــوظـــــــــفـــــــــن بــــشــــكــــل 
تـــدريـــجـــي إىل مـــقـــار عــمــلــهــم بـــــــدءاً مــن 

أمس.
وقـــــــــــــــال املــــــــــنــــــــــصــــــــــوري، يف تـــــصـــــريـــــح 
لــــــــــــــــــــ»اإلمـــــــــــــــــــارات الــــــــــــــيــــــــــــــوم«، إن »عــــــــــــــودة 
املــوظــفــن تــدريــجــيــاً إىل عــمــلــهــم تمثل 
الــــخــــطــــوة األوىل عـــــىل مـــــســـــار الـــــعـــــودة 
لـــــــلـــــــحـــــــيـــــــاة الـــــــطـــــــبـــــــيـــــــعـــــــيـــــــة، ونــــــــــــأمــــــــــــل مـــــن 
الــــــجــــــمــــــيــــــع االلـــــــــــــتـــــــــــــزام الــــــــــــجــــــــــــاد، وعــــــــــدم 
التهاون يف اتباع التعليمات الصحية 

والوقائية«.
وشـــــّدد عـــىل أن »قـــوتـــنـــا تــكــمــن يف 
ــــتـــــعـــــامـــــل  ــــزامــــــنــــــا يف ســــلــــوكــــيــــاتــــنــــا والـ ــتــ ــ الــ
ــــيــــــة، وذلـــــــــــك لـــتـــعـــزيـــز  ــــالــ بــــمــــســــؤولــــيــــة عــ
قـــدرة الـــدولـــة عــىل مــواصــلــة جــهــودهــا 
ــــفـــــروس، والــــوصــــول  الحــــتــــواء هـــــذا الـ

إىل مرحلة التعايف الكامل منه«.
ونــــــوه املـــنـــصـــوري بـــأنـــنـــا »قـــــد ملــســنــا 
خــــــــالل الــــــفــــــرة املـــــاضـــــيـــــة تــــــزايــــــد الـــــوعـــــي 
الـــــــصـــــــحـــــــي لـــــــــــــدى مــــــــؤســــــــســــــــات وأفــــــــــــــــراد 
املجتمع، وهــو ما أسهم بشكل كبر 
يف الــحــد مــن عـــدد اإلصـــابـــات، ونــأمــل 
ــــزيـــــداً مــن  أن تـــشـــهـــد املـــرحـــلـــة املـــقـــبـــلـــة مـ

الوعي إلحــداث الــتــوازن املطلوب بن 
ــــمــــــال والــــحــــفــــاظ عــىل  اســــتــــمــــراريــــة األعــ
صــحــة وســـالمـــة أفــــــراد املــجــتــمــع، لــي 
نتجاوز هــذه الــظــروف يف أســرع وقت 

ممكن«.

المنصوري: العودة التدريجية
إلى العمل تمثل الخطوة األولى 

الستعادة الحياة الطبيعية

أعــــلــــنــــت اقــــتــــصــــاديــــة دبـــــــي اســـتـــكـــمـــالـــهـــا 
تــــــــــطــــــــــبــــــــــيــــــــــق اإلجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراءات الـــــــــــوقـــــــــــائـــــــــــيـــــــــــة 
واالحـــرازيـــة كــافــة املتعلقة بمواجهة 
تــفــي فـــــروس كـــورونـــا )كـــوفـــيـــد-19( 
ــــــرة، وذلـــــك  ــــدائـ ــ املـــســـتـــجـــد، يف مـــبـــنـــى الـ
تــــنــــفــــيــــذاً لـــتـــوجـــيـــهـــات صــــاحــــب الـــســـمـــو 
الــشــيــخ مــحــمــد بــن راشـــد آل مــكــتــوم، 
نــــائــــب رئــــيــــس الـــــدولـــــة رئــــيــــس مــجــلــس 
الــــــــــــــــــــوزراء حـــــــاكـــــــم دبـــــــــــــي، وقـــــــــــــــرار ســـمـــو 
الــشــيــخ حـــمـــدان بـــن مــحــمــد بـــن راشـــد 
آل مــــــكــــــتــــــوم، ويل عـــــهـــــد دبــــــــــي رئــــيــــس 

املجلس التنفيذي إلمارة دبي، بشأن 
عــــودة الــعــمــل يف دوائـــــر حــكــومــة دبــي 
بــنــســبــة 50%. ودعـــــت إىل االســـتـــفـــادة 
ــــتــــــي  مــــــــــن الـــــــــخـــــــــدمـــــــــات اإللـــــــــكـــــــــرونـــــــــيـــــــــة الــ
تقدمها الدائرة عرب القنوات الذكية.

واشــتــمــلــت الـــتـــدابـــر واإلجـــــــراءات 
ــــة املـــطـــبـــقـــة مــــن قـــبـــل الــــدائــــرة  االحــــــرازيــ
عـــــــــــــــــــىل تــــــــــعــــــــــقــــــــــيــــــــــم مـــــــــــــكـــــــــــــاتـــــــــــــب الـــــــــــــــــــدائـــــــــــــــــــرة 
ومـــرافـــقـــهـــا، وقـــيـــاس مــســتــمــر لـــدرجـــة 
ــــبـــــل  حــــــــــــــــــــــــرارة الــــــــــعــــــــــمــــــــــال واملـــــــــــوظـــــــــــفـــــــــــن قـ

دخولهم إىل املبنى.

اقتصادية دبي تطبق تدابير وقائية  
مع عودة العمل بنسبة %50

 على سالمة الموظفين.  
ً
دائرة المالية اتخذت جميع التدابير حفاظا

À من المصدر 

عبدالرحمن آل صالح:

»حرصنا على التزام 
جميع الموظفين بالتباعد 

الجسدي وإجراءات 
الوقاية والتعقيم«.

سلطان المنصوري:

»قوتنا تكمن في  التزامنا 
والتعامل بمسؤولية 

عالية، لتعزيز قدرة الدولة 
على احتواء الفيروس«.

قـــــــــــال مـــــــديـــــــر عـــــــــــام الـــــهـــــيـــــئـــــة االتـــــــحـــــــاديـــــــة 
للتنافسية واإلحصاء، عبدالله ناصر 
لــوتــاه، لــــ»اإلمـــارات الــيــوم«، إّن »قــرار 
عـــــودة الــقــطــاع الــحــكــومــي إىل الــعــمــل 
من املكاتب وفق الشروط والضوابط 
االحـــــــــــــــــرازيـــــــــــــــــة، يــــــــــــــأيت يف إطـــــــــــــــــار تـــــعـــــزيـــــز 
اســــــــــتــــــــــمــــــــــراريــــــــــة الــــــــعــــــــمــــــــل الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــي، 
ــــيـــــة لــــلــــمــــوظــــفــــن،  ــــتـــــدريـــــجـ والـــــــــعـــــــــودة الـ
ــــقـــــديـــــم الـــــخـــــدمـــــات الــــحــــكــــومــــيــــة مــن  وتـ
مــــقــــار الــــعــــمــــل، بــــالــــتــــوازي مــــع تــطــبــيــق 
نـــــــظـــــــام الــــــعــــــمــــــل عـــــــــن ُبـــــــعـــــــد لــــلــــعــــامــــلــــن 
الذين تم استثناؤهم من القرار، مع 
مــراعــاة تطبيق اإلجـــــراءات االحــرازيــة 

لـــصـــحـــة وســــالمــــة األفـــــــــراد واملـــجـــتـــمـــع، 
حــيــث يــتــم الــتــقــيــيــم واملـــراجـــعـــة لـــأداء 
كـــــــل أســــــــــبــــــــــوع«. ولــــــفــــــت لـــــــوتـــــــاه إىل أن 
الـــــهـــــيـــــئـــــة اســـــتـــــكـــــمـــــلـــــت االســـــــــتـــــــــعـــــــــدادات 
الــــــــــالزمــــــــــة الســــــتــــــئــــــنــــــاف الــــــــنــــــــشــــــــاط، مـــع 
اتـــــــخـــــــاذ اإلجـــــــــــــــــــراءات االحــــــــــرازيــــــــــة الــــتــــي 
تـــــــــــضـــــــــــمـــــــــــن ســـــــــــــــــالمـــــــــــــــــة املــــــــــــــــوظــــــــــــــــفــــــــــــــــن مـــــــن 
تــجــهــيــزات تقنية وتــعــقــيــم للمكاتب، 
واملـــحـــافـــظـــة عـــىل الــتــبــاعــد اآلمـــــن أثــنــاء 
مــــمــــارســــة األعـــــمـــــال الــــيــــومــــيــــة، مـــشـــراً 
اىل أن موظفي الهيئة عـــادوا للعمل 
مـــــــــن املـــــــكـــــــاتـــــــب بـــــشـــــكـــــل جـــــــــــزيئ ويــــــــــــــزداد 

تدريجياً خالل األيام املقبلة.

عودة »التنافسية واإلحصاء«   
إلى العمل من المكاتب بشكل تدريجي

عــــــــــــــــــــــاد مـــــــــــوظـــــــــــفـــــــــــو غــــــــــــــرفــــــــــــــة تـــــــــــجـــــــــــارة 
وصـــــــنـــــــاعـــــــة دبــــــــــــــي، إىل مــــكــــاتــــبــــهــــم 
بـــــــنـــــــســـــــبـــــــة 50% أمــــــــــــــــــــــــس، وســــــــــط 
إجــــــــــــــــــــــــــــــــراءات وتــــــــــــــدابــــــــــــــر احــــــــــــرازيــــــــــــة 
ووقــــــــائــــــــيــــــــة عـــــــــىل أعــــــــــــىل مـــــســـــتـــــوى. 
وعادت عجلة الحياة إىل مكاتب 
الــغــرفــة يف مــبــنــاهــا الــرئــيــس، مع 
تـــــــــــوافـــــــــــد مـــــــوظـــــــفـــــــي الـــــــــغـــــــــرفـــــــــة عــــىل 
مكاتبهم  تطبيقاً لخطة العودة 
إىل الـــــــعـــــــمـــــــل.وتـــــــابـــــــعـــــــت الـــــغـــــرفـــــة 
عـــمـــلـــيـــاتـــهـــا الـــتـــشـــغـــيـــلـــيـــة يف تـــوفـــر 
ــــتـــــمـــــع األعـــــــــمـــــــــال،  الــــــــخــــــــدمــــــــات ملـــــجـ
حـــيـــث تــــوّفــــر أكـــــر مــــن 50 خــدمــة 

ذكية.
ووجــــــــــــــــــــه مــــــــــديــــــــــر عــــــــــــــــام غــــــرفــــــة 
تـــــــــــجـــــــــــارة وصــــــــنــــــــاعــــــــة دبــــــــــــــــــي، حــــمــــد 
بـــــوعـــــمـــــيـــــم، رســــــــالــــــــة داخــــــلــــــيــــــة إىل 
ــــا  ــــهــ ــــيــ ــــلــ املــــــــــــــوظــــــــــــــفــــــــــــــن، اطـــــــــــلـــــــــــعـــــــــــت عــ
»اإلمـــــــارات الـــيـــوم«، وجــــاء فيها: 
»يـــســـعـــدين أن أرحـــــــب بــعــودتــكــم 
للعمل مــن املكاتب بنسبة %50 
بــعــد ُمـــي أكـــر مــن شــهــريــن من 
الــــــــــــعــــــــــــمــــــــــــل عــــــــــــــــــن ُبـــــــــــــــعـــــــــــــــد بــــــــــكــــــــــفــــــــــاءة 
وســــالســــة. خـــــالل الــــفــــرة املــاضــيــة 
َثـــــــُبـــــــَت أن اســــتــــثــــمــــارنــــا بـــالـــتـــقـــنـــيـــات 
الحديثة والبنية التحتية الرقمية 
ــــا لـــلـــمـــســـتـــقـــبـــل كـــــان  ــ ــــــدادنـ ــــعـ ــ ــتـ ــ ــ واسـ
ــز  جــــــزءاً أســـاســـيـــاً مـــن نـــجـــاح وتــمــيُّ

تجربتنا بالعمل عن ُبعد«.

غرفة دبي تجّدد 
التزامها بخدمة 

القطاع الخاص

أبرزها إغالق أماكن التجمعات وتطبيق التباعد الجسدي

 
ً
»تنظيم االتصاالت«: تطبيق 16 معيارا

 مع العودة للعمل المكتبي
ً
للسالمة تزامنا
قــالــت الــهــيــئــة الــعــامــة لــتــنــظــيــم قــطــاع 
االتـــصـــاالت يف الـــدولـــة، إن 30% من 
مـــوظـــفـــي الـــهـــيـــئـــة قــــد بـــــاشـــــروا الــعــمــل 
مرة أخرى أمس، من مقر الهيئة يف 
أبــــــــوظــــــــبــــــــي ودبـــــــــــــــــــــي، بـــــــعـــــــد مـــــــــــا يـــــــقـــــــارب 
شهرين من العمل عن ُبعد، أثبتوا 
خاللهما قــدرة عــىل العمل واإلنــتــاج 
مــــن أي مــــكــــان، اعــــتــــمــــاداً عــــىل الــبــنــيــة 
الــتــحــتــيــة املــتــطــورة لــقــطــاع االتــصــاالت 

وتقنية املعلومات.
ــــر إدارة الــــــشــــــؤون  ــــديــ وأوضـــــــــــــح مــ
اإلداريـــــة الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــالبــتــكــار 
يف الــــــــــــهــــــــــــيــــــــــــئــــــــــــة، مــــــــــحــــــــــمــــــــــد الـــــــــكـــــــــتـــــــــبـــــــــي، 
لــــــــــــ»اإلمـــــــــــارات الــــــــيــــــــوم«، إن املــــوظــــفــــن 
العائدين إىل مهامهم الوظيفية من 
مــــكــــاتــــبــــهــــم، مــــلــــتــــزمــــن بــــكــــل الــــتــــدابــــر 
الــــــــــــوقــــــــــــائــــــــــــيــــــــــــة املـــــــــــعـــــــــــتـــــــــــمـــــــــــدة بـــــــــــــــــــــــــــــــدءاً مــــــن 
خـــــــــروجـــــــــهـــــــــم مــــــــــــن مـــــــــنـــــــــازلـــــــــهـــــــــم، حــــتــــى 
ــــهـــــم إىل مــــكــــاتــــبــــهــــم، ومــــــــن ثــم  ــــولـ وصـ
مــــــــغــــــــادرتــــــــهــــــــا بــــــــعــــــــد انـــــــــتـــــــــهـــــــــاء ســــــــاعــــــــات 
الــعــمــل الــرســمــيــة، مــشــراً إىل اتــخــاذ 
التدابر الالزمة كافة لضمان سالمة 

موظفيها.
ولـــفـــت الـــكـــتـــبـــي، إىل أن الـــعـــودة 
لــــلــــعــــمــــل تـــــزامـــــنـــــت مــــــع تــــطــــبــــيــــق خـــطـــة 
احــــرازيــــة تــشــمــل 16 مـــعـــيـــاراً يف إطـــار 
الـــــــــــــــوقـــــــــــــــايـــــــــــــــة مـــــــــــــــــن فـــــــــــــــــــــــــــروس كــــــــــــــورونــــــــــــــا 
)كـــوفـــيـــد-19(، وأن هـــذه املــعــايــر هي 

إغـــــالق أمــــاكــــن الـــتـــجـــمـــعـــات، وإغــــالق 
غرف االجتماعات واملصليات وغرف 
الضيافة، وتطبيق التباعد الجسدي 
ملـــســـافـــة مــــريــــن، وارتــــــــداء الــكــمــامــات 
والقفازات من قبل جميع املوظفن 
ويف كل األوقات، ووضع الكامرات 
الحرارية عند املداخل لكشف درجة 
حرارة الجسم عند الدخول للهيئة. 
ــــــح الــكــتــبــي أنـــــه تــــم تــحــديــد  وأوضـ
عـــــــــــــــدد مــــــســــــتــــــخــــــدمــــــي املـــــــــصـــــــــاعـــــــــد بــــحــــد 
أقــــــــــــى ثــــــــالثــــــــة أفــــــــــــــــــراد يف آن واحــــــــــــد، 
وتـــــــقـــــــلـــــــيـــــــص الـــــــــطـــــــــاقـــــــــة االســــــتــــــيــــــعــــــابــــــيــــــة 
ملـــواقـــف الـــســـيـــارات الـــخـــاصـــة بــالــهــيــئــة 

إىل 50%، واســــتــــمــــرار تــعــقــيــم املـــبـــاين 
واملكاتب واملركبات واملعدات بشكل 
يـــــومـــــي، وتـــــوفـــــر املـــعـــقـــمـــات مـــــن قــبــل 

الهيئة يف جميع أنحاء املبنى. 
ولفت إىل أنه تم تفعيل أنظمة 
مــــــــتــــــــطــــــــورة لـــــتـــــنـــــقـــــيـــــة الــــــــــــهــــــــــــواء وتـــــــوفـــــــر 
التهوية الطبيعية قدر اإلمكان، مع 
إبالغ املوظفن أنه يف حالة الطوارئ 
يـــــــــتـــــــــم الــــــــــلــــــــــجــــــــــوء إىل غـــــــــــرفـــــــــــة الــــــحــــــجــــــر 
الــــــصــــــحــــــي والــــــــتــــــــواصــــــــل مــــــــع مــــــســــــؤول 
املـــــــبـــــــاين وتـــــوحـــــيـــــد املــــــــداخــــــــل واملـــــــخـــــــارج 
ووجــــــود مـــداخـــل ومــــخــــارج مــنــفــصــلــة 

للموظفن والزّوار.

»تنظيم االتصاالت«: اتخاذ التدابير الالزمة لضمان سالمة الموظفين. 
 À أرشيفية
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القانون يعطي المجال للمستأجر حرية االنتقال دون غرامات بشروط. À أرشيفية

شركتا إدارة عقارات: ملَزمون بعائد محّدد للمالك
قال الرئيس التنفيذي لـ»شركة 

ستاندرد إلدارة العقارات«، 
عبدالكريم المال، إن المالك 

، ولديهم التزامات 
ً
متضررون أيضا

 إلى أن الكثير 
ً
مع البنوك، الفتا

من الوحدات السكنية مكبلة 
برسوم متعلقة بالصيانة، تجعل 

المالك يحافظ على مستوى 

معين أو محدد من العائد 
 إلى أن 

ً
للوحدة السكنية، الفتا

مدير العقار يحاول من طرفه أن 
ال يهبط ذلك العائد، كي يستمر 

عمله مع المالك.
من جانبه، قال مدير »مكتب 

النشمي إلدارة العقارات« في 
عجمان، هاني عبادي، إن مدير 

 أمام المالك 
ً
العقار يكون ملزما

بعائد معين، ومقدر بشكل 
مسبق، وهو ما يجعله يحاول 

أن يحافظ على دخل البناية، 
حتى ال يفقد عميله، وهو في 

هذه الحالة المالك.
وأشار إلى أن المكتب الذي 

ين  يديره يتعامل مع المستأجر

 إلى أن 
ً
بحسب كل حالة، الفتا

الحالة التي تستحق تتم 
مساعدتها من خالل خفض 
القيمة اإليجارية، وفي حال 

إصرار المستأجر على مغادرة 
العقار، فإننا نسهل له الخروج 

بما يحافظ على مصلحة 
المكتب والمالك. هاني عبادي. À اإلمارات اليومعبدالكريم المال. À اإلمارات اليوم

محمد حارب:وليد الزرعوني:سعيد غانم السويدي:

»شركات إدارة العقارات 
مطالبة بالمرونة في ظل 

الظروف الحالية 
االستثنائية«.

»االهتمام بتحصيل األرباح، 
يوقع شركات إدارة 

العقارات في ممارسات 
مجحفة«.

»البد للمالك أن يراعي 
الظروف اإلنسانية التي 

يمر بها العديد من األفراد 
.»

ً
حاليا

طالب مستأجرون، املالك وشركات 
إدارة العقارات، بإبداء مرونة تجاه 
غــــــــــــــرامــــــــــــــة اإلنـــــــــــــــــهـــــــــــــــــاء املــــــــــبــــــــــكــــــــــر لـــــــلـــــــعـــــــقـــــــود 
اإليـــجـــاريـــة، بــإعــفــائــهــم مــنــهــا، بــهــدف 
االنـــتـــقـــال إىل وحـــــدات ســكــنــيــة بــكــلــفــة 
مــــــــــنــــــــــخــــــــــفــــــــــضــــــــــة، يف ظـــــــــــــــــل تــــــــعــــــــرضــــــــهــــــــم 
الضـــــطـــــرابـــــات مــــالــــيــــة جــــــــراء تــــداعــــيــــات 
فـــــــروس كـــــورونـــــا املـــســـتـــجـــد )كــــوفــــيــــدـ ـــ 

.)19
وشـــــّددوا عــر »اإلمـــــارات الــيــوم« 
عىل ضرورة أن تراعي شركات إدارة 
العقارات، ظروف املستأجرين، وما 
يـــواجـــهـــه بــعــضــهــم حـــالـــيـــاً مـــن خــفــض 

رواتب، أو ترك للعمل.
بـــدورهـــم، أرجـــع عــقــاريــون عــدم 
تحيل بعض شركات إدارة العقارات 
بــــــــــــاملــــــــــــرونــــــــــــة مــــــــــــــع املــــــــــســــــــــتــــــــــأجــــــــــريــــــــــن، إىل 
االهـــــتـــــمـــــام بـــتـــحـــصـــيـــل األربـــــــــــاح فـــقـــط، 
داعــــــــــــن تـــــلـــــك الـــــــشـــــــركـــــــات إىل تــــقــــديــــم 
تــســهــيــالت تــراعــي الــظــرف االســتــثــنــايئ 

الحايل الذي يمر به املستأجرون.

ين شكاوى مستأجر
ــــــالً، قـــــــــــال املــــــســــــتــــــأجــــــر مــــحــــمــــد  ــيـ ــ ــ ــــــصـ ــــفـ ــ وتـ
عـــبـــدالـــرحـــيـــم، إن الـــشـــركـــة الـــعـــقـــاريـــة 
الـــتـــي تـــديـــر الـــبـــنـــايـــة الـــتـــي يــقــيــم فــيــهــا، 
أخــــــــرتــــــــه أنــــــــــه ســـــيـــــكـــــون مــــــلــــــزمــــــاً بــــدفــــع 
قيمة شهر من العقد اإليــجــاري، يف 

حال رغب يف إنهاء العقد مبكراً.
وأضاف أنه يسعى لالنتقال إىل 
وحـــــــدة ســـكـــنـــيـــة أقــــــل كـــلـــفـــة، بـــعـــد أن 
خــــفــــضــــت الـــــشـــــركـــــة الــــــتــــــي يــــعــــمــــل بـــهـــا 
راتبه، بعد تداعيات فروس كورونا 
املـــســـتـــجـــد، ووجـــــــود الــــتــــزامــــات مــالــيــة 

أخــــــــــــــــــــرى تـــــــتـــــــعـــــــلـــــــق بـــــــــــــرســـــــــــــوم املــــــــــــــــــــدارس 
واملعيشة.

بـــــــــدوره، انـــتـــقـــد املـــســـتـــأجـــر أحـــمـــد 
عــــــــــــبــــــــــــدالــــــــــــلــــــــــــه، عــــــــــــــــــــدم مــــــــــــــــرونــــــــــــــــة بــــــعــــــض 
الـــــــــــشـــــــــــركـــــــــــات الـــــــــعـــــــــقـــــــــاريـــــــــة واملـــــــــــــــــــــــالك يف 
تــــــــــــقــــــــــــديــــــــــــم إعـــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــاءات وتـــــــــســـــــــهـــــــــيـــــــــالت 

للمستأجرين يف هذه الظروف.
وقــــــــــــال إن مـــــــالـــــــك الــــــعــــــقــــــار الــــــــذي 
يــــــقــــــيــــــم فــــــــيــــــــه رفــــــــــــــض خــــــــفــــــــض الـــــقـــــيـــــمـــــة 
ــــــن غـــــرامـــــة  االيـــــــجـــــــاريـــــــة، أو إعـــــــفـــــــاءه مـ
إنهاء العقد اإليجاري مبكراً، وتبلغ 
قــيــمــة شـــهـــريـــن، بـــهـــدف االنـــتـــقـــال إىل 

مسكن أقل كلفة.

التحلي بالمرونة
واتــــفــــق املـــســـتـــأجـــر مــــمــــدوح إبـــراهـــيـــم، 
يف ضـــــــرورة أن تــــراعــــي شــــركــــات إدارة 
الـــــــــــــــــعـــــــــــــــــقـــــــــــــــــارات ظــــــــــــــــــــــــــــروف املــــــــــــوظــــــــــــفــــــــــــن، 
واالضطرابات املالية التي يواجهونها 
حــــالــــيــــاً مـــــن خــــفــــض رواتـــــــــــب، أو تــــرك 
الـــــــعـــــــمـــــــل، داعــــــــــيــــــــــاً إيــــــــاهــــــــا إىل الــــتــــحــــيل 
بـــــــاملـــــــرونـــــــة وإعـــــــــفـــــــــاء املـــــســـــتـــــأجـــــريـــــن مـــن 
غــــــــــــــرامــــــــــــــة عـــــــــــــــــــدم اســــــــــتــــــــــكــــــــــمــــــــــال الـــــــعـــــــقـــــــد 

اإليجاري.
ــــتـــــي يـــعـــمـــل  وقـــــــــال إن الـــــشـــــركـــــة الـ
فــيــهــا ألـــزمـــتـــه بــــإجــــازة دون راتــــــب، مــا 
اضـــــــــطـــــــــره إىل الـــــــبـــــــحـــــــث عـــــــــن خــــــــيــــــــارات 
ســــكــــنــــيــــة بــــكــــلــــفــــة أقـــــــــل، إال أن شــــركــــة 
إدارة الـــعـــقـــارات تـــريـــد تــغــريــمــه قــيــمــة 
شهرين، يف حال أنهى العقد مبكراً.

يف الــــســــيــــاق نــــفــــســــه، اســـتـــغـــربـــت 
املـــــــــســـــــــتـــــــــأجـــــــــرة دانــــــــــــــــــــا مــــــــــحــــــــــمــــــــــود، عــــــــدم 
تقديم الشركات العقارية مبادرات 

تراعي أحوال املستأجرين املالية.
كـــــــــانـــــــــت  إذا  أنـــــــــــــــــــــه  إىل  ولـــــــــــفـــــــــــتـــــــــــت 
الـــــــشـــــــركـــــــات غــــــــر قــــــــــــــادرة عــــــــىل تــــقــــديــــم 
تـــــــــــــخـــــــــــــفـــــــــــــيـــــــــــــضـــــــــــــات  أو  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادرات 

للمستأجرين، فاألوىل أن ال تتشدد 
يف مـــــــــوضـــــــــوع غـــــــــرامـــــــــة اإلنــــــــــهــــــــــاء املــــبــــكــــر 
لــلــعــقــد، وعـــــدم قـــــدرة املـــســـتـــأجـــر عــىل 
ــــيـــــة،  ــــالـ ــــه املـ ــ ــــــروفـ ــــرار نــــتــــيــــجــــة ظـ ــ ــــمـ ــ ــتـ ــ ــ االسـ
وبحثه عن سكن بكلفة أقل تناسب 

وضعه الجديد.

مزيد من القيود
أمــا املــســتــأجــر )مــصــطــفــى.س(، فــدعــا 
مـــــــع  يــــــــــــتــــــــــــعــــــــــــاطــــــــــــفــــــــــــوا  أن  إىل  املـــــــــــــــــــــــــــــــالك 
املــســتــأجــريــن يف مــثــل هـــذه الـــظـــروف، 
ــــنـــــاك مـــــرونـــــة يف عــمــلــيــة  وأن تـــــكـــــون هـ
االنـــــــــتـــــــــقـــــــــال، دون تـــــكـــــبـــــيـــــل املـــــســـــتـــــأجـــــر 
ــــنـــــهـــــا غـــــرامـــــة  بـــــمـــــزيـــــد مــــــن الــــــقــــــيــــــود، ومـ
عدم االستمرار يف العقد اإليجاري.

مـــــــــــــــن جــــــــــهــــــــــتــــــــــه، أكـــــــــــــــــــد املــــــــســــــــتــــــــأجــــــــر 
)أحـــــــمـــــــد.أ(، أن الــــعــــديــــد مـــــن مـــديـــري 
الـــــعـــــقـــــارات ال يــــقــــومــــون بــــمــــا يـــتـــوجـــب 
عــلــيــهــم يف مــثــل هـــذه الـــظـــروف، إذ ال 
يقبلون خفض اإليجارات، ويصرون 
يف الــوقــت نــفــســه عــىل غــرامــة اإلنــهــاء 
املــــبــــكــــر لــــلــــعــــقــــد اإليــــــــجــــــــاري، الفــــــتــــــاً إىل 
ــــارات لــــصــــديــــق لــه  ــــقــ مـــطـــالـــبـــة مــــالــــك عــ
بــغــرامــة تــبــلــغ قــيــمــة شــهــر مـــن الــعــقــد 
اإليجاري، حتى يسمح له باالنتقال 

وإنهاء العقد مبكراً.
ورأى املستأجر عبدالله كاظم، 
أن املــشــكــلــة تــكــمــن يف شـــركـــات إدارة 
الــــعــــقــــارات، ولـــيـــس يف املــــالــــك، قـــائـــالً 
إن مدير العقار هو املستفيد الوحيد 
من كل الغرامات التي يفرضها عىل 

املستأجر.

تحصيل األرباح
إىل ذلــــــــــك، أرجــــــــــع مـــــديـــــر »مــــجــــمــــوعــــة 
ـــقـــــــاريـــــــة«، ولــــيــــد  دبـــــلـــــيـــــو كـــــابـــــيـــــتـــــال الـــــــعــــ
الـــــــــــــــــــــــــزرعـــــــــــــــــــــــــوين، عــــــــــــــــــــــدم تــــــــــــحــــــــــــيل بــــــعــــــض 
شـــركـــات إدارة الـــعـــقـــارات بــاملــرونــة يف 
تـــــقـــــديـــــم إعـــــــــفـــــــــاءات مـــــــن غـــــــرامـــــــة عـــــدم 
استكمال مدة العقد االيجاري، إىل 
االهـــــــــتـــــــــمـــــــــام بـــــتـــــحـــــصـــــيـــــل األربـــــــــــــــــــــــــاح، مــــا 
يوقعها يف تلك املمارسات املجحفة، 
خـــــــصـــــــوصـــــــاً مــــــــع دعـــــــــــــوة الـــــجـــــمـــــيـــــع ألن 
ــــمـــــعـــــي يف ظــــل  ــــتـ يــــــــكــــــــون لــــــهــــــا دور مـــــجـ

الظروف االستثنائية.
وتـــــابـــــع: »إذا لـــــم تـــكـــن املـــســـاعـــدة 
ــــيـــــضـــــات إيــــــجــــــاريــــــة،  عــــــــر تـــــقـــــديـــــم تـــــخـــــفـ
فـــعـــىل األقــــــل أن تـــكـــون هـــنـــاك مـــرونـــة 
ــــــر،  ــــأجـ ــ ــتـ ــ ــ ــــــسـ لــــــــــــــدى الـــــــــشـــــــــركـــــــــات نـــــــحـــــــو املـ
ــــــل كــلــفــة  ــــيـــــار أقـ وتـــــركـــــه يـــبـــحـــث عـــــن خـ

يتناسب مع ظروفه املالية الحالية«.
ولـــــفـــــت الـــــــزرعـــــــوين إىل أن بـــعـــض 
الــــشــــركــــات تــــتــــذرع بــــوجــــود الـــتـــزامـــات 
ــــنـــــعـــــهـــــا مـــــــــن تــــقــــديــــم  مــــــالــــــيــــــة لــــــديــــــهــــــا تـــــمـ
مـــــــــــبـــــــــــادرات، أو اإلعـــــــــفـــــــــاء مــــــــن غـــــرامـــــة 
عـــــــدم اســــتــــكــــمــــال الــــعــــقــــد االيــــــجــــــاري، 
لــكــن مــن الــنــاحــيــة الــعــمــلــيــة ال تــتــضــرر 
الشركات يف حال إعفاء املستأجرين 
مــــن تـــلـــك الــــغــــرامــــات، مــــع ســـــداد كــل 
املــــــســــــتــــــحــــــقــــــات املـــــــالـــــــيـــــــة لــــــأشــــــهــــــر الـــــتـــــي 
اســـتـــعـــمـــل فـــيـــهـــا الــــعــــقــــار، الســـيـــمـــا أن 
ــــتـــــأجـــــر يف املـــنـــطـــقـــة  مــــعــــظــــم أنــــظــــمــــة الـ
ــــالــــــم تـــــتـــــم وفـــــق  ــــعــ وعـــــــــــدد مـــــــن دول الــ
ــــلـــــزم  نـــــــظـــــــام الـــــــــســـــــــداد الـــــــشـــــــهـــــــري وال تـ
املــــســــتــــأجــــريــــن بـــــســـــداد ســــنــــوي أو ربــــع 
ســـــــنـــــــوي، وبـــــــالـــــــتـــــــايل، ال يــــــوجــــــد مــــانــــع 
حــــــــقــــــــيــــــــقــــــــي مـــــــــــــــن اإلعــــــــــــــــــفــــــــــــــــــاء مـــــــــــــــن تــــــلــــــك 

الغرامات.

القانون والمرونة
مـــــــــــن جــــــــهــــــــتــــــــه، قــــــــــــــال رئـــــــــيـــــــــس الـــــلـــــجـــــنـــــة 
التمثيلية لقطاع العقارات يف غرفة 
ــــاعــــــة الـــــــشـــــــارقـــــــة، رئــــيــــس  ــــنــ تـــــــجـــــــارة وصــ
»شــركــة الــغــانــم لــلــعــقــارات«، سعيد 
غــانــم الــســويــدي، إن الــقــانــون يعطي 
املـــــجـــــال لـــلـــمـــســـتـــأجـــر بـــحـــريـــة االنـــتـــقـــال 
دون غرامات، اذا أبلغ مالك العقار 
ــــتـــــي تـــــديـــــر الــــعــــقــــار قــبــل  أو الــــشــــركــــة الـ
اإلخـــــــــــــــــــــــــــالء بــــــــــــفــــــــــــرة 60 يــــــــــــــــومــــــــــــــــاً، لـــــكـــــن 
ــــاملـــــرونـــــة يف ظــل  الـــــشـــــركـــــات مـــطـــالـــبـــة بـ
الـــــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــــروف الــــــــــــحــــــــــــالــــــــــــيــــــــــــة الـــــــــــــــتـــــــــــــــي تـــــــعـــــــد 

استثنائية.
ودعــــــــــــــــــــــــــا الــــــــــــــغــــــــــــــانــــــــــــــم، الـــــــــــشـــــــــــركـــــــــــات 
الـــــــعـــــــقـــــــاريـــــــة، إىل تــــــقــــــديــــــم تــــســــهــــيــــالت 
ومـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــادرات بـــــــــــقـــــــــــدر اســـــــتـــــــطـــــــاعـــــــتـــــــهـــــــا، 
وبــــــــــــشــــــــــــكــــــــــــل مــــــــــــنــــــــــــاســــــــــــب ال يــــــــعــــــــرضــــــــهــــــــا 
لـــخـــســـائـــر، ويف الــــوقــــت نــفــســه يـــراعـــي 

ظــروف املستأجرين يف ظــل تداعيات 
فروس كورونا املستجد.

ولفت إىل أن معظم ممارسات 
اإلصـــــرار عـــىل تــحــصــيــل غـــرامـــات عــدم 
استكمال العقد اإليجاري، تتم من 
قبل شركات إدارة العقارات وليس 

املالك.

ترشيد اإلنفاق
إىل ذلــــــك، طـــالـــب الـــخـــبـــر الـــعـــقـــاري، 
الــــــدكــــــتــــــور رعــــــــد رمـــــــضـــــــان، املــــــــــالك بـــــأن 
يـــكـــونـــوا أكــــر مـــرونـــة مـــع املــســتــأجــريــن 
عـــنـــد االنـــتـــقـــال، الفـــتـــاً إىل أن الــعــديــد 
مـــــــــن األفــــــــــــــــــــراد يــــــــــــغــــــــــــادرون وحـــــــداتـــــــهـــــــم 
السكنية مــجــريــن تــرشــيــداً لــإنــفــاق، 
وهـــــــــــــــــو مـــــــــــــا يــــــــســــــــتــــــــدعــــــــي مـــــــســـــــاعـــــــدتـــــــهـــــــم 
والتخفيف عنهم، ألن قدرتهم عىل 
الــــتــــحــــمــــل أضـــــعـــــف مــــــن قـــــــــدرة تـــحـــّمـــل 

املالك لهذه األزمة.
الـــــــــــــــــعـــــــــــــــــديـــــــــــــــــد مــــــــن  وأضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف أن 
األشـــــــــخـــــــــاص فــــــــقــــــــدوا وظــــــائــــــفــــــهــــــم، أو 
خـــــــــــــفـــــــــــــضـــــــــــــت رواتـــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــــــن قـــــــــبـــــــــل 

الشركات.

مصالح الطرفين
أما الخبر العقاري، محمد حارب، 
فــــــــــــــــدعــــــــــــــــا إىل تـــــــــــــفـــــــــــــاهـــــــــــــم بــــــــــــــــــــن املـــــــــــــالـــــــــــــك 
واملـــــــــســـــــــتـــــــــأجـــــــــر، بـــــــمـــــــا يــــــحــــــقــــــق مـــــصـــــالـــــح 

الطرفن. 
وقـــــــــــال: »البــــــــــد أن يــــــراعــــــي املـــــالـــــك 
الــــــــظــــــــروف اإلنــــــســــــانــــــيــــــة الــــــتــــــي يـــــمـــــر بـــهـــا 
الــــــــــــعــــــــــــديــــــــــــد مـــــــــــــــن األفــــــــــــــــــــــــــــــــراد يف الــــــــــفــــــــــرة 
الحالية، فعىل املالك أن يكون أكر 
مرونة مع املستأجرين الذين يمرون 
بـــــــضـــــــغـــــــوط تـــــــجـــــــرهـــــــم عــــــــــىل االنـــــــتـــــــقـــــــال 
تــــرشــــيــــداً لــــإنــــفــــاق، وهــــــو مـــــا ال يـــجـــوز 

معه تقييدهم بغرامات«.

أحمد الشربيني À الشارقة
مدحت السويفي À دبي

وسيط عقاري: ممارسات مجحفة
 من شركات 

ً
قال الوسيط العقاري، مجدي عبدالعزيز، إن عددا

ين من غرامة عدم  إدارة العقارات تبادر بإعفاء المستأجر
، فيما تتمسك أخرى بتلك الغرامة 

ً
استكمال العقد االيجاري حاليا

بشكل متشدد حتى ال تتأثر عائداتها، وهو ما يعد ممارسات 
 أنها تتم في ظل ظروف استثنائية في 

ً
مجحفة، خصوصا

األسواق.

مستأجرون يطالبون بإعفائهم من غرامة اإلنهاء 
المبكر للعقود اإليجارية

ين عقاريون يطالبون شركات إدارة العقارات بتسهيالت تراعي الظرف االستثنائي للمستأجر

https://www.emaratalyoum.com/
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تقنية

كشفت شركة »إتش بي« األمريكية، 
بـــــــــــــــــــــــــاملـــــــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــــــاركـــــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــــــــــــع شـــــــــــــــــــركـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــي: 
»مايكروسوفت« لتقنيات الكمبيوتر 
و»فالف« لتطوير ألعاب الكمبيوتر، 
الــــــنــــــقــــــاب عــــــــن نــــــــظــــــــارة واقـــــــــــــع افــــــــــرايض 
ــــقــــــق أعــــــى  جـــــــــــديـــــــــــدة، قــــــــالــــــــت إنــــــــهــــــــا تــــــحــ
درجــة وضــوح ودقــة يف الــعــالــم، كما 
تحقق رؤيـــة خــالــيــة تــمــامــاً مــن ظــاهــرة 
»مــــيــــورا« لــلــتــشــويــش الـــبـــصـــري، األمـــر 
الـــــــــــذي يــــــزيــــــل اإلحــــــــســــــــاس بــــالــــنــــظــــر إىل 
صورة افراضية، وتجعل الرؤية عرب 
النظارة تتطابق مع النظر إىل الواقع 
الفعيل، وهي خاصية تجعلها تمهد 
الـــطـــريـــق لــتــطــبــيــقــات صـــنـــاعـــيـــة وطــبــيــة 

وترفيهية غري مسبوقة.

»ريفيرب جي 2«
تــــــــحــــــــمــــــــل الــــــــــــنــــــــــــظــــــــــــارة الــــــــــــجــــــــــــديــــــــــــدة اســـــــــم 
»ريفريب جي 2«، وتم الكشف عنها 
ــــمـــــر صــــــحــــــايف مــــــســــــاء 28 مــــايــــو  ــــؤتـ يف مـ
املـــــــــــــــــــــايض، مـــــــــــع فــــــــتــــــــح عــــــمــــــلــــــيــــــة الـــــحـــــجـــــز 
املـــــــســـــــبـــــــق لـــــــشـــــــرائـــــــهـــــــا، والـــــــتـــــــأكـــــــيـــــــد أنـــــهـــــا 
ستكون يف األسواق قبل نهاية العام 

الجاري.
وخـــــــــــــــــــــــــــــــال تـــــــــــقـــــــــــديـــــــــــمـــــــــــه لــــــــــلــــــــــنــــــــــظــــــــــارة 
الـــــــجـــــــديـــــــدة، أكـــــــــد مــــــديــــــر املـــــنـــــتـــــجـــــات يف 
شـــركـــة »إتـــــش بـــــي«، جـــــون لـــودفـــيـــج، 
أن الــــنــــظــــارة تـــجـــمـــع أفــــضــــل الــتــقــنــيــات 
ــــة لـــــــــدى كـــــــل مـــــــن »إتــــــــــــش بـــــــي«،  ــــاحــ ــتــ ــ املــ
و»فــــالــــف« و»مـــايـــكـــروســـوفـــت«، فهي 
تــعــمــل بــــأحــــدث جـــيـــل مــــن الـــعـــدســـات 
ــــتـــــهـــــا »فــــــــــــالــــــــــــف«، واملــــــــــــــزود  الــــــــتــــــــي صـــــمـــــمـ
بشرائح تعمل بتقنية »إل يس دي«، 
ــــيـــــل  ــــــد عــــــــــــى نــــــــــظــــــــــام تـــــشـــــغـ ــــمـ ــ ــتـ ــ ــ ــــعـ ــ كــــــــمــــــــا تـ
»ويـــــــــــــــــنـــــــــــــــــدوز« لـــــــــلـــــــــواقـــــــــع املــــــــخــــــــتــــــــلــــــــط، يف 
الــــــتــــــحــــــكــــــم والـــــــتـــــــشـــــــغـــــــيـــــــل، فـــــــــضـــــــــاً عــــن 
أفــضــل أجـــهـــزة ومــكــونــات »إتــــش بــي« 
يف بـــنـــاء الـــنـــظـــارة، مـــا يــجــعــلــهــا تــحــقــق 
ــــتـــــوى مـــــــن الـــــــدقـــــــة يـــــصـــــل إىل 2.5  مـــــسـ
ضـــــــعـــــــف مــــــــــا هــــــــــو مــــــــتــــــــاح لـــــــــــــدى أي مــــن 
نـــظـــارات الـــواقـــع االفـــــرايض املــتــاحــة يف 

األسواق حالياً.

مواصفات جديدة
وأضــاف أنــه تم تغيري وحــدة التحكم 
يف الـــنـــظـــارة الـــجـــديـــدة كـــلـــيـــاً، لــتــنــاســب 
الــعــمــل مـــع نــظــام تــشــغــيــل »ويـــنـــدوز« 
لـــــــــلـــــــــواقـــــــــع املـــــــخـــــــتـــــــلـــــــط، وبـــــــــــاتـــــــــــت تــــعــــمــــل 
بـــــــــــــــــــــــــــاألزرار، وتــــــتــــــيــــــح ســــــتــــــة مـــــســـــتـــــويـــــات 
مختلفة من التحكم، بدالً من لوحة 

التعقب السابقة.
ونــــــــــقــــــــــلــــــــــت »إتـــــــــــــــــــــــش بـــــــــــــــــــي« أنـــــــظـــــــمـــــــة 
الــصــوت العاملة مــع نــظــارات »فالف 
إنــــــــــديــــــــــكــــــــــس« عــــــــالــــــــيــــــــة الــــــــــــــوضــــــــــــــوح، إىل 

الــنــظــارة الــجــديــدة، فأصبحت تتمتع 
بــــــــــمــــــــــكــــــــــربات صــــــــــــــــوت تــــــــــدعــــــــــم الـــــــــصـــــــــوت 
املـــحـــيـــطـــي، ووضـــعـــهـــا يف مــــكــــان يــبــعــد 
10 ملليمرات عن األذن، ما يجعلها 

تحقق مزيداً من الراحة.

التخلص من »ميورا«
ــــــي تـــحـــمـــلـــهـــا  ــتـ ــ ــ مــــــــن أبــــــــــــرز الــــــــتــــــــطــــــــورات الـ
الــنــظــارة الـــجـــديـــدة، أنــهــا تــحــقــق أعــى 
مــســتــوى مــتــاح مـــن الـــدقـــة والـــوضـــوح 
يف الــــــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــــــاشــــــــــــــــــــــــات والـــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــدســـــــــــــــــــــات 
املــــــســــــتــــــخــــــدمــــــة، جــــــنــــــبــــــاً إىل جــــــنــــــب مـــع 
التخلص التام من الظاهرة املعروفة 

باسم »ميورا«.
ويقصد بـ»ميورا« أنه عند عرض 
الــــــصــــــور االفــــــراضــــــيــــــة عــــــى الــــشــــاشــــة، 
والنظر إليها بالعني املجردة، يحدث 
قــدر من التشويش البصري، نتيجة 
االنكسارات والتغريات الضوئية التي 
تــصــنــع فــرقــاً بــني املــشــهــديــن الطبيعي 
واالفـــــرايض عــى شــاشــة الــنــظــارة، ما 
يــــــجــــــعــــــل الـــــــــعـــــــــني دائـــــــــــمـــــــــــة اإلحـــــــــســـــــــاس 
ــــنـــــظـــــر إىل مـــشـــهـــد  بـــــــالـــــــفـــــــرق، وبــــــأنــــــهــــــا تـ
افــرايض وليس طبيعياً، األمــر الذي 
يـــقـــلـــل مـــــن اإلحــــــســــــاس بــــالــــواقــــعــــيــــة يف 
االســتــخــدام، وضــيــاع قــدر مــن النقاء 
والـــــــــــــوضـــــــــــــوح والـــــــتـــــــفـــــــاصـــــــيـــــــل الـــــدقـــــيـــــقـــــة 
بـــــاملـــــشـــــهـــــد. إال أنــــــــــه مــــــــع الــــتــــحــــســــيــــنــــات 
الجديدة التي أدخلت عى النظارة، 
فقد تم التغلب عى ظاهرة »ميورا« 
وجعل النظارة خالية منها، ما ُيعد 
تــطــوراً مذهاً يف أداء النظارة يمهد 

الــطــريــق نــحــو تطبيقات صناعية 
وطـــــــــــــبـــــــــــــيـــــــــــــة وتــــــــــــرفــــــــــــيــــــــــــهــــــــــــيــــــــــــة غـــــــري 

مسبوقة.

تطّور كبير
وقـــــــــــال مــــحــــلــــلــــون يف مــــوقــــع 
»كـــــــــــــــــمـــــــــــــــــبـــــــــــــــــيـــــــــــــــــوتـــــــــــــــــر وورلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد« 

computerworld.
com، إن هـــــذه الــخــطــوة 
تــزيــل الــعــائــق الــكــبــري الــذي 

كــــــــــــان يــــــقــــــف يف طــــــــريــــــــق نـــــظـــــام 

ــــلـــــواقـــــع املــــخــــتــــلــــط، الــــــذي  »ويـــــــــنـــــــــدوز« لـ
يعتمد عى تقنية تخلط أو تمزج يف 
وقــــــت واحـــــــــد، بـــــني املـــشـــهـــد الــطــبــيــعــي 
واملـــــــــــــشـــــــــــــهـــــــــــــد االفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرايض، ويــــــــجــــــــعــــــــل 
الصناعة ممهدة أمام النظام ليقدم 
أفــــــــــــضــــــــــــل مـــــــــــــــا لــــــــــــديــــــــــــه مـــــــــــــــن تــــــطــــــبــــــيــــــقــــــات 
ومــــــــــــــــــجــــــــــــــــــاالت اســــــــــــــــتــــــــــــــــخــــــــــــــــدام، ملــــــــحــــــــريف 
ــــــة، ومــــهــــنــــديس  ــيـ ــ ــ ــــــرونـ ــــكـ ــ األلــــــــعــــــــاب اإللـ
اإلنــتــاج والتصميمات داخــل املصانع 
وخطوط اإلنتاج، واألطباء العاملني 
يف تــقــديــم خــدمــات الــرعــايــة الصحية 
عـــــن ُبـــــعـــــد، وكـــــذلـــــك بـــــرامـــــج الـــتـــدريـــب 

عى الجراحات الدقيقة.

تحسينات الصوت 
تــــتــــمــــتــــع الــــــنــــــظــــــارة الـــــجـــــديـــــدة 
بـــالـــعـــديـــد مــــن الــتــحــســيــنــات 
األخرى املتعلقة بإعدادات 

الـــــــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــــوت، ومــــــــــــنــــــــــــافــــــــــــذ 
االدخــــــــــــــــــــــــــــــــــــال وكـــــــــــبـــــــــــات 

الـــــــــــتـــــــــــوصـــــــــــيـــــــــــل، فـــــقـــــد 
عــــــــــــمــــــــــــلــــــــــــت »إتــــــــــــــــــــش 

بـــــــــي« و»فـــــــالـــــــف« 
عـــــــــــــــــــــى تـــــــحـــــــســـــــني 

مـــــــــــــســـــــــــــتـــــــــــــوى دقـــــــــــــة 
زوايــــا الـــصـــورة املــعــروضــة، وإضــافــة 

تــــــــــــــعــــــــــــــديــــــــــــــل مـــــــــيـــــــــكـــــــــانـــــــــيـــــــــي 
أســفــل الــنــظــارة، 

يــــســــاعــــد عــى 

تــــــــوســــــــيــــــــط الـــــــــعـــــــــدســـــــــة أمــــــــــــــــــام الـــــعـــــيـــــنـــــني 
تماماً، كما تم إضافة وسادة جديدة 
لقناع الــوجــه، أو املنطقة الــتــي ترتكز 
عــلــيــهــا الـــنـــظـــارة عـــى الـــوجـــه. وتــســمــح 
ــــتـــــقـــــر  الـــــــــــــــــوســـــــــــــــــادة الـــــــــــجـــــــــــديـــــــــــدة بـــــــــــــــــأن تـــــسـ
الــســمــاعــة يف مــكــانــهــا، وتــثــبــت بشكل 
أفــضــل عــى وجــه مــرتــديــهــا، ســـواء يف 

وضع الثبات أو الحركة.
كــــــــــمــــــــــا تــــــــــــــم تـــــــــــــزويـــــــــــــدهـــــــــــــا بــــــخــــــاصــــــيــــــة 
الــــــتــــــقــــــلــــــب يف الــــــــوضــــــــعــــــــيــــــــة، حـــــــتـــــــى 90 
درجــة، وباستخدام هذه الخاصية، 
يمكن ملستخدم النظارة رفعها ألعى 
بــاتــجــاه الــــرأس، بــعــيــداً عــن العينني، 
إللـــــــقـــــــاء نــــــظــــــرة خـــــاطـــــفـــــة عـــــــى الــــعــــالــــم 
الــواقــعــي مــن حــولــه، ثــم ينزلها أمــام 
العينني مرة أخــرى، وكل ذلك وهي 

مثبتة حول رأسه.
القاهرة ■ اإلمارات اليوم

تمهد لتطبيقات صناعية غير مسبوقة.. وجيل جديد من تقنيات »الواقع المختلط«

ً»ريفيرب جي 2«.. نظارة واقع 
افتراضي بأعلى درجة وضوح عالميا

أصبح تطبيق Zoom »زووم« 
 أحد أهم التطبيقات 

ً
أخيرا

الخاصة بعقد مؤتمرات 
الفيديو عبر الويب، إذ يتميز 

بسهولة استخدامه وتعدد 
إصداراته الخاصة باألجهزة 

ونظم التشغيل المختلفة، 
 عن كون اإلصدار 

ً
فضال

المجاني منه يضمن 
للمستخدم عقد االجتماعات 
الدورية باإلعدادات وميزات 
التعليق والدردشة نفسها. 

كما يسمح التطبيق ببعض 
الميزات لذوي االحتياجات 

الخاصة مثل تكبير الخط الذي 
تعرض به النصوص، كالعناوين 

الفرعية في التطبيق، وهو 
ما يتناسب مع كبار السن 

وهؤالء الذين يعانون 
مشكالت في البصر. 

لذلك، إذا كنت من 
مستخدمي تطبيق »زووم« 

عبر األجهزة العاملة بنظام 
التشغيل »ويندوز«، فإنه 

يمكنك االستفادة من هذا 
الملمح من خالل فتح التطبيق 

الذي تبدو األيقونة الخاصة 
به في شكل كاميرا الفيديو.

توجه بعد ذلك إلى أعلى 
يمين الشاشة، وانقر فوق 

ترس »اإلعدادات« الرمادي.
مّرر داخل لوح القوائم الوارد 
يسار الشاشة حتى تصل إلى 

تبويب: »إمكانية الوصول« 
Accessibility، وانقر 

فوقه، وهنا ستظهر أمامك 
يمين الصفحة نافذة جديدة، 

وفي أعالها الخيار الخاص 
بـ»حجم خط العناوين 

 Closed Caption »الفرعية
.Font

حرك المؤشر المجاور للخيار 
السابق من الوضع 

»االفتراضي« Normal إلى 
وضع الحجم »المتوسط« 
Medium أو الحجم الكبير 

.Large

أصبح تطبيق »واتس أب« أحد 
أهم التطبيقات التي يعتمد 
عليها الماليين في التواصل 

مع األهل واألصدقاء. 
ولتسهيل العمل على 

التطبيق في البداية، منح 
التطبيق مستخدميه الفرصة 

 إلى 
ً
لضم بعضهم بعضا

مجموعات مختلفة طالما 
أنهم يندرجون تحت قائمة 

جهات االتصال، لكن هذا األمر 
ين، إذ   للكثير

ً
سبب إزعاجا

وجدوا أنفسهم أعضاء في 
مجموعات ال يهتمون 

بنقاشاتها ونشاطاتها. لذلك، 
قدم التطبيق في إصداراته 

األخيرة بعض أدوات الحماية 
لهؤالء، مثل منع ضمهم 
لبعض المجموعات دون 

علمهم، أو موافقتهم، من 
خالل تعديل إعدادات 

الخصوصية الخاصة 
بالمجموعات. 

لذلك، إذا كنت من 
مستخدمي الهواتف العاملة 

بنظام تشغيل »أندرويد«، 
وصادفت المشكلة نفسها، 
ين من  فإنه يمكنك منع اآلخر

ضمك لمجموعات أخرى دون 
 من 

ً
إذنك، من خالل التأكد أوال

تحديث تطبيق »واتس أب« 

على هاتفك إلى اإلصدار 
رقم: »2.19.308«.

افتح تطبيق »واتس أب« ثم 
انقر فوق أيقونة التنقل التي 

تبدو في شكل ثالث نقاط 
رأسية في أعلى يمين 

الشاشة.
انقر داخل النافذة المنسدلة 

فوق تبويب: »اإلعدادات« 
Settings ومنه انتقل إلى 

قسم: »الحساب« 
Account، ثم إلى فئة 
.Privacy »الخصوصية«

انقر بعد ذلك فوق القسم 
الخاص بـ»المجموعات« 

Groups، وبموجب ذلك 
ستظهر أمامك ثالثة خيارات، 
وهنا انقر فوق الخيار األول 

Everyone إذا كنت قد قّررت 
السماح ألي شخص بإضافتك 

إلى أية مجموعة، أو فوق 
خيار: My Contacts لتسمح 

لهؤالء الموجودين ضمن 
جهات االتصال الخاصة بك 

بإضافتك للمجموعات 
المختلفة. أو انقر فوق 

 My Contacts Except:خيار
لتستثني بعض األشخاص 
الموجودين ضمن جهات 

االتصال الخاصة بك من ضمك 
للمجموعات المختلفة.

تغيير حجم الخط في 
إصدار »زووم« الخاص بـ »ويندوز«

إيقاف الضم اإلجباري إلى مجموعات 
»واتس أب« عبر »آي فون«

أعـــــــــــلـــــــــــن مـــــــــــركـــــــــــز الــــــــــبــــــــــيــــــــــانــــــــــات لــــــلــــــحــــــلــــــول 
املتكاملة »مورو«، واململوك بالكامل 
ــــربـــــاء ومــــــيــــــاه دبـــــــــي، إطــــــاق  ــــهـ لـــهـــيـــئـــة كـ
 Moro »ــــــصـــــــة »مــــــــــــــــــــــورو كــــــــــوّنــــــــــكــــــــــت مـــــــنـ
الـــــــخـــــــدمـــــــة  تــــــــــوفــــــــــر  الــــــــــتــــــــــي   Connect
السحابية ملراكز االتصال واالتصاالت 
املوحدة، كخدمات متاحة للشركات 

يف دولة اإلمارات. 
وأفـــــــــــــــــاد بـــــــيـــــــان صـــــــــــدر أمــــــــــــــس، بــــــأن 
منصة »مورو كوّنكت« تقدم تقنيات 
متطورة بالتعاون مع شركة »أڤايا« 
الـــــــــــعـــــــــــاملـــــــــــيـــــــــــة املـــــــــتـــــــــخـــــــــصـــــــــصـــــــــة يف مــــــــجــــــــال 
برمجيات ونظم وخــدمــات اتصاالت 

األعمال. وأكد البيان أن التعاون بني 
»مــــــــورو« و»أڤـــــايـــــا« ســيــســهــم يف دعـــم 
الــــــــــــــــشــــــــــــــــركــــــــــــــــات بـــــــــــتـــــــــــقـــــــــــديـــــــــــم خـــــــــدمـــــــــاتـــــــــهـــــــــا 
لـــلـــمـــتـــعـــامـــلـــني بــــســــرعــــة أكـــــــــرب، وكـــلـــفـــة 
أقـــــــــــــــــــــل. وقـــــــــــــــــــــال الــــــــــرئــــــــــيــــــــــس الــــــتــــــنــــــفــــــيــــــذي 
لــــــــ»مـــــــورو«، مـــحـــمـــد بــــن ســـلـــيـــمـــان، إن 
الـــــشـــــركـــــات يف دولــــــــة اإلمــــــــــــارات تــتــبــّنــى 
ــــلـــــومـــــات يف  تــــقــــنــــيــــات االتـــــــصـــــــاالت واملـــــعـ
ــــافـــــة،  ــــيـــــة كـ ــــيـــــومـ جـــــــوانـــــــب عــــمــــلــــيــــاتــــهــــا الـ
لتتمكن من تعزيز إنتاجيتها ونموها 
وتـــــــــســـــــــريـــــــــع الــــــــــتــــــــــحــــــــــّول الــــــــــرقــــــــــمــــــــــي، بــــمــــا 
ــــتـــــوافـــــق مــــــع اســــراتــــيــــجــــيــــة الـــحـــكـــومـــة  يـ
والــــــــقــــــــطــــــــاع الـــــــــخـــــــــاص ملــــــرحــــــلــــــة مـــــــــا بـــعـــد 

»كـــــــــوفـــــــــيـــــــــد-19«. وأضــــــــــــــــاف: »ســــتــــقــــدم 
)مــــــــــــــــــــــــورو( خـــــــــــدمـــــــــــات مـــــــــتـــــــــطـــــــــورة ملـــــــراكـــــــز 
االتــــــــــصــــــــــال واالتـــــــــــــصـــــــــــــاالت املــــــــــوحــــــــــدة يف 
دولة اإلمارات من خال شراكتنا مع 
)أڤــايــا(«، الفتاً إىل أن تلك الخدمات 
ــــتــــــواصــــــل مـــع  ســـتـــتـــيـــح لـــلـــمـــتـــعـــامـــلـــني الــ
مـــــوظـــــفـــــيـــــهـــــم وعـــــــمـــــــائـــــــهـــــــم مــــــــــن خـــــــال 
أفــــــضــــــل الــــــحــــــلــــــول الــــتــــقــــنــــيــــة يف مــــجــــال 
الــفــيــديــو والـــراســـل واالتـــصـــال، حيث 
ســـتـــتـــوافـــر هــــــذه الــــخــــدمــــات مـــــن مـــركـــز 
الـــبـــيـــانـــات الــــتــــابــــع لــــــــ»مـــــــورو«، املــعــتــمــد 
مــــــــــــن أفــــــــــضــــــــــل املـــــــــــؤســـــــــــســـــــــــات الــــــــدولــــــــيــــــــة 
واملـــــــــــــحـــــــــــــلـــــــــــــيـــــــــــــة يف الــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــودة واألمـــــــــــــــــــــــــن 

ــــبـــــه، عــــــرب رئـــيـــس  ــــيــــــرباين. مــــــن جـــــانـ الــــــســ
ــــيـــــط  »أڤـــــــــــايـــــــــــا« يف مــــنــــطــــقــــة آســـــــيـــــــا واملـــــحـ
الـــــهـــــادي والـــــشـــــرق األوســــــــط وإفـــريـــقـــيـــا 
واالتحاد األوروبي، نضال أبولطيف، 
عـــــــــــــــن ثـــــــــقـــــــــتـــــــــه بــــــــــــــــــــأن حـــــــــــــلـــــــــــــول الــــــــــتــــــــــعــــــــــاون 
واالتــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــاالت والـــــــــــعـــــــــــمـــــــــــل عـــــــــــــن ُبـــــــعـــــــد 
وخـــــــــدمـــــــــة املــــــتــــــعــــــامــــــلــــــني، هـــــــــي جــــــــــــزء ال 
يــتــجــزأ مــن املــقــاربــات املــتــعــلــقــة بخطط 
واسراتيجيات ما بعد »كوفيد-19«، 
ألنها تسهم أيضاً يف تحقيق التحّول 
الـــرقـــمـــي وتــحــقــيــق الـــنـــمـــو االقـــتـــصـــادي 

واالزدهار.
دبي■ اإلمارات اليوم

»مورو« تطلق خدمات سحابية لمراكز االتصال في اإلمارات

أعـــلـــنـــت شـــركـــة »إيــــمــــرســــون« الــعــاملــيــة 
املـــــتـــــخـــــصـــــصـــــة يف مـــــــجـــــــال تــــكــــنــــولــــوجــــيــــا 
 )Emerson( األتـــمـــتـــة والـــربمـــجـــيـــات
ــــٍة جــــــــديــــــــدة مـــن  ــــمــــــوعــ عــــــــن إطـــــــــــــاق مــــــجــ
 ،»RXi« شاشات العرض الصناعية

ُــــــــنــــــــتــــــــجــــــــات الــــــحــــــاســــــوبــــــيــــــة الـــــلـــــوحـــــيـــــة  وامل
ألغراض املراقبة والعرض.

وأضــــــافــــــت أن الـــتـــصـــمـــيـــم الـــقـــابـــل 
ــــكـــــل أســـــــــــاس مـــنـــصـــات  ــــايـــــرة ُيـــــشـ ــُمـــــعـ ــ ــلـ ــ لـ
الـــعـــرض الــصــنــاعــيــة، مـــا يــتــيــح اخــتــيــار 

اإلعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدادات املــــــــــــنــــــــــــاســــــــــــبــــــــــــة ألغـــــــــــــــــــــــراض 
االســـــــــــتـــــــــــخـــــــــــدام، وبـــــــــالـــــــــتـــــــــايل الــــــــحــــــــد مــــن 
تـــــــــــــكـــــــــــــالـــــــــــــيـــــــــــــف اســـــــــــــــــــتـــــــــــــــــــخـــــــــــــــــــدام وصــــــــــــيــــــــــــانــــــــــــة 

التجهيزات. 
دبي ■ اإلمارات اليوم

»إيمرسون« ُتطلق شاشات عرض 
قابلة للُمعايرة للمنشآت الصناعية

نصائح

النظارة الجديدة تتمتع بالعديد 
من التحسينات المتعلقة 

بإعدادات الصوت. ■من المصدر

كابل فردي للطاقة
تم االستغناء في النظارة الجديدة عن الكابل المزدوج، 

واالعتماد على الكابل الفردي، لتوصيل الطاقة عبر منفذ »يو 
إس بي سي«، كما تم إتاحة فصل الكابالت وتوصيلها مباشرة 

للنظارة، لتكون أكثر راحة أثناء االستخدام، وجرى كذلك تعديل 
التشطيب الخارجي للنظارة، سواء من حيث التصميم أو المواد 

المستخدمة، لتسهيل التنظيف.
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طــــالــــبــــت الــــنــــجــــمــــة الــــعــــاملــــيــــة بـــيـــونـــســـيـــه 
بــــــــــــــ»الـــــــــــــعـــــــــــــدالـــــــــــــة« لـــــــــــــجـــــــــــــورج فــــــــلــــــــويــــــــد، 
األمـــــــــريك الــــــــذي قـــــى يف مـــديـــنـــة 
مينيابوليس خالل توقيفه من 
جـــــــانـــــــب الــــــــشــــــــرطــــــــة، داعـــــــــيـــــــــة إىل 
املــــشــــاركــــة يف عـــريـــضـــة حـــصـــدت 
أكرث من سبعة ماليني توقيع.

وقـــالـــت املــغــنــيــة يف تسجيل 
مـــــــــصـــــــــور مــــــمــــــتــــــد عــــــــــى 50 ثــــــانــــــيــــــة، 
نــــــــــــــــشــــــــــــــــرتــــــــــــــــه عــــــــــــــــــــــــر حــــــــــــــســــــــــــــابــــــــــــــهــــــــــــــا عــــــــى 
»إنـــــــــســـــــــتـــــــــغـــــــــرام«، الـــــــــــــــذي لــــــــديــــــــه 147 
مليون متابع »نــريــد العدالة لجورج 
ــلـــــويـــــد. لــــقــــد شــــهــــدنــــا جــــمــــيــــعــــاً عــى  ــ فـ
ــــنـــــهـــــار. نــحــن  مـــقـــتـــلـــه يف وضـــــــح الـ

محطمون ونشعر باالشمئزاز«.
وأكدت املغنية البالغة 38 عاماً: 
»ال يمكننا غض الطرف عما يحصل. 
جورج فرد من عائلتنا، ألنه أمريك. 
لــــــقــــــد شــــــهــــــدنــــــا عـــــــــى الــــــكــــــثــــــر مـــــــــن هــــــذه 
الـــــــــــجـــــــــــرائـــــــــــم الـــــــعـــــــنـــــــيـــــــفـــــــة مـــــــــــــن دون أي 

تبعات«.
ووضـــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــت بـــــــــــــيـــــــــــــونـــــــــــــســـــــــــــيـــــــــــــه عــــــــى 
صفحتها يف »إنستغرام« رابطاً يحيل 
إىل مـــوقـــعـــهـــا الــــرســــمــــي الــــــــذي نـــشـــرت 
عليه صــورة لــجــورج فلويد مــع وسم 
ــــيـــــع  ــــتـــــطـ نـــــسـ بــــــــــــريــــــــــــذ« )ال  »وي كــــــــــانــــــــــت 
الـــــتـــــنـــــفـــــس(، يف إشــــــــــــارة إىل الــــكــــلــــمــــات 
األخـــــــــــرة الـــــتـــــي نــــطــــق بــــهــــا فــــلــــويــــد لــــدى 
ــــان يــــدوس  تـــوســـلـــه الــــشــــرطــــي الـــــــذي كــ
بركبته عى عنقه ليك يرتك له مجاالً 

للتنفس.
وجمعت العريضة املنشورة عر 
مــــــوقــــــع »تــــــــشــــــــايــــــــنــــــــج.أورغ« لـــلـــمـــطـــالـــبـــة 
بــــــــالــــــــعــــــــدالــــــــة لـــــــفـــــــلـــــــويـــــــد، والـــــــــــتـــــــــــي دعـــــــت 

بيونسيه متابعيها للمشاركة فيها، 
أكـــــــــــــــرث مـــــــــــن ســــــبــــــعــــــة مـــــــــاليـــــــــني تــــــوقــــــيــــــع، 
لــتــصــبــح تـــالـــيـــاً الــعــريــضــة الـــتـــي تــحــصــد 
ــــــع يف تــــــاريــــــخ  ــيـ ــ ــ ــــواقـ ــ ــتـ ــ ــ أكـــــــــــر عـــــــــــدد مـــــــــن الـ
املـــوقـــع. ونـــالـــت الــعــريــضــة دعـــمـــاً أيــضــاً 
ــــهـــــم أريــــــــانــــــــا  ــنـ ــ ــيـ ــ مـــــــــن نــــــــجــــــــوم آخــــــــــريــــــــــن، بـ

غراندي وكاردي بي.
ورفـــــــع نــــجــــوم أمــــركــــيــــون آخـــــرون 
أصــــــــواتــــــــهــــــــم لـــــلـــــتـــــنـــــديـــــد بـــــــــظـــــــــروف وفـــــــــاة 

جورج فلويد.
وكتبت ريهانا، يف رسالة نشرتها 
عر حسابها عى »إنستغرام« مرفقة 
ــــويــــــد »يف األيـــــــــــام  ــلــ ــ بــــــــصــــــــورة لــــــــجــــــــورج فــ
األخــــرة شــعــرت بــأنــنــي لــم أعـــد قـــادرة 
عــــى تـــحـــمـــل كـــمـــيـــة الــــيــــأس والـــغـــضـــب 
والحزن التي شعرت بها«. وأضافت 
»ديــــــــــــريــــــــــــك شــــــــوفــــــــني يـــــــســـــــكـــــــنـــــــنـــــــي!«، يف 
إشارة إىل الشرطي املتهم بالقتل غر 

العمد يف القضية.
واشنطن ■ أ.ف.ب

دعت إلى المشاركة في عريضة حصدت 
7 ماليين توقيع

تــــــــــــويف املـــــــمـــــــثـــــــل الـــــــــريـــــــــطـــــــــاين مـــــايـــــكـــــل 
أنجيليس، املعروف بأداء صوت 
مــســلــســل »تــومــاس أنــد فــريــنــدز«، 
أول مــــــن أمــــــــس، عــــــن عــــمــــر يـــنـــاهـــز 
76 عــــامــــاً، حــســبــمــا أفـــــادت وكـــالـــة 

أنـــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــاء بـــــــــــــــــــــــــــــــــــرس أســــــــــــــوســــــــــــــيــــــــــــــشــــــــــــــن 
الــريــطــانــيــة.

ــــيـــــل  ــــلــــــت الـــــــوكـــــــالـــــــة عــــــــن وكـ ــــقــ ونــ
أعــــــــــمــــــــــال املـــــــمـــــــثـــــــل قـــــــــولـــــــــه إنـــــــــــــه مـــــــات 
فـــجـــأة أثـــنـــاء وجــــوده يف املـــنـــزل مــع 

زوجــتــه. وتــوىل املــمــثــل، املــولــود يف 
ــــربــــــول، أداء دور الـــــقـــــصـــــاص  ــــفــ ــيــ ــ لــ
بـــعـــد عـــضـــو فـــريـــق الــبــيــتــلــز الـــســـابـــق 
ريـــــــــــــــنـــــــــــــــجـــــــــــــــو ســـــــــــــــــــتـــــــــــــــــــار يف مــــــــســــــــلــــــــســــــــل 
»تـــــــــــومـــــــــــاس ذي تــــــــانــــــــك إنــــــــجــــــــن أنـــــــد 

فــريــنــدز« يف عــام 1991.
كــمــا اشــتــهــر أنــجــيــلــيــس بــأدائــه 
دور أرين يف الــــدرامــــا الــتــلــفــزيــونــيــة 

»ســبــتــمــر ســونــج«.
لندن ■ د.ب.أ

ًمايكل أنجيليس يرحل 
عن 76 عاما

ديانا أيوب ■ دبي 

ال يـــحـــمـــل املــــخــــرج واملـــمـــثـــل الــــســــوري، 
حاتم عــي، نظرة متفائلة عــن وضع 
الدراما السورية، إذ يراها تمر بأسوأ 
مراحلها عى اإلطالق، ألن العمل يف 
الــــــــدرامــــــــا بـــــســـــوريـــــة يــــــواجــــــه الــــكــــثــــر مــن 
املـــــــشـــــــكـــــــالت الـــــــتـــــــي خــــلــــفــــتــــهــــا الـــــــحـــــــرب، 
وأثـــــرت ســلــبــاً يف كـــل الــصــنــاعــات، بما 

يف ذلك صناعة الدراما. 
وتــطــرق حاتم عــي يف حــواره مع 
»اإلمارات اليوم« إىل صناعة السينما 
والــــــــــدرامــــــــــا ومــــشــــكــــالتــــهــــمــــا يف الــــعــــالــــم 
الـــعـــربـــي بــشــكــل عــــــام، مــــشــــراً إىل أنـــه 
ــــنـــــدا،  ــــــن فــــيــــلــــمــــه األخــــــــــر يف كـ ــــتـــــهـــــى مـ انـ
وهو بعنوان »سالم بالشوكوالتة«، 
والـــــــــــــــــــذي صــــــــــــــــّور تـــــــحـــــــت إدارة املـــــــخـــــــرج 

الكندي جوناثان كيرث. 
ــــان الــــــــــســــــــــوري واقــــــــع  ـــنـــ ــ ـــفــ ــ وشــــــــّبــــــــه الــ
الــــــــدرامــــــــا يف بـــــلـــــده بــــــواقــــــع أي صـــنـــاعـــة 
»فالحرب دمرت كل الصناعات، بما 
فـــيـــهـــا الـــــــدرامـــــــا، فـــاملـــســـلـــســـل الــــســــوري 
يــكــاد يــخــتــفــي، وداخـــــل الـــوطـــن هــنــاك 
مجموعة مخرجني يحاولون تقديم 
تـــــــجـــــــارب ولــــــكــــــن لـــــيـــــس هــــــنــــــاك تــــمــــويــــل 
وإمـــــــــــكـــــــــــانـــــــــــات ومـــــــــســـــــــاحـــــــــة كــــــــافــــــــيــــــــة مــــن 
الــحــريــة، وكــل ذلــك يــؤدي إىل تراجع 
الـــدرامـــا الــتــي تــعــد يف أســـوأ حــاالتــهــا«. 
ونفى أن تنطبق مقولة اإلبـــداع يولد 
مــن رحـــم املــعــانــاة عــى الـــدرامـــا »فــهــذا 
قـــــــد يــــنــــطــــبــــق عـــــــى الــــــفــــــنــــــون الــــــفــــــرديــــــة، 
كالكتابة والرسم واملوسيقى، ولكن 
ليس عى الفنون التي تحمل بجانب 
ــتــــــاج إىل تــــمــــويــــل  ــ ــــحــ ــــــة، تــ ــــاعـ ــ ــنـ ــ ــ ــــا صـ ــــهـ ــنـ ــ مـ
واستقرار وشروط كثرة هي بطبيعة 
الـــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــال غـــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــتـــــــــــــــــوافـــــــــــــــــرة يف زمـــــــــــــن 

الصراعات والحروب«. 
وأضـــــــــاف »كـــــــــاذب مـــــن يــــدعــــي أنــــه 
يمكن أن يعمل مــن دون تــنــازالت يف 
ـــــا الــــســــوريــــة  ـــــدرامـ ــــالـ هـــــــذه الـــــــظـــــــروف، فــ
تكاد تختفي، وكثرون من العاملني 
ــيــــــشــــــون يف الــــــشــــــتــــــات،  ــ ــــعــ يف املـــــــــجـــــــــال يــ
ويــــــــعــــــــمــــــــلــــــــون يف بــــــــيــــــــئــــــــات غــــــــــــر الـــــبـــــيـــــئـــــة 
الـــــســـــوريـــــة، يف مــــحــــاولــــة لـــلـــتـــأقـــلـــم مــع 
املــرحــلــة، وهـــذا بالتأكيد عــى حساب 
الــــــخــــــيــــــارات، وعـــــــى حـــــســـــاب الـــصـــنـــعـــة 
الفنية، ومحظوظ ذلك املخرج الذي 
يــــجــــد مـــــشـــــروعـــــات تــــنــــاشــــد تـــطـــلـــعـــاتـــه، 

وتحايك املناخات التي يفتقدها«.

مسلسالت رمضان
عــــــن ارتـــــــبـــــــاط الــــــــدرامــــــــا بــــشــــهــــر رمــــضــــان 
الكريم، والــتــزام اإلنــتــاج بـــ30 حلقة، 

اعتر حاتم عي أنه توجد محاوالت 
لــلــخــروج مــن هـــذا الــســيــاق الـــدرامـــي، 
إذ أنـــتـــجـــت أعــــمــــال مــــن 10 حـــلـــقـــات، 
ولكن هذا لن يلغي وجود املسلسل 
الـــــــرمـــــــضـــــــاين، فـــــــعـــــــادة إنـــــــتـــــــاج الـــــــدرامـــــــا 
الرمضانية يرتبط بالتسويق، واليوم 
بدأت اإلعالنات تتسرب إىل منصات 
أخــــــرى، وهـــــذا شــجــع صـــنـــاع األعـــمـــال 
عــــــــــى الـــــــــــذهـــــــــــاب إىل تـــــــلـــــــك املـــــــنـــــــصـــــــات، 

وستزداد مع الوقت. 
ولفت إىل أن »وجود أجزاء عدة 
لــــــلــــــمــــــســــــلــــــســــــل جــــــــــــــــــزء مـــــــــــــن الـــــــصـــــــنـــــــاعـــــــة 
الــــــــدرامــــــــيــــــــة، ومـــــــــوجـــــــــود يف الــــــــخــــــــارج، 
ــّبــــل الــــجــــمــــهــــور، فــــطــــاملــــا أنــــه  ويــــتــــبــــع تــــقــ
مستعد للمشاهدة والعمل يحصل 
عـــــــى اإلعــــــــــــــالن فــــيــــمــــكــــن إنـــــــتـــــــاج أجـــــــــزاء 
ــــنـــــه، فــــاملــــعــــيــــار هــــــو الــــبــــيــــع، والــــعــــائــــد  مـ
املــــــــــــــــــــادي أيــــــــــضــــــــــاً هــــــــــو تــــــعــــــبــــــر عــــــــــن عـــــــدد 

املشاهدات«. 
ــــاتـــــم  وحــــــــــــــول الـــــســـــيـــــنـــــمـــــا، قـــــــــــال حـ
عـــــــي، إن »قـــــــــوة الـــســـيـــنـــمـــا األمــــركــــيــــة 
تكمن يف كون العالم كله عبارة عن 
ســوق لهذا املنتج، ومــن هــذا املنطلق 
ــــريـــــــة  ــ ــــــصـ أيـــــــــــضـــــــــــاً تــــــســــــتــــــمــــــد الــــــســــــيــــــنــــــمــــــا املـ
قــوتــهــا، فــهــنــاك 100 مــلــيــون مشاهد 
مــصــري، إضــافــة إىل الــســوق العربية 
كــــلــــهــــا، والــــســــيــــنــــمــــا الــــهــــنــــديــــة كــــذلــــك، 
هذه األنواع من السينما لها أسواق، 
ولهذا تحولت إىل صناعة«. وأضاف: 
»أمام سيطرة الفيلم األمريك، نجد 
أن الــســيــنــمــا األوروبــــيــــة لــهــا مــشــكــالت 
تكاد تتشابه مع مشكالتنا العربية، 
ولـــــــهـــــــذا نـــــحـــــن بـــــحـــــاجـــــة إىل مــــقــــومــــات 
أخـــــــــــــــــــــــــــرى، ومــــــــــــــــــن هـــــــــنـــــــــا تــــــــنــــــــبــــــــع أهــــــمــــــيــــــة 
املــــــــبــــــــادرات االجــــتــــمــــاعــــيــــة والـــحـــكـــومـــيـــة 
وصناديق الدعم وورش العمل التي 
تــــــــنــــــــاقــــــــش مـــــــشـــــــكـــــــالتـــــــهـــــــا وتـــــســـــتـــــخـــــلـــــص 
الـــــــــحـــــــــلـــــــــول، فـــــــفـــــــي الـــــــنـــــــهـــــــايـــــــة الــــــنــــــشــــــاط 
ــــنـــــشـــــاط  الـــــســـــيـــــنـــــمـــــايئ هــــــــو جـــــــــــزء مــــــــن الـ

االجتماعي، وهــو تعبر عن 
حالة املجتمع وتطورها 

وانــخــراطــهــا يف حــوار 
حـــــــــــــــــــــــــــــــضـــــــــــــــــــــــــــــــاري مـــــــــــع 

املـــجـــتـــمـــعـــات األخـــــــــرى، وبــــالــــتــــايل هـــذه 
الــــــصــــــنــــــاعــــــة ال تــــــتــــــحــــــدد أهـــــمـــــيـــــتـــــهـــــا مـــن 
العائد االقتصادي، فاألخر هو أحد 
جــوانــب ومــكــتــســبــات هـــذه الــصــنــاعــة، 
ــــبـــــعـــــد االقـــــتـــــصـــــادي  ــــا تـــــتـــــجـــــاوز الـ ــــهــ إذ إنــ
بأبعاد مجتمعية حضارية وسياسية 

وإنسانية«. 

إرادة تطوير
عـــــــــــــــــن الـــــــــــصـــــــــــنـــــــــــاعـــــــــــة الـــــــــســـــــــيـــــــــنـــــــــمـــــــــائـــــــــيـــــــــة يف 
اإلمـــــــــــــــــــارات، والـــــــتـــــــي كــــــانــــــت لـــــــه تـــجـــربـــة 
ــــــهـــــــا، نـــــــــــــوه حــــــــاتــــــــم عــــــــــي إىل وجــــــــــود  ــيـ ــ ــ فـ
اإلرادة لــــتــــطــــويــــر الــــــقــــــطــــــاع: »شـــــهـــــدت 
اإلمارات والدة مهرجانني عمالقني، 
قـــــــدمـــــــا إســـــــهـــــــامـــــــات كـــــــبـــــــرة يف صــــنــــاعــــة 
السينما املحلية والعربية مــن خالل 
صــــــنــــــاديــــــق الـــــــــدعـــــــــم، ولــــــــأســــــــف يف عـــز 
ـــــاك  ــنــ ــ ــ تــــــــألــــــــق املـــــــهـــــــرجـــــــانـــــــني تــــــــوقــــــــفــــــــا، وهـ
ــــلـــــق تــــــظــــــاهــــــرات بــــديــــلــــة،  مــــــــحــــــــاوالت خـ
ومـــنـــهـــا )فـــيـــلـــم يف الــــصــــحــــراء( املـــتـــوجـــه 

لصناع األفالم اإلماراتيني«. 
ــــفــــــت إىل أن اإلمــــــــــــــــارات تــــحــــوي  ولــ
صــاالت عــرض كثرة نسبياً، فيما لو 
قورنت ببلدان عربية كتونس ولبنان 
وسورية، عــالوة عى تنوع الجمهور 
يف اإلمارات، الذي يعد ميزة إيجابية 
قد تحمل تأثرات سلبية عى الفيلم 
املحي، ولهذا يواجه تحديات كبرة، 
مـــنـــهـــا الــــجــــمــــهــــور، وكــــيــــفــــيــــة الـــــوصـــــول 
إلــــــيــــــه، ومــــخــــاطــــبــــة الــــجــــمــــهــــور املــــتــــنــــوع 
والعاملي دون التخي عن خصوصية 

املـــــــــجـــــــــتـــــــــمـــــــــع، وكـــــــــــيـــــــــــف يـــــمـــــكـــــن 
إيـــــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــــاد املــــــــــــــــــوضــــــــــــــــــوعــــــــــــــــــات 

واألشكال التي تروي 

هذه املوضوعات، ألن السينما تحرز 
تــطــورات كــبــرة عــى صعيد الخطاب 
وتـــــــقـــــــنـــــــيـــــــات الـــــــــقـــــــــص والــــــــــــــعــــــــــــــرض، مــــع 
الـــــــــــــــــرتكـــــــــــــــــيـــــــــــــــــز عـــــــــــــــــــــى املـــــــــــــــــــضـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــون، ألن 
الخصوصية هي الطريق الوحيد إىل 

العاملية. 
ــــزنـــــه لـــغـــيـــاب  وأعــــــــــرب عــــــي عــــــن حـ
الــصــنــاعــة الــســيــنــمــائــيــة يف ســـوريـــة، إذ 
يـــــــجـــــــد مــــــتــــــنــــــفــــــســــــاً يف الــــــــــــــــدرامــــــــــــــــا، الــــــتــــــي 
وصــــــــفــــــــهــــــــا بـــــــالـــــــصـــــــنـــــــاعـــــــة الــــــجــــــمــــــاهــــــريــــــة 
الــشــعــبــيــة، مـــشـــراً إىل أنـــه هــنــا تكمن 
قوتها ونقطة ضعفها أيضاً، فضمن 
إطــار الشعبوية تبقى الــدرامــا عصية 
عــــى الـــتـــطـــويـــر، عــــى خـــــالف الــســيــنــمــا 
الـــــتـــــي تــــعــــد مــــنــــصــــة أكــــــــر لــــلــــطــــرح عــى 
صـــــعـــــيـــــد املـــــــضـــــــمـــــــون والـــــــشـــــــكـــــــل »فـــــفـــــي 
ــــار الــــــجــــــمــــــهــــــور، بـــيـــنـــمـــا  ــتــ ــ ــــا نــــــخــ ــــنـــــمـ ــــيـ الـــــسـ
الــــــــــتــــــــــلــــــــــفــــــــــزيــــــــــون يــــــــــتــــــــــوجــــــــــه إىل شــــــــــرائــــــــــح 
اجتماعية مختلفة، ولــكــل األعــمــار، 
والخطاب يجب أن يكون مبسطاً يك 
يلقى اإلجماع، والبد من أخذ الحذر 
يف طــــرح املـــوضـــوعـــات، خــصــوصــاً أنــنــا 

ندخل البيوت، وهناك 
شـــــــــــــــــــــــــــــــــروط لــــــــــهــــــــــذه 

الضيافة«. 

ين من صّناع الدراما الشامية يعيشون في الشتات أكد أن كثير

حاتم علي: المسلسل السوري يكاد يختفي
داخل سورية هناك مجموعة مخرجين يحاولون تقديم 

تجارب ولكن ليس هناك تمويل وإمكانات.

الفيلم اإلماراتي يواجه تحديات، منها الجمهور المتنوع، 
وكيفية الوصول إليه دون التخلي عن الخصوصية.

بيونسيه: ال يمكننا 
غض الطرف عما 
حصل. ■أرشيفية

بيونسيه: ريهانا: 

»في األيام 
األخيرة شعرت
بأنني لم أعد 

قادرة على تحمل 
كمية اليأس«.

»لقد شهدنا 
 على مقتله 

ً
جميعا

في وضح 
النهار. 

نحن محطمون«

بيونسيه عن جورج 
فلويد: نريد العدالة

»سالم بالشوكوالتة«
انتهى حاتم علي من تصوير 

فيلم »سالم 
بالشوكوالتة«، وهو من 

إخراج الكندي جوناثان كيثر، 
ويتحدث عن عائلة سورية 
هربت من الحرب إلى كندا. 
وقال علي عن دوره في 
الفيلم: »ألعب دور األب 
 
ً
الذي كان يمتلك معمال

للشوكوالتة، وحاول إعادة 
التجربة في كندا، واستطاع 
النجاح بتأسيس )شوكوالتة 
السالم(، التي تحدث عنها 

رئيس الوزراء الكندي، ورواد 
الفضاء حملوها إلى 

الفضاء، فهي قصة نجاح 

حقيقية«. 
وأضاف أن اإلنتاج كندي 

يضم ممثلين كنديين 
 التجربة 

ً
وسوريين، واصفا

بكونها لم تشعره بالغربة، 
كما أن مقاربة الموضوع 

تمت من خالل السخرية 
والطرافة، دون شعارات 

كبيرة وميلودراما أو 
كليشيهات. 

وعن العمل تحت إدارة 
مخرج، لفت إلى أن هذا 

يعني إيمانه بالمخرج، 
وبالتالي يخلع رداء المخرج، 

ويقوم بدوره كممثل 
للوصول إلى ما يريده اآلخر، 
: »يغلب المخرج على 

ً
مضيفا

شخصيتي أكثر من الممثل، 
فالممثل جزء من العمل 

الفني، وهو جزء مهم، 
 واألكثر 

ً
واألكثر ظهورا

 لنتائج العمل 
ً
حصدا

الفني، ولكن تبقى 
حدود إبداعات الممثل 

محصورة بحدود 
الشخصية، فالعمل الفني 
تعود ملكيته للمخرج، وقد 

تنازلت عن األضواء وما 
تقدمه من مغريات في 

سبيل الحصول على وسيلة 
تتيح لي التعبير عن 

نفسي«.

حاتم علي: محظوظ ذلك 
المخرج الذي يجد مشروعات 

تناشد تطلعاته وتحاكي 
المناخات التي يفتقدها.   

■تصوير: أحمد عرديتي
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ــــزة  ــ ــــائـ ــ ــــجـ ــ ــــــت األمـــــــــــــانـــــــــــــة الـــــــــعـــــــــامـــــــــة لـ ــــفـ ــ ــــــشـ كـ
حـــــــــــمـــــــــــدان بـــــــــــن مــــــحــــــمــــــد بـــــــــــن راشـــــــــــــــــد آل 
مـــكـــتـــوم الـــدولـــيـــة لــلــتــصــويــر الـــضـــويئ، 
عـــــــــن الـــــــفـــــــائـــــــزيـــــــن بـــــــالـــــــجـــــــوائـــــــز الــــــخــــــاصــــــة 
للدورة التاسعة للجائزة، التي كانت 
بـــــــعـــــــنـــــــوان »املــــــــــــــــــــــاء«، إذ شـــــــهـــــــدت هــــــذه 
الـــــــــــــــــــــــــــــدورة تـــــــــقـــــــــديـــــــــم ثـــــــــــــــــاث فـــــــــــئـــــــــــات مـــــن 
الـــجـــوائـــز الـــخـــاصـــة هــــي: جـــائـــزة ُصـــّنـــاع 
املـــــــــحـــــــــتـــــــــوى الـــــــــــفـــــــــــوتـــــــــــوغـــــــــــرايف، وجــــــــــائــــــــــزة 
الــشــخــصــيــة/  املــؤســســة الــفــوتــوغــرافــيــة 
الـــواعـــدة، بــجــانــب الــجــائــزة التقديرية 
التي ُتمنح للمصورين الذين أسهموا 
بـــشـــكـــل إيــــجــــابــــي يف صـــنـــاعـــة الـــتـــصـــويـــر 

الفوتوغرايف.
وفــاز بالجائزة التقديرية للدورة 
الــــتــــاســــعــــة، املــــــصــــــور األمـــــــــــريك مـــايـــكـــل 
يـــــــامـــــــاشـــــــيـــــــتـــــــا، ملـــــــؤلـــــــفـــــــاتـــــــه وإســـــــهـــــــامـــــــاتـــــــه 
ــيــــــزة يف مـــــجـــــاالت  ــ ــــمــ الـــــفـــــوتـــــوغـــــرافـــــيـــــة املــ
الـــــــــتـــــــــوثـــــــــيـــــــــق الــــــــــتــــــــــاريــــــــــخــــــــــي لـــــــــــــقـــــــــــــارة آســـــــيـــــــا 

ودراساته املستفيضة عنها.
أمـــــــــــــــــــا جــــــــــــــائــــــــــــــزة ُصـــــــــــــــــّنـــــــــــــــــاع املــــــــحــــــــتــــــــوى 
الـــــفـــــوتـــــوغـــــرايف، فـــُمـــنـــحـــت لـــلـــمـــهـــرجـــان 
الدويل للتصوير »إكسبوجر«، الذي 
ُيــــعــــّد بـــمـــثـــابـــة تـــظـــاهـــرة فـــنـــيـــة مـــتـــجـــددة 
ومــــــــــؤثــــــــــرة يف مـــــجـــــتـــــمـــــعـــــات املــــــصــــــوريــــــن 
الـــدولـــيـــة، وشــــــارك فــيــهــا أكــــر مـــن 15 

ألف مشارك من 31 دولة.
ومـــــــــنـــــــــحـــــــــت جـــــــــــــائـــــــــــــزة الــــــشــــــخــــــصــــــيــــــة 
الـــــفـــــوتـــــوغـــــرافـــــيـــــة الـــــــــواعـــــــــدة لــــلــــمــــصــــورة 
غــولــشــان خـــان، مــن جــنــوب إفريقيا، 
ــيـــــة تــــــعــــــّن مـــــــن قـــبـــل  ــ ــــقـ ــــريـ وهـــــــــي أول إفـ
وكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة »فــرانــس 
برس«. وُنِشَرت أعمالها يف )نيويورك 
تـــايـــمـــز وواشـــنـــطـــن بـــوســـت ونـــيـــو بــرتــل 
ـــــة إىل  ــــافــ ــ وجــــــــــارديــــــــــان ولـــــــومـــــــونـــــــد(، إضـ
)فاينانشيال تايمز، إل بايس، وول 

سرتيت جورنال( وغرها.

داعم لإلبداع العالمي
عـــــن فــــــوز املــــهــــرجــــان الـــــــــدويل لــلــتــصــويــر 
)إكـــســـبـــوجـــر( بـــجـــائـــزة ُصــــّنــــاع املــحــتــوى 

الفوتوغرايف، أّكد الشيخ سلطان بن 
أحـــــــمـــــــد الــــــقــــــاســــــمــــــي، رئـــــــيـــــــس مـــجـــلـــس 
الــــــــشــــــــارقــــــــة لــــــــــإعــــــــــام، أهــــــمــــــيــــــة جــــــائــــــزة 
حــمــدان بــن محمد الــدولــيــة للتصوير 
ــــيــــــة  الـــــــضـــــــويئ يف دعـــــــــم الــــبــــيــــئــــة اإلبــــــداعــ
الــــــــعــــــــاملــــــــيــــــــة، وتــــــــرســــــــيــــــــخ مـــــــكـــــــانـــــــة دولـــــــــــة 
اإلمارات، كحاضنة للثقافة والفنون 
واإلبداع. وأعرب عن شكره للقائمن 
ــــيـــــار »إكــــســــبــــوجــــر«  ــــتـ عــــــى الـــــجـــــائـــــزة الخـ
ضــمــن الــفــئــة الــفــائــزة بــُصــّنــاع املــحــتــوى 
الـــفـــوتـــوغـــرايف املــمــيــز لـــلـــدورة الــتــاســعــة 
مــن الــجــائــزة الــتــي ُتــشــكــل حـــافـــزاً ملــزيــد 
مــــن الـــعـــطـــاء، وتـــعـــزيـــز الــتــنــافــســيــة يف 

قطاع التصوير.
وأضاف رئيس مجلس الشارقة 
لـــــــــــــــإعـــــــــــــــام أن »املـــــــــــــــهـــــــــــــــرجـــــــــــــــان الــــــــــــــــــــدويل 
لـــلـــتـــصـــويـــر، الــــــذي أطـــلـــق أربــــــع دورات 
ــــــر  ــــاهـ ــ ــــــشـ مـــــــــــتـــــــــــواصـــــــــــلـــــــــــة، بــــــــــمــــــــــشــــــــــاركــــــــــة مـ
ــّنـــــاع الــــصــــورة اإلبـــداعـــيـــة  ــ الـــتـــصـــويـــر وُصـ
والهواة واملوهوبن من مختلف دول 

الـــــعـــــالـــــم، يــــــــأيت ضــــمــــن بــــــرامــــــج املـــكـــتـــب 
اإلعــــامــــي لــحــكــومــة الـــشـــارقـــة املــكــّمــلــة 
لـــلـــمـــشـــهـــد الــــثــــقــــايف إلمــــــــــارة الــــشــــارقــــة، 
لـــــــنـــــــشـــــــر الــــــــــــوعــــــــــــي بـــــــأهـــــــمـــــــيـــــــة الــــــــــــصــــــــــــورة، 
ودورهـــــــــــــــــــــــــــــــا يف الــــــــــــــــحــــــــــــــــراك الـــــــــحـــــــــضـــــــــاري 

والتقارب الثقايف واملعريف«.
ونــــــّوه الـــشـــيـــخ ســـلـــطـــان بــــن أحــمــد 
ــــيـــــة الــــفــــعــــالــــيــــات  الـــــقـــــاســـــمـــــي، إىل أهـــــمـ
الــــداعــــمــــة لـــقـــطـــاع الـــتـــصـــويـــر يف تـــبـــادل 
الـــخـــرات، وتــشــجــيــع املــبــدعــن ودعــم 
ــــافــــــس وتــــنــــمــــيــــة  ــنــ ــ ــتــ ــ ــــز الــ ــ ــــزيـ ــ ــــعـ ــ الــــــــــهــــــــــواة وتـ
ــــــر، كـــــــــــون الـــــــصـــــــورة  ــــويـ ــ ــــــصـ ــتـ ــ ــ مــــــــــهــــــــــارات الـ
ُتشّكل الذاكرة البصرية للمجتمعات 
اإلنــســانــيــة وتــفــّوقــت عــى الــكــلــمــات يف 
ــــقــــــل األحــــــــــــــــــــداث، وإظـــــــــهـــــــــار الــــحــــقــــائــــق  نــ

وتوثيقها وتوصيل الرسائل.

تكريم المسيرة
مـــــن جــــهــــتــــه، قـــــــال مــــايــــكــــل يـــامـــاشـــيـــتـــا: 
»أعتر الجائزة تكريماً ملسريت املهنية 

الـــتـــي تــبــلــغ 40 عــــامــــاً، عـــمـــلـــُت خــالــهــا 
ــــــن  ــــاكـ ــ عــــــــى تــــســــلــــيــــط الــــــــضــــــــوء عــــــــى األمـ
واألشـــــــــــخـــــــــــاص والــــــــثــــــــقــــــــافــــــــات، الـــــــتـــــــي ال 
يــــــــمــــــــكــــــــن رؤيـــــــــــتـــــــــــهـــــــــــا بــــــــطــــــــريــــــــقــــــــة أخــــــــــــــــــرى، 
ومــشــاركــة هـــذه الــصــور مــع الجمهور 
ــــيـــــفـــــاً:  يف كــــــــل أنــــــــحــــــــاء الــــــــعــــــــالــــــــم«، مـــــضـ
»كــُمــعــّلــم، كــانــت مهمتي هــي تحفيز 
وإلــــــــهــــــــام املــــــصــــــوريــــــن اآلخــــــــريــــــــن لــــــروايــــــة 

ــــرؤيــــــة ومـــنـــظـــور  قـــصـــصـــهـــم الـــــخـــــاصـــــة بــ
فـــريـــديـــن. ومــمــن لــجــائــزة حـــمـــدان بن 
محمد الدولية للتصوير، ليس فقط 
للرتويج لهذا الفن، لكن ملهمتهم يف 
تشجيع ودعم مجموعة متنوعة من 
املــــصــــوريــــن، لـــقـــد نـــجـــحـــوا يف احــتــضــان 
جــمــيــع املــــواهــــب والـــعـــقـــول اإلبـــداعـــيـــة 

من جميع أنحاء العالم«.
بينما قالت غولشان خان: »إنني 
محظوظة جداً بالفوز، وما يجعلني 
أشــعــر بقيمة فــوزي أكــر هــو تقديري 
الـــــكـــــبـــــر لــــــجــــــائــــــزة حــــــــمــــــــدان بــــــــن مـــحـــمـــد 
الـــــدولـــــيـــــة لــــلــــتــــصــــويــــر، ذلـــــــك أين أعـــتـــر 
ــــر الـــــــتـــــــي تــــتــــطــــلــــُب  ــــتــــــصــــــويــ ــــقــــــات الــ ــــابــ مــــــســ
اشرتاكاً مالياً مسابقات إقصائية، ال 
تـــــــعـــــــكـــــــس حــــــقــــــيــــــقــــــة املـــــــــــــواهـــــــــــــب وقـــــيـــــمـــــة 
أعـــمـــالـــهـــم. وأتـــــشـــــّرف بـــالـــحـــصـــول عــى 
ــــــن هـــــــــذه املــــــؤســــــســــــة، الــــتــــي  ــــتـــــكـــــريـــــم مـ الـ
تــــــــــرعــــــــــى الـــــــجـــــــمـــــــيـــــــع وتــــــــــــزيــــــــــــل الــــــــعــــــــوائــــــــق 
أمامهم للوصول للفرص العادلة«. 

ــــفــــــوز ســــيــــقــــّدم لــهــا  وأشــــــــــــارت إىل أن الــ
حــــافــــزاً ملـــواصـــلـــة رســـالـــتـــهـــا يف عــمــلــهــا، 
ــــتـــــمـــــحـــــور جــــــوهــــــرهــــــا حــــــــــول مـــــّد  الــــــــــــذي يـ
جــــــســــــور الــــــتــــــواصــــــل الـــــحـــــضـــــاريـــــة وســـــــّد 

الفجوات بن الشعوب.

إسهامات ثمينة
مـــــــــــن نــــــــاحــــــــيــــــــتــــــــه، قـــــــــــــــال األمــــــــــــــــــن الــــــــعــــــــام 
لـــــــلـــــــجـــــــائـــــــزة، عـــــــــي خـــــلـــــيـــــفـــــة بـــــــــن ثــــــالــــــث: 
»ســـــــــــــــعـــــــــــــــداء بـــــــــــــــاإلعـــــــــــــــان عـــــــــــــن فـــــــائـــــــزيـــــــنـــــــا 
ــــز الــــــخــــــاصــــــة لــــــهــــــذه الــــــــــــــدورة،  ــــوائــ ــــالــــــجــ بــ
الـــــذيـــــن نـــجـــحـــوا يف تـــقـــديـــم إســـهـــامـــات 
فــــــوتــــــوغــــــرافــــــيــــــة ثــــمــــيــــنــــة ومــــــفــــــيــــــدة لـــكـــل 
املتعّطشن لاستزادة من بحور هذا 
الفن املتجدد كل يوم. إننا نسعى من 
خـــــــــــــــــــــــــال تـــــــــــــقـــــــــــــديـــــــــــــم الـــــــــــــتـــــــــــــكـــــــــــــريـــــــــــــم لــــــــــهــــــــــذه 
الــــــــشــــــــخــــــــصــــــــيــــــــات واملـــــــــــــــؤســـــــــــــــســـــــــــــــات، إىل 
تسليط الضوء عى أمثلة ُتحتذى يف 
مـــــــــــــــدى إثــــــــــرائــــــــــهــــــــــا لـــــــصـــــــنـــــــاعـــــــة الــــــتــــــصــــــويــــــر 
العاملية، ودعمها للمشتغلن بها«.

وأضــــــــــــــــــــــــــاف بـــــــــــــن ثـــــــــــــالـــــــــــــث: »تــــــــكــــــــريــــــــم 
املـــــــبـــــــدعـــــــن يف الـــــــفـــــــئـــــــات الـــــــــــثـــــــــــاث، مــــن 
صميم رسالة الجائزة املستلَهمة من 
فكر ســمــّو الشيخ حــمــدان بــن محمد 
بـــن راشـــــد آل مـــكـــتـــوم، ويل عــهــد دبــي 
راعـــــــــــــــــي الــــــــــجــــــــــائــــــــــزة، يف دعــــــــــــــم الــــــفــــــنــــــون 
وتــشــجــيــع اإلبــــــــداع الـــثـــقـــايف واملــــعــــريف، 
ــــــاب  ــــــسـ ــتـ ــ ــ ــــمــــــل واالكـ ــــعــ ــــلـــــة الــ ودفـــــــــــــع عـــــجـ
واإلنــــجــــاز«.  وتــابــع: »ســعــداء بــوجــود 
مـــؤســـســـة إمــــاراتــــيــــة رائـــــــدة يف الــتــوعــيــة 
ــــيــــــف الـــــــبـــــــصـــــــري ضــــــمــــــن قــــائــــمــــة  ــــقــ ــــثــ ــتــ ــ والــ
الــــــفــــــائــــــزيــــــن، إذ نــــفــــخــــر جــــمــــيــــعــــاً بــــهــــذه 
التظاهرة الفوتوغرافية املختلفة ذات 
ــــمــــــعــــــات  ــــتــ الــــــــــتــــــــــأثــــــــــر املــــــــــلــــــــــمــــــــــوس يف مــــــجــ
املصورين. فمع كل دورة من دورات 
)إكسبوجر( نكتشف الجديد واملفيد 
ونـــــــــــلـــــــــــمـــــــــــس جــــــــــــــديــــــــــــــة الـــــــــــقـــــــــــائـــــــــــمـــــــــــن عــــــى 
املـــهـــرجـــان يف تـــطـــويـــره بــكــل مـــا يــجــعــلــه 
عــــــامــــــة فـــــــارقـــــــة عـــــــى خـــــــارطـــــــة صــــنــــاعــــة 

التصوير الدولية«.
دبي ■ اإلمارات اليوم

»إكسبوجر« الشارقة يحصد فئة صّناع 
المحتوى الفوتوغرافي

ين الدولية. ■ أرشيفية »إكسبوجر« ُيعّد بمثابة تظاهرة فنية مؤثرة في مجتمعات المصّور

احتفاًء بيوم الكاتب اإلمــــارايت، ينظم 
اتحاد ُكّتاب وأدبــاء اإلمــارات مهرجاناً 
ــــال الــــفــــرتة مــــن الــــرابــــع إىل  شـــعـــريـــاً، خـ
الـــــــــــــــــســـــــــــــــــادس مــــــــــــــن الــــــــــشــــــــــهــــــــــر الــــــــــــــجــــــــــــــاري، 
بمشاركة عدد من الشعراء واملبدعن. 
وقــــــــــــــال األمــــــــــــــن الـــــــــعـــــــــام التـــــــــحـــــــــاد ُكـــــــّتـــــــاب 
وأدبـــــــــــــــــاء اإلمــــــــــــــــــــــارات، الـــــــدكـــــــتـــــــور مـــحـــمـــد 
حمدان بن جــرش، إن »هــذا املهرجان 
يــــأيت تــجــســيــداً الهــتــمــام اتـــحـــاد الــُكــّتــاب 
بــاملــبــدع اإلمـــــــارايت، وســيــقــام مـــن خــال 
الـــــقـــــنـــــوات االفـــــــرتاضـــــــيـــــــة، حــــتــــى يــتــمــكــن 
الـــــــجـــــــمـــــــهـــــــور مــــــــــن مــــــتــــــابــــــعــــــة األمـــــــســـــــيـــــــات 
الـــشـــعـــريـــة عــــن ُبـــــعـــــد«. وأضــــــــــاف: »لــقــد 
عكست الندوات واألمسيات الثقافية 
االفــــــــرتاضــــــــيــــــــة أن ابــــــــــن اإلمـــــــــــــــــــــارات أثــــبــــت 

وفــــاءه وقـــدرتـــه عــى مــواجــهــة األزمــــات 
والــــــــــتــــــــــحــــــــــديــــــــــات«، مــــــــعــــــــربــــــــاً عــــــــــن شـــــكـــــره 
ــــمــــــة ملـــــهـــــرجـــــان  ــــنــــــظــ ــــنــــــة املــ ــــلــــــجــ ألعـــــــــضـــــــــاء الــ
ـــتــــي تـــتـــألـــف مـــــن الـــشـــاعـــريـــن  الــــشــــعــــر، الـ
شـــــــيـــــــخـــــــة املـــــــــــــطـــــــــــــري وحـــــــــــســـــــــــن الـــــــــنـــــــــجـــــــــار. 
وتنطلق فعاليات املــهــرجــان الخميس 
ــــــم األمــــــســــــيــــــة الــــشــــعــــريــــة  ــــــضـ املــــــقــــــبــــــل، وتـ
األوىل كــــل مــــــن: الــــشــــاعــــرة هــــــدى أمـــن 
الزرعوين، والشاعرة عائشة السيفية، 
وتدير الجلسة آمنة بـــاروت، وتتبعها 
يف الـــــــــــــيـــــــــــــوم نـــــــفـــــــســـــــه أمـــــــــســـــــــيـــــــــة شــــــعــــــريــــــة 
حوارية، يشارك فيها الشاعر اإلمارايت 
ـــــم مــــــعــــــتــــــوق، وتـــــــديـــــــرهـــــــا الـــــشـــــاعـــــرة  ـــريــ ــ كــ

شيخة املطري.
أمــا يــوم الجمعة املقبل، فيشهد 

أمسين، تشارك يف األوىل الشاعرتان: 
مــــريــــم الــــــزرعــــــوين، وعــــهــــود الـــخـــالـــدي، 
ويـــديـــرهـــا نـــاصـــر الـــبـــكـــر الــــزعــــابــــي، بينما 
تأيت األمسية الثانية )شعرية حوارية( 
مع الشاعر البحريني مهدي سلمان، 
وتديرها صالحة عبيد حسن. وتنظم 
يف الـــــــــيـــــــــوم الـــــــثـــــــالـــــــث )الـــــــســـــــبـــــــت املـــــقـــــبـــــل( 
أمسيتن، تجمع األوىل بــن كــل من: 
الـــشـــاعـــرة فــاطــمــة الــــطــــربــــان، والــشــاعــر 
حميد الــشــامــي، وتــديــرهــا الــدكــتــورة 
فاطمة املعمري. وتستضيف األمسية 
الـــــثـــــانـــــيـــــة )شــــــعــــــريــــــة حــــــــــواريــــــــــة( الـــــشـــــاعـــــر 
الُعماين سيف الرحبي، وتديرها مريم 

حمود.
الشارقة ■ اإلمارات اليوم

ّتاب وأدباء اإلمارات
ُ
ينظمه اتحاد ك

اللجنة المنظمة لمهرجان الشعر تضم الشاعرة شيخة المطيري.     
■ أرشيفية

أمسيات في مهرجان شعري »عن ُبعد«

سلطان بن أحمد القاسمي: 

ل الذاكرة البصرية للمجتمعات اإلنسانية 
ّ
»الصورة تشك

وتفّوقت على الكلمات في نقل األحداث وإظهار 
الحقائق وتوثيقها«.

»حمدان بن محمد 
ين  للتصوير«: 3 فائز

بالجوائز الخاصة 
لموسم »الماء«
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محمد بن جرش:

»المهرجان سيقام 
من خالل القنوات 

االفتراضية، حتى يتمكن 
الجمهور من متابعة 
األمسيات الشعرية 

عن ُبعد«.

مايكل ياماشيتا
مع وجود أكثر من 1.6 مليون 

متابع له على »إنستغرام«، 
ُيعَرف مايكل ياماشيتا كأحد أبرز 

ين في التصوير  ر
ّ
المؤث

الفوتوغرافي، إذ يعمل 
لمصلحة مجلة »ناشيونال 

جيوغرافيك« منذ أكثر من 30 
، ويجمع بين شغفه 

ً
عاما

بالتصوير الفوتوغرافي 
والسفر. وبعد تخّرجه في 

جامعة ويسليان بدرجة 
البكالوريوس في الدراسات 

اآلسيوية، أمضى سبع 
سنوات في آسيا، حيث أصبح 

 في تصوير هذه القارة. 
ً
مختصا

ولدى عودته إلى الواليات 

المتحدة، بدأ ياماشيتا التصوير 
لمصلحة »ناشيونال 

 عن عدد 
ً
جيوغرافيك«، فضال

من المجالت األميركية 
والدولية األخرى. ورغم تركيزه 

 في 
ً
على آسيا، أنجز أعماال

ص  جميع القارات الست. وتخصَّ
ع أسفار أشهر الرّحالة  في تتبُّ

والطرق التاريخية.

غولشان خان
 ،

ً
 كبيرا

ً
حققت غولشان نجاحا

 في وكالة 
ً
وتعمل حاليا

الصحافة الفرنسية، وهي 
أول إفريقية يتم تعيينها من 

قبل الوكالة في عام 
2017. وتركز في أعمالها 

على القصص المتعلقة 
بالعدالة االجتماعية والهوية 

وحقوق اإلنسان واالنتقال 
واالنتماء والكرامة اإلنسانية، 

إلى جانب المسائل 
المتعلقة بالحصول على 
المياه والصرف الصحي، 

والسكن اآلمن، والتعليم 
والمساواة في تقديم 
خدمات الرعاية الصحية، 

والعنف والعنصرية 
االجتماعية والتلّوث 

بالبالستيك، وتغّير الُمناخ 
 من 

ً
والهجرة. وكانت واحدة

ين تم اختيارهم  ستة مصور
للنسخة اإلفريقية من برنامج 
 6x6 World Press Photo

Talent، بجانب ترشيحها 
 .Joop Swart 2019 لجائزة

علي بن ثالث: 

»نسعى إلى تسليط 
الضوء على أمثلة ُتحتذى 
في مدى إثرائها لصناعة 

التصوير العالمية، 
ودعمها للمشتغلين 

بها«.

https://www.emaratalyoum.com/
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ديانا أيوب ■ دبي 

تــــلــــعــــب الــــتــــغــــذيــــة دوراً كــــــبــــــراً يف رفــــــــع ســـــويـــــة الــــجــــهــــاز 
املـــــنـــــاعـــــي، الســــيــــمــــا يف هــــــــذه الــــــفــــــرة الـــــتـــــي يــــشــــعــــر فـــيـــهـــا 
ــــيـــــد-19«  الـــجـــمـــيـــع بـــالـــقـــلـــق مـــــن انــــتــــشــــار فـــــــروس »كـــــوفـ
املـــــســـــتـــــجـــــد. وتــــــــــــرى أخـــــصـــــائـــــيـــــة الـــــصـــــحـــــة والــــــتــــــغــــــذيــــــة يف 
ــــــن«، ملـــــى الــــنــــائــــي، أن  ــــزايـ ــ مــــؤســــســــة »ويــــلــــنــــاس بــــــاي ديـ
70% مــن الــجــهــاز املــنــاعــي يــوجــد يف الــجــهــاز الهضمي، 
ولهذا فإن مناعة األمعاء الصحية تعني وجود جهاز 
مــنــاعــة قـــوي. وتــلــفــت الــنــائــي إىل أنــه البــد مــن الــركــيــز 
عــــــــى تــــــــنــــــــاول األغــــــــــذيــــــــــة الـــــصـــــحـــــيـــــحـــــة يف هـــــــــــذه الـــــــفـــــــرة، 
والــــــحــــــرص عـــــى عـــــــدم تـــــدمـــــر الــــفــــيــــتــــامــــيــــنــــات واملـــــعـــــادن 
املــوجــودة يف الــطــعــام الـــذي نــتــنــاولــه، مــقــدمــة خمسة 

إرشادات لنظام غذايئ يعّزز املناعة:
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إرشادات لتقوية الجهاز 
المناعي ضد الفيروسات

مضادات األكسدة

التخلص من التوتر 

غذاء متوازن 

شرب الماء وممارسة الرياضة

حبة البركة 

البد من االلتفات إلى الحفاظ 
على مستوى جيد من 

الفيتامينات والمعادن، ألن 
نقص الفيتامينات والمعادن 
في الجسم يضعف الجهاز 

المناعي. وتعّد مضادات 
األكسدة من أهم المكونات 
التي تقوي الجهاز المناعي، 

منها فيتامين »سي«، وليس 
 الحصول على فيتامين 

ً
شرطا

»سي« من الليمون 
والبرتقال، فيمكن الحصول 

عليه من الكيوي والجوافة 
والفليفلة، فهي تحتوي 

 
ً
على كمية عالية منه تماما
كما البرتقال. ويجب الحرص 
على تناول الفاكهة بعد 
تقطيعها على الفور، ألن 

هذا الفيتامين يخسر فاعليته 
مع الحرارة. 

البد من التخلص من التوتر، ألنه 
يرفع هرمون الكورتيزول الذي 
يؤدي إلى انخفاض المناعة، 

ولهذا يجب السيطرة على 
الجسم، من خالل النظام 
الصحي لعدم رفع هذا 

الهرمون، وتجنب المنبهات، 
 في الفترة المسائية، 

ً
خصوصا

وتناول األعشاب المهدئة 
كاليانسون والبابونج. ويعّد 

 في المساء، 
ً
 جيدا

ً
اللبن خيارا

ألنه يحتوي على 
»البروبايوتيك« الطبيعي 

فيعزز جهاز الهضم والمناعة، 
ويمنح المرء اإلحساس 

بالشبع، وبالتالي تختفي 
متالزمة األكل الليلي، حيث إن 

التوتر يسهم في ضعف 
الجسم، واهتزاز حصانته 

المناعية.

من الضروري تناول األغذية 
المتوازنة خالل هذه الفترة، 

فال يجب أن يكون هناك نقص 
في الزنك والحديد وفيتامين 

»إي« والسيلينيوم، 
فجميعها مسؤولة عن 

تأمين جهاز مناعة قوي. 
ويمكن تناول األسماك ألنها 

 لتقوية 
ً
 مهما

ً
تعّد مصدرا

المناعة، والحرص على وضع 

الخضراوات إلى جانب 
األسماك، مع التنويع في 

تحضير الخضراوات، كي ال يمل 
المرء من الطعام الصحي. 

والبد من تناول بعض 
األعشاب العطرية في 
الطعام، منها الكركم 

والزنجبيل، التي ال غنى عن 
فوائدها الكبيرة 

لجهاز المناعة.

شرب كمية كافية من 
 خالل النهار، 

ً
الماء مهم جدا

للحفاظ على ترطيب 
الجسم، إضافة إلى 

ممارسة الرياضة في 
المنزل، من خالل ابتكار 

مجموعة من األنشطة 
التي يمكن القيام بها مع 
األطفال في المنزل، التي 

تساعد على الحركة. 

فالتغذية السليمة 
والجسم السليم لم يكتمال 
من دون ممارسة الرياضة، 

إذ تعّد األخيرة المكمل 
للحفاظ على جسم صحي 
ومتوازن في هذه الفترة.

ويمكن اللجوء إلى 
الرياضات المنزلية الخفيفة 

في الممرات أو حديقة 
المنزل.

تناول حبة البركة على 
 
ً
نحو يومي يحمل كثيرا

من الفوائد لجهاز 
 إلى 

ً
المناعة، نظرا

احتوائها على نسبة 
عالية من الزيوت 

المفيدة، ويمكن تناول 
ملعقة من زيت حبة 
البركة مع حبة البركة 

المطحونة، فهي قادرة 
على رفع المناعة. كما 

أنه يمكن إضافة ملعقة 
صغيرة من العسل لحبة 

البركة، مع التأكيد أن 
 
ً
يكون العسل طبيعيا

، فالعسل غني 
ً
وصافيا

بالفوائد بشرط أال يتناول 
المرء أكثر من ملعقة 

صغيرة في اليوم. 

مــــــع مـــــواصـــــلـــــة الــــكــــثــــريــــن عـــمـــلـــهـــم مــن 
ــــنــــــزل، أو الـــعـــمـــل عـــــن ُبـــــعـــــد، نــتــيــجــة  املــ
الوضع الــذي فرضته جائحة فروس 
»كــــــورونــــــا«، مــــن املـــهـــم مـــعـــرفـــة أفــضــل 
اإلجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــراءات الــــــــــتــــــــــي يــــــنــــــبــــــغــــــي لــــــــهــــــــؤالء 
اتخاذها يف املنزل، لتجّنب آالم العنق 

والظهر.
يـــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــول أخـــــــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــــايئ الــــــــــــــعــــــــــــــظــــــــــــــام 
واإلصــــــــابــــــــات الــــريــــاضــــيــــة يف مــســتــشــفــى 
الـــزهـــراء بــدبــي، الــدكــتــور أحــمــد لبيب: 
»يـــفـــقـــتـــد كــــثــــر مـــــن الـــــنـــــاس إىل املـــقـــاعـــد 
املكتبية املناسبة، كما يعملون لفرات 
طــويــلــة وهـــم مـــمـــّددون يف الــســريــر، أو 
جــــــــالــــــــســــــــون إىل الـــــــــطـــــــــاولـــــــــة املــــخــــصــــصــــة 
لــــــلــــــقــــــهــــــوة، وهـــــــــــــــذه كـــــلـــــهـــــا عـــــــــوامـــــــــل غـــر 
مـــســـاعـــدة لــلــجــســم ولــلــصــحــة الــعــامــة. 
لذلك ينبغي أن يمتلك كــّل منا مزيداً 
من املعرفة حول الوضعيات األنسب 
للجلوس أثناء العمل يف البيت، حتى 
يــتــمــكــن مـــن تــخــفــيــف الــضــغــط والــتــوتــر 
الـــلـــذيـــن قــــد يــســّبــبــهــمــا الـــعـــمـــل يف مــثــل 
هــــــــذه الـــــــــظـــــــــروف«. ويـــــــشـــــــّدد لـــبـــيـــب عــى 

النصائح التالية التي يسهل اتباعها، 
ــــاعــــــدة يف جــعــل  الـــــتـــــي مــــــن شــــأنــــهــــا املــــــســ
الــعــمــل املــكــتــبــي مـــن املـــنـــزل أكــــر راحــــة، 
مـــــع تــــجــــّنــــب آالم الــــظــــهــــر أثـــــنـــــاء الــعــمــل 

مستقبالً:
■ غّر وضعيتك عى الدوام: من 
املـــــــــــهـــــــــــم جـــــــــــــــــــــداً أن تـــــــعـــــــمـــــــل عـــــــــــــى تــــغــــيــــر 
وضعيتك خالل اليوم، واألفضل كل 
ســــاعــــة، ألّن الــــجــــلــــوس يف املــــكــــان ذاتــــه 
والوضعية نفسها طوال اليوم، يمكن 
أن يـــــــــــــؤّدي إىل إصـــــابـــــتـــــك بـــــــــــآالم الـــظـــهـــر 
والعنق والكتف. يمكنك مثالً أن تبدأ 
يــــومــــك بـــالـــعـــمـــل عـــــى طـــــاولـــــة املـــطـــبـــخ، 
لــتــنــتــقــل مـــــن ثـــــم إىل الـــعـــمـــل بــوضــعــيــة 

الوقوف.
 ■ لــــــــــّف مــــنــــشــــفــــة وضـــــعـــــهـــــا خـــلـــف 
ظــــــــهــــــــرك لــــــــدعــــــــم أســــــــفــــــــل الــــــــظــــــــهــــــــر: لـــــــّف 
مــــنــــشــــفــــة وضـــــعـــــهـــــا بـــــــن ظـــــهـــــر الـــــكـــــريس 
وأســــــــــفــــــــــل ظــــــــــهــــــــــرك، إذ ثـــــــبـــــــت أّن هـــــــذا 
اإلجراء يزيد من راحتك أثناء الجلوس 

للعمل.
■ إرفع قدميك: أبِق قدميك عى 

ــــيــــــك  ــــاقــ ســــــــطــــــــح مــــــــــرتــــــــــفــــــــــع، أو مــــــــــــــــــــّدد ســ
لــــــتــــــســــــهــــــيــــــل عــــــــمــــــــل الـــــــــــــــــــــــــــــدورة الــــــــدمــــــــويــــــــة 
والـــشـــعـــور بـــالـــراحـــة. الــوضــعــيــة املــثــالــيــة 
تــــكــــون بـــتـــشـــكـــيـــل الــــــوركــــــن والـــفـــخـــذيـــن 
زاويــــــــــــة 90 درجــــــــــة عــــنــــد جــــلــــوســــك عــى 
الـــــــــكـــــــــريس، مــــــــع تـــــحـــــريـــــك قـــــدمـــــيـــــك مـــن 

وقت إىل آخر.
■ إرفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــع مـــــــــــــــســـــــــــــــتـــــــــــــــوى شــــــــــــاشــــــــــــة 
الكمبيوتر: إذا كنت تميض كثراً من 

الــــــوقــــــت أمــــــــــام الــــكــــمــــبــــيــــوتــــر املــــحــــمــــول، 
فــيــجــب أن يـــكـــون الـــجـــزء الـــعـــلـــوي من 
ــــيـــــل مــــــــن مــــســــتــــوى  ــــلـ شــــــاشــــــتــــــه أدىن بـــــقـ
الــــعــــيــــنــــن، بـــحـــيـــث ال تـــــعـــــاين الـــضـــغـــط 
عــــــــــــى عـــــــنـــــــقـــــــك أثــــــــــــنــــــــــــاء الــــــــــــــــــقــــــــــــــــــراءة. ضــــع 
الكمبيوتر فوق أشياء مثل مجموعة 
من الكتب أو علب الكرتون، لتصبح 
شـــــــاشـــــــتـــــــه بــــــمــــــســــــتــــــوى عــــــيــــــنــــــيــــــك. وعـــــنـــــد 
ــــيــــــحــــــه، يـــمـــكـــنـــك  ــــاتــ ــــفــ الــــــطــــــبــــــاعــــــة عـــــــــى مــ
خـــــفـــــضـــــه إىل مــــــســــــتــــــوى يـــــســـــمـــــح بـــــطـــــّي 

ذراعيك بزاوية 90 درجة. 
■ إمــنــح نــفــســك فـــرات لــلــراحــة: 
اضبط منبهاً ينطلق كل 30 دقيقة، 
لتذكرك بأخذ قسط من الراحة من 
ثـــــــــــــالث إىل خـــــــمـــــــس دقــــــــــــائــــــــــــق. إنـــــهـــــض 
وامــــــــــــِش يف الــــبــــيــــت أو مــــــــــارس بـــعـــض 
الــتــمــاريــن وأنــــت جــالــس إىل مــكــتــبــك. 
فـــــــمـــــــن املــــــــهــــــــم جــــــــــــــــداً الــــــــقــــــــيــــــــام بــــتــــمــــريــــن 
مــــــنــــــتــــــظــــــم، حـــــــتـــــــى ولـــــــــــــو كـــــــــــــان نــــــشــــــاطــــــاً 
خفيفاً، للحفاظ عى صحة الجسم 

وتجّنب آالم الظهر والعنق.
دبي■ اإلمارات اليوم

كيف تتجّنب آالم
الظهر خالل العمل

»عن ُبعد«
الجلوس في 

الوضعية نفسها  
يؤّدي إلى آالم 
الظهر. ■أرشيفية

د.أحمد لبيب أخصائي العظام 
واإلصابات الرياضية. ■ من المصدر

أخصائية الصحة 
والتغذية لمى 

النائلي.  ■ من المصدر
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تــــــــجــــــــلــــــــس أوديـــــــــــــــــــــــــــت الـــــــــفـــــــــرنـــــــــســـــــــيـــــــــة عـــــى 
كــرســّيــهــا قــبــالــة الــنــافــذة وبـــن أنــامــلــهــا 
قـــطـــعـــة قـــــمـــــاش تـــــطـــــّرز عـــلـــيـــهـــا أشـــــكـــــاالً 
فــــنــــيــــة، وهـــــــي نــــزيــــلــــة يف مـــــركـــــز لـــرعـــايـــة 
املـــــــســـــــنـــــــن يــــــشــــــغــــــل جـــــــــــــــــــزءاً مــــــــــن فـــــنـــــدق 
ســـيـــاحـــي قــــريــــب مــــن الـــبـــحـــر يف تــونــس 
الــــتــــي تــــريــــد الـــنـــهـــوض بــــهــــذا الــــنــــوع مــن 

الخدمات.
ال تـــــــــفـــــــــارق االبـــــــتـــــــســـــــامـــــــة تــــجــــاعــــيــــد 
وجهها بينما تقول: »املكان جّيد هنا. 
انـــــــظـــــــروا، الــــشــــمــــس والــــحــــديــــقــــة. إنـــهـــا 
الــحــيــاة، يمكن الــتــواصــل مــع الطاقم 

الصحي متى نشاء«.
ومــنــذ بــــدأت الــســلــطــات الصحية 
يف تــونــس تسجيل إصــابــات بفريوس 
كـــــورونـــــا املـــســـتـــجـــد يف مـــطـــلـــع مــــــارس، 
شــــرع املـــركـــز مـــبـــاشـــرة يف حــجــر صــحــي 
مــــشــــدد، وأغـــلـــقـــت أبـــــــواب الـــــــدور عــى 
املــــســــنــــن والـــــطـــــاقـــــم الــــصــــحــــي املــــوجــــود 

بداخله من ممرضن ومساعدين.
ــــيـــــب  ــــبـ ويــــــــــقــــــــــول مــــــــديــــــــر املــــــــــركــــــــــز الـــــطـ
الـــفـــرنـــي جـــــان بـــيـــار دو لـــســـتـــان: »لـــم 

يــكــن قـــــراراً ســهــاً الــبــتــة، لــكــنــنــا أقنعنا 
الــعــائــات والــعــامــلــن بــعــد أن فسرنا 
لــــــــهــــــــم أســـــــــــبـــــــــــاب ذلــــــــــــــــــك، فــــــتــــــفــــــهــــــمــــــوا يف 
النهاية«. وتقول السلطات التونسية 
إنـــــــــــــــــهـــــــــــــــــا كـــــــــــبـــــــــــحـــــــــــت انــــــــــــــــتــــــــــــــــشــــــــــــــــار جـــــــــائـــــــــحـــــــــة 
»كوفيد-19«. وتمكن مركز »ريزورت 
ميديكال« لرعاية املسنن األجانب يف 
منطقة قــمــرت الــســيــاحــيــة بالضاحية 
الــــشــــمــــالــــيــــة يف الــــعــــاصــــمــــة مــــــن تــــجــــاوز 
األزمة بسام حتى اآلن، ولم تسجل 
ــــــات يف الـــــــــــــ32 مــــــركــــــزاً  ــيـ ــ ــ إصـــــــابـــــــات أو وفـ

لرعاية املسنن يف الباد.
ولـــــــم يـــــؤثـــــر اإلغـــــــــــاق يف الــــرنــــامــــج 
الـــــــــــــيـــــــــــــومـــــــــــــي لـــــــــنـــــــــحـــــــــو 30 مــــــــــقــــــــــيــــــــــمــــــــــاً مــــــن 
الـــــــــــــــفـــــــــــــــرنـــــــــــــــســـــــــــــــيـــــــــــــــن والـــــــــــــــســـــــــــــــويـــــــــــــــســـــــــــــــريـــــــــــــــن 
والبلجيكين يف »ريــزورت ميديكال« 
الــذي أقــيــم عــى بعد أمــتــار مــن البحر 
ــــام 2009. ويــــوضــــح الـــطـــبـــيـــب »ظــــّل  عــ
كــــل يشء عــــى حــــالــــه: الـــفـــضـــاء الــــذي 
يــنــشــطــون فــيــه ومـــواعـــيـــد الـــنـــزهـــة عى 
الشاطئ. واصلنا العيش معهم كما 

كان عليه الحال قبل الحجر«.

  وظــــهــــرت يف الــــســــنــــوات األخـــــرية 
مـــــــــــشـــــــــــروعـــــــــــات اســــــــتــــــــثــــــــمــــــــاريــــــــة عــــــــــــــــدة يف 
إقـــــامـــــات لـــرعـــايـــة املـــســـنـــن املـــتـــقـــاعـــديـــن 

من دول أوروبية.

وحـــــــــــــــّول مــــســــتــــثــــمــــر فـــــــرنـــــــي آخــــــر 
فندقاً يف مدينة الحّمامات تضّرر من 
ــــيـــــاحـــــة يف الــــــبــــــاد يف  أزمــــــــــة قـــــطـــــاع الـــــسـ
الــــــــــــــســــــــــــــنــــــــــــــوات الـــــــــــــتـــــــــــــي تـــــــــــلـــــــــــت هـــــــجـــــــمـــــــات 

استهدفت سّياحاً يف عام 2015، اىل 
مــــــــــركــــــــــز فــــــــخــــــــم لـــــــــرعـــــــــايـــــــــة املـــــــتـــــــقـــــــاعـــــــديـــــــن 

األجانب.
ويتمتع الطاقم الطبي يف تونس 
بــــــتــــــكــــــويــــــن جــــــــــّيــــــــــد، ويـــــــحـــــــظـــــــى األطــــــــبــــــــاء 
بسمعة جّيدة يف الخارج، وشهدت 
الــســيــاحــة الــطــبــيــة يف الــبــاد انــتــعــاشــاً. 
ويـــقـــول الـــفـــرنـــي مــيــشــال فـــوايـــا )83 
عاماً(: »اخرتنا تونس لدوافع مالية 
باألساس، األسعار أقل بثاث مّرات 
مّما هي عليه يف فرنسا«، وتطّل كل 

الغرف تقريباً عى الحديقة.
وتفضل أوديت بريفو )85 عاماً( 
املكوث يف جناحها يف معظم الوقت. 
ووصلت اىل املركز منذ مطلع العام 
الــجــاري بــعــد تــجــربــة يف مــركــز آخــر يف 
بــاريــس. وتــقــول ابنتها جنفياف التي 
تـــقـــيـــم يف مــنــطــقــة ســــافــــوا الـــفـــرنـــســـيـــة: 
»الـــــــــــطـــــــــــاقـــــــــــم يف فــــــــرنــــــــســــــــا كــــــــــــــــان جــــــــــّيــــــــــداً 
ومـــــؤهـــــاً، لـــكـــن لــــم يـــكـــن يف وســعــهــم 
تـــخـــصـــيـــص ربــــــع ســــاعــــة لـــلـــحـــديـــث مــع 

والديت.. لم تكن مرتاحة هناك«.

ولــكــن ومــنــذ وصولها اىل تونس 
»بـــــــــــــــــــــدأت تــــــشــــــعــــــر بــــــــــــــأن االعــــــــــتــــــــــنــــــــــاء بــــهــــا 
أفـــــــــضـــــــــل، فــــــهــــــي تـــــــتـــــــجـــــــّول وتــــحــــســــنــــت 
ــــة  ــلــ ــ ــــكــ كـــــــــــــــــثـــــــــــــــــرياً«. وتـــــــــــشـــــــــــري اىل أن املــــــشــ
ـــادرة عــى  ــ الـــوحـــيـــدة الـــيـــوم أنـــهـــا غـــري قـ
املجيء لزيارة والدتها كل شهرين أو 
ثــــــــــــــاثــــــــــــــة بــــــــــســــــــــبــــــــــب تــــــــــــــوقــــــــــــــف الــــــــــــــرحــــــــــــــات 
ـــــا تــــــضــــــيــــــف »يف كــــل  ـــنــــــهـ ـــكـــ الــــــــــجــــــــــويــــــــــة، لـــ
الحاالت، لو بقيت يف فرنسا لقضت 
فرتة الحجر وحيدة يف غرفة بتسعة 
أمتار مربعة«. وللتعويض عن نقص 
ــــيـــــف  ــثـ ــ ــــكـ الــــــــــــــــــــــزيــــــــــــــــــــــارات، قــــــــــــــــــام املـــــــــــــركـــــــــــــز بـــــتـ
التواصل بن املقيمن وعائاتهم عر 
ــيــــــات الــــــفــــــيــــــديــــــو وتـــــــــــبـــــــــــادل الــــــصــــــور  ــ ــنــ ــ ــــقــ تــ
بالهواتف، وذلك لتفادي شعورهم 
ــــونــــــس عـــــــى مـــا  بـــــالـــــعـــــزلـــــة. ونـــــجـــــحـــــت تــ
يـــــــــــــــبـــــــــــــــدو يف اســــــــــــــتــــــــــــــبــــــــــــــاق تــــــــــــفــــــــــــي وبـــــــــــــــــاء 
»كــــوفــــيــــد-19«، ولــــم تــطــل اإلصـــابـــات 
مراكز رعاية املسنن، كما حصل يف 
ــــبـــــت يف  ــبـ ــ دول أوروبـــــــــــــيـــــــــــــة، حــــــيــــــث تـــــسـ

مآٍس.
قمرت )تونس(■أ.ف.ب

ال تونس على 
ّ

ميشال وماري فض
دول أوروبية، ألن الشمس ال 

.
ً
تغيب طيلة السنة تقريبا

األسعار أقل بـ 3 مّرات مّما هي 
في فرنسا

ُمسّنون أوروبيون: 
اخترنا أن نقضي 
»خريف العمر« 

في تونس

ممرضات يهتممن بالمسنين الفرنسيين في مركز رعاية بقمرت في تونس. ■أ.ف.ب 

يضرب وباء »كوفيد-19« األحياء 
الفقرية يف أمريكا الاتينية، حيث 
يـــــعـــــجـــــز مـــــــايـــــــن مــــــــن الـــــــســـــــكـــــــان عــــن 
االمــتــثــال لــلــتــدابــري الــوقــائــيــة، فــيــمــا 

هم يواجهون خطر املوت جوعاً.
وقالت مديرة منظمة الصحة 
األمــريكــيــة، كــاريــســا إتــيــان: »يـــزداد 
قلقنا حــيــال الــفــقــراء واملجموعات 
ــــــر عــــرضــــة لـــلـــمـــرض  الـــضـــعـــيـــفـــة األكـ
واملـــــــــــــــوت بـــــســـــبـــــب فـــــــــــــريوس كـــــــورونـــــــا 
املـــــــــســـــــــتـــــــــجـــــــــد«. ومــــــــــــــــع ارتــــــــــــــفــــــــــــــاع عــــــــدد 
اإلصــــــــــــابــــــــــــات بـــــشـــــكـــــل كــــــبــــــري جــــــــــــــداً يف 
دول مـــــــــــثـــــــــــل الــــــــــــــــــــرازيــــــــــــــــــــل والـــــــــــــبـــــــــــــريو 
وتشييل، وتوقع أن تكون األرقام 
أكر بكثري من تلك املعلنة، أصبح 
الوضع خطراً جداً. يف األرجنتن، 
دقـــــــت الــــســــلــــطــــات نـــــاقـــــوس الـــخـــطـــر 
بعد الكشف عن 84 إصابة مثبتة 
ونحو 100 مشتبه فيها يف أسول، 
وهـــــــــــــي مـــــــديـــــــنـــــــة صــــــفــــــيــــــح يف مــــحــــيــــط 
بــويــنــس آيـــــرس. وقــــد وضــــع ســكــان 
مـــــــديـــــــنـــــــة الــــــصــــــفــــــيــــــح هــــــــــــــــذه، الــــــبــــــالــــــغ 
عـــــــــددهـــــــــم نــــــحــــــو 3000 يف الــــــعــــــزل 
الــــــــــــتــــــــــــام، مــــــــــع حـــــــظـــــــر الــــــــــــخــــــــــــروج مــــن 
الــــــــــــــحــــــــــــــي الــــــــــــفــــــــــــقــــــــــــري الــــــــــــــــــــــــــــذي فـــــــــرضـــــــــت 
ــــهــــــدف  الـــــشـــــرطـــــة طــــــوقــــــاً حــــــولــــــه. والــ
مـــــــــــــــــــن ذلـــــــــــــــــــــــــك تـــــــــــجـــــــــــنـــــــــــب أن يـــــــنـــــــتـــــــقـــــــل 
ــــيــــــح  ــــفــ الـــــــــــــــــفـــــــــــــــــريوس إىل مــــــــــديــــــــــنــــــــــة صــ
ــــا 16 ألــــــف  ــــهـ ــيـ ــ ــــكــــــدس فـ ــــتــ مـــــــــجـــــــــاورة يــ

شخص.
لــــكــــن يف هـــــــذه املــــنــــطــــقــــة تــشــكــل 
الـــــــــوظـــــــــائـــــــــف غــــــــــري الـــــــرســـــــمـــــــيـــــــة نــــســــبــــة 
54%، ويـــــــتـــــــوقـــــــع أن تــــــرتــــــفــــــع هــــــذه 
الـــنـــســـبـــة يف األشــــهــــر املـــقـــبـــلـــة بــســبــب 

األزمــــــــة االقــــتــــصــــاديــــة، لــــــذا يــصــعــب 
عـــــى أفــــقــــر الــــفــــقــــراء االخــــتــــيــــار »بـــن 
املــــــــــــــــــــــــوت جـــــــــــــــوعـــــــــــــــاً أو املــــــــــــــــــــــــوت جـــــــــــــــراء 

الــــفــــريوس«. وتـــقـــول دالـــيـــا مــايــمــون 
مــــــــــــــــن جـــــــــــامـــــــــــعـــــــــــة ريـــــــــــــــــــــو دي جـــــــــــانـــــــــــريو 
ــــنـــــطـــــق الـــــســـــائـــــد هـــو  ــيــــــة إن املـ ــ ــــفــــــدرالــ الــ

الــتــايل »أنـــا عــى ثــقــة بــأنــنــي ســأمــوت 
مـــــــــــــــن الــــــــــــــــــجــــــــــــــــــوع، لــــــــــــــــــــذا أجــــــــــــــــــــــــــــــازف مــــــع 
مـــــــــــحـــــــــــاولـــــــــــة االتــــــــــــــــقــــــــــــــــاء مـــــــــــــن اإلصـــــــــــابـــــــــــة 

وأخرج للعمل«.

كيف نشتري الطعام
مــن الــصــعــوبــات األخــــرى اكــتــظــاظ 
هذه األحياء الفقرية، األمر الذي 
ال يسهل احرتام إجراءات التباعد 
االجــــــــتــــــــمــــــــاعــــــــي. ويــــــــمــــــــي الـــــســـــكـــــان 
جــزءاً كــبــرياً مــن النهار يف الخارج 
ــــبـــــب املــــــســــــاكــــــن الـــــضـــــيـــــقـــــة الــــتــــي  بـــــسـ
تـــــــقـــــــيـــــــم فـــــــيـــــــهـــــــا أجـــــــــــيـــــــــــال عـــــــــــــــــــدة. أمــــــــا 

الـــعـــمـــل عــــن بـــعـــد فـــهـــو مــســتــحــيــل 
لــغــالــبــيــة هــــؤالء الـــنـــاس الــعــامــلــن 
يف الــــــــــخــــــــــدمــــــــــات أو الـــــــــقـــــــــطـــــــــاع غــــري 
الرسمي. ويستمر معدل البطالة 
بــاالرتــفــاع بــســبــب شــلــل القــتــصــاد. 
ويــــــــوضــــــــح أوســـــــــكـــــــــار غـــــونـــــزالـــــيـــــس، 
وهو تشييل يف الثالثة واألربعن: 
»نــــــــــحــــــــــن عــــــــــمــــــــــال بــــــــــنــــــــــاء وبــــــــائــــــــعــــــــون 
ونخرج يومياً. ومع العزل أغلق 
كـــل يشء ولـــم يــعــد لــغــالــبــيــتــنــا أي 
عمل«. ويقيم غونزاليس يف حي 
ــــريــــــســــــاس دل ســـــــــــول، وهـــــــــو مـــن  بــ
األكــــــــــر اكـــــتـــــظـــــاظـــــاً يف ســــانــــتــــيــــاغــــو، 
وقــــــــــــد شــــــهــــــد تــــــــظــــــــاهــــــــرات وأعـــــــمـــــــال 
شغب عدة للمطالبة بالحصول 
عى لقمة العيش ومساعدة من 
الـــــــــــــدولـــــــــــــة. ويــــــــــقــــــــــول بـــــــغـــــــضـــــــب: »ال 
نــــــــحــــــــصــــــــل حــــــــــتــــــــــى عــــــــــــــى مــــــــســــــــاعــــــــدة 
صغرية من الدولة. يعتقدون أنه 
ــــيــــــش مــــــــــن دون  ــــعــ بــــــإمــــــكــــــانــــــنــــــا أن نــ
مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال، لـــــــــــــــكـــــــــــــــن كـــــــــــــــيـــــــــــــــف نــــــــــــشــــــــــــرتي 

الطعام؟«.
ويف دول أخــــــــــــــــرى، تـــســـتـــغـــل 
ــــة هــــــــذا الـــــفـــــراغ  ــيــ ــ ــــرامــ مــــنــــظــــمــــات إجــ
الرسمي لتوسيع نطاق نفوذها. 
ويؤكد الخبري يف األمن دوغاس 
فرح الذي شارك يف منتدى حول 
هذا املوضوع قبل فرتة قصرية يف 
واشنطن »هذا هو امليل األخطر«.

فــــــــــــــفــــــــــــــي املــــــــــــــكــــــــــــــســــــــــــــيــــــــــــــك، تـــــــــــــــــــــوزع 
كارتات املخدرات املواد الغذائية 
ـــــة، ويف هـــنـــدوراس تنظم  واألدويــ
ــــابــــــات حــــــمــــــات تــــعــــقــــيــــم يف  ــــعــــــصــ الــ

املناطق التي تسيطر عليها.

تهديد صامت
وأمام تخاذل الدول ترص الكنائس 
ــــيـــــات الـــــصـــــفـــــوف أيــــــضــــــاً مـــن  والـــــجـــــمـــــعـ
خـــــــــــــــال حــــــــــمــــــــــات تــــــــوعــــــــيــــــــة وتـــــعـــــقـــــيـــــم 

وبنوك األغذية.
يف حـــي »6 دي مـــايـــو« بــضــاحــيــة 
ســـانـــتـــيـــاغـــو، يــــعــــرف الـــســـكـــان أمـــاكـــن 
إقـــامـــة املـــــرىض فــيــنــظــمــون صــفــوفــهــم 
ــــقــــــول  ــــــم. وتــ ــــهـ ــ ــيـ ــ ــ ــــام إلـ ــ ــــعـ ــ ــــطـ ــ لـــــتـــــقـــــديـــــم الـ
غـــــلـــــوريـــــا ريــــــســــــس، وهــــــــي خــــيــــاطــــة يف 
الــثــانــيــة والــخــمــســن: »لــــن يــســاعــدنــا 

أحد إن لم نساعد بعضنا بعضاً«.
ويــؤكــد جيلسون رودريــغــيــس 
املــــســــؤول يف حــــي مـــارايـــســـوبـــولـــيـــس 
ثــــــــاين أكــــــــر مــــــــدن الــــصــــفــــيــــح يف ســـــاو 
باولو )100 ألف نسمة(: »يجب أن 
ــــا الـــــســـــيـــــاســـــات الــــعــــامــــة  ــــنـ يــــــكــــــون لـــــديـ
الـــخـــاصـــة بـــنـــا، ووضــــــع الـــبـــدائـــل مــع 
غـــــــيـــــــاب الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــة«، مــــــوضــــــحــــــاً أن 
الــــــــــحــــــــــي الــــــــفــــــــقــــــــري »يـــــــســـــــتـــــــعـــــــد ألســــــــــــوأ 
الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات«. ومــــن املــعــضــات 
األخــــــــــــــــــــــرى، الــــــــحــــــــصــــــــول عــــــــــى املــــــــيــــــــاه. 
وتفيد األمم املتحدة أن 89 مليون 
شخص يف املنطقة ال تتوافر لديهم 
ــــافــــــة األســـــــاســـــــيـــــــة أو  ــــظــ ــــنــ خــــــــدمــــــــات الــ
حتى املــاء لغسل اليدين الروتيني 
ــــايـــــة مــن  الــــــــذي هـــــو مـــــن أســـــــس الـــــوقـ

انتشار »كوفيد-19«.
ويف الــــــــــــــبــــــــــــــريو الــــــــــــتــــــــــــي تــــــضــــــربــــــهــــــا 
الـــــجـــــائـــــحـــــة بــــــقــــــوة يــــــعــــــاين نـــــحـــــو ثـــلـــث 
ــــالـــــغ عــــــددهــــــم 10  ــــبـ ســـــكـــــان لــــيــــمــــا، الـ
ماين، مشكات كبرية للحصول 

عى املياه، السيما يف الضواحي.
مونتيفيديو■أ.ف.ب

ً
اكتظاظ األحياء الفقيرة يجعل »التباعد االجتماعي« مستحيال

 .
ً
في هذه األحياء يعجز ماليين السكان عن االمتثال للتدابير الوقائية فيما يواجهون خطر الموت جوعا

■أرشيفية

مدن الصفيح في أميركا الالتينية عاجزة عن مواجهة »كورونا«

»يصعب على الفقراء االختيار بين 
 أو الموت بالفيروس«.

ً
الموت جوعا

89 مليون شخص في المنطقة ال 
ماء لديهم حتى لغسل اليدين.

سكينة وغناء
يقطع صوت المغنية الفرنسية إديت بياف سكون المكان. 
في الوقت ذاته، تقوم أنامل بعض المسنين في المكان 

بتلوين قطع من الفخار.
في الحديقة يدفع ميشال بكرسي رفيقته المقعدة ماري 

بهدوء بين األشجار. يقوالن إنهما فضال تونس علي دول 
أوروبية لقضاء ما تبقى لهما من خريف العمر وسط 

السكينة، وهما راضيان عن اختيارهما هذا البلد 
المتوسطي، حيث أشعة الشمس ال تغيب طيلة السنة 

.
ً
يبا تقر

في األيام العادية، يختلط المسنون بالسّياح في الفندق 
المالصق للمركز.

ويقول دو لستان: »أردنا المزج بين النزالء في اإلقامة 
 عن عزلهم«.

ً
والسّياح عوضا
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قــــــــــــــــــال بـــــــــــابـــــــــــا الــــــــــفــــــــــاتــــــــــيــــــــــكــــــــــان، الــــــــبــــــــابــــــــا 
فرنسيس، إن »كل يشء سيكون 
ــاً بــــــــعــــــــد الـــــــــــــوبـــــــــــــاء الـــــــعـــــــاملـــــــي  ــ ــ ــــفـ ــ ــلـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــــخـ ــ مـ
لــــفــــروس كــــورونــــا املـــســـتـــجـــد الــــذي 
ســـــــــــتـــــــــــتـــــــــــجـــــــــــاوزه الــــــــــبــــــــــشــــــــــريــــــــــة بـــــشـــــكـــــل 

أفــــــــــضــــــــــل أو أســـــــــــــــــــــــــوأ«، داعـــــــــــــيـــــــــــــاً إىل 
»مجتمع أكرث عدالة وإنصافاً«.

وأضـــــــــــــــــــــــــاف الــــــــــبــــــــــابــــــــــا يف رســـــــــالـــــــــة 
بــــالــــفــــيــــديــــو: »عــــنــــدمــــا نــــتــــجــــاوز هــــذا 
الوباء، لن نتمكن من االستمرار 

يف ما كنا نفعله، وبالشكل الذي 
ــــــل يشء ســــيــــكــــون  ــــلـــــه.. كـ ــــفـــــعـ ــــا نـ ــــنـ كـ

مختلفاً«.
وتــــــابــــــع: »هــــــــذا الــــــوبــــــاء جـــعـــلـــنـــا 
نـــعـــيـــشـــه بـــطـــريـــقـــة أكــــــرث مــــأســــاويــــة. 

إنـــــــــــنـــــــــــا أمـــــــــــــــــــــام واجـــــــــــــــــــــب بـــــــــــنـــــــــــاء واقـــــــــــــع 
جــــديــــد، الـــعـــالـــم مــــجــــروح الــــيــــوم، 
خــــــــــــصــــــــــــوصــــــــــــاً لـــــــــــــــــــــدى األكـــــــــــــــــــــــــرث فـــــــــــقـــــــــــراً 

املنبوذين«.
الفاتيكان ■  أ.ف.ب

البابا فرنسيس: كل شيء سيكون 
 بعد الوباء

ً
مختلفا

ــــيـــــذي لــــرنــــامــــج  ــــفـ ــــنـ ــــتـ أعـــــــــــرب املـــــــديـــــــر الـ
ــــابـــــع ملـــنـــظـــمـــة  ــــتـ األغــــــذيــــــة الـــــعـــــاملـــــي، الـ
األمـــم املــتــحــدة، ديــفــيــد بــيــزيل، عن 
تــــــــــقــــــــــديــــــــــره لـــــــــــــدولـــــــــــــة اإلمــــــــــــــــــــــــــــــــارات عـــــى 
مــــســــاعــــدتــــهــــا يف تــــــوفــــــر اإلمــــــــــــــدادات 
الــــــــصــــــــحــــــــيــــــــة واإلنـــــــــــســـــــــــانـــــــــــيـــــــــــة لـــــــــلـــــــــدول 
ــــيــــــد -  ــــوفــ املــــــتــــــضــــــررة مـــــــن جـــــائـــــحـــــة »كــ

.»19
وتـــــوّجـــــه بــــيــــزيل - الــــــذي كـــــان يف 
اســــتــــقــــبــــال طــــــائــــــرة شــــحــــن إمـــــاراتـــــيـــــة 
لــدى وصــولــهــا إىل مــطــار أكــرا بغانا 

ــــمــــــو  - بـــــــالـــــــشـــــــكـــــــر إىل صــــــــــاحــــــــــب الــــــســ
الــشــيــخ مــحــمــد بــن زايـــد آل نــهــيــان، 
ويل عــــــهــــــد أبـــــــوظـــــــبـــــــي نـــــــائـــــــب الـــــقـــــائـــــد 
ــــــة، عــــى  ــــحـ ــ ــلـ ــ ــ ــــــسـ األعـــــــــــــــى لـــــــلـــــــقـــــــوات املـ
تــخــصــيــص حــكــومــة دولــــة اإلمــــارات 
طـــائـــرات لــنــقــل املــســتــلــزمــات واملــــواد 
ــــة لـــــلـــــعـــــامـــــلـــــن يف الـــــخـــــطـــــوط  ــــيــ ــبــ ــ الــــــطــ
األمــامــيــة ملــكــافــحــة فـــروس كــورونــا 
ــــتــــــجــــــد يف الــــــــــقــــــــــارة اإلفــــــريــــــقــــــيــــــة،  املــــــســ
وذلـــــــــــــــــــك عــــــــــــر مـــــــقـــــــطـــــــع فــــــــيــــــــديــــــــو عـــــى 

حسابه الخاص بموقع »تويرت«.

وأكــــــــــــــــــــــــــــــد أن وصــــــــــــــــــــــــــــــول طـــــــــــــائـــــــــــــرة 
الــــــشــــــحــــــن تـــــعـــــكـــــس خـــــــصـــــــال الــــــكــــــرم 
والــــســــخــــاء الــــتــــي تـــتـــمـــتـــع بـــهـــا قـــيـــادة 
وشـــــعـــــب دولـــــــــة اإلمــــــــــــــــارات، مــــشــــراً 
إىل أن هذا الجسر الجديد يعكس 
التعاون املشرتك البناء، خصوصاً 

يف ظل هذه األزمة.
وكــــــــــانــــــــــت دولــــــــــــــــة اإلمـــــــــــــــــــــــــارات قــــد 
أطـــــــلـــــــقـــــــت بـــــــالـــــــتـــــــعـــــــاون مــــــــــع بــــــرنــــــامــــــج 
األغــــــذيــــــة الــــعــــاملــــي لــــأمــــم املــــتــــحــــدة، 
جــــــــــــــــســــــــــــــــراً جــــــــــــــــويــــــــــــــــاً دولـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــاً لــــــــتــــــــوفــــــــر 

اإلمـــــــــــــــدادات الــــصــــحــــيــــة واإلنــــســــانــــيــــة 
الـــــــــــــتـــــــــــــي تـــــــــشـــــــــكـــــــــل شــــــــــــــــريــــــــــــــــان الـــــــــحـــــــــيـــــــــاة 
لـــلـــمـــجـــتـــمـــعـــات الـــهـــشـــة الــــتــــي تـــعـــاين 
من جائحة »كوفيد-19« يف أنحاء 
العالم كافة. ويعمل هذا الجسر 
بـــشـــكـــل دوري بــــن دولــــــة اإلمـــــــارات 
ومــــــــــــواقــــــــــــع رئـــــــيـــــــســـــــة يف كـــــــــــل أنـــــــحـــــــاء 
أوروبــــــــــا وإفــــريــــقــــيــــا وآســـــيـــــا والــــشــــرق 
األوســـــــــــــــــــــــط، لـــــــتـــــــوفـــــــر املــــــســــــتــــــلــــــزمــــــات 
واملــعــدات الــطــبــيــة، وآالف األطــنــان 
مـــــــــــن الـــــــبـــــــضـــــــائـــــــع الـــــــحـــــــيـــــــويـــــــة لــــتــــلــــبــــيــــة 

احــتــيــاجــات املــجــتــمــعــات الــهــشــة، 
والـــعـــامـــلـــن يف الـــصـــفـــوف األمـــامـــيـــة 
يف أكرث من 100 دولة يف العالم، 
خــال األشــهــر املقبلة وحــتــى نهاية 

العام الجاري.
ويـــــــــــــمـــــــــــــثـــــــــــــل الـــــــــــــجـــــــــــــســـــــــــــر الـــــــــــــجـــــــــــــوي 
لإلمارات وبرنامج األغذية العاملي 
مـــــســـــاهـــــمـــــة كــــــــــرى يف خــــــطــــــة األمــــــــم 
ــيــــــة  ــ ــــانــ ــــابــــــة اإلنــــــســ ــــجــ ــتــ ــ املـــــــتـــــــحـــــــدة لــــــاســ

العاملية ملكافحة الجائحة.
أكرا ■ وام

مدير البرنامج يستقبل طائرة مساعدات في أكرا

»األغذية العالمي« يثّمن دعم اإلمارات للبلدان 
المتضررة من »كوفيد-19«

ديفيد بيزلي:

»المساعدات
 تعكس خصال الكرم 

والسخاء التي
 تتمتع بها 

قيادة وشعب
 دولة اإلمارات«.

أظــــــهــــــرت إحــــــــصــــــــاءات مــــنــــصــــة »وورلــــــــــد 
مــــــــــــــيــــــــــــــرت«، أمـــــــــــــــــــــــس، ارتــــــــــــــــفــــــــــــــــاع إجــــــــــمــــــــــايل 
اإلصــــابــــات بـــفـــروس كـــورونـــا املــســتــجــد 
)كــوفــيــد-19( حـــول الــعــالــم، إىل ستة 
مــايــن و197 ألــفــاً و756 حــالــة إصــابــة 
يف 196 بــــلــــداً ومـــنـــطـــقـــة، فــيــمــا تــخــطــى 
إجــــــمــــــايل عــــــــدد الــــــوفــــــيــــــات عـــــاملـــــيـــــاً جــــــراء 
الـــــــــــفـــــــــــروس 371 ألـــــــــــــف حــــــــــالــــــــــة، وبـــــلـــــغ 

إجمايل حاالت الشفاء مليونن 
و761 ألفاً و300 حالة.

والـــــواليـــــات املـــتـــحـــدة التـــــــزال الــبــلــد 
األكــرث تضرراً من حيث عدد الوفيات 
واإلصــــابــــات، فــقــد ســجــلــت 103 آالف 

و781 وفاة، تليها بريطانيا بتسجيلها 
38376 وفاة، وإيطاليا 33340 وفاة، 
والــرازيــل 28834 وفـــاة، وفرنسا مع 
28771 وفاة، فيما سجل أعى معدل 
ــــعــــــدد الـــــســـــكـــــان يف  وفـــــــيـــــــات بــــالــــنــــســــبــــة لــ
ــــيــــــون  ــلــ ــ بــــــلــــــجــــــيــــــكــــــا )817 وفـــــــــــــــــــاة لــــــــكــــــــل مــ

نسمة(.
ويف لندن، دافــع وزيــر الخارجية 
الــــريــــطــــاين، دومـــيـــنـــيـــك راب، أمــــس، 
عن التخفيف الحذر للقيود املفروضة 
بسبب تفيش فــروس كورونا، وقال 
ـــه يــــعــــد »الـــــخـــــطـــــوة الـــصـــحـــيـــحـــة الـــتـــي  ــ إنــ

يجب اتخاذها يف هذا التوقيت«.

ويـــــــــــــــتـــــــــــــــعـــــــــــــــرض رئــــــــــــــــيــــــــــــــــس الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزراء 
الـــــــــــــــــريـــــــــــــــــطـــــــــــــــــاين بـــــــــــــــــــوريـــــــــــــــــــس جـــــــــــونـــــــــــســـــــــــون 
النتقادات حادة من بعض العلماء، 
لتخفيفه إجراءات العزل العام التي 
فرضتها السلطات قبل 10 أسابيع، 
وقال بعضهم إن القرار سابق ألوانه 
ويـــعـــد مـــجـــازفـــة يف غـــيـــاب نـــظـــام فــعــال 

لرصد أي تفّش جديد.
ــــا أحــــــــــــد أعــــــى  ــــيــ ــــانــ ــــريــــــطــ وشـــــــــهـــــــــدت بــ
مــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــدالت الـــــــــــــــــــــــــوفـــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــات بــــــــــــــمــــــــــــــرض 
»كوفيد-19« الذي يسببه »كورونا«. 
وتـــــــقـــــــول الـــــحـــــكـــــومـــــة إنــــــهــــــا تــــخــــفــــف مـــن 
الــــــــــقــــــــــيــــــــــود »بــــــــــــــحــــــــــــــذر« لـــــــــلـــــــــمـــــــــواءمـــــــــة بـــــن 

الحاجة لعودة األنشطة االقتصادية 
ومـــــــــــنـــــــــــع حـــــــــــــــــــــدوث زيـــــــــــــــــــــــــادة جـــــــــــــديـــــــــــــدة يف 
ــــقــــــول إن  ــــبـــــعـــــض يــ اإلصـــــــــابـــــــــات، لـــــكـــــن الـ

بريطانيا ليست مستعدة.
تـــــــــــصـــــــــــريـــــــــــحـــــــــــات  يف  راب  وقــــــــــــــــــــــــــــــــــال 
تلفزيونية: »نحن واثقون من أن هذه 
هـــــي الــــخــــطــــوة الـــصـــحـــيـــحـــة الــــتــــي يــجــب 
اتخاذها يف هذا التوقيت.. نحن نتخذ 
هذه الخطوات بحذر بالغ استناداً إىل 
ــــــة عــــى  ــيـ ــ ــ ــــالـ ــ ــــحـ ــ ــــــم وإىل قـــــــدرتـــــــنـــــــا الـ ــلـ ــ ــ ــــعـ ــ الـ
مراقبة وضع الفروس«. واعتباراً من 
الــــــيــــــوم، ســـيـــتـــمـــكـــن مـــــا يــــصــــل إىل ســتــة 
أفراد من التجمع يف األماكن املفتوحة 

ــــلـــــرتا، وســـتـــنـــتـــظـــم كـــــذلـــــك بــعــض  ــــإنـــــجـ بـ
الــــــــفــــــــصــــــــول الــــــــــدراســــــــــيــــــــــة مــــــــــــــرة أخــــــــــــــرى، 
ويــــمــــكــــن اســــتــــئــــنــــاف بــــعــــض الــــريــــاضــــات 
الـــتـــنـــافـــســـيـــة لـــلـــنـــخـــبـــة، كــــمــــا ســيــتــســنــى 
ألكــــــــرث مــــــن مــــلــــيــــوين شــــخــــص كــــــانــــــوا يف 

عزلة، قضاء وقت يف خارج املنزل.
وتعرض جونسون لضغوط من 
أعـــــــــضـــــــــاء حــــــــــــزب املــــــحــــــافــــــظــــــن الـــــحـــــاكـــــم 
وأصـــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــاب األعـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــال الســـــــــتـــــــــئـــــــــنـــــــــاف 
ــــاديــــــة، بــــعــــد إنــــفــــاق  ــــتــــــصــ األنـــــشـــــطـــــة االقــ
مــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــارات لــــــــلــــــــمــــــــســــــــاعــــــــدة يف حــــــمــــــايــــــة 
الشركات والعاملن من تبعات أزمة 

فروس كورونا.

ويـــــــقـــــــع نـــــــظـــــــام إجـــــــــــــــــراء الـــــفـــــحـــــوص 
وتــعــقــب املــخــالــطــن لــلــحــاالت املـــؤكـــدة 
يف قلب اسرتاتيجية تخفيف إجراءات 
الــــعــــزل الــــعــــام، وتــــقــــول الـــحـــكـــومـــة إن 
الــرنــامــج يحقق املــرجــو منه بالفعل، 
لـــكـــن بـــعـــض الـــعـــلـــمـــاء يـــقـــولـــون إن مــن 

السابق ألوانه القطع بذلك.
ــــنــــــت الــــســــلــــطــــات  ــلــ ــ ويف روســــــــيــــــــا أعــ
الصحية، أمس، أن العدد اإلجمايل 
ــــبــــــاد جــــــراء  لـــــإلصـــــابـــــات املــــســــجــــلــــة يف الــ
فـــــــروس كـــــورونـــــا املـــســـتـــجـــد ارتـــــفـــــع إىل 
405 آالف و842 إصــابــة بــالــتــزامــن مع 
إعــــــــــــان الـــــســـــلـــــطـــــات عــــــــن انــــــخــــــفــــــاض يف 
مـــــــــــــعـــــــــــــدل الــــــــــــــوفــــــــــــــيــــــــــــــات الـــــــــــنـــــــــــاجـــــــــــمـــــــــــة عــــــن 

الفروس خال الـ24 ساعة املاضية.
وذكرت غرفة العمليات الخاصة 
بــمــكــافــحــة فـــــروس كــــورونــــا يف روســيــا 
أن السلطات الصحية سجلت خال 
الــســاعــات الـــــ24 املــاضــيــة 9268 إصــابــة 
مقابل 8952 إصابة يف اليوم السابق، 
مـــــــــــــشـــــــــــــرة إىل االنـــــــــــــخـــــــــــــفـــــــــــــاض يف عــــــــــدد 
الـــوفـــيـــات بــتــســجــيــلــهــا 138 حـــالـــة وفـــاة 
مـــــقـــــابـــــل 181 وفــــــــــــاة أول مــــــــن أمــــــــس، 
لــتــصــبــح حــصــيــلــة ضـــحـــايـــا الــــعــــدوى يف 
الباد 4693 حالة وفــاة، فيما تماثل 
4414 شـــــــخـــــــصـــــــاً لـــــــلـــــــشـــــــفـــــــاء، لــــيــــصــــبــــح 
إجــمــايل عــدد املتعافن مــن »كــورونــا« 
يف روســــيــــا حـــتـــى اآلن 171 ألــــفــــاً و883 

شخصاً.
عواصم ■ وكاالت

بريطانيا: التخفيف الحذر للقيود 
هو الخطوة الصحيحة التي 

يجب اتخاذها في هذا 
التوقيت.

ً
مليونان و761 ألف حالة شفاء.. والوفيات 371 ألفا

6
ماليين إصابة 

بفيروس كورونا 
حول العالم

امرأتان تجلسان في إحدى حدائق باريس بعد إعادة فتحها.■ رويترز   

روسيا تصادق على دواء ضد »الفيروس«

صادقت وزارة الصحة الروسية 
على أول دواء مضاد لفيروس 

كورونا في روسيا، حيث أصدرت 
 يسمح باستخدام 

ً
 رسميا

ً
تصريحا

عقار »أفيفافير« لعالج المصابين 
بالمرض.

وذكر موقع السجل الحكومي 
لألدوية في روسيا أن وزارة 

الصحة وافقت على استخدام 
دواء »أفيفافير«، الذي يحمل 

 اسم »فافيبيرافير«.
ً
أيضا

وُينتج عقار »أفيفافير« في إطار 
مشروع مشترك لصندوق 

االستثمارات المباشرة الروسي 
ومجموعة »خيمرار« لتصنيع 

األدوية، بناء على أساس 
»فافيبيرافير«، الذي بدأ 

استخدامه في اليابان عام 
2014 لعالج حاالت صعبة 

لإلنفلونزا. وأظهرت اختبارات 

»أفيفافير« السريرية أمن 
استخدامه لعالج فيروس 

كورونا دون رصد أي آثار جانبية 
جديدة لم تسجل في وقت 
سابق. وبلغت نسبة فاعلية 

هذا العقار أكثر من %80، 
 بالتالي نتائج أفضل 

ً
مظهرا

مقارنة مع األدوية األخرى التي 
جرى اختبارها في روسيا 

والخارج. موسكو ■ د.ب.أ
طبيب روسي في أحد المستشفيات المخصصة لمرضى »كورونا« في 

موسكو.■ رويترز
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ــــة  ــيــ ــ ــــة الــــــســــــودانــ ــــنــــــت وزارة الــــــصــــــحــ ــلــ ــ أعــ
تــــســــجــــيــــل 175 حـــــالـــــة إصــــــابــــــة جـــــديـــــدة 
بـــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــروس كـــــــــــــــــــــــــــــورونـــــــــــــــــــــــــــــا املـــــــــــســـــــــــتـــــــــــجـــــــــــد 
)كـــــــــــــــوفـــــــــــــــيـــــــــــــــد-19(، و38 حــــــــــالــــــــــة وفــــــــــــاة 
جــديــدة، لــرتــفــع بــذلــك إجــمــايل عــدد 
اإلصــابــات إىل 4521 حــالــة، وإجمايل 
الــــــــوفــــــــيــــــــات مــــــنــــــذ بـــــــــدايـــــــــة الــــــجــــــائــــــحــــــة يف 

السودان إىل 233 حالة.

وقـــالـــت الــــــــوزارة، يف بـــيـــان نــشــرتــه 
وكــــــــــالــــــــــة أنــــــــــبــــــــــاء الـــــــــــــســـــــــــــودان الـــــرســـــمـــــيـــــة 
)سونا(، إن 67 حالة جديدة تماثلت 
لـــــــلـــــــشـــــــفـــــــاء، مــــــــــا يــــــــرفــــــــع الــــــــــعــــــــــدد الـــــكـــــي 

للمتعافني إىل 816 حالة.
إىل ذلــــــــــــــــك، مــــــــــــــــددت الـــــســـــلـــــطـــــات 
الـــــســـــودانـــــيـــــة إغــــــــــاق جــــمــــيــــع املــــــطــــــارات 
أمام حركة الركاب للرحات الدولية 

والـــــــــــداخـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــة إىل مـــــــنـــــــتـــــــصـــــــف يــــــونــــــيــــــو 
بــاســتــثــنــاء رحــــات الــبــضــائــع املــجــدولــة 
واإلضـــــــــافـــــــــيـــــــــة، ورحـــــــــــــــات املــــــســــــاعــــــدات 
اإلنسانية والدعم الفني واإلنساين، 
ورحــــــــــــــــــــــــات الـــــــــــشـــــــــــركـــــــــــات الــــــــعــــــــامــــــــلــــــــة يف 
حـــــــقـــــــول الـــــــــــبـــــــــــرول، ورحـــــــــــــــــات إجـــــــــاء 

الرعايا األجانب.
الخرطوم À وكاالت

وفاة جديدة بـ »كورونا« 
في السودان

شــــــــهــــــــدت املــــــــــــــــدن الــــــــعــــــــراقــــــــيــــــــة، أمــــــــــس، 
إجـــــــــراءات أمـــنـــيـــة مــــشــــددة، وانــــتــــشــــاراً 
ــــقــــــوات الــــــعــــــراقــــــيــــــة، لـــتـــنـــفـــيـــذ  ــلــ ــ كــــثــــيــــفــــاً لــ
القرار الحكومي الجديد بفرض حظر 
شــامــل لــلــتــجــوال ملـــدة أســبــوع، وذلــك 
بعد اتساع رقعة اإلصابات بفروس 

كورونا.
وأعــــــــلــــــــنــــــــت الــــــلــــــجــــــنــــــة الــــــعــــــلــــــيــــــا لــــلــــصــــحــــة 
والسامة الوطنية يف العراق، خال 
ــــمــــــاع مــــــشــــــرك مـــــــع خــــلــــيــــة األزمـــــــــة  ــــتــ اجــ
ــــيــــــس الـــــــــــــوزراء  ــــيــــــة، بـــــرئـــــاســـــة رئــ ــــانــ الــــــرملــ
مصطفى الكاظمي، أول من أمس، 
فــرض حظر الــتــجــوال الــتــام يف بغداد 
واملحافظات كافة ملدة أسبوع ابتداًء 

مــــــــــن أمــــــــــــــــس، وحــــــــتــــــــى الـــــــــــســـــــــــادس مــــن 
يــــونــــيــــو الــــــــجــــــــاري، عــــــى أن تــــتــــم بـــعـــده 
مراجعة القرار بحسب تطور املوقف 

الوبايئ.
وأوىص االجــــتــــمــــاع بـــتـــشـــديـــد الـــجـــهـــات 
ــــنـــــاطـــــق  األمــــــنــــــيــــــة إجـــــــــراءاتـــــــــهـــــــــا داخـــــــــــــل املـ
الــــــشــــــعــــــبــــــيــــــة، ومــــــــنــــــــع جــــــمــــــيــــــع أشـــــــكـــــــال 
الــــتــــجــــمــــعــــات الـــــتـــــي تــــســــهــــم يف انــــتــــشــــار 
الــفــروس، وإلـــزام جميع األشخاص 
بــارتــداء الكّمامة خــارج املــنــازل وعــدم 
الــــســــمــــاح لــــهــــم بـــالـــتـــنـــقـــل مـــــن دونـــــهـــــا، 
وقــــيــــام مــــفــــارز شـــرطـــة املـــــــرور بــاحــتــجــاز 
أي ســــــــيــــــــارة تـــــحـــــمـــــل أكــــــــــر مــــــــن الـــــعـــــدد 

املقرر، وهو 50% من سعتها.

ومنذ ساعات الصباح األوىل فرضت 
الـــــــــقـــــــــوات الــــــعــــــراقــــــيــــــة إجـــــــــــــــــــراءات حـــظـــر 
الـــتـــجـــوال، وقـــامـــت بـــإغـــاق الـــشـــوارع 
بــــــــالــــــــحــــــــواجــــــــز األســـــــمـــــــنـــــــتـــــــيـــــــة، ونـــــــشـــــــرت 
اآلالف من قواتها األمنية يف الشوارع 
واألســـــــــواق والــــســــاحــــات الـــعـــامـــة، مــع 
الــــســــمــــاح فـــقـــط لـــحـــركـــة الـــعـــامـــلـــني يف 
األجــهــزة األمــنــيــة والطبية واملــصــارف، 
مع التشديد عى ارتــداء الكمامات، 
وكـــذلـــك الــســمــاح بــحــركــة الــشــاحــنــات 
الــصــغــرة الــتــي تــنــقــل األغـــذيـــة، فــضــاً 
عن العاملني يف دوائر الكهرباء واملاء 
والـــبـــلـــديـــات، وبـــــدت الــــشــــوارع خــالــيــة 

من حركة املواطنني.

وكـــانـــت الــســلــطــات الـــعـــراقـــيـــة فــرضــت 
األســــــــــــــــــبــــــــــــــــــوع املـــــــــــــــــــــــــايض حــــــــــــــــظــــــــــــــــراً شـــــــــــامـــــــــــاً 
ــــيـــــاء كــــــرى يف  لـــلـــتـــجـــوال عـــــى ســـتـــة أحـ
بـــــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــــداد،  بـــــــــــعـــــــــــد وصــــــــــــــــــــــــــول إجـــــــــــمـــــــــــايل 
اإلصـــــــابـــــــات بـــــالـــــفـــــروس يف الــــــبــــــاد إىل 
6179 حــالــة، بينها 195 حــالــة وفـــاة، 

غالبيتها يف بغداد.
بغداد À د.ب.أ

انتشار أمني مكثف لتطبيق القرار الجديد

حظر تجوال شامل في جميع المدن العراقية الحتواء تفشي »كورونا«

ــــتـــــحـــــت أكــــــــــر مــــــــن 90 ألــــــــــف مـــســـجـــد  فـ
ــــنـــــاطـــــق املـــمـــلـــكـــة  وجـــــــامـــــــع بــــمــــخــــتــــلــــف مـ
العربية السعودية أبوابها، أمس، 
بـــــــعـــــــد رفـــــــــــــع إيــــــــــقــــــــــاف صـــــــــــــاة الــــجــــمــــعــــة 
والــجــمــاعــة لــجــمــيــع الــــفــــروض، فيما 
فـــــــــــــتـــــــــــــح املـــــــــــــســـــــــــــجـــــــــــــد األقـــــــــــــــــــــــــــــــى أبــــــــــــــــوابــــــــــــــــه 
لــــلــــمــــصــــلــــني، بــــعــــد إغــــــــــاق دام قــــرابــــة 

تسعة أسابيع.
وتـــــفـــــصـــــيـــــاً، اســــتــــقــــبــــلــــت جـــــوامـــــع 
ومـــــســـــاجـــــد الــــســــعــــوديــــة املــــصــــلــــني مــع 
بـــــــــزوغ فــــجــــر أمـــــــــس، مــــــع تـــطـــبـــيـــق تــــام 
ـــراءات االحــــــرازيــــــة الـــتـــي أقـــرتـــهـــا  ــ لــــــإجـ
وزارة الــــشــــؤون اإلســـامـــيـــة والـــدعـــوة 
واإلرشاد، واملتوافقة مع التعليمات 
ــــيـــــة  الـــــــــــــصـــــــــــــادرة عــــــــــن الــــــــجــــــــهــــــــات الـــــصـــــحـ
املــخــتــصــة لــلــحــد مــــن انـــتـــشـــار فــــروس 
كورونا والتصدي له، والتي تمثلت 
يف مـــــراعـــــاة الـــتـــبـــاعـــد بـــمـــقـــدار مـــريـــن، 
ووضـــــــــــــــــــــــــــــع املــــــــــــــســــــــــــــافــــــــــــــة الــــــــــــكــــــــــــافــــــــــــيــــــــــــة بــــــني 
الـــصـــفـــوف، ورفــــع املــصــاحــف مــؤقــتــاً، 
ــــيـــــع بـــــــــــــــــرادات وثـــــــاجـــــــات  وإغـــــــــــــــاق جـــــمـ
املـــيـــاه، وإغــــاق دورات املــيــاه وأمــاكــن 
الــــــــوضــــــــوء، وعـــــــــدم الـــــســـــمـــــاح بــــتــــوزيــــع 
املياه واملأكوالت والطيب والسواك، 
وفـــــــــــتـــــــــــح نـــــــــــــوافـــــــــــــذ املــــــــــســــــــــاجــــــــــد وإشـــــــــــــــــــــراع 
ـــــت حـــتـــى  ــــــوقــ ــــنـــــذ دخـــــــــــول الـ األبـــــــــــــــواب مـ
نــــهــــايــــة الــــــصــــــاة، حــــفــــاظــــاً عـــــى صــحــة 

وسامة الجميع من هذه الجائحة، 
وتــوفــر جــمــيــع املــســتــلــزمــات املــطــلــوبــة 

لضمان سامة مرتادي بيوت الله.
وتضمنت اإلجراءات االحرازية 
والــتــعــلــيــمــات الــتــي عــمــمــت بــهــا وزارة 
الـــــــــــــــــشـــــــــــــــــؤون اإلســـــــــــــامـــــــــــــيـــــــــــــة والـــــــــــــــدعـــــــــــــــوة 
ــــــروع الـــــــــــوزارة، فــتــح  واإلرشــــــــــاد عــــى فـ
املـــــــســـــــاجـــــــد قــــــبــــــل األذان بـــــــــــــــ15 دقــــيــــقــــة 
ـــــــ10 دقـــائـــق،  وإغـــاقـــهـــا بــعــد الـــصـــاة بـ
مـــع تــقــلــيــل مــــدة االنـــتـــظـــار بـــني األذان 
ــــــة إىل 10 دقــــــائــــــق، واإلبـــــقـــــاء  ــــامـ ــ واإلقـ
عــــــــــــى تــــــعــــــلــــــيــــــق الــــــــــــــــــــــــــــدروس الـــــعـــــلـــــمـــــيـــــة 
والـــــــــــــــرامـــــــــــــــج واملـــــــــــــحـــــــــــــاضـــــــــــــرات وكــــــــذلــــــــك 
حـــلـــقـــات تـــحـــفـــيـــظ الـــــقـــــرآن الــــكــــريــــم يف 
املساجد والــدور النسائية ومواصلة 
التعليم واملــحــاضــرات عــن بــعــد وفــق 
الــــوســــائــــط اإللــــكــــرونــــيــــة حـــتـــى إشـــعـــار 

آخر.
وشــمــلــت االجــــــــراءات االحـــرازيـــة 
لبس الكمامة القماشية، وإحــضــار 
املـــــــــصـــــــــلـــــــــني لـــــــــســـــــــجـــــــــاداتـــــــــهـــــــــم الـــــــخـــــــاصـــــــة 
مــعــهــم، وعـــدم تــركــهــا بــعــد الــصــاة، 
وعـــــــــــدم اصــــــطــــــحــــــاب األطــــــــفــــــــال الـــــذيـــــن 
تـــــــــــقـــــــــــل أعــــــــــــــمــــــــــــــارهــــــــــــــم عــــــــــــــــن 15 ســــــــنــــــــة، 
والــوضــوء يف املــنــزل، وعــدم التزاحم 
ــــنــــــد دخـــــــــــــول املــــــســــــاجــــــد أو الـــــــخـــــــروج  عــ
مــــــنــــــهــــــا، وأن تــــــــقــــــــام صــــــــــــاة الــــجــــمــــعــــة 
مـــــــــؤقـــــــــتـــــــــاً يف املـــــــــســـــــــاجـــــــــد الـــــــقـــــــريـــــــبـــــــة مــــن 
الجوامع املزدحمة باملصلني واملهيأة 
إلقــــامــــة صـــــاة الـــجـــمـــعـــة، وأن يــكــون 

األذان األول قبل دخول الوقت بـ20 
دقيقة، وأن يتم فتح الجوامع قبل 
دخــول الــوقــت بـــ20 دقيقة وإغاقها 
بـــــــعـــــــد الــــــــــــصــــــــــــاة  بــــــــــــــــــ20 دقــــــــيــــــــقــــــــة، وأال 
تــتــجــاوز خــطــبــة الــجــمــعــة مـــع الــصــاة 

15 دقيقة.
وكـــــــــانـــــــــت الــــــــــــــــــــــــوزارة أنــــــــهــــــــت أخــــــــــــراً 
تــنــظــيــف وتـــعـــقـــيـــم وتـــطـــهـــر الـــجـــوامـــع 
واملــســاجــد يف جميع مناطق اململكة.
ويف الـــــقـــــدس املــــحــــتــــلــــة، وقــــبــــيــــل أذان 
فـــــــــــــــــجـــــــــــــــــر أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس، احـــــــــــــــــتـــــــــــــــــشـــــــــــــــــد آالف 
الفلسطينيني أمـــام املــســجــد األقــى 
ــــــذي فــتــحــت أبــــوابــــه بــعــد  ــــبـــــارك، والـ املـ
إغـــاق دام 69 يــومــاً بفعل إجـــراءات 
مواجهة فــروس كــورونــا، وشهدت 
ــــاراً لـــــحـــــراس املـــســـجـــد  ــــتـــــشـ ــبـــــوابـــــات انـ ــ الـ
إلجراء عمليات التعقيم للمصلني، 
ــــبــــــل  واتــــــــــــــــــخــــــــــــــــــاذ تــــــــــــــــدابــــــــــــــــر الــــــــــــســــــــــــامــــــــــــة قــ

دخولهم لباحات املسجد.
وتـــــــــواجـــــــــدت »اإلمــــــــــــــــــــارات الــــــيــــــوم« 
عــــــــــنــــــــــد أبــــــــــــــــــــــــــــــواب حــــــــــطــــــــــة والـــــــســـــــلـــــــســـــــلـــــــة 
واملطهرة املــؤديــة إىل ســاحــات الحرم 
الـــــــقـــــــديس مـــــــبـــــــاشـــــــرة، مـــــوثـــــقـــــة تـــــدافـــــع 
آالف املـــــــصـــــــلـــــــني الــــــــــذيــــــــــن أتــــــــــــــــوا شـــــــوقـــــــاً 
لــلــصــاة يف املــســجــد األقــــى املــبــارك، 
حيث صدحت حناجرهم بالتكبر، 

وفاضت عيونهم بالدموع.
وبــــلــــغــــت أعـــــــــــداد املــــصــــلــــني الــــذيــــن 
ــــــد األقـــــــــى  ــــجـ ــ ــــــسـ دخـــــــــلـــــــــوا ســـــــــاحـــــــــات املـ
املبارك إلقامة صاة الفجر يف اليوم 

األول إلعــــــــادة فـــتـــح أبــــــــواب األقــــــى، 
نحو 4000 مصّل، جميعهم ارتدوا 
الكمامات الطبية، اتباعاً إلجــراءات 
الـــــــــــــوقـــــــــــــايـــــــــــــة، وذلـــــــــــــــــــــك بـــــــحـــــــســـــــب مـــــــديـــــــر 

املسجد األقى عمر الكسواين.
وقــــــال الــــكــــســــواين: »بـــفـــضـــل الــلــه 
عــــز وجــــــل أعــــيــــد فـــتـــح أبــــــــواب املــســجــد 
األقــــــــــــــــــــــــــــى املــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــارك أمــــــــــــــــــــــــــــام حـــــــــشـــــــــود 
املــــــصــــــلــــــني، فـــــقـــــد اتــــــخــــــذنــــــا كـــــــل تـــــدابـــــر 
ــــنـــــا االســـــتـــــعـــــدادات  الـــــســـــامـــــة، وأجـــــريـ
الكاملة لعودة دخول الفلسطينيني 

إىل ساحات الحرم القديس«.
وأشــــــــــــــــــــار إىل أن األبـــــــــــــــــــــــواب الـــــتـــــي 
فتحت أمام املصلني يف صاة الفجر 
كــــــانــــــت ثـــــــاثـــــــة، فــــيــــمــــا فــــتــــحــــت جـــمـــيـــع 
األبــواب الرئيسة للمسجد صباحاً، 
لــتــبــقــى مــشــرعــة أمـــــام املــصــلــني طـــوال 
الوقت، الفتاً إىل أنه لن يكون هناك 
تحديد ألعـــداد املصلني، لكن ستتم 

مراعاة شروط السامة الصحية.

إغالق المساجد في السعودية بعد الصالة   
بــ 10 دقائق.. وارتداء »الكمامة« إلزامي.

استمرار تطبيق اإلجراءات االحترازية لمنع انتشار »كورونا«

ألف مسجد تفتح أبوابها 
في السعودية.. 

و»األقصى« يستقبل 
المصلين

فلسطينيون يؤدون صالة الفجر في ساحات »األقصى« أمس. À أ.ف.ب

38

حظر التجوال يستمر لمدة أسبوع.  À إي.بي.إيه

90

صالة الظهر في أحد مساجد الرياض أمس.  À أ.ف.ب

4000
فلسطيني 
دخلوا »األقصى« 
من 3 أبواب ألداء صالة 
الفجر.

إغالق الشوارع بالحواجز 
األسمنتية ومنع جميع 

أشكال التجمعات.

زهير دوله À القدس المحتلة
الرياض À واس
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قال مكتب التحقيقات 
االتــــــــــــحــــــــــــادي األمــــــــــــــــــريك )إف.
بــــــــــــــــــــي.آي(، أمـــــــــــــس، إن كـــبـــر 
املــــــــــحــــــــــامــــــــــن بـــــــــاملـــــــــكـــــــــتـــــــــب، دانــــــــــــا 
ــــتـــــي، أعــــلــــن اســـتـــقـــالـــتـــه،  بـــــوانـ
وذلــك يف وقــت يــواجــه »إف.
بـــــــــــــــــــــــــــــــــي.آي« تــــــــــدقــــــــــيــــــــــقــــــــــاً بــــــــشــــــــأن 
تـــــــــــــحـــــــــــــقـــــــــــــيـــــــــــــقـــــــــــــاتـــــــــــــه الـــــــــــــــخـــــــــــــــاصـــــــــــــــة 
بــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــوظــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــن ســـــــــــــــابـــــــــــــــقـــــــــــــــن 
ومــــــــــــــــــــــــــؤيــــــــــــــــــــــــــديــــــــــــــــــــــــــن لــــــــــــلــــــــــــرئــــــــــــيــــــــــــس 

األمريك، دونالد ترامب.
وشــــــــارك بــــوانــــتــــي، حــن 
كــــــان مــــــســــــؤوالً كـــــبـــــراً بــــــــوزارة 
الـــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــدل، يف الــــــــتــــــــحــــــــقــــــــيــــــــق 
الــــــــخــــــــاص بــــمــــســــتــــشــــار األمــــــــن 
الــــقــــومــــي الــــســــابــــق لـــــرامـــــب، 

مايكل فلن.
ــــقـــــد تــــــرامــــــب املـــكـــتـــب  ــــتـ وانـ
مــــــــــــــــــراراً لــــتــــحــــقــــيــــقــــه مــــــــع فـــلـــن 

وغره من حلفاء الرئيس.
وقـــالـــت شــبــكــة »إن.بـــــي.
يس نــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــوز«، نـــــــــــــــــقـــــــــــــــــاً عـــــــن 
مــصــدريــن، إن بــوانــتــي أُرغـــم 

عىل االستقالة.
واشنطن - رويترز

استقالة كبير 
المحامين في 
»إف.بي.آي« 

بسبب ترامب

حــــــــقــــــــقــــــــت قـــــــــــــــــــــــوات الـــــــــجـــــــــيـــــــــش الــــــيــــــمــــــنــــــي 
والقبائل، أمس، انتصارات ميدانية 
يف جبهات محيط العاصمة اليمنية 
ــــتـــــل وأســـــــر  صـــــنـــــعـــــاء، وتــــمــــكــــنــــت مـــــــن قـ
عناصر وتدمر آليات عسكرية تابعة 
ملــيــلــيــشــيــات الـــــحـــــويث، فـــيـــمـــا تـــواصـــلـــت 
الخروق الحوثية يف جبهات الساحل 

الغربي لليمن.
ويف الـــتـــفـــاصـــيـــل، أكــــــدت مـــصـــادر 
مـــــــــيـــــــــدانـــــــــيـــــــــة يف مـــــــــــــــــــــأرب تـــــــمـــــــكـــــــن قـــــــــــــوات 
الــــــــــــــجــــــــــــــيــــــــــــــش، مــــــــــــــســــــــــــــنــــــــــــــودة بــــــــالــــــــقــــــــبــــــــائــــــــل 
ــــالـــــف الــــــعــــــربــــــي، مـــن  ــــتـــــحـ ومــــــقــــــاتــــــات الـ
الـــــتـــــقـــــدم يف جــــبــــهــــات طــــــــوق صــــنــــعــــاء، 
املمتدة من الجوف إىل البيضاء مروراً 
بـــــجـــــبـــــهـــــات صــــــــــــــــــرواح، مـــــــشـــــــرة إىل أن 
املــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة تـــكـــّبـــدت، خــال 
معارك أول من أمــس وفجر أمس، 

خسائر كبرة يف صفوف عناصرها.
وذكــــــــــــــــــــرت املــــــــــــصــــــــــــادر أن الـــــجـــــيـــــش 
والــقــبــائــل تــمــكــنــا مـــن تــحــريــر عــــدد من 
الــــتــــبــــاب بــــــــوادي صـــلـــب يف جـــبـــهـــة نــهــم 
شـــمـــال شــــرق الــعــاصــمــة، كــمــا تــقــدمــا 
يف جــــــــبــــــــهــــــــات نــــــــجــــــــد الــــــــعــــــــتــــــــق ومــــــــفــــــــرق 
الــجــوف، وســط حــالــة مــن االنــهــيــار يف 
ــــتـــــي خـــســـرت  صـــــفـــــوف املــــيــــلــــيــــشــــيــــات، الـ
مجاميع من عناصرها تم الدفع بها 

أخراً إىل تلك الجبهات.
وأشــــــــــارت إىل أن قـــــــوات الــجــيــش 
والقبائل شنت، فجر أمس، هجوماً 
ــيــــلــــيــــشــــيــــات يف  ــــــع املــ ــــواقـ ــ ــــــىل مـ ــــاً عـ ــــتـ ــــبـــــاغـ مـ

مـــــــــــيـــــــــــســـــــــــرة جـــــــــبـــــــــهـــــــــة نـــــــــــــهـــــــــــــم، وحـــــــقـــــــقـــــــت 
ــــتـــــصـــــارات مـــيـــدانـــيـــة مـــهـــمـــة وتــمــكــنــت  انـ
مـــــن إيـــــقـــــاع خـــســـائـــر كــــبــــرة يف صـــفـــوف 
الحوثين بــوادي صلب ونجد العتق 
ومفرق الجوف، وباتت عىل مسافة 

37 كم من العاصمة صنعاء.
ويف مأرب تمكنت قوات الجيش 
الــــيــــمــــنــــي مـــــــن إســـــــقـــــــاط طـــــــائـــــــرة مــــســــرة 
حـــــــــــوثـــــــــــيـــــــــــة، هـــــــــــــي الـــــــــثـــــــــانـــــــــيـــــــــة الـــــــــــتـــــــــــي يـــــتـــــم 
إسقاطها يف سماء املدينة يف أقل من 
24 ســاعــة، حــســب مــا ذكـــرت مــصــادر 
مــــــــيــــــــدانــــــــيــــــــة يف املـــــــنـــــــطـــــــقـــــــة الــــــعــــــســــــكــــــريــــــة 

الثالثة.
يف األثــــــنــــــاء، هـــــز انــــفــــجــــار عــنــيــفــة، 
مــــــــــســــــــــاء أول مـــــــــــن أمــــــــــــــــــس، مــــعــــســــكــــر 
صحن الجن حيث مقر وزارة الدفاع 
اليمنية، من دون معرفة األسباب، 
وذلـــــــــــك بـــــعـــــد ثــــــاثــــــة أيـــــــــــام مـــــــن تــــعــــرض 
املــعــســكــر لــقــصــف صــــاروخــــي مـــن قــبــل 
مـــــيـــــلـــــيـــــشـــــيـــــات الـــــــــــحـــــــــــويث، خــــــــّلــــــــف قــــتــــىل 
وجرحى يف صفوف الجيش اليمني.

مـــــــــــن جــــــــهــــــــة أخــــــــــــــــــــــرى، قــــــــتــــــــل قــــــائــــــد 
كتائب »صقر 2« يف الجيش اليمني، 
العقيد نبيل الــولــيــدي، مــع عــدد من 
مرافقيه، جراء انفجار عبوة ناسفة، 
ــــنـــــاء مـــــــرور الـــطـــقـــم الــــقــــتــــايل الـــخـــاص  أثـ
بالوليدي يف منطقة الكسارة القريبة 
مــــــــــن مــــــــفــــــــرق الـــــــــــجـــــــــــوف، بــــــــالــــــــقــــــــرب مــــن 
مـــــــنـــــــطـــــــقـــــــة املـــــــــــــواجـــــــــــــهـــــــــــــات الـــــــــــــــــدائـــــــــــــــــرة مـــــع 

الجيش وامليليشيات.

ويف الجوف، تواصلت املواجهات 
يف جبهة شرق مدينة الحزم عاصمة 
املــحــافــظــة، مــخــلــفــة قــتــىل وجـــرحـــى يف 

w أوساط امليليشيات، وأسر آخرين
منهم القيادي الحويث، عبدالرحمن 
حــــــلــــــيــــــس، الـــــــــــــــذي أســــــــــــر مـــــــــع نـــــجـــــلـــــه يف 

جـــبـــهـــة شــــــرق الـــــحـــــزم، ويــــعــــد حــلــيــس 
أحــــــد خـــــــراء املــــتــــفــــجــــرات الـــــذيـــــن تــلــقــوا 
تدريبات يف إيران، وهو املسؤول عن 
تفجر منازل املعارضن للميليشيات 

يف مناطق عدة.
ويف الــبــيــضــاء، تــمــكــنــت مــقــاتــات 
ــــتـــــحـــــالـــــف مــــــن تــــــدمــــــر مــــنــــصــــة إطــــــاق  الـ
صــــواريــــخ بــالــيــســتــيــة يف جــبــهــة قــانــيــة، 
بـــعـــد اســـتـــهـــدافـــهـــا بـــثـــاث غـــــــارات أدت 
ــــــة عــــنــــاصــــر حـــوثـــيـــة  ــــابـ ــ إىل مـــــصـــــرع وإصـ

كانت يف املنطقة.
ويف الــــــــضــــــــالــــــــع، أكـــــــــــــــدت مــــــصــــــادر 
عــــــســــــكــــــريــــــة وصـــــــــــــــــول تــــــــــعــــــــــزيــــــــــزات، مــــن 
املــنــطــقــة الــعــســكــريــة الـــرابـــعـــة يف عــدن 
إىل جـــبـــهـــات شـــمـــال وغـــــرب الـــضـــالـــع، 
من الــقــوات اليمنية املشركة بقيادة 
قـــــائـــــد املــــنــــطــــقــــة الــــعــــســــكــــريــــة الـــــرابـــــعـــــة، 

اللواء فضل حسن.
وأشــــــــــارت املـــــصـــــادر إىل أن الــــلــــواء 
حسن اطلع عىل مدى االستعدادات 
الـــقـــتـــالـــيـــة لــــلــــقــــوات املـــــرابـــــطـــــة يف قـــطـــاع 
الجب شمال غرب الضالع، ووصوالً 
ــــمـــــال  إىل مــــــــحــــــــور مــــــــريــــــــس الـــــــقـــــــتـــــــايل شـ

املحافظة.
مـــن جــهــة أخـــــرى، قـــالـــت مــصــادر 
مــــحــــلــــيــــة يف الــــــضــــــالــــــع إن مـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
ــــاً عــــىل  ــــفــ ــثــ ــ ــــكــ الـــــــــحـــــــــويث شــــــنــــــت قــــــصــــــفــــــاً مــ
األحــــــــــــــــيــــــــــــــــاء الــــــــســــــــكــــــــنــــــــيــــــــة غــــــــــــــــــرب مــــــديــــــنــــــة 
قــعــطــبــة، مــا أدى إىل اســتــشــهــاد فــتــاة 
وإصابة ثاثة أطفال أثناء وجودهم 

بـــــمـــــزارعـــــهـــــم يف مــــنــــطــــقــــة ســــلــــيــــم غـــــرب 
قعطبة.

الـــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــديـــــــــــــــــــــــدة، واصــــــــــــــــلــــــــــــــــت  ويف 
مــيــلــيــشــيــات الـــحـــويث خــروقــهــا للهدنة 
ــــــة وقـــــــــامـــــــــت، أمـــــــــــــس، بـــقـــصـــف  ــيـ ــ ــ ــــمـ ــ األمـ
ــــيــــــة ومـــــــــــــــــــــــزارع يف مــــــديــــــريــــــة  ــــنــ ــــكــ قــــــــــــــرى ســ

الدريهمي جنوب الحديدة.
ورفــــــعــــــت املــــيــــلــــيــــشــــيــــات مــــــن وتــــــرة 
خــروقــهــا لــلــهــدنــة األمــمــيــة بــاســتــهــداف 
ــــهــــــات،  ــــيــــــس مــــــــن ثــــــــــاث جــ مــــــديــــــريــــــة حــ
وفــــتــــحــــت نــــــــران أســـلـــحـــتـــهـــا الــــرشــــاشــــة 
ــــاء الـــســـكـــنـــيـــة واألســـــــــواق  ــيــ ــ صــــــوب األحــ
والــشــوارع الرئيسة يف املدينة بشكل 
هــــســــتــــري. وذكــــــــرت مــــصــــادر مـــيـــدانـــيـــة 
وأخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى مــــــــــحــــــــــلــــــــــيــــــــــة يف حـــــــــــــيـــــــــــــس أن 
املــــــــيــــــــلــــــــيــــــــشــــــــيــــــــات قــــــــصــــــــفــــــــت قــــــــــــريــــــــــــة بـــــيـــــت 
مغاري، من مناطق سيطرتها شمال 
حيس وغربها، ومواقع تمركزها يف 
مــثــلــث الـــعـــديـــن، مــــا تــســبــب يف وقــــوع 
أضــــــــــــــــرار مـــــــــاديـــــــــة كـــــــبـــــــرة يف مــــمــــتــــلــــكــــات 

سكان املديرية.
واستهدفت امليليشيات منطقتي 
الــفــازة والجبلية يف مديرية التحيتا، 
ومــــــــــــــنــــــــــــــاطــــــــــــــق مـــــــــــتـــــــــــفـــــــــــرقـــــــــــة مــــــــــــــــــن مــــــــديــــــــنــــــــة 
الـــــحـــــديـــــدة، بـــيـــنـــهـــا شـــــارعـــــا الـــخـــمـــســـن 
وصــــــنــــــعــــــاء، وشـــــــــــرق مـــــديـــــنـــــة الــــصــــالــــح 
ومــــنــــطــــقــــة كــــيــــلــــو 16، وكــــلــــهــــا مـــنـــاطـــق 
ســــــكــــــنــــــيــــــة، مــــــــــا تــــــســــــبــــــب يف حـــــــــالـــــــــة مــــن 

الرعب والهلع يف أوساط السكان.
صنعاء À اإلمارات اليوم

سقط طائرة 
ُ
قوات الجيش اليمني ت

مسّيرة حوثية، هي الثانية التي يتم 
إسقاطها في سماء مأرب خالل أقل 

من 24 ساعة.

تدمير منصات صواريخ في البيضاء

الجيش اليمني يتقدم في جبهات 
طوق صنعاء

قوات الشرعية تمكنت 
من تحرير عدد من 

المواقع في جبهة 
نهم. À أرشيفية

أعـــــلـــــن الــــجــــيــــش املــــــصــــــري أنــــــــه قــــتــــل 19 
ــــراً »تــــــكــــــفــــــريــــــاً« خـــــــــال عـــمـــلـــيـــاتـــه  ــــنــــــصــ عــ
العسكرية، األسبوع املايض، يف إطار 
حــــمــــلــــتــــه عــــــــىل املــــــجــــــمــــــوعــــــات املــــســــلــــحــــة 

واملتطرفة يف شمال ووسط سيناء.
ــــيــــــش يف بـــــــيـــــــان ُنــــــشــــــر،  ــــجــ وقـــــــــــــال الــ
أمــــــــــــــــــــــــــــس، عـــــــــــــــــىل مـــــــــــــــــواقـــــــــــــــــع الــــــــــــتــــــــــــواصــــــــــــل 
االجتماعي، إنه »بناًء عىل معلومات 
اســــتــــخــــبــــاراتــــيــــة تــــفــــيــــد بــــــوجــــــود عـــنـــاصـــر 
تــــكــــفــــريــــة يف مــــحــــيــــط مــــــــدن بــــــر الـــعـــبـــد 
والشيخ زوّيــد ورفــح بشمال سيناء« 
ــــلــــــحــــــة »بــــتــــنــــفــــيــــذ  قــــــــامــــــــت الــــــــــقــــــــــوات املــــــســ
عمليتن نوعيتن، أسفرتا عن مقتل 
ثــــــــــــاثــــــــــــة أفـــــــــــــــــــــــــــراد تــــــــكــــــــفــــــــريــــــــن شـــــــــديـــــــــدي 
ــــيــــــان: »كـــمـــا  ــبــ ــ الـــــــخـــــــطـــــــورة«. وأضــــــــــــاف الــ
قامت عناصر املهندسن العسكرين 
ــــبــــــوات  ــــمــــــس عــ ــــتــــــشــــــاف وتــــــــدمــــــــر خــ ــــاكــ بــ
ــــفـــــة، تـــــّمـــــت زراعـــــتـــــهـــــا الســــتــــهــــداف  نـــــاسـ

قواتنا عىل محاور التحرك«.
وتــابــع أن الــقــّوات الجوية نّفذت 
أيـــــــضـــــــاً عــــــــــــــدداً مـــــــن الـــــــــغـــــــــارات »املــــــــرّكــــــــزة 
لتمركزات عدة للعناصر التكفرّية، 
نتج عنها مقتل 16 عنصراً تكفرياً«.

وكشف الجيش، يف البيان، أنه 
»نــــــــتــــــــيــــــــجــــــــة لـــــــــــأعـــــــــــمـــــــــــال الـــــــــقـــــــــتـــــــــالـــــــــيـــــــــة تـــــم 
اســتــشــهــاد وإصــابــة ضــابــطــن وضــابــط 

صف وجندين«.
القاهرة À أ.ف.ب

أعـــــربـــــت وزارة الــــخــــارجــــيــــة اإلثـــيـــوبـــيـــة، 
أمـــس، عــن شــعــورهــا بــأىس بــالــغ إزاء 
الــحــادث الــذي وقــع عــىل الــحــدود مع 
ــبــــــوع املــــــايض،  ــ الـــــــســـــــودان، نــــهــــايــــة األســ
ودعــــــــــت إىل مــــــــشــــــــاورات دبــــلــــومــــاســــيــــة 

الحتواء التوتر.
وقـــــالـــــت الــــــــــــــوزارة، يف بـــــيـــــان، عــىل 
صفحتها الــرســمــيــة بــمــوقــع الــتــواصــل 
االجتماعي »فيس بوك«: »من أجل 
احــــــتــــــواء الــــــوضــــــع عــــــىل األرض، ومــــن 
أجـــل تــجــنــب املـــزيـــد مـــن الــتــوتــر، تــؤكــد 
الـــــــــــــــــــــــــــــــــــوزارة عــــــــــــــىل ضـــــــــــــــــــــــــــرورة أن يـــــعـــــمـــــل 
الـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــدان، مـــــــــــــــــــن خـــــــــــــــــــــــــال اآللــــــــــــــــيــــــــــــــــات 
الـــــــــعـــــــــســـــــــكـــــــــريـــــــــة الـــــــــــقـــــــــــائـــــــــــمـــــــــــة، ملــــــعــــــالــــــجــــــة 
الـــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــروف املــــــــــحــــــــــيــــــــــطــــــــــة بـــــــــــــالـــــــــــــحـــــــــــــادث، 

والتحقيق فيها بشكل مشرك«.
وأضـــــــــــــــــافـــــــــــــــــت: »نـــــــــــــــــــــرى أن أفـــــــضـــــــل 
طريقة ملعالجة مثل هذه الحوادث، 
هو من خال املشاورات الدبلوماسية 
عـــــــــــــــىل أســــــــــــــــــــــــاس الـــــــــــــعـــــــــــــاقـــــــــــــات الــــــــــــوديــــــــــــة 
والـــتـــعـــايـــش الــســلــمــي بـــن الــبــلــديــن«، 
مـــــــشـــــــددة عـــــــىل أن »هــــــــــــذا الــــــــحــــــــادث ال 
يـــمـــثـــل الــــعــــاقــــات الـــقـــويـــة بــــن شــعــبــي 

البلدين«. 
واســـــــــتـــــــــدعـــــــــت وزارة الــــــخــــــارجــــــيــــــة 
السودانية، أمس، القائم باألعمال 

اإلثيـــــــــــــــــوبي لاحتجاج.
أديس أبابا ■ د.ب.أ

الجيش المصري يقتل 
 »

ً
 »تكفيريا

ً
19 عنصرا

في سيناء

إثيوبيا تأسف لحادث 
الحدود السودانية 

وتدعو إلى مشاورات

هــــــــــــــــزت صــــــــــــــدامــــــــــــــات بــــــــــــن مــــــتــــــظــــــاهــــــريــــــن 
ورجـــــــــــــــــــــال شـــــــــــرطـــــــــــة، مـــــــــســـــــــاء أول مــــن 
أمـــــــــــــــس، عـــــــــــــــــدداً مـــــــــن مــــــــــــدن الـــــــــواليـــــــــات 
املـــتـــحـــدة ُفـــــرض فــيــهــا حــظــر لــلــتــجــول، 
ملــحــاولــة تــهــدئــة الــغــضــب الـــذي انفجر 

يف الباد بعد وفاة جورج فلويد.
ومــن لــوس أنجلوس إىل ميامي 
إىل شــــيــــكــــاغــــو، بــــــــــدأت االحــــتــــجــــاجــــات 
ســـــلـــــمـــــيـــــة قــــــبــــــل أن يـــــنـــــفـــــلـــــت عـــــقـــــالـــــهـــــا، 
بعدما أوقف املتظاهرون حركة املرور 
ــــلـــــوا الـــــحـــــرائـــــق، واشــــتــــبــــكــــوا مــع  وأشـــــعـ
قــوات مكافحة الشغب، التي أطلق 
بـــعـــض أفــــــرادهــــــا قـــنـــابـــل الـــــغـــــاز املــســيــل 
لــلــدمــوع والــرصــاصــات الباستيكية، 

يف محاولة الستعادة النظام.
ووعد الرئيس األمريك، دونالد 
تــــرامــــب، بـــــ»وقــــف الـــعـــنـــف الــجــمــاعــي« 
بعد ليلة من أعمال العنف يف مدينة 

مينيابوليس حيث تويف الرجل.
ووقـــــــــــعـــــــــــت مــــــــــواجــــــــــهــــــــــات يف مــــــــدن 
نـــــــــــــــيـــــــــــــــويـــــــــــــــورك وفــــــــــــيــــــــــــادلــــــــــــفــــــــــــيــــــــــــا ولـــــــــــــــــوس 
ــــا أيــــــــضــــــــاً، مـــــــا دفـــــع  ــ ــتـ ــ ــ ــــــانـ أنــــــجــــــلــــــوس وأتـ
املـــــســـــؤولـــــن يف املــــديــــنــــتــــن األخـــــرتـــــن، 
ومعهما ميامي وشيكاغو، إىل منع 

التجول.
وقــــــال تــــرامــــب، الــــــذي دان مــــرات 

عدة املــوت »املفجع« لجورج فلويد، 
إن املتظاهرين ُيلحقون العار بذكرى 

الرجل.
وأكد أنه »يجب علينا أال نسمح 
ملــــــــجــــــــمــــــــوعــــــــة صـــــــــــغـــــــــــرة مـــــــــــــن املـــــــجـــــــرمـــــــن 

واملخربن بتدمر مدننا«.
ودان املـــــــــــــرشـــــــــــــح الــــــــديــــــــمــــــــقــــــــراطــــــــي 
ــــاســــــة األمــــــــركــــــــيــــــــة، جــــــــو بـــــــايـــــــدن،  ــــرئــ ــلــ ــ لــ
ــــنــــــف يف االحــــــتــــــجــــــاجــــــات،  ــــعــ أمـــــــــــــس، الــ
مـــــــشـــــــدداً يف الــــــوقــــــت نــــفــــســــه عــــــىل حــق 

األمركين يف التظاهر.
ويطالب املحتجون بــأن يحاسب 
املــــســــؤولــــون عــــن مـــــوت فـــلـــويـــد، الــــذي 
انــــــــتــــــــشــــــــرت صــــــــــــــــوره يف جــــــمــــــيــــــع أنـــــــحـــــــاء 

العالم.
هـــــــــــتـــــــــــاف »ال  املـــــــــحـــــــــتـــــــــجـــــــــون  ورّدد 
أســــتــــطــــيــــع الـــــتـــــنـــــفـــــس«، يف إشــــــــــــارة إىل 
ــــتـــــي قــــالــــهــــا جــــــــورج فـــلـــويـــد  الــــكــــلــــمــــات الـ

وهو يحتضر.
مينيابوليس ■ وكاالت

اشتعال االحتجاجات وفرض حظر التجول 
في مدن أميركية

عمليات نهب وصدامات بعد موت فلويد

المحتجون في لوس أنجلوس رددوا هتاف »ال أستطيع التنفس« في 
إشارة إلى آخر كلمات »فلويد«. À أ.ف.ب

13 وفاة جديدة
بـ »كورونا« 

في اليمن

الميليشيات 
تغلق 4 مقابر 

في صنعاء
أعلنت اللجنة الوطنية 
العليا لمواجهة وباء 

كورونا في اليمن، تسجيل 
27 حالة إصابة جديدة 

مؤكدة بفيروس 
»كورونا«، إلى جانب 

تسجيل 13 حالة وفاة 
في أربع محافظات.

وذكرت اللجنة أن محافظة 
حضرموت سجلت 14 حالة 

إصابة جديدة بينها ست 
حاالت وفاة، وسجلت لحج 

ثماني حاالت إصابة بينها 
حالة وفاة، فيما سجلت 
محافظة أبين أربع حاالت 

إصابة.
وتم تسجيل خمس حاالت 

وفاة في محافظة 
حضرموت. 

عدن ■ اإلمارات اليوم

أغلفت ميليشيات 
الحوثي، عبر مكتب 

األوقاف، في أمانة 
العاصمة أربع مقابر 
رئيسة في المدينة، 

معللة ذلك بان المقابر 
ممتلئة، وأنه لم يعد 

يوجد فيها أي مكان بعد 
ارتفاع حصيلة قتلى 

عناصرها في الجبهات 
ووفيات »كورونا«.
وذكرت مصادر في 

مكتب أوقاف األمانة أنه 
تم إغالق أشهر مقبرة 
في صنعاء »خزيمة« 

بعد امتالئها، فيما تم 
إغالق مقبرة األحمر، 

ومقبرة نجيمات، ومقبرة 
ماجل الدما.

صنعاء ■ اإلمارات اليوم
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يــــــــــبــــــــــدو أن اإلعـــــــــــــصـــــــــــــار هـــــــــــو آخـــــــــــــــر يشء 
تــتــوقــعــه الـــبـــاد اآلن مـــن كــــــوارث بعد 
بــقــاء عــشــرات املــايــني مــن األمريكيني 
ــــنـــــازلـــــهـــــم لــــحــــمــــايــــة أنــــفــــســــهــــم مـــن  يف مـ
فـــــــــــــــــــــــــريوس كــــــــــــــــــــورونــــــــــــــــــــا، حــــــــــيــــــــــث ُتـــــــظـــــــهـــــــر 
تـــــــــــــوقـــــــــــــعـــــــــــــات األعـــــــــــــــــــاصـــــــــــــــــــري األطـــــــــلـــــــــســـــــــيـــــــــة 
الـــــــســـــــنـــــــويـــــــة، الــــــــتــــــــي تـــــــصـــــــدرهـــــــا اإلدارة 
الـــــــــوطـــــــــنـــــــــيـــــــــة لـــــــلـــــــمـــــــحـــــــيـــــــطـــــــات والـــــــــــغـــــــــــاف 
ــــبـــــل أيـــــــــام،  ــــــي نــــــشــــــرت قـ ــتـ ــ ــ الــــــــجــــــــوي، والـ
موسماً نشطاً بشكل غري طبيعي يف 
األشـــــــــهـــــــــر املــــــقــــــبــــــلــــــة. مـــــــوســـــــم األعـــــــاصـــــــري 
األطــــــلــــــســــــيــــــة، الـــــــــــــذي يـــــــبـــــــدأ رســـــــمـــــــيـــــــاً يف 
األول مــــــــــــن يــــــــونــــــــيــــــــو ويـــــــنـــــــتـــــــهـــــــي يف 30 
نــــــــوفــــــــمــــــــر، ظــــــــــل يـــــــصـــــــل يف الـــــــســـــــنـــــــوات 
الست املاضية مبكراً، ويثري عــادًة 12 
عاصفة. لكن هذا العام، من املتوقع 
أن تــــــشــــــهــــــد الــــــــــبــــــــــاد مــــــــــا بــــــــــني 13 و19 
عـــاصـــفـــة، يــمــكــن أن تــتــحــول ســـت إىل 
10 منها إىل أعاصري )مقارنة بمعدل 
ســـــــــت فــــــقــــــط يف األعــــــــــــــــــــوام الــــــســــــابــــــقــــــة(. 
ويــمــكــن أن يــتــطــور ثــاثــة إىل ســتــة من 
هذه األعاصري إىل أعاصري كبرية، من 
الــفــئــة 3 أو 4 أو 5 مــع ريــــاح تــبــلــغ 111 
مـــيـــاً يف الـــســـاعـــة، أو أعــــى مـــن ذلـــك. 
ويـــــــــشـــــــــهـــــــــد املـــــــــــــوســـــــــــــم املــــــــــتــــــــــوســــــــــط ثـــــــاثـــــــة 
أعـــاصـــري رئـــيـــســـة. ووفــــقــــاً لــلــتــوقــعــات، 
هـــــــنـــــــاك فـــــــرصـــــــة بــــنــــســــبــــة 60% ملــــوســــم 

أعاصري فوق املعتاد، وفرصة بنسبة 
30% ملـــوســـم عـــــادي، وفـــرصـــة بنسبة 
10% فـــقـــط ملــــوســــم أقـــــل مــــن املـــعـــتـــاد، 
وهـــــــــــنـــــــــــاك تـــــــــوقـــــــــعـــــــــات ســــــــابــــــــقــــــــة تـــــتـــــوقـــــع 
مـــوســـم أعـــاصـــري مــــدمــــراً. ويـــقـــول أحــد 
املتنبئني إن هذا املوسم قد يكون أحد 

أكرث املواسم نشاطاً عى اإلطاق.
مـــن املــتــوقــع أن يــكــون هـــذا الــعــام 
خـــــارجـــــاً عــــن الـــطـــبـــيـــعـــة إىل حــــد كـــبـــري، 

ألن ظــــــــــاهــــــــــرة الــــــنــــــيــــــنــــــيــــــو، الــــــــتــــــــي تــــقــــمــــع 
الــعــواصــف يف املــحــيــط األطـــلـــي، من 
غـــري املــحــتــمــل أن تــتــشــكــل هــــذا الـــعـــام. 
وتـــــــــشـــــــــري اإلشـــــــــــــــــــــــــــارات إمــــــــــــــا إىل ظـــــــــــروف 
محايدة أو ظروف عكس النينيو، ما 
يــــخــــلــــق ظــــــــروفــــــــاً ملــــــزيــــــد مـــــــن األعـــــــاصـــــــري. 
ــــة  ــيــ ــ ــنــ ــ ويـــــــــــاحـــــــــــظ تـــــــقـــــــريـــــــر اإلدارة الــــــوطــ
ــــيـــــطـــــات والــــــــــغــــــــــاف الـــــــــجـــــــــوي أن  ــــمـــــحـ ــلـ ــ لـ
درجات حرارة سطح املحيط أصبحت 

أكـــــــــــــــــــرث دفـــــــــــــــئـــــــــــــــاً يف املــــــــــحــــــــــيــــــــــط األطــــــــــلــــــــــي 
ــــتـــــوايئ والـــبـــحـــر الـــكـــاريـــبـــي، وهــــذه  االسـ
الـــــــــظـــــــــروف تــــســــهــــم أيــــــــضــــــــاً يف احــــتــــمــــال 

موسم مزدحم باألعاصري.

أمر مقلق
هــــــــــــــذا ال يــــــبــــــشــــــر بـــــــالـــــــخـــــــري ألمــــــــــــــة تــــحــــت 
حـــــصـــــار »كـــــــــورونـــــــــا«، حــــيــــث إن إدارة 

ــــتــــــي ظـــلـــت  الــــــــطــــــــوارئ الـــــفـــــيـــــدرالـــــيـــــة، الــ
مــــنــــشــــغــــلــــة بــــــاالســــــتــــــجــــــابــــــة لـــــلـــــفـــــريوس 
الــتــاجــي عـــى نـــطـــاق الــــواليــــات كــافــة، 
أصـــــــبـــــــحـــــــت مـــــــجـــــــهـــــــدة لـــــــلـــــــغـــــــايـــــــة، وإذا 
أضفنا بعض األعــاصــري الرئيسة إىل 
هــذا املــزيــج، فقد تصبح هــذه اإلدارة 
الــــــــــفــــــــــيــــــــــدرالــــــــــيــــــــــة تـــــــــحـــــــــت ضـــــــــغـــــــــط هـــــــائـــــــل 
بــالــكــامــل. ويـــقـــول أســـتـــاذ الـــقـــانـــون يف 
جــامــعــة لــويــوال، روبــــرت فريتشيك، 
يف وقت سابق من الشهر املايض، إن 
إدارة الــــطــــوارئ الــفــيــدرالــيــة »لــــم يتم 
إنــشــاؤهــا لــلــتــعــامــل مــع أي يشء من 

هذا القبيل«.

فرصة للتذكير
وســــــــــــــــــــــــــــواء كــــــــــــانــــــــــــت إدارة الــــــــــــــطــــــــــــــوارئ 
الــــفــــيــــدرالــــيــــة مـــســـتـــعـــدة أم ال، فـــإنـــهـــا 
تـــنـــتـــهـــز تـــــوقـــــعـــــات األعـــــــاصـــــــري كـــفـــرصـــة 
لـــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــذكـــــــــــــــــــــري الــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــاس بــــــــــــــــالــــــــــــــــقــــــــــــــــيــــــــــــــــام 
بــاســتــعــداداتــهــم الــخــاصــة بأنفسهم. 
ويــقــول مــســؤول بــــــاإلدارة: »قـــد يــؤثــر 
الــــــــتــــــــبــــــــاعــــــــد االجـــــــــتـــــــــمـــــــــاعـــــــــي وغـــــــــــــــــــريه مــــن 
إرشــــــــــــــادات بـــــشـــــأن مــــكــــافــــحــــة فــــــريوس 
كــورونــا عــى تــدابــري الــســامــة، بشأن 
خطة التأهب للكوارث التي وضعتها 
اإلدارة، بــمــا يف ذلـــك طـــرق اإلجــــاء، 
واملاجئ واملزيد من ذلك«. وتضيف 

اإلدارة يف بــيــان لها أنــهــا »مــع اقــراب 
مــــــــــوســــــــــم األعــــــــــــــاصــــــــــــــري والــــــــفــــــــيــــــــضــــــــانــــــــات 
والزالزل وحرائق الغابات عى مدار 
الــــــعــــــام، فــــقــــد حـــــــان الـــــوقـــــت ملـــراجـــعـــة 
وتـــــعـــــديـــــل خــــطــــة الــــــــطــــــــوارئ الــــخــــاصــــة 

بـ)كورونا(«.

ترجمة ■ عوض خيري
عن صحيفة »غريتس«

إضافة إلى حصار »كورونا«

مشاركون في مسيرة شعوب المناخ بواشنطن. ■من المصدر

موسم أعاصير مدمرة يلوح في األفق بأميركا هذا العام

زهير دوله ■الضفة الغربية

ــــهــــــات الــــســــاخــــنــــة بــني  يف مــــنــــاطــــق املــــــواجــ
الــفــلــســطــيــنــيــني واالحــــــــتــــــــال، ومـــنـــاطـــق 
الــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــروب والــــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــراع يف األرايض 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة كــــــــافــــــــة، والـــــــعـــــــديـــــــد مـــن 
الــــــــــــدول الــــعــــربــــيــــة، كــــــــان يـــــوجـــــد مـــصـــور 
وكالة األنباء األمريكية أسوشيتدبرس 
)AP(  يف الضفة الغربية، إيــاد حمد، 
يف الـــــــصـــــــفـــــــوف األوىل لــــلــــصــــحــــافــــيــــني، 
ــــاريـــــة، وإظــــهــــار  لــتــغــطــيــة األحـــــــــــداث الـــــجـ
صــورة الحقيقة. فيما يلقبه زمــاؤه يف 
فــلــســطــني بـــــ»أبــــوالــــتــــضــــامــــن«، لــتــصــدره 
ســـــــــــاحـــــــــــات الـــــــتـــــــضـــــــامـــــــن مـــــــعـــــــهـــــــم، تـــــجـــــاه 
االعتداءات التي يتعرضون لها من قبل 
ــــرتــــــه  ــــاصــ ــــنــ االحـــــــــــتـــــــــــال اإلســـــــــــرائـــــــــــيـــــــــــي، ومــ
لــقــضــايــاهــم الـــعـــادلـــة يف املــحــافــل كــافــة. 
هذه املسرية املمتدة منذ 21 عاماً، التي 
قضاها حمد مــصــوراً تلفزيونياً لوكالة 
األنـــبـــاء األمـــريكـــيـــة يف الــضــفــة الــغــربــيــة، 
عــــــــمــــــــل خــــــــالــــــــهــــــــا مـــــــــنـــــــــاضـــــــــاً صـــــــحـــــــافـــــــيـــــــاً، 
ومــتــضــامــنــاً بــــــــارزاً، كــــان مــقــابــلــهــا فصله 
عـــــن الـــعـــمـــل مـــــن قـــبـــل إدارة الــــوكــــالــــة، 
بــــــــفــــــــعــــــــل نــــــــــشــــــــــاطــــــــــه يف الــــــــــتــــــــــضــــــــــامــــــــــن مـــــع 
الــصــحــافــيــني الــفــلــســطــيــنــيــني، والـــدفـــاع 
ــــــن حــــقــــوقــــهــــم، مـــتـــجـــاهـــلـــة جـــــهـــــده يف  عـ
مواجهة املخاطر، إلنجاز دوره، وتأدية 

عمله عى أكمل وجه.

شكوى ظالمة
قرار الفصل عن العمل أبلغ به حمد 
عـــــر اتـــــصـــــال هـــاتـــفـــي مـــــن مــــديــــر مــكــتــب 

وكـــالـــة األنـــبـــاء األمــريكــيــة يف فلسطني 
واألردن وإســــرائــــيــــل، ومـــقـــره الــقــدس 
الــــــــــــغــــــــــــربــــــــــــيــــــــــــة، اإلســـــــــــــــرائـــــــــــــــيـــــــــــــــي جــــــــــوزيــــــــــف 
فـــــــــدرمـــــــــان، بـــــــنـــــــاًء عـــــــى تــــلــــقــــي الـــــوكـــــالـــــة 
شــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــوى ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــده مـــــــــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــشـــــــــــــــرطـــــــــــــــة 
الــــــــفــــــــلــــــــســــــــطــــــــيــــــــنــــــــيــــــــة، بــــــــــــــــدعــــــــــــــــوى قــــــــيــــــــامــــــــه 
ــــيــــــة  ــــنــ بــــــالــــــتــــــحــــــريــــــض ضـــــــــد األجـــــــــــهـــــــــــزة األمــ
الــــــفــــــلــــــســــــطــــــيــــــنــــــيــــــة، ومـــــــــحـــــــــاولـــــــــتـــــــــه خــــلــــق 

فوىض، وذلك بحسب املصور حمد.
والتقت »اإلمارات اليوم« املصور 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي إيــــــــاد حــــمــــد، مـــــن ســـكـــان 
مدينة بيت لحم يف الضفة الغربية، 
لــلــحــديــث عـــن مـــجـــريـــات وتــفــاصــيــل مــا 
حــــــــدث مـــــعـــــه، مـــــــؤكـــــــداً أن فــــصــــلــــه عــن 
العمل يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتضامنه 
ــــنـــــي، أنــــــس  ــــيـ ــــلـــــســـــطـ ــــفـ مــــــــع الـــــــصـــــــحـــــــايف الـ
حــــــــــــــــــــــــواري، مـــــــــــن مـــــــديـــــــنـــــــة طــــــــولــــــــكــــــــرم يف 
الــضــفــة الــغــربــيــة، إثـــر اعــتــقــالــه عــى يد 
ــــيـــــة، وإطــــــــاقــــــــه  ــنـ ــ ــيـ ــ ــــلـــــســـــطـ ــــفـ الـــــــشـــــــرطـــــــة الـ
حمات مناصرة لحواري عى مواقع 

التواصل االجتماعي.
ويــــــــــــــقــــــــــــــول حــــــــــــمــــــــــــد: »إنـــــــــــــــــــــــه يف يـــــــــوم 
األربــــــعــــــاء 27 مـــــن شــــهــــر مــــايــــو املــــــايض، 
تلقيت اتصاالً هاتفياً من مدير وكالة 
أســوشــيــتــدبــرس يف الــقــدس الغربية، 
اإلســرائــيــي جـــوزف فـــدرمـــان، يبلغني 
ــــالــــــة يف  ــــوكــ ــــرار بــــحــــضــــور مــــــديــــــرة الــ ــــقــ ــــالــ بــ
الـــشـــرق األوســـــــط، وإدارة الـــوكـــالـــة يف 
نــيــويــورك، وأن فصله عــن العمل تم 
بشكل نهايئ، وذلك بناء عى شكوى 
مقدمة مــن الــشــرطــة الفلسطينية يف 

الضفة الغربية ضده«.

ويميض حمد بالقول: »كان ردي 
عــــــــى قـــــــــــــرار فـــــصـــــي هــــــــــو: شــــــــكــــــــراً لــــكــــم، 
ــــنـــــه أن يــــــرســــــل الــــــــقــــــــرار عـــى  ــــبـــــت مـ ــــلـ وطـ
بــــــــــريــــــــــدي اإللــــــــــــــكــــــــــــــروين، وبــــــــعــــــــد ســـــاعـــــة 
تــــــســــــلــــــمــــــت الــــــــــــــــقــــــــــــــــرار، وكـــــــــــــــــــان يــــتــــضــــمــــن 
الــــــــعــــــــديــــــــد مــــــــــن الــــــــــــــذرائــــــــــــــع، أبـــــــــــرزهـــــــــــا أن 
الـــــــــــشـــــــــــرطـــــــــــة الــــــفــــــلــــــســــــطــــــيــــــنــــــيــــــة تــــــقــــــدمــــــت 
ـــــشـــــــكـــــــوى ضــــــــــــــــدي، تــــــــدعــــــــي أنــــــــنــــــــي أثـــــــري  بــ
الـــــفـــــتـــــنـــــة، وأحــــــــــــــرض ضـــــــد الــــحــــكــــومــــة، 
ــــتـــــي إشــــــعــــــال اإلطــــــــــــــارات أمــــــام  ومـــــحـــــاولـ
املحاكم، اعراضاً عى محاكمة أنس 
حواري، وإنشاء صفحات تحريضية 
ضــد الــشــرطــة عــى مــنــصــات الــتــواصــل 
االجتماعي«. ونفى املصور التلفزيوين 
حــــمــــد مــــــا تـــضـــمـــنـــتـــه الـــــشـــــكـــــوى ضــــــده، 
واصــفــاً إيــاهــا بالظاملة، مضيفاً: »هــذا 
مــحــض افـــــراء، فــلــم أفــعــل ذلـــك عى 
اإلطـــــــــــــــــــــــــــــاق، أمـــــــــــــــــا صـــــــــفـــــــــحـــــــــات اإلعـــــــــــــــــام 
ــــتـــــضـــــامـــــن مـــع  ــــلـ ــــانــــــت لـ ــــكــ االجــــــتــــــمــــــاعــــــي فــ
الـــزمـــيـــل حــــــــواري، واملـــطـــالـــبـــة بــــاإلفــــراج 
عنه، وسبقتها حملة ملناصرة املصور 

الـــــــــفـــــــــلـــــــــســـــــــطـــــــــيـــــــــنـــــــــي مــــــــــــــــعــــــــــــــــاذ عـــــــــــــمـــــــــــــارنـــــــــــــة، 
والــــصــــحــــافــــيــــني الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــني الــــذيــــن 
يـــــــتـــــــعـــــــرضـــــــون لـــــــانـــــــتـــــــهـــــــاكـــــــات مـــــــــــن قــــبــــل 
االحــــــــتــــــــال«. ويــــتــــابــــع قــــــائــــــاً: »شــــعــــرت 
بــالــيــأس، لــيــس لــحــرمــاين مـــن عــمــي، 
بل ألن وكالة األنباء األمريكية كافأت 
جــــــــــــــــــهــــــــــــــــــدي ومــــــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــــــوار عــــــــــــــمــــــــــــــي بـــــــــــهـــــــــــذا 
األســـــــــــلـــــــــــوب، فــــــقــــــد اســـــتـــــغـــــلـــــت شــــكــــوى 
الـــشـــرطـــة املـــقـــدمـــة بــحــقــي لــفــصــي عــن 
العمل، متجاهلة الـــدور الــذي بذلته 
عـــــــــــــى مــــــــــــــــــــــدار 21 عـــــــــــــامـــــــــــــاً مـــــــــــــن الــــــعــــــمــــــل 
املــــــــــتــــــــــواصــــــــــل، ومـــــــــواجـــــــــهـــــــــة املــــــــخــــــــاطــــــــر يف 
ســـــبـــــيـــــل كــــــشــــــف الـــــحـــــقـــــيـــــقـــــة، وإيـــــــصـــــــال 

صوت الفلسطينيني إىل العالم«.

جزاء التضامن
ويـــشـــري حـــمـــد إىل أنــــــه، ضـــمـــن حــمــلــتــه 
لـــــلـــــتـــــضـــــامـــــن مـــــــــع الـــــــصـــــــحـــــــايف حــــــــــــــواري، 
تــــــــــــواصــــــــــــل مــــــــــــع مـــــــحـــــــامـــــــيـــــــه عــــــــــــر مــــنــــصــــة 
»واتــــــــــــــــــــــــــس أب« الــــــــــرقــــــــــمــــــــــيــــــــــة، ملــــــعــــــرفــــــة 
مـــســـتـــجـــدات مـــحـــاكـــمـــتـــه، لـــيـــخـــره بـــأن 

الـــــــــشـــــــــرطـــــــــة تـــــــفـــــــيـــــــد بــــــــــأنــــــــــه اعــــــــــــتــــــــــــدى عــــى 
خمسة أشخاص بالضرب.

ويـــــــقـــــــول الـــــصـــــحـــــايف الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي 
حمد: »تهكمت عى ادعاء الشرطة، 
وكــــــان ردي أن الـــزمـــيـــل حـــــــواري لــيــس 
باعب مصارعة ليفعل ذلك، وأثناء 
ــــا الــــــــــرد الــــنــــاطــــق  ــنـ ــ ــــاركـ هــــــــذا الـــــحـــــديـــــث شـ
ــــيــــــة يف  ــنــ ــ ــيــ ــ ــــطــ ــــلــــــســ ــــفــ بــــــــــاســــــــــم الـــــــــشـــــــــرطـــــــــة الــ
الضفة الغربية لؤي ازريقات، لينفي 
مــــــــــــا يــــــــتــــــــم تــــــــــــــــداولــــــــــــــــه، ومــــــــــــــــا تــــــــــحــــــــــدث بـــــه 
املـــــــــحـــــــــامـــــــــي، وهـــــــــنـــــــــا حـــــــــــــدث جــــــــــــــــدال مــــع 
ــــتـــــه بـــــمـــــغـــــادرة  ــــبـ ــــالـ ارزيـــــــــــقـــــــــــات، حـــــيـــــث طـ
املــجــمــوعــة الــخــاصــة بــالــصــحــافــيــني عر 
ــبــــيــــق )واتــــــــــــــس أب(، فـــــهـــــي لـــيـــســـت  تــــطــ
ألجــــــــــــهــــــــــــزة األمـــــــــــــــــــــــن، ولــــــــكــــــــنــــــــه واجـــــــهـــــــنـــــــي 
بالتهديد«. ويلفت إىل أنه اعتصم هو 
ومـــجـــمـــوعـــة مــــن الــصــحــافــيــني يـــــوم 19 
مايو املايض، أمام مقر رئاسة الوزراء 
الفلسطينية، بعد وصول معلومات 
مــن الــوكــالــة الــتــي يعمل معها، تفيد 
بـــــــأن الـــــشـــــرطـــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة تـــقـــدمـــت 
بــشــكــوى ضـــده، مــشــرياً إىل أنـــه أوقــف 
االعـــتـــصـــام عــقــب حــصــولــه عـــى وعـــود 
ــــتــــــه مـــــــــــن رئـــــــــيـــــــــس الــــــــــــــــــــوزراء  ــيــ ــ بـــــــحـــــــل قــــــضــ
مـــــــــحـــــــــمـــــــــد اشــــــــــــتــــــــــــيــــــــــــة. ويـــــــــــــــقـــــــــــــــول املـــــــــــصـــــــــــور 
الـــــــــــــــتـــــــــــــــلـــــــــــــــفـــــــــــــــزيـــــــــــــــوين، إن »الــــــــــــحــــــــــــكــــــــــــومــــــــــــة 
الفلسطينية، ممثلة برئيسها محمد 
اشـــتـــيـــة، واملــــتــــحــــدث بـــاســـمـــهـــا إبـــراهـــيـــم 
ملحم، وعدت بإيجاد حل لقضيته، 
إثــــــــــــــر اعـــــــتـــــــصـــــــامـــــــه أمــــــــــــــــــام مـــــــقـــــــر مــــجــــلــــس 
ــــد الــــتــــزمــــت بــــاالتــــفــــاق مــع  الــــــــــــوزراء، وقــ
الــحــكــومــة، وتــوقــف االعــتــصــام لبحث 

الـــحـــلـــول، عـــى أن تــتــجــدد بــعــد إجــــازة 
عيد الفطر، لكن يف اليوم األول بعد 
اإلجـــــــــــــــــازة أُبــــــلــــــغــــــت بـــــفـــــصـــــي عــــــــن عـــمـــي 
بشكل نهايئ، وال عودة عن القرار«.

مـــن جــهــتــه، يــنــفــي الــنــاطــق بــاســم 
ــــيـــــة يف الـــــضـــــفـــــة  ــــنـ ــــيـ ــــلـــــســـــطـ الـــــــشـــــــرطـــــــة الـــــفـ
ــــيـــــد لــــــــــؤي ارزيـــــــــقـــــــــات،  ــــقـ الــــــغــــــربــــــيــــــة، الـــــعـ
تقديم الشرطة شكوى ضد الصحايف 

حمد.

إثارة الرأي العام
وبــــرز الــصــحــايف حــمــد بــشــكــل الفـــت يف 
حــمــلــة املـــنـــاصـــرة الــتــي قـــادهـــا وأطــلــقــهــا 
تضامناً مع املصور الفلسطيني معاذ 
عــــــــــمــــــــــارنــــــــــة، الــــــــــــــــــذي فــــــــقــــــــد عــــــيــــــنــــــه جـــــــــــراء 
ــــبـــــل جــــــنــــــود االحـــــــتـــــــال،  إصـــــابـــــتـــــه مـــــــن قـ
الـــــذيـــــن أطــــلــــقــــوا الـــــنـــــار عـــلـــيـــه مــــبــــاشــــرة، 
ــــلـــــدة  ــــبـ ــــتـــــه اقــــــتــــــحــــــامــــــهــــــم لـ ــيـ ــ خـــــــــــــال تـــــغـــــطـ
صــــــــــوريــــــــــف شــــــــمــــــــال غـــــــــــــرب الــــــخــــــلــــــيــــــل يف 

نوفمر املايض.
ويــــــــــــقــــــــــــول املــــــــــــصــــــــــــور الـــــفـــــلـــــســـــطـــــيـــــنـــــي 
حـــــــــمـــــــــد، إن »اســــــــــوشــــــــــيــــــــــتــــــــــدبــــــــــرس« لــــم 
تـــفـــصـــلـــنـــي عــــــن الــــعــــمــــل بـــحـــقـــي بــشــكــل 
نهايئ عى خلفية تضامني مع الزميل 
ــــتــــــداء عـــلـــيـــه تــــم مــن  عــــمــــارنــــة، ألن االعــ
ــــه تــعــد  قــــبــــل االحـــــــتـــــــال، ومـــــنـــــاصـــــريت لــ
ــــيـــــف عـــن  ــــتـــــوقـ واجــــــــبــــــــاً وطــــــنــــــيــــــاً، وأمـــــــــــر الـ
العمل بناء عى ذلك يتسبب يف إثارة 
قــــــــــضــــــــــيــــــــــة رأي عــــــــــــــــــــــام بـــــــــــــــــني األجــــــــــــــســــــــــــــام 
الــصــحــافــيــة، واملــؤســســة الفلسطينية 

الرسمية، والجمعيات الحقوقية.

الشرطة الفلسطينية تتهم حمد بإثارة الفتنة، 
والتحريض ضد الحكومة، ومحاولة إشعال اإلطارات 
 على محاكمة أنس حواري.

ً
أمام المحاكم، اعتراضا

برز الصحافي حمد بشكل الفت في 
حملة المناصرة التي قادها وأطلقها 
 مع المصور الفلسطيني معاذ 

ً
تضامنا

عمارنة، الذي فقد عينه جراء إصابته 
من قبل جنود االحتالل.

اتهام الشرطة الفلسطينية بالوقوف وراء إنهاء خدماته

وكالة أسوشيتدبرس 
تفصل المصور إياد 

حمد بسبب تضامنه 
مع زمالئه

المصور حمد تقدم الصفوف لتغطية األحداث الساخنة. ■اإلمارات اليوم

إدارة الطوارئ الفيدرالية، 
التي ظلت منشغلة 
باالستجابة للفيروس 
التاجي على نطاق 

الواليات كافة، أصبحت 
مجهدة للغاية، وإذا 
أضفنا بعض األعاصير 

الرئيسة إلى هذا المزيج، 
فقد تصبح هذه اإلدارة 
الفيدرالية تحت ضغط 

هائل بالكامل.

https://www.emaratalyoum.com/
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علي إبراهيم: انصح الالعبين 
بالعودة إلى التدريبات واالستفادة 

من قرار  فتح األندية

نــصــح مــــدرب املــنــتــخــب األوملـــبـــي السابق 
لــــــكــــــرة الــــــــقــــــــدم، عـــــــي إبـــــــراهـــــــيـــــــم، العــــبــــي 
دوري الخليج العربي بضرورة العودة 
إىل الــتــدريــبــات، ســـواء كــانــت فــرديــة أو 
مـــــــــــجـــــــــــمـــــــــــوعـــــــــــات، مـــــــــــــــن خــــــــــــــــــــال األنــــــــــــديــــــــــــة 
الـــــــــــــــــخـــــــــــــــــاصـــــــــــــــــة، مـــــــــــــــــــع وجــــــــــــــــــــــــــــــــود مـــــــــــــدربـــــــــــــن 
مختّصن، أو بإشراف مــدرب اللياقة 

الــبــدنــيــة يف الــــنــــادي وفــــق بــرامــج 
خــــــــاصــــــــة، وذلــــــــــــك بـــــعـــــد الــــــقــــــرار 
األخـــــر الـــخـــاص بــفــتــح األنـــديـــة 
والـــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــاالت والــــــــــــــشــــــــــــــواطــــــــــــــئ، 

مـــــــؤكـــــــداً أهــــمــــيــــة إدخــــــــــــال تــــمــــاريــــن 
الكرة، والرتكيز عىل الجوانب املهارية 
والـــــبـــــدنـــــيـــــة، وذلــــــــــك وفــــــــق االشـــــــرتاطـــــــات 
الــــصــــحــــيــــة، خـــــصـــــوصـــــاً أن فـــــــــرتة تـــوقـــف 
النشاط الريايض ربما ستطول، يف ظل 
عــــــدم وضــــــــوح الـــــصـــــورة بـــالـــنـــســـبـــة ملــصــر 
املـــوســـم الــــريــــايض، مـــشـــدداً عـــىل أهمية 
محافظة الاعب عىل األكل الصحي، 
وتجّنب السهر، واملحافظة عىل الوزن 
ــــرار حــاســم  املــــثــــايل، مـــعـــتـــراً أن اتــــخــــاذ قــ
بشأن استكمال الدوري أو الغائه بات 
أمــــراً مــهــمــاً، ويــجــب أن يتخذ يف أســرع 

وقت.
وقال إبراهيم لـ»اإلمارات اليوم«، 
رداً عـــــىل ســــــــؤال بــــشــــأن األســــــبــــــاب وراء 
الــــتــــأخــــر يف إصـــــــــــدار قـــــــــرار حــــســــم مــصــر 
دوري الخليج الــعــربــي: »الــتــأخــر ناتج 
عـــن انــتــظــار اإلجــــــــراءات الـــخـــاصـــة، الــتــي 
ســـتـــتـــخـــذهـــا الــــلــــجــــان املــــخــــتــــّصــــة املـــتـــابـــعـــة 
لــلــحــالــة الــصــحــيــة بــشــكــل عــــام مـــن قبل 
ــــــوارث،  ـــكـ ـــ الـــلـــجـــنـــة الـــعـــلـــيـــا لــــلــــطــــوارئ والـ
وآخــــر املــســتــجــدات لــلــوضــع الــصــحــي يف 
الـــــــــــــدولـــــــــــــة، إضــــــــــافــــــــــة إىل الـــــتـــــنـــــســـــيـــــق مـــع 
ــــنـــــاف  ــئـ ــ ــتـ ــ االتـــــــــــحـــــــــــاد اآلســـــــــــيـــــــــــوي بــــــــشــــــــأن اسـ
الـــــــــــــنـــــــــــــشـــــــــــــاط الـــــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــــايض، واســـــــــتـــــــــكـــــــــمـــــــــال 
ــــقــــــات اآلســـــــيـــــــويـــــــة، لــــــــــذا بــــــــــات مـــن  ــــابــ املــــــســ
الــــــــــضــــــــــرورة بـــــمـــــكـــــان اتــــــــخــــــــاذ قـــــــــــــرار بــــشــــأن 
اســتــكــمــال الــبــطــولــة أو إلــغــائــهــا بــأســرع 

وقت«. وأضاف: »من وجهة نظري أنه 
ال يـــــمـــــكـــــن أن تــــســــتــــكــــمــــل الــــــبــــــطــــــولــــــة يف 
أغـــــــســـــــطـــــــس املـــــــــقـــــــــبـــــــــل، نـــــــــــظـــــــــــراً إىل عـــــــدم 
وضـــــــــــــــــــــــــــــوح الــــــــــــــــــــرؤيــــــــــــــــــــة بــــــــــســــــــــبــــــــــب جــــــــائــــــــحــــــــة 
)كورونا(، إضافة إىل ظروف الطقس«. 
وعما إذا كان اتحاد الكرة من املمكن أن 
ــئــــنــــاف  ــتــ ــــــوة قـــــــــــــرار اســ ــــطـ ــ يــــســــتــــفــــيــــد مــــــــن خـ

الـــــــــــدوري اإلنــــجــــلــــيــــزي يف يـــونـــيـــو املـــقـــبـــل، 
ــلـــــه عــــــــــــودة الــــــــــــــــدوري األملــــــــــــــــاين، تــــابــــع  ــ ــبـ ــ وقـ
إبراهيم: »قرار عودة الدوري اإلنجليزي 
يف يــــونــــيــــو املــــقــــبــــل، ومـــــــن قـــبـــلـــه الـــــــــدوري 
األملــــــــــــــــــــــــــــاين، كــــــــــــــــان قــــــــــــــــــــــــــــراراً فــــــــيــــــــه نــــــــــــــــوع مــــن 
املـــخـــاطـــرة، واتـــخـــذ بـــنـــاًء عـــىل مــعــطــيــات 
وظــــروف تــنــاســبــهــم، نــظــراً إىل الــظــروف 

املــالــيــة الــتــي تمر بها األنــديــة األوروبــيــة، 
لــــــــكــــــــن يف اعــــــــــتــــــــــقــــــــــادي الـــــــــــــقـــــــــــــرار املــــــنــــــاســــــب 
بــــالــــنــــســــبــــة لـــــنـــــا يف اإلمــــــــــــــــــــارات هــــــــو إلـــــغـــــاء 
الدوري، وما سيرتتب عليه من تتويج 
املتصدر من عدمه، أو إلغاء الهبوط أو 
ــــقـــــديـــــري أن كــــــل هــــذه  الـــــصـــــعـــــود، ويف تـ
الــســيــنــاريــوهــات يــمــكــن مــنــاقــشــتــهــا عىل 

الــــــــــطــــــــــاولــــــــــة، واتـــــــــــخـــــــــــاذ الـــــــــــقـــــــــــرار املـــــنـــــاســـــب 
بشأنها، وإعــان انتهاء املسابقة، ليك 
تكون الــصــورة واضــحــة لجميع األندية 
استعداداً للموسم املقبل، والتفكر يف 
اتجاه واحد بدالً من ازدواجية التفكر 
يف اإلعـــــــــــداد الســـتـــكـــمـــال الـــــــــــدوري وبـــــدء 
الـــــــــدوري املـــقـــبـــل، مــــا يــشــكــل عـــبـــئـــاً مــالــيــاً 
عىل األنــديــة، إضافة إىل اتخاذ قــرارات 
ربــــمــــا تـــضـــر بــــالــــنــــادي مـــــن تــــعــــاقــــدات مــع 
املـــــــــــــــــــــــدربـــــــــــــــــــــــن والــــــــــــــــــاعــــــــــــــــــبــــــــــــــــــن املــــــــــــــواطــــــــــــــنــــــــــــــن 
واألجانب«. وباتت مسألة حسم مصر 
الـــــنـــــشـــــاط الـــــــــريـــــــــايض، وتـــــــحـــــــديـــــــداً دوري 
الــــخــــلــــيــــج الــــــعــــــربــــــي، الــــــــــــذي تــــــوقــــــف عـــنـــد 
الـــجـــولـــة 19 وتــبــقــت ســبــع جـــــوالت عىل 
ــــديــــــث الــــــــشــــــــارع الـــــــريـــــــايض،  انـــــتـــــهـــــائـــــه، حــ
الـــذي بـــات يــرتقــب قــــراراً حــاســمــاً يف هذا 
ــــهــــــي الـــــــــــجـــــــــــدل الـــــــــــذي  ــــنــ ــــيــ الــــــــــخــــــــــصــــــــــوص، لــ
اســـــتـــــمـــــر لـــــــفـــــــرتة طـــــويـــــلـــــة بـــــــشـــــــأن مــــســــألــــة 
اســـــــــــتـــــــــــكـــــــــــمـــــــــــال الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوري مـــــــــــــــــن عـــــــــــدمـــــــــــه. 
وبــــخــــصــــوص الـــنـــصـــائـــح الــــتــــي يـــمـــكـــن أن 
تــــــــوجــــــــه إىل األنــــــــــــديــــــــــــة، خـــــــصـــــــوصـــــــاً عـــىل 
صـــــــــعـــــــــيـــــــــد مــــــــــســــــــــألــــــــــة الـــــــــــــتـــــــــــــعـــــــــــــاقـــــــــــــدات مـــــع 
ــــنـــــن أو  الـــــاعـــــبـــــن، ســــــــــواء كــــــانــــــوا مـــــواطـ
أجــــانــــب، وكــــذلــــك مــــع املـــــــــدرب، أوضــــح 
إبـــــــراهـــــــيـــــــم: »يف اعــــــتــــــقــــــادي أن مــــيــــزانــــيــــة 
األندية ربما لن تكون كسابق عهدها، 
ــــاً  ــــقـ لــــــــــــذا  البـــــــــد مـــــــن ُحــــــســــــن االخــــــتــــــيــــــار وفـ
ملعاير فنية بحتة، وحــســب االحتياج 
الفعي للمراكز التي يحتاجها الفريق، 
حـــتـــى ال نــشــهــد الـــســـيـــنـــاريـــو املــــكــــرر، من 
خــــــال اســــتــــبــــدال الـــاعـــبـــن خــــــال فـــرتة 
االنتقاالت، عىل أن يتم كل ذلك وفق 
ــــيـــــة ال تــــــزيــــــد األعــــــــبــــــــاء عـــــــىل كــــاهــــل  ــــزانـ ــيـ ــ مـ
األنــــــــديــــــــة، والــــــــــــيء نــــفــــســــه بـــخـــصـــوص 
الاعبن املواطنن، فإنه يجب أن يتم 
الــتــعــاقــد معهم حــســب الــكــيــف وليس 
الــــــــــكــــــــــم، ألنــــــــــــــه حـــــــســـــــب عــــــلــــــمــــــي مــــعــــظــــم 
ــــــر ذي  ــــــع العـــــبـــــن كـ األنــــــــديــــــــة تــــتــــعــــاقــــد مـ
جــــــــــــودة مــــتــــوســــطــــة وتــــــــدفــــــــع لـــــهـــــم راتــــــبــــــاً 
ـــــا يــــشــــكــــل عــــبــــئــــاً إضــــــافــــــيــــــاً عــىل  كــــــــبــــــــراً، مــ

ميزانياتها«.

طالب بسرعة حسم مصير الدوري سواء باالستئناف أو اإللغاء

منصور السندي ■ دبي

»تأخير حسم مصير الدوري ناتج عن انتظار اإلجراءات الخاصة، 
التي ستتخذها اللجان المختصة المتابعة للحالة الصحية«.
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ميزانية األندية ربما لن 
تكون كسابق عهدها، لذا 

البد من ُحسن االختيار 
 لمعايير فنية بحتة.  

ً
وفقا

كأس رئيس الدولة 
للخيول العربية 
األصيلة تنطلق 

في فرنسا اليوم

تنطلق الــيــوم سلسلة ســبــاقــات كــأس 
رئـــــــــيـــــــــس الـــــــــــــدولـــــــــــــة لـــــــلـــــــخـــــــيـــــــول الــــــعــــــربــــــيــــــة 
األصــيــلــة، بنسختها الــــ27، يف مضمار 
دوفيل الفرنيس، »دعماً لرؤية ونهج 
املغفور له الشيخ زايــد بن سلطان آل 
نهيان، طيب الله ثراه، إلعاء الخيل 
الـــــــــعـــــــــربـــــــــي األصـــــــــــيـــــــــــل يف كـــــــــــل املـــــــضـــــــامـــــــر 
العاملية«. ويتضمن الكرنفال اإلمارايت 

الـــــــــفـــــــــرنـــــــــيس 10 أشـــــــــــــــــــــــــواط، مـــــــــــن بــــيــــنــــهــــا 
شـــــــــــوطـــــــــــان لــــــلــــــجــــــيــــــنــــــز، وشــــــــــــــــــوط لــــــكــــــأس 
رئـــــــــيـــــــــس الـــــــــــــدولـــــــــــــة لـــــــلـــــــخـــــــيـــــــول الــــــعــــــربــــــيــــــة 
األصـــــــــــيـــــــــــلـــــــــــة. وتـــــــــتـــــــــنـــــــــافـــــــــس عــــــــــــىل الــــــلــــــقــــــب 
مجموعة مــن أقـــوى وأفــضــل الخيول 
الــســريــعــة يف الـــســـبـــاق، ملــســافــة 2000 
ــــئـــــة األوىل املـــخـــصـــص  مــــــــرت، ضـــــمـــــن الـــــفـ
لـــــــلـــــــمـــــــهـــــــور واملـــــــــــــــهـــــــــــــــرات مــــــــــــن عــــــــمــــــــر أربــــــــــــع 

ســنــوات فــمــا فـــوق، وبــمــجــمــوع جــوائــز 
100 ألف يورو.

ــــهــــــر  ويـــــــمـــــــثـــــــل خـــــــــيـــــــــول اإلمــــــــــــــــــــــــــارات املــ
»فــيــكــتــور لـــــودوروم« لــغــودلــفــن، كما 
ستشارك 12 مهرة يف سباق »اإلمارات 
ــــلـــــمـــــهـــــرات«،  ــيــــنــــز الـــــفـــــرنـــــيس 1000 لـ جــ

ملسافة 1600 مرت للفئة األوىل.
دبي À اإلمارات اليوم

قال عضو شركة كرة القدم يف 
نـــــادي الـــوحـــدة الـــاعـــب الــــدويل 
ــــهـــــد مــــــســــــعــــــود، إن  الــــــســــــابــــــق، فـ
»نــــتــــائــــج الــــفــــحــــوص والـــتـــحـــالـــيـــل 
الطبية أكدت خلو جسده من 
أي خــايــا ســرطــانــيــة«، مــؤكــداً 
أنــــــــه تــــعــــافــــى مــــــن هــــــــذا املــــــــرض، 
ــــبـــــقـــــى لــــــــه خــــــطــــــوة مـــمـــاثـــلـــة  ــــتـ وتـ
ســـيـــجـــريـــهـــا بــــعــــد ثـــــاثـــــة أشـــهـــر 
مــن اآلن للتأكد مــن سامته 

بنسبة %100.
وكــــــــان مـــســـعـــود قـــــد عـــاد 

إىل أبـــوظـــبـــي يف مـــــارس املــــــايض، قـــادمـــاً 
من الــواليــات املتحدة األمركية، التي 
قىض بها أربعة أشهر للعاج، بعد أن 

ثبتت إصابته بالسرطان.
وأكــــــــــــــــــــد مـــــــــســـــــــعـــــــــود، لـــــــــــــــــــ»اإلمــــــــــــــــــارات 
اليوم«، أنه أجرى خال األيام املاضية 
بـــعـــض الـــفـــحـــوص والـــتـــحـــالـــيـــل يف أحـــد 
مــســتــشــفــيــات مـــديـــنـــة الــــعــــن، وأكـــــدت 
أنه تعافى من هذا املــرض، اذ سيقوم 
بــإرســال صــور من نتائج الفحوص إىل 
ُـــــعـــــالـــــج لـــــه يف أمـــركـــا  الــــفــــريــــق الـــطـــبـــي امل

ملتابعة النتائج األخرة.
وأضاف: »كان من املقرر أن أكون 
مــــــــــوجــــــــــوداً يف تـــــلـــــك األثـــــــــنـــــــــاء يف أمـــــركـــــا 

إلجــراء تلك الفحوص، لكن الظروف 
الـــــــراهـــــــنـــــــة، بــــســــبــــب جـــــائـــــحـــــة )كـــــــــورونـــــــــا( 
حالت دون ذلــك، ورب ضــارة نافعة، 
فـــقـــد أثــبــتــنــا أنـــنـــا نــمــلــك أفـــضـــل مــعــامــل 
االخـــتـــبـــار يف الـــعـــالـــم، وكـــــفـــــاءات طبية 
عـــالـــيـــة املــــســــتــــوى، مـــــا قـــــد يـــدفـــعـــنـــي إىل 
إجراء املسح األخر يف اإلمارات بفضل 

التقدم الطبي يف الدولة«.
وكشف مسعود النقاب عن فرتة 
املــــــــــــرض الــــــتــــــي دفـــــعـــــتـــــه إىل تـــــقـــــديـــــم كـــل 
أشـــــكـــــال املــــســــاعــــدة لـــلـــمـــصـــابـــن بــمــرض 
الـــــــســـــــرطـــــــان، ســـــــــــواء مـــــــن املــــــواطــــــنــــــن أو 

املقيمن.
وأوضــــــــــــــــــــــــــح: »ســــــــعــــــــيــــــــد بـــــــــــــــأن هــــــنــــــاك 

عــشــرات األشــخــاص الــذيــن ال أعرفهم 
يــتــصــلــون بــــي لــاســتــفــســار عــــن مـــراحـــل 
العاج، والطريقة السليمة للعاج، 
وبــــعــــض تــــلــــك االتـــــــصـــــــاالت يـــــــأيت يل مــن 
خارج الدولة، ودائماً ما أويص املرىض 
ــــأن أهــــــم مـــرحـــلـــة يف الــــعــــاج الــعــزيــمــة  بــ
الــــــــــــــكــــــــــــــبــــــــــــــرة لــــــــلــــــــتــــــــغــــــــلــــــــب عــــــــــــــــــىل املــــــــــــــــــــــــرض، 
فـــــــاالســـــــتـــــــســـــــام لـــــــــه ســـــيـــــقـــــي عـــــــــىل كـــل 

مراحل العاج مهما كان تقدمها«.
وأضاف: »النصيحة الجادة التي 
أقدمها لكل شخص سليم أن ُيجري 
فــــحــــوصــــاً دوريــــــــــة كــــامــــلــــة عـــــىل نـــفـــســـه، 
فأنا اكتشفت املرض يف أوله، وهذا ما 
ــــلـــــعـــــاج  ســـــــــاعـــــــــدين عـــــــــىل االســـــــتـــــــجـــــــابـــــــة لـ

والتعايف«. وذكر: »أهم ما خرجت به 
مـــن تــلــك الــتــجــربــة هـــو حـــب الــجــمــاهــر 
اإلمـــاراتـــيـــة بــكــل أشــكــالــهــا، ودعـــــم كل 
ــــتـــــمـــــع يل، وبـــــفـــــضـــــل تـــلـــك  أطـــــــيـــــــاف املـــــجـ
املــــحــــبــــة كـــــانـــــت مــــعــــنــــويــــايت يف قـــمـــتـــهـــا، 
واســـتـــطـــعـــت أن اجــــتــــاز املـــرحـــلـــة األوىل 
مـــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــاج، رغـــــــــــــــــــــــــم صــــــــعــــــــوبــــــــتــــــــهــــــــا 

وقسوتها«.
وزاد بـــقـــولـــه: »الــــريــــاضــــة هــــي أهـــم 
وسيلة لتحصن الفرد من األمــراض، 
والبد لكل شخص أن يوفر 45 دقيقة 
عــــىل األقـــــــل يـــومـــيـــاً ملـــمـــارســـة الـــريـــاضـــة، 
لــقــد شـــعـــرت بــأهــمــيــة الـــريـــاضـــة وأنـــــا يف 

املرحلة األوىل من العاج«.

أكد أنه تتبقى له خطوة واحدة بعد 3 أشهر للتأكد من سالمته بنسبة %100

فهد مسعود يعلن تعافيه من المرض
سيد مصطفى À أبوظبي

فهد مسعود.                
À  من المصدر
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أعـــــــلـــــــن مـــــكـــــتـــــب الـــــــرئـــــــيـــــــس الـــــلـــــيـــــبـــــري، 
جـــــــــــــــــورج ويــــــــــــــــــــاه، الــــــــــاعــــــــــب اإلفـــــــريـــــــقـــــــي 
الوحيد املتوج بجائزة الكرة الذهبية 
عام 1995، أن منظمة األمم املتحدة 
لــــــــــلــــــــــثــــــــــقــــــــــافــــــــــة والـــــــــــــــــربـــــــــــــــــيـــــــــــــــــة والـــــــــــــعـــــــــــــلـــــــــــــوم 
)يونسكو(، ستستخدم أغنية كتبها 
ويــــــــــــــــــــاه بـــــــنـــــــفـــــــســـــــه، وأصــــــــــــــــدرهــــــــــــــــا لــــنــــشــــر 

التوعية بفروس كورونا املستجد.
ويــــأمــــل ويــــــاه الــــــذي لـــعـــب ســابــقــاً 
مـــــع الــــجــــزيــــرة اإلمــــــــــــارايت، يف أن تــجــد 
أغـــنـــيـــتـــه أصــــــــــداء يف بــــــــاده الــــواقــــعــــة 

غـــــــــــرب الــــــــــقــــــــــارة اإلفــــــريــــــقــــــيــــــة، 
الـــــتـــــي تــــضــــم 4.5 مـــايـــن 

نــــــــــــســــــــــــمــــــــــــة، لــــــــــلــــــــــحــــــــــد مــــــن 
تــــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــــي فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروس 

»كوفيد-19«.
وجاء يف بيان 

صــــــــــــــــادر عــــــــــن مــــــكــــــتــــــب ويـــــــــــــــــــاه: »أغــــــنــــــيــــــة 
)فـــلـــنـــتـــحـــد ســــويــــاً ملــــواجــــهــــة كـــــورونـــــا(، 
ســــتــــكــــون جــــــــــزءاً مـــــن املــــرحــــلــــة الـــثـــانـــيـــة 
لــــحــــمــــلــــة )ال تــــنــــتــــشــــر( الـــــتـــــي أطـــلـــقـــتـــهـــا 

مــنــظــمــة يــونــســكــو، والـــتـــي تــهــدف إىل 
تثقيف وتوعية املجتمعات يف جميع 
أنــــــــــــــــحــــــــــــــــاء إفـــــــــــريـــــــــــقـــــــــــيـــــــــــا حـــــــــــــــــــــول مـــــــخـــــــاطـــــــر 
الــــــــــــــوبــــــــــــــاء«، وتـــــــــابـــــــــع الــــــــبــــــــيــــــــان: »يــــــقــــــول 
املــــنــــظــــمــــون إن األغــــنــــيــــة ســــتــــرجــــم إىل 
الــلــغــتــن الــفــرنــســيــة والــعــربــيــة، ومــن 
املتوقع أن يتم عرضها عىل منصات 
عدة خال الحملة، بما فيها )بي بي 
يس( و)فـــرانـــس 24(، كــمــا ُطــلــب من 
الـــــقـــــائـــــد الــــلــــيــــبــــري أن يـــــكـــــون الـــســـفـــر 
الــــــــــــــعــــــــــــــام لـــــــلـــــــحـــــــمـــــــلـــــــة مــــــــــــــن أجـــــــــــــــــــل حـــــث 
املبتكرين والفنانن يف جميع أنحاء 

إفريقيا«.
مونروفيا ■ أ.ف.ب

الرئيس الليبيري جورج يغني لمكافحة »كورونا«

كـــــــــّرم نـــــــــادي بــــنــــي يـــــــاس أكـــــــر مـــــن 100 
طـــبـــيـــب ومــــتــــطــــوع خــــــال الــــــزيــــــارة الـــتـــي 
قــــــــــــــــــــام بــــــــــهــــــــــا وفــــــــــــــــــــد الــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــادي، أمـــــــــــــــس، 
لــلــمــســتــشــفــى املـــــيـــــداين بــمــنــطــقــة أرض 
املــــــــــعــــــــــارض يف أبـــــــوظـــــــبـــــــي، لـــــــدعـــــــم خـــط 
الــــدفــــاع األول يف مـــواجـــهـــة »كــــورونــــا« 
ــــــي  ــتـ ــ ــ ــــة الـ ــ ــيـ ــ ــ ــــعـ ــ ــــمـ ــ ــتـ ــ ــ ــــجـ ــ ضــــــــمــــــــن الــــــــخــــــــطــــــــط املـ

أطلقها النادي.
وقـــــــــــــــــــال عــــــــضــــــــو مـــــــجـــــــلـــــــس اإلدارة 
ــــبـــــادرات املــجــتــمــعــيــة، مــحــمــد  رئـــيـــس املـ
الكثري، للموقع الرسمي لنادي بني 
يـــــــاس إن »الــــعــــامــــلــــن يف خـــــط الــــدفــــاع 
األول ضـــــربـــــوا أروع األمــــــثــــــال يف روح 
الــــــتــــــفــــــاين والـــــــعـــــــمـــــــل، وبــــــــــدورنــــــــــا نــــوجــــه 
جـــــــــزيـــــــــل الـــــــشـــــــكـــــــر والـــــــــــعـــــــــــرفـــــــــــان إىل كــــل 

ــــتــــــطــــــوعــــــن عـــىل  الــــــطــــــواقــــــم الــــطــــبــــيــــة واملــ
جهودهم الحثيثة التي كانوا ومازالوا 

يبذلونها«.
أبوظبي ■ اإلمارات اليوم

بني ياس يكّرم 100 طبيب ومتطوع 
في مواجهة »كورونا«

الرسون
ذكرت صحيفة »باال« القبرصية أن أحد أندية دوري الخليج 

العربي، تقّدم بعرض رسمي لضم الالعب السويدي، 
دانييل الرسون، من أريس سالونيكا اليوناني، مشيرة إلى 

 أخرى أبرزها من الصين 
ً
أن الالعب تلقى عروضا

والسعودية.

ريان
تعافى العب فريق العين، الدولي ريان يسلم، من اإلصابة 
التي حرمته المشاركة مع »الزعيم« منذ بداية الموسم، 

ونشر الالعب عبر حسابه في »إنستغرام« فيديو يظهر خالله 
 للمشاركة مع فريقه 

ً
في تدريبات لياقة بدنية، ليكون جاهزا

في ما تبقى من الموسم.

وعد
وعد رئيس مجلس إدارة أحد أندية المقدمة بدوري الخليج 

العربي خالل لقائه مع رئيس شركة كرة القدم بالنادي، 
بتوفير االحتياجات المطلوبة للفريق حتى تتمكن شركة الكرة 

من تنفيذ خططها وبرامجها على النحو المطلوب، سواء 
على صعيد التعاقد مع العبيها أو تجهيز الفريق.

ب
سة مالع

رم

دشــــــــن املــــنــــتــــخــــب الـــــوطـــــنـــــي لـــلـــنـــاشـــئـــن 
مــــــوالــــــيــــــد 2004، أمــــــــــــس، بــــرنــــامــــجــــه 
التدريبي بنظام االتــصــال املــريئ )عن 
ُبـــــــــعـــــــــد(، يف أوىل مـــــحـــــطـــــات اإلعــــــــــــداد 
لـــلـــمـــشـــاركـــة يف نـــهـــائـــيـــات كــــــأس آســيــا 
تــحــت 16 عـــامـــاً، املـــقـــررة يف الــبــحــريــن 

خال سبتمرب املقبل.
وشـــــــــــهـــــــــــدت الــــــــــتــــــــــدريــــــــــبــــــــــات، الــــــتــــــي 
أشـــــرف عــلــيــهــا الـــجـــهـــاز الــفــنــي بــقــيــادة 
املــــــــــــــــــــدرب الـــــــــوطـــــــــنـــــــــي، مـــــــــاجـــــــــد ســـــــالـــــــم، 
وجهازه املساعد، مشاركة 27 العباً 
ــــادل مـــحـــمـــد، ســيــف  ــ هـــــم: ســـلـــطـــان عـ
ســعــيــد الـــزعـــابـــي )اتــــحــــاد كـــلـــبـــاء( عــي 
كريم رمضان )اإلمارات( مطر سالم 
الـــحـــوســـنـــي، مـــحـــمـــد أحــــمــــد الــــحــــاريث 
)بـــــــنـــــــي يــــــــــــــاس( مــــــنــــــصــــــور عـــــبـــــدالـــــرحـــــيـــــم 
محمد، زايد خميس مسعود، عي 
مـــــــحـــــــمـــــــد املـــــــــــعـــــــــــمـــــــــــري، مـــــــحـــــــمـــــــد خــــــالــــــد 
قــــــــطــــــــبــــــــة، أحــــــــــمــــــــــد مـــــــحـــــــمـــــــد املــــــــــــرزوقــــــــــــي 
)الـــجـــزيـــرة( إبــراهــيــم ســلــطــان الكعبي 
)الــــــــــــــــــــــــذيــــــــــــــــــــــــد( عــــــــــــــــــي طـــــــــــــــاهـــــــــــــــر إبــــــــــــراهــــــــــــيــــــــــــم 
)الــــشــــارقــــة(، ســعــيــد جـــمـــال مــحــمــد، 
أحــــــــمــــــــد مـــــحـــــمـــــد الــــــــبــــــــلــــــــويش، يـــــوســـــف 
إبراهيم البلويش، )شباب األهــي(، 
عبدالعزيز أحــمــد الــعــي )عجمان(، 
ــبـــــادي، خـــالـــد عــي  ــ أحـــمـــد عـــبـــدالـــلـــه الـ

الــــــحــــــســــــاين، حــــمــــد مــــحــــمــــد الـــــدرمـــــي 
)الـــــــــــعـــــــــــن(، ســـــعـــــيـــــد ســـــــالـــــــم املـــــقـــــدمـــــي 
)الفجرة(، جمال خليفة السعدي 

ــــالـــــح بــــرغــــش،  ــــنــــــصــــــر(، مــــنــــصــــور صـ )الــ
ــــــري، عــــبــــدالــــلــــه  ــثـ ــ ــ ــــكـ ــ عـــــــــوض مــــحــــمــــد الـ
أحـــــمـــــد مــــنــــصــــور )الـــــــــوحـــــــــدة(، ســـعـــود 
محمد املري، عبدالله أحمد جعفر، 
محمد عبدالسام عيىس )الوصل(.
وقــــــــــــــال مـــــــديـــــــر املــــــنــــــتــــــخــــــب، ســـــالـــــم 
اليعقوبي، يف تصريحات صحافية، 
إن »الــــــــجــــــــهــــــــاز الــــــفــــــنــــــي حــــــــــــرص خــــــال 
الــفــرة املــاضــيــة عــىل عــقــد اجــتــمــاعــات 
ــــاز  ــ ــــهـ ــ ــــجـ ــ مــــــــتــــــــواصــــــــلــــــــة عـــــــــــن ُبـــــــــعـــــــــد مـــــــــــع الـ
ــــبـــــي، لـــــوضـــــع الـــــربنـــــامـــــج املـــنـــاســـب  الـــــطـ
لــاعــبــن الـــذيـــن تـــم اخــتــيــارهــم ضمن 
الــــقــــائــــمــــة املـــــوســـــعـــــة«، مـــــشـــــراً إىل أن 
»الــــــــربنــــــــامــــــــج ســــيــــســــتــــمــــر ملــــــــــدة أســـــبـــــوع 
كـــامـــل، وســيــتــم خـــالـــه الـــركـــيـــز عــىل 
الجانب البدين ورفع معدل اللياقة 
ــــــل تــــوقــــف  الـــــبـــــدنـــــيـــــة، خـــــصـــــوصـــــاً يف ظـ
ــــيـــــجـــــة جــــائــــحــــة  ــــتـ الـــــــنـــــــشـــــــاط الــــــــــريــــــــــايض نـ
)كـــورونـــا( واالعــتــمــاد عــىل الــتــدريــبــات 

عن ُبعد«.
ــــهـــــاز  ــــقـــــوبـــــي: »الـــــجـ ــيـــــعـ ــ وأضـــــــــــــاف الـ
ــــقـــــوم بــــمــــتــــابــــعــــة الــــاعــــبــــن  ــــيـ ــــنـــــي سـ ــــفـ الـ
ورصــــد مــعــدل لــيــاقــتــهــم الــبــدنــيــة عرب 
األجــــــــــــهــــــــــــزة الـــــــــحـــــــــديـــــــــثـــــــــة«، مــــــــــــؤكــــــــــــداً أن 
»هناك تنسيقاً تاماً مع األندية حول 
الــــــــــــربنــــــــــــامــــــــــــج الـــــــــــــحـــــــــــــايل الـــــــــــــــــــــذي يـــــحـــــظـــــى 

بــاهــتــمــام ومــتــابــعــة مــبــاشــرة مــن قبل 
لـــجـــنـــة املـــنـــتـــخـــبـــات والـــــــشـــــــؤون الـــفـــنـــيـــة 

باالتحاد«.
ــــئـــــن إىل  ــــنـــــاشـ وتــــــأهــــــل مــــنــــتــــخــــب الـ
الــنــهــائــيــات عــن جــــدارة، بــعــد تــصــدره 
لــلــمــجــمــوعــة الــــســــادســــة الـــتـــي ضــمــت 
مـــــنـــــتـــــخـــــبـــــات قــــــرغــــــيــــــزســــــتــــــان والـــــــــعـــــــــراق 
ولـــــــــــــبـــــــــــــنـــــــــــــان، حــــــــــيــــــــــث جــــــــــمــــــــــع الــــــــعــــــــامــــــــة 

الكاملة )تسع نقاط(.
ــــيــــــوي لـــكـــرة  ــــاد اآلســ وحــــــــدد االتــــــحــ
الـــــــــــقـــــــــــدم 18 يـــــــونـــــــيـــــــو املـــــــقـــــــبـــــــل مـــــــــوعـــــــــداً 
لــــــســــــحــــــب قـــــــــرعـــــــــة الــــــــبــــــــطــــــــولــــــــة، وذلـــــــــــك 
بــــنــــظــــام االتـــــــصـــــــال املــــــــــريئ وبــــمــــشــــاركــــة 

ممثي كل املنتخبات املتأهلة.
دبي ■ اإلمارات اليوم

اليعقوبي: تنسيق تام مع األندية حول البرنامج الحالي

منتخب الناشئين يدشن تدريباته »عن 
 لنهائيات كأس آسيا

ً
ُبعد« استعدادا

جانب من تدريبات المنتخب الوطني للناشئين عبر االتصال المرئي. ■ من المصدر

رابطة المحترفين تناقش 
سيناريوهات استئناف 

النشاط الرياضي

رابــــــــــــطــــــــــــة  إدارة  مـــــــــــجـــــــــــلـــــــــــس  نـــــــــــــــاقـــــــــــــــش 
املحرفن، خــال اجتماعه الــدوري 
الــــثــــالــــث عـــــرب نــــظــــام االتــــــصــــــال املــــــريئ، 
مــســتــجــدات الــلــجــنــة الــفــنــيــة املتعلقة 
بــــســــيــــنــــاريــــوهــــات اســــتــــئــــنــــاف الــــنــــشــــاط 
الـــــــريـــــــايض، مــــــشــــــدداً عـــــىل أنـــــــه ســـيـــتـــم 
اعـــــــــــــتـــــــــــــمـــــــــــــاد املــــــــــــــــقــــــــــــــــرح الـــــــــــــنـــــــــــــهـــــــــــــايئ بــــــعــــــد 
الـــــــتـــــــنـــــــســـــــيـــــــق مــــــــــــع الــــــــــجــــــــــهــــــــــات املــــــعــــــنــــــيــــــة 
واتــــحــــاد كــــرة الــــقــــدم، التـــخـــاذ الـــقـــرار 
املـــــــــنـــــــــاســـــــــب، وبــــــــــــنــــــــــــاًء عــــــــــىل االجـــــــتـــــــمـــــــاع 
ــــيـــــوي،  الـــتـــنـــســـيـــقـــي مـــــع االتـــــحـــــاد اآلسـ
املـــــقـــــرر عـــــقـــــده خـــــــال األيـــــــــام املـــقـــبـــلـــة، 
وســـــــيـــــــتـــــــم اإلعــــــــــــــــــان عــــــــــن نـــــــتـــــــائـــــــج تــــلــــك 

االجتماعات الحقاً.
وقالت الرابطة يف بيان صحايف 
أمـــــــــس: »تـــــمـــــت مــــنــــاقــــشــــة مــــخــــرجــــات 
وتــــــوصــــــيــــــات ورشــــــــــة عـــــمـــــل املـــــــبـــــــادرات 
الــــفــــنــــيــــة الــــتــــطــــويــــريــــة، الـــــتـــــي نـــظـــمـــتـــهـــا 
الــرابــطــة بــحــضــور ومــشــاركــة األنــديــة 
املحرفة، كما تم عرض مستجدات 
لــــــــــوائــــــــــح املـــــــــســـــــــابـــــــــقـــــــــات، الـــــــــتـــــــــي تــــعــــمــــل 
الـــــــــــرابـــــــــــطـــــــــــة عـــــــــــــىل تـــــــحـــــــديـــــــثـــــــهـــــــا ســـــــنـــــــويـــــــاً 
لـــتـــتـــمـــاىش مــــع املـــتـــطـــلـــبـــات والـــقـــوانـــن 
الجديدة، حيث تم اعتماد اللوائح 

خال االجتماع«.
وأضــــــافــــــت: »تـــــواصـــــل االجــــتــــمــــاع 
ــتــــــجــــــدات فـــــــريـــــــق الـــــــشـــــــؤون  ــ بـــــبـــــنـــــد مــــــســ
الــــــــــتــــــــــجــــــــــاريــــــــــة والـــــــــــتـــــــــــســـــــــــويـــــــــــق، تـــــضـــــمـــــن 
الـــفـــعـــالـــيـــات والـــــخـــــدمـــــات الـــســـابـــقـــة، 
وكـــــــــــــذلـــــــــــــك الـــــــــخـــــــــطـــــــــط واملــــــــــــشــــــــــــروعــــــــــــات 
املــســتــقــبــلــيــة، واطــــلــــع االجـــتـــمـــاع عــىل 
مـــــســـــتـــــجـــــدات إدارة اإلعـــــــــــــام والـــــبـــــث 

ــتــــلــــفــــزيــــوين مـــــن حــــيــــث املــــشــــروعــــات  الــ
الـــــــحـــــــالـــــــيـــــــة واملــــــســــــتــــــقــــــبــــــلــــــيــــــة، ونـــــــاقـــــــش 
مخرجات فريق عمل إدارة األزمات 
واملخاطر بالرابطة، الذي بدأ عمله 
مع بداية جائحة )كورونا( بناء عىل 
توصية مجلس اإلدارة، حيث تمت 
مـــنـــاقـــشـــة الـــنـــتـــائـــج والــــخــــطــــوات الـــتـــي 
ــــتـــــي  ــــا فــــــريــــــق الـــــعـــــمـــــل، والـ ــــهـ تــــــوصــــــل لـ
ــــتـــــهـــــي بــــــــــإصــــــــــدار دلـــــــيـــــــل مــــتــــكــــامــــل  ــــنـ ــــتـ سـ
إلدارة األزمـــــــــــــــــــــــــــــــــــات، خـــــــــــصـــــــــــوصـــــــــــاً يف 

استئناف التدريبات واملباريات«.
ترأس االجتماع رئيس مجلس 
اإلدارة، عبدالله الجنيبي، وحضره 
نـــــــــائـــــــــبـــــــــه، جــــــــــمــــــــــال املـــــــــــــــــــــــري، وأعــــــــــضــــــــــاء 
مــجــلــس اإلدارة: مــحــمــد الــيــمــاحــي، 
ــــبــــــي،  ــــيــ ــــبــ حـــــــســـــــن املــــــــــــــــــــري، طـــــــــــــــــارق الــــــشــ
ســـــــعـــــــيـــــــد عـــــــبـــــــيـــــــد الـــــــكـــــــعـــــــبـــــــي وجــــــــــواهــــــــــر 
السويدي، واملدير التنفيذي، وليد 
الــــــــــحــــــــــوســــــــــنــــــــــي، ومـــــــــســـــــــتـــــــــشـــــــــار تــــــطــــــويــــــر 

األعمال، د.خالد محمد.
أبوظبي ■ اإلمارات اليوم

مجلس إدارة الرابطة خالل اجتماعه عن ُبعد.      ■من المصدر

بني ياس يكّرم خط الدفاع األول لمكافحة »كورونا«. ■ من المصدر

الرئيس الليبيري جورج 
وياه. ■ أرشيفية

 في منتخب الناشئين 
ً
العبا

يتدربون بقوة ضمن 
التحضيرات لبطولة آسيا.

27

يونيو المقبل موعد سحب 
قرعة البطولة بنظام 
االتصال المرئي.

18

المنتخب تأهل إلى 
النهائيات بالعالمة 

الكاملة أمام قرغيزستان 
والعراق ولبنان.

سالم اليعقوبي:

»البرنامج سيستمر لمدة 
أسبوع كامل، وسيتم 

خالله التركيز على الجانب 
البدني، ورفع معدل 

اللياقة البدنية«.

سيتم اعتماد المقترح 
النهائي للدوري، بعد 
التنسيق مع الجهات 
المعنية واتحاد كرة 
القدم، التخاذ القرار 

المناسب.
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كشف األستاذ يف الجامعة الهاشمية 
ــــبـــــر ريــــــــاضــــــــات أصـــــحـــــاب  األردنــــــــــيــــــــــة، خـ
الــهــمــم، الــدكــتــور عــمــر هـــنـــداوي، عن 
مــــــــــــعــــــــــــوقــــــــــــات، تـــــــــقـــــــــف أمـــــــــــــــــــــام ريــــــــاضــــــــيــــــــي 
أصــــــــــــــــحــــــــــــــــاب الـــــــــــهـــــــــــمـــــــــــم وتــــــــــــــــحــــــــــــــــول دون 
ــــــن األرقــــــــــــــام الــــقــــيــــاســــيــــة يف  االقــــــــــــــراب مـ
دورة األلــــــــــعــــــــــاب الــــــبــــــاراملــــــبــــــيــــــة طــــوكــــيــــو 
2021، أبـــــــرزهـــــــا فــــــــرة الــــحــــجــــر املــــنــــزيل 
الــــطــــويــــلــــة الــــتــــي خــــضــــع لــــهــــا الــــاعــــبــــون 
جـــــراء اإلجـــــــــراءات االحـــــرازيـــــة، والـــتـــي 
تــتــطــلــب مـــن الـــاعـــبـــن قـــرابـــة عــــام مــن 
التدريبات والعمل الجاد للعودة إىل 
مستوياتهم للفرة ما قبل دخولهم 

الحجر.
وقــــــــــــــــــــــال هـــــــــــــــنـــــــــــــــداوي لـــــــــــــــــــــ»اإلمــــــــــــــــــــارات 
الــــــيــــــوم«: إن »اإلجــــــــــــــراءات االحـــــرازيـــــة 
الــــتــــي اتـــــخـــــذت يف الـــــــــدول كــــافــــة جـــــراء 
انـــــــــتـــــــــشـــــــــار جــــــــائــــــــحــــــــة فــــــــــــــــــروس كــــــــــورونــــــــــا 
املــســتــجــد، وأدت إىل تـــوقـــف الــنــشــاط 
الـــــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــــايض مــــــــــــنــــــــــــذ مـــــــــــــــــــــــــــــارس املــــــــــــــــــــــــايض، 
والــدخــول يف الحجر املــنــزيل، ستلقي 
بظالها يف الــفــرة الــحــالــيــة مــع عــودة 
الــــــنــــــشــــــاط الــــــــــريــــــــــايض، خــــــصــــــوصــــــاً عـــى 
ــــذيــــــن  ــــــم، الــ ــــمـ ــ ــــهـ ــ ــــــي أصــــــــحــــــــاب الـ ــيـ ــ ــ ــــاضـ ــ ريـ
بــحــاجــة إىل فـــــرات طــويــلــة مـــن إعــــادة 
ــــاتـــــهـــــم  ــــتـــــويـ الـــــــتـــــــأهـــــــيـــــــل الســـــــــتـــــــــعـــــــــادة مـــــسـ
الـــــــــبـــــــــدنـــــــــيـــــــــة مــــــــــقــــــــــارنــــــــــة بــــــــنــــــــظــــــــرائــــــــهــــــــم مـــــن 
الـــريـــاضـــيـــن األســــــويــــــاء، خـــصـــوصـــاً أن 
فـــــــرة ابــــتــــعــــاد هـــــــــؤالء الــــريــــاضــــيــــن عــن 
األحمال التدريبية العالية ملدة تصل 
إىل 90 يــــومــــاً، ســتــصــعــب املــهــمــة عى 
األجـــــــهـــــــزة الــــفــــنــــيــــة يف إعـــــــــــادة تـــأهـــيـــلـــهـــم 
بـــــــــــصـــــــــــورة آمـــــــــنـــــــــة مـــــــــــن دون الــــــتــــــعــــــرض 

لإلصابة، والتي تحتاج إىل قرابة عام 
مــــــــــن الـــــــعـــــــمـــــــل الــــــــــجــــــــــاد والــــــــتــــــــدريــــــــبــــــــات، 
لـــلـــعـــودة إىل مــســتــويــاتــهــم الـــســـابـــقـــة، 
وبـــــــــالـــــــــتـــــــــايل عـــــــــــــدم الـــــــــــقـــــــــــدرة عــــــــــى بـــــلـــــوغ 
أغــلــبــيــة هـــــؤالء الــريــاضــيــن الــجــهــوزيــة 
املـــطـــلـــوبـــة لــتــحــطــيــم أرقـــــــام قــيــاســيــة يف 
دورة األلـــــــــــعـــــــــــاب الـــــــبـــــــاراملـــــــبـــــــيـــــــة املــــقــــبــــلــــة 
)طــــوكــــيــــو 2021(، أو االقــــــــــراب حــتــى 
مــن أرقــامــهــم الشخصية، مــا لــم يتم 
اللجوء إىل أساليب متطورة واالتكال 
عـــــــــــــــــــــى الــــــــــــتــــــــــــكــــــــــــنــــــــــــولــــــــــــوجــــــــــــيــــــــــــا والـــــــــــــــــــــذكـــــــــــــــــــــاء 
االصطناعي يف التدريبات التي تسهم 
يف تحليل األداء، ويمكن لها تسريع 
وتــــرة الــعــمــل بــصــورة آمــنــة، واخــتــيــار 
األحـــمـــال املــنــاســبــة يف كـــل مــرحــلــة من 
الــــــــــــتــــــــــــدريــــــــــــبــــــــــــات الــــــــــــتــــــــــــي تـــــــــقـــــــــي الــــــــــــريــــــــــــايض 

التعرض لإلصابة«.
مــــــــــــــوضــــــــــــــحــــــــــــــاً: »اتــــــــــــكــــــــــــلــــــــــــت أغـــــــلـــــــبـــــــيـــــــة 
االتـــــــحـــــــادات وأنـــــديـــــة أصـــــحـــــاب الــهــمــم 
مـــنـــذ تــطــبــيــق اإلجـــــــــــراءات االحـــــرازيـــــة، 
وتـــــــــــوقـــــــــــف الـــــــــنـــــــــشـــــــــاط الـــــــــــــــريـــــــــــــــايض، عــــى 
الــتــدريــبــات املــنــزلــيــة بتقنيات االتــصــال 
املريئ عن ُبعد، إال أن هذه التدريبات 
غــر كــافــيــة ألغلبية ريــاضــيــي أصــحــاب 

الــــــــهــــــــمــــــــم، وال تـــــــســـــــاعـــــــدهـــــــم يف بـــــلـــــوغ 
األحـــــــــــمـــــــــــال الـــــــتـــــــدريـــــــبـــــــيـــــــة الــــــــتــــــــي تــــضــــمــــن 
احتفاظهم بلياقتهم البدنية، يف ظل 
مــــــــــــخــــــــــــاوف الـــــــــــــــريـــــــــــــــايض، خـــــــــصـــــــــوصـــــــــاً يف 
ريــاضــات مثل رفــعــات الــقــوة وألــعــاب 
تــــــــــــحــــــــــــتــــــــــــاج إىل وجـــــــــــــــــــــــــــــود مـــــــــســـــــــاعـــــــــديـــــــــن 
وأدوات، لــلــتــعــرض إلصـــابـــات خــطــرة 
تـــــحـــــتـــــاج إىل فــــــــــــرات طـــــويـــــلـــــة لــــلــــتــــعــــايف 
ــــتـــــايل تـــــعـــــرض الـــريـــاضـــيـــن  ــــالـ مــــنــــهــــا، وبـ
ملــخــاطــر زيــــادة الــــوزن والــســمــنــة، التي 
تـــــتـــــطـــــلـــــب مــــــــــع اقـــــــــــــــــــراب الــــــــــــريــــــــــــايض مــــن 
ــــيـــــداً عــــــن نـــــاديـــــه،  قـــــضـــــاء 90 يــــــومــــــاً بـــــعـ
قرابة عام من التدريبات للعودة إىل 
مــــــــســــــــتــــــــويــــــــاتــــــــه الــــــــــســــــــــابــــــــــقــــــــــة، وبـــــــــالـــــــــتـــــــــايل 
ســــــيــــــكــــــون هـــــــــــــــؤالء الــــــــريــــــــاضــــــــيــــــــون أمـــــــــام 
تــــــــــحــــــــــديــــــــــات كــــــــــبــــــــــرة لــــــتــــــحــــــطــــــيــــــم أرقــــــــــــــــام 
قــيــاســيــة يف )طـــوكـــيـــو 2021( أو حــتــى 

االقراب من أرقامهم الشخصية«.
وأضـــــــــــــــــــــــاف: »رغــــــــــــــــم االخــــــــــــتــــــــــــاف يف 
درجـــــــــــــــــــــــــــــــات اإلعـــــــــــــــــــــاقـــــــــــــــــــــة، إال أن هـــــــــــذه 
ــــريــــــحــــــة مــــــــن الـــــــريـــــــاضـــــــيـــــــن، ســــــــواء  الــــــشــ
اإلعـــــــاقـــــــات الــــدمــــاغــــيــــة أو الـــجـــســـديـــة، 
ــــا بــــالــــشــــكــــل  ــــيـــــهـ تــــتــــطــــلــــب الـــــــتـــــــدريـــــــبـــــــات فـ
ــــبـــــة دقــــيــــقــــة مــــــن قــبــل  ــيــــــادي مـــــراقـ ــ ــتــ ــ االعــ

ــــهــــــم يف مــــنــــح  ــــــة، تــــــســ ــيـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــــفـ ــ األجـــــــــــهـــــــــــزة الـ
الـــــــريـــــــايض بـــــلـــــوغ األحـــــــمـــــــال الــــتــــدريــــبــــيــــة 
الـــتـــي تــســمــح بـــمـــواصـــلـــة تـــطـــويـــر أدائـــــه 
ومــــــــســــــــتــــــــويــــــــاتــــــــه مــــــــــــن دون الـــــــتـــــــعـــــــرض 
لإلصابة، ومن هنا تأيت أهمية اتكال 
االتــــــحــــــادات وأنـــــديـــــة أصـــــحـــــاب الــهــمــم 
عـــــــــــى اســــــــــتــــــــــخــــــــــدام الــــــــعــــــــلــــــــم وتــــــقــــــنــــــيــــــات 
الـــــذكـــــاء االصــــطــــنــــاعــــي والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
ــــال أرادت لــريــاضــيــيــهــا  املــــتــــطــــورة يف حــ
ــــتـــــويـــــج يف  ــــتـ ــــنـــــصـــــات الـ ــــــى مـ ــــنـــــافـــــســـــة عـ املـ
)طـــوكـــيـــو 2021(، خـــصـــوصـــاً أن مــثــل 
هـــــــذه الـــتـــقـــنـــيـــات شــــائــــعــــة يف ريـــــاضـــــات 
كثرة مثل الغولف، التي تعمد فيها 
ــيــــــة والـــــــتـــــــدريـــــــبـــــــيـــــــة عــــى  ــ ــنــ ــ ــــفــ األجـــــــــــهـــــــــــزة الــ
اســـتـــخـــدام مـــجـــســـات وأجــــهــــزة قــيــاس 
تــــوضــــع عـــــى جـــســـم الــــــريــــــايض، تــمــنــح 
الـــحـــصـــول عــــى بـــيـــانـــات دقـــيـــقـــة حـــول 
ــــلـــــغـــــه  املــــــــــســــــــــتــــــــــوى الـــــــحـــــــقـــــــيـــــــقـــــــي الـــــــــــــــــــــذي بـ
الـــــــــــــــاعـــــــــــــــب، واألحـــــــــــــــــمـــــــــــــــــال الـــــــتـــــــدريـــــــبـــــــيـــــــة 
املــــنــــاســــبــــة لــــــه الـــــتـــــي تـــجـــنـــبـــه اإلصــــــابــــــة، 
باإلضافة إىل تحديد نقاط الضعف 
الـــتـــي يـــجـــب الـــعـــمـــل عـــلـــيـــهـــا، ونـــقـــاط 
الــقــوة يف أدائـــه الــتــي يــجــب مواصلة 

العمل عى تطويرها«.
واخــــــتــــــتــــــم: »بـــــنـــــظـــــرة ســـريـــعـــة 

عى رياضة األسوياء، نجد أن 
اتـــــــــــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــــــــــــــادات الـــــــــــــــــــــــــــــــــــدول 
املـــــــــتـــــــــقـــــــــدمـــــــــة بــــــــــــاتــــــــــــت أكـــــــــر 

انــــــــــــــــخــــــــــــــــراطــــــــــــــــاً يف اســـــــــــتـــــــــــخـــــــــــدام 
تـــحـــلـــيـــل الـــبـــيـــانـــات وإجـــــــــراء الـــفـــحـــوص 
ـــاء االصــــطــــنــــاعــــي يف  ــ واســـــتـــــخـــــدام الــــــذكـ
تــــــــطــــــــويــــــــر ريــــــــاضــــــــيــــــــيــــــــهــــــــا، فــــــــعــــــــى ســــبــــيــــل 
املـــــــــــــــثـــــــــــــــال، شـــــــــــهـــــــــــدت )أوملـــــــــــــبـــــــــــــيـــــــــــــاد لـــــــنـــــــدن 
2012(، خـــضـــوع 450 ريــــاضــــيــــاً مــمــن 
حـــصـــدوا مــيــدالــيــات مــلــونــة لعمليات 

فــــحــــص دقــــــيــــــق، وتــــــــم إجــــــــــــراء أبــــحــــاث 
علمية تتعلق بكيفية االستفادة من 
الــــــــــــــــقــــــــــــــــدرات الـــــــــجـــــــــســـــــــديـــــــــة والــــــنــــــفــــــســــــيــــــة 
للرياضين املتفوقن يف تطوير قطاع 
الــــريــــاضــــة كــــافــــة، وأعـــتـــقـــد أن إدخـــــال 

ــــلـــــمـــــي واألكــــــــاديــــــــمــــــــي عـــى  الـــــبـــــحـــــث الـــــعـ
شـــــــريـــــــحـــــــة أصــــــــــحــــــــــاب الــــــــهــــــــمــــــــم، أســــــــــوة 
بـــــاألســـــويـــــاء، ســـيـــســـاعـــد يف تــخــطــيــهــم 
لــلــمــعــوقــات الــتــي تــقــف أمـــام قــدرتــهــم 

عى تحقيق اإلنجاز الريايض«.

جوني جبور ■ دبي

أكد أن االعتماد على الذكاء االصطناعي يسهم في العودة إلى المستويات المعهودة

هنداوي: معوقات أمام »أصحاب الهمم« تحول دون 
تحقيق أرقام قياسية في »طوكيو 2021«

عمر هنداوي:

»رياضيو أصحاب 
الهمم بحاجة إلى قرابة 

عام من التدريبات للعودة 
إلى مستوياتهم 

السابقة«.

ابتعاد رياضيي األولمبياد الخاص عن التدريبات 
يعرضهم لضغط نفسي كبير. ■ من المصدر

أكــــد الــشــيــخ ســـعـــود بـــن عــبــدالــعــزيــز 
املــــــــــعــــــــــا، رئـــــــــيـــــــــس االتــــــــــــحــــــــــــاد الــــــعــــــربــــــي 
لــلــشــطــرنــج، رئـــيـــس نـــــادي الـــشـــارقـــة 
ــــرنـــــج، أن االتـــــــــحـــــــــاد الـــــعـــــربـــــي  ــــلـــــشـــــطـ لـ
تــلــّقــى رســائــل رســمــيــة مــن اتــحــادات 
الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة والـــــــيـــــــمـــــــن والــــــــــســــــــــودان 
والــــصــــومــــال، تـــؤكـــد عـــــدم االعــــــراف 
ــيــــــة »اتـــــــــــحـــــــــــاد الــــــبــــــحــــــر األحــــــمــــــر  ــ ــــرعــ بــــــشــ
وخــلــيــج عــــدن«، والــــذي تــم اإلعـــان 
عـــــن انــــشــــائــــه عـــــر وســـــائـــــل اإلعــــــــام، 
وبـــمـــشـــاركـــة ثـــمـــاين دول، بـــمـــا فــيــهــا 
ــــتـــــي أرســـــلـــــت لـــاتـــحـــاد  االتــــــــحــــــــادات الـ
الــــــــــعــــــــــربــــــــــي تـــــــــــــتـــــــــــــّرأ مـــــــــــــن إشـــــــــــــهـــــــــــــار هـــــــــذا 

االتحاد.
وقــــــــال يف تـــصـــريـــحـــات صـــحـــافـــيـــة: 
ــــــرس االتـــــــحـــــــاد  ــــغـ ــ ــــونـ ــ ــــاء كـ ــ ــــهـ ــ ــتـ ــ ــ »عـــــــقـــــــب انـ
الــــــــــــدويل لــــلــــشــــطــــرنــــج الــــــــــذي انــــعــــقــــد يف 
العاصمة أبوظبي أواخر شهر فراير 
املـــــايض، طــالــعــتــنــا وســـائـــل إعــــام عــدة 
بإشهار )اتحاد البحر األحمر وخليج 
ــلــــــة عــــــــى الــــبــــحــــر  ــ ــــطــ عــــــــــــــــدن(، لــــــــلــــــــدول املــ
األحـــمـــر، وهـــو اإلعــــان الـــذي تــم دون 
وجــــــــود شــــرعــــيــــة لــــهــــذا االتــــــحــــــاد ودون 
دعوة أعضائه للتأسيس ودون عقد 
جمعية عمومية إلجراء االنتخابات، 
كـــمـــا تــــم اإلعـــــــان عــــن تــــوزيــــع مــنــاصــبــه 
لـــــــــــــــــــاتـــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــادات أو  الــــــــــــــــــــــرجــــــــــــــــــــــوع  دون 
الشخصيات نفسها، وهــو مــا رفضه 
ــــيـــــة،  الــــــعــــــديــــــد مـــــــن االتـــــــــــحـــــــــــادات الـــــعـــــربـ
خصوصاً أن االتــحــاد الجديد ال ُيقام 
تـــحـــت مــظــلــة اتــــحــــاد الـــلـــجـــان األوملـــبـــيـــة 
الــــــــعــــــــربــــــــيــــــــة أو أي مــــــنــــــظــــــمــــــة رســــــمــــــيــــــة 

أخرى«.
وأضـــــــــــــاف: »مــــــــا حــــــــدث هــــــو إعــــــان 
غر شرعي وال توجد اتحادات يف أي 
ــــــذا  ــــمــــــل هـ ــــة ريــــــــاضــــــــيــــــــة أخــــــــــــــــرى تــــــحــ ــبــ ــ ــــعــ لــ

االسم«.
وتــســاءل رئــيــس االتــحــاد العربي 
لـــلـــشـــطـــرنـــج عـــــن ســــبــــب تــــأســــيــــس مــثــل 
هــــذا االتــــحــــاد، الــــذي لــيــس لـــه أهــــداف 

وال يخضع ألية مظلة عربية، 
ــــربـــــي يـــقـــوم  ونـــــــــــوه: »االتــــــــحــــــــاد الـــــعـ
بجميع أنشطته عى أكمل وجه وتم 
تــنــظــيــم جــمــيــع الــبــطــوالت الــعــربــيــة يف 
املــــوســــمــــن املــــاضــــيــــن 2018 و2019، 
ورغـــم ظـــروف الــعــالــم بــســبــب جائحة 
فــــــــــــروس كــــــــــورونــــــــــا، إال أن األنــــشــــطــــة 
العربية مستمرة وتــم تنظيم بطولة 
املــدن واألنــديــة العربية فى األول من 
شــــــــــهــــــــــر مـــــــــــــــــــــــارس املـــــــــــــــــــــــايض يف تــــــــــونــــــــــس، 
ــــتـــــم تــــنــــظــــيــــم أول بـــــطـــــولـــــة عـــربـــيـــة  ــــيـ وسـ
مفتوحة عى مستوى الوطن العربي 
ــــبـــــل  )عــــــــــــن ُبـــــــــعـــــــــد( يــــــــــــوم الــــــخــــــمــــــيــــــس املـــــقـ
بمشاركة 2000 العب والعبة من 21 

دولة عربية«.
واخـــــــــــتـــــــــــتـــــــــــم الـــــــــشـــــــــيـــــــــخ ســـــــــــعـــــــــــود بـــــن 
عـــــبـــــدالـــــعـــــزيـــــز املــــــــعــــــــا، قـــــــــائـــــــــاً: »شـــــعـــــار 
االتــــــــــــحــــــــــــاد الــــــــعــــــــربــــــــي لــــــلــــــشــــــطــــــرنــــــج مــــنــــذ 
تـــأســـيـــســـه هــــو )الــــعــــرب أمـــــة واحـــــــدة(، 
لــــــــذلــــــــك فــــــهــــــو املــــــظــــــلــــــة الــــــرســــــمــــــيــــــة لــــكــــل 
الوطن العربي، وهو ما نؤكده دائماً 
ــــؤيــــــده جـــمـــيـــع االتـــــــحـــــــادات الـــعـــربـــيـــة  ويــ

األعضاء«.

المعال: االتحاد العربي للشطرنج ال يعترف 
بشرعية »اتحاد البحر األحمر وخليج عدن«

سيد مصطفى À الشارقة

تنطلق صباح يوم غٍد أعمال 
ــــثــــــاين لــلــمــجــلــس  االجـــــتـــــمـــــاع الــ
اإلقليمي ملداخات الاعبن 
القادة لألوملبياد الخاص عر 
املنصة االفراضية، وتستمر 
أعماله عى مدى ثاثة أيام، 
بمشاركة تسع دول عربية، 
هــــــــــــــــــي: اإلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات، لــــــــبــــــــنــــــــان، 
الــــكــــويــــت، املـــــغـــــرب، ســــوريــــا، 
الــــــبــــــحــــــريــــــن، عــــــــمــــــــان، مــــصــــر، 
وتونس، ويمثل اإلمارات يف 
ــــمــــــر  هــــــــــــــــــــذه االجـــــــــــــتـــــــــــــمـــــــــــــاعـــــــــــــات عــ
الــــــــــــــشــــــــــــــامــــــــــــــي )العـــــــــــــــــــــــــــــب قــــــــــــائــــــــــــد( 
ومـــــحـــــمـــــد الــــثــــلــــحــــي )مـــــــرافـــــــق( 
وســـــــــــــــــــــارة ســـــــــــــــــــــراوي )مـــــــشـــــــرف 
بـــرنـــامـــج الـــشـــبـــاب والـــاعـــبـــن 
الـــــــقـــــــادة بـــــاألوملـــــبـــــيـــــاد الــــخــــاص 

اإلمارايت(.
مـــــــن جـــــانـــــبـــــهـــــا، أكـــــــدت 
مــــــــــــــديــــــــــــــر عـــــــــــــــــــــــام املــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــادرات 
باألوملبياد الخاص الدويل 
نيبال فتوين، أنه كان من 
املـــقـــرر عــقــد هــــذا االجــتــمــاع 
بـــــــــــالـــــــــــقـــــــــــاهـــــــــــرة خـــــــــــــــــــال شـــــهـــــر 
ابريل املــايض، لكن األمــور 
أخــــــــــــــــذت مــــــنــــــحــــــى آخـــــــــــــر مــــع 
ظـــــــــــــهـــــــــــــور وانــــــــــــــتــــــــــــــشــــــــــــــار وبــــــــــــــــاء 

»كورونا«.
وأكــــــدت فـــتـــوين يف بــيــان 
صــــــــــــــــحــــــــــــــــايف، أن االجـــــــــــتـــــــــــمـــــــــــاع 
ســــــيــــــشــــــهــــــد الــــــــتــــــــصــــــــويــــــــت عــــى 
اســــم الــعــضــو الــــذي سيمثل 
هــــذا املــجــلــس اإلقــلــيــمــي عى 
ــــتـــــوى الـــــعـــــاملـــــي، وســـتـــتـــم  املـــــسـ
عــــــــــــمــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــة االخـــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــار عــــــــر 

التصويت.
دبي À اإلمارات اليوم

شارك 
ُ
اإلمارات ت

في اجتماع 
المجلس اإلقليمي 
لمداخالت الالعبين 

القادة

سعود المعال:

»رغم ظروف )كورونا(، إال 
أننا سننظم أول بطولة 

عربية مفتوحة يوم 
الخميس المقبل«.

قـــال املــديــر الــفــنــي لــلــفــريــق األول لــكــرة 
السلة يف نادي النصر، املدرب املصري 
أحــــمــــد عــــمــــر، إن الــــجــــهــــازيــــن اإلداري 
والفني للفريق األول لكرة السلة يف 
الــنــصــر، انتهيا مــنــذ األســبــوع املـــايض، 
من رفع التوصيات إىل إدارة األلعاب 
ــــقـــــة  ــــلـ ــــتـــــعـ الـــــــجـــــــمـــــــاعـــــــيـــــــة يف الــــــــــــــنــــــــــــــادي، املـ
بــخــطــط ومــــراحــــل إعــــــداد فـــريـــق رجـــال 
الـــــــســـــــلـــــــة، الســــــتــــــكــــــمــــــال مـــــــــا تـــــبـــــقـــــى مــــن 
دوري املــوســم الــحــايل، والــتــي تدشن 
الــيــوم بتدريبات »عــن ُبــعــد« بتقنيات 
االتــصــال املــــريئ، خــصــوصــاً يف اللياقة 
الــــبــــدنــــيــــة، ضــــمــــن خــــطــــة تــــتــــمــــاىش مــع 
املــــــــواعــــــــيــــــــد املـــــــقـــــــرحـــــــة مـــــــــن قــــــبــــــل اتــــــحــــــاد 
ــــمــــــن االنـــــــتـــــــقـــــــال  ــــتــــــضــ الـــــــلـــــــعـــــــبـــــــة، الـــــــــتـــــــــي تــ
تـــــدريـــــجـــــيـــــاً بـــــتـــــدريـــــبـــــات خـــــــــــارج الــــصــــالــــة 
وملـــــــجـــــــمـــــــوعـــــــة صـــــــــغـــــــــرة مــــــــــن الــــــاعــــــبــــــن 
يـــــــراعـــــــى فــــيــــهــــا الـــــتـــــبـــــاعـــــد االجـــــتـــــمـــــاعـــــي، 
متبوعة باالنتقال التدريجي بخوض 
الـــتـــدريـــبـــات داخـــــل الـــصـــالـــة، ومـــــن ثــم 

املــــشــــاركــــة يف دورة تـــنـــشـــيـــطـــيـــة مــطــلــع 
أغـــــــســـــــطـــــــس املـــــــقـــــــبـــــــل يـــــنـــــظـــــمـــــهـــــا اتـــــــحـــــــاد 
الــلــعــبــة كــمــحــطــة إعــــــداد أخــــــرة، قــبــل 
الدخول يف القسم األخر من الشهر 
ذاتـــه يف املــنــافــســات وخـــوض مــبــاريــات 

األدوار النهائية للبطولة.
وأوضح عمر لـ»اإلمارات اليوم«، 
الـــــــــــخـــــــــــاصـــــــــــة  األوىل  »املـــــــــــــــــرحـــــــــــــــــلـــــــــــــــــة  أن 
بــــــــــالــــــــــتــــــــــدريــــــــــبــــــــــات عـــــــــــــن ُبـــــــــــعـــــــــــد واملـــــــــمـــــــــتـــــــــدة 
ألســــــــبــــــــوعــــــــن، ســــــــركــــــــز عـــــــــى الـــــجـــــانـــــب 
الـــــــبـــــــدين، وفــــــــق خــــطــــة مـــــوضـــــوعـــــة مـــن 
قــبــل مــدربــي الــلــيــاقــة يف الــفــريــق، عى 
أن تـــتـــبـــع بــــأســــبــــوعــــن مـــــن الــــتــــدريــــبــــات 
خارج الصالة عر مجموعات صغرة 
ال تتعدى أربعة العبن وسركز ايضاً 
عـــــــــــــى الـــــــــــجـــــــــــانـــــــــــب الــــــــــــــــبــــــــــــــــدين، ومــــــــــــــــــن ثـــــم 
االنـــــــــــــتـــــــــــــقـــــــــــــال مــــــــطــــــــلــــــــع الــــــــــشــــــــــهــــــــــر املـــــــقـــــــبـــــــل 
بــالــتــدريــبــات إىل أرضـــيـــة الــصــالــة وعــر 
مجموعات أكر، بهدف استكمال ما 
تــبــقــى مــن اإلعـــــداد الـــبـــدين، بــاإلضــافــة 
إىل الشروع بمراحل اإلعداد الفني«.
وأضاف: »وفق املواعيد املقرحة 

ــــبـــــة واملــــتــــعــــلــــقــــة  ــــلـــــعـ مــــــــن قـــــبـــــل اتــــــــحــــــــاد الـ
بعودة استكمال الدوري، سُيشارك 
الفريق مطلع شهر أغسطس بدورة 
تنشيطية ينظمها االتحاد، تهدف إىل 
توفر مزيٍد من عوامل التجانس بن 
عـــنـــاصـــر الـــفـــريـــق واســـتـــعـــادة الــاعــبــن 
لــــحــــســــاســــيــــة املــــــــبــــــــاريــــــــات، وذلــــــــــــك قـــبـــل 
الــــــــــــدخــــــــــــول يف املــــــــــــراحــــــــــــل األخـــــــــــــــــــــرة مــــن 
الـــشـــهـــر ذاتــــــه يف املـــنـــافـــســـات الــرســمــيــة 
لـــعـــودة اســتــكــمــال الــــــدوري يف أدواره 
النهائية، التي سُتقام بنظام الدوري 
مــــــــــن مـــــــرحـــــــلـــــــة واحـــــــــــــــــــــــدة، يـــــــتـــــــحـــــــدد مــــن 
خاله صاحبا املركزين األول والثاين 
الـــــــــلـــــــــذان ســـــيـــــتـــــأهـــــان لــــــخــــــوض املـــــــبـــــــاراة 

النهائية مطلع شهر سبتمر«.
وعــــــــــن مــــــحــــــريف الـــــنـــــصـــــر وتــــدعــــيــــم 
ــــبــــــن األجـــــــــــانـــــــــــب، قــــــال  ــــالــــــاعــ الــــــفــــــريــــــق بــ
عـــــــــــمـــــــــــر: »أغـــــــــلـــــــــبـــــــــيـــــــــة مـــــــــــحـــــــــــريف األنـــــــــــديـــــــــــة 
األجـــــانـــــب أنـــــهـــــوا تـــعـــاقـــداتـــهـــم يف شــهــر 
مــــايــــو، مــــا ســيــضــع فـــــرق األنــــديــــة الــتــي 
ســتــكــمــل الــــــدوري أمــــام ســيــنــاريــوهــات 
صعبة ومكلفة من الناحية املادية«.

»سلة النصر« تدشن أولى مراحل عودة 
استكمال الدوري اليوم

ز على الجانب البدني. À من المصدر
ّ
المرحلة األولى من تدريبات النصر سترك

جوني جبور À دبي
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العبين ال يتذكرهم 
جمهور ريال مدريد.. 

أبرزهم نيغريدو

ــــاء تـــعـــر مــــفــــاوضــــات نـــــــادي الـــنـــصـــر مــــع املــــهــــاجــــم اإلســـــبـــــاين ألــــفــــارو  جــ
نــيــغــريــدو، لتجديد عقد األخـــر مــع »الــعــمــيــد«، ليفتح الــبــاب أمــام 
انــــتــــهــــاء مــــســــرة العــــــب مـــانـــشـــســـر ســـيـــتـــي الـــــســـــابـــــق، بــــعــــد مـــوســـمـــن 
لـــعـــبـــهـــمـــا يف دوري الـــخـــلـــيـــج الـــــعـــــربـــــي، خــــصــــوصــــاً مـــــع املــــقــــابــــل املـــــايل 
ــــلـــــب الـــــحـــــصـــــول عــــلــــيــــه وتــــمــــســــكــــه بــــتــــمــــديــــد عــــقــــده  املــــــرتــــــفــــــع، الــــــــــذي طـ

ملوسمن.
نــيــغــريــدو رحـــل عــن »األزرق«، وســيــذكــر الــتــاريــخ أنـــه مـــّر بــنــادي 
ــــّوج بــلــقــب كــــأس الــخــلــيــج الــعــربــي  الــنــصــر وســـجـــل أهــــدافــــاً مــهــمــة وتــ
املوسم الحايل، لكنه يعّد من بن أبرز 10 العبن مثلوا نادي ريال 
ــــلـــــي«،  مـــــدريـــــد اإلســـــبـــــاين دون أن يـــتـــذكـــرهـــم أحــــــد مـــــن جـــمـــهـــور »املـ

ترصدهم »اإلمارات اليوم« عىل النحو التايل:

أحمد طارق ■ دبي

10

45
خطف الالعب التركي نوري شاهين، 
األنظار مع بروسيا دورتموند على 
مدار ثالثة مواسم، ليصبح من أبرز 

الالعبين الذين تهافتت األندية على 
التعاقد معهم في 2010، قبل أن 

يحسم ريال مدريد الصفقة لمصلحته 
نظير 10 ماليين يورو حصل عليها 

دورتموند، ولكن شاهين شارك في 
10 مباريات مع »الملكي« وأحرز 

 وصنع مثله، ثم تمت 
ً
 واحدا

ً
هدفا

إعارته إلى ليفربول لمدة موسم، 
قبل أن يعود إلى 

بروسيا دورتموند على 
سبيل اإلعارة ثم بشكل 

نهائي في 2014.

ُيعّد المدافع البرازيلي، فيليبي لويس، 
من أبرز الالعبين في أتلتيكو مدريد في 

السنوات الماضية، إذ انضم إلى الفريق 
 من ديبورتيفو 

ً
في 2010 قادما

الكورونا، ولعب مع »الروخي 
بالنكوس« أربعة مواسم، ثم انضم 
إلى تشيلسي لمدة موسم واحد 

قبل أن يعود إلى أتلتيكو ويلعب مع 
الفريق أربعة مواسم أخرى حتى 

2019، ولكن المفارقة أن لويس كانت 
له تجربة في أكاديمية ريال مدريد 

»كاستيا«، على سبيل اإلعارة لمدة 
موسم واحد من رينتستاس 

األوروغوياني، إذ لعب مباراة واحدة 
مع الفريق الثاني لمدة 67 دقيقة.

انضم الالعب البرازيلي، فابينهو، إلى 
الفريق الثاني في ريال مدريد على 

سبيل اإلعارة من ريو آفي البرتغالي 
لمدة موسم واحد في 2012، إذ 

شارك مع »كاستيا« في 30 مباراة، 
وخاض مباراة واحدة مع الفريق األول 

 ،
ً
لمدة 14 دقيقة صنع خاللها هدفا
ولكن تم االستغناء عنه في نهاية 

وعاد إلى الفريق الموسم 
البرتغالي ليبدأ 

مسيرة من التميز 
باالنتقال 
إلى 

موناكو 
الفرنسي في 

2013، ووصل إلى 
أبرز محطاته 

باالنضمام إلى 
ليفربول اإلنجليزي 

 
ً
في 2018، محققا

في أول مواسمه مع 
»الريدز« لقب دوري أبطال 

أوروبا.

ُيعّد من أبرز الالعبين في صفوف 
أتلتيكو مدريد في السنوات الماضية، 

بعدما لعب في صفوف »الروخي 
بالنكوس« من 2011 وحتى 2019، 
لكن المفارقة أن الدولي اإلسباني 
الذي خاض مع»الروخا« 22 مباراة 

دولية، كانت بدايته في صفوف 
الغريم التقليدي ريال مدريد منذ 

2001 إلى 2006 بضمه من 
أكاديمية كيلمي، إذ شارك مع 

»الملكي« في 11 مباراة بواقع 
ست مباريات في 
الدوري وخمس 

مباريات في كأس 
ملك إسبانيا، ولكن 

لم يسجل أي 
بصمة تذكر مع 

»الميرنغي«، 
مقارنة بما 

قدمه 
مع أتلتيكو 

مدريد.

ُيعّد الالعب األرجنتيني من أبرز نجوم 
فالنسيا في الوقت الحالي، بعدما 
انضم إلى »الخفافيش« في 2016 
 من زينيت الروسي، بينما في 

ً
قادما

الوقت الذي كان فيه ريال مدريد 
إحدى المحطات البارزة في مسيرة 
غاراي، الذي انضم إلى الفريق في 
2008، إال أنه لم يسجل عالمة بارزة 

ين في تاريخ  تجعله من الالعبين المؤثر
»الملكي«، رغم مشاركة الالعب 

األرجنتيني في 31 مباراة مع 
»األبيض«، بواقع 25 مباراة في 

الدوري، ومباراتين في كأس 
ملك إسبانيا، وأربع 

مباريات في دوري أبطال 
 
ً
 واحدا

ً
أوروبا، وأحرز هدفا

وصنع ثالثة أهداف 
مع الفريق.

إيزكويل غارايخوان فرانفابينهو

فيليبي لويسنوري شاهين 123
قدم الالعب التركي حميت ألتينتوب، 

نفسه كأحد أبرز المواهب الشباب 
في أوروبا بتألقه مع شالكة 

األلماني، ليجذب أنظار بايرن ميونيخ 
ويتعاقد مع الدولي التركي في 

2007، إذ لعب في صفوف 
»البافاري« أربعة مواسم، تألق 

خاللها مع الفريق األلماني، بينما 
انتقل بصورة غير متوقعة إلى ريال 

مدريد في صفقة انتقال حر في 
2011، ولكن ألتينتوب لم يثبت 

وجوده مع »الملكي«، وشارك في 
12 مباراة وأحرز 

 قبل 
ً
 واحدا

ً
هدفا

أن يرحل في 
الموسم التالي 

إلى غلطة سراي 
التركي.

انتقل الدولي اإلسباني ألفارو 
نيغريدو، إلى ريال مدريد في يوليو 

 من ألميريا مقابل 
ً
2009 قادما

 أنه 
ً
خمسة ماليين يورو، خصوصا

سبق له اللعب في صفوف الفريق 
الثاني لموسمين من 2005 إلى 
 في 40 

ً
2007، إذ أحرز 18 هدفا

مباراة خاضها مع الفريق، ولكن 
نيغريدو لم يشارك مع »الملكي« 

في أي مباراة رسمية، وانتقل في 
أغسطس 2009 إلى إشبيلية مقابل 
15 مليون يورو، ليبدأ رحلة من التألق 

لعب خاللها في 
العديد من األندية، 
أبرزها مانشستر 

سيتي 
اإلنجليزي.

كان ريال مدريد بمثابة نقطة انطالق 
النجم الكاميروني صامويل إيتو، في 
 من 

ً
أوروبا، بعدما تعاقد معه قادما

أكاديمية كادغي سبورت 
الكاميرونية في 1996، إذ انضم إلى 
الفريق الثاني في »الملكي«، قبل أن 

تتم إعارته إلى ليغانيس، بينما تم 
تصعيده للفريق األول في 

»الميرينغي« في 
1998، وشارك في 
سبع مباريات فقط 

بمعدل دقائق 
بلغت 194 

دقيقة، وتمت 
إعارته إلى 

إسبانيول ثم 
ريال مايوركا، 

قبل أن يبدأ 
رحلة من المجد 

مع برشلونة 
في 2004.

صامويل إيتوألفارو نيغريدو 

7
سجل الدولي اإلسباني، خوان ماتا، 

معظم مسيرته االحترافية في 
الدوري اإلنجليزي، منذ انضمامه في 
2011 إلى تشيلسي، قبل أن يواصل 

مسيرته مع مانشستر يونايتد منذ 
2014 حتى اآلن، أما على صعيد 
الكرة اإلسبانية، كانت بدايته في 
فريق الناشئين في ريال أوفيدو، 
بينما انضم إلى ريال مدريد في 

2003 وتدّرج في فرق الناشئين تحت 
17 و19 سنة، وتم تصعيده إلى 
»كاستيا« في 2006 إذ لعب مع 

الفريق الثاني 38 مباراة وأحرز تسعة 
أهداف، بينما لم يشارك في أي 

مباراة مع الفريق األول.

ماركوس ألونسوخوان ماتا

10
حميت ألتينتوب

9 8 6
نشأ الدولي اإلسباني، ماركوس 

ألونسو، في أكاديمية ريال مدريد، إذ 
تم تصعيده إلى الفريق الثاني من فريق 

تحت 19 سنة في يوليو 2008، 
وشارك مع »كاستيا« في 39 مباراة 

وأحرز ثالثة أهداف، كما تم قيده في 
مباراة واحدة مع الفريق األول، لكنه لم 

يشارك خالل المباراة، قبل أن يتم بيعه 
إلى بولتون اإلنجليزي في 2010 مقابل 
2.4 مليون يورو، وخاض بعدها تجربتين 

في فيورنتينا اإليطالي وسندرالند 
اإلنجليزي، قبل أن يستقر مع تشيلسي 

اإلنجليزي منذ 2016، إذ حقق مع 
»البلوز« ثالثة ألقاب هي: الدوري 
وكأس االتحاد والدوري األوروبي.

https://www.emaratalyoum.com/


www.emaratalyoum.com  | أخيرة | اإلثنني ٠١ من يونيو ٢٠٢٠

ممرات
اقرتح قارئ عىل مالك املباين السكنية، واملحال 

التجارية، تخصيص ممرات ذكية للتعقيم، 
بحيث يتم تعقيم كل من يدخل املبنى أو 

املحل، كإجراء احرتازي للتقليل من إمكانية 
انتشار عدوى فريوس »كورونا«.

فات
َّ
مخل

شدد قارئ عىل أهمية القيام بحملة توعوية، 
بمختلف اللغات، للتعامل مع مخلفات 

الكمامات والقفازات التي ترمى يف الطرقات، 
مع التحذير من احتمال نقلها العدوى، كما 

أنها تشوه املنظر العام للشوارع.

بعثات
تساءلت طالبة مواطنة عن فرص تقديمها 

للدراسة يف الجامعات املحلية داخل الدولة، 
ويف الوقت نفسه تقديم طلب ابتعاث للدراسة 
يف إحدى الجامعات الخارجية، مشرية إىل أنها 

تريد ضمان فرصة دراسية أكاديمية، سواء 
داخل الدولة أو خارجها.

تجمعات 
رغم التشديد عىل ضرورة االلتزام بعدم 

التجمع، يف ظل انتشار فريوس »كورونا«، إال 
أن سكاناً يف أبوظبي الحظوا وجود تجمعات 

شبابية، يف أكرث من مكان.

شراء 
نصحت ربة منزل األمهات بمراقبة أبنائهن أثناء 

التسوق اإللكرتوين، يف ظل ظروف »كورونا«. 
وقالت إنها فوجئت برسالة من بنكها تفيد 

بمحاولة دفع مشرتيات ببطاقتها، رغم وجودها 
يف املنزل، قبل أن تكتشف أن ابنها أدخل بيانات 

البطاقة بغرض الشراء من موقع مجهول الهوية.

منصة
طالب ذوو طلبة يف مدارس خاصة بالشارقة، 

ممن يجد أبناؤهم صعوبة يف استخدام املنصة 
الخاصة بالتعليم اإللكرتوين، الجهات 

املختصة وإدارات هذه املدارس بوضع آلية 
لتفادي بعض تلك الصعوبات، تيسرياً عىل 

الطلبة.

ناشرون: القارئ 
العربي سيظل يحب 

مالمسة الورق

استعرض نــاشــرون إماراتيون وعرب 
الـــــــــتـــــــــحـــــــــديـــــــــات الــــــــــتــــــــــي تـــــــــــواجـــــــــــه الـــــــكـــــــتـــــــاب 
الـــــــــــــعـــــــــــــربـــــــــــــي، يف ظــــــــــــــل أزمـــــــــــــــــــــــة كــــــــــــورونــــــــــــا 
الـــــراهـــــنـــــة، والـــــبـــــدائـــــل الــــتــــي يـــمـــكـــن بــهــا 
تـــوصـــيـــل الـــكـــتـــاب إىل الـــــقـــــارئ الـــعـــربـــي 
الذي يحب مالمسة الورق، ويفضل 
ــــتـــــى يف ظـــل  الـــــصـــــفـــــحـــــات الـــــــورقـــــــيـــــــة، حـ
انتشار الكتب اإللكرتونية والصوتية، 
مـــقـــدمـــن شـــــهـــــادات عــــن واقــــــع الــنــشــر 
وتــــداعــــيــــات الـــجـــائـــحـــة، خـــــالل الـــنـــدوة 
ــــا دائـــــــــــــــرة  ــــهــ ــــتــ ــــمــ االفـــــــــــرتاضـــــــــــيـــــــــــة الـــــــــتـــــــــي نــــــظــ
ــــــي،  ــبـ ــ ــ ــــــوظـ ــــــة والـــــــســـــــيـــــــاحـــــــة يف أبـ ــــافـ ــ ــــقـ ــ ــثـ ــ ــ الـ
أخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراً، بـــــــــــــــمـــــــــــــــشـــــــــــــــاركـــــــــــــــة عـــــــــــــــــــــــــــــدد مــــــــن 

املتخصصن.
وقـــــــال مــــؤســــس ومـــــديـــــر شـــركـــات 
إبــــيــــيــــدي لـــبـــيـــع ونــــشــــر الـــكـــتـــب الـــورقـــيـــة 
ــــتـــــحـــــدة ومــــــصــــــر، الــــدكــــتــــور  بــــاملــــمــــلــــكــــة املـ
عــمــاد الـــديـــن األكـــحـــل، خـــالل الــنــدوة 
التي أدارتها الكاتبة واملرتجمة مليحة 
العبيديل، إن »الكاتب عادًة ما يبدع 
يف وقـــــــت األزمـــــــــــــات، ويـــســـتـــلـــهـــم مــنــهــا 
وحـــــــــــي األفــــــــــكــــــــــار الــــــــخــــــــالقــــــــة، ولـــــــكـــــــن يف 
الــــظــــروف الـــراهـــنـــة تـــقـــف أمـــامـــنـــا عــقــبــة 
مــكــان الــنــشــر، وإيــجــاد الــنــاشــر الــقــادر 
عىل املخاطرة، نظراً للصعوبات التي 
ــــفـــــرتة،  تــــــواجــــــه دور الــــنــــشــــر يف هـــــــذه الـ
ــــتـــــب يف  ــــكـ واخــــــتــــــفــــــاء فـــــــــرص تـــــســـــويـــــق الـ

املعارض املتخصصة التي يقبل عليها 
الجمهور، ما جعل الــقــارئ يلجأ إىل 

الكتاب اإللكرتوين«.
وأضاف األكحل »عىل الرغم من 
ــــتـــــاب حـــــالـــــيـــــاً، إال أن  تـــــأثـــــر صــــنــــاعــــة الـــــكـ
صناعة النشر من الصناعات الصلبة 
ــــلـــــة  الــــــــقــــــــادرة عــــــىل االســــــتــــــمــــــرار ومـــــواصـ
منابع التدفق األدبي عىل مر الزمان، 

رغم املحن التي أصابتها سابقاً«.
من جهته، تطرق أحد مؤسيس 
دار نبطي للنشر يف اإلمارات، محمد 
عـــبـــدالـــلـــه نـــــور الـــــديـــــن، إىل الـــتـــحـــديـــات 
الــــتــــي تـــــواجـــــه صـــنـــاعـــة الــــكــــتــــاب يف ظــل 
الجائحة، مشراً إىل التغر يف طريقة 
النشر بعد أزمة »كورونا«، واهتمام 
الدور بشكل أكرب بالنشر اإللكرتوين، 
وتـــــغـــــر طـــبـــيـــعـــة الـــــــقـــــــراء الــــــذيــــــن بــــــــدأوا 

يشعرون بأهميته.

وعـــــــن نـــــظـــــرة املـــســـتـــقـــبـــل واملــــقــــارنــــة 
بـــــــــن الـــــــكـــــــتـــــــاب الـــــــــــورقـــــــــــي واإللـــــــــــكـــــــــــرتوين 
واملــســمــوع، أضـــاف نــور الــديــن: »لكل 
ــــتــــــه الــــــــــخــــــــــاصــــــــــة، وهــــــــــــــي ال  ــــعــ ــــيــ ــــبــ نــــــــــــــوع طــ
ــــا  ــــهــ ــنــ ــ ــيــ ــ تـــــــــتـــــــــنـــــــــافـــــــــس رغـــــــــــــــــــــم الــــــــــــــتــــــــــــــداخــــــــــــــل بــ

باملحتوى«. 
مــــــــــــــــن جــــــــــــانــــــــــــبــــــــــــه، قـــــــــــــــــــــال الـــــــــشـــــــــريـــــــــك 
واملؤسس يف »بالتينيوم بوك« للنشر 
بالكويت، أحمد الحيدر، إّن »الناشر 
يـــســـتـــهـــدف املـــــعـــــارض كـــمـــنـــصـــة رئــيــســة 
لــنــشــر الــكــتــاب وطــرحــه أمـــام الــقــارئ، 
واملــنــفــذ الــرئــيــس الـــثـــاين هـــو املــكــتــبــات، 
ومع إلغاء املعارض وإغالق املكتبات 
بسبب الجائحة، نستطيع أن نتخيل 
حــــجــــم الـــــضـــــرر عـــــىل الــــنــــاشــــر وصـــنـــاعـــة 

النشر ككل«.
وحـــــــــــــــــــول الـــــــــكـــــــــتـــــــــاب اإللـــــــــــــكـــــــــــــرتوين، 
أضـــــــــــــــــاف الــــــــحــــــــيــــــــدر »مــــــــــــــن املـــــــــــالحـــــــــــظ أّن 
القارئ العربي يحب الكتاب الورقي 
ومالمسة الــورق، لكن الظروف اآلن 
بدأت تتغر، وأصبحت أسهم الكتب 
ــــيـــــة تــــرتــــفــــع أكـــــــر مــــمــــا كـــانـــت  اإللـــــكـــــرتونـ
عــــلــــيــــه قـــــبـــــل شـــــهـــــريـــــن مـــــــثـــــــالً، وأعــــتــــقــــد 
ســــيــــزيــــد ارتـــــفـــــاعـــــهـــــا مــــســــتــــقــــبــــالً، لـــذلـــك 
عــــــــــىل الــــــــنــــــــاشــــــــر االهـــــــــتـــــــــمـــــــــام أكـــــــــــــر بـــــهـــــذا 

املجال«.
أبوظبي À اإلمارات اليوم

صعوبات عدة واجهت دور 
النشر خالل الفترة الحالية 

بسبب أزمة الفيروس.

أسهم الكتب اإللكترونية 
ترتفع أكثر مما كانت 

ين. عليه قبل شهر

كنديون يعانون تدهور صحتهم العقلية 
بسبب »التباعد«

سريالنكا ترّحب بسياح 
محدودين.. بشهادة 

خلو من »كوفيد-19«

ذكـــــــــــــرت دراســـــــــــــــة نـــــــشـــــــرت أخـــــــــــــــراً أن 
كثراً من الكندين يعانون تدهور 
صحتهم العقلية بسبب إجراءات 
التباعد االجتماعي الصارمة، التي 
ــــلــــــحــــــد مـــــــــن انــــــــتــــــــشــــــــار وبـــــــــاء  ــــقــــــت لــ ــــبــ طــ
فــــــــــــــروس كــــــــــورونــــــــــا قــــــبــــــل شـــــهـــــريـــــن، 
طـــــبـــــقـــــاً ملـــــــا ذكـــــــرتـــــــه وكـــــــالـــــــة بــــلــــومــــربغ 

لألنباء
وأشار نحو ربع الكندين إىل تدين 
أو ضــــعــــف صـــحـــتـــهـــم الــــعــــقــــلــــيــــة، طـــبـــقـــاً 
ــــتـــــطـــــالع أجـــــــــــراه مـــــركـــــز اإلحــــــصــــــاءات  السـ
الـــــــكـــــــنـــــــدي، وصــــــــــــــــدرت نـــــتـــــائـــــجـــــه أخـــــــــــــراً، 
مقارنة بـــ8% يف استطالع جرى 2018. 

وأســفــر وبـــاء »كــوفــيــد-19« عــن فــقــدان 
مــــــاليــــــن الــــــوظــــــائــــــف يف مــــخــــتــــلــــف أنـــــحـــــاء 
كــنــدا، وإغــــالق مــؤســســات تــجــاريــة غر 

أساسية ألسابيع.
وإضــــــــافــــــــة إىل املـــــشـــــكـــــالت املــــالــــيــــة 
املـــرتـــبـــطـــة بــــــاإلغــــــالق، تـــشـــر الـــــدراســـــة 
إىل أن الصحة العقلية تتضرر أيضاً 
بسبب إجراءات التباعد االجتماعي. 
ويـــتـــم دعـــــوة الــكــنــديــن إىل الـــبـــقـــاء يف 
املـــنـــزل، والــحــفــاظ عــىل مــســافــة ست 
أقــــــــــــــــــــــــدام عــــــــــــىل األقــــــــــــــــــــل مــــــــــــن بـــــعـــــضـــــهـــــم 

بعضاً.
أوتاوا À د.ب.أ

ــــفـــــة »صــــــــــنــــــــــداي تـــــايـــــمـــــز«  ــيـ ــ ذكـــــــــــــــرت صـــــحـ
املــحــلــيــة أن ســريــالنــكــا تــعــتــزم مــعــاودة 
فــــــتــــــح قـــــــطـــــــاع الــــــســــــيــــــاحــــــة يف مـــنـــتـــصـــف 
يــونــيــو الــــجــــاري، لــكــن ســتــســمــح فقط 
بــــاســــتــــقــــبــــال مــــجــــمــــوعــــات صـــــغـــــرة مــن 

الزوار يف بادئ األمر.
وقالت الصحيفة، نقالً عن أمن 
وزارة السياحة إس. هيتياراتشتيش، 
إنـــه ســيــجــري الــســمــاح لــعــدد مــحــدود 
مــــن املـــجـــمـــوعـــات الـــصـــغـــرة مــــن شــتــى 
أنحاء العالم بالزيارة واإلقامة داخل 
مــــــــجــــــــمــــــــوعــــــــة مــــــــعــــــــتــــــــمــــــــدة مــــــــــــــن فـــــــــنـــــــــادق 
الخمس نجوم التي تلتزم بإجراءات 

أمان صارمة.
وأضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف »ســـــــــــــــُيـــــــــــــــطـــــــــــــــلـــــــــــــــب مــــــــن 
الـــســـائـــحـــن حـــمـــل شــــهــــادة خــلــوهــم 
ــــــد-19(، عـــــىل أن تـــكـــون  ــيـ ــ ــ ــــوفـ ــ مـــــن )كـ
صـــــــادرة عــــن حـــكـــومـــاتـــهـــم أو وكـــالـــة 
ذات سمعة طيبة«، مشراً إىل أنه 
سيكون عىل السائح أيضاً االنتظار 
عـــــــنـــــــد وصــــــــــولــــــــــه إىل املــــــــــطــــــــــار إلجـــــــــــــراء 
اخــــــــــــتــــــــــــبــــــــــــار الــــــــــكــــــــــشــــــــــف عـــــــــــــــن فـــــــــــــــروس 

كورونا.
كولومبو À رويترز

طــّورت شركة أمركية تقنية جديدة 
يف مــجــال طــبــاعــة أوراق الــنــقــد، تتيح 
لــــــــلــــــــمــــــــســــــــتــــــــخــــــــدم الـــــــــــــــــعـــــــــــــــــادي اكــــــــتــــــــشــــــــاف 

األموال املزيفة بسهولة.
وتــــشــــر الــــــدراســــــات إىل أنـــــه أثـــنـــاء 
تــــــــــــداول أوراق الــــنــــقــــد يف الــــتــــعــــامــــالت 
اليومية، فإن الشخص العادي ينظر 
إىل ورقة النقود يف يده لفرتة ال تزيد 
بـــــــــــأي حـــــــــــال مــــــــن األحـــــــــــــــــــوال عــــــــىل ثــــانــــيــــة 

واحدة.
ــيــــــة -  ــ ونــــجــــحــــت الـــــشـــــركـــــة األمــــــركــ
التي تحمل اســم »كراين كارنيس« - 
يف طـــــبـــــاعـــــة أوراق نـــــقـــــد تـــــحـــــتـــــوي عـــىل 
عــــــدســــــة مــــتــــنــــاهــــيــــة الـــــصـــــغـــــر داخـــــلـــــهـــــا، 
وتـــركـــز هــــذه الـــعـــدســـة عـــىل أيـــقـــونـــة أو 
ــــة الــنــقــد،  رســـــم مـــعـــن عــــىل وجـــــه ورقــ
بـــحـــيـــث يــــبــــدو كـــــصـــــورة مـــجـــســـمـــة، بــل 
ويــــــتــــــحــــــرك أثــــــــنــــــــاء تـــــعـــــامـــــل املــــســــتــــخــــدم 

بالعملة.
وأفاد موقع »تيك إكسبلور« بأن 

الــشــركــة طبعت بالفعل الــعــديــد من 
الــــــــــعــــــــــمــــــــــالت الـــــــــــتـــــــــــي تـــــــتـــــــمـــــــيـــــــز بــــــخــــــاصــــــيــــــة 
الــصــورة املجسمة، من بينها عمالت 
يف أوزبكستان وجزيرة أروبا يف البحر 

الكاريبي.
ويجري تــداول هذه النوعية من 
العمالت 

بــالــفــعــل مــنــذ أكــــر مـــن عـــــام، وأثــبــتــت 
الـــدراســـات أن هــذه الخاصية األمنية 
الجديدة تحظى بثقة املستخدم من 

ناحية االطمئنان لسالمة العملة.
ونــــــــــقــــــــــل »تــــــــــيــــــــــك إكـــــــــســـــــــبـــــــــلـــــــــور« عــــن 
الباحثة جن ريموند، املتخصصة يف 
ــــال اإلدراك الــــــبــــــصــــــري بــــجــــامــــعــــة  ــ ــــجـ ــ مـ
ــــيــــــة، قـــــولـــــهـــــا إن  ــــانــ ــــنـــــغـــــهـــــام الــــــربيــــــطــ بـــــرمـ
»الخواص الجديدة تعطي املستخدم 
مؤشرات سهلة وواضحة لتحديد ما 

إذا كانت الورقة مزيفة أو سليمة«.
سان فرانسيسكو À د.ب.أ

تقنية جديدة لطباعة النقود تتيح اكتشاف المزيفة بسهولة

استعرضوا تحديات الكتاب 
في ظل »كورونا« خالل ندوة 

»ثقافة أبوظبي«

 للتزوير.. عمالت بعدسة 
ً
منعا

متناهية الصغر وصور مجسمة

الشركة طبعت بالفعل 
عمالت بالتقنية الجديدة 
في أوزبكستان وجزيرة 

أروبا. À أرشيفية

سكيك
sekeek@emaratalyoum.com

يمكن إرسال سكيك على »واتس أب« رقم 

 ٠٥٠٢٢99٥٥1
 بصورة حال توافرها.

ً
مرفقا

نعتذر عن عدم نشر مالحظات القراء
غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

إلغاء معارض الكتب أحد 
أبرز التحديات التي واجهت 

ين خالل األزمة.   الناشر
À تصوير: نجيب محمد 

)أرشيفية( 

عماد الدين األكحل:

»رغم تأثر صناعة الكتاب 
، إال أن النشر من 

ً
حاليا

الصناعات الصلبة القادرة 
على االستمرار«.

إجراءات التباعد 
االجتماعي تطّبق بصرامة 

في كندا. À رويترز



اإلعالنات المبوبة

احجز إعالنك مباشـرة عبر 

SMS: 5125SMS: 5071

لإلعالن العادي أرسل
 رسالة نصية على الرقم

لإلعالن الملون أرسل 
رسالة نصية على الرقم

https://shop.emaratalyoum.com/classifieds

اتصاالت - دو »٢٠ درهم« يوم واحداتصاالت - دو »٣٥ درهم« ثالثة أيام

www.emaratalyoum.comاإلثنني 0١ من يونيو 2020    ٠٩ من شوال ١٤٤١ هـــــ   العدد ٥٣٠٤

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

لإليجار فيال
٣ غرف ، بأبوهيل ، مقابل سوق السمك 

السعر : 68000 درهم 
تصريح : ٣7754

)6-5(    97١5028١0١20

للبيع فلل
جممع 4 فلل ، مبردف ، دورين ، ١0000 قدم

مسبح مشرتك ، تصريح : ٣7754
)6-5(    97١5028١0١20

للبيع فيال
6 غرف ، باملزهر 2 ، 20000 قدم
دورين ، ملحق ، تصريح : ٣7754

)6-5(    97١5028١0١20

للبيع بيوت 
عربية ، بهورالعنز ، الراشدية ، أبوهيل ، السطوة 

تصريح : ٣7754
)6-5(    97١5028١0١20

للبيع بنايات 
جتارية ، بنايف ، هورالعنز ، البدع ، املرقبات 

تصريح : ٣7754
)6-5(    97١5028١0١20

للبيع أراضي 
بالورقاء ، املزهر ، نداحلمر ، اخلوانيج ، احمليصنة 

تصريح : ٣7754
)6-5(    97١5028١0١20

للبيع بيت
قدمي ، يف الراشدية ، بدبي ، ٣600 قدم

6 غرف ، 5 حمامات ، علي شارع وسكة
السعر : ١.250 مليون درهم »قابل للتفاوض«

)5-29(     97١5030١0566

للبيع سكن 
عمال ، عدد : ٢٥٢ غرفة ، املوقع : دي اي بي 

املساحة : ٣٣٢٣٩ قدم٢ ، أرضي + ٤ + سطح 
السعر : ٣٠ مليون درهم 
)6-١(    05277777١٤

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

مطلوب فيال 
جديدة ، يف الشارقة ، احلوشي أو السيوح 

أو الرحمانيه ، بنظام التقسيط الشهري
أو السنوي حتى السداد الكامل ...

)6-2(    0506883١97

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 

)6-١(    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 ، 4 و 5 غرف 

األسعار تبدأ من : 2.٣50 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

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 أو للمبادلة 
عقارات ، ملك حر ، لها دخل و تناسب املستثمرين 

السعر : 5 حتى ١50 مليون درهم
)6-3(    97١509١7٤٤88

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 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 

)5-١9(    97١56١769١76

للبيع أرض 
مركز تسويق ، بجبل علي ، منطقة الصناعية ١ 

املساحة : ٦٤٠٦٣ قدم٢ 
السعر : ٤٥ مليون درهم
)6-١(     05277777١٤

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
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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
شيف ومدرب مأكوالت شرق وغرب مع شهادة

من سويسرا ، خربة 25 سنة داخل الدولة
)6-6(     97١55762776١

طلب عمل
مدير مايل ، خبري يف تكنولوجيا املعلومات 
خربة 20 سنة ، يبحث عن عمل مناسب  

)5-30(   97١509900577

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
سائق باكستاين ، خفيف ، خربة ١0 سنوات 

يف اإلمارات ، لغة عربية ، إجنليزية
)5-١2(    97١567060١79

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

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 ، 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 
زراعي ، خربة يف البيوت الزراعية والزراعة املائية 

huraiz@gmail.com : اإلمييل
)6-3(    97١506288777

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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