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مواصلة تطبيق اإلجراءات الوقائية والتدابير االحترازية

عودة القطاع الخاص والموالت 
في دبي إلى العمل %1٠٠ 

 من اليوم
ً
اعتبارا

اإلمارات اليوم À دبي

أعلنت اللجنة العليا إلدارة األزمــات 
ــــرئــــــاســــــة ســــمــــّو  والــــــــــكــــــــــوارث يف دبـــــــــــي، بــ
الـــشـــيـــخ مـــنـــصـــور بــــن مــحــمــد بــــن راشــــد 
آل مــــــــكــــــــتــــــــوم، عــــــــــن الــــــــســــــــمــــــــاح بــــعــــمــــل 
شــــــــــــــــــركــــــــــــــــــات ومــــــــــــــــؤســــــــــــــــســــــــــــــــات الــــــــــقــــــــــطــــــــــاع 
الـــــــخـــــــاص، وكــــــذلــــــك املـــــــراكـــــــز الــــتــــجــــاريــــة 
واملـــــــــــــــــــــوالت يف دبـــــــــــــي بـــــنـــــســـــبـــــة ١٠٠%، 
اعتباراً من اليوم األربعاء الثالث من 
يــونــيــو، وذلـــك خــال األوقــــات املُعلنة 
لـــلـــســـمـــاح بـــالـــحـــركـــة يف اإلمـــــــــارة، الــتــي 
تـــبـــدأ مــــن الـــســـاعـــة الــــســــادســــة صـــبـــاحـــاً 
ــــكــــــون لـــكـــل  ــــــى أن يــ إىل ١١ مـــــــســـــــاًء، عـ
ــــار  ــ ــيـ ــ ــ ــتـ ــ ــ مــــــــــركــــــــــز تـــــــــــســـــــــــّوق الـــــــــحـــــــــريـــــــــة يف اخـ
ســـــــــــاعـــــــــــات الــــــــعــــــــمــــــــل فــــــــيــــــــه ضــــــــمــــــــن تــــلــــك 

التوقيتات.
وأكـــدت اللجنة العليا أن الــقــرار 
يــــأيت يف ســـيـــاق االســتــئــنــاف الــتــدريــجــي 
لـــــــأنـــــــشـــــــطـــــــة االقــــــــــتــــــــــصــــــــــاديــــــــــة، وإعــــــــــــــــــادة 
الحياة إىل طبيعتها بصورة مرحلية، 
مع التشديد عى مواصلة تطبيق كل 
اإلجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراءات الــــــــــوقــــــــــائــــــــــيــــــــــة والــــــــــتــــــــــدابــــــــــر 
ــــمــــــن ســـــامـــــة  االحـــــــــــــــرازيـــــــــــــــة، الــــــــتــــــــي تــــــضــ
ــــيــــــع الـــــــعـــــــامـــــــلـــــــن يف تــــلــــك  ــــمــ وصــــــــحــــــــة جــ
املواقع، سواء مقار الشركات، أو يف 
املـــــراكـــــز الــــتــــجــــاريــــة واملــــــــــــوالت، وكـــذلـــك 
رّوادهــــــــــا وزّوارهـــــــــــا يف األوقـــــــــات كـــافـــة، 
ُـــــعـــــلـــــنـــــة، وتــــأكــــيــــد  وفـــــــــق الــــتــــعــــلــــيــــمــــات امل
ضــــــــــــــــــــــرورة الـــــــــــــتـــــــــــــزام جــــــمــــــيــــــع املــــــــواطــــــــنــــــــن 
واملــــــــــقــــــــــيــــــــــمــــــــــن بــــــتــــــطــــــبــــــيــــــقــــــهــــــا يف جـــــمـــــيـــــع 
األوقـــات، بما يضمن لهم وألسرهم 

الــــــــحــــــــمــــــــايــــــــة مــــــــــــن اإلصــــــــــــــابــــــــــــــة بــــــــفــــــــروس 
»كوفيد-١9«.

وأوضـــــــــــــــحـــــــــــــــت الــــــــلــــــــجــــــــنــــــــة أن هـــــــــذه 
الــــخــــطــــوة تــــــأيت يف إطـــــــار الـــــحـــــرص عــى 
إتــــاحــــة املــــجــــال أمـــــــام الـــقـــطـــاع الـــخـــاص 
الســتــئــنــاف نــشــاطــه بـــصـــورة طبيعية، 
مـــــــــــع الــــــــتــــــــشــــــــديــــــــد عـــــــــــى حــــــتــــــمــــــيــــــة اتــــــــبــــــــاع 
الـــــــــــــــــتـــــــــــــــــدابـــــــــــــــــر الــــــــــــــــوقــــــــــــــــائــــــــــــــــيــــــــــــــــة، واتــــــــــــــــخــــــــــــــــاذ 
االحــــــــتــــــــيــــــــاطــــــــات كـــــــــافـــــــــة، الــــــــتــــــــي تــــضــــمــــن 
لــــــجــــــمــــــيــــــع الــــــــعــــــــامــــــــلــــــــن لـــــــــــــــدى شــــــــركــــــــات 
ومـــــــــــــؤســـــــــــــســـــــــــــات الـــــــــــقـــــــــــطـــــــــــاع الــــــــــــخــــــــــــاص، 
وكـــذلـــك جــمــهــور املــتــعــامــلــن مــعــهــم، 

كل الحماية الازمة.

À الخطوة هدفها السماح للقطاع الخاص بمواصلة نشاطه بصورة 
طبيعية، مع التشديد على اتباع التدابير الوقائية.

À ارتداء الكمامات، والحفاظ على التباعد بين األشخاص، واستخدام 
المواد الُمعقمة، اشتراطات ُملزمة للزّوار والعاملين.

À »العليا إلدارة األزمات« تنصح باستمرار أصحاب األمراض التنفسية أو 
المناعة المنخفضة بالعمل »عن ُبعد«.

اإلمارات اليوم À دبي

املــــــــنــــــــاخــــــــي  الـــــــــــتـــــــــــغـــــــــــّر  ســــــــجــــــــلــــــــت وزارة 
والبيئة، بالتعاون مع إدارة التنمية 
الــــــريــــــفــــــيــــــة الــــــتــــــابــــــعــــــة لـــــــــــــــــــوزارة الـــــــــزراعـــــــــة 
واألغذية والشؤون الريفية يف كوريا 
الــــــجــــــنــــــوبــــــيــــــة، وجـــــــامـــــــعـــــــة اإلمـــــــــــــــــــــارات، 
نجاحاً لتجارب أولية لزراعة أصناف 

من األرز يف البيئة الصحراوية لدولة 
اإلمــــــــــارات، تـــحـــت الــــظــــروف الــحــقــلــيــة 

الواقعية.
وقــــــــــــــــــــال وزيــــــــــــــــــــر الـــــــــتـــــــــغـــــــــّر املـــــــنـــــــاخـــــــي 
والـــــبـــــيـــــئـــــة، الــــــدكــــــتــــــور ثـــــــــاين بـــــــن أحــــمــــد 
الـــــــــــــــــــزيـــــــــــــــــــودي، إن »املـــــــــــــــــشـــــــــــــــــروع يـــــــــعـــــــــّزز 

مــنــظــومــة الــبــحــث الــعــلــمــي واالبــتــكــار 
يف الـــــــــــــــــــــــــــــدولـــــــــــــــــــــــــــــة، ويــــــــــــــــــــــوفــــــــــــــــــــــر قـــــــــــــــاعـــــــــــــــدة 

مــعــلــومــاتــيــة، يــمــكــن االســـتـــفـــادة 
منها يف إطاق العديد من 

املــــــــشــــــــروعــــــــات الــــبــــحــــثــــيــــة 
املتعلقة 
بالزراعة 

والغذاء«.

محمد فودة À دبي

ســــجــــلــــت شـــــرطـــــة دبــــــــي أكــــــــر مــــــن ١٠٠ 
مخالفة تتعلق بااللتزام باإلجراءات 
االحـــــــــــرازيـــــــــــة عـــــــى الـــــــشـــــــواطـــــــئ، خـــــال 
ثاثة أيــام، تنّوعت بن عدم االلتزام 
بــالــتــبــاعــد االجـــتـــمـــاعـــي، وعـــــدم ارتـــــداء 

الكمامة عى الشواطئ.

شرطة دبي تسجل 1٠٠ مخالفة 
على الشواطئ خالل ٣ أيام

أشرف جمال À أبوظبي

أفـــادت وزيـــرة تنمية املــجــتــمــع، حصة 
بــنــت عــيــى بــوحــمــيــد، بــــأن املــواطــنــن 
العاطلن عن العمل ليسوا من بن 
الـــــــــفـــــــــئـــــــــات الـــــــــتـــــــــي تــــــســــــتــــــحــــــق املـــــــســـــــاعـــــــدة 
ــــاً لــــلــــمــــادة )٤( مــن  ــــقـ االجــــتــــمــــاعــــيــــة، وفـ

الــقــانــون رقـــم )٢( لــســنــة ٢٠٠١ بــشــأن 
الــــضــــمــــان االجــــتــــمــــاعــــي، الفــــتــــة إىل أن 
املـــــادة )7( مـــن الـــقـــانـــون ذاتـــــه، أجــــازت 
صـــــــــرف مــــــســــــاعــــــدات ملـــــــــدة ســـــتـــــة أشــــهــــر 
لحاالت استثنائية من العاطلن عن 
الــــعــــمــــل، مــــثــــل »املــــتــــعــــريــــن يف قـــضـــايـــا 
مـــالـــيـــة مـــؤقـــتـــة، والــــذيــــن لـــديـــهـــم عــجــز 

مريض يحول دون ممارسة العمل، 
والـــــــــــــــــــذيـــــــــــــــــــن يــــــــــــــــجــــــــــــــــدون صـــــــــــــعـــــــــــــوبـــــــــــــات يف 
الـــــــــــــحـــــــــــــصـــــــــــــول عـــــــــــــــــى شـــــــــــــــــهـــــــــــــــــادة ُحـــــــــســـــــــن 

السرة«.

»تنمية المجتمع«: العاطلون عن العمل 
غير مستحقين للمساعدات االجتماعية

نجاح تجارب أولية لزراعة األرز في الدولة
األولى من نوعها في »الشرق األوسط«

اإلمارات كسرت حلقة عدوى 
»كورونا« باالستعداد المبكر 
وتوسيع الفحوص االستباقية

صفر مخالفات 
لركاب المواصالت العامة 

ين الماضيين في الشهر

نائب رئيس الدولة:
»في كل عام أحرص أن أكون مع الخريجين 

في حرم جامعتنا الوطنية.. لكن هذا العام 
الظروف اختلفت«.

»بالدكم عظيمة، وفرصها كبيرة، 
وطموحاتها في السماء، ومسيرتها 

مستمّرة، ورؤيتها تكبر كل يوم«.

محمد بن راشد: ما نمرُّ به 
اليوم مؤقت.. تفاءلوا 
فالقادم أجمل وأفضل

شهد تخريج 2294 من طلبة جامعة 
اإلمارات عن ُبعد

تصوير: أشوك فيرما

https://www.emaratalyoum.com/business/local/2020-06-03-1.1357347
https://www.emaratalyoum.com/local-section/other/2020-06-03-1.1357398
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https://www.emaratalyoum.com/local-section/education/2020-06-03-1.1357433
https://www.emaratalyoum.com/local-section/accidents/2020-06-03-1.1357452
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شهد صــاحــب السمو الشيخ محمد 
بـــــن راشــــــــد آل مــــكــــتــــوم، نـــــائـــــب رئـــيـــس 
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 
ــــفـــــال  ــــتـ دبـــــــــــــي، عــــــــن ُبـــــــــْعـــــــــد، أمـــــــــــــس، احـ
جــــامــــعــــة اإلمـــــــــــــارات بـــتـــخـــريـــج الـــدفـــعـــة 
الــــــــــــــــــــــــــــــ40 يف املــــــــــرحــــــــــلــــــــــتــــــــــن الـــــــجـــــــامـــــــعـــــــيـــــــة 

والدراسات العليا.
وقــال سموه، عرب صفحته عىل 
»تويرت«: »شهدت اليوم تخريج أكرث 
من 2000 طالب يف جامعة اإلمارات 
ــــنـــــت مـــعـــهـــم  عــــــن ُبــــــــْعــــــــد.. وددت لــــــو كـ
أصـــافـــحـــهـــم يف يـــومـــهـــم هـــــــذا.. ولــكــنــي 
أقـــول لــهــم: تــفــاءلــوا.. بــادنــا عظيمة 
فــــــــرصــــــــهــــــــا ويِف طـــــــمـــــــوحـــــــاتـــــــهـــــــا ويِف  يف 
ــــا.. وأقــــــــــــــول لــــــهــــــم: أنــــــتــــــم أهـــــم  ــــهــ ــــائــ عــــــطــ
ــــفــــــاءل بــــمــــســــتــــقــــبــــل أجــــمــــل  ــــتــ ــــنــ ــــبــــــب لــ ســ
وأعــــــــــــظــــــــــــم وأكــــــــــــــــــــرب لــــــــــــدولــــــــــــة اإلمــــــــــــــــــــــــارات 

العربية املتحدة«. 
واحـــــــتـــــــفـــــــلـــــــت جـــــــامـــــــعـــــــة اإلمــــــــــــــــــــارات 
الـــعـــربـــيـــة املــــتــــحــــدة يف مـــديـــنـــة الـــعـــن، 
أمـــــس، تــحــت رعـــايـــة صـــاحـــب الــســمــو 
الــــشــــيــــخ خـــلـــيـــفـــة بـــــن زايــــــــد آل نـــهـــيـــان، 
رئيس الدولة، بتخريج الدفعة الـ40 
من الطلبة والطالبات، يف املرحلتن 
الــــــجــــــامــــــعــــــيــــــة والــــــــــــــــدراســــــــــــــــات الـــــعـــــلـــــيـــــا، 
والــــــــــبــــــــــالــــــــــغ عـــــــــــددهـــــــــــم 2294 خــــــريــــــجــــــاً 
وخــريــجــة، يف مــخــتــلــف الــتــخــصــصــات 

العلمية واألدبية واالجتماعية.
ووجـــــــــه صـــــاحـــــب الــــســــمــــو الـــشـــيـــخ 

مــــحــــمــــد بـــــــن راشــــــــــــد آل مــــــكــــــتــــــوم، عـــرب 
االتصال املريئ، كلمة إىل الخريجن 
والــخــريــجــات، حــيــاهــم فــيــهــا، وبـــارك 

لهم نجاحهم وتخرجهم.
وقــال سموه: »يف كل عــام كنت 
أحــرص عىل أن أكــون مع الخريجن 
يف حـــــرم جــامــعــتــنــا الـــوطـــنـــيـــة، وأكـــــرم 
الخريجن وأصافحهم، وأبارك لهم 
شـــخـــصـــيـــاً فــــرحــــة الــــتــــخــــرج، لـــكـــن هـــذا 
الــعــام الـــظـــروف اخــتــلــفــت ولـــم يتسنَّ 

لنا الحضور شخصياً واالجتماع بكم 
عـــــن قــــــــرب، وأؤكـــــــــد لــــكــــم أنــــنــــي أعـــــرف 
طـــــلـــــبـــــة جــــــامــــــعــــــة اإلمــــــــــــــــــــــــارات الـــــعـــــربـــــيـــــة 
املـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــدة، وأعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرف قـــــــــــــــدراتـــــــــــــــكـــــــــــــــم 
ومـــــــــــــهـــــــــــــاراتـــــــــــــكـــــــــــــم، وأعـــــــــــــــــــــــــــرف خــــــريــــــجــــــن 
مـــــنـــــهـــــم، وقـــــــــد تــــــــبــــــــوأوا مـــــنـــــاصـــــب عـــلـــيـــا 
وزارات  مـــــــــخـــــــــتـــــــــلـــــــــف  يف  وقــــــــــــــــيــــــــــــــــاديــــــــــــــــة 
ومؤسسات الدولة، ومواقع العمل 

الوطني«. 
وأضاف سموه: »أبنايئ وبنايت.. 

املــســتــقــبــل أنــتــم تــصــنــعــونــه وتــغــرونــه 
وأنــــتــــم تــــرســــمــــونــــه.. مــــا نـــمـــر بــــه الـــيـــوم 
مــــــــؤقــــــــت.. تــــــفــــــاءلــــــوا فــــــالــــــقــــــادم أجــــمــــل 
وأفــــضــــل وبــــادكــــم عــظــيــمــة وفــرصــهــا 
كـــــــــــبـــــــــــرة وطـــــــــمـــــــــوحـــــــــاتـــــــــهـــــــــا يف الـــــــســـــــمـــــــاء 
ومسرتها مستمرة ورؤيتها تكرب كل 
يـــــــــوم.. نـــحـــن لـــــم نـــقـــف ولــــــن نـــتـــوقـــف.. 
إمــــاراتــــنــــا عــظــيــمــة بـــمـــن ســبــقــوكــم مــن 
الــــخــــريــــجــــن والـــــخـــــريـــــجـــــات مــــــن أبــــنــــاء 
وبـــنـــات الـــوطـــن ومــســتــقــبــلــهــا ســيــكــون 

عظيماً بإذن الله تعاىل.. نبارك لكم 
ــــتـــــخـــــرج ونــــســــأل  وألهــــالــــيــــكــــم فـــــرحـــــة الـ
الله العيل القدير أن يديم عىل بادنا 
الخر والفرح واإلنجاز.. وفقكم الله 
والـــــــــــــــــســـــــــــــــــام عــــــــلــــــــيــــــــكــــــــم ورحـــــــــــــــمـــــــــــــــة الــــــــلــــــــه 

وبركاته«.
ــــامــــــعــــــة،  كــــــمــــــا وجــــــــــــه رئــــــــيــــــــس الــــــجــ
سعيد غباش، كلمة يف املناسبة عن 
ُبــــــــــــــــــــــْعــــــــــــــــــــــد، هـــــــــــــنـــــــــــــأ فـــــــــــيـــــــــــهـــــــــــا الــــــــــخــــــــــريــــــــــجــــــــــن 
ــــاهــــــم ألن يـــقـــفـــوا  والـــــخـــــريـــــجـــــات، ودعــ

الـــــــــيـــــــــوم وقــــــــفــــــــة تـــــــــأمـــــــــل، يك يــــــتــــــذكــــــروا 
دولــــــــــــتــــــــــــهــــــــــــم وقـــــــــــيـــــــــــادتـــــــــــهـــــــــــم املــــــــــعــــــــــطــــــــــاءة 
ــــتـــــقـــــديـــــر والـــــــعـــــــرفـــــــان والــــــــــــــــوالء عـــىل  ــــالـ بـ
الدعم الــذي وفرته قيادتنا عموماً، 
حــتــى وصــلــوا إىل مــا وصــلــوا إلــيــه من 
ــــاً  ــ ــــــضـ ــــــم ومــــــــعــــــــرفــــــــة، ويـــــــــتـــــــــذكـــــــــروا أيـ ــلـ ــ ــ عـ
أولــــيــــاء أمــــورهــــم ومـــدرســـيـــهـــم الــذيــن 
دعموهم معنوياً ودراسياً، لتحقيق 

أهدافهم املرجوة.
وكانت للخريجن والخريجات 
كــلــمــة، ألــقــاهــا نــيــابــة عــنــهــم الــطــالــب 
ــــلـــــوم  ــلــــيــــة الــــــطــــــب والـــــعـ الـــــخـــــريـــــج يف كــ
الــــــــصــــــــحــــــــيــــــــة، ســـــــهـــــــيـــــــل مـــــــحـــــــمـــــــد عــــبــــيــــد 
املــــنــــصــــوري، الــــــذي رفـــــع أســـمـــى آيــــات 
الشكر والعرفان والوالء إىل قيادتنا 
الـــــحـــــكـــــيـــــمـــــة، وعــــــــــىل رأســــــــهــــــــا صــــاحــــب 
الـــســـمـــو الـــشـــيـــخ خـــلـــيـــفـــة بـــــن زايـــــــد آل 
نــهــيــان، رئــيــس الــدولــة، عــىل الــدعــم 
ــــــي  ــتـ ــ ــ غــــــــــــر املــــــــــــــــحــــــــــــــــدود، واملــــــــــــســــــــــــانــــــــــــدة الـ
تـــــــوافـــــــرت ألبــــــنــــــاء وبــــــنــــــات الــــــوطــــــن يك 
يـــتـــمـــكـــنـــوا مـــــن الــــحــــصــــول عـــــىل فــــرص 
الــــتــــعــــلــــيــــم، والـــــــشـــــــهـــــــادات الــــعــــلــــيــــا يف 
شــتــى الــحــقــول الــعــلــمــيــة واملــعــرفــيــة، 
ــــتـــــي تـــحـــتـــاجـــهـــا مـــــســـــرة الـــتـــنـــمـــيـــة يف  الـ

دولتنا العزيزة.
ــــأثـــــور  ونـــــــــوه يف كـــلـــمـــتـــه بــــالــــقــــول املـ
لـــصـــاحـــب الـــســـمـــو الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد بــن 
راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة 
رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء حـــاكـــم دبـــي: 
ــــا وســـــــنـــــــدنـــــــا، وحــــصــــن  ــنــ ــ ــــالــ ــــطــ »أنــــــــتــــــــم أبــ

دولتنا الحصن ودرعها الواقية«.
وأشـــــــــــــــــــــــــــــــار، كــــــــــــــذلــــــــــــــك، إىل كـــــلـــــمـــــة 
صـــــاحـــــب الــــســــمــــو الــــشــــيــــخ مــــحــــمــــد بــن 
ــــيـــــان، ويل عــــهــــد أبــــوظــــبــــي  زايـــــــــد آل نـــــهـ
نائب القائد األعىل للقوات املسلحة، 
وقــــــــــــولــــــــــــه املـــــــــــــــأثـــــــــــــــور: »أبــــــــــــنــــــــــــاؤنــــــــــــا ذخــــــــرنــــــــا 
ورصــيــدنــا واســتــثــمــارنــا للمستقبل«، 
وعـــــــــبـــــــــارة: »ال تـــــشـــــلـــــون هـــــــــــم«. وخــــتــــم 
الطالب بتوجيه الشكر والعرفان إىل 
األهــــــــــــــــــــــــايل وأولــــــــــــــــيــــــــــــــــاء األمــــــــــــــــــــــــور وأســــــــــــــــرة 

جامعة اإلمارات.
دبي À وام 

محمد بن راشد: ما نمرُّ به 
اليوم مؤقت.. تفاءلوا 
فالقادم أجمل وأفضل

نائب رئيس الدولة:

»إماراتنا عظيمة بمن سبقوكم من الخريجين والخريجات 
 .»

ً
من أبناء وبنات الوطن، ومستقبلها سيكون عظيما

»في كل عام أحرص أن أكون مع الخريجين 
في حرم جامعتنا الوطنية.. لكن هذا العام 

الظروف اختلفت«.
»بالدكم عظيمة، وفرصها كبيرة، 

وطموحاتها في السماء، 
ومسيرتها مستمرة، ورؤيتها تكبر 

كل يوم«.

الخريجون: 
»دعم غير محدود من قيادة الدولة ألبناء وبنات الوطن، للحصول على فرص التعليم والشهادات العليا«.

خريجون من الدفعة الـ40 لجامعة اإلمارات. À وام رئيس الجامعة سعيد غباش. À وام 

شهد تخريج 2294 من طلبة جامعة اإلمارات عن ُبعد
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نــــجــــحــــت جــــــهــــــود دولــــــــــــة اإلمـــــــــــــــــــارات يف 
مــــواجــــهــــة فـــــــروس كـــــورونـــــا املــســتــجــد 
)كـــــوفـــــيـــــد -19(، عــــــر تــــوســــيــــع نـــطـــاق 
الفحوص االستباقية بهدف الكشف 
املبكر عن املصابني، وحصر الحاالت 
املــــصــــابــــة واملــــخــــالــــطــــني لــــهــــا وعــــزلــــهــــم، 
وتـــــــــــطـــــــــــبـــــــــــيـــــــــــق أحـــــــــــــــــــــــــــــــدث االخـــــــــــــــــتـــــــــــــــــبـــــــــــــــــارات 
والــعــاجــات يف مكافحة الــفــروس، 
واالســــتــــعــــانــــة بـــــروتـــــوكـــــوالت الـــعـــاج 
ــــيـــــص  املـــــــــــعـــــــــــرف بـــــــهـــــــا عــــــــــاملــــــــــيــــــــــاً، وتـــــخـــــصـ
مستشفيات للعزل، ومستشفيات 
مــيــدانــيــة الســتــيــعــاب أي حـــــاالت يــتــم 
اكتشافها، باإلضافة إىل كــادر طبي 
يــــعــــمــــل عــــــى مـــــــــدار الـــــســـــاعـــــة لـــحـــمـــايـــة 

املجتمع.
 وأســــهــــمــــت هــــــذه اإلجـــــــــــــراءات يف 
تـــراجـــع مـــؤشـــر اإلصــــابــــات الـــجـــديـــدة، 
وتــســجــيــل ارتـــفـــاع مــلــحــوظ يف أعــــداد 
حاالت الشفاء من الفروس، حيث 
بـــلـــغ إجــــمــــايل حـــــاالت الـــشـــفـــاء، حــتــى 
ظـــهـــر أمـــــــس، 18 ألــــفــــاً و338 حـــالـــة، 
57% منها تعافت خال آخر 15 يوماً 

)10 آالف و407 أشخاص(.
فيما أكد أطباء أن وصول نسبة 
املـــتـــعـــافـــني يف اإلمـــــــــــارات مـــــن اإلصــــابــــة 
بــــــالــــــفــــــروس إىل أكـــــــــر مـــــــن 52% مـــن 
إجــــمــــايل عـــــدد املـــصـــابـــني، وانـــخـــفـــاض 
زمن التعايف، يعكسان نجاح خطة 
الــدولــة يف مواجهة الــفــروس، التي 
تـــــــــضـــــــــمـــــــــنـــــــــت الــــــــــــكــــــــــــشــــــــــــف والــــــــــــتــــــــــــقــــــــــــي، 
واإلمــــــــــــكــــــــــــانــــــــــــات الـــــــطـــــــبـــــــيـــــــة، وااللــــــــــــتــــــــــــزام 
بـــــــــــــــــاإلجـــــــــــــــــراءات الــــــــوقــــــــائــــــــيــــــــة والــــــتــــــبــــــاعــــــد 
الـــجـــســـدي، مـــا أدى إىل كـــســـر حــلــقــة 
انـــتـــشـــار الـــــعـــــدوى، وشــــــــددوا عــــى أن 
الـــــــتـــــــزام املــــجــــتــــمــــع الــــــتــــــام بــــــــاإلجــــــــراءات 
ــــقــــــرارات الـــــصـــــادرة مــن  االحـــــرازيـــــة والــ
الـــجـــهـــات ذات االخـــتـــصـــاص، يضمن 
الـــــــــــــــعـــــــــــــــودة إىل الــــــــــحــــــــــيــــــــــاة الـــــطـــــبـــــيـــــعـــــيـــــة 
تــــــــدريــــــــجــــــــيــــــــاً، مـــــــــن دون الـــــــــخـــــــــوف مــــن 

التعرض لإلصابة بالفروس. 
وقـــــالـــــت املــــتــــحــــدث الــــرســــمــــي عــن 
قـــــطـــــاع الــــصــــحــــة يف دولـــــــــة اإلمــــــــــــارات، 
الـــدكـــتـــورة فـــريـــدة الـــحـــوســـنـــي، خــال 
تـــــــوضـــــــيـــــــحـــــــهـــــــا ملـــــــــســـــــــتـــــــــجـــــــــدات فـــــــــــــروس 
»كـــــــــــورونـــــــــــا« بــــــــالــــــــدولــــــــة، إن الـــــجـــــهـــــات 
ــــتـــــداالً  الـــصـــحـــيـــة الحـــــظـــــت، أخــــــــــراً، اعـ
نـــســـبـــيـــاً يف عــــــدد اإلصــــــابــــــات بـــفـــروس 
كــــــــــــــــــورونــــــــــــــــــا املـــــــــســـــــــتـــــــــجـــــــــد يف الــــــــــــــــدولــــــــــــــــة، 
بــاإلضــافــة إىل تحسن كبر يف مؤشر 
التعايف، إال أنه يصعب الجزم حالياً 
بــأنــنــا يف مــرحــلــة االنـــحـــســـار، مــشــددة 
عــى أن الــجــمــيــع الــيــوم مــســؤول عن 
ــــار الــــــــفــــــــروس والـــــــــوصـــــــــول إىل  انــــــحــــــســ
الــــتــــعــــايف، عـــــر االلــــــتــــــزام بــــــاإلجــــــراءات 
ــــتـــــي حـــــددتـــــهـــــا الـــجـــهـــات  االحــــــــرازيــــــــة الـ

املختصة.
وقـــــالـــــت: »البــــــد مــــن أخـــــذ الـــحـــذر 
من إمكانية زيــادة اإلصــابــات بمرض 
)كـــوفـــيـــد -19(، بـــالـــتـــزامـــن مــــع عــــودة 
الــنــشــاطــات االقــتــصــاديــة يف الـــدولـــة، 
حــيــث ُيــعــد هـــذا األمــــر مــرهــونــاً بــمــدى 
االلــــــــــــــــتــــــــــــــــزام بــــــــــــــــــــاإلجــــــــــــــــــــراءات الــــــــوقــــــــائــــــــيــــــــة 

والــــــــتــــــــبــــــــاعــــــــد الـــــــــجـــــــــســـــــــدي، مــــــــــا يـــــحـــــّمـــــل 
ــــيــــــة الــــــحــــــفــــــاظ عـــى  الـــــجـــــمـــــيـــــع مــــــســــــؤولــ

صحتهم وسامتهم من حولهم«.
وأشــــــــــــــــــــــــــــارت الـــــــــحـــــــــوســـــــــنـــــــــي إىل أن 
ــــلـــــوبـــــاء تـــمـــيـــزت  اســــتــــجــــابــــة اإلمــــــــــــــارات لـ
بــــــالــــــركــــــيــــــز عــــــــى الــــــفــــــحــــــص والـــــتـــــقـــــي 
واالكـــــــــتـــــــــشـــــــــاف املــــــبــــــكــــــر لــــــــلــــــــحــــــــاالت، مـــا 
ســاعــد عــى الــتــدخــل الــســريــع والــحــد 
مـــــن انــــتــــشــــار الــــــفــــــروس، كـــمـــا ســـاعـــد 
الــفــحــص الــطــبــي عـــى مــعــرفــة أمــاكــن 
انـــــتـــــشـــــاره والـــــركـــــيـــــز عــــــى األشـــــخـــــاص 

األكر عرضة لإلصابة.
مـــــــــــن جـــــــانـــــــبـــــــهـــــــا نــــــبــــــهــــــت املــــــتــــــحــــــدث 
الـــرســـمـــي بــــاســــم حـــكـــومـــة اإلمـــــــــارات، 
الــدكــتــور آمــنــة الــضــحــاك الــشــامــي، 
إىل أن أخـــطـــر مـــا يف املـــرحـــلـــة الــحــالــيــة 
هــــــو الـــــتـــــهـــــاون والــــتــــســــاهــــل يف تــطــبــيــق 
اإلجــــــراءات الــوقــائــيــة، ألن آثـــارهـــا قد 
ــــاع األول يف  ــ ــــــدفـ ــــهـــــود خــــــط الـ ــــبـــــدد جـ تـ
الــــــــــــدولــــــــــــة، الــــــــــــــذي نـــــثـــــمـــــن جـــــــــهـــــــــوده يف 
الكشف والــتــقــي، مــشــددة عــى أن 
كــل فـــرد يف املــجــتــمــع أصــبــح مــســؤوالً 
عــــــــــــــــن ســـــــــــامـــــــــــتـــــــــــه وســــــــــــــــامــــــــــــــــة عـــــــائـــــــلـــــــتـــــــه 
ومــــــحــــــيــــــطــــــه بــــــــالــــــــتــــــــزامــــــــه بــــــــــــــاإلجــــــــــــــراءات 

الوقائية.
وقـــــــــــــــالـــــــــــــــت: »جـــــــــــاهـــــــــــزيـــــــــــة الـــــــقـــــــطـــــــاع 
ــــيــــــة، فـــلـــديـــنـــا  ــــالــ الـــــصـــــحـــــي اإلمــــــــــــــــــارايت عــ
ــــــدار الـــســـاعـــة  مـــنـــظـــومـــة تـــعـــمـــل عــــى مـ
وتــــضــــم بــــرنــــامــــج الـــتـــعـــقـــيـــم الـــوطـــنـــي، 
وتوسيع نطاق الفحوص، وبرنامج 
الفحوص املنزلية ألصحاب الهمم، 
وبرامج فحص املواطنني وفئات من 
املــــــقــــــيــــــمــــــني، و24 مـــــــركـــــــز فــــــحــــــص مـــن 
املـــركـــبـــات، ومــســتــشــفــيــات مــيــدانــيــة، 
املـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــوعـــــــــــــــــــني  آالف  ودعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 
املـــــــتـــــــخـــــــصـــــــصـــــــني«، مــــــــــشــــــــــددة عــــــــــى أن 
املــــرحــــلــــة املـــقـــبـــلـــة تـــعـــتـــمـــد عـــــى الــــوعــــي 
والــــــــــــوقــــــــــــايــــــــــــة وااللــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــزام، حـــــــــيـــــــــث إن 
ــــيــــــد-19« اليـــــــــــزال قــــائــــمــــاً،  خــــــطــــــر»كــــــوفــ
ومــــــــخــــــــطــــــــئ مــــــــــــن يــــــــظــــــــن أن الـــــــســـــــمـــــــاح 
بــــعــــودة األنـــشـــطـــة هــــو إيـــــــذان بــانــتــهــاء 
هــــــــــــــذا الــــــــــــــوبــــــــــــــاء، بـــــــــــل هـــــــــــو تــــــــــــشــــــــــــاُرك يف 

املسؤولية بني الفرد والدولة.
وأضــافــت: »الــعــودة التدريجية 
لـــلـــحـــيـــاة الــطــبــيــعــيــة لــــن تــــــؤيت ثـــمـــارهـــا 
مـــن دون تـــعـــاون ووعــــي مــجــتــمــعــي، 
حـــــــيـــــــث يــــــتــــــطــــــلــــــب ذلــــــــــــــك الـــــــــــتـــــــــــزامـــــــــــاً مــــن 
الـــجـــمـــيـــع مـــــن مــــواطــــنــــني ومـــقـــيـــمـــني، 
ألن رهــــانــــنــــا يف املــــرحــــلــــة املـــقـــبـــلـــة قـــائـــم 
عـــــــــــــى تـــــــــــــشـــــــــــــارك املـــــــــــســـــــــــؤولـــــــــــيـــــــــــة، وكـــــــــل 
ـــة مـــرهـــونـــة بــمــدى  ــ الــــتــــدابــــر االحــــــرازيـ
تــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــاوب األفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراد وتـــــــــحـــــــــمـــــــــلـــــــــهـــــــــم 
املــــــــــســــــــــؤولــــــــــيــــــــــة، لـــــــــــــــذا يــــــــجــــــــب أن يــــظــــل 
تــكــاتــفــنــا كــمــا كـــان يف املــرحــلــة املــاضــيــة 
وأكـــــــــــــــــــــــــــــــــر، حـــــــــــتـــــــــــى نــــــــــــــخــــــــــــــرج مـــــــــــــــــن هـــــــــــذا 

التحدي«.
وأشـــــــــــارت إىل أن عــــــــودة الـــحـــيـــاة 
الــــــتــــــدريــــــجــــــيــــــة، وتــــــــعــــــــديــــــــات بـــــرنـــــامـــــج 
التعقيم الوطني ومواعيده، تتمان 
وفــــــــــــــــق تــــــقــــــيــــــيــــــم الـــــــــجـــــــــهـــــــــات والــــــــلــــــــجــــــــان 
املختصة يف كل إمــارة، وحــذرت من 
أن عـــــــــــــودة الــــــنــــــشــــــاط االقــــــــتــــــــصــــــــادي ال 
يـــعـــنـــي رفــــــع اإلجــــــــــــراءات االحــــــرازيــــــة، 
ــــتـــــمـــــرة وبـــشـــكـــل  ــــيـــــة ومـــــسـ ــــاقـ بـــــــل هـــــــي بـ

أكر يف الفرة املقبلة.
فـــــيـــــمـــــا تـــــــوقـــــــع أخــــــــصــــــــايئ الـــــجـــــهـــــاز 
الهضمي لألطفال يف مدينة الشيخ 
ــــــة وأحــــــــــــــــــد مـــــــســـــــؤويل  ــيـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــــطـ ــ ــــة الـ ــــفــ ــيــ ــ ــلــ ــ خــ
الـــــــــرعـــــــــايـــــــــة الــــــطــــــبــــــيــــــة ملــــــــــــــرىض الـــــــــعـــــــــزل، 

الـــــــدكـــــــتـــــــور نــــــافــــــع الـــــــــيـــــــــايس، أن تــــكــــون 
دولــــــــــــــة اإلمــــــــــــــــــــــارات أول مـــــــــن ســـــــتـــــــوّدع 
فــــروس »كــــورونــــا«، بــشــرط االلـــتـــزام 
بالتباعد االجــتــمــاعــي، مــشــراً إىل أن 
أزمــــــــــة جــــائــــحــــة »كـــــــــورونـــــــــا« أثــــبــــتــــت أن 
نــســبــة وعـــي والـــتـــزام املــواطــنــني عالية 
جــــــــــــــــــــــــداً، وأن األغــــــــلــــــــبــــــــيــــــــة الــــــســــــاحــــــقــــــة 
ملتزمة بتعليمات الوقاية والتباعد 

االجتماعي والبقاء يف املنزل.
وأشـــــــــــــــــــــــــــــــــــادت مــــــــنــــــــظــــــــمــــــــة الـــــــصـــــــحـــــــة 
الـــــــــــــعـــــــــــــاملـــــــــــــيـــــــــــــة بـــــــــــــجـــــــــــــهـــــــــــــود اإلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات، 
واســـتـــعـــدادهـــا واســتــجــابــتــهــا الــعــالــيــة 
يف الــــكــــشــــف والـــــتـــــقـــــي عــــــن فــــــروس 
ــــا يف  ــ ــــهـ ــ ــــعـ ــ ــــــوسـ ــــــد، وتـ ــــــجـ ــتـ ــ ــ ــــــسـ كـــــــــــورونـــــــــــا املـ
ــــراء الـــفـــحـــوص االســـتـــبـــاقـــيـــة، الــتــي  إجــ
شـــــــــمـــــــــلـــــــــت املــــــــــــــواطــــــــــــــنــــــــــــــني واملـــــــــقـــــــــيـــــــــمـــــــــني، 
ــــام بـــفـــئـــة الــــعــــمــــالــــة، وتـــوفـــر  واالهـــــتـــــمـ
الــــــفــــــحــــــوص والــــــــخــــــــدمــــــــات الــــعــــاجــــيــــة 
لها، مشرة إىل أن التوسع يف إجراء 
الــــــــفــــــــحــــــــوص يـــــــعـــــــد أحــــــــــــــد اإلجــــــــــــــــــــــــراءات 
املهمة الكتشاف اإلصــابــات وتحديد 
الــــحــــاالت املـــــؤكـــــدة، وتـــتـــبـــع مــخــالــطــي 
تـــلـــك الــــــحــــــاالت، وأكــــــــدت يف الـــعـــديـــد 
ــــائـــــحـــــة  مــــــــــن تــــــــقــــــــاريــــــــرهــــــــا الــــــــخــــــــاصــــــــة بـــــجـ
»كــــورونــــا«، أن اإلمــــــارات تــعــد ضمن 
أكـــر الــــدول أمـــانـــاً مــن خــطــر فــروس 

كورونا املنتشر عاملياً. 

.. وانحسار الفيروس مسؤولية الجميع
ً
52% من حاالت التعافي ُسّجلت في آخر 15 يوما

أطباء: اإلمارات كسرت حلقة 
عدوى »كورونا« باالستعدادات 

والفحوص االستباقية
عمرو بيومي À أبوظبي

ــــتـــــجـــــات  ــــنـ أفــــــــــــــــــــادت بـــــــلـــــــديـــــــة دبــــــــــــــي بــــــــــــــأن مـ
مضادات الجراثيم للعامة التجارية 
COSMO، املتداولة بالسوق املحلية 
يف إمـــارة دبــي، هــي منتجات مسجلة 
ــــتـــــجـــــي«. وقــــــالــــــت مــــديــــرة  ــــنـ يف نـــــظـــــام »مـ
إدارة الصحة و السامة يف البلدية، 
الدكتورة نسيم رفيع، إنه تم التحقق 
مـــن ســامــتــهــا وفــاعــلــيــتــهــا ومــطــابــقــتــهــا 
ــــتـــــمـــــدة لــــــــدى بـــلـــديـــة  ــــلـــــمـــــواصـــــفـــــات املـــــعـ لـ
دبـــــي، بـــاإلضـــافـــة إىل ســحــب الــعــيــنــات 
بــــشــــكــــل دوري مــــــن األســـــــــــــواق املـــحـــلـــيـــة 
لــغــرض التحليل واملــطــابــقــة، والــتــأكــد 
مــن مطابقة جميع التشغيات التي 

يتم توزيعها يف األسواق.
جــــــــــــــاء ذلــــــــــــــك بـــــــعـــــــد تـــــــحـــــــذيـــــــر هــــيــــئــــة 
الـــــــــغـــــــــذاء والـــــــــــــــــــدواء الــــــســــــعــــــوديــــــة، مـــن 
 Hand« مـــــــــنـــــــــتـــــــــج مـــــــــعـــــــــقـــــــــم الــــــــــــيــــــــــــديــــــــــــن
 ،»)Sanitizer Spary )Cosmo
ــــتـــــوائـــــه عـــــى نـــســـبـــة أقـــــــل مـــــن الـــحـــد  الحـ

املـــــــــــســـــــــــمـــــــــــوح مــــــــــــــن مـــــــــــــــــــــــــــاديَت اإليـــــــــــثـــــــــــانـــــــــــول 
وااليزوبروبانول املعقمتني. 

وقــالــت رفــيــع لـــــ»اإلمــــارات الــيــوم« 
إنــه جــاٍر التنسيق مع الشركة املعنية 
بــاملــنــتــجــات يف الـــــدولـــــة، نـــحـــو الــتــحــقــق 
مــن التعميم الــصــادر يف السعودية، 
ــــنـــــات الــــتــــي  ــــيـ والــــــتــــــأكــــــد مـــــــن مــــــصــــــدر الـــــعـ
تــــــمــــــت اإلشـــــــــــــــــــارة إلــــــيــــــهــــــا يف الــــتــــعــــمــــيــــم، 
ـــر مــع  ــــافــــــة إىل الــــتــــنــــســــيــــق املـــــبـــــاشــ بــــــاإلضــ
الــجــهــات املــخــتــصــة يف املــمــلــكــة لــغــرض 
اتــــــــــــخــــــــــــاذ مــــــــــــا يــــــــــلــــــــــزم وفـــــــــــــــق اإلجــــــــــــــــــــــــــراءات 

املعمول بها.

وجيه السباعي À دبي

عودة الحياة بشروط 
التعايش مع »كورونا«

كـل يــوم

سامي الريامي

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم، حفظه الله، تعود الحياة إىل دبي، اعتباراً من اليوم، 

حيث تعود املراكز التجارية، والشركات، واملؤسسات الخاصة، 
للعمل بنسبة 100% يف مدينة دبي.

والشك يف أنها خطوة متقدمة جداً بمعركة مكافحة فريوس 
كورونا املستجد، خطوة تعكس قدرة دبي عىل مواجهة التحدي 

األكرب الذي واجه جميع دول العالم، كبريها قبل صغريها، 
مواجهته باإلرادة، وبالتقنية، وبالحكمة، وبإشراك الجميع يف 

املسؤولية.
األوضاع هنا يف اإلمارات بشكل عام تتحسن، ونحن نعيش 

اليوم أيامًا أفضل، والجميع يستبشر خرياً، فنحن اآلن يف مرحلة 
مواجهة الفريوس والتعايش معه، وهي مرحلة ال تقل صعوبة 
عن املرحلة السابقة، لكن الفرق بينهما أن الجميع أصبح أكرث 

تفهمًا ووعيًا وإدراكًا لطبيعة الفريوس، وكيفية مواجهته، 
وضرورة التقيد الشديد باإلجراءات االحرتازية الضرورية ملنع 

انتشاره!
عودة الحياة إىل طبيعتها ال تعني التهاون والرتاخي، وال 

تعني انتهاء معركتنا مع الفريوس، فهو اليزال موجوداً بيننا، 
وإمكانية انتقاله وانتشاره قائمة، وشراسته عىل فئات معينة من 
البشر خطرية، لذلك الحرص مطلوب، والحذر الشديد مطلوب، 

وعدم التهاون يف تطبيق اإلجراءات االحرتازية خط أحمر ال 
ينبغي تجاوزه إطالقًا، لذا التشديد عليها ضرورة قصوى، 

والرقابة الدائمة هي الوسيلة لضمان االلتزام.
فاليزال العالم يجهل الكثري عن هذا الفريوس، والتزال 

الدراسات واملعلومات الواردة متضاربة ومتناقضة، والتزال هناك 
تكهنات بموجة جديدة من الفريوس مع دخول الشتاء املقبل، 

لذلك املرحلة الحالية هي مرحلة انتقالية حساسة، انتقلنا فيها 
من أوضاع صعبة، وفريوس شرس ينتقل بسرعة شديدة، إىل 
مرحلة أفضل نسبيًا، فيها الفريوس أقل شراسة، وفيها أفراد 

املجتمع أكرث وعيًا يف التعامل معه.
لذلك، ورغم عودة األنشطة االقتصادية، وعودة الحياة يف 

املراكز التجارية، إن االستمرار يف االلتزام بارتداء الكمامات، 
وتجنب االزدحامات، واملحافظة عىل التباعد االجتماعي، ونظافة 
اليدين، أمور البد منها، فهي عادات ستستمر معنا طويالً، ولن 
نتخىل عنها إال مع ظهور لقاح لفريوس كورونا املستجد، ويف ما 

عدا ذلك يجب أال نرتكها إطالقًا!
الوضع، اآلن، يتطلب أن نرفع جاهزيتنا الطبية والصحية 

باستمرار، وأال نرتاجع أبداً يف حالة االستعداد املستمرة 
بمستشفياتنا، بل عىل الهيئات الطبية مضاعفة الجهد، وتوقع 

كل يشء، وعليها من اآلن تجهيز كوادرها ومعداتها بشكل 
أفضل وأكرب، تحسبًا ألي ارتداد، أو تغيري، أو ردة فعل غري 

متوقعة من الفريوس، خصوصًا مع عودة الحياة إىل طبيعتها 
السابقة!

الجميع، اليوم، يتحمل مسؤولية املحافظة عىل نفسه 
وعائلته، والجميع اليوم مطالب بالعيش وفق الشروط الجديدة 

املطلوبة للتعايش مع الفريوس، ويجب أال ننىس ذلك أبداً، 
فاإلجراءات االحرتازية هي كلمة السر يف عودة الحياة، ومن 

دونها سنسقط جميعًا يف فخ »كورونا«، وستكون النتائج 
ساعتها مؤسفة للغاية!

twitter@samialreyami
reyami@emaratalyoum.com

استجابة اإلمارات تميزت بالتركيز على الفحص والتقصي واالكتشاف المبكر للحاالت. À من المصدر

الدكتورة فريدة الحوسني:

 
ً
»تحسن كبير في مؤشر التعافي، ونحن جميعا

مسؤولون عن انحسار )كورونا(«.

10407
أشخاص 

تعافوا في 
األسبوعين 

الماضيين.

تم التحقق من سالمة 
المنتج وفاعليته، 

ومطابقته للمواصفات 
المعتمدة لدى بلدية 

دبي.

»بلدية دبي« تؤكد سالمة 
»COSMO« مضادات الجراثيم

أعلنت وزارة الصحة ووقاية 
المجتمع عن إجرائها أكثر من 35 

ألف فحص جديد على فئات 
مختلفة في المجتمع، 

باستخدام أفضل تقنيات الفحص 
 مع 

ً
الطبي وأحدثها، تماشيا

خطتها لتوسيع وزيادة نطاق 
الفحوص في الدولة بهدف 

االكتشاف المبكر، وحصر الحاالت 

المصابة بفيروس كورونا 
المستجد )كوفيد-19( 

والمخالطين لها وعزلهم. 
وأسهم تكثيف إجراءات التقصي 
والفحص في الدولة، وتوسيع 
نطاق الفحوص على مستوى 
الدولة، في الكشف عن 596 

حالة إصابة جديدة بفيروس 
كورونا المستجد من جنسيات 

مختلفة، وجميعها حاالت 
مستقرة وتخضع للرعاية الصحية 

الالزمة، وبذلك يبلغ مجموع 
 و788 

ً
الحاالت المسجلة 35 ألفا

حالة. كما أعلنت الوزارة عن 
وفاة ثالثة مصابين من جنسيات 

مختلفة من تداعيات اإلصابة 
بفيروس كورونا المستجد، 

وبذلك يبلغ عدد الوفيات في 

الدولة 269 حالة. كما أعلنت 
الوزارة عن شفاء 388 حالة 

جديدة لمصابين، وتعافيها التام 
من أعراض المرض بعد تلقيها 

الرعاية الصحية الالزمة منذ 
دخولها المستشفى، وبذلك 

يكون مجموع حاالت الشفاء 18 
 و726. 

ً
ألفا

أبوظبي À  وام

إصابة جديدة بـ »كورونا«.. و388 حالة شفاء596
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ً
بلدية الشارقة تتفقد محال

احترق في السوق المركزي

تــــــفــــــقــــــدت بــــــلــــــديــــــة الــــــــشــــــــارقــــــــة مـــــــحـــــــاً يف 
الـــــــــــســـــــــــوق املـــــــــــــركـــــــــــــزي تــــــــــعــــــــــرض لـــــحـــــريـــــق 
بسيط قبل أيام، للوقوف عىل حالته 
إلصـــــــــــــــــــــــــدار تــــــــــصــــــــــاريــــــــــح الـــــــــصـــــــــيـــــــــانـــــــــة بـــــعـــــد 
التنسيق مع دائرة األشغال العامة.

وأكـــــــــد مـــــديـــــر إدارة الــــهــــنــــدســــة يف 
الــــــــــــــــبــــــــــــــــلــــــــــــــــديــــــــــــــــة، املــــــــــــــــهــــــــــــــــنــــــــــــــــدس يــــــــــعــــــــــقــــــــــوب 
الزرعوين، أنه تم تشكيل لجنة فنية 
ملــــــــعــــــــايــــــــنــــــــة األضـــــــــــــــــــــــــــــرار والـــــــــــــــــوقـــــــــــــــــوف عـــــىل 
ــــقـــــة بــــــحــــــالــــــة املـــــحـــــل  ــلـ ــ ــتـــــعـ ــ الـــــتـــــفـــــاصـــــيـــــل املـ
ــــانــــــة وإعـــــــــــــادة  ــيــ ــ ودراســــــــــــــــــة أعــــــــمــــــــال الــــــصــ
تشغيله، واتــضــح مــن خــال املعاينة 

ــــيـــــة لــــواجــــهــــة  تـــــضـــــرر األصـــــــبـــــــاغ الـــــخـــــارجـ
املـــــــــــحـــــــــــل وجـــــــــــــــــــــزء مـــــــــــــن املـــــــــــمـــــــــــر الـــــــرئـــــــيـــــــس 
بــالــســوق، وبــعــض األضــــرار البسيطة 
األخـــــــــــــــــــــــــــرى، مــــــــــــشــــــــــــراً إىل أن الـــــــحـــــــالـــــــة 

اإلنشائية للمحل لم تتضرر كثراً.
وأوضح أن البلدية تبذل جهوداً 
كـــــــــــــبـــــــــــــرة بــــــــــــالــــــــــــتــــــــــــعــــــــــــاون مــــــــــــــــع الـــــــــجـــــــــهـــــــــات 
املـــخـــتـــصـــة، مــــن أجـــــل الــــوصــــول ألعـــىل 
مــــــــــعــــــــــدالت الــــــــســــــــامــــــــة والــــــــــوقــــــــــايــــــــــة مــــن 
الحرائق من خال تعزيز املواصفات 

واالشرتاطات.
الشارقة À اإلمارات اليوم

رصـــــــــدت جـــــولـــــة مــــيــــدانــــيــــة لـــــــــ»اإلمــــــــارات 
ــــز تـــســـوق  ــــراكــ ــــزام مــ ــ ــتـ ــ ــ الـــــــيـــــــوم«، عـــــــدم الـ
تــــــــــجــــــــــاريــــــــــة بـــــــــــــــــــــاإلجـــــــــــــــــــــراءات االحـــــــــــــــرتازيـــــــــــــــة 
والــــــــــــــــــوقــــــــــــــــــائــــــــــــــــــيــــــــــــــــــة ملـــــــــــــكـــــــــــــافـــــــــــــحـــــــــــــة فـــــــــــــــــــــروس 
»كورونا«، والسماح بدخول أطفال 
وكــــــــبــــــــار الـــــــســـــــن إىل مــــــــراكــــــــز الـــــتـــــســـــوق، 
وعــدم ارتـــداء زبــائــن صــالــونــات حاقة 
كمامات أو قفازات، واالنتظار داخل 
الـــصـــالـــونـــات، األمـــــر الـــــذي يــظــهــر عــدم 
التزام البعض، رغم صدور تعليمات 
بإلزامية ارتــداء الكمامات والقفازات 
وعـــــــــدم دخـــــــــول األطــــــفــــــال أقـــــــل مـــــن 12 

سنة، ومن هم فوق 60 سنة.
وقـــــــــــــال حـــــــــــــراس أمــــــــــن يف املــــــــراكــــــــز، 
إنــــهــــم ال يـــمـــلـــكـــون أي ســـلـــطـــة قــانــونــيــة 
ــــائـــــن مـــــن الــــــدخــــــول ودورهــــــــم  ــــزبـ ملــــنــــع الـ
يــقــتــصــر عـــىل الــحــراســة وقـــيـــاس درجـــة 
الـــــحـــــرارة، فــيــمــا أكـــــدت دائــــــرة الــتــنــمــيــة 
ــــيـــــمـــــة، أنـــــه  ــــاديــــــة يف رأس الـــــخـ ــــتــــــصــ االقــ
ســـيـــتـــم إبـــــــاغ الــــشــــرطــــة عـــــن املـــخـــالـــفـــن 

للتعليمات.
وعــــلــــق مــــديــــر عــــــام دائـــــــــرة الــتــنــمــيــة 
الـــــــخـــــــيـــــــمـــــــة،  االقــــــــــــتــــــــــــصــــــــــــاديــــــــــــة يف رأس 
الــــــــــــدكــــــــــــتــــــــــــور عـــــــــبـــــــــدالـــــــــرحـــــــــمـــــــــن الــــــــشــــــــايــــــــب 
النقبي، بأن الدائرة أصــدرت تعميماً 
بمنع دخول كبار السن فوق 60 سنة 
واألطفال أقل من 12 سنة وأصحاب 
ــــنـــــة املـــــــراكـــــــز الــــتــــجــــاريــــة،  األمـــــــــــــراض املـــــزمـ
ـــهـــــم،  ــيــ ــ ــلـ ــ لـــــــــــوجـــــــــــود مـــــــخـــــــاطـــــــر صــــــحــــــيــــــة عـ
وســـيـــتـــم الــــتــــواصــــل مــــع إدارات املــــراكــــز 
الـــــتـــــجـــــاريـــــة إلبـــــاغـــــهـــــم بـــــالـــــتـــــواصـــــل مـــع 

الـــــشـــــرطـــــة، واإلبـــــــــــــاغ عــــــن أي شــخــص 
مـــــــــخـــــــــالـــــــــف لــــــــــــــــــــإجــــــــــــــــــــراءات االحـــــــــــــــرتازيـــــــــــــــة 
والــــــتــــــعــــــلــــــيــــــمــــــات بـــــــاعـــــــتـــــــبـــــــارهـــــــا مــــخــــالــــفــــة 
يــــرتتــــب عــلــيــهــا عـــقـــوبـــات وفــــقــــاً لــائــحــة 
التي أصدرها النائب العام يف الدولة.
وأوضح أن حارس األمن موظف 
ينفذ التعليمات ويجب عىل الجميع 
ــــثـــــال لـــلـــتـــعـــلـــيـــمـــات، الفـــــتـــــاً إىل أن  ــتـ ــ االمـ
ــــفـــــذ حـــــــمـــــــات رقــــــابــــــيــــــة عـــىل  ــــنـ الــــــــــدائــــــــــرة تـ
صـــــــــــــالـــــــــــــونـــــــــــــات الــــــــتــــــــجــــــــمــــــــيــــــــل الـــــــنـــــــســـــــائـــــــيـــــــة 
والـــــــــرجـــــــــالـــــــــيـــــــــة لـــــــلـــــــتـــــــأكـــــــد مـــــــــــن الـــــــتـــــــزامـــــــهـــــــا 
بـــــاإلجـــــراءات االحـــــرتازيـــــة الـــوقـــائـــيـــة مــن 

ارتداء الكمامات والقفازات.
مـــــن جــــانــــبــــه قـــــــال حــــــــارس أمـــــــن يف 
مـــــــــــركـــــــــــز تـــــــــــــــجـــــــــــــــاري، فـــــــــضـــــــــل عـــــــــــــــــدم ذكـــــــــر 
اســمــه، إنــه ال يملك سلطة منع كبار 
الـــــســـــن وأصـــــــحـــــــاب الـــــهـــــمـــــم واألطــــــفــــــال 
أقــــــل مـــــن 12 ســـنـــة مـــــن دخــــــــول املــــراكــــز 
التجارية، مؤكداً أن البعض يتجاهل 
الــتــعــلــيــمــات ويـــصـــر عــــىل الــــدخــــول مــع 
أســــــرتــــــه، فـــيـــمـــا يــــلــــتــــزم الــــبــــعــــض بـــعـــدم 
الـــــــدخـــــــول ويــــنــــتــــظــــر أســــــرتــــــه يف املــــركــــبــــة 

لحن االنتهاء من التسوق.
وأضاف أنه عىل الرغم من وجود 
مــــــلــــــصــــــقــــــات بـــــــــــاالشـــــــــــرتاطـــــــــــات الــــــــواجــــــــب 
تنفيذها عــىل أبـــواب مــراكــز الــتــســوق، 
وقـــــــــــيـــــــــــامـــــــــــه بــــــــــرفــــــــــقــــــــــة زمــــــــــــــائــــــــــــــه بــــــتــــــوعــــــيــــــة 
املتسوقن من كبار السن والحوامل 
واألطــــــــفــــــــال وأصـــــــحـــــــاب الـــــهـــــمـــــم بــــعــــدم 
الــــدخــــول حـــفـــاظـــاً عـــىل ســامــتــهــم، إال 
أن البعض يصر عىل عدم االلتزام وال 
يـــــــــــبـــــــــــالـــــــــــون بـــــــــــــــاالشـــــــــــــــرتاطـــــــــــــــات الــــــــوقــــــــائــــــــيــــــــة 

والصحية.

وأشــــــــــــــــــــــار إىل أنـــــــــــــــه يــــــــجــــــــب تــــكــــثــــيــــف 
حــمــات الــتــوعــيــة والــتــثــقــيــف مــن أجــل 
الــــــــتــــــــزام الــــجــــمــــيــــع بــــــــالــــــــقــــــــرارات وتـــنـــفـــيـــذ 
ــــز  ــــراكــ ــــيـــــمـــــات حـــــــــــــراس األمـــــــــــــن يف مــ ــــلـ تـــــعـ
الــــــــــتــــــــــســــــــــوق، ألنـــــــــهـــــــــم مــــــــــســــــــــؤولــــــــــون عــــن 
تــــــطــــــبــــــيــــــق الـــــــــــــــــقـــــــــــــــــرارات والــــــــــحــــــــــفــــــــــاظ عــــىل 
سامة وصحة املتسوقن والعاملن 

يف املراكز.
ــــاد حـــــارس أمــــن آخـــــر، بـــأنـــه ال  وأفــ
ــــبـــــار املـــتـــســـوقـــن مــن  يـــمـــلـــك ســـلـــطـــة إلجـ
كبار السن عىل إظهار هويتهم للتأكد 
مــــن عـــمـــرهـــم، خـــصـــوصـــاً أن بــعــضــهــم 
يرفض الكشف عن عمره ويدعي أنه 
أقــل مــن 60 ســنــة، رغــم أن مظهرهم 
يـــدل عـــىل أنــهــم فـــوق الــــــ60 عـــامـــاً ومــن 
الــــــفــــــئــــــات غــــــــر املــــــســــــمــــــوح لـــــهـــــا بـــــدخـــــول 

مراكز التسوق.
وأوضــح أن البعض يتجاوب مع 
تعليمات حـــراس األمـــن وينتظر أمــام 
املـــركـــز الـــتـــجـــاري لــحــن انــتــهــاء مــرافــقــه 
مــــــن الـــــتـــــســـــوق، فــــيــــمــــا يـــــرفـــــض آخـــــــرون 
االمـــتـــثـــال ويــــصــــرون عـــىل الــــدخــــول إىل 
املــــــركــــــز، الفـــــتـــــاً إىل أنـــــــه يف حـــــــال تــــوافــــر 

مــــــــــركــــــــــز شــــــــــرطــــــــــة عــــــــنــــــــد مــــــــــدخــــــــــل املــــــــركــــــــز 
ــــتــــــزم  ــلــ ــ ــيــ ــ الـــــــــــتـــــــــــجـــــــــــاري فــــــــــــــــإن الــــــــجــــــــمــــــــيــــــــع ســ
باإلجراءات االحرتازية لوجود سلطة 

تطبق القانون يف املكان.
وقــــــــــــال مــــــديــــــر صـــــــالـــــــون حــــــاقــــــة يف 
عجمان، فضل عدم ذكر اسمه، إنه 
ال يستطيع منع الزبائن من الدخول 
إىل الـــصـــالـــون دون ارتــــــداء الــكــمــامــات 
والــــــقــــــفــــــازات، وإن دوره يـــقـــتـــصـــر عــىل 
وضـــع مــلــصــق بـــاالشـــرتاطـــات الــوقــائــيــة 
ــــتـــــصـــــة  الـــــــــتـــــــــي فــــــرضــــــتــــــهــــــا الــــــــجــــــــهــــــــات املـــــخـ

لدخول صالونات التجميل.
وأشــــار إىل أن بــعــض الــزبــائــن غر 
املـــــــــــــلـــــــــــــتـــــــــــــزمـــــــــــــن يـــــــــــــــدخـــــــــــــــلـــــــــــــــون الـــــــــــــصـــــــــــــالـــــــــــــون 
ويـــــــجـــــــلـــــــســـــــون بـــــــانـــــــتـــــــظـــــــار دورهـــــــــــــــــــم رغـــــــم 
تـــــــوعـــــــيـــــــتـــــــهـــــــم مــــــــــــن قــــــــبــــــــل الــــــــعــــــــامــــــــلــــــــن يف 
الـــــــــــــــصـــــــــــــــالـــــــــــــــون بـــــــــــــــــــــــارتـــــــــــــــــــــــداء الــــــــــكــــــــــمــــــــــامــــــــــات 
والــــــــــــــــــقــــــــــــــــــفــــــــــــــــــازات حـــــــــــتـــــــــــى ال يـــــــــتـــــــــعـــــــــرضـــــــــوا 
لـــلـــمـــســـاءلـــة الـــقـــانـــونـــيـــة، ألنــــــه يف حـــال 
ــــتـــــشـــــون ســــيــــتــــم مـــخـــالـــفـــتـــهـــم  دخـــــــــل املـــــفـ
لــعــدم ارتــــداء الــكــمــامــات والــقــفــازات، 
كــــــــــمــــــــــا أنــــــــــــهــــــــــــم يـــــــــــعـــــــــــرضـــــــــــون ســــــامــــــتــــــهــــــم 

وسامة اآلخرين للخطر.

وذكـــر أنــهــم رفــضــوا بشكل نهايئ 
الـــحـــاقـــة ألي طـــفـــل أو كـــبـــر يف الــســن 

حتى ال يتعرضوا للمخالفة.
وقالت مسؤولة صالون تجميل 
نــــــســــــايئ، إنـــــــه رغـــــــم اســــتــــقــــبــــال الــــزبــــائــــن 
بـــالـــحـــجـــز املــــســــبــــق والـــتـــنـــبـــيـــه عـــــىل عــــدم 
ــــار  ــــبــ ــــبــــــال األطـــــــــفـــــــــال واملـــــــــــــــرىض وكــ ــــقــ ــــتــ اســ
الـــــســـــن، إال أن بـــعـــض الــــزبــــائــــن يـــأتـــون 
بــصــحــبــة أطـــفـــال دون حــجــز ويــصــرون 

عىل االنتظار.
وأكــــــــــــدت أنـــــهـــــا رفـــــضـــــت اســــتــــقــــبــــال 
زبـــــــــائـــــــــن مـــــــــن أصـــــــــحـــــــــاب الــــــهــــــمــــــم وكــــــبــــــار 
الـــــــــــــــــــســـــــــــــــــــن، الـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــزامـــــــــــــــــــاً بـــــــــــــــــــــــــاإلجـــــــــــــــــــــــــراءات 
االحـــــــــرتازيـــــــــة، وحـــــــرصـــــــاً عــــــىل الــــســــامــــة 
والـــــــصـــــــحـــــــة الــــــــعــــــــامــــــــة، مـــــــشـــــــرة إىل أن 
الــــــــــــــصــــــــــــــالــــــــــــــون مـــــــــــلـــــــــــتـــــــــــزم بـــــــالـــــــتـــــــعـــــــلـــــــيـــــــمـــــــات 
والـــــــــقـــــــــرارات مــــــن أجــــــــل املــــحــــافــــظــــة عــىل 

سامة الجميع.
وقال املتسوقون عدنان عكاوي، 
ــــاء عــــلــــوي،  ــيــ ــ ورائـــــــــــد عــــبــــدالــــســــتــــار، وضــ
إنــهــم اضــطــروا إىل أصــحــاب أطفالهم 
دون 12 ســـــنـــــة إىل املــــــــراكــــــــز الــــتــــجــــاريــــة 
لـــــــــــــشـــــــــــــراء مـــــــــــابـــــــــــس لـــــــــهـــــــــم بـــــــــعـــــــــد زيـــــــــــــــــادة 
أوزانـــــــــــهـــــــــــم، الفــــــتــــــن إىل أنــــــهــــــم دخـــــلـــــوا 

املركز رغماً عن حراس األمن.
فــيــمــا أقــــر عــيــى رشـــــدي، ورامــــي 
ــــأنـــــهـــــم  حــــــــجــــــــي، وغــــــــــســــــــــان الــــــــعــــــــضــــــــل، بـ
اضــــــطــــــروا إىل اصــــطــــحــــاب آبــــائــــهــــم مــن 
كــــبــــار الــــســــن إىل صــــالــــونــــات الـــحـــاقـــة، 
مــــــن أجــــــــل حـــــاقـــــة الــــــــــــرأس والــــلــــحــــيــــة، 
موضحن أنهم وقعوا تحت ضغوط 
نــفــســيــة نــتــيــجــة إلـــحـــاح آبــائــهــم عليهم 

ورفضهم قص شعرهم يف املنزل.

أسر تصطحب أطفالها أثناء التسّوق.. وزبائن »حالقة« دون كمامات

متسّوقون يخالفون اإلجراءات االحترازية 
بمراكز تجارية في رأس الخيمة 

مصباح أمين À رأس الخيمة

أغلقت بلدية دبا الفجرة 26 منشأة 
ــــيـــــة ورجـــــالـــــيـــــة  ــــــات نـــــســـــائـ ــــونـ ــ ــــالـ ــ ــيــــنــــهــــا صـ بــ
ومــــتــــاجــــر، بــــاإلضــــافــــة إىل صـــيـــدلـــيـــات، 
لـــتـــســـجـــيـــل مـــــخـــــالـــــفـــــات عــــلــــيــــهــــا الـــشـــهـــر 
املــــــــــايض. وتـــمـــثـــلـــت املــــخــــالــــفــــات يف رفــــع 
أســـعـــار بــعــض الــســلــع وعــــدم االلـــتـــزام 
بـــتـــوفـــر بــــطــــاقــــات صـــحـــيـــة لــلــعــامــلــن، 
وعدم االلتزام باإلجراءات االحرتازية 
والـــــوقـــــائـــــيـــــة الـــــتـــــي مــــــن شــــأنــــهــــا حـــمـــايـــة 
املــجــتــمــع مــن مــخــاطــر انــتــقــال فــروس 
كــــــــــــورونــــــــــــا املـــــــســـــــتـــــــجـــــــد، وعـــــــــــــــــدم الـــــــــتـــــــــزام 
عاملن بارتداء الكمامات والقفازات 
وعـــــــــــــدم الـــــتـــــقـــــيـــــد بــــــــــــإجــــــــــــراءات الــــتــــبــــاعــــد 

االجتماعي.
وأكــــــــــــــــــــد مــــــــــديــــــــــر عــــــــــــــــام بـــــــــلـــــــــديـــــــــة دبـــــــــا 
الـــــــفـــــــجـــــــرة، املــــــهــــــنــــــدس حــــــســــــن ســـــالـــــم 
الـــــــــيـــــــــمـــــــــاحـــــــــي، حـــــــــــــــرص الــــــــبــــــــلــــــــديــــــــة عـــــىل 
مـــــــــــــــواصـــــــــــــــلـــــــــــــــة جـــــــــــــــهـــــــــــــــودهـــــــــــــــا يف تـــــــــعـــــــــزيـــــــــز 
إجـــــــــراءاتـــــــــهـــــــــا االحــــــــــــرتازيــــــــــــة والــــــوقــــــائــــــيــــــة 
ملواجهة جائحة »كورونا« من خال 
ــــديــــــد مـــــــن الــــــــجــــــــوالت الـــتـــفـــتـــيـــشـــيـــة  ــــعــ الــ
والرقابية، وااللتزام بالوسائل التي 

تــــــــعــــــــد مــــــــــــن اإلجــــــــــــــــــــــــــــــــراءات االحـــــــــــــرتازيـــــــــــــة 
ــــة  ــــحــ الـــــــــــــــضـــــــــــــــروريـــــــــــــــة حــــــــــــفــــــــــــاظــــــــــــاً عـــــــــــــــىل صــ

وسامة الجميع.
الــــــبــــــلــــــديــــــة  إدارات  أن  وأوضــــــــــــــــــــــح 
نفذت خال الشهر املايض 770 زيارة 
تفتيشية عىل املحال والصالونات يف 
مدينة دبا واملناطق التابعة لها، منها 
417 محاً و220 صالوناً نسائياً و133 

صالوناً رجالياً. 
ولفت إىل أن الزيارات التفتيشية 
املـــفـــاجـــئـــة عــــىل الـــصـــالـــونـــات واملـــنـــشـــآت 
الـــــــغـــــــذائـــــــيـــــــة أســـــــــفـــــــــرت عـــــــــن إغـــــــــــــــاق 26 
مـــــنـــــشـــــأة، ومــــــــصــــــــادرة 27 كــــيــــلــــوغــــرامــــاً 
مـــــــواد غــــذائــــيــــة مــنــتــهــيــة وغــــــر صــالــحــة 
لــــاســــتــــهــــاك، و12 كـــيـــلـــوغـــرامـــاً مـــــواد 
تــــجــــمــــيــــلــــيــــة مـــــنـــــتـــــهـــــيـــــة، بــــــــاإلضــــــــافــــــــة إىل 

مـــــــــــــــــصـــــــــــــــــادرة 21 كـــــــــــيـــــــــــلـــــــــــوغـــــــــــرامـــــــــــاً مـــــــــــــــواد 
مــــــــــحــــــــــظــــــــــورة )الـــــــــــــــــبـــــــــــــــــان، والـــــــــــــنـــــــــــــســـــــــــــوار(، 

وتحرير 77 مخالفة.
وشــدد اليماحي عىل أن البلدية 
لن تتهاون مع أي منشأة غر ملتزمة 
بــــالــــقــــوانــــن واالشـــــــرتاطـــــــات الـــصـــحـــيـــة، 
وستتخذ بحقها اإلجراءات الازمة، 
مــــطــــالــــبــــاً الـــجـــمـــيـــع بــــاتــــبــــاع اإلرشـــــــــــادات 
الصحية العامة لتجنب أي مخالفات 
تـــــصـــــدر بــــحــــق غــــــر املــــلــــتــــزمــــن، مـــــؤكـــــداً 
حــــــــرص الــــبــــلــــديــــة عــــــىل تــــقــــديــــم أفـــضـــل 
املنتجات والسلع يف مختلف أسواق 
املــــــــديــــــــنــــــــة، إىل جــــــــانــــــــب الــــــــحــــــــفــــــــاظ عــــىل 
صـــحـــة وســــامــــة املــســتــهــلــك الـــتـــي تـــأيت 

عىل رأس أولويات البلدية.
وأشــــــــــــــــار إىل أن الــــــبــــــلــــــديــــــة كـــثـــفـــت 
جهودها يف برنامج التعقيم الوطني 
ورش املـــــــــبـــــــــيـــــــــدات الـــــــحـــــــشـــــــريـــــــة بــــشــــكــــل 
مــتــواصــل، للحفاظ عــىل بيئة نظيفة 
ــــيــــــة مـــــــن الـــــــحـــــــشـــــــرات، وتـــحـــقـــيـــق  ــــالــ وخــ
توجهات القيادة يف سامة املجتمع.

وناشدت البلدية األفراد ضرورة 
اإلبــــاغ عــن أي مــخــالــفــات عــىل الــرقــم 

.)092443399(

بلدية دبا الفجيرة تغلق 26 منشأة
غير ملتزمة الشهر الماضي

. À  أرشيفية
ً
 رجاليا

ً
الزيارة التفتيشية للبلدية شملت 133 صالونا

سمية الحمادي À دبا الفجيرة

االلتزام بارتداء الكمامات داخل مراكز التسوق يحد من انتشار »كورونا«. À اإلمارات اليوم

»اقتصادية رأس الخيمة« طالبت 
إدارات مراكز التسّوق بإبالغ 

الشرطة عن غير الملتزمين.

اشتراطات 
وغرامات

تنص الئحة العقوبات 
لمخالفي قرارات الحجر 

والوقاية على أن 
غرامة الدعوة للتجمع 

10 آالف درهم، 
والمشارك في الدعوة 
5000 درهم، كما تصل 

غرامة عدم ارتداء 
الكمامات في األماكن 

المغلقة أو وسائل 
النقل العام إلى 3000 

درهم.
وأفادت الهيئة الوطنية 

إلدارة الطوارئ 
واألزمات والكوارث، بأن 

»هناك اشتراطات تم 
تعميمها على المراكز 

التجارية، وهي حظر 
دخول كبار السن فوق 

 واألطفال دون 
ً
60 عاما

.»
ً
12 عاما

ونبهت على زّوار المراكز 
بأن مدة التسوق يجب 

أال تتخطى ساعتين، للحد 
من ازدحام المتسوقين، 

والحفاظ على بقاء 
نسبة 30% من الطاقة 

االستيعابية للمتسوقين 
داخل المراكز التجارية.

الدكتور عبدالرحمن النقبي:

»حارس األمن موظف
ينفذ التعليمات، 

ويجب على الجميع 
االمتثال للتعليمات«.

اللجنة الفنية خالل معاينة أضرار المحل. À  من المصدر
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أكـــــدت وزيــــــرة تــنــمــيــة املــجــتــمــع، حــصــة 
بــــنــــت عــــيــــى بــــوحــــمــــيــــد، أن املــــواطــــنــــن 
الــعــاطــلــن عــن الــعــمــل لــيــســوا مــن بن 
الـــــــــفـــــــــئـــــــــات الــــــــــتــــــــــي تــــــســــــتــــــحــــــق املــــــــســــــــاعــــــــدة 
االجــــتــــمــــاعــــيــــة، وفـــــقـــــاً لــــلــــمــــادة )4( مــن 
القانون رقم )2( لسنة 2001 يف شأن 
ــــتـــــة إىل أن  ــــاعـــــي، الفـ ــــمـ ــتـ ــ الـــــضـــــمـــــان االجـ
املــــــادة )7( مـــن الـــقـــانـــون ذاتــــــه، أجــــازت 
صــــــــــرف مـــــــســـــــاعـــــــدات ملــــــــــدة ســـــتـــــة أشــــهــــر 
لحاالت استثنائية من العاطلن عن 
الــعــمــل، بينهم »املــتــعــرون يف قضايا 
مـــالـــيـــة مـــؤقـــتـــة، والـــــذيـــــن لـــديـــهـــم عــجــز 
مــريض يحول دون ممارسة العمل، 
والــــــــــــــــــــذيــــــــــــــــــــن يـــــــــــــــــجـــــــــــــــــدون صــــــــــــــعــــــــــــــوبــــــــــــــات يف 
ــــادة حـــــســـــن الــــــســــــرة،  ــ ــــهـ ــ الــــتــــحــــصــــيــــل شـ
إضـــــــــافـــــــــة إىل الـــــــــذيـــــــــن أنـــــــــهـــــــــوا عـــــقـــــوبـــــات 
ــــــم يـــتـــمـــكـــنـــوا مـــــن الـــلـــحـــاق  بـــالـــحـــبـــس ولـ

بعمل«.
وكـــشـــفـــت الــــــوزيــــــرة خــــــال جــلــســة 
املـــــــجـــــــلـــــــس الــــــــوطــــــــنــــــــي االتـــــــــــــحـــــــــــــادي الـــــتـــــي 
عقدت »عــن بعد« صباح أمــس، عن 
أن إجمايل الحاالت التي حصلت عىل 
مساعدات اجتماعية استثنائية، بلغ 
3245 حالة خال الفرتة من 2017 إىل 
الـــــــــربـــــــــع األول مـــــــــن الـــــــــعـــــــــام الـــــــــجـــــــــاري، 
وكـــشـــفـــت أنــــــه تــــم رصــــــد مـــيـــزانـــيـــة 186 
مـــــــلـــــــيـــــــون درهـــــــــــــــــم ملــــــنــــــحــــــة الــــــــــــــــــــــــزواج هـــــــذا 
العام، لتكون أعىل ميزانية يف تاريخ 
هذه املنحة، التي استفاد منها خال 
العام املايض 2380 مواطناً، بإجمايل 
ــــــم، 36% مــنــهــم مــن  166 مـــلـــيـــون درهـ
أبــوظــبــي، و13% مــن دبــي، و11% من 

رأس الخيمة.
وأقـــــــــــــــــر املـــــــجـــــــلـــــــس خــــــــــــــال جــــلــــســــتــــه 
الــــعــــاشــــرة مــــن دور االنــــعــــقــــاد الــــعــــادي 
ــــتـــــشـــــريـــــعـــــي الــــســــابــــع  األول لــــلــــفــــصــــل الـ
عـــشـــر، صـــبـــاح أمـــــس، بـــرئـــاســـة رئــيــس 
املجلس، صقر غباش، وشارك فيها 
قـــــــــانـــــــــون  خـــــــمـــــــســـــــة وزراء، مـــــــــــــشـــــــــــــروع 
اتــحــادي بــإنــشــاء املــركــز الـــدويل للتميز 
يف مــــــــكــــــــافــــــــحــــــــة الـــــــــــتـــــــــــطـــــــــــرف والـــــــــتـــــــــطـــــــــرف 

العنيف.
ــــلـــــســـــة تـــــوجـــــيـــــه 12  وشـــــــهـــــــدت الـــــجـ
سؤاالً برملانياً من 11 عضواً باملجلس 
إىل ثاثة وزراء، بــدأت بثاثة أسئلة 
ــــا مــن  ــــهــ ــــرة تـــنـــمـــيـــة املــــجــــتــــمــــع، أولــ ــ ــــــوزيـ لـ
الــــــــنــــــــائــــــــب الــــــــــثــــــــــاين لـــــــرئـــــــيـــــــس املــــــجــــــلــــــس، 
نــــاعــــمــــة الــــــشــــــرهــــــان، حــــــــول »تـــشـــجـــيـــع 
األســــــــــــــــــر املــــــــــواطــــــــــنــــــــــة عـــــــــــىل اإلنــــــــــــجــــــــــــاب«، 
والــــذي أجــابــت عــنــه الـــوزيـــرة بالتأكيد 
عــىل أن قــلــة مــعــدالت اإلنــجــاب باتت 
ظــــــــــاهــــــــــرة عــــــــاملــــــــيــــــــة، ولـــــــيـــــــســـــــت مــــشــــكــــلــــة 
داخـــــل الــــدولــــة فــحــســب، مـــشـــرة إىل 
أنــــــه أجـــــريـــــت الــــعــــديــــد مـــــن الـــــدراســـــات 
الـــوطـــنـــيـــة والــــدولــــيــــة لـــرصـــد مــســبــبــات 
ــــهــــــت إىل ثــــاثــــة  ــــتــ هـــــــــذه الـــــــظـــــــاهـــــــرة، وانــ
أســــبــــاب رئـــيـــســـة، تــشــمــل »تــــأخــــر ســن 
الــــــــــــــــــــزواج، وســـــــعـــــــي الــــــشــــــبــــــاب لـــــــزيـــــــادة 
الــــــتــــــحــــــصــــــيــــــل الـــــــعـــــــلـــــــمـــــــي، إضــــــــــافــــــــــة إىل 
شــيــوع األنــمــاط االستهاكية املسببة 
ألمـــــــــــــــــــــراض الـــــــــعـــــــــصـــــــــر، مـــــــثـــــــل الـــــســـــمـــــنـــــة 

والسكري«.
ــــلـــــــس  ــ ــــجـ ــ وقــــــــــــــالــــــــــــــت بـــــــــوحـــــــــمـــــــــيـــــــــد: »مـ
الــــــــــــــــــــوزراء تـــــعـــــاطـــــى وتــــــفــــــاعــــــل مــــــــع هـــــذه 
ــــيـــــة والــــــعــــــاملــــــيــــــة، مـــن  ــــلـ الـــــــــــدراســـــــــــات املـــــحـ
خــــــــــــــال أربـــــــــــعـــــــــــة مـــــــــــــحـــــــــــــاور، تـــــــــــم تــــــــوزيــــــــع 
مسؤولياتها عىل الـــوزارات والجهات 
املـــــــــعـــــــــنـــــــــيـــــــــة، أولـــــــــــــهـــــــــــــا ضـــــــــــمـــــــــــان الـــــــــرعـــــــــايـــــــــة 
والـــــتـــــعـــــلـــــيـــــم لـــــــأبـــــــنـــــــاء، والـــــــــثـــــــــاين تــــوفــــر 

السكن لاستقرار األســـري، والثالث 
تـــــــوفـــــــر الـــــــــــــــــــدوام املــــــــــــــرن بــــــمــــــا يـــــســـــهـــــم يف 
تــخــصــيــص وقـــــت أكـــــر ملـــتـــابـــعـــة شــــؤون 
األسر، وأخراً التشجيع عىل الصحة 

اإلنجابية«.
وأفـــــــادت بــــأن الــــــــوزارة تــعــمــل عــىل 
ــــيـــــع عــــــــىل الــــــصــــــحــــــة اإلنـــــجـــــابـــــيـــــة  ــــتـــــشـــــجـ الـ
داخـــــل الــــدولــــة، مـــن خــــال الــتــشــجــيــع 
عــــــــــــىل الـــــــــــــــــــــــــــزواج بــــــــــــن املــــــــــــواطــــــــــــنــــــــــــن، عــــر 
ــــيـــــذاً  ــــفـ ــــنـ ــــيـــــص مـــــنـــــحـــــة الــــــــــــــــــــــزواج، تـ تـــــخـــــصـ
لــــــوصــــــيــــــة ومــــــــــــبــــــــــــادرة الــــــــــوالــــــــــد املــــــؤســــــس 
املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل 
نـــهـــيـــان، طـــيـــب الـــلـــه ثــــــراه، بـــهـــدف بــنــاء 

أسر إماراتية متماسكة ومستقرة.
وقــــــــــــالــــــــــــت بـــــــوحـــــــمـــــــيـــــــد إن الـــــــــــــــــــــــوزارة 
نظمت سبعة أعراس جماعية خال 
الــــعــــامــــن املـــــــــايض والــــــــجــــــــاري، اســـتـــفـــاد 

منها 217 زوجاً وزوجة.
وقــــــالــــــت: »األزمـــــــــــة الــــتــــي نــعــيــشــهــا 
جــــــــــــــــــــــــــراء انـــــــــــــتـــــــــــــشـــــــــــــار فــــــــــــــــــــــــــروس كـــــــــــــورونـــــــــــــا 
ــــاهـــــرة  ــتــــــجــــــد، أتــــــــاحــــــــت املــــــــجــــــــال لـــــظـ ــ املــــــســ
إيـــجـــابـــيـــة جـــــديـــــدة عـــــىل مــجــتــمــعــنــا هــي 
ــــــة، والــــــتــــــي أراهــــــــا  ــيـ ــ ــ ــــــرتاضـ األعـــــــــــــراس االفـ
ــــيـــــم  ــــاهـ ــــفـ فـــــــــرصـــــــــة ذهـــــــبـــــــيـــــــة لــــــتــــــكــــــريــــــس مـ
مــجــتــمــعــيــة جـــديـــدة مـــن شــأنــهــا تقليل 
كلفة الزواج، وتشجيع الشباب عىل 

اإلقبال عليه«.
ورداً عــــــىل ســـــــــؤال وجــــهــــتــــه عــضــو 
املـــــــــجـــــــــلـــــــــس، كـــــــــفـــــــــاح الـــــــــــزعـــــــــــابـــــــــــي، حـــــــول 
اشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرتاط الــــــــــــــعــــــــــــــمــــــــــــــر يف املــــــــــــــســــــــــــــاعــــــــــــــدة 
االجتماعية التي تصرف للمطلقات، 
أفــــــــادت الـــــوزيـــــرة بـــــأن الــــــــــوزارة ال تــعــتــر 
الـــــــــــــــــســـــــــــــــــن شـــــــــــــــــــــرطـــــــــــــــــــــاً لــــــــــــلــــــــــــحــــــــــــصــــــــــــول عـــــــىل 
املــــــــــــســــــــــــاعــــــــــــدات االجـــــــــتـــــــــمـــــــــاعـــــــــيـــــــــة، وإنــــــــمــــــــا 
الـــفـــيـــصـــل يــــكــــون لــــعــــدم وجــــــود مــصــدر 
لــلــدخــل، أو عــــدم وجــــود فــــرص عمل 
لـــلـــمـــطـــلـــقـــات تــــحــــت ســــــن الـــــــــــــ45 عـــــامـــــاً، 
الـــــــــذي يــــعــــد ســـــنـــــاً يــــســــهــــل فــــيــــه الـــبـــحـــث 

والحصول عىل العمل.
وقـــالـــت: »يف كـــل الـــحـــاالت هــنــاك 
لجنة تنظر يف جميع الطلبات املقدمة 
لــــلــــمــــســــاعــــدات االجــــتــــمــــاعــــيــــة، لـــضـــمـــان 
تــوزيــع األمــــوال بــشــكــل صــحــيــح، وفــق 
عدد من الشروط، أهمها عدم وجود 
مــؤهــل، وعـــدم وجـــود فـــرص عــمــل يف 
ــــكـــــن، وأســـــــبـــــــاب صـــحـــيـــة،  مــــحــــيــــط الـــــسـ
ــــراحــــــل الـــتـــعـــلـــيـــم،  ــــاء يف مــ ــنــ ــ ووجـــــــــــود أبــ
ــــنـــــاء مـــــن أصـــــحـــــاب الـــهـــمـــم،  ووجــــــــود أبـ
ورعـــــــــايـــــــــة الـــــــــوالـــــــــديـــــــــن«. وأوضـــــــــحـــــــــت أن 
الــــــوزارة ال تــســتــثــنــي مـــن هـــن دون سن 
ــــا  ــــاملـ الــــــــــــــــــ45 عـــــــــامـــــــــاً مـــــــــن املــــــــــســــــــــاعــــــــــدات، طـ
تـــوافـــرت فــيــهــن الـــشـــروط، مــشــرة إىل 
أنــه تــم صــرف مــســاعــدات لنحو 2319 

مطلقة دون هذه السن.
ــــلــــــس، عـــــدنـــــان  ووّجـــــــــــــه عـــــضـــــو املــــــجــ

حـــــمـــــد الـــــــحـــــــمـــــــادي، ســـــــــــــؤاالً إىل وزيـــــــــرة 
تــــنــــمــــيــــة املـــــجـــــتـــــمـــــع، حـــــــــول »تـــخـــصـــيـــص 
مساعدات اجتماعية للمتعطلن عن 
العمل«، أجابت عليه الوزيرة بتأكيد 
حــــــرص الــــــدولــــــة عـــــىل تــــوفــــر كـــــل ســبــل 
الـــــــرعـــــــايـــــــة االجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة لــــلــــمــــواطــــنــــن، 
الســــــــــيــــــــــمــــــــــا الــــــــــــــذيــــــــــــــن يــــــــــــــمــــــــــــــرون بــــــــــظــــــــــروف 
اســـــتـــــثـــــنـــــائـــــيـــــة خـــــــــارجـــــــــة عـــــــــن إرادتــــــــــهــــــــــم، 
مـــــــــــــوضـــــــــــــحـــــــــــــة أن قــــــــــــــــــــانــــــــــــــــــــون الـــــــــــضـــــــــــمـــــــــــان 
االجتماعي حدد يف املادة الرابعة منه 
الــــــــــــفــــــــــــئــــــــــــات املــــــــســــــــتــــــــحــــــــقــــــــة لـــــــلـــــــمـــــــســـــــاعـــــــدة 
االجـــــــــــتـــــــــــمـــــــــــاعـــــــــــيـــــــــــة، والــــــــــــــتــــــــــــــي مــــــــــــــن بـــــيـــــنـــــهـــــا 
ــــهـــــولـــــو  »األرامـــــــــــــــــــــــــل، واملـــــــــســـــــــنـــــــــون، ومـــــجـ

األبوين، واأليتام«.
وقـــالـــت: »الــعــاطــلــون عــن العمل 
لــيــســوا مــن بــن الــفــئــات الــتــي تستحق 

املـــســـاعـــدة االجــتــمــاعــيــة، وفـــقـــاً لــلــمــادة 
)4( من القانون رقم )2( لسنة 2001 
ــــتـــــمـــــاعـــــي، لــكــن  يف شـــــــأن الــــضــــمــــان االجـ
املــــــادة )7( مـــن الـــقـــانـــون ذاتــــــه، أجــــازت 
صـــــــــــــــــــــــــــرف مــــــــــــــــــســــــــــــــــــاعــــــــــــــــــدات اجــــــــــتــــــــــمــــــــــاعــــــــــيــــــــــة 
لـــــلـــــمـــــتـــــعـــــطـــــلـــــن عـــــــــــن الــــــــعــــــــمــــــــل، بــــصــــفــــة 
اســــتــــثــــنــــائــــيــــة، لـــــدعـــــم حـــــــــاالت مـــعـــيـــنـــة، 
مـــــــــثـــــــــل املـــــــــتـــــــــعـــــــــريـــــــــن يف قـــــــــضـــــــــايـــــــــا مــــــالــــــيــــــة 
مـــؤقـــتـــة، والــــذيــــن لــديــهــم عــجــز مــريض 
يحول دون ممارسة العمل، والذين 
يـــــــــــجـــــــــــدون صـــــــــعـــــــــوبـــــــــات يف الـــــتـــــحـــــصـــــيـــــل 
شهادة حسن السرة، والذين أنهوا 
عـــقـــوبـــات بــالــحــبــس ولــــم يــتــمــكــنــوا مــن 

اللحاق بعمل«.
وكــــــــشــــــــفــــــــت أن إجـــــــــــمـــــــــــايل حـــــــــــاالت 
املتعطلن عــن الــعــمــل الــذيــن حصلوا 

عىل مساعدات اجتماعية استثنائية، 
إعـــــــــمـــــــــاالً لـــــنـــــص املــــــــــــــادة )7( مـــــــن قـــــانـــــون 
الضمان االجتماعي، بلغ 3245 حالة 
خـــــــــــال الــــــــفــــــــرتة مــــــــن 2017 إىل الــــــربــــــع 
األول من العام الجاري، بينها 1277 
حـــــــالـــــــة حـــــصـــــلـــــت عـــــــــىل املــــــــســــــــاعــــــــدة عــــــام 
2017، تلتها 811 حالة يف عام 2018، 
ثــــم 772 حـــالـــة الــــعــــام املـــــــايض، وأخــــــراً 
385 حالة منذ بداية العام الجاري، 
مشددة عىل أن الذين يحصلون عىل 
ــــــدات يـــــوقـــــعـــــون إقــــــــــــرارات  ــــاعـ ــ ــــــسـ هــــــــذه املـ
بــأنــهــا مــســاعــدات استثنائية ملـــدة ستة 

أشهر فقط. 
ورداً عـــــــىل ســــــــــــؤال وّجـــــــهـــــــه عـــضـــو 
ــــفــــــايس،  املـــــجـــــلـــــس، ضــــــــــرار بـــــالـــــهـــــول الــ
حـــــــــــول »تــــــــوطــــــــن مـــــهـــــنـــــة مـــــــديـــــــر املــــــــــــــوارد 
الــــــــــبــــــــــشــــــــــريــــــــــة«، كــــــــشــــــــف وزيـــــــــــــــــــر الــــــــــدولــــــــــة 
لــــــشــــــؤون الــــتــــعــــلــــيــــم الــــــعــــــايل واملـــــــهـــــــارات 
املــــتــــقــــدمــــة، رئــــيــــس الـــهـــيـــئـــة االتــــحــــاديــــة 
للموارد البشرية الحكومية، الدكتور 
أحـــــمـــــد بـــــالـــــهـــــول الـــــــفـــــــايس، أن نـــســـبـــة 
التوطن يف الحكومة االتــحــاديــة تعد 
ــــــف الــــــــحــــــــكــــــــومــــــــات  ــلـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــــخـ ــ األعــــــــــــــــــــىل بـــــــــــــن مـ
املحلية، حيث بلغت 56%، الفتاً إىل 
أن نـــســـبـــة تـــــوطـــــن عــــــىل وظــــيــــفــــة مـــديـــر 
املــــــوارد الــبــشــريــة بــلــغــت 100% يف كل 

الجهات االتحادية.
وأكــــــــــــــــــد الـــــــــــــوزيـــــــــــــر أن صــــــــــــــــــدور قـــــــــــرار 
مــجــلــس الــــــوزراء رقـــم )34/     10( لسنة 
2019، بشأن اعتماد آليات التوطن 
يف الحكومة االتحادية، حمل تكليفاً 
لــــكــــل الــــــــــــــوزارات والــــهــــيــــئــــات االتــــحــــاديــــة 
ــــاً  ــــنـــــويـ ــــــع نـــــســـــب الــــــتــــــوطــــــن 10% سـ ــــرفـ ــ بـ
لتصل إىل 90% يف الــوظــائــف اإلداريـــة 
والــــــخــــــدمــــــات املـــــســـــانـــــدة خــــــــال خــمــس 
سنوات، وكذلك رفع نسبة التوطن 
ــــيــــــة  ــــرافــ إىل 100% يف الــــــوظــــــائــــــف اإلشــ
خـــــال خـــمـــس ســــنــــوات، مـــوضـــحـــاً أنـــه 
ــــنــــــن عــىل  تــــــم حــــظــــر تــــعــــيــــن غــــــر املــــــواطــ
الــــــــــــوظــــــــــــائــــــــــــف اإلشــــــــــــــرافــــــــــــــيــــــــــــــة واإلداريـــــــــــــــــــــــــــــــة 
والــــــــــــخــــــــــــدمــــــــــــات املـــــــــــســـــــــــانـــــــــــدة يف أي مـــــن 

الجهات االتحادية. 
ووجــــــــــــــه عــــــضــــــو املـــــــجـــــــلـــــــس، أحـــــمـــــد 
ــــلـــــه الـــــشـــــحـــــي، ســــــــــــؤاالً إىل وزيــــــر  ــــبـــــدالـ عـ
ــيــــــم الـــــــعـــــــايل  ــ ــلــ ــ ــــعــ ــتــ ــ الــــــــــــدولــــــــــــة لــــــــــشــــــــــؤون الــ
واملـــــهـــــارات املـــتـــقـــدمـــة حـــــول اإلجـــــــراءات 
الــــتــــي قــــامــــت بــــهــــا الـــــــــــــوزارة لــلــمــحــافــظــة 
عـــىل حـــقـــوق الــطــلــبــة الــــدارســــن خـــارج 
الــــــــــــــدولــــــــــــــة، بـــــــإعـــــــفـــــــائـــــــهـــــــم مـــــــــــن مــــتــــطــــلــــب 
االنــــتــــظــــام واإلقــــــامــــــة يف بــــــاد الـــــدراســـــة 
ــــهـــــادة، فـــــأجـــــاب الـــــوزيـــــر،  ملــــعــــادلــــة الـــــشـ
ــــة  ــ ــــــدراسـ بـــــــــأن »مـــــعـــــايـــــر االنــــــتــــــظــــــام يف الـ
مهمة، ويف السابق كانت إلزامية 90 
يـــــومـــــاً، ثـــــم قــــّلــــت إىل 30 يـــــومـــــاً، وهـــــذا 
يــعــتــمــد عـــىل طــريــقــة الــــدراســــة، وهـــذه 

لـــــيـــــســـــت أول حـــــــــادثـــــــــة تــــــحــــــصــــــل، فـــقـــد 
كانت هناك فرتات انتقالية يف بعض 
دول املــنــطــقــة، يــتــم فــيــهــا مـــراعـــاة مثل 
هــــذه الــــحــــاالت والـــتـــعـــامـــل مـــع الــطــلــبــة 
فـــــيـــــهـــــا، ويف الـــــتـــــعـــــامـــــل مـــــــع )كــــــــورونــــــــا( 
سمحنا برتحيل األيام إىل نهاية أبريل 
السنة املقبلة، وال نستطيع أن نحدد 
مـــــــظـــــــلـــــــة يف جـــــــمـــــــيـــــــع الـــــــــــــــــــــــــــدول، ونــــــحــــــن 
نشجع الطلبة عىل التقديم للوزارة، 
خصوصاً أن كل دولــة لديها اختاف 
ــــــة  ــــارئـ ــ ــــطـ ــ ــــــل يف الـــــــــــظـــــــــــروف الـ ــــامـ ــ ــــعـ ــ ــتـ ــ ــ يف الـ
واألزمـــات، ونحن مع الطلبة، ولكن 
لـــــديـــــنـــــا مـــــســـــؤولـــــيـــــة يف الــــــتــــــأكــــــد مــــــــن أن 

جميع الشهادات معتمدة«.
ورداً عــــــىل ســـــــــؤال حــــــــول شــــــروط 
قــــــــــبــــــــــول الـــــــطـــــــلـــــــبـــــــة املـــــــــــواطـــــــــــنـــــــــــن وأبــــــــــنــــــــــاء 
املـــواطـــنـــات يف جــامــعــة اإلمــــــارات، أكــد 
الـــــــفـــــــايس أن الــــــــــــــــــوزارة مــــــســــــؤولــــــة عـــن 
ــــالــــــب  تـــــــــوفـــــــــر مــــــقــــــعــــــد درايس لـــــــكـــــــل طــ
وطـــالـــبـــة يف الـــجـــامـــعـــات، مـــوضـــحـــاً أن 
رفـــــــــــــــــــــــع نــــــــــســــــــــبــــــــــة الــــــــــــــقــــــــــــــبــــــــــــــول يف جــــــمــــــيــــــع 
الــجــامــعــات يــهــدف إىل تحسن نسبة 
مخرجات عالية جــداً، وتتناسب مع 
قدرات الطلبة، ويف هذه الحالة يتم 
قـــــــــبـــــــــول كـــــــــــل طـــــــــالـــــــــب حــــــــســــــــب قـــــــــدراتـــــــــه 

ومعدله يف الجامعة املناسبة.
ورداً عىل سؤال من النائب األول 
لـــــــــــرئـــــــــــيـــــــــــس املــــــــــــجــــــــــــلــــــــــــس، حـــــــــــمـــــــــــد أحــــــــمــــــــد 
الــــــــــــرحــــــــــــومــــــــــــي، حــــــــــــــــول الــــــــــــدعــــــــــــم املــــــــقــــــــدم 
لــلــمــوظــفــن يف املـــؤســـســـات االتـــحـــاديـــة 
املـــــــعـــــــيـــــــلـــــــن ألصــــــــــــحــــــــــــاب الــــــــــهــــــــــمــــــــــم، أكــــــــد 
الـــــــفـــــــايس أنـــــــــه تـــــــم اقــــــــــــــرتاح بـــــنـــــد جــــديــــد 
ــــمــــــوارد  ــلــ ــ ــــة الـــــــجـــــــديـــــــدة لــ ــ ــــــحـ ــــــائـ ــــمــــــن الـ ضــ
الــــبــــشــــريــــة االتــــــحــــــاديــــــة، يـــتـــعـــلـــق بـــدعـــم 
أولياء األمور، بحيث تمنح األم إجازة 
شــهــريــن فــور انــتــهــاء اإلجــــازة الرسمية 
لـــلـــوضـــع، مــــشــــراً إىل أنـــــه يف الــتــعــامــل 
مـــع »كــــورونــــا«، تـــم اســتــثــنــاء أصــحــاب 
الــهــمــم وذويـــهـــم مـــن الـــــدوام املــكــتــبــي، 
كما يوجد اتجاه لدراسة لوائح املوارد 
الــــــبــــــشــــــريــــــة مـــــــــا بــــــعــــــد »كـــــــوفـــــــيـــــــد ـ 19«، 
بـــــاعـــــتـــــمـــــاد نــــــظــــــام الـــــعـــــمـــــل »عــــــــــن بــــعــــد« 
كأداة جديدة تتاح للحاالت اإلنسانية 

الصعبة. 
ووافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق املـــــــــــــــجـــــــــــــــلـــــــــــــــس الــــــــــــوطــــــــــــنــــــــــــي 
االتحادي عىل مشروع قانون اتحادي 
بــــــــإنــــــــشــــــــاء املـــــــــــركـــــــــــز الـــــــــــــــــــــدويل لـــــلـــــتـــــمـــــيـــــز يف 
مكافحة التطرف والتطرف العنيف، 
ــــز الــــــذي  ــــركــ ــــمـــــل هـــــــذا املــ مــــثــــمــــنــــاً دور وعـ
يــعــد جــهــداً دولــيــاً تــســهــم فــيــه الــعــديــد 
ــــا دولــــــــــة  ــــهــ ــــتــ ــــقــــــدمــ مــــــــــن الــــــــــــــــــــــدول، ويف مــ
اإلمارات، ويتخذ من الدولة مقراً له.

ويـــــــــهـــــــــدف مـــــــــشـــــــــروع الــــــــقــــــــانــــــــون إىل 
مـــعـــالـــجـــة األوضـــــــــــاع الــــتــــي تــــرتــــبــــت عــىل 
إنشاء املركز الدويل للتميز ومكافحة 
التطرف والتطرف العنيف، بمقتىض 
الـــــــقـــــــانـــــــون االتــــــــــحــــــــــادي رقــــــــــم )7( لـــســـنـــة 
ــــانـــــة الــــــــدولــــــــة مـــن  2013، وتـــــعـــــزيـــــز مـــــكـ
خـــــــال الــــــــــدور اإليـــــجـــــابـــــي الـــــــــذي يــلــعــبــه 
املــــركــــز يف وضـــــع الـــــرامـــــج والـــــدراســـــات 
التي يقوم بها، والتي تخدم املصالح 
الدولية واملحلية يف مكافحة التطرف.
وتضّمن مشروع القانون إنشاء 
مركز يسمى »املركز الدويل للتميز يف 
مــــــــــــكــــــــــــافــــــــــــحــــــــــــة الــــــــــــــــتــــــــــــــــطــــــــــــــــرف والــــــــــــــتــــــــــــــطــــــــــــــرف 
الــــــــعــــــــنــــــــيــــــــف«، ويـــــــطـــــــلـــــــق عــــــلــــــيــــــه »مـــــــرکـــــــز 
هـــــــــــــــــــــــدايـــــــــــــــــــــــة«، يـــــــــتـــــــــمـــــــــتـــــــــع بـــــــالـــــــشـــــــخـــــــصـــــــيـــــــة 
االعــتــبــاريــة ملــمــارســة نــشــاطــه وتــحــقــيــق 
أهدافه، واإلسهام يف تحقيق أغراض 
املــــــــــنــــــــــتــــــــــدى، ويــــــــــــكــــــــــــون مــــــــــقــــــــــره يف إمـــــــــــــــارة 

أبوظبي. 

186 مليون درهم »منح زواج« للمواطنين في 2020

أشرف جمال À أبوظبي

خالل الجلسة العاشرة لـ »الوطني« التي عقدت »عن بعد«.  À من المصدر   

قرقاش: اإلمارات تصدت الستخدام الدين في التطرف 
أشاد وزير الدولة للشؤون 

الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، 
مع بدء مناقشة مشروع قانون 

إنشاء المركز الدولي للتميز في 
مكافحة التطرف والتطرف 

العنيف، بالدور الذي يقوم به 
المجلس الوطني االتحادي، 

وحرصه على عقد جلساته »عن 
ُبعد« في ظل هذه الظروف 

التي يشهدها العالم ودولة 
اإلمارات. وأكد أن اإلمارات تمّيزت 

في ملف مكافحة التطرف 
 من أن 

ً
والتطرف العنيف، انطالقا

الدين اإلسالمي وسطي 
 لوجود من يحاول 

ً
وسمح، ونظرا

استغالل هذا الدين، فقد تم 
تأسيس مبادرات عدة، من 

 
ً
ضمنها مبادرة »صواب«، الفتا
إلى أن هذا المركز - الذي يعد 

 يسهم فيه العديد 
ً
 دوليا

ً
جهدا

من الدول ومقره دولة اإلمارات 
ــ بات من أدوات تنفيذ 

االستراتيجية التي يقوم عليها 
توجه دولة اإلمارات في 

مكافحة التطرف والتطرف 
العنيف. وأضاف: »لعب هذا 

المركز على مر السنوات 
 
ً
 ورئيسا

ً
 أساسيا

ً
السابقة دورا

في مكافحة التطرف، ليثبت 
 من خالل عمله 

ً
وجوده دوليا

والبرامج التي يقدمها، ليكون 
منصة يسهم فيها الكثير من 

الدول«.

 تطوعوا لخدمة الميدان التربوي 
ً
متقاعدا

 لوزير التربية 
ً
وّجه عضو المجلس، ناصر محمد اليماحي، سؤاال

والتعليم، حسين إبراهيم الحمادي، حول »خطط الوزارة 
لالستفادة من خبرات المتقاعدين في الميدان التربوي«، فأجاب 

الوزير بالقول: »جميع دول العالم تهتم بهذه بالخبرات 
والمهارات المتراكمة للمتقاعدين، والوزارة أطلقت مبادرة 
مفتوحة للتطوع، تستهدف المتقاعدين والعاملين لتقديم 
خبراتهم، وبلغ عدد المتقدمين 4325، والوزارة تحرص على 

 أن منظومة المدرسة 
ً
استقطاب مختلف التخصصات، خصوصا

اإلماراتية لديها العديد من التخصصات، ولدينا منظومة في 
الدولة إلدارة األزمات والطوارئ«.

4325

 الدكتور أحمد الفالسي:حصة بوحميد:

»هناك لجنة تنظر في 
جميع الطلبات المقدمة 
للمساعدات االجتماعية، 

لضمان توزيع األموال 
بشكل صحيح«. 

»نسبة التوطين
في الحكومة

االتحادية تعد األعلى
بين مختلف الحكومات 

المحلية«. 

»تنمية المجتمع« 
أمام »الوطني«: 

العاطلون عن العمل ال 
يستحقون »مساعدات 

اجتماعية«
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قدمت خدماتها لألطباء والمرضى في مستشفيات العزل

»صحة دبي« تتوسع 
في خدمات الطب 

النفسي الحتواء تداعيات 
»كوفيد-19«

مركز متخصص لألمراض الُمعدية
اعتمدت هيئة الصحة في دبي 

تحويل جناح طبي مستحدث، 
 لألمراض 

ً
 متقدما

ً
 طبيا

ً
ليكون مركزا

الُمعدية، في ضوء مستوى 
التجهيزات الفائق الذي تم 

 
ً
تأسيس الجناح عليه، واستنادا

إلى تكامل وحداته الطبية 
)الوقائية والتشخيصية 

 عن نوعية 
ً
والعالجية(، فضال

الخدمات عالية الجودة 
المتوافرة. وجاءت فكرة المركز 
والتحضير لتنفيذها في يومين، 

فيما استغرق إنجاز المشروع 
ين، وهو زمن وجيز بالنسبة  شهر

لحجم المركز وإمكاناته 
ومستوى تجهيزاته.

وحرصت الهيئة على توافق مركز 
األمراض الُمعدية مع معايير 

استدامة المنشآت الطبية 
العالمية، إلى جانب توافقه مع 

اشتراطات وبروتوكوالت السالمة 
والمأمونية المعمول بها في 

مثل هذه المراكز المتخصصة.
وقال مدير عام الهيئة، حميد 

محمد القطامي، إن استراتيجية 
التطوير والتوسعات التي تنفذها 

الهيئة على مستوى منشآتها 

ومرافقها الطبية، تراعي 
مقومات االستدامة، سواء كان 
ذلك على مستوى البنية التحتية 

أو التقنية، أو بيئة االستشفاء.
وأضاف أنه في ضوء حرص 

الهيئة على استدامة خدماتها، 
ومن خالل مبادرة »مسرعات 
دبي المستقبل«، أجرت، في 

الفترة الماضية، مفاوضات مع 

قرابة 40 شركة عالمية رائدة في 
التقنيات والخدمات الصحية، 
وأنها ركزت في مفاوضاتها 

على ما يخص التقنيات والحلول 
الذكية، المتصلة باألمراض 

الُمعدية والوبائيات بشكل عام، 
 لمنشآتها الطبية.

ً
دعما

من جانبه، قال مدير إدارة 
الهندسة والمعدات الطبية، 

المهندس علي المنصوري، إن 
المركز الجديد يمتد على مساحة 

1500 متر مربع في المنطقة 
القريبة من مستشفى راشد، 

وهو يضم 25 غرفة مجهزة 
بأحدث التقنيات الذكية، وهي 

متنوعة االستخدام ما بين العناية 
المركزة والعالج والتشخيص 

والفحص الطبي.

وجيه السباعي À دبي

كشفت هيئة الصحة يف دبي أنها تتجه 
لـــلـــتـــوســـع يف تــــقــــديــــم خـــــدمـــــات الـــصـــحـــة 
ــيــــــات مــــرض  ــ الــــنــــفــــســــيــــة، ملـــــواجـــــهـــــة تــــــداعــ
»كـــــــــوفـــــــــيـــــــــد-19« عــــــــى الــــــــــكــــــــــوادر الــــطــــبــــيــــة 

وأفراد املجتمع.
وقالت استشاري ورئيس قسم 
الــــطــــب الـــنـــفـــي بــــاإلنــــابــــة بــمــســتــشــفــى 
راشد يف دبي رئيس جمعية اإلمارات 
للصحة الــنــفــســيــة، الــدكــتــورة سامية 
الـــــــــــــخـــــــــــــوري، إن أعـــــــــــــــــــراض »الــــــــــخــــــــــوف، 
الـــــــــــــــــــوســـــــــــــــــــاوس، الــــــــــقــــــــــلــــــــــق، الـــــــغـــــــضـــــــب، 
الــــــــــتــــــــــوتــــــــــر، الـــــــــــــحـــــــــــــزن« أكـــــــــــــــر األمـــــــــــــــــــراض 
الـــــــنـــــــفـــــــســـــــيـــــــة الـــــــــــتـــــــــــي ســــــبــــــبــــــتــــــهــــــا جــــــائــــــحــــــة 

»كورونا«.
وأوضـــحـــت لـــــ»اإلمــــارات الـــيـــوم« أن 
»صـــــــحـــــــة دبــــــــــــــي« حـــــــرصـــــــت عـــــــــى تــــقــــديــــم 
خدمات الدعم النفي، عى مدار 24 
ــــســــــام الـــــعـــــزل،  ســــــاعــــــة، لــــلــــمــــرىض يف أقــ
ألهميتها يف تعزيز الجهاز املناعي لدى 
املـــــــرىض، وتــمــكــيــنــهــم مــــن الـــتـــغـــلـــب عــى 
املــرض، وسرعة التعايف، الفتة إىل أن 

ــــتـــــوســـــع يف تــــقــــديــــم خــــــدمــــــات الـــصـــحـــة  الـ
النفسية سيشمل األطفال والبالغني 
وكبار السن، خصوصاً مع بدء عودة 
الـــــــــحـــــــــيـــــــــاة االقــــــــــتــــــــــصــــــــــاديــــــــــة، وعـــــــــــــــــــــودة كــــل 

املوظفني إىل عملهم مرة أخرى.
وأشارت إىل أن عدد الحاالت التي 
تعامل معها قسم الصحة النفسية، 
مـــن املـــتـــأثـــريـــن بـــتـــداعـــيـــات »كـــوفـــيـــد-19« 
نحو 1000 شخص، منهم كــادر طبي 

ومرىض.
وقالت الخوري إن الهيئة تداركت 
ــــد يـــســـبـــبـــهـــا  ــ ــــتــــــي قـ ــــيــــــات واآلثــــــــــــــار الــ ــــتــــــداعــ الــ
الوباء، فبادرت بإعداد وتقديم برامج 
دعم نفي وفق أرقى املعايري العاملية، 
تــســتــهــدف حــمــايــة كـــل فــئــات املــجــتــمــع، 
وإدخــــــــــــــــــــــال الــــــــــــســــــــــــرور والــــــطــــــمــــــأنــــــيــــــنــــــة إىل 
نــفــوس املـــرىض وذويــهــم، حيث بــادرت 
الــهــيــئــة أيـــضـــاً إىل تــعــزيــز حــمــلــة الــتــبــاعــد 
ــــبـــــادرة  الـــــجـــــســـــدي، مـــــن خـــــــال تـــنـــفـــيـــذ مـ
تــــــــــــوصــــــــــــيــــــــــــل األدويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة إىل املـــــــــــــــــــــــــــــرىض يف 
ــــيـــــب  ــــبـ مــــــــنــــــــازلــــــــهــــــــم، عــــــــــى أن يـــــــــقـــــــــوم الـــــطـ
بـــــــالـــــــتـــــــواصـــــــل مـــــــــع املـــــــــريـــــــــض وأهـــــــــلـــــــــه قـــبـــل 
موعد توصيل الدواء لاطمئنان عليه 

ومتابعة حالته.
وأكــــــــــــــدت أنـــــــــه لـــــــم يـــــتـــــم تــــعــــطــــيــــل أو 
تأجيل أي موعد للمراجعني للعيادات 
الــــنــــفــــســــيــــة مـــــنـــــذ بــــــــدايــــــــة األزمـــــــــــــــــة، حـــيـــث 
حــــــــــــــــــــرصــــــــــــــــــــت الــــــــــــــهــــــــــــــيــــــــــــــئــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــى تـــــــــــقـــــــــــديـــــــــــم 
االســـــــــتـــــــــشـــــــــارات الــــنــــفــــســــيــــة عــــــــر وســـــائـــــل 

التواصل اإللكرتوين حسب املواعيد.
وذكــــرت أن »صــحــة دبــــي« أدركـــت 
ما قد يمّر به املرىض خال فرتة الحجر 
الــصــحــي مـــن الــعــزلــة والــتــوتــر والــقــلــق، 
لـــــــــــــــــــــــــــــــذا قــــــــــــــــــــامــــــــــــــــــــت بــــــــــــــتــــــــــــــقــــــــــــــديــــــــــــــم خــــــــــــــــدمــــــــــــــــات 
االستشارات النفسية لهذه الفئة عى 

مدار 24 ساعة، شملت أيضاً املرىض يف 
مــــــــــــنــــــــــــاطــــــــــــق الــــــــــــــــــعــــــــــــــــــزل واملــــــــــســــــــــتــــــــــشــــــــــفــــــــــيــــــــــات 
والفنادق، األمر الذي كان له دور كبري 
يف تــحــفــيــز الـــجـــهـــاز املـــنـــاعـــي لـــــدى مـــرىض 
»كوفيد-19«، من خال تخفيف حدة 
الــــخــــوف والــــتــــوتــــر، والـــضـــغـــط الــعــصــبــي 

الذي يمرون به.
وتابعت: »تداركت الهيئة أيضاً ما 
قـــــــد يـــــمـــــر بـــــــه الــــــطــــــاقــــــم الـــــطـــــبـــــي عـــــــى كـــل 
ــــتـــــويـــــاتـــــه وتـــــخـــــصـــــصـــــاتـــــه، خــــصــــوصــــاً  مـــــسـ
أطباء خط الدفاع األول، من ضغوط 
ــــاصــــــة، قــــــد تــصــيــب  وظـــــــــــروف نـــفـــســـيـــة خــ
بــــعــــضــــهــــم بـــــاالكـــــتـــــئـــــاب والــــــتــــــوتــــــر، حـــيـــث 
ــــيـــــة إىل  ــــفـــــسـ ــــنـ ــــحــــــة الـ ـــــصــ ســـــــــــــارع أطــــــــبــــــــاء الـ
تـــــــــقـــــــــديـــــــــم الــــــــــــدعــــــــــــم لـــــــنـــــــفـــــــي مــــــــــــن خـــــــــال 
وســــــــــــــائــــــــــــــل عـــــــــــــــــــــــدة، أبـــــــــــــــــرزهـــــــــــــــــا الــــــــــتــــــــــواصــــــــــل 
الهاتفي، وتقديم مــحــاضــرات توعوية 
عر التقنيات الذكية، لتعزيز الصحة 
ــيــــــة  ــ ــــابــ ــــجــ الـــــنـــــفـــــســـــيـــــة ورفـــــــــــــــع الـــــــطـــــــاقـــــــة اإليــ
لــــــــديــــــــهــــــــم، كـــــــمـــــــا تـــــــــحـــــــــرص الــــــهــــــيــــــئــــــة عــــى 
إرسال رسائل نفسية بشكل متواصل 
لــدعــم وتــعــزيــز قـــدراتـــهـــم عـــى مــواجــهــة 

املرض«.

فريق للدعم النفسي للموظفين
كشفت هيئة تنمية المجتمع في دبي عن تشكيل فريق 

للدعم النفسي للموظفين، يضم نخبة من الخبراء النفسيين 
واالختصاصيين االجتماعيين في الهيئة، لتوفير الدعم 

واستحداث ما يلزم لنشر روح اإليجابية واالطمئنان لدى 
الموظفين العائدين إلى مقار العمل، ومساعدتهم على 

تجاوز المتغيرات والظروف التي شهدتها المرحلة السابقة، 
والعودة التدريجية للحياة الطبيعية، مع الشعور باألمان في 

ظل اإلجراءات المشددة التي تتخذها الحكومة والهيئة 
لحمايتهم. ومن خالل االستماع للموظفين، سواء الذين 

التحقوا بالعمل من مقر الهيئة، أو الذين يعملون عن ُبعد، 
سيتولى الفريق وضع حلول للحفاظ على مشاعر االطمئنان 

لدى الموظفين، وبث مشاعر الفخر واالعتزاز لديهم 
الستمراريتهم في العمل، ولما قدمته حكومة دبي 

لحمايتهم ودعمهم. كما سيقدم الفريق االستشارات 
ين في  النفسية الدعم للموظفين المصابين أو المحجور

 عن نشر التوعية لدى جميع موظفي الهيئة 
ً
منازلهم، فضال

ين ممن أصيبوا بالمرض،  حول أهمية احترام مشاعر اآلخر
وتقديم الدعم والتعاطف وعدم تحميلهم مسؤولية 

إصابتهم.

1000
شخص عدد الحاالت التي 
تعامل معها قسم 
الصحة النفسية من 
ين بتداعيات  المتأثر
»كوفيد-19«.

»صحة دبي« تداركت آثار الوباء فبادرت بإعداد وتقديم برامج دعم نفسي. À  من المصدر 

حّدثت قائمة األمراض السارية وأضافت »كوفيد-19«

 ينبغي 
ً
ً»الصحة«: 31 مرضا

اإلبالغ عنها فورا
كـــــــشـــــــفـــــــت وزارة الـــــــــصـــــــــحـــــــــة ووقـــــــــــايـــــــــــة 
املـــجـــتـــمـــع عـــــن إدخــــالــــهــــا تـــحـــديـــثـــاً عــى 
جـــــــدول األمـــــــــراض الــــســــاريــــة الــــواجــــب 
اإلبـــــــــــــــــــــــاغ عــــــــنــــــــهــــــــا، لــــــيــــــشــــــمــــــل فــــــــــــريوس 
كـــــــــــورونـــــــــــا املــــــســــــتــــــجــــــد )كـــــــــــوفـــــــــــيـــــــــــد-19(، 
و»ســـــــــــــــــــارس كـــــــــــوف 2«، وأي مــــــرض 
طارئ مستجد تحدده اإلدارة املعنية 
يف الـــوزارة، ليصل إجــمــايل األمــراض 
ــــا فـــــــــــــــوراً 31  ــــنـــــهـ الـــــــتـــــــي يـــــجـــــب اإلبـــــــــــــــاغ عـ
ــــاً، إضـــــافـــــة إىل نــــحــــو 24 مــــرضــــاً  مــــــرضــ

يجب اإلباغ عنها أسبوعياً.
وتــــــــــــشــــــــــــمــــــــــــل قــــــــــــائــــــــــــمــــــــــــة األمـــــــــــــــــــــــــــــراض 
السارية التي يجب اإلباغ عنها فوراً 
31 مـــــــــرضـــــــــاً، هــــــــــي: الـــــشـــــلـــــل الــــــرخــــــوي 
الـــحـــاد، الـــجـــمـــرة الــخــبــيــثــة، الــتــســمــم 
الــــــــوشــــــــيــــــــقــــــــي، الــــــــــكــــــــــولــــــــــريا، الـــــــخـــــــنـــــــاق، 
اإلشــــــريــــــكــــــيــــــة الــــــقــــــولــــــونــــــيــــــة، الــــتــــســــمــــم 
الـــــــــغـــــــــذايئ، داء املــــســــتــــديــــمــــة الــــنــــزلــــيــــة 
ــــة  ــــاعــ ــنــ ــ الـــــــــــــغـــــــــــــزوي، فــــــــــــــــريوس نـــــــقـــــــص املــ
الــــبــــشــــري HIV، إنــــفــــلــــونــــزا الــــطــــيــــور، 
داء الـــفـــيـــلـــفـــيـــات، الـــــجـــــذام، املــــاريــــا، 
الــــــــــحــــــــــصــــــــــبــــــــــة، الــــــــــــتــــــــــــهــــــــــــاب الـــــــــســـــــــحـــــــــايـــــــــا، 
الـــــــــــــــــشـــــــــــــــــاهـــــــــــــــــوق، الـــــــــــــــــطـــــــــــــــــاعـــــــــــــــــون، شــــــلــــــل 

األطــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــال، الـــــــــــــســـــــــــــعـــــــــــــار، الـــــــحـــــــصـــــــبـــــــة 
األملانية، املتازمة التنفسية الحادة 
- سارس، الجدري، الكزاز متضمناً 
ــــيــــــد، الـــــســـــل الـــــــرئـــــــوي وغــــري  ــــولــ كــــــــــزاز الــ
الـــــــــــــــــــــــرئـــــــــــــــــــــــوي، وحـــــــــــــــمـــــــــــــــى الــــــــــتــــــــــيــــــــــفــــــــــوس، 
الـــــــحـــــــمـــــــيـــــــات الـــــــنـــــــزفـــــــيـــــــة الـــــــفـــــــريوســـــــيـــــــة، 
 ،A-E الــــــــتــــــــهــــــــاب الـــــــكـــــــبـــــــد الــــــــــــفــــــــــــريويس
الــحــمــى الـــصـــفـــراء، مـــتـــازمـــة الــشــرق 
األوســـــــــــــــــــــــــــط الــــــــتــــــــنــــــــفــــــــســــــــيــــــــة، إنــــــــفــــــــلــــــــونــــــــزا 
الـــــــخـــــــنـــــــازيـــــــر. ويف مــــــــا يــــتــــعــــلــــق بــــقــــائــــمــــة 
األمـــــــــــــــــــــــــراض الـــــــــــــواجـــــــــــــب اإلبـــــــــــــــــــــاغ عــــنــــهــــا 
ــــاً، حــــســــب الــــقــــســــم )ب( يف  ــيـ ــ ــــبـــــوعـ أسـ

ــــقـــــرار الــــــــــــوزاري،  ــــالـ الــــــجــــــدول املـــــحـــــدد بـ
تــــتــــمــــثــــل أغـــــلـــــبـــــهـــــا يف أمـــــــــــــــراض الـــــــزحـــــــار 
األمـــــــــــبـــــــــــيـــــــــــبـــــــــــي، داء الـــــــــــــروســـــــــــــيـــــــــــــات، 
الـــجـــديـــري املـــــايئ، الـــتـــهـــاب املــلــتــحــمــة، 
الــــتــــهــــاب الـــــــدمـــــــاغ، داء الــــجــــيــــاريــــات، 
اإلنـــــــــــفـــــــــــلـــــــــــونـــــــــــزا )الــــــــــــنــــــــــــزلــــــــــــة الـــــــــــــــــوافـــــــــــــــــدة(، 
النكاف، الحمى الراجعة، الجرب، 
الحمى القرمزية، اإلصابات املنقولة 
ــــيــــــان والــــــــزهــــــــري،  ــــثـــــل الــــــســ جــــنــــســــيــــاً مـ
الـــــــــــــتـــــــــــــيـــــــــــــفـــــــــــــود، االلـــــــــــــــتـــــــــــــــهـــــــــــــــاب الــــــــــكــــــــــبــــــــــدي 

الفريويس.
 دبي À اإلمارات اليوم

 إلى القائمة مرض »سارس كوف À .»2 أرشيفية
ً
»الصحة« أضافت أيضا

حظر األعمال تحت أشعة الشمس وفي 
 من 15 يونيو

ً
األماكن المكشوفة اعتبارا

تـــــــــطـــــــــّبـــــــــق وزارة املــــــــــــــــــــــــــــــوارد الـــــــبـــــــشـــــــريـــــــة 
والــــــتــــــوطــــــني، اعــــــتــــــبــــــاراً مــــــن مــنــتــصــف 
يــــونــــيــــو الــــــــجــــــــاري، قــــــــــرار حــــظــــر تــــأديــــة 
األعمال التي تؤدى تحت الشمس 
ويف األمــاكــن املكشوفة مــن الساعة 
الــثــانــيــة عــشــرة والــنــصــف ظـــهـــراً وإىل 
الــــســــاعــــة الــــثــــالــــثــــة مـــــن بــــعــــد الـــظـــهـــر، 

وذلك حتى 15 سبتمر املقبل. 
ويأيت تطبيق القرار الصادر عن 
وزيـــــــــر املــــــــــــوارد الــــبــــشــــريــــة والــــتــــوطــــني، 
نـــــــاصـــــــر بـــــــــن ثـــــــــــاين الــــــــهــــــــامــــــــي، يف ظـــل 
االلـــــــتـــــــزام الــــكــــبــــري مــــــن قــــبــــل أصــــحــــاب 
الــــــــعــــــــمــــــــل عــــــــــــى امــــــــــــــتــــــــــــــداد الــــــــســــــــنــــــــوات 
ــــيـــــة، نـــتـــيـــجـــة الـــــوعـــــي واإلدراك  املـــــاضـ
ــــيـــــة الــــــــقــــــــرار يف الـــــحـــــفـــــاظ صــحــة  ألهـــــمـ
ــــهـــــم  ــبـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ وســــــــــــامــــــــــــة الــــــــــعــــــــــمــــــــــال، وتـــــجـ
املــــــخــــــاطــــــر الــــــتــــــي قــــــــد يـــــتـــــعـــــرضـــــون لـــهـــا 
خال أداء أعمالهم يف وقت الحظر 
الــــــــــــذي يــــشــــهــــد ارتــــــــفــــــــاعــــــــاً يف درجــــــــــات 

الحرارة يف كل عام.
ومـــــــن املـــــقـــــرر اســــتــــثــــنــــاء األعــــمــــال 
الـــتـــي يــتــحــتــم فــيــهــا، ألســـبـــاب فــنــيــة، 
ــــرار الــــعــــمــــل دون تـــــوقـــــف مــن  ــــمــ ــــتــ اســ
فـــــــــــــرتة الـــــــحـــــــظـــــــر املــــــــنــــــــصــــــــوص عــــلــــيــــهــــا، 
شـــريـــطـــة أن يـــلـــتـــزم صــــاحــــب الــعــمــل 
بـــــــتـــــــوفـــــــري مــــــــــــــاء الــــــــــشــــــــــرب الــــــــــــبــــــــــــارد بــــمــــا 

يتناسب وعدد العاملني، وشروط 
الـــــــــــــســـــــــــــامـــــــــــــة والـــــــــــــصـــــــــــــحـــــــــــــة الـــــــــــعـــــــــــامـــــــــــة، 
ووســــــــــــائــــــــــــل ومــــــــــــــــــــواد اإلرواء، مــــثــــل 
األمــــــــاح والـــلـــيـــمـــون وغــــريهــــمــــا، مــمــا 
هــــــــــــــــو مــــــــعــــــــتــــــــمــــــــد لــــــــــاســــــــــتــــــــــعــــــــــمــــــــــال مــــــن 
الـــــــســـــــلـــــــطـــــــات املــــــحــــــلــــــيــــــة يف الـــــــــــدولـــــــــــة، 
إضافة توفري اإلسعافات األولية يف 
مـــوقـــع الـــعـــمـــل، إىل جـــانـــب االلـــتـــزام 
بــــــتــــــطــــــبــــــيــــــق الـــــــــــتـــــــــــدابـــــــــــري واإلجــــــــــــــــــــــــــــــــراءات 
االحرتازية للحد من تفيش فريوس 

كورونا )كوفيد-19(. 
وألـــــــزم الــــقــــرار أصــــحــــاب الــعــمــل 
الـــــذيـــــن يــــقــــومــــون بــتــشــغــيــل الـــعـــمـــال 
بأن يوفروا لهم مكاناً مظلاً للراحة 

خال فرتة توقفهم عن العمل. 
وبموجب القرار، فإن ساعات 
الــــــــــــعــــــــــــمــــــــــــل الــــــــــــيــــــــــــومــــــــــــيــــــــــــة يف فــــــــرتتــــــــيــــــــهــــــــا 
الصباحية واملسائية أو يف أي منهما 
ال تتجاوز ثماين ساعات عمل، ويف 
حالة قيام العامل بالعمل أكر من 
ذلك خال الـ24 ساعة، فإن الزيادة 
تعد عماً إضافياً، يتقاىض العامل 
عــنــهــا أجـــــراً إضـــافـــيـــاً، حــســب أحــكــام 

قانون تنظيم عاقات العمل.
وتـــعـــاقـــب كــــل مـــنـــشـــأة ال تــلــتــزم 
بــــتــــطــــبــــيــــق أحـــــــــكـــــــــام وشـــــــــــــــــروط الـــــــقـــــــرار 

بغرامة قدرها 5000 درهم عن كل 
عامل، وبحد أقىص 50 ألف درهم 
يف حـــــال تـــعـــدد الـــعـــمـــال الــــذيــــن يــتــم 
تــــشــــغــــيــــلــــهــــم خــــــــــــال فــــــــــــرتة الـــــحـــــظـــــر، 
إضـــــــــافـــــــــة إىل إيـــــــــقـــــــــاف مــــــلــــــف املـــــنـــــشـــــأة 
املخالفة، أو خفض درجة تصنيفها 
يف نـــظـــام تــصــنــيــف املـــنـــشـــآت املــعــتــمــد 
لدى الــوزارة، وذلــك بناًء عى مدى 

جسامة املخالفة املرتكبة. 
وتـــرصـــد الــــــوزارة املــخــالــفــات عن 
ــــة عــــــــــــــدة، مـــن  ــ ــيـ ــ ــ ــــابـ ــ طـــــــريـــــــق أدوات رقـ
ضــــمــــنــــهــــا الـــــــبـــــــاغـــــــات الـــــــــــــــــــــواردة ملــــركــــز 
االتــــــــصــــــــال املــــــــجــــــــاين، والـــــــتـــــــي تـــتـــحـــقـــق 
مـــــنـــــهـــــا الـــــــــــــــــــــــــوزارة قــــــبــــــل إقـــــــــــــرارهـــــــــــــا عـــى 
املــنــشــأة، وللمنشأة الــحــق بالتظلم 
خــــــــــال 30 يـــــــومـــــــاً مـــــــن تـــــــاريـــــــخ فـــــرض 
املــخــالــفــة، وذلـــــك مـــن خــــال تــقــديــم 
ــــنـــــدات، تــتــم  ــــتـ ــــاملـــــسـ طــــلــــب مــــشــــفــــوع بـ
دراسته من قبل لجنة خاصة للبت 

فيه بشكل نهايئ. 
ودعــــــــــــــــت املــــــجــــــتــــــمــــــع إىل تـــــقـــــديـــــم 
الباغات عن طريق مركز االتصال 
عــى الــرقــم 80060، ملــا لــه مــن دور 
يف تـــعـــزيـــز الـــشـــراكـــة مــــع املــجــتــمــع يف 

الرقابة عى تطبيق القرار.  
دبي À اإلمارات اليوم 
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أفــــــــادت هـــيـــئـــة الــــطــــرق واملــــــواصــــــات يف 
دبي بأنها لم تسجل مخالفات بحق 
ركـــــــــــــــاب املــــــــــــواصــــــــــــات الـــــــعـــــــامـــــــة تــــتــــعــــلــــق 
بــاإلخــال بتنفيذ اإلجـــراءات الوقائية 
املـــــــــــــــطـــــــــــــــبـــــــــــــــقـــــــــــــــة لــــــــــــــلــــــــــــــحــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــــــن انــــــــــــــتــــــــــــــشــــــــــــــار 
»كــــــــــــوفــــــــــــيــــــــــــد-19«، مـــــــــؤكـــــــــدة أن نــــســــبــــة 
االلتزام باإلجراءات الصحية املطبقة 
يف وسائل النقل واملواصات العامة 
مــــــرتــــــفــــــعــــــة ألقـــــــــــــى درجــــــــــــــــــــة، حـــــــتـــــــى يف 
األيام األخرية التي شهدت ارتفاعاً يف 
عــــــــــددهــــــــــم، بـــــســـــبـــــب عــــــــــــــودة األنـــــشـــــطـــــة 
االقــــــــــتــــــــــصــــــــــاديــــــــــة والــــــــــــــــــــــــــــــــدوام مــــــــــــن مــــــقــــــار 

العمل.
ورداً عـــــــــى ســـــــــــــــؤال لــــــــــــــ»اإلمـــــــــــــارات 
اليوم« عن أهم ما رصدته الهيئة من 
اخــــــــــــراقــــــــــــات لـــــــــــــإجـــــــــــــراءات والـــــــقـــــــوانـــــــن 
املــــــــــعــــــــــمــــــــــول بـــــــــــهـــــــــــا، ارتـــــــــكـــــــــبـــــــــهـــــــــا الـــــــــــركـــــــــــاب 
واســــــتــــــحــــــقــــــوا عــــلــــيــــهــــا املـــــخـــــالـــــفـــــة خـــــال 
الــــــــشــــــــهــــــــريــــــــن املــــــــــاضــــــــــيــــــــــن، قـــــــــــــــال املــــــــديــــــــر 
التنفيذي ملؤسسة املواصات العامة 
يف هيئة الطرق واملــواصــات يف دبي، 
أحمد هاشم بهروزيان، إن »العماء 
ــــاً وإدراكــــــــــــــــــــــــــاً لــــــــضــــــــرورة  ــــمــ ــــهــ ــــفــ أظــــــــــهــــــــــروا تــ
الــتــزامــهــم بــــاإلجــــراءات املــعــمــول بــهــا، 
حـــــــــــــرصـــــــــــــاً عـــــــــــــى ســــــــامــــــــتــــــــهــــــــم وحـــــــمـــــــايـــــــة 

املصلحة العامة«.
وعن تقييمه ملستوى وعي ركاب 
املـــــواصـــــات الـــعـــامـــة يف هـــــذه الـــظـــروف 
ــــيــــــة، اعـــــــتـــــــر بــــــــهــــــــروزيــــــــان أن  ــــائــ ــنــ ــ ــثــ ــ ــتــ ــ االســ

الوعي وااللتزام لدى العماء وأفراد 
املجتمع باتباع التعليمات يــرجــع إىل 
أمرين، األول حجم الجهود املبذولة 
يف رفـــــــــــــع مـــــــســـــــتـــــــوى الــــــــــوعــــــــــي لــــــديــــــهــــــم، 
والـــوصـــول إلــيــهــم عــر شــتــى الــوســائــل 
مــن خــال رســائــل توعوية وتحذيرية 
واضحة، تفسر اإلجراءات االحرازية 
املــــطــــبــــقــــة بــــشــــكــــل كــــــامــــــل ومـــــتـــــواصـــــل، 
ــــا األمــــــــــــــــر الــــــــــثــــــــــاين يـــــتـــــعـــــلـــــق بــــحــــجــــم  ــــمــ ــيــ ــ فــ
ونــــوعــــيــــة املــــتــــابــــعــــة والـــــرقـــــابـــــة الـــيـــومـــيـــة 
التي يجريها كــادر ميداين ضخم من 

املـــشـــرفـــن واملـــفـــتـــشـــن، يــنــتــشــر يف كــل 
مــــــــــواقــــــــــع تـــــــقـــــــديـــــــم خــــــــــدمــــــــــات الـــــهـــــيـــــئـــــة، 
لــضــمــان تــطــبــيــق اإلجــــــراءات وااللـــتـــزام 

بها كاملة.
وتـــــابـــــع: »الـــهـــيـــئـــة كـــثـــفـــت حــمــات 
توعية مستخدمي وسائل املواصات 
الـــــــعـــــــامـــــــة، لـــــيـــــس فـــــقـــــط عـــــــر املــــنــــصــــات 
الـــــــــــــرقـــــــــــــمـــــــــــــيـــــــــــــة ووســـــــــــــــــــــــائـــــــــــــــــــــــل الـــــــــــــتـــــــــــــواصـــــــــــــل 
االجتماعي، بل من خال الشاشات 
اإللــكــرونــيــة املـــوجـــودة يف الــقــطــارات، 
ويف الحافات، ويف مواقع محطات 

املرو والحافات، وذلك بأربع لغات 
رئـــيـــســـة، إضـــافـــة إىل وضــــع مـــا ال يقل 
عــــــن 180 ألــــــــف مــــلــــصــــق تـــــــوعـــــــوي، تــم 
توزيعها يف محطات املرو والحافات 
ووســــــائــــــل الــــنــــقــــل الــــبــــحــــري ومــــركــــبــــات 

األجرة وعى متنها«.
وأشــــــــار إىل الــــــــدور املــــهــــم لــلــطــاقــم 
الــــــــكــــــــبــــــــري مـــــــــــن املـــــــــشـــــــــرفـــــــــن واملـــــــــرشـــــــــديـــــــــن 
ــــذ  ــ ــيـ ــ ــ ــــفـ ــ ــنـ ــ ــ واملــــــــــــفــــــــــــتــــــــــــشــــــــــــن يف مـــــــــــتـــــــــــابـــــــــــعـــــــــــة تـ
اإلجـــراءات، بالتنسيق مع إدارة أمن 
املـــــــــواصـــــــــات يف شــــــرطــــــة دبـــــــــــي، وذلـــــــك 

لضمان االنضباط، والتعامل مع أي 
حاالت غري ملتزمة.

وأكــــــــــــــــــــــــد  بــــــــــــهــــــــــــروزيــــــــــــان أن الــــــــفــــــــرة 
املــــاضــــيــــة لـــــم تـــشـــهـــد أي حــــــــاالت تـــذكـــر 
ــــخــــــرق الـــــــقـــــــوانـــــــن، بــــاســــتــــثــــنــــاء نـــســـبـــة  لــ

ضــــئــــيــــلــــة جـــــــــــداً مـــــــن الــــــــركــــــــاب الـــــــذيـــــــن ال 
يـــــــــرتـــــــــدون الـــــــكـــــــمـــــــامـــــــات، والـــــــــذيـــــــــن يـــتـــم 
منعهم من دخول مواقع املواصات 
الـــــــعـــــــامـــــــة، وبـــــــالـــــــتـــــــايل ال يـــــــوجـــــــد ســـبـــب 

لتسجيل مخالفات بحقهم. 

»طرق دبي« أكدت التزامهم بإجراءات الحد من »كورونا«

هنادي أبونعمة À دبي

صفر مخالفات لركاب المواصالت 
ين الماضيين العامة في الشهر

8 إجراءات احترازية لتأدية 
»إمسات«

األولى من نوعها في »الشرق األوسط«

 
ً
»التغير المناخي« تسجل نجاحا
لتجارب زراعة األرز في اإلمارات

أعلنت وزارة الربية والتعليم موعد 
ــــبـــــارات الـــنـــهـــائـــيـــة لــطــلــبــة  ــــتـ انــــطــــاق االخـ
الــــصــــف الــــثــــاين عـــشـــر لـــلـــعـــام الـــــــدرايس 
2019-2020، لــلــمــدارس الحكومية 
والخاصة املطبقة ملنهاج وزارة الربية 
والــــــــتــــــــعــــــــلــــــــيــــــــم، مــــــــــــن خـــــــــــــــال مـــــنـــــظـــــومـــــة 
ــــيــــــو،  ــــونــ الــــــتــــــعــــــلــــــم عــــــــــن بــــــــعــــــــد، يف 21 يــ
وتــســتــمــر حـــتـــى 29 مـــن الـــشـــهـــر ذاتــــه، 
فــيــمــا مــــن املــــقــــرر اإلعـــــــان عــــن جـــــداول 
االخــتــبــارات وبقية التفاصيل األخــرى 

قبل أسبوعن من انطاقها.
ــــبــــــة الـــــــــثـــــــــاين عــــشــــر  ــــلــ ويــــــســــــتــــــأنــــــف طــ
اختبار اإلمارات القيايس )إمسات( يف 
ــيــــــو إىل  ــ ــــونــ الــــــــفــــــــرة مــــــــن الــــــتــــــاســــــع مــــــــن يــ
الــــــثــــــامــــــن مــــــــن يـــــولـــــيـــــو املـــــقـــــبـــــل يف املــــــــــواد 
األربــــــــــــــــــــع األســــــــــاســــــــــيــــــــــة، وهـــــــــــــــــي: الـــــلـــــغـــــة 
اإلنـــــــــجـــــــــلـــــــــيـــــــــزيـــــــــة، والـــــــــلـــــــــغـــــــــة الـــــــعـــــــربـــــــيـــــــة، 
والــــــــــريــــــــــاضــــــــــيــــــــــات، والـــــــــفـــــــــيـــــــــزيـــــــــاء، وفـــــــق 
ضوابط وإجراءات وقائية واحرازية. 
وزادت وزارة الـــربـــيـــة والــتــعــلــيــم 
عـــــــــــــدد املـــــــــــراكـــــــــــز املــــــخــــــصــــــصــــــة لــــــــــه يف كــــل 
إمـــــــــارة، ويف حــــــال عــــــدم تــــوافــــر مــقــعــد 
للطالب ضمن نطاق إمــارتــه، فعليه 
االنـــتـــظـــار حـــتـــى الــجــلــســة الـــتـــي تــلــيــهــا، 

وذلــــك حــرصــاً عــى مــصــلــحــة وســامــة 
وراحــــــــــــــــــــة الـــــــطـــــــلـــــــبـــــــة، وســــــــــاســــــــــة تـــــــأديـــــــة 
اختبار اإلمارات القيايس »إمسات«.

وحددت الوزارة ثمانية إجراءات 
احــــرازيــــة لـــتـــأديـــة اخـــتـــبـــار »إمــــســــات«، 
هـــــــي: ارتــــــــــــداء الــــكــــمــــامــــة والـــــقـــــفـــــاز قــبــل 
دخــــــول الـــطـــالـــب إىل مـــركـــز االخـــتـــبـــار، 
وقياس حــرارة الطالب، ومــروره من 
أمــــام الــكــامــريا الـــحـــراريـــة، وأي طــالــب 
ســــــتــــــظــــــهــــــر عـــــــلـــــــيـــــــه أعــــــــــــــــــــــــراض مـــــشـــــابـــــهـــــة 
ألعـــــــراض فــــــريوس كــــورونــــا املــســتــجــد، 
ــــنـــــع مــــــــن دخـــــــــــــول قـــــــاعـــــــة االخــــــتــــــبــــــار،  يـــــمـ
ويجب إحضار الهوية الوطنية، حتى 
وإن كـــانـــت مــنــتــهــيــة الـــصـــاحـــيـــة، كــمــا 

سيتم قبول الهوية الرقمية.
ومــــنــــعــــت الــــــــــــوزارة اصــــطــــحــــاب أي 
مـــن أفــــــراد األســــــرة إىل مـــركـــز االخـــتـــبـــار 
نـــــهـــــائـــــيـــــاً، وال يــــســــمــــح ألفـــــــــــــراد األســـــــــرة 

بالوجود يف قاعات االنتظار. 
وكـــانـــت الــــــوزارة نــفــذت عــــدداً من 
االخـــتـــبـــارات املــركــزيــة يف مــايــو املـــايض، 
ويـــخـــضـــع حـــالـــيـــاً طـــلـــبـــة الـــصـــفـــوف مــن 
الـــــــرابـــــــع إىل الـــــــــــــ11 الخــــــتــــــبــــــارات قـــصـــرية 
مــــركــــزيــــة، خـــــال الــــفــــرة مــــن 31 مــايــو 
إىل الــرابــع مــن يونيو 2020، للفصل 

الدرايس الجاري.

الـــــــــتـــــــــغـــــــــري املـــــــنـــــــاخـــــــي  ســـــــجـــــــلـــــــت وزارة 
والـــــــــبـــــــــيـــــــــئـــــــــة، بـــــــــالـــــــــتـــــــــعـــــــــاون مــــــــــــع إدارة 
ــــابـــــعـــــة لـــــــــــوزارة  ــتـ ــ ــــيـــــة الـ ــــفـ ــــريـ ــتــــنــــمــــيــــة الـ الــ
الزراعة واألغذية والشؤون الريفية 
ــــيـــــة،  ــــنـــــوبـ ــــة كــــــــوريــــــــا الـــــجـ ــــوريــ ــــهــ ــــمــ يف جــ
وجـــــــــــــامـــــــــــــعـــــــــــــة اإلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات، نـــــــــجـــــــــاحـــــــــاً 
لــــلــــتــــجــــارب األولــــــيــــــة لــــــزراعــــــة أصــــنــــاف 
مـــــــــن األرز يف الـــــبـــــيـــــئـــــة الــــــصــــــحــــــراويــــــة 
لـــدولـــة اإلمـــــــــارات، وتـــحـــت الـــظـــروف 

الحقلية الواقعية.
وتــــــــــعــــــــــد تــــــــــــجــــــــــــارب زراعــــــــــــــــــــــــة األزر 
اإلماراتية الكورية يف بيئة صحراوية 
األوىل من نوعها يف منطقة الشرق 

األوسط.
وأكـــــــــــــــــد وزيـــــــــــــــــر الـــــــتـــــــغـــــــري املــــــنــــــاخــــــي 
ــــــاين بـــــن أحـــمـــد  ــــتـــــور ثـ والــــبــــيــــئــــة، الـــــدكـ
ــــتــــــدامــــــة  الــــــــــــزيــــــــــــودي، أن تــــحــــقــــيــــق اســ

الـــــــــــــــــغـــــــــــــــــذاء، وضـــــــــــــمـــــــــــــان اســـــــــتـــــــــمـــــــــراريـــــــــة 
ساسل اإلمداد، وتعزيز املنظومة 
الـــبـــحـــثـــيـــة واالبـــــتـــــكـــــاريـــــة يف الــــــدولــــــة، 
تــمــثــل مــجــمــوعــة مـــن أهــــم األهـــــداف 
االســـراتـــيـــجـــيـــة لـــــلـــــوزارة، لـــــذا يــجــري 
الـــــــــــــــعـــــــــــــــمـــــــــــــــل عــــــــــــــــــــــى تـــــــــــنـــــــــــفـــــــــــيـــــــــــذ بـــــــــــــــرامـــــــــــــــج 
ومــــشــــروعــــات تـــضـــمـــن تــحــقــيــق هـــذه 
األهــــداف، بــمــا يــواكــب مستهدفات 
الدولة وتوجيهات ورؤية قيادتها.

وأشـــــــار إىل أن مــــشــــروع تــجــربــة 
زراعــــــــــــــة األزر يف بــــيــــئــــة الــــــــدولــــــــة يـــــأيت 
ضــمــن ســعــي الـــــوزارة لتحقيق هــذه 
األهــــــــــداف االســــراتــــيــــجــــيــــة، وتــــعــــزيــــزاً 
لــلــتــعــاون الــــدويل، واالســتــفــادة من 
الـــــــتـــــــجـــــــارب الـــــنـــــاجـــــحـــــة واملـــــنـــــظـــــومـــــات 

البحثية العاملية.
وقـــــــــــال خـــــــــال مــــقــــابــــلــــة أجــــرتــــهــــا 

مـــــــــعـــــــــه وكــــــــــــــالــــــــــــــة أنــــــــــــــبــــــــــــــاء وتــــــــلــــــــفــــــــزيــــــــون 
»بــــــــــــــلــــــــــــــومــــــــــــــبــــــــــــــريغ اإلخــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــاري«، إن 
»املـــــــــــشـــــــــــروع الـــــتـــــجـــــريـــــبـــــي الــــــــــــــذي يـــعـــد 
األول مـــن نــوعــه يف مــنــطــقــة الــشــرق 
األوســــــــــــــط ســــيــــحــــقــــق مـــــجـــــمـــــوعـــــة مـــن 
األهــــــــــداف املـــهـــمـــة يــــــأيت يف مــقــدمــتــهــا 
ــــبـــــحـــــث الـــعـــلـــمـــي  تـــــعـــــزيـــــز مــــنــــظــــومــــة الـ
واالبـــتـــكـــار والـــتـــجـــارب الــتــطــبــيــقــيــة يف 
الــــــــــــــــــــــــدولــــــــــــــــــــــــة، إذ ســــــــــــيــــــــــــوفــــــــــــر قــــــــــــاعــــــــــــدة 
معلوماتية يمكن االســتــفــادة منها 
يف إطــــــاق الـــعـــديـــد مــــن املـــشـــروعـــات 
ــــة املــــتــــعــــلــــقــــة  ــيــ ــ ــــقــ ــيــ ــ ــبــ ــ ــــطــ ــتــ ــ ــيــــــة والــ ــ ــثــ ــ ــــحــ ــبــ ــ الــ
بــــالــــزراعــــة والــــغــــذاء مــســتــقــبــاً، كــمــا 
سيستفيد منها الطلبة والباحثون 
واملـــــخـــــتـــــصـــــون يف هـــــــــذه املــــــــجــــــــاالت يف 

الدولة«.
دبي À اإلمارات اليوم

 من االختبارات المركزية الشهر 
ً
الوزارة نفذت عددا

الماضي. À من المصدر

21
يونيو بدء 

اختبارات نهاية 
العام للصف

الـ 12
أمين الجمال À دبي

توجيهات
4

شددت وزارة التربية 
والتعليم على ضرورة 

االلتزام بأربعة توجيهات 
أثناء أداء االختبار، هي أن 

كل سؤال مقيد بزمن 
محدد يظهر بجانب 

السؤال، وعلى الطلبة 
التأكد من إجابة السؤال 

قبل االنتقال إلى السؤال 
التالي، وقبل انتهاء 

الوقت المحدد لإلجابة، 
وعند انتهاء الزمن 

المخصص للسؤال ال 
يمكن اإلجابة عليه، ويجب 

االنتقال إلى السؤال 
التالي مباشرة، وعند 

انتقال الطالب للسؤال 
التالي ال يمكن العودة 

إلى السؤال السابق.

أحمد بهروزيان:

»فريق ضخم من المفتشين والمرشدين أسهم في 
انضباط الركاب«.

180
ألف ملصق تحذيري 
وتوعوي للتنبيه إلى 

ضرورة االلتزام 
باإلجراءات 

االحترازية.

الهيئة كثفت حمالت توعية مستخدمي وسائل المواصالت العامة. À من المصدر

التدابير االحترازية
بدأت هيئة الطرق والمواصالت في دبي في مارس الماضي 

بتطبيق مجموعة من التدابير االحترازية في وسائل ومرافق 
المواصالت العامة ومركبات األجرة، وذلك في أعقاب انتشار 

جائحة فيروس كورونا المستجد. 
وتضمنت التدابير التحكم في عدد ركاب مترو دبي وحافالت 

المواصالت العامة في كل رحلة، للحفاظ على مسافة آمنة بين 
الركاب، كما أغلقت المحطات المكيفة المخصصة النتظار 

الحافالت. 
وشملت اإلجراءات التحكم بفتح أبواب الحافالت من قبل 

السائق، بحيث تفتح األبواب األمامية والوسطى للحافلة، على 
، وكذلك تحديد عدد ركاب 

ً
أن يبقى الباب الخلفي للحافلة مغلقا

مركبات األجرة بشخصين فقط في كل مركبة، على أن يجلسوا 
في المقعد الخلفي، إضافة إلى وضع فواصل من مادة 
بالستيكية بين السائق في المنطقة األمامية من المركبة 

والركاب في المقعد الخلفي.

الزيودي يتابع المشروع التجريبي الذي 
يعد األول من نوعه في منطقة الشرق 

األوسط.  À من المصدر 
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أكد مدير عام شرطة أبوظبي، اللواء 
مــكــتــوم الـــشـــريـــفـــي، أن هـــنـــاك الـــتـــزامـــاً 
مــــــن املــــجــــتــــمــــع بــــــــــاإلجــــــــــراءات الــــوقــــائــــيــــة 
واألنظمة املعمول بها، بنسبة تفوق 

الـ%90.
وقــــــــــــــــــال الــــــــشــــــــريــــــــفــــــــي إنــــــــــــــه قـــــــــــد يــــتــــم 
تــمــديــد قــــرار حــظــر الــتــنــقــل، الــــذي بــدأ 
العمل بــه أمـــس، إىل أيـــام أو أسبوع 
آخــــــــــــر، بـــــــنـــــــاًء عـــــــى املـــــعـــــطـــــيـــــات ونــــتــــائــــج 
ــــتـــــي يــتــم  املـــــســـــح الــــوطــــنــــي واألعـــــــمـــــــال الـ
إنجازها، وقــرار لجنة إدارة الطوارئ 
واألزمــــــــــات والـــــــكـــــــوارث، الـــنـــاجـــمـــة عــن 
جــــائــــحــــة كـــــــورونـــــــا يف إمـــــــــــارة أبــــوظــــبــــي، 
مــشــراً إىل أنــه سيتم تسهيل وصــول 
املـــــــســـــــافـــــــريـــــــن إىل مـــــــــــطـــــــــــارات الـــــــــدولـــــــــة، 
ــــلـــــحـــــاالت  ــــة لـ ــ ــــركـ ــ ــــحـ ــ ــــــح الـ ــــاريـ ــ ــــــصـ ومـــــــنـــــــح تـ
اإلنسانية واملرضية، حسب الحاالت 

الضرورية.
وأكـــــد أهـــمـــيـــة تـــعـــاون األفـــــــراد مــع 

ــــهـــــود املـــــبـــــذولـــــة ملــــكــــافــــحــــة فــــــروس  الـــــجـ
كـــــــــــورونـــــــــــا )كــــــــــــوفــــــــــــيــــــــــــد-19(، وااللـــــــــــتـــــــــــزام 
بــالــتــعــلــيــمــات واإلجــــــــراءات االحـــرازيـــة 

خالل هذه الفرة. 
إىل ذلـــك، بـــدت الــطــرق الــرئــيــســة 
الرابطة بني أبوظبي ـ دبي، وأبوظبي 
ــــطــــــرق املــــــؤديــــــة إىل  ــــعــــــني، وأيــــــضــــــاً الــ ـ الــ
مدينة الظفرة، يف االتجاهني، صباح 
ــــبـــــات  ــــيـــــة تـــــمـــــامـــــاً مــــــن املـــــركـ أمــــــــــس، خـــــالـ
للمرة األوىل، وذلــك مع بــدء تفعيل 
قــــــــــــرار حـــــظـــــر تــــنــــقــــل األفــــــــــــــــراد بـــــــني مـــــدن 
إمـــــــــــــارة أبـــــوظـــــبـــــي الــــــــثــــــــالث: )أبـــــوظـــــبـــــي، 
الـــــعـــــني، الـــــظـــــفـــــرة(، وأيــــــضــــــاً مـــــن وإىل 
إمـــــــــــــارة أبــــــوظــــــبــــــي، وهـــــــــي الـــــــطـــــــرق الــــتــــي 
تشهد عادة كثافة مرورية، خصوصاً 

يف ساعات الذروة.
ومــــــــــــــــن جــــــهــــــتــــــهــــــا أقــــــــــــامــــــــــــت شــــــرطــــــة 
أبوظبي 12 نقطة أمنية عى مداخل 
ومخارج املدن التابعة لإلمارة، دعماً 
ملــشــروع املــســح الــوطــنــي للتغلب عى 
فـــــــــــروس »كـــــــــــورونـــــــــــا«، وتــــطــــبــــيــــق قـــــــرار 

حظر تنقل األفــراد بني مدن اإلمــارة، 
وكذا من وإىل إمارة أبوظبي، محذرة 
أصــــحــــاب املـــركـــبـــات مــــن مــخــالــفــة قــــرار 

الــحــظــر، إذ ســيــتــم تطبيق الــعــقــوبــات 
املــقــررة عــى املــخــالــفــني، منبهة إىل أن 
غــــــرامــــــة مــــخــــالــــفــــة حــــظــــر الــــتــــنــــقــــل تــبــلــغ 

3000 درهم.
وأكـــــــــــــــــدت أن حــــــظــــــر الـــــتـــــنـــــقـــــل بـــني 
مــدن إمـــارة أبوظبي، قاصر عــى منع 
الــــحــــركــــة مـــــن مـــديـــنـــة إىل أخـــــــــرى، أمـــا 
ــــقــــــل بـــــــــني املـــــــنـــــــاطـــــــق الـــــــداخـــــــلـــــــيـــــــة يف  ــنــ ــ ــتــ ــ الــ
ــــه مـــع  ــ املـــــديـــــنـــــة الـــــــــواحـــــــــدة فــــمــــســــمــــوح بـ
ــــار االلـــــــتـــــــزام بـــرنـــامـــج  ــبـ ــ ــتـ ــ األخـــــــــذ يف االعـ
الـــتـــعـــقـــيـــم الــــوطــــنــــي، حــــســــب املــــواعــــيــــد 
املـــــــــــــقـــــــــــــررة مـــــــــــن الــــــــــعــــــــــاشــــــــــرة مـــــــــــســـــــــــاًء إىل 

السادسة صباحاً.
وقــــــــــــــــــال مـــــــــوظـــــــــفـــــــــون يـــــــقـــــــطـــــــنـــــــون يف 
مــــــــديــــــــنــــــــة ومــــــــــقــــــــــر عــــــمــــــلــــــهــــــم يف مــــــديــــــنــــــة 
أخــــــــــــــــــــــــــرى، إنـــــــــــهـــــــــــم لـــــــــــــم يـــــــــتـــــــــوجـــــــــهـــــــــوا إىل 
أعــمــالــهــم أمــــس، الـــتـــزامـــاً بـــقـــرار حظر 
الــــــتــــــنــــــقــــــل، مـــــتـــــســـــائـــــلـــــني هـــــــــل يـــمـــكـــنـــهـــم 

التنقل من خالل بطاقة العمل؟
مــــــــــــــــن جــــــــــانــــــــــبــــــــــهــــــــــا أكـــــــــــــــــــــــــــدت شـــــــــرطـــــــــة 
أبــــوظــــبــــي أن قــــــــرار حــــظــــر الـــتـــنـــقـــل جــــاء 

لـــلـــحـــد مـــــن انــــتــــشــــار فـــــــروس كـــــورونـــــا، 
وعى الجميع االلتزام به ملدة أسبوع 
ملــصــلــحــة املــجــتــمــع، مــشــددة عــى أنــهــا 
ســتــكــون حــازمــة يف تطبيق قـــرار حظر 
التنقل، داعية األفراد الذين يعملون 
يف مـــــديـــــنـــــة ويـــــقـــــطـــــنـــــون يف أخــــــــــــرى إىل 
االلــتــزام بــعــدم التنقل واالســتــقــرار يف 
مـــديـــنـــة واحــــــــدة، خـــــالل أســــبــــوع حــظــر 
التنقل، خصوصاً أن دوام املوظفني 
يف الفرة الحالية ليس مطبقاً بنسبة 

 .%100
وأعــــلــــنــــت شــــرطــــة أبــــوظــــبــــي تـــوفـــر 
ــــاريــــــح لــــلــــتــــنــــقــــل بـــــــني مـــــــــدن اإلمـــــــــــارة  تــــــصــ
والــــــــــــخــــــــــــروج مـــــنـــــهـــــا خــــــــــــالل فــــــــــــرة حـــظـــر 
الــــتــــنــــقــــل مـــــــن خـــــــــالل »نـــــــظـــــــام تــــصــــاريــــح 
الـــــــحـــــــركـــــــة - أبـــــــــوظـــــــــبـــــــــي«، عـــــــــى املــــــوقــــــع 
اإللــــكــــروين لــشــرطــة أبـــوظـــبـــي، داعــيــة 
الــــــجــــــمــــــهــــــور إىل االلـــــــــــتـــــــــــزام بــــــــالــــــــقــــــــرارات 
الـــــــــــــــصـــــــــــــــادرة عـــــــــــن الـــــــــجـــــــــهـــــــــات املـــــخـــــتـــــصـــــة 
ومــراعــاة التوقيتات املــحــددة لرنامج 
التعقيم الوطني داخل مدن اإلمارة.

القرار يسمح بحرية 
التنقل الداخلية في 

المدينة الواحدة.

شرطة أبوظبي حذرت 
أصحاب المركبات من 

مخالفة القرار.

الطرق المؤدية إليها خالية من المركبات للمرة األولى

أحمد عابد À أبوظبي

شرطة أبوظبي ترصد المخالفين لحظر التنقل بـ12 نقطة أمنية. À تصوير: إريك أرازاس

تعزيز حملة 
المسح الوطني

أعلنت لجنة إدارة 
الطوارئ واألزمات 

والكوارث الناجمة عن 
جائحة كورونا في إمارة 

أبوظبي مع شرطة 
أبوظبي ودائرة الصحة، 

عن حظر التنقل من وإلى 
اإلمارة وبين مدنها 

)أبوظبي والعين 
 من أمس 

ً
والظفرة( اعتبارا
ولمدة أسبوع.

ويشمل الحظر جميع 
سكان اإلمارة، ويستثنى 
بتصريح خاص الموظفون 
في القطاعات الحيوية 

وأصحاب األمراض 
المزمنة.

أفــــــــــــاد قـــــــائـــــــد عــــــــــام الـــــــــدفـــــــــاع املــــــــــدين، 
ــــــور جــــــاســــــم مـــحـــمـــد  ــتـ ــ ــ ــــــدكـ الــــــــلــــــــواء الـ
املــــــــــــرزوقــــــــــــي، بـــــــــــأن حـــــمـــــلـــــة »داركـــــــــــــم 
ــيــــادة  ــــتـــــي أطـــلـــقـــتـــهـــا الــــقــ أمـــــــانـــــــة«، الـ
الـــعـــامـــة لـــلـــدفـــاع املـــــــدين، أســهــمــت 
يف خــــــفــــــض نـــــســـــبـــــة حــــــــرائــــــــق املــــــبــــــاين 
واملنشآت يف الدولة خالل األشهر 
الـــــــــــعـــــــــــام  مــــــــــــــــن  الــــــــــخــــــــــمــــــــــســــــــــة األوىل 
الـــجـــاري، بــنــســبــة 36.4% مــقــارنــة 
بــــمــــا كــــانــــت عـــلـــيـــه يف الـــــفـــــرة ذاتــــهــــا 

من العام املايض.
واستمرت الحملة عى مدار 
ـــتــــى  خــــــمــــــســــــة أشــــــــهــــــــر مــــــــــن يـــــــنـــــــايـــــــر حـ
مــايــو، وتــضــمــنــت مــبــادرات فرعية 
عـــدة، تــتــمــثــل يف »ثــقــافــة الــتــعــامــل 
ــــتـــــعـــــريـــــف بـــطـــرق  مــــــع الـــــحـــــريـــــق« والـ
اإلخــــــــــــــالء، واإلجــــــــــــــــــــراءات الــــــواجــــــب 
ــــنـــــزل،  اتــــبــــاعــــهــــا لــــضــــمــــان ســـــالمـــــة املـ
وطــــــــــــــــــــــــــرق الــــــــــــــوقــــــــــــــايــــــــــــــة مــــــــــــــــن حـــــــــــرائـــــــــــق 
املــــــــــــطــــــــــــبــــــــــــخ، والــــــــــــتــــــــــــعــــــــــــريــــــــــــف بـــــــــــــأنـــــــــــــواع 
طـــــــــــــــفـــــــــــــــايـــــــــــــــات الـــــــــــــــحـــــــــــــــريـــــــــــــــق وكــــــــيــــــــفــــــــيــــــــة 
اســتــخــدامــهــا، واخــتــتــمــت الــحــمــلــة 
أنـــــــشـــــــطـــــــتـــــــهـــــــا بـــــــــــمـــــــــــبـــــــــــادرة »رمـــــــــــضـــــــــــان 

آمن«.
ودعــــــــــــــــــــــــــــا املـــــــــــــــــــــــــرزوقـــــــــــــــــــــــــي، أفـــــــــــــــــــــــراد 
املـــــــجـــــــتـــــــمـــــــع إىل ضـــــــــــــــــــــرورة االلـــــــــــتـــــــــــزام 
بنصائح وإرشـــادات الــدفــاع املــدين 
تـــــــــــجـــــــــــنـــــــــــبـــــــــــاً لــــــــــــــــــوقــــــــــــــــــوع الـــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــوادث، 
واالطــــــــــــــــــــالع عـــــــــى بـــــــــرامـــــــــج الـــــتـــــوعـــــيـــــة 
والتثقيف الوقائية التي تزخر بها 
مـــــــــــواقـــــــــــع الــــــــــتــــــــــواصــــــــــل االجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــي 

الخاصة بالقيادة العامة للدفاع 
اإلقــــــلــــــيــــــمــــــيــــــة  واإلدارات  املــــــــــــــــــــــدين، 
الـــــتـــــابـــــعـــــة لــــــهــــــا، إىل جــــــانــــــب تــــوفــــر 
مستلزمات الوقاية والسالمة يف 
املـــــــــــــنـــــــــــــزل مـــــــــــــن طـــــــــــفـــــــــــايـــــــــــات الــــــــحــــــــريــــــــق 
الــــــــــــــــيــــــــــــــــدويــــــــــــــــة وكــــــــــــــــــاشــــــــــــــــــف الـــــــــــــــدخـــــــــــــــان 
والــــــــــــحــــــــــــرارة، والـــــــتـــــــعـــــــرف إىل طـــــرق 

استعمالها يف حاالت الطوارئ.
وطـــــــــــــالـــــــــــــب األفـــــــــــــــــــــــــــــراد بــــــالــــــتــــــقــــــيــــــد 
بــاإلجــراءات االحــرازيــة والــوقــائــيــة 
ملـــــــنـــــــع نـــــــقـــــــل فـــــــــــــــروس كـــــــــــورونـــــــــــا مــــن 
خــالل تطبيق الــتــبــاعــد الــجــســدي، 
ومــــــــــواصــــــــــلــــــــــة عـــــــمـــــــلـــــــيـــــــات الـــــتـــــعـــــقـــــيـــــم 
ــــيـــــمـــــات  ــــلـ ــــتـــــعـ املـــــــــــنـــــــــــزيل، وااللــــــــــــــتــــــــــــــزام بـ
الــجــهــات املــخــتــصــة بــالــدولــة خــالل 
فرة التعقيم الوطني، والحفاظ 
ــــة الـــــــعـــــــامـــــــة لـــــضـــــمـــــان  ــ ــــافـ ــ ــــظـ ــ ــنـ ــ ــ عـــــــــى الـ

صحة وسالمة أفراد األسرة.
وأكـــــد املـــــرزوقـــــي، أن الــجــهــود 
املــــــــضــــــــاعــــــــفــــــــة والـــــــــعـــــــــمـــــــــل الــــــتــــــكــــــامــــــي 
والــــخــــطــــط الــــتــــوعــــويــــة أســــهــــمــــت يف 
خفض نسبة الحرائق واإلصابات 
والـــــــوفـــــــيـــــــات الـــــنـــــاجـــــمـــــة عـــــنـــــهـــــا، إىل 
جــانــب بــث بــرامــج تــوعــيــة عــن بعد 
عر مواقع التواصل االجتماعي، 
تــضــمــنــت مــــواد إرشـــاديـــة ونــصــائــح 
لــتــعــريــف أفـــــراد األســـــرة والــعــمــالــة 
املــــــــــــســــــــــــاعــــــــــــدة بـــــــــــمـــــــــــصـــــــــــادر الــــــــخــــــــطــــــــر، 
ــــبـــــات  ــــلـ ــــتـــــطـ وكــــــــــذلــــــــــك الـــــــتـــــــعـــــــريـــــــف بـــــمـ
الـــــــــــــســـــــــــــالمـــــــــــــة لـــــــــــــــأطـــــــــــــــفـــــــــــــــال، وكــــــــــــبــــــــــــار 
املواطنني، وأصحاب الهمم، إىل 

ــــطــــــرق الــــحــــفــــاظ  ــيـــــة بــ ــ ــــتـــــوعـ ــــانــــــب الـ جــ
عــــى ســـالمـــة األجــــهــــزة الــكــهــربــائــيــة 
وصــــــيــــــانــــــتــــــهــــــا، والـــــــتـــــــعـــــــريـــــــف بـــــطـــــرق 
الــــــــحــــــــفــــــــاظ عــــــــــى ســــــــالمــــــــة املــــــطــــــبــــــخ، 
والـــــــــوقـــــــــايـــــــــة مـــــــــن املــــــــــــــــواد الــــــخــــــطــــــرة، 
والـــــــــــتـــــــــــعـــــــــــريـــــــــــف بـــــــــــــــــأنـــــــــــــــــواع طـــــــــفـــــــــايـــــــــات 
الـــــحـــــريـــــق وكــــيــــفــــيــــة اســــتــــخــــدامــــهــــا، 
وطـــــــــــــــــــــــــــــــــــرق االســـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــخـــــــــــــــــــــدام اآلمـــــــــــــــــــــن 
ألســــــطــــــوانــــــات الـــــــغـــــــاز، وســــخــــانــــات 
ــــــرف وقــــــت  ــــــصـ ــتـ ــ ــ املـــــــــيـــــــــاه، وكـــــيـــــفـــــيـــــة الـ

نشوب حريق.
وأشـــار إىل أن »داركــــم أمــانــة« 
شـــهـــدت تـــفـــاعـــالً كـــبـــراً عـــر وســائــل 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، وأصــبــحــت 
عــنــوانــاً رئيساً لكل أنشطة الــدفــاع 
املــدين خــالل فــرة إطــالق الحملة، 
محققة أهدافها التوعوية بتفاعل 
مــــــجــــــتــــــمــــــعــــــي مــــــــــــن األفـــــــــــــــــــــــــــراد الــــــــذيــــــــن 
أســـهـــمـــوا يف إثـــــــراء مــحــتــويــاتــهــا عــر 
مـــــــــشـــــــــاركـــــــــاتـــــــــهـــــــــم، حــــــــيــــــــث تــــضــــمــــنــــت 

الحملة مسابقات جماهرية.
أبوظبي À  اإلمارات اليوم

نــقــضــت املــحــكــمــة االتــحــاديــة الــعــلــيــا 
طــــعــــن الــــنــــيــــابــــة الـــــعـــــامـــــة ضــــــد حـــكـــم 
برأ متهمني من تهمة تداول مواد 
بـــــــــــرولـــــــــــيـــــــــــة )ديـــــــــــــــــــــــــــــــزل( بــــــــــــــصــــــــــــــورة غــــــر 
مــــشــــروعــــة، وأحـــــالـــــت الـــقـــضـــيـــة إىل 
مــــــــحــــــــكــــــــمــــــــة االســـــــــــتـــــــــــئـــــــــــنـــــــــــاف لـــــــنـــــــظـــــــرهـــــــا 

مــجــدداً.
وكـــانـــت الــنــيــابــة الـــعـــامـــة أحــالــت 
متهمني إىل املحاكمة بتهمة تداول 
مــــــــواد بــــرولــــيــــة )ديــــــــــزل( بـــــصـــــورة غــر 
مــــــــــــــــشــــــــــــــــروعــــــــــــــــة، وقـــــــــــــــضـــــــــــــــت املــــــــحــــــــكــــــــمــــــــة 
االتــــــــــحــــــــــاديــــــــــة االبـــــــــتـــــــــدائـــــــــيـــــــــة حـــــــضـــــــوريـــــــاً 
بــــــراءة املــتــهــمــني مـــن االتــــهــــام املــســنــد 
إلــــــــــــــيــــــــــــــهــــــــــــــم، ثــــــــــــــــــم أيــــــــــــــدتــــــــــــــهــــــــــــــا مــــــحــــــكــــــمــــــة 
االستئناف، ولم ترتض النيابة بهذا 

القضاء، فطعنت عليه.
وقـــــــالـــــــت الـــــنـــــيـــــابـــــة إن »الــــحــــكــــم 
أخــطــا يف تــطــبــيــق الـــقـــانـــون وخــالــف 
الــثــابــت بـــــاألوراق، ذلـــك أن الحكم 
اســتــنــد يف قــضــائــه بــــــراءة املــتــهــمــني 
عــى نــص املــــادة 16/    1 مــن الــقــانــون 
االتـــــــــحـــــــــادي رقـــــــــم 14 لــــســــنــــة 2017 
بشأن تـــداول املـــواد البرولية التي 
نصت عــى أن الــجــرائــم الـــواردة يف 
املـــــــــــــــــــادة 15 مــــــــــن ذات الـــــــــقـــــــــانـــــــــون ال 
تــحــرك فــيــهــا الـــدعـــوى الــجــزائــيــة إال 
بناء عى طلب كتابي من السلطة 
املختصة، والثابت من أمر اإلحالة 
أن النيابة لم تقم بإحالة املتهمني 
ــــهـــــذه املـــــــــــادة مــــــن الـــــقـــــانـــــون،  طــــبــــقــــاً لـ
إنـــمـــا طـــبـــقـــاً ملـــــواد أخــــــرى، حـــيـــث إن 
املـــــــادة 16/    1 أوردت الــــجــــرائــــم عــى 
سبيل الحصر ولــيــس مــن ضمنها 
املـــــــــــــذكـــــــــــــور يف املــــــــــــــــــــــادة 14/    1-2 بــــمــــا 

يستوجب نقضه«.
وأيــــــــــــــــــــدت املــــــحــــــكــــــمــــــة االتــــــــحــــــــاديــــــــة 
الـــــــــعـــــــــلـــــــــيـــــــــا الـــــــــــطـــــــــــعـــــــــــن، مــــــــــوضــــــــــحــــــــــة أن 

مــحــكــمــة املـــــوضـــــوع وإن كـــــان لـــهـــا أن 
تـــــقـــــى بــــــــــالــــــــــراءة مـــــتـــــى تــــشــــكــــكــــت يف 
صـــحـــة إســــنــــاد الـــتـــهـــمـــة إىل املـــتـــهـــم أو 
لــــعــــدم كـــفـــايـــة أدلـــــــة الــــثــــبــــوت غـــــر أن 
ذلــــك مـــشـــروط بــــأن يــشــتــمــل حكمها 
عـــى مـــا يــفــيــد بــــأن املــحــكــمــة محصت 
ــــا  ــ ــــهـ ــ ــــروفـ ــ ــــظـ ــ الــــــــــــــــدعــــــــــــــــوى، وأحــــــــــــــاطــــــــــــــت بـ
وبـــــــــأدلـــــــــة الــــــثــــــبــــــوت الـــــــتـــــــي قـــــــــــام عـــلـــيـــهـــا 
االتــهــام عــن بــصــر وبــصــرة، ووازنـــت 
ــــفـــــي فـــرجـــحـــت  ــــنـ بــــيــــنــــهــــا وبـــــــــني أدلـــــــــــة الـ
دفــــاع املــتــهــم، أو داخــلــتــهــا الــريــبــة يف 

صحة عناصر االثبات.
وانتهت املحكمة إىل أن الثابت 
من وقائع الدعوى ومن أمر اإلحالة 
أن الــنــيــابــة الــعــامــة أحـــالـــت املــتــهــمــني 

اىل املـــــحـــــاكـــــمـــــة بــــــجــــــرم تــــــــــــــداول مـــــــواد 
بــرولــيــة مـــن دون تــرخــيــص اســتــنــاداً 
ألحــكــام املـــواد 1، 4، 12/    4-1، 14/    1 
أ-3 من القانون رقم 14 لسنة 2017 
بــشــأن تــــداول املــــواد الــبــرولــيــة، ولــم 
تسند إليهم أياً من التهم الواردة يف 
ــــانـــــون، فــيــمــا  ــــقـ املـــــــــادة 15 مـــــن ذلــــــك الـ
ــئــــنــــاف بـــــــراءة  ــتــ قــــضــــت مـــحـــكـــمـــة االســ
املتهمني مــن دون أن تــتــحــرى مــا إذا 
كــــــــــــان نـــــــــص املـــــــــــــــــادة 15 مـــــــــن الــــــقــــــانــــــون 
يــنــطــبــق عـــى الــواقــعــة مــحــل الــطــعــن 
ومـــــن ثــــم فـــــإن حــكــمــهــا يـــكـــون خــالــف 
الــــــــــــــــقــــــــــــــــانــــــــــــــــون وشــــــــــــــــــابــــــــــــــــــه الــــــــــــــفــــــــــــــســــــــــــــاد يف 

االستدالل بما يوجب تقضه.
أبوظبي À اإلمارات اليوم

»داركم أمانة« نجحت في زيادة وعي أفراد المجتمع »االتحادية العليا« نقضت حكم »االستئناف«

تراجع الحرائق في الدولة 
من يناير إلى مايو

محاكمة متهمين بتداول مواد بترولية 
بصورة غير مشروعة

 .
ً
»االتحادية العليا« أعادت القضية إلى »االستئناف« لنظرها مجددا

 À تصوير: إريك أرازاس

 %36.4
اللواء جاسم المرزوقي:

حملة »داركم أمانة« 
 من 

ً
 كبيرا

ً
شهدت تفاعال

خالل وسائل التواصل 
االجتماعي.

 %90
التزام األفراد باإلجراءات 

الوقائية في أبوظبي

اللواء مكتوم الشريفي 

تمديد قرار حظر التنقل 
يتوقف على نتائج المسح 

الوطني 



اإلمارات اليومwww.emaratalyoum.com 09األربعاء ٠٣ من يونيو ٢٠٢٠ | محليات

رصــــــــــــــــدت »اإلمـــــــــــــــــــــــــــارات الـــــــــــيـــــــــــوم« خـــــــال 
جـــولـــة مـــيـــدانـــيـــة يف عــــدد مــــن شـــواطـــئ 
ــــراءات  ــــزام بــــــاإلجــ ــتــ ــ دبــــــي تــــفــــاوتــــاً يف االلــ
االحـــرازيـــة مــن جــانــب مـــرتـــادي البحر 
ــــتــــــح الــــــشــــــواطــــــئ،  ــــعــــــد قـــــــــــــرار إعــــــــــــــــادة فــ بــ
وقــــابــــل ذلـــــك انـــتـــشـــار مــكــثــف مــــن قــبــل 
دوريات شرطة دبي ومفتيش البلدية 
فــــــــــــضــــــــــــاً عــــــــــــــن حـــــــــــــــــــــــراس وأفــــــــــــــــــــــــــــــــراد أمــــــــــن 

الشواطئ. 
وســــجــــلــــت شــــرطــــة دبــــــي أكــــــر مــن 
100 مــــــخــــــالــــــفــــــة خـــــــــــــال ثــــــــاثــــــــة أيـــــــــــــام، 
تـــنـــوعـــت بـــــن عــــــدم االلــــــتــــــزام بـــالـــتـــبـــاعـــد 
الـــــجـــــســـــدي أو عـــــــدم ارتــــــــــــداء الـــكـــمـــامـــة 
عـــــــــــى الـــــــــــشـــــــــــواطـــــــــــئ، كــــــــمــــــــا لــــــــــجــــــــــأت إىل 
اســــــــــــتــــــــــــخــــــــــــدام طـــــــــــــــائـــــــــــــــرات بـــــــــــــــــــــدون طـــــــيـــــــار 
»الــــــــــدرون« يف مـــراقـــبـــة الـــشـــواطـــئ مــن 

الــــــجــــــو والــــــتــــــأكــــــد مـــــــن الــــــــتــــــــزام الـــجـــمـــيـــع 
بالتعليمات.

وبحسب الجولة، استمر اإلقبال 
بشكل الفت عى الشواطئ، عى غري 
املـــعـــتـــاد يف األيــــــــام الــــعــــاديــــة، وفـــرضـــت 
الــــجــــهــــات املـــعـــنـــيـــة ومـــنـــهـــا شــــرطــــة دبـــي 
وبــــــــــلــــــــــديــــــــــة دبـــــــــــــــــي إجـــــــــــــــــــــــــــــــــــراءات الـــــــتـــــــبـــــــاعـــــــد 
ــــبـــــحـــــر  الــــــــجــــــــســــــــدي فــــــــالــــــــتــــــــزم مــــــــــــرتــــــــــــادو الـ
بالبقاء عى مسافة ال تقل عن مرين.

يف املــقــابــل كــانــت أبـــرز املــاحــظــات 
السلبية التي رصدت خال الجولة، 
ــــبـــــاعـــــد بـــن  ــــتـ االقــــــتــــــصــــــار عــــــى تــــطــــبــــيــــق الـ
األشــــخــــاص الـــذيـــن ال تــربــطــهــم عــاقــة 
ولــم يــأتــوا مــعــاً إىل الــشــاطــئ، لكن يف 
املـــــــــقـــــــــابـــــــــل جـــــــلـــــــســـــــت مــــــــجــــــــمــــــــوعــــــــات مــــن 
األصــــــــــــــــــــــــــدقــــــــــــــــــــــــــاء مــــــــــــــــعــــــــــــــــاً دون الــــــــــــــــتــــــــــــــــزام 
بــــــــــــاإلجــــــــــــراءات الـــــــــازمـــــــــة، كـــــمـــــا لــــوحــــظ 
عــــــــدم الــــتــــقــــيــــد بــــــــارتــــــــداء الــــكــــمــــامــــة فــــور 

الـــــخـــــروج مــــن الـــبـــحـــر والــــجــــلــــوس عــى 
الـــــــــــــشـــــــــــــاطـــــــــــــئ بــــــــــحــــــــــســــــــــب الــــــــتــــــــعــــــــلــــــــيــــــــمــــــــات 

الصادرة يف هذا الشأن.
وقــــــــــــــال مـــــحـــــمـــــد الــــــــبــــــــحــــــــريي، أحــــــد 
امللتزمن بالتعليمات خال جلوسه 
عــى شــاطــئ المــري، إنــه ال يــريــد تكدير 
فرحته بعودة الحياة تدريجياً وفتح 
الشواطئ مجدداً بارتكاب ما ينغص 

عليه ذلك، الفتاً إىل أن صديقاً له لم 
يـــلـــتـــزم بـــتـــعـــلـــيـــمـــات ارتــــــــــداء الـــكـــمـــامـــة، 
فــــــحــــــررت لــــــه مــــخــــالــــفــــة بـــقـــيـــمـــة 3000 

درهم.
ــــيـــــمـــــا ذكــــــــــر عــــــــي أبــــــــوطــــــــالــــــــب، أن  فـ
ـــاً مـــــن أحــــد  ــيـ تـــــحـــــذيـــــراً واحـــــــــــداً كــــــان كــــافــ
أفـــراد شــرطــة دبــي أثــنــاء جلوسه عى 
شــاطــئ كــايــت بــيــتــش بـــضـــرورة ارتــــداء 

الكمامة وإال سيكون عرضة ملخالفة 
بــقــيــمــة 3000 درهـــــم، مـــؤكـــداً إيــمــانــه 
ـــــة  ـــــيـ ــــؤولـ بـــــــشـــــــعـــــــار املـــــــــرحـــــــــلـــــــــة بـــــــأنـــــــهـــــــا مــــــســ
الجميع وعــى كــل فــرد االلــتــزام حتى 
ال تــــعــــود الـــعـــجـــلـــة إىل الــــــــــوراء وتــتــخــذ 

الدولة إجراءات أكر تشدداً.
مــــن جــهــتــه قـــــال خـــالـــد بـــونـــجـــاح، 
إنــــه يــجــد صــعــوبــة يف ارتــــــداء الــكــمــامــة 
أثناء جلوسه عى الشاطئ إذ يشعر 
بـــصـــعـــوبـــة يف الـــتـــنـــفـــس، الفــــتــــاً إىل أنـــه 
تـــلـــقـــى تــــحــــذيــــرات مــــن مــــســــؤول األمــــن 
عــــــــــــــــى الـــــــــــــشـــــــــــــاطـــــــــــــئ وســـــــــــــيـــــــــــــحـــــــــــــرص عــــــى 

االلتزام.
وأفــــــــادت ســـونـــيـــا فــيــلــيــنــوفــا، بــأنــه 
مــن الجيد فتح الــشــواطــئ مــجــدداً يف 
دبــــي فــهــي املــتــنــفــس األروع والــوجــهــة 
املــــحــــبــــبــــة لــــلــــجــــمــــيــــع، مــــــشــــــرية إىل أنــــهــــا 
تلتزم بالتعليمات لكن تنىس ارتــداء 

الكمامة أحياناً، معربة عن استيائها 
من تصرف البعض بامباالة أو عدم 
الحذر مثل مجموعة من األشخاص 
ــــاعــــــد الــــــجــــــســــــدي،  ــــبــ ــــتــ ــــالــ لـــــــــم يــــــلــــــتــــــزمــــــوا بــ
مؤكدة أن »هذا ال يساعدنا جميعاً«.

إىل ذلــــــــــــــــك، ســــــجــــــلــــــت فـــــــــــــرق أمـــــــن 
الشواطئ التابعة ملركز شرطة املوائن 
أكـــــــر مـــــن 100 مـــخـــالـــفـــة خـــــــال ثـــاثـــة 
أيـــام شــمــلــت عـــدم ارتــــداء الــكــمــامــة أو 

عدم االلتزام بالتباعد الجسدي. 
وقــــــال املـــــــازم أحـــمـــد املـــــرزوقـــــي من 
ــــادي  ــ ــــرتـ ــ قـــــســـــم أمــــــــــن الــــــــشــــــــواطــــــــئ، إن مـ
الشواطئ لم يكونوا ملتزمن يف األيام 
األوىل بـــــعـــــد صــــــــــــدور قــــــــــــرار إعــــــــــــــادة فـــتـــح 
الشواطئ، لكن بتطبيق املخالفات بدأ 
معظمهم يف االلتزام، مؤكداً أن هناك 
حـــــرصـــــاً عـــــى تـــطـــبـــيـــق الـــتـــعـــلـــيـــمـــات بــكــل 

صرامة حفاظاً عى سامة الجميع.

الشرطة رصدتها على مدار 3 أيام

مخالفة »كمامة 
وتباعد جسدي« 

على شواطئ 
دبي

وجود أمني مكثف على شواطئ دبي لرصد المخالفين. À من المصدر

محمد فودة À دبي

المحكمة المدنية ألزمتها بسداد 50 ألف درهم

خليجية تختلس 70 ألف درهم من زوجها 
الستقدام خادمة ومخالفات السيارات

ــيــــــة يف رأس  ــ ــــدنــ قـــــضـــــت املـــــحـــــكـــــمـــــة املــ
الـــخـــيـــمـــة بــــإلــــزام زوجــــــة )خــلــيــجــيــة( 
بــــــأن تــــــــؤدي إىل زوجـــــهـــــا )خـــلـــيـــجـــي( 
50 ألفاً و500 درهم وفائدة %9، 
بــــعــــدمــــا اتـــهـــمـــهـــا الـــــــــزوج بـــاخـــتـــاس 
ــــاً دون عـــلـــمـــه ودون  ــــفـ مـــبـــلـــغ 70 ألـ
ــــنـــــد حــــــــق، فــــيــــمــــا أقــــــــــرت الــــــزوجــــــة  سـ
بــــــــــإنــــــــــفــــــــــاق املـــــــــبـــــــــلـــــــــغ عـــــــــــــى اســـــــــتـــــــــقـــــــــدام 
خـــــــــــــــــــادمـــــــــــــــــــة وســـــــــــــــــــــــــــــــــــــداد مــــــــــخــــــــــالــــــــــفــــــــــات 

السيارات.
وأوضـــــــــــــح الـــــــــــــزوج يف الــــــدعــــــوى 
الــــــــقــــــــضــــــــائــــــــيــــــــة أنـــــــــــــــــه فـــــــــــــــــوض زوجـــــــــتـــــــــه 
اســـــــــــــتـــــــــــــام 100 ألــــــــــــــــف درهــــــــــــــــــــم مـــــن 
شــــــــــــركــــــــــــة اســــــــــــتــــــــــــشــــــــــــاريــــــــــــة، إال أنــــــــهــــــــا 
اختلست 70 ألف درهم من املبلغ 
املــــســــلــــم إلــــيــــهــــا عـــــى ســـبـــيـــل األمــــانــــة 
وأخــــــــــــــــــــذتــــــــــــــــــــه لــــــــــنــــــــــفــــــــــســــــــــهــــــــــا، وطــــــــــــالــــــــــــب 
بــــــــــمــــــــــعــــــــــاقــــــــــبــــــــــتــــــــــهــــــــــا وفـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــاً لـــــــــــقـــــــــــانـــــــــــون 

العقوبات االتحادي.
وكــــــــــــــــانــــــــــــــــت الـــــــــــنـــــــــــيـــــــــــابـــــــــــة الـــــــــعـــــــــامـــــــــة 
ــــريـــــم  ــــتـــــغـ أصـــــــــــــــــــدرت أمـــــــــــــــــــراً جـــــــــزائـــــــــيـــــــــاً بـ
املـــتـــهـــمـــة 2000 درهـــــــــم، وإلــــزامــــهــــا 
بأداء الرسم املستحق، كونها من 
الـــجـــرائـــم الـــتـــي أجــــاز فــيــهــا الــقــانــون 
لــــــلــــــنــــــيــــــابــــــة إصــــــــــــــــــــدار األمـــــــــــــــــر الـــــــــجـــــــــزايئ 
بالغرامة، حيث إن املــدعــى عليها 
لـــــــــم تــــــســــــتــــــأنــــــف الــــــحــــــكــــــم مـــــــــا جــــعــــلــــه 
نــــــهــــــائــــــيــــــاً، مــــــــا دفــــــــــع الــــــــــــــزوج إلقـــــامـــــة 
دعـــــــــــــــــــــوى مـــــــــدنـــــــــيـــــــــة أمـــــــــــــــــــــام املــــــحــــــكــــــمــــــة 
املـــــــــــــــــدنـــــــــــــــــيـــــــــــــــــة، لــــــــــلــــــــــمــــــــــطــــــــــالــــــــــبــــــــــة بـــــــحـــــــقـــــــه 

واستعادة املبلغ املختلس.
وطـــــــــــــــــالـــــــــــــــــب مـــــــــــحـــــــــــامـــــــــــي املـــــــــــدعـــــــــــي 

عــــــبــــــدالــــــلــــــه ســــــــــرحــــــــــان، يف صــــحــــيــــفــــة 
الدعوى، بإلزام الزوجة بدفع 70 
ــــيــــــاء  ــتــ ــ ألــــــــــف درهــــــــــــم الـــــــتـــــــي تــــــــم االســ
عــــــلــــــيــــــهــــــا بـــــــــــاالخـــــــــــتـــــــــــاس، وإلــــــــزامــــــــهــــــــا 
بــــــدفــــــع 10 آالف درهـــــــــــم تــــعــــويــــضــــاً 
مـــــــــاديـــــــــاً ومــــــعــــــنــــــويــــــاً عــــــــى مــــــــا أصــــــــاب 
املــدعــي مــن أضـــرار مــاديــة ونفسية 
لــــــــحــــــــقــــــــت بـــــــــــــه جـــــــــــــــــــــراء االخـــــــــــــتـــــــــــــاس، 
وإلزامها بفائدة قانونية 12% من 
تاريخ رفع الدعوى حتى السداد، 
وإلــــزامــــهــــا بــــالــــرســــوم واملــــصــــروفــــات 

ومقابل أتعاب املحاماة.
مـــــــــــــن جـــــــــهـــــــــتـــــــــه، أكـــــــــــــــــد مــــــحــــــامــــــي 
الزوجة، أنها ردت للزوج 43 ألف 
درهــــم، وصـــرفـــت املــــال عـــى املــنــزل 
مـــــــــــــن ســـــــــــــــــــــداد اســــــــــــتــــــــــــقــــــــــــدام خـــــــــادمـــــــــة 
وتـــجـــديـــد رخــــص الــــســــيــــارات ودفــــع 

املخالفات.
ونــــــــــظــــــــــرت املـــــحـــــكـــــمـــــة 

املــــدنــــيــــة يف الــــدعــــوى، 
وأفــــــــــــــــــــــــــادت بـــــــــــــــأن مـــــن 
الــــثــــابــــت يف األوراق 

اســـتـــام الــــزوجــــة 100 ألــــف درهـــم 
ــــتـــــشـــــارات هـــنـــدســـيـــة  مـــــن شــــركــــة اسـ
نـــيـــابـــة عـــن الــــــزوج، وعـــــدم إنـــكـــارهـــا 
ذلــك، كما عجزت عن إثبات أنها 
قامت بإعادة املال للمدعي، رغم 

إحالة الدعوى إىل التحقيق.
وأوضـــــــــــحـــــــــــت املــــــحــــــكــــــمــــــة أن مــــا 
ــــقـــــات  ــــيـ ــــقـ جـــــــــــــاء يف أقـــــــــوالـــــــــهـــــــــا يف تـــــحـ
ــــعــــــززه دلـــيـــل  الــــنــــيــــابــــة الـــــعـــــامـــــة لــــــم يــ
مـــــــادي أو وجـــــــود شــــاهــــد عـــــى أنـــهـــا 
قامت بإنفاق املبلغ عى املنزل من 
استقدام خادمة أو تجديد رخص 
الـــســـيـــارات أو دفـــع مــخــالــفــات، مــا 
ال تطمنئ معه املحكمة لدفاعها.

ورفـــــــــــــــــضـــــــــــــــــت املــــــــــحــــــــــكــــــــــمــــــــــة طــــــلــــــب 
تـــعـــويـــض الــــــزوج عــــن الــــضــــرر الــــذي 
ــــقــــــدم مــــــا يـــفـــيـــد  أصـــــــابـــــــه، ألنــــــــه لــــــم يــ
خــــســــارتــــه املــــــاديــــــة لــــعــــدم اســـتـــامـــه 

املبلغ.

 
ً
الشــرطة تــراقـــب الشـــواطئ جـــوا
بـ »الدرون« لرصد غير الملتزمين.

إجراءات السالمة
أعلنت بلدية دبي عن إعادة فتح شواطئ الممزر وجميرا وأم 
سقيم وشاطئ »جي بي آر«، داعية المرتادين من المواطنين 

والمقيمين إلى االلتزام بإجراءات السالمة العامة ومراعاة 
اإلرشادات كافة التي تم تعميمها في المواقع لضمان 

سالمة الجميع.

مصباح أمين À رأس الخيمة

100

شرطة دبي تستمع 
إلى مقترحات موظفيها 

في خط الدفاع األول

تـــرأس مــســاعــد الــقــائــد الــعــام لــشــؤون 
الـــــــــــلـــــــــــواء  اإلدارة يف شـــــــــــرطـــــــــــة دبـــــــــــــــــــــي، 
الـــدكـــتـــور الــــســــال ســعــيــد بــــن هـــويـــدي 
الــــفــــايس، الـــلـــقـــاء املـــــريئ مـــع مــوظــفــي 
خـــط الـــدفـــاع األول بــعــنــوان »مـــواردنـــا 
الـــبـــشـــريـــة بـــكـــم يـــفـــخـــر الـــــوطـــــن« وذلــــك 
عــر تطبيق زوم بــهــدف االســتــمــاع إىل 
املاحظات واالقراحات التطويرية يف 
مجال العمل، بحضور مدير اإلدارة 
الـــعـــامـــة لــــلــــمــــوارد الـــبـــشـــريـــة، الــعــمــيــد 
الدكتور صالح عبدالله مراد، ومدير 
إدارة الـــــــــشـــــــــؤون اإلداريـــــــــــــــــــــــة، الــــعــــقــــيــــد 

الدكتور جاسم محمد عبدالله.
واستمع الفايس إىل ماحظات 
واســتــفــســارات املــشــاركــن يف الــلــقــاء، 
ُــتــعــلــقــة بــمــخــتــلــف عــمــلــيــات املـــــوارد  وامل

كـــــــــــل  عــــــــــــــــــــــــــــــــى  ورد  الــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــــــريــــــــــــــــــــــــة، 
االستفسارات.

ــــالــــــح مــــــــــراد إن  وقــــــــــال الــــعــــمــــيــــد صــ
الـــــــــهـــــــــدف مـــــــــن الـــــــلـــــــقـــــــاء االســــــــتــــــــمــــــــاع إىل 
جميع املاحظات واملقرحات، الفتاً 
إىل اإلدارة الــعــامــة لــلــمــوارد البشرية 
خــــصــــصــــت بـــــــريـــــــداً إلـــــكـــــرونـــــيـــــاً وهـــــاتـــــفـــــاً 
الستقبال املاحظات واالستفسارات 

واالحتياجات عى مدار الساعة.
وأكد عى أهمية االلتزام بخطة 
ــــة مــــن  ــ ــــايـ ــ ــــوقـ ــ ــلـ ــ ــ الـــــــــتـــــــــدابـــــــــري االحــــــــــــــرازيــــــــــــــة لـ
فـــــــــــــــــــريوس »كـــــــــــــــــــورونـــــــــــــــــــا«، والـــــــــــتـــــــــــي يــــتــــم 
ــــقـــــوة بـــهـــدف  اتـــبـــاعـــهـــا عـــــى مـــســـتـــوى الـ
الـــــــــــــــحـــــــــــــــفـــــــــــــــاظ عـــــــــــــــــــى صـــــــــــــحـــــــــــــة وســـــــــــــامـــــــــــــة 

املوظفن.
دبي À اإلمارات اليوم

 عن بعد مع موظفيها. À من المصدر
ً
شرطة دبي نظمت لقاًء مفتوحا

صـــــادرت هــيــئــة الــبــيــئــة واملــحــمــيــات 
الــطــبــيــعــيــة يف الـــشـــارقـــة عـــــدداً من 
الـــحـــيـــوانـــات والـــطـــيـــور املـــحـــظـــورة، 
الــتــي تــتــم حــيــازتــهــا واالتـــجـــار فيها 
مــــن غــــري تـــصـــريـــح مــــن قـــبـــل بــعــض 
األشــــــــــــــــــــــخــــــــــــــــــــــاص، وبــــــــــــــلــــــــــــــغ إجـــــــــــمـــــــــــايل 
املـــــــــــصـــــــــــادرات 16 حـــــــيـــــــوانـــــــاً وطـــــــائـــــــراً 
خـــــــــــال الـــــــــربـــــــــع األول مـــــــــن الــــــعــــــام 

الجاري.
وأكـــــدت رئـــيـــس الــهــيــئــة، هنا 
ســـيـــف الـــــســـــويـــــدي، أن الـــحـــمـــات 
الــتــفــتــيــشــيــة املــكــثــفــة الـــتـــي تــنــفــذهــا 
الــهــيــئــة تــهــدف إىل حــمــايــة األنــــواع 
املــــهــــددة بــــاالنــــقــــراض، إضــــافــــة إىل 
ضـــــــــــبـــــــــــط الـــــــــــــحـــــــــــــيـــــــــــــوانـــــــــــــات الـــــــــخـــــــــطـــــــــرة 
ــــيـــــور املــــحــــظــــورة  واملـــــفـــــرســـــة، والـــــطـ
حـــيـــازتـــهـــا واالتــــــجــــــار فـــيـــهـــا مـــــن غــري 

تصريح. 
ــــــم  ــــــسـ قـ أن  إىل  وأشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارت 
الـــتـــفـــتـــيـــش الــــخــــارجــــي صـــــــادر هـــذه 
الـــــحـــــيـــــوانـــــات والـــــطـــــيـــــور املــــحــــظــــورة 
ــــعـــــــض املـــــــــــنـــــــــــازل واملــــــــــــــــــــــــزارع يف  ــ مـــــــــن بـ
املــــنــــطــــقــــة الــــــوســــــطــــــى، واشــــتــــمــــلــــت 
املـــــــــــــــــصـــــــــــــــــادرات عــــــــــــى كــــــــلــــــــب »دوبـــــــــــــــر 
مــــــان«، وذئــــــب، ونـــمـــس، ومـــهـــا، 

وسحاٍل كبرية.
ــــائـــــمـــــة الــــــغــــــرامــــــات  ــــقـ ووفـــــــــقـــــــــاً لـ
ــــنـــــصـــــوص عـــلـــيـــهـــا بــــمــــوجــــب قــــــرار  املـ
املــــــــــــجــــــــــــلــــــــــــس الـــــــــــتـــــــــــنـــــــــــفـــــــــــيـــــــــــذي إلمـــــــــــــــــــــــارة 
الــــــــــــــشــــــــــــــارقــــــــــــــة، تـــــــــصـــــــــل الـــــــــــغـــــــــــرامـــــــــــات 
ــــرة  ــ ــــطـ ــ ــــخـ ــ لـــــــــحـــــــــيـــــــــازة الــــــــــحــــــــــيــــــــــوانــــــــــات الـ
واملــفــرســة يف املـــنـــازل، أو املـــزارع، 
أياً كان الغرض من حيازتها، إىل 

100 ألف درهم. 
الشارقة À  اإلمارات اليوم

»بيئة الشارقة« 
 
ً
تصادر 16 حيوانا
 
ً
 محظورا

ً
وطائرا

في الربع األول
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أنـــــــا مــــواطــــنــــة )22 عــــــامــــــاً( مـــــن الــــعــــن، 
حاصلة عىل شهادة الثانوية العامة، 
إضـــافـــة إىل دورة يف الـــحـــاســـب اآليل، 
ولدي أسرة مكونة من أربعة أفراد، 
وتـــــــــــكـــــــــــمـــــــــــن مــــــــشــــــــكــــــــلــــــــتــــــــي يف الــــــــــــــظــــــــــــــروف 
ــــة الــــــــتــــــــي تــــــــمــــــــّر بــــهــــا  ــبــ ــ ــــعــ املـــــعـــــيـــــشـــــيـــــة الــــــصــ
أســـــــــريت، وتـــــراكـــــم الـــــديـــــون عـــــىل عـــاتـــق 
زوجــــي، وبــحــثــت عـــن فــرصــة عــمــل يف 
جـــــــــــــــهـــــــــــــــات ومــــــــــــــــؤســــــــــــــــســــــــــــــــات حــــــــكــــــــومــــــــيــــــــة 
وخـــــاصـــــة، عــــىل مــــــدار ثـــــاث ســـنـــوات، 
لكن لم أوفــق، لذا أناشد املسؤولن 
ــــمـــــل،  مـــــــســـــــاعـــــــديت يف الـــــــعـــــــثـــــــور عـــــــــىل عـ
أســــــــتــــــــطــــــــيــــــــع مــــــــــــــن خــــــــــــالــــــــــــه أن أواجــــــــــــــــــه 
مـــصـــروفـــات الـــحـــيـــاة ومــتــطــلــبــاتــهــا، يف 

ظل غاء املعيشة وارتفاع األسعار.
)ميثاء(

أنـــــا مــــواطــــن )27 عــــامــــاً( مــــن عــجــمــان، 
حاصل عىل شهادة الثانوية العامة، 
مــشــكــلــتــي أين أمــــــّر بــــظــــروف مــعــيــشــيــة 
صـــعـــبـــة، إذ إن راتـــــب والــــــدي املــتــقــاعــد 
ــــيـــــاة  بــــــالــــــكــــــاد يـــــغـــــطـــــي مـــــــصـــــــروفـــــــات الـــــحـ
ومــتــطــلــبــاتــهــا، وأبـــحـــث عـــن عــمــل منذ 
ثـــاث ســـنـــوات، طــرقــت خــالــهــا أبــوابــاً 
ــــهـــــات حــــكــــومــــيــــة وخـــــاصـــــة،  عـــــــدة يف جـ
ولــــــــــــــم أجــــــــــــــد اســــــــتــــــــجــــــــابــــــــة، وظــــــــــــــــــــرويف ال 
تسمح يل باملكوث يف املنزل با عمل.

لــــذا، أنـــاشـــد املــســؤولــن مــســاعــديت يف 
العثور عىل عمل أستطيع من خاله 
إعــالــة نفيس، ومساعدة أســريت عىل 

ظروف الحياة.

)أحمد(

أنـــا مــواطــنــة )24 عـــامـــاً(، حــاصــلــة عىل 
شـــــــــهـــــــــادة الــــــــصــــــــف الـــــــــثـــــــــاين اإلعــــــــــــــــــــدادي، 
وخـــــــــــــــــــــــــــــــرة ســـــــــــــنـــــــــــــة يف مــــــــــــــــجــــــــــــــــال خــــــــــدمــــــــــة 
الــــــعــــــمــــــاء، وتـــــــركـــــــت الـــــعـــــمـــــل لـــــظـــــروف 
خــاصــة، وأبــحــث عــن عــمــل مــنــذ ثــاث 
ســــــــــــــــنــــــــــــــــوات، طـــــــــــرقـــــــــــت أبـــــــــــــــــــــــــــواب جـــــــهـــــــات 
ومــؤســســات حكومية وخــاصــة، لكن 
مـــــن دون جـــــــــدوى، ووضــــــــع أســــــــريت ال 
يسمح يل باملكوث يف املنزل با عمل، 
خـــــــــــصـــــــــــوصـــــــــــاً أن زوجـــــــــــــــــــــــي عــــــــــــاطــــــــــــل عـــــن 
العمل، وليس لنا أي مصدر للدخل.

لذا، أناشد املسؤولن مساعديت 
ــــيـــــع مـــن  ــــتـــــطـ يف الــــــعــــــثــــــور عـــــــىل عـــــمـــــل أسـ
خاله إعالة نفيس ومساعدة أسريت 

عىل ظروف الحياة.
)م.م(

أنــــــــــــــــا مــــــــــواطــــــــــنــــــــــة )34 عــــــــــــــامــــــــــــــاً( مــــــــــــن رأس 
الخيمة، حاصلة عىل شهادة الثانوية 
الــعــامــة، وشــهــادات دبــلــوم يف مصارف 
مــــالــــيــــة لــــلــــبــــنــــوك، ودبـــــــلـــــــوم مــــتــــوســــط يف 
ــــة  ــ ــــــصـ ــــــرخـ خــــــــدمــــــــة عــــــــمــــــــاء الــــــــبــــــــنــــــــوك، والـ
الدولية لقيادة الحاسب اآليل، ودورة 
يف الــلــغــة اإلنــجــلــيــزيــة وإدارة األعـــمـــال، 
وســـــبـــــق أن عــــمــــلــــت يف إحـــــــــدى الــــجــــهــــات 
الــحــكــومــيــة، وتــركــتــهــا لــظــروف خــاصــة، 
وأعــيــش ظـــروفـــاً صــعــبــة، بــســبــب تــراكــم 
ــــيــــــة والـــــــــــــديـــــــــــــون عــــىل  ــــكــ ــــنــ ــبــ ــ االلـــــــــــتـــــــــــزامـــــــــــات الــ
أســـــــــريت، وأبـــــحـــــث عـــــن عـــمـــل مـــنـــذ ثـــاث 
ســـــــــــــــــنـــــــــــــــــوات، لــــــــــــــــــــذا أنـــــــــــــــاشـــــــــــــــد املــــــــــســــــــــؤولــــــــــن 
مـــســـاعـــديت عـــىل إيـــجـــاد عــمــل يــســاعــدين 

عىل توفري متطلبات الحياة.
)ن.ح(

يعاني تضخم البروستاتا و»السكري« وضغط الدم

تــــكــــفــــل مــــــتــــــرع بـــــــســـــــداد 12 ألـــــــفـــــــاً و422 
درهماً، كلفة أدوية املريض )أبوعيىس 
- أردين - 73 عاماً(، الذي يعاين مرض 
السكري وارتفاع ضغط الدم وتضخم 

الروستاتا.
ونــــــــســــــــق »الــــــــــخــــــــــط الـــــــــســـــــــاخـــــــــن« بــــن 
ــــيــــــة  املــــــــتــــــــرع ودائــــــــــــــــــرة الـــــــــشـــــــــؤون اإلســــــامــ
ــــمــــــل الـــــــخـــــــريي يف دبـــــــــــي، لـــتـــحـــويـــل  والــــــعــ
مــــبــــلــــغ الـــــــتـــــــرع إىل حــــــســــــاب املـــــــريـــــــض يف 

مستشفى العن.
وكانت »اإلمارات اليوم« نشرت، 
بــتــاريــخ 20 مــايــو املــــايض، قــصــة مــعــانــاة 
)أبــــــــــــــوعــــــــــــــيــــــــــــــىس(، الـــــــــــــــــــــذي يـــــــــــعـــــــــــاين مـــــــــرض 
السكري وارتفاع ضغط الدم وتضخم 
الـــــروســـــتـــــاتـــــا، وتــــــرويــــــة األطــــــــــــراف )عـــــدم 
وصــــول الــــدم إال األطــــــراف الــســفــىل من 
ــــة بــكــلــفــة  الـــقـــدمـــن(، ويـــحـــتـــاج إىل أدويــ
قـــدرهـــا 12 ألـــفـــاً و422 درهــــمــــاً، لــكــنــه ال 
يستطيع تأمن املبلغ نظراً إىل تواضع 

إمكاناته املالية.
وسبق أن روى املريض لـ»اإلمارات 
الـــيـــوم« قــصــة اكــتــشــافــه املـــــرض، قـــائـــاً: 
»قبل 10 أعوام، أثناء عميل، شعرت 
بـــآالم حـــادة يف منطقة الــصــدر، وعــدم 
قــدريت عــىل الــحــركــة، وعــطــش، وكــرة 
الــــــتــــــبــــــول، وجــــــــــــوع شــــــديــــــد رغـــــــــم تـــــنـــــاويل 

الطعام بكميات كافية«.
وأضــــــــــــاف: »طــــلــــبــــت إجـــــــــــازة مــن 

عميل ملدة أسبوع للراحة، 

لــــــــكــــــــن شــــــــــــعــــــــــــوري بـــــــالـــــــتـــــــعـــــــب واإلرهـــــــــــــــــــــــاق 
الــــــــــشــــــــــديــــــــــد لــــــــــــم يــــــتــــــحــــــســــــن بــــــــعــــــــد تــــــــنــــــــاول 
املـــــــســـــــكـــــــنـــــــات الـــــــطـــــــبـــــــيـــــــة، بـــــــعـــــــدهـــــــا قــــــــــررت 
زوجــــــتــــــي اصــــطــــحــــابــــي إىل املـــســـتـــشـــفـــى، 
ــــريــــــت الـــــفـــــحـــــوص والـــتـــحـــالـــيـــل  حــــيــــث أجــ
الطبية، وأخرين الطبيب بأنني أعاين 
مــــــــــرض الــــــســــــكــــــر، وارتـــــــــفـــــــــاعـــــــــاً يف ضـــغـــط 

الدم«.
وتــابــع: »البـــد مــن االلـــتـــزام بــتــنــاول 
األدويـــة الطبية يف الــوقــت املــحــدد لها، 
ونصحني الطبيب بــاتــبــاع نــظــام غــذايئ 
صحي، واالبتعاد عن تناول الوجبات 
الـــــــــــــدســـــــــــــمـــــــــــــة، ومـــــــــــــمـــــــــــــارســـــــــــــة الـــــــــتـــــــــمـــــــــاريـــــــــن 
الــريــاضــيــة مــثــل املـــي كـــل يـــوم ملـــدة 30 
دقــيــقــة، والــتــخــلــص مــن الــــوزن الــزائــد، 

حتى تتم السيطرة عىل املرض«.
وأضاف: »خال السنوات الست 
األوىل مـــن املـــــرض، كــنــت أتـــابـــع حــالــتــي 
الــــــصــــــحــــــيــــــة يف املــــــســــــتــــــشــــــفــــــى بــــــانــــــتــــــظــــــام، 

وكـــنـــت حـــريـــصـــاً عـــىل تـــنـــاول األدويــــــة، 
وكــــــــــــــــــان وضـــــــــــــــع عـــــــائـــــــلـــــــتـــــــي املـــــــــــــــادي 

جــــــــــيــــــــــداً، واســــــتــــــطــــــعــــــت تـــــوفـــــري 
تـــــــــــــــــكـــــــــــــــــالـــــــــــــــــيـــــــــــــــــف األدويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

واملراجعات 
الشهرية، 

وتـــــحـــــســـــنـــــت حــــالــــتــــي 
الصحية«.

واســـتـــدرك: »لــكــن يف عـــام 2017، 
ــــرت بـــــــــإرهـــــــــاق شــــــــديــــــــد، وزيـــــــــــــــــادة يف  ــــــعـــ شـ
العطش، وكرة التبول، وعدم شفاء 
الـــــــــجـــــــــروح ســـــــريـــــــعـــــــاً، وفـــــــــقـــــــــداين الـــــوعـــــي 
بــشــكــل مـــفـــاجـــئ، وتـــــم نـــقـــيل إىل قــســم 
الــــــــــــــطــــــــــــــوارئ بـــــمـــــســـــتـــــشـــــفـــــى الــــــجــــــيــــــمــــــي يف 
ــــنـــــة الـــــــعـــــــن، وأظــــــــهــــــــرت الــــفــــحــــوص  مـــــديـ
ــــر بــــــالــــــدم،  ــــكـ ــــتـــــوى الـــــسـ ارتـــــــفـــــــاعـــــــاً يف مـــــسـ
وارتفاعاً يف ضغط الدم، وتضخماً يف 

الروستاتا والكليتن«.
وأضـــــاف: »يف الـــعـــام الـــجـــاري، لم 
أســـتـــطـــع تـــوفـــري ولـــــو جـــــــزءاً بـــســـيـــطـــاً مــن 
تـــكـــالـــيـــف األدويــــــــــة، إذ إنــــنــــي عــــاطــــل عــن 
ــــمــــــل، وتــــــعــــــد زوجـــــــتـــــــي هـــــــي املـــعـــيـــلـــة  ــــعــ الــ
الــــــوحــــــيــــــدة ألفـــــــــــــراد األســـــــــــــــرة، إذ تـــعـــمـــل 
مـــــعـــــلـــــمـــــة بـــــــــإحـــــــــدى املـــــــــــــــــــــدارس الــــــخــــــاصــــــة 
بـــــراتـــــب 3100 درهـــــــــم، وراتــــبــــهــــا بـــالـــكـــاد 

اليومية«.يلبي متطلباتنا 

عائشة المنصوري À العين

متبّرع يسدد 12.4 ألف درهم 
كلفة أدوية »أبوعيسى«

تقرير طبي

أفاد التقرير الطبي الصادر 
عن مستشفى العين، 

وحصلت »اإلمارات 
اليوم« على نسخة منه، 

بأن المريض يتابع جميع 
فحوصه الطبية 

ومراجعاته األسبوعية 
في عيادات 

المستشفى، ويتم إجراء 
جميع الفحوص والتحاليل 
المخبرية له، حيث تبين أنه 

 في 
ً
 حادا

ً
يعاني ارتفاعا

 في 
ً
سكر الدم، وارتفاعا

ضغط الدم، ما أدى إلى 
ظهور مضاعفات في 

الكلى، وتلف في العين، 
وعدم تدفق الدم إلى 

القدم.
وأضاف التقرير أن المريض 

 في 
ً
يعاني تضخما

البروستاتا، ما أدى إلى 
حدوث مشكالت في 

الجهاز البولي، من خالل 
انسداد تدفق البول خارج 

المثانة، ويحتاج إلى 
أدوية خاصة ومضادات 

حيوية.

أعــلــنــت »بــيــت الــخــري« أنــهــا أنفقت 
45.7 مــلــيــون درهـــم لــدعــم جهود 
مـــــواجـــــهـــــة أزمــــــــــة »كــــــــــورونــــــــــا«، مـــنـــذ 
بــــــــــدايــــــــــتــــــــــهــــــــــا وحـــــــــــــتـــــــــــــى اآلن، حـــــيـــــث 
اســـــــــتـــــــــنـــــــــفـــــــــرت قــــــــــــدراتــــــــــــهــــــــــــا الــــــــخــــــــرييــــــــة 
واللوجستية، مــن أجــل اإلسهام 
الــــفــــاعــــل يف مــــحــــاصــــرة مـــضـــاعـــفـــات 
الـــــــوبـــــــاء، بـــالـــتـــنـــســـيـــق بـــــن مــخــتــلــف 
الجهات الحكومية ذات العاقة، 
واملـــــــــــــؤســـــــــــــســـــــــــــات الـــــــــعـــــــــامـــــــــلـــــــــة داخـــــــــــــل 
الـــــــــــــــــــــدولـــــــــــــــــــــة، لــــــــــلــــــــــنــــــــــهــــــــــوض بـــــــــــواجـــــــــــب 
املــــســــؤولــــيــــة املـــجـــتـــمـــعـــيـــة والـــتـــكـــافـــل 

اإلنساين.
وتــرعــت الجمعية بمبلغ 10 
مـــــــــايـــــــــن درهـــــــــــــــــــــم، بـــــــــهـــــــــدف تـــــعـــــزيـــــز 
إمــــــــــــــكــــــــــــــانــــــــــــــات بــــــــــعــــــــــض الـــــــــقـــــــــطـــــــــاعـــــــــات 
واملـــــــــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــــــــاالت، ويف مــــــــقــــــــدمــــــــتــــــــهــــــــا 
الـــقـــطـــاعـــان الـــصـــحـــي والــتــعــلــيــمــي، 
وتــــــــــــــــوفــــــــــــــــري الــــــــــــــوجــــــــــــــبــــــــــــــات الـــــــــــجـــــــــــاهـــــــــــزة 
ــــــري  ــــوفـ ــ ــــــرىض املــــــــحــــــــجــــــــوريــــــــن، وتـ ــــمـ ــ ــلـ ــ ــ لـ
الـــــــــدعـــــــــم لــــــــعــــــــدد مـــــــــن أبـــــــــنـــــــــاء األســـــــــر 
بــتــوفــري األجـــهـــزة الــلــوحــيــة للتعلم 

عن ُبعد.
وأســــــــــــهــــــــــــمــــــــــــت »بــــــــــــيــــــــــــت الــــــــــخــــــــــري« 
ضمن مبادرة »10 ماين وجبة« 
بـــمـــبـــلـــغ 15 مـــلـــيـــون درهــــــــم لـــتـــوزيـــع 
ــــعــــــام، و19  ــــبـــــة طــ 1.5 مــــلــــيــــون وجـ
ألفاً و200 سلة مري غذايئ بقيمة 
لــــــكــــــن  مــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــون درهــــــــــــــــــــــــــــــــــم،   13.5
تداعيات األزمة وإقبال املحسنن 
ــــفـــــا عـــــــــدد الــــــوجــــــبــــــات املــــقــــدمــــة  ضـــــاعـ
ضــــمــــن هـــــــذه املــــــــبــــــــادرة، لـــتـــصـــل إىل 

ثاثة ماين وجبة.
وبــــــــــــــــرزت خـــــــــــال األزمــــــــــــــــة قــــــــدرة 
فــــــــــريــــــــــق الــــــجــــــمــــــعــــــيــــــة املـــــــــــــيـــــــــــــداين عــــىل 
ــــاهـــــزة، عــىل  تـــــوزيـــــع الــــوجــــبــــات الـــــجـ
املـــــــــــــــــــرىض املـــــــــحـــــــــجـــــــــوريـــــــــن والــــــــعــــــــمــــــــال 
املقيمن وإفطار الصائمن، حيث 
وزعت الجمعية قبل رمضان 176 
ألفاً و904 وجبات، بقيمة مليون 
و380 ألفاً و244 درهــمــاً، وخال 
رمضان مليونن و632 ألفاً و620 
وجبة سحور وإفــطــار، بقيمة 20 
مــلــيــونــاً و631 ألـــفـــاً و855 درهـــمـــاً، 
وخـــال عــيــد الــفــطــر 32 ألــفــاً و345 
وجــــــــبــــــــة بـــــقـــــيـــــمـــــة 227 ألـــــــــفـــــــــاً و760 

درهماً.
ووزعــت الجمعية يف عجمان 

ألــــــــــــفــــــــــــاً و350 وجــــــــــــبــــــــــــة، ويف   312
الــفــجــرية 22 ألــــف وجـــبـــة، ومــــازال 
التوزيع قائماً يف دبي بعد العيد، 
بـــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــل خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاص لـــــــــــــــلـــــــــــــــمـــــــــــــــرىض 
واملــــــــــحــــــــــجــــــــــوريــــــــــن، بـــــــمـــــــعـــــــدل يــــــومــــــي 
يـــصـــل إىل 13 ألـــــفـــــاً و100 وجـــبـــة، 
حـــــيـــــث يـــــتـــــم تــــــوفــــــري ثــــــــــاث وجـــــبـــــات 
يــــــومــــــيــــــاً لـــــكـــــل مــــســــتــــفــــيــــد، وهــــــــــي يف 

ازدياد.
ــــر عـــــــام الـــجـــمـــعـــيـــة،  وعـــــــــّر مـــــديـ
عــــــــابــــــــديــــــــن طـــــــــاهـــــــــر الــــــــــــعــــــــــــويض، عــــن 
اعــــــتــــــزازه بــــهــــذا الــــعــــطــــاء الــــــــذي أكـــد 
دور الـــــقـــــطـــــاع الـــــــخـــــــريي يف خــــدمــــة 
ــــيــــــة شــــكــــر  املــــــجــــــتــــــمــــــع، مـــــــوجـــــــهـــــــاً تــــــحــ
وتــــقــــديــــر لـــلـــمـــؤســـســـات والــــجــــهــــات 
والهيئات املتعاونة، وقال: »منذ 
الــــــــبــــــــدايــــــــة اســـــتـــــشـــــعـــــرنـــــا واجـــــــبـــــــنـــــــا يف 
ــــهـــــام يف الـــهـــبـــة الـــوطـــنـــيـــة الــتــي  اإلسـ
دعــــــــــــــت إلـــــــيـــــــهـــــــا الــــــــــقــــــــــيــــــــــادة ملــــــواجــــــهــــــة 
الـــــــــــــــوبـــــــــــــــاء، وأســــــــهــــــــمــــــــنــــــــا مـــــــــــن خــــــــال 
مشروعاتنا املختلفة يف مساعدة 
املــتــضــرريــن بــســبــب األزمــــــة، ســـواء 
كانوا مرىض أو أسراً وأفراداً، تأثر 
مــــعــــاشــــهــــم بــــســــبــــب تـــــبـــــاطـــــؤ بـــعـــض 
األعـــــمـــــال، لــكــنــنــا رصــــدنــــا الــنــصــيــب 
األكــر لــدعــم املــبــادرات الحكومية 
الــــتــــي كــــانــــت أكــــــر شــــــمــــــوالً، لــيــبــلــغ 
مجموع ما أنفقته الجمعية عىل 
مــــــــــواكــــــــــبــــــــــة الــــــــــجــــــــــهــــــــــود الــــــحــــــكــــــومــــــيــــــة 
واملجتمعية يف مواجهة )كورونا( 

45.7 مليون درهم«.
وأضاف أن »ما تحقق لم يكن 
لــــُيــــنــــَجــــز بــــهــــذا املــــســــتــــوى مـــــن األداء 
والـــــعـــــطـــــاء، لــــــوال تـــــعـــــاون الــجــمــيــع 

عىل حماية املجتمع«. 
دبي À اإلمارات اليوم

»بيت الخير« تواجه تداعيات 
»كورونا« بـ 45.7 مليون 

درهم  

فريق الجمعية الميداني خالل توزيع الوجبات الجاهزة. À من المصدر

19200
سلة مير غذائي
 وزعتها الجمعية،
 بقيمة 13.5 مليون 
درهم.
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يرتك بعض املتسوقني، بعد االنتهاء 
ــــبــــــضــــــع، عــــــــربــــــــات الــــــتــــــســــــوق يف  ــتــ ــ مــــــــن الــ
أماكن ورميها بطريقة تشوه الشكل 
الـــحـــضـــاري لـــلـــمـــكـــان، وذلــــــك بــــــدالً مــن 
إرجاعها إىل مكانها األصــي أو تركها 
بـــمـــواقـــف الـــســـيـــارات الـــتـــابـــع لــلــســوق، 
مــثــلــمــا نــــرى يف صــــور أمـــاكـــن مــتــعــددة 
بـــمـــديـــنـــة الـــــعـــــني، ومـــــــن مــــكــــان تـــســـوق 

واحد، وهو الجيمي مول.
لــــــــذا، أنـــــاشـــــد املـــــســـــؤولـــــني يف الـــجـــهـــات 

املعنية بوضع حل لهذا األمر.

القارئ: أبو عبداهلل

يعاين )أبوعبدالله - يمني - 64 عاماً( 
ســــرطــــان الـــــرئـــــة، مـــنـــذ عــــامــــني ونـــصـــف 
العام، ويحتاج إىل عالج تبلغ كلفته 
47 ألـــــفـــــاً و604 دراهـــــــــم ملــــــدة عـــــــام، يف 
مـــســـتـــشـــفـــى مــــديــــنــــة الــــشــــيــــخ شـــخـــبـــوط 
بأبوظبي، وليس لديه تأمني صحي، 
وظــروفــه املالية ال تسمح لــه بتغطية 
ــــيــــــف  ــــالــ ــــكــ ولــــــــــــــــو جــــــــــــــــــــــــزءاً بــــــــســــــــيــــــــطــــــــاً مــــــــــــن تــ
عـــــــــــــــــــالجـــــــــــــــــــه، ويـــــــــــــــنـــــــــــــــاشـــــــــــــــد أهـــــــــــــــــــــــــل الــــــــــخــــــــــر 
ــــبـــــل أن  ــــاعـــــدتـــــه إلنـــــــقـــــــاذ حـــــيـــــاتـــــه، قـ مـــــسـ

يتفىش املرض يف بقية جسده.
ويـــــــــــــــــــروي املـــــــــــريـــــــــــض، لـــــــــــــــ»اإلمــــــــــــــارات 
الــــــــــــيــــــــــــوم«، قــــــصــــــة اكــــــتــــــشــــــافــــــه املــــــــــــرض، 
قـــــائـــــالً: »مــــنــــذ عــــامــــني ونــــصــــف الــــعــــام، 
شعرت بارتفاع درجــة حــراريت وكرثة 
التعرق، وكنت أشعر بآالم حادة يف 
الــــــــــصــــــــــدر والـــــــــظـــــــــهـــــــــر، وكـــــــــحـــــــــة شـــــــديـــــــدة 
وجـــــــــــافـــــــــــة، تـــــجـــــعـــــلـــــنـــــي غــــــــــر قــــــــــــــــادر عــــى 
الــــتــــنــــفــــس بــــــصــــــورة طـــبـــيـــعـــيـــة، فــــقــــررت 
الـــــــــــــــــــذهـــــــــــــــــــاب إىل مــــــــســــــــتــــــــشــــــــفــــــــى خـــــــــــاص 

ألطمنئ عى حالتي الصحية«.

وأضاف: »أخربين الطبيب بأنني 
ــــتــــــاج إىل أدويــــــــــة طـــبـــيـــة ومــــــضــــــادات  أحــ
حيوية ملدة شهر، وستتحسن حالتي 

الصحية«.
وتـــــابـــــع: »لــــــم أشــــعــــر بــــــأي تــحــســن 
والــــــــــــــــــــوضــــــــــــــــــــع أصـــــــــــــــبـــــــــــــــح أكـــــــــــــــــــــــرث ســــــــــــــــــــــــــــوءاً، 

فـــتـــوجـــهـــت إىل املـــســـتـــشـــفـــى، وأخـــــربت 
الـــــطـــــبـــــيـــــب بـــــــــــأن اآلالم تـــــــــــــــــــزداد، وبـــــــــات 
جسدي مرهقاً، وليس باستطاعتي 
الـــقـــيـــام بـــــأي عــــمــــل، أو جـــهـــد بــســيــط، 
فنصحني بمراجعة أخصايئ سرطان 

يف املستشفى نفسه«.
وأضــــــــــــــــــــــاف: »تــــــــوجــــــــهــــــــت فـــــــــــــــــــوراً إىل 
الــــــطــــــبــــــيــــــب املــــــــخــــــــتــــــــص، وتـــــــــمـــــــــت إعــــــــــــــادة 
جميع الفحوص واألشعة املقطعية، 
وأظـــهـــرت الــنــتــائــج وجــــود بــقــع بــيــضــاء 
عى املجرى التنفيس والرئة اليمنى، 
ووجـــــــــــــــــود الـــــــتـــــــهـــــــاب حــــــــــــاد يف الــــــــصــــــــدر، 
وأخــــــــــــــــــــــربين بـــــــــــــضـــــــــــــرورة إجــــــــــــــــــــــراء مـــــنـــــظـــــار 
لــلــتــأكــد بــشــكــل أكــــرث دقـــــة، لــكــنــنــي لــم 
أســـتـــطـــع إجـــــــــراء عـــمـــلـــيـــة بـــاملـــنـــظـــار ألنـــه 

ليس لديَّ مبلغ للعالج«.
وقــــــــــال: »حــــــاولــــــت ابــــنــــتــــي إقـــنـــاعـــي 
بـــــــــــــــأن أجــــــــــــــــــري ذلـــــــــــــــك املــــــــــنــــــــــظــــــــــار، لــــكــــنــــنــــي 
رفضت، ألن وضعنا املادي ضعيف، 
وبـــعـــدهـــا نــصــحــنــي الــطــبــيــب بــالــذهــاب 
إىل مستشفى حكومي ملعرفة حالتي 
الصحية بشكل أكرث دقة، فتوجهت 
إىل مستشفى توام يف مدينة العني، 

وأخــربين الطبيب بضرورة أخذ عينة 
من الرئة اليمنى وفحصها للتأكد 

من البقع البيضاء، وبعد مرور 
ــــاالً  أســـــبـــــوعـــــني تــــلــــقــــيــــت اتــــــصــ

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــب يف 
مستشفى تـــوام يخربين 

ــــــاب بـــــســـــرطـــــان  ــــــصـ بـــــأنـــــنـــــي مـ
الرئة«.

وتــــــــــــــــــــــابــــــــــــــــــــــع: »أخـــــــــــــــــــــــــربين 
الــــــطــــــبــــــيــــــب يف املــــســــتــــشــــفــــى 
بضرورة تناول كبسوالت 
كـــــــــــــــيـــــــــــــــمـــــــــــــــاويـــــــــــــــة وأدويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة، 

وتــنــاولــت الــعــالج يف 
مستشفى 

تـــــــــوام بـــالـــعـــني 
ملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة ســـــــــــــــنـــــــــــــــة 

ونــــــــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــــــف الــــــــــــــــــســــــــــــــــــنــــــــــــــــــة، 
ــــمـــــدت خـــــــالل فـــــــرتة عـــــالجـــــي عــى  ــتـ ــ واعـ
ــــتـــــربعـــــني، وحــــالــــيــــاً  مـــــســـــاعـــــدات أحــــــد املـ
أعالج يف مستشفى مدينة شخبوط 
الـــــــطـــــــبـــــــيـــــــة بــــــــأبــــــــوظــــــــبــــــــي، وتــــــــبــــــــلــــــــغ كــــلــــفــــة 
عـــــــــالجـــــــــي ملــــــــــــــدة عــــــــــــــام 47 ألــــــــــفــــــــــاً و604 

دراهم«.

وأضـــــــــــــــــــــــــــــــــاف أنــــــــــــــــــــــه عــــــــــــــاطــــــــــــــل عــــــن 
العمل لكرب سنه، وابنته الكربى 
تــعــمــل بــإحــدى الــجــهــات الــخــاصــة 
بـــــــراتـــــــب 5000 درهــــــــــــــم، وأســــــرتــــــه 
تتكون من 10 أفراد، وراتب ابنته 

بالكاد 
حياتهم يلبي متطلبات 

واإليــــجــــار، لـــذا يــنــاشــد أهـــل الــخــر 
وأصـــــــــــــــحـــــــــــــــاب الــــــــــقــــــــــلــــــــــوب الـــــــبـــــــيـــــــضـــــــاء 
مـــســـاعـــدتـــه عــــى الـــــعـــــالج، وإنــــقــــاذ 

حياته.

يحتاج إلى عالج كلفته 47.6 ألف درهم 

اقــرتح مستهلكون عى وزارة االقتصاد 
إنــــــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــــــاء مــــــــــــــــــــــــراكــــــــــــــــــــــــز تــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــوق خـــــــــــــاصـــــــــــــة 
بــــــالــــــخــــــضــــــراوات والـــــــفـــــــواكـــــــه الــــعــــضــــويــــة، 
تــــكــــون تـــحـــت إشــــــــراف حـــكـــومـــي مـــبـــاشـــر، 
وتــــــــــــوضــــــــــــع مـــــــنـــــــتـــــــجـــــــات وطــــــــنــــــــيــــــــة عـــــضـــــويـــــة 
بأسعار يف متناول الجميع، بعيداً عن 

تــــالعــــب بـــعـــض املـــــحـــــال الــــتــــجــــاريــــة، الـــتـــي 
تـــبـــيـــع هـــــــذه املــــنــــتــــجــــات مـــــن الـــــخـــــضـــــراوات 

والفواكه بأسعار مبالغ فيها.

)أبو طارق(

وزارة االقتصاد
شكا سكان بمنطقة البدية، يف إمارة 
ــــفــــــجــــــرة، وجــــــــــود عــــــــدد مــــــن الــــكــــالب  الــ
الـــــــــــضـــــــــــالـــــــــــة الــــــــــــتــــــــــــي تــــــــــــجــــــــــــوب املـــــــنـــــــطـــــــقـــــــة، 
مـــشـــريـــن إىل أنـــهـــا تــشــكــل خـــطـــراً عــى 
الــــســــكــــان، خــــصــــوصــــاً األطــــــفــــــال، وقـــد 

تتسبب يف وقوع حوادث مرورية.

وأضــــــــــافــــــــــوا أن هــــــــــذه الـــــحـــــيـــــوانـــــات 
تـــكـــرث عـــنـــد املــــــــزارع والــــطــــرق الــرئــيــســة، 
مطالبني املسؤولني يف بلدية الفجرة 
ـــــاذ إجــــــــــــــــــــراءات، لــــجــــمــــع الـــــكـــــالب  ــــخـ ـــاتــ ــ بـ

الضالة من الطرق.
)أبو خميس(

بلدية الفجيرة

أطــلــقــت الــحــمــلــة الــوطــنــيــة »اإلمـــــــارات 
تـــــــتـــــــطـــــــوع« مـــــــــــبـــــــــــادرة »لــــــبــــــيــــــه يـــــــــا وطـــــــــن« 
الـــتـــوعـــويـــة واإلرشـــــاديـــــة، بـــهـــدف دعــم 
»الــــــتــــــســــــوق بـــــــــأمـــــــــان«، والـــــــتـــــــي يـــــشـــــارك 
ــــطــــــوع مـــن  ــتــ ــ ــــا أكـــــــــــرث مــــــــن 1800 مــ ــــهـ ــيـ ــ فـ
جنسيات مختلفة، ينتشرون يف 170 
مـــــــــــوقـــــــــــعـــــــــــاً لـــــــــلـــــــــتـــــــــســـــــــوق عـــــــــــــــى مـــــــســـــــتـــــــوى 
الــــــــــــــــــــــدولــــــــــــــــــــــة، حـــــــــــــفـــــــــــــاظـــــــــــــاً عـــــــــــــــــى ســـــــــالمـــــــــة 
الجمهور، يف ظل الــظــروف الراهنة، 
حــيــث اإلجــــــــراءات الــوقــائــيــة والـــتـــدابـــر 
االحرتازية ملنع انتشار فروس كورونا 

)كوفيد-19(.
وأكـــد مــديــر عـــام الــهــيــئــة الوطنية 
للطوارئ واألزمــات والكوارث، عبيد 
الحصان الشاميس، أن مبادرة »لبيه 
يــــــــــــــــا وطـــــــــــــــــــــــــن« تـــــــــــــهـــــــــــــدف لــــــــــــلــــــــــــوصــــــــــــول إىل 
املــــــتــــــســــــوقــــــني يف مــــــنــــــاطــــــق عـــــــــــدة داخــــــــل 
الدولة، يف أكرث من 170 موقعاً عى 
مستوى اإلمارات السبع، ُمستهدفة 
أكــرث من مليون و700 ألــف شخص، 
حــــــيــــــث يــــــتــــــم تــــــــزويــــــــدهــــــــم بـــــاملـــــعـــــلـــــومـــــات 
اإلرشــــاديــــة والــتــوعــويــة حــــول مــخــاطــر 
»كوفيد-19«، وأفضل سبل الوقاية 

والحماية من انتشار الفروس.
وأشــــــــــــار إىل أن الــــهــــيــــئــــة الـــوطـــنـــيـــة 
إلدارة الـــطـــوارئ واألزمـــــات والــكــوارث 
أسهمت يف إعــداد املتطوعني، وذلك 
ـــلـــــســـــات تـــعـــريـــفـــيـــة  ـــقـــــد جــ مـــــــن خـــــــــالل عــ

وتــــــــزويــــــــدهــــــــم بـــــاملـــــعـــــلـــــومـــــات الــــــــالزمــــــــة، 
وطــــــــــــــــــــــــرق الـــــــــــــوقـــــــــــــايـــــــــــــة والـــــــــــحـــــــــــمـــــــــــايـــــــــــة مـــــن 
»كــــــــوفــــــــيــــــــد-19«، حــــيــــث تــــــم تــــدريــــبــــهــــم 
ُــثــى لتوصيل مــثــل تلك  عــى الــطــرق امل

املــعــلــومــات لــلــجــمــهــور املــســتــهــدف من 
زوار مــراكــز الــتــســوق ومــحــال الــســوبــر 

ماركت دخل الدولة.
وقــــــــــــــــــال الــــــــــشــــــــــامــــــــــيس: »مــــــــــــــن خــــــــالل 

املــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــادرة، يـــــــــتـــــــــم تـــــــــــــوزيـــــــــــــع الــــــــكــــــــمــــــــامــــــــات 
والـــــــــقـــــــــفـــــــــازات عــــــــى زائــــــــــــــــري الــــجــــمــــعــــيــــات 
التعاونية واملراكز التجارية ومنافذ بيع 
املواد الغذائية، وإرشادهم إىل الطرق 
الــســلــيــمــة يف تــعــقــيــم األيـــــــدي، وأهــمــيــة 
تـــــــــرك مـــــســـــافـــــة ال تـــــقـــــل عـــــــن مــــــرتيــــــن بـــني 
أفـــراد الجمهور أثــنــاء الــتــســوق، وأيضاً 
رفــــــــع الفــــــتــــــات تـــــوعـــــويـــــة تــــحــــمــــل نـــصـــائـــح 

إرشادية للوقاية من الفروس«.
ــــيـــــذ املــــــــــــبــــــــــــادرة الــــــهــــــالل  ــــنـــــفـ ــــتـ وقــــــــــــــام بـ
األحــــــــــــمــــــــــــر اإلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــارايت، الــــــــــــــــــــذي أســــــهــــــم 
بــــمــــشــــاركــــة 1690 مــــتــــطــــوعــــاً، لــتــعــزيــز 
الـــــــــــــــربامـــــــــــــــج الــــــــــتــــــــــوعــــــــــويــــــــــة واإلرشـــــــــــــــــاديـــــــــــــــــة 
لــــلــــوقــــايــــة مـــــن فــــــــروس »كـــــوفـــــيـــــد-19« 
عرب مراكز الهالل األحمر، إىل جانب 
مـــــــشـــــــاركـــــــة الـــــــعـــــــديـــــــد مـــــــــن املــــــؤســــــســــــات 

الحكومية والخاصة.
وكــــــــــــــــانــــــــــــــــت فـــــــــــعـــــــــــالـــــــــــيـــــــــــات الـــــــحـــــــمـــــــلـــــــة 
الــوطــنــيــة »اإلمـــــــارات تـــتـــطـــوع«، والــتــي 
أعــلــنــت عــنــهــا الــلــجــنــة الــوطــنــيــة الــعــلــيــا 
لتنظيم الــتــطــوع خـــالل األزمـــــات، قد 
انــطــلــقــت مــطــلــع أبـــريـــل املـــــايض، تحت 
مـــظـــلـــة مـــنـــصـــة »مـــــتـــــطـــــوعـــــني.إمـــــارات« 
بـــالـــشـــراكـــة بــــني وزارة تــنــمــيــة املــجــتــمــع 
ومؤسسة اإلمارات لتنمية الشباب، 
ــــيــــــة إلدارة  ــــنــ وبــــــــــإشــــــــــراف الـــــهـــــيـــــئـــــة الــــــوطــ

الطوارئ واألزمات والكوارث.
دبيÀ اإلمارات اليوم

ضمن مبادرات »اإلمارات تتطوع« للتوعية 
بمخاطر »كوفيد-19«

صبيحة الكتبي À أبوظبي

سرطان الرئة يهدد حياة »أبو عبداهلل«

متطوع يدعمون 
التسّوق بأمان عبر 

»لبيه يا وطن«

سرطان الرئة

سرطان الرئة، يتشكل في 
أنسجة الرئة، ويكون 

عادة في الخاليا المبطنة 
لممرات الهواء، هذه 
الخاليا غير الطبيعية ال 

تحمل وظائف خاليا الرئة 
العادية، وال تتطور إلى 

أنسجة رئة سليمة، 
وخالل نموها، فإنها 

، وتتدخل 
ً
تشكل أوراما

في سير عمل وظائف 
الرئة.

1800
عبيد الحصان الشامسي:

»جلسات تعريفية 
للمتطوعين، وتزويدهم 

بالمعلومات 
الالزمة، وطرق الوقاية 

والحماية«.

منصة »متطوعين.إمارات« 
تتيح منصة »متطوعين.إمارات« للراغبين بالمشاركة والتطوع 

ضمن حملة »اإلمارات تتطوع«، مواطنين ومقيمين، فرصة 
المبادرة بدعم ومساندة مختلف فئات المجتمع بالتطوع 

الميداني أو االفتراضي، وذلك تحت مظلة اللجنة الوطنية العليا 
لتنظيم التطوع خالل األزمات.

فريق من المتطوعين خالل تعقيم أيدي المتسوقين وتوعيتهم.  
 À من المصدر
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أسعار الذهب

مؤشر سوق دبي

مؤشر سوق أبوظبي

 1751.6

1984.46

4277.38

 
ً
دوالرا

لألونصة

نقطة

نقطة

دوالريورو = 1.1169

ين 107.79 
ياباني دوالر  = 

فرنك 0.961 
سويسري دوالر  = 

دوالر1.2551 جنيه 
 =إسترليني 

أسعار العمالت

وّقــــع مــركــز دبـــي املــــايل الــعــاملــي مــذكــرة 
 3 تــــــــــــفــــــــــــاهــــــــــــم مــــــــــــــــــع شـــــــــــــــركـــــــــــــــة »إي يس 
للوساطة املحدودة«، إلطالق وثيقة 
شـــــــــامـــــــــلـــــــــة لــــــــلــــــــتــــــــأمــــــــن الـــــــــــصـــــــــــحـــــــــــي، عـــــى 
ــلـــــة لـــــدى  ــ مـــــســـــتـــــوى الـــــــشـــــــركـــــــات املـــــســـــجـ

املركز وموظفيها.
وأوضح املركز يف بيان، أمس، 
أن الــوثــيــقــة - الــتــي ســتــكــون مــتــاحــة 
ألكــــــــر مــــــن 2400 شـــــركـــــة مـــســـجـــلـــة 
ـــــ25.6  لـــديـــه - تـــوفـــر تـــأمـــيـــنـــاً صـــحـــيـــاً لـ
ألــفــا مــن مــوظــفــي هـــذه الــشــركــات، 
يف مـــــبـــــادرة تــــعــــد األوىل مـــــن نـــوعـــهـــا 
عى مستوى املناطق الحرة يف دبي 
واملــــــــــــــــــــــراكــــــــــــــــــــــز املــــــــــــــالــــــــــــــيــــــــــــــة يف املـــــــــنـــــــــطـــــــــقـــــــــة. 

وبــمــوجــب املــذكــرة، ســتــقــوم شركة 
»إي يس 3« بــتــســهــيــل شـــــراء عــقــود 
الـــتـــأمـــيـــنـــات الـــصـــحـــيـــة بـــشـــكـــل فــعــال 
مــــــــــــــــــن حــــــــــــيــــــــــــث الــــــــــــكــــــــــــلــــــــــــفــــــــــــة، لـــــــجـــــــمـــــــيـــــــع 
الشركات املسجلة لدى مركز دبي 
املــــــــــــــــــــــــــــــــــايل الـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــاملـــــــــــــــــــي، ويف جــــــــمــــــــيــــــــع 
الـــــقـــــطـــــاعـــــات، حــــيــــث ســــتــــوفــــر خـــطـــة 
التأمن للشركات املسجلة فرصة 
الـــــــــــــحـــــــــــــصـــــــــــــول عــــــــــــــــى أفــــــــــــــضــــــــــــــل عـــــــــقـــــــــود 
الــــــــتــــــــغــــــــطــــــــيــــــــة الــــــــصــــــــحــــــــيــــــــة اإللـــــــــــزامـــــــــــيـــــــــــة 
ملوظفيها وعــائــالتــهــم، كــمــا ستوفر 
أيــــضــــاً الــــدعــــم لـــلـــشـــركـــات الـــصـــغـــرة 
واملتوسطة، لتتمكن من الحصول 
عـــــــى تــــــأمــــــن صـــــحـــــي شــــــامــــــل وعـــــــايل 

املــــــــــســــــــــتــــــــــوى بـــــــتـــــــكـــــــالـــــــيـــــــف مـــــنـــــخـــــفـــــضـــــة. 
ــــاً  ــــطــ ــيــ ــ 3« وســ وســــــتــــــعــــــمــــــل »إي يس 
لتسهيل كل ما يتعلق باملناقصات 

مــــن حـــيـــث إدراج شــــركــــات الـــتـــأمـــن 
وشـــــركـــــاء الــــتــــعــــاقــــد املــــســــؤولــــن عــن 
األطــــــــــــــــــــــــــــــــراف الـــــــــــخـــــــــــارجـــــــــــيـــــــــــة يف دولــــــــــــــة 

اإلمــــــــــــــــــــــــارات. وســــــيــــــتــــــم االتــــــــــفــــــــــاق عــــى 
معاير العقود من قبل مركز دبي 
املـــايل الــعــاملــي وشــركــة »إي يس 3«. 
ــــال الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لــســلــطــة  ــ وقـ
ــــز دبـــــــــي املــــــــــايل الــــــعــــــاملــــــي، عـــــــارف  ــــركــ مــ
ــــــم  ـــــتـــــــفـــــــاهـ أمـــــــــــــــــــــــري، إن »مــــــــــــــذكــــــــــــــرة الــ
الــجــديــدة تــمــهــد الــطــريــق ملــركــز دبــي 
املــايل العاملي لتقديم مزايا جديدة 
لــعــمــالئــه تــتــمــتــع بــالــقــيــمــة املــضــافــة، 
وتـــخـــفـــض الـــتـــكـــالـــيـــف، وتــــوفــــر أرقــــى 
مـــــــســـــــتـــــــويـــــــات الــــــتــــــغــــــطــــــيــــــة والـــــــتـــــــأمـــــــن 
الــصــحــي لــنــحــو 25.6 ألـــف شــخــص 
مــــــــــن مـــــــوظـــــــفـــــــي املــــــــــركــــــــــز املــــــــــــــــــايل، كــــمــــا 
نــتــطــلــع إىل الـــعـــمـــل مـــع شـــركـــة )إي 

الـــــــــوثـــــــــيـــــــــقـــــــــة  لــــــــــــــطــــــــــــــرح هــــــــــــــــــــــذه   )3 يس 
التأمينية املتميزة لعمالئنا«.

مـــــــــــن جــــــــانــــــــبــــــــه، قــــــــــــــال املـــــــــســـــــــؤول 
التنفيذي األول يف شركة »إي يس 
3 لــــلــــوســــاطــــة املـــــــــحـــــــــدودة«، ســـتـــيـــف 
هـــــــــارت، إن »مـــــذكـــــرة الــــتــــفــــاهــــم مــع 
ــــاملـــــي، تـــهـــدف  مـــــركـــــز دبـــــــي املــــــــايل الـــــعـ
إىل تـــــطـــــويـــــر نــــــظــــــام ووثــــــيــــــقــــــة تــــأمــــن 
صـــــــــــحـــــــــــي يـــــــــــســـــــــــهـــــــــــالن شـــــــــــــــــــــــــراء عــــــــقــــــــود 
ــــيــــــع  ــــمــ الــــــــــتــــــــــأمــــــــــيــــــــــنــــــــــات الـــــــــصـــــــــحـــــــــيـــــــــة لــــــجــ
الـــــــجـــــــهـــــــات املـــــســـــجـــــلـــــة لـــــــــــدى املـــــــركـــــــز، 
حـــــــــيـــــــــث نـــــــتـــــــطـــــــلـــــــع إىل إطــــــــــــــــــــالق هـــــــــذه 

الوثيقة الجديدة«.
دبي ■ اإلمارات اليوم

يستفيد منها 25.6 ألف موظف في 2400 شركة مسجلة بـ »المركز«

»دبي المالي العالمي« يطلق وثيقة تأمين صحي شاملة للشركات

أمل المنشاوي ■ أبوظبي

أفــــــــــــــــاد عــــــــمــــــــالء بـــــــــــــأن بــــــنــــــوكــــــهــــــم تـــــفـــــرض 
رســــوم مــعــامــلــة، وتــضــع رســـم تــأمــن 
جـــــديـــــداً، عـــنـــد الـــتـــقـــدم بــطــلــب إلعـــــادة 
جـــــدولـــــة قـــــــروض قـــائـــمـــة بـــالـــفـــعـــل، أو 
أخذ مبلغ إضايف »توب أب«، إضافة 
إىل ضــــريــــبــــة الـــقـــيـــمـــة املــــضــــافــــة املـــرتـــبـــة 
عى تلك الرسوم وفقاً للمعمول به.
وأوضــــــــحــــــــوا لــــــــــــ»اإلمـــــــــــارات الـــــيـــــوم« 
أنـــهـــم ســبــق أن دفـــعـــوا رســــم مــعــامــلــة 
عـــى الـــقـــرض الـــقـــائـــم، بــجــانــب وجـــود 
تـــأمـــن ســــاري املـــفـــعـــول، ومــــع ذلــــك ال 
يمكن قبول طلباتهم إال بعد املوافقة 
عــــــــــــــى تـــــــــــأمـــــــــــن بـــــــنـــــــســـــــبـــــــة 1%، ورســــــــــــــم 
مــــــعــــــامــــــلــــــة 1% مــــــــــن قــــــيــــــمــــــة الـــــــــقـــــــــرض، 

والضريبة عى كليهما.
وأضـــافـــوا أن تــلــك الـــرســـوم تصل 
إىل 10 آالف درهــــــم، ويـــتـــم تــحــمــيــلــهــا 
عى مبلغ القرض، وبالتايل يتم دفع 
فوائد عليها أيضاً بجانب تغير نسب 
الـــفـــائـــدة، داعــــن املـــصـــرف املـــركـــزي إىل 
الــــــتــــــدخــــــل لـــــــوقـــــــف هـــــــــــذه املـــــــمـــــــارســـــــات، 
واالكـــتـــفـــاء بـــأخـــذ الـــرســـم مــــرة واحــــدة 
فـــــــقـــــــط مــــــــــن الــــــعــــــمــــــيــــــل طـــــــــاملـــــــــا لــــــــــم يــــغــــر 

البنك.
من جانبهما، قــال مصرفيان إن 
الـــبـــنـــوك تــنــظــر إىل اعـــتـــبـــار تـــمـــديـــد فـــرة 
ــــلــــــغ، عـــــــى أنـــــه  ــــبــ ــــمـــــويـــــل أو زيـــــــــــــادة املــ ــتـ ــ الـ
تــغــيــر يف الــقــيــمــة واملــــــدة، بــمــا يتطلب 

تــــــأمــــــيــــــنــــــاً جــــــــــــديــــــــــــداً، ورســــــــــــومــــــــــــاً جــــــديــــــدة 
تــخــتــلــف مـــن بــنــك آلخــــر، مــشــريــن إىل 
أنــــــــه أحـــــيـــــانـــــاً يــــتــــم إعــــــفــــــاء الــــعــــمــــيــــل مــن 
ـــــوم اإلداريــــــــــــة نـــــوعـــــاً مـــــن الــــرويــــج  ـــــرسـ الـ
والـــحـــرص عـــى الـــحـــفـــاظ عــلــيــه، بينما 
ــــأمــــــن إلــــــــزامــــــــي بــــحــــســــب تـــعـــلـــيـــمـــات  ــتــ ــ الــ

»املركزي«.

طلب جديد
وتفصيالً، قالت العميلة )سالمة.أ(، 
إن لــــديــــهــــا تـــــمـــــويـــــالً مــــــن بــــنــــك إســــالمــــي 
مــــــــــحــــــــــي، بــــــقــــــيــــــمــــــة 300 ألــــــــــــــــف درهــــــــــــم 
ــــو عـــــــــامـــــــــن، لــــكــــنــــهــــا  ــ ــــحـ ــ ــــذ نـ ــ ــنـ ــ ــ أخـــــــذتـــــــهـــــــا مـ
احـــتـــاجـــت، أخـــــــراً، إىل مــبــلــغ إضـــــايف، 
ــــنـــــك، إال أن  ــبـ ــ فــــتــــقــــدمــــت بــــطــــلــــب إىل الـ
املوظف املسؤول أبلغها بأن هذا األمر 
يـــتـــم الـــتـــعـــامـــل مـــعـــه كــــأنــــه جــــديــــد، أي 
بـــمـــعـــنـــى إضــــــافــــــة املــــتــــبــــقــــي مــــــن قـــرضـــهـــا 
القديم عى املبلغ املطلوب، واعتباره 
تــــمــــويــــالً جـــــديـــــداً يـــســـتـــلـــزم فــــــرض رســـم 
مـــعـــامـــلـــة بـــنـــســـبـــة 1%، تــــعــــادل تـــقـــريـــبـــاً 

2600 درهـــــــــــم، بــــجــــانــــب رســـــــم تـــأمـــن 
أيضاً باملبلغ ذاته، مع ضريبة القيمة 

املضافة.
وأضـــافـــت أن املـــوظـــف أوضــــح لها 
ــــة تــــــصــــــل إىل نـــحـــو  ــــلــ ــــامــ أن الـــــــــرســـــــــوم كــ
6000 درهــــــــــــــم ســـــتـــــتـــــم إضــــــافــــــتــــــهــــــا إىل 
الـــــــتـــــــمـــــــويـــــــل املــــــــطــــــــلــــــــوب حـــــــتـــــــى ال تـــــدفـــــع 
ــــوم الــــتــــي يــتــم  ـــــرســ شــــيــــئــــاً، مـــبـــيـــنـــة أن الـ
تــحــمــيــلــهــا عـــــى أصــــــل املـــبـــلـــغ يـــتـــم دفـــع 
فــوائــد عليها أيــضــاً، أي أنــهــا قــد تصل 
إىل 10 آالف درهـــــم، يــحــّصــلــهــا الــبــنــك 
يف كل مرة تطلب فيها مبلغاً إضافياً.
وأشـــــــارت ســـالمـــة إىل أنـــهـــا لــجــأت 
ـــويـــــل حـــــتـــــى ال  ــــمــ إىل بــــنــــكــــهــــا لــــطــــلــــب الـــــتـ
تنتقل إىل بنك آخر، تجنباً للرسوم، 
إال أنــــهــــا فـــوجـــئـــت بـــــأن جـــمـــيـــع الـــبـــنـــوك 
تــتــعــامــل تــقــريــبــاً بــالــطــريــقــة ذاتـــهـــا عــى 
حد قولها، داعية املصرف املركزي إىل 
الـــــــتـــــــدخـــــــل لـــــــوقـــــــف هـــــــــــذه املــــــــمــــــــارســــــــات، 
واالكتفاء بالرسم املدفوع سلفاً، أو 
حــــــــتــــــــى فــــــــــرضــــــــــه عــــــــــــى املــــــــبــــــــلــــــــغ اإلضــــــــــــــــايف 

املــــــطــــــلــــــوب ولـــــــيـــــــس عــــــــى كــــامــــل 
التمويل.

مبلغ إضافي
من جهته، قال العميل )ماجد.ع(، 
إنـــــه تـــقـــدم بـــطـــلـــب مـــبـــلـــغ إضــــــايف )تــــوب 
ــــيـــــمـــــة 80 ألـــــــــــف درهــــــــــــــــم، عـــى  ــــقـ أب( بـ
قـــــــــــرض قـــــــائـــــــم تـــــبـــــقـــــت مــــــنــــــه 200 ألــــــف 
درهم، فقام البنك باحتساب الطلب 
عـــــى أنـــــــه 280 ألـــــــف درهــــــــــم، وخـــصـــم 
مـــبـــلـــغ 2800 درهــــــــم رســــــم مـــعـــامـــلـــة، 
ومــــــثــــــلــــــهــــــا رســــــــــــــم تـــــــــــأمـــــــــــن، مـــــــــــع خــــصــــم 

ضريبة القيمة املضافة.
ولـــفـــت إىل أنــــه نــتــيــجــة لـــذلـــك قــام 
املوظف برفع املبلغ ليغطي الرسوم، 
إىل 290 ألــف درهـــم، مضيفاً أنــه بدأ 
الـــســـداد عـــى اعــتــبــار أنــــه قــــرض جــديــد 

بفوائد جديدة ورسوم وتأمن.
وتساءل )ماجد(: »ملاذا لم يأخذ 
البنك رسماً عى املبلغ اإلضــايف فقط 
طاملا أن التأمن ساٍر، أو حتى التأمن 
بــمــبــلــغ يـــنـــاســـب مـــا تــســلــمــتــه فــعــلــيــاً؟، 
وملــــــــــــــــــــــــاذا أدفـــــــــــــــــــــع رســـــــــــــــــم تـــــــــــأمـــــــــــن مـــــــرتـــــــن 

ومعاملة جديدة وفوائد جديدة؟«.
وأضــاف: »لــم أنقل إىل بنك آخر 
حــــــــتــــــــى ال أتــــــــحــــــــمــــــــل رســــــــــــــومــــــــــــــاً جــــــــديــــــــدة 

وســـــــــــداداً مــــبــــكــــراً وغــــرهــــمــــا، وفـــّضـــلـــت 
البقاء يف بنيك، ومع ذلك ندمت عى 

االستمرار«.
ــــابـــــقـــــت  ويف الــــــــســــــــيــــــــاق ذاتــــــــــــــــــــه، تـــــطـ
أقـــــــوال عــمــيــلــن آخـــــريـــــن، فـــّضـــال عـــدم 
ذكر اسميهما، مع ما قالته )سالمة( 
و)ماجد(، حيث أفاد األول بأنه دفع 
رسوماً جديدة بقيمة 8000 درهم، 
فــــيــــمــــا دفـــــــــع الـــــــثـــــــاين 10 آالف درهـــــــــم، 
بــــــــســــــــبــــــــب أخـــــــــــــــــذ مـــــــــبـــــــــالـــــــــغ إضـــــــــــــافـــــــــــــة عـــــى 

قروضهما القائمة.

تخفيض القسط
بــدوره، قال العميل )فيصل.أ(، إنه 
طـــــلـــــب تــــخــــفــــيــــض قــــســــطــــه الـــــشـــــهـــــري، 
وتمديد فرة القرض يف بنكه، إال أن 
املـــوظـــف أبــلــغــه بـــوجـــود رســـــوم تــأمــن 
جديدة ونسبة فائدة أعى، موضحاً 
ــــلـــــة  ــــامـ أن الـــــــبـــــــنـــــــك يـــــــــفـــــــــرض رســــــــــــــم مـــــعـ
ــــــدة غــــالــــبــــاً  ــــائـ ــ ــــبـــــة فـ ــــأمــــــن ونـــــسـ ورســــــــــم تــ
تـــكـــون أعـــــى مــــن الـــســـابـــقـــة، مــتــســائــالً 
عــن الــفــائــدة مــن تخفيض القسط يف 

هذه الحالة.
وطـــــــــــــــالـــــــــــــــب فـــــــــيـــــــــصـــــــــل »املــــــــــــــــــركــــــــــــــــــزي« 
بـــالـــتـــدخـــل لـــوقـــف مــبــالــغــة الـــبـــنـــوك يف 
فــــــرض الــــــرســــــوم، والــــســــمــــاح بــتــمــديــد 

الـــــــــــــــتـــــــــــــــأمـــــــــــــــن، وعـــــــــــــــــدم 
ــــا  ــــأنـــــهـ احــــــــتــــــــســــــــاب املـــــــعـــــــامـــــــلـــــــة كـ

جديدة كلياً.

معاملة جديدة
إىل ذلـــــــــــــك، أوضـــــــــــــح املــــــــصــــــــريف يف أحــــــد 
الــــــــــــــــبــــــــــــــــنــــــــــــــــوك اإلســـــــــــــــــــــالمـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــة، ســـــــــــالمـــــــــــة 
عبدالكريم، أن تقدم العميل بطلب 
ألخــــــــــــذ »تـــــــــــــــوب أب«، أو أخــــــــــــذ مــــبــــلــــغ 
إضـــــايف يــحــتــاج إلـــيـــه، ال يــمــكــن فــصــلــه 
عــــــن تـــمـــويـــلـــه الـــــقـــــديـــــم، حــــيــــث يـــضـــاف 
إلــــيــــه ويــــتــــم تـــرتـــيـــب الـــقـــســـط الـــشـــهـــري 
عــــــى أنـــــــه مــــعــــامــــلــــة جــــــديــــــدة لـــلـــتـــمـــويـــل 
كامالً، بما يستوجب تأميناً جديداً، 
ألن الـــــــــقـــــــــائـــــــــم كـــــــــــــــان عــــــــــــى مـــــــبـــــــلـــــــغ آخــــــــر 
مختلف، مشراً إىل أن البنوك كافة 

تتعامل بالطريقة نفسها تقريباً.

تأمين إجباري
ــبــــــه، قـــــــــال الـــــخـــــبـــــر املــــــصــــــريف،  ــ ــــانــ مـــــــن جــ
مهند عوين، إن أخذ مبلغ إضايف، أو 
الـــقـــيـــام بــــإعــــادة جــــدولــــة، يــتــبــعــه تــغــر 
فرة التمويل، لذا يعدل التأمن عى 
الفرة الجديدة، فضالً عن أن رسوم 
املــعــامــلــة أو إعــــادة الــجــدولــة يــحــددهــا 
ــــتــــــه، وأحــــــيــــــانــــــاً  ــــاســ ــــيــ ــــنــــــك حــــــســــــب ســ ــــبــ الــ
يعفي العميل منها ألغراض الرويج 
أو لــلــحــفــاظ عـــى الـــعـــمـــالء، الفـــتـــاً إىل 
أن الــــــــتــــــــأمــــــــن إجــــــــــــبــــــــــــاري مــــــــــن املـــــــصـــــــرف 

املركزي.

عمالء دعوا المصرف المركزي 
إلى التدخل لالكتفاء بأخذ 

الرسم مرة واحدة من العميل 
طالما لم يغّير البنك.

عارف أميري:

»مذكرة التفاهم مع 
)إي سي 3(، تمهد 
الطريق لتقديم مزايا 
جديدة لعمالء المركز 

تتمتع بالقيمة المضافة«.

عمالء أكدوا أن طلباتهم ال 
يقبلها البنك إال بعد الموافقة 
على تأمين بنسبة 1% ورسم 
معاملة 1% من قيمة القرض 
والضريبة على كليهما.           

■ أرشيفية

ً
عمالء: تصل إلى 10 آالف درهم رغم دفعها سابقا

بنوك تشترط رسوم 
 
ً
معاملة وتأمينا
وضريبة إلعادة 
جدولة القروض

مصرفيان: البنوك تنظر إلى 
تمديد فترة التمويل أو زيادة 

المبلغ، على أنه تغيير في 
القيمة والمدة، بما يتطلب 

 جديدة. 
ً
رسوما
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بشكل مؤقت.. ولمدة 4 أشهر قابلة للتجديدلدعم األعمال المتضررة من فيروس »كورونا«

 4 مليارات 
ّ

حكومة الشارقة تضخ
درهم من خالل صكوك قصيرة األمد

»اقتصادية أبوظبي« تحظر تصدير 
مخلفات الحديد والورق

أطـــــــلـــــــقـــــــت دائـــــــــــــــــــــرة املــــــــالــــــــيــــــــة املــــــــــركــــــــــزيــــــــــة يف 
ــــة أربـــــــــعـــــــــة  ــ ــــمـ ــيـــ ــ ــــقـــ ــ الـــــــــــشـــــــــــارقـــــــــــة صــــــــــكــــــــــوكــــــــــاً بـ
ــــتـــــعـــــزيـــــز الــــســــيــــولــــة  مـــــــلـــــــيـــــــارات درهــــــــــــــم، لـ
للبنوك التي تتخذ من الشارقة مقراً، 
لتمكينها من تقديم دعم مايل إضايف 
لقطاع األعمال املتضررة من الظروف 
االســتــثــنــائــيــة الـــراهـــنـــة، بــســبــب جــائــحــة 
فريوس كورونا املستجد )كوفيد-19(.
وأفــاد بيان، صــدر أمــس، بأنه تم 
إصـــــــــــــــدار الــــــصــــــكــــــوك املــــــقــــــومــــــة بـــــالـــــدرهـــــم 
اإلمــــــــــارايت ملـــــدة 12 شـــــهـــــراً، عــــى شـــرائـــح 
عــــــدة، وتـــعـــد أول أداة قــابــلــة لــلــتــداول 
بالعملة املحلية قصرية األجل يف دولة 
اإلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات، حـــــــــاصـــــــــلـــــــــة عـــــــــــــى تــــصــــنــــيــــف 
 ،»2-A« استثماري قصري املدى بدرجة
مــــــن قــــبــــل وكــــــالــــــة الـــتـــصـــنـــيـــف االئــــتــــمــــاين 

الدولية »ستاندرد آند بورز«.
وقــــــال املــــديــــر الــــعــــام لــــدائــــرة املــالــيــة 
املـــركـــزيـــة يف الـــشـــارقـــة، ولــيــد الــصــايــغ، 
إن الـــــــــــبـــــــــــنـــــــــــوك ســــــــــتــــــــــكــــــــــون قـــــــــــــــــــــــــــادرة عـــــى 

استخدام الصكوك ضماناً لتسهيالت 
السيولة املوجودة لدى البنك املركزي 
اإلمـــــــارايت، وفـــقـــاً لــلــوائــح والــســيــاســات 

الـــــــتـــــــي ســــتــــضــــمــــن تـــــــدفـــــــق األمــــــــــــــــــوال عـــر 
الــــــــــــــقــــــــــــــطــــــــــــــاع املــــــــــــــــــصــــــــــــــــــريف إىل الــــــــــــشــــــــــــرائــــــــــــح 
املستهدفة، وغريها من الكيانات التي 
تــــــــــــــواجــــــــــــــه صـــــــــــعـــــــــــوبـــــــــــات مــــــــــالــــــــــيــــــــــة نـــــتـــــيـــــجـــــة 

»كورونا«.
وأضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف: »قـــــــــــــــــدمـــــــــــــــــت حــــــــكــــــــومــــــــة 
الشارقة، منذ بدء الجائحة، العديد 
مــن الــحــزم واملــبــادرات الــتــي تــهــدف إىل 
دعـــــــــــــــم الــــــــــشــــــــــركــــــــــات واألفــــــــــــــــــــــــــــــــراد، وهـــــــــــذا 
الـــــطـــــرح املـــــــايل املـــبـــتـــكـــر يــــوفــــر الـــتـــدفـــقـــات 
الــــــــــــنــــــــــــقــــــــــــديــــــــــــة املــــــــــــطــــــــــــلــــــــــــوبــــــــــــة لــــــــلــــــــقــــــــطــــــــاعــــــــات 
املــــســــتــــهــــدفــــة ضــــمــــن اإلطــــــــــار الـــتـــنـــظـــيـــمـــي 

الكفؤ املعمول به«.
ووفقاً للبيان، قام بنك الشارقة 
ــــيـــــارا درهــــــم  ــــلـ ــــتـــــاب بــــمــــا قـــيـــمـــتـــه مـ ــــتـ بـــــاالكـ
ضمن الشريحة األوىل، بينما ستقوم 
مــــــــــصــــــــــارف أخـــــــــــــــــرى بــــــــاالكــــــــتــــــــتــــــــاب الحـــــــقـــــــاً 
ــــريـــــحـــــة الـــــثـــــانـــــيـــــة بــــقــــيــــمــــة مـــــلـــــيـــــاَري  ــــالـــــشـ بـ

درهم أيضاً. 
الشارقة À اإلمارات اليوم

أصـــــدرت دائـــــرة الــتــنــمــيــة االقــتــصــاديــة 
يف أبــــوظــــبــــي تـــعـــمـــيـــمـــاً بـــحـــظـــر تـــصـــديـــر 
ــــــورق مـــن قــبــل  مــخــلــفــات الـــحـــديـــد والـ
الــشــركــات ذات الــعــالقــة املسجلة يف 
ــــارة أبـــوظـــبـــي، بــشــكــل مـــؤقـــت ملـــدة  ــ إمـ

أربعة أشهر قابلة للتجديد.
وقــــــــــــــــال وكـــــــــيـــــــــل الـــــــــــــــدائـــــــــــــــرة، راشــــــــــد 
عــــــبــــــدالــــــكــــــريــــــم الــــــــبــــــــلــــــــويش، إن الــــــــقــــــــرار 
يــــــــــــهــــــــــــدف إىل تــــــــحــــــــقــــــــيــــــــق اســــــــــتــــــــــمــــــــــراريــــــــــة 
األعمال لدى املصانع املحلية، ودعم 
املــــــنــــــتــــــج املـــــــــحـــــــــي، بــــــمــــــا يـــــضـــــمـــــن تــــــزويــــــد 
املــــــــتــــــــعــــــــامــــــــلــــــــن املــــــــحــــــــلــــــــيــــــــن بــــــــمــــــــدخــــــــالت 
اإلنــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــاج الـــــــــــــــــضـــــــــــــــــروريـــــــــــــــــة لـــــــعـــــــمـــــــلـــــــيـــــــات 
الـــــــتـــــــصـــــــنـــــــيـــــــع، وذلـــــــــــــــــــك يف إطـــــــــــــــــــار دعــــــــم 
ــــاع الــــــــخــــــــاص املــــحــــلــــيــــة  ــ ــــطـ ــ ــــقـ ــ شــــــــركــــــــات الـ
ملـــــــــــــــــــواجـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــة تــــــــــــــــــــــداعــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــات فــــــــــــــــــــــــريوس 

»كوفيد-19«.
وأكــــــــــــــــــــد أن تـــــــنـــــــفـــــــيـــــــذ قــــــــــــــــــــرار وزارة 
االقــتــصــاد بــهــذا الــشــأن، يـــأيت يف إطــار 
ــــنـــــي مــــــن خــــالل  دعـــــــم االقـــــتـــــصـــــاد الـــــوطـ

اإلســــهــــام يف تـــنـــوع مــــصــــادره، وتـــوفـــري 
كــل املــــواد األولـــيـــة ومـــدخـــالت اإلنــتــاج 
لـــــــلـــــــشـــــــركـــــــات الـــــــعـــــــامـــــــلـــــــة يف الـــــــــــدولـــــــــــة، 

الســيــمــا الـــصـــغـــرية واملـــتـــوســـطـــة، الــتــي 
تـــــــــــــــــــــــــــأثـــــــــــــــــــــــــــرت بــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــداعــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــات جــــــــــــائــــــــــــحــــــــــــة 
»كوفيد-19«، خصوصاً قدرتها عى 

استرياد املواد األولية من الخارج.
وأوضـــــح الــبــلــويش أن قــــرار حــظــر 
مــخــلــفــات الــحــديــد والـــــورق، يـــأيت من 
ــــظــــــة عــــــــى هــــــــــذه املـــــــصـــــــادر  ــــافــ أجــــــــــل املــــــحــ
املــهــمــة الــتــي تــدخــل يف عمليات إنــتــاج 

الصناعات املحلية.
وكــــــــــشــــــــــف أن إمــــــــــــــــــــــارة أبـــــــوظـــــــبـــــــي 
ــــام 2019، أكـــر  صـــــــــّدرت، خــــــالل عــ
مـــــــــــــن 6163 طـــــــــــنـــــــــــاً مـــــــــــــن مــــــخــــــلــــــفــــــات 
الحديد، مقابل 1590 طناً يف عام 
2018، فــــيــــمــــا تــــــم تــــصــــديــــر 29 طـــنـــاً 
ــــاً مـــــــن مــــخــــلــــفــــات  ــــلــــــوغــــــرامــ ــــيــ و530 كــ
الـــورق الــعــام املـــايض، مــقــابــل طنن 
و230 كـــيـــلـــوغـــرامـــاً يف عـــــام 2018، 
بــحــســب بــيــانــات إدارة الــجــمــارك يف 

أبوظبي.
أبوظبي À اإلمارات اليوم

ارتداء الكمامات، والحفاظ على التباعد بين 
مة، اشتراطات 

ِّ
األشخاص، واستخدام المواد الُمعق

ُملزمة للزوار والعاملين في جميع األوقات.

»العليا إلدارة األزمات« تنصح باستمرار موظفي 
القطاع الخاص، أصحاب األمراض التنفسية المزمنة أو 

المناعة المنخفضة، باالستمرار في العمل عن ُبعد.

القرار يأتي في سياق 
االستئناف التدريجي لألنشطة 

االقتصادية وإعادة الحياة 
إلى طبيعتها بصورة مرحلية. 

À أرشيفية    

بـــتـــوجـــيـــهـــات صـــاحـــب الـــســـمـــو الــشــيــخ 
مـــحـــمـــد بــــن راشــــــد آل مـــكـــتـــوم، نــائــب 
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
حـــاكـــم دبــــــي، أعـــلـــنـــت الــلــجــنــة الــعــلــيــا 
إلدارة األزمـــــــــــــات الــــــــكــــــــوارث يف دبــــــي، 
بــــــرئــــــاســــــة ســـــمـــــو الـــــشـــــيـــــخ مـــــنـــــصـــــور بـــن 
محمد بن راشد آل مكتوم، السماح 
بعمل شــركــات ومــؤســســات القطاع 
الـــــخـــــاص، وكـــــذلـــــك املـــــراكـــــز الـــتـــجـــاريـــة 
ــــبـــــة %100،  ــــنـــــسـ واملـــــــــــــــــــوالت يف دبـــــــــــي بـ
اعتباراً من اليوم األربعاء الثالث من 
يونيو، وذلك خالل األوقات املُعلنة 
لــلــســمــاح بــالــحــركــة يف اإلمـــــــارة، الــتــي 
تـــبـــدأ مـــن الـــســـاعـــة الـــســـادســـة صــبــاحــاً 
وحتى 11 مساًء، عى أن يكون لكل 
مـــــــــركـــــــــز تـــــــــســـــــــوق الــــــــحــــــــريــــــــة يف اخــــــتــــــيــــــار 
ســــــــــاعــــــــــات الـــــــعـــــــمـــــــل فـــــــيـــــــه ضـــــــمـــــــن تــــلــــك 

التوقيتات.

استئناف تدريجي
وأكــدت اللجنة العليا أن القرار 
يــأيت يف ســيــاق االســتــئــنــاف التدريجي 
لــــــأنــــــشــــــطــــــة االقـــــــــتـــــــــصـــــــــاديـــــــــة، وإعــــــــــــــــادة 
الحياة إىل طبيعتها بصورة مرحلية، 
مـــــع الـــتـــشـــديـــد عـــــى مــــواصــــلــــة تــطــبــيــق 
كـــــل اإلجــــــــــــــراءات الــــوقــــائــــيــــة والــــتــــدابــــري 
ــــــن ســــــالمــــــة  ــــمـ ــ ــــــضـ االحـــــــــــــــــرازيـــــــــــــــــة الـــــــــتـــــــــي تـ
وصـــــــحـــــــة جـــــمـــــيـــــع الــــــعــــــامــــــلــــــن يف تـــلـــك 
املواقع، ســواء مقار الشركات أو يف 

املــــراكــــز الـــتـــجـــاريـــة واملـــــــــوالت، وكـــذلـــك 
روادهـــــــا وزوارهــــــــا يف األوقـــــــات كـــافـــة، 
ُــعــلــنــة، الـــتـــي يتم  وفــــق الــتــعــلــيــمــات امل
الـــــــرويـــــــج لــــهــــا بــــــصــــــورة مــــســــتــــمــــرة عـــر 
وســـائـــل اإلعـــــالم ومــنــصــات الــتــواصــل 
االجــتــمــاعــي، لضمان تعريف جميع 
فـــئـــات املــجــتــمــع بـــهـــا، وتــأكــيــد ضــــرورة 
ــــزام جـــمـــيـــع املـــــواطـــــنـــــن واملـــقـــيـــمـــن  ــ ــتـ ــ ــ الـ
بـــتـــطـــبـــيـــقـــهـــا يف جـــمـــيـــع األوقــــــــــــات، بــمــا 
يضمن لــهــم وألســرهــم الــحــمــايــة من 

اإلصابة بفريوس »كوفيد-19«. 

تدابير وقائية
أوضــــــــــــــــحــــــــــــــــت الـــــــــلـــــــــجـــــــــنـــــــــة أن هـــــــــــذه 
ــــار الــــحــــرص عــى  الـــخـــطـــوة تـــــأيت يف إطــ
إتـــاحـــة املـــجـــال أمـــــام الـــقـــطـــاع الــخــاص 
الستئناف نشاطه بــصــورة طبيعية، 
مــــــــــع الـــــــتـــــــشـــــــديـــــــد عــــــــــى حـــــتـــــمـــــيـــــة اتـــــــبـــــــاع 
التدابري الوقائية واتخاذ االحتياطات 
كافة، التي تضمن لجميع العاملن 
لــــــدى شـــــركـــــات ومــــؤســــســــات الـــقـــطـــاع 
الــخــاص وكــذلــك جــمــهــور املتعاملن 
معهم، كل الحماية الالزمة، ومن 
أهـــمـــهـــا قـــيـــاس درجـــــة حــــــرارة كـــل مــن 
يــدخــل إىل مــقــر الــشــركــة، ســـواء من 
مـــــوظـــــفـــــن أو جـــــمـــــهـــــور املــــتــــعــــامــــلــــن، 
وتــــــــــــــوفــــــــــــــري غــــــــــــرفــــــــــــة لــــــــــلــــــــــعــــــــــزل الـــــــصـــــــحـــــــي 
للحاالت التي قد يشتبه يف إصابتها، 
ــــفــــــن املــــســــمــــوح  ــــديــــــد عـــــــــدد املــــــوظــ وتــــــحــ

لـــــــــهـــــــــم بــــــــــــالــــــــــــوجــــــــــــود يف غـــــــــــرفـــــــــــة تـــــــــنـــــــــاول 
الـــــطـــــعـــــام، وغــــــريهــــــا مــــــن الـــتـــعـــلـــيـــمـــات 
اإللــــزامــــيــــة املـــعـــلـــنـــة مــــن قـــبـــل مــخــتــلــف 

األجهزة الصحية يف الدولة. 

العمل عن ُبعد
وشـــــــــــــــــــــددت الـــــــلـــــــجـــــــنـــــــة الـــــــعـــــــلـــــــيـــــــا إلدارة 
األزمــــــــــــــــــــــات والــــــــــــــكــــــــــــــوارث يف دبـــــــــــــي عــــى 
ضــرورة اتباع العاملن يف الشركات 
واملؤسسات الخاصة - وأيضاً املراكز 
التجارية، بكل ما تضمه من متاجر 
ومنافذ بيع، وكذلك الزوار ومرتادو 
تــلــك املــواقــع - التعليمات الــوقــائــيــة، 
ومــــــــــــن أهــــــمــــــهــــــا ارتـــــــــــــــــــــداء الــــــكــــــمــــــامــــــات، 
والـــــحـــــفـــــاظ عـــــى الــــتــــبــــاعــــد املـــــكـــــاين بــن 
األشـــــــخـــــــاص، واملـــــســـــافـــــة اآلمـــــنـــــة الـــتـــي 
يـــجـــب أال تـــقـــل عــــن مــــريــــن، وكـــذلـــك 
اســـتـــخـــدام املــعــقــمــات والـــحـــفـــاظ عى 
غسيل األيدي باملاء والصابون لفرة 
ال تقل عن 20 ثانية، كلما كان ذلك 

ممكناً. 
ونصحت اللجنة باالستمرار يف 
الــــعــــمــــل عــــــن ُبـــــعـــــد ملــــوظــــفــــي شــــركــــات 
ومــــؤســــســــات الــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص، مــن 
املـــعـــرضـــن لــخــطــر الــــعــــدوى، الســيــمــا 
أصـــــحـــــاب أمــــــــــراض الــــجــــهــــاز الـــتـــنـــفـــي 
املــــــزمــــــنــــــة، وكـــــــذلـــــــك أصـــــــحـــــــاب املــــنــــاعــــة 

املنخفضة. 
دبي À اإلمارات اليوم

حمالت تفتيشية
أكدت اللجنة العليا إلدارة األزمات والكوارث في دبي أن 

الحمالت التفتيشية ستستمر من قبل جميع الجهات الرقابية 
ذات الصلة، من أجل ضمان التطبيق الدقيق لتلك التعليمات، 

وفرض الغرامات على المخالفين، سواء من الجمهور، أو إدارات 
المراكز التجارية التي يتضح عدم التزامها بالتعليمات الوقائية.

غرفة عزل للمشتبه 
في إصابتهم 

بالفيروس
نّبهت اللجنة إلى ضرورة 

اتخاذ المراكز التجارية 
والموالت كل االحتياطات 
التي تضمن لجميع زوارها 

والعاملين بها السالمة في 
كل األوقات، بما في ذلك 
التعقيم المستمر لمختلف 

المرافق واألماكن المشتركة 
في الموالت، وتوفير 

المعقمات في أماكن 
مختلفة وعند مداخل 

الموالت، واستخدام أجهزة 
قياس الحرارة عند جميع 

المداخل، الكتشاف أي حالة 
قد يشتبه في إصابتها 

بأعراض الفيروس، واتخاذ 
الالزم تجاهها، مع التزام كل 

مركز بتوفير غرفة للعزل 
لتحويل كل من يشتبه في 

إصابته بالفيروس إليها، 
وفق البروتوكوالت 
المعتمدة في هذا 

الخصوص.

راشد البلوشي:وليد الصايغ:

»حكومة الشارقة قدمت، 
منذ بدء الجائحة، العديد 

من الحزم والمبادرات لدعم 
الشركات واألفراد«.

»القرار يهدف إلى تحقيق 
استمرارية األعمال لدى 
المصانع المحلية، ودعم 

المنتج المحلي«.

 من اليوم
ً
بتوجيهات محمد بن راشد.. واعتبارا

المراكز التجارية وشركات القطاع الخاص 
في دبي تعمل بكامل طاقتها

خطوة هدفها السماح للقطاع الخاص 
بمواصلة نشاطه بصورة طبيعية، مع 

التشديد على اتباع التدابير الوقائية.
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 2.3
مليار درهم سبائك ذهبية 

اشتراها »المركزي« في 4 أشهر

واصـــــل املـــصـــرف املــــركــــزي رفــــع رصــيــده 
من السبائك الذهبية كأحد األصول 
اآلمنة، حيث بلغت قيمة ما اشــراه 
مـــنـــهـــا، خــــال األشـــهـــر األربــــعــــة األوىل 
مــــــن الــــــعــــــام الــــــــجــــــــاري، نــــحــــو مـــلـــيـــاريـــن 

و333 مليون درهم. 
وأوضح »املركزي« يف إحصاءات 
أصــدرهــا، أمـــس، أنــه يف نهاية أبريل 
ــــــدن  ــــعـ ــ ــــلــــــغــــــت أصـــــــــولـــــــــه مـــــــــن املـ املـــــــــــــــايض بــ
األصــــفــــر ســـتـــة مــــلــــيــــارات و377 مــلــيــون 
درهــم، بنمو نسبته 57.7%، مقابل 
ــــة مـــــلـــــيـــــارات و44 مــــلــــيــــون درهــــــم  ــــعــ أربــ

نهاية ديسمرب 2019.
وأضـــــــــــاف أنــــــــه اشـــــــــــرى، يف أبــــريــــل 
2020 مـــــــنـــــــفـــــــرداً، ذهـــــــبـــــــاً بــــقــــيــــمــــة 426 
ــــيـــــد  ــــيــــــون درهـــــــــــــــم، مـــــبـــــيـــــنـــــاً أن الـــــرصـ ــــلــ مــ
ــــلــــــغ ســـتـــة  الـــــــراكـــــــمـــــــي بـــــنـــــهـــــايـــــة أبــــــــريــــــــل بــ
مليارات و377 مليون درهــم، مقابل 
خمسة مــلــيــارات و951 مليون درهــم 
نـــهـــايـــة مـــــارس الـــســـابـــق، بــنــمــو نــســبــتــه 

.%7.2
ويــــنــــدرج الـــذهـــب ضــمــن األصــــول 
ـــّوعـــــة الـــــتـــــي يـــمـــلـــكـــهـــا »املــــــــركــــــــزي«،  ــنــ ــ ــتـ ــ املـ
مــــــنــــــهــــــا: أمــــــــــــــــوال ســـــــائـــــــلـــــــة، وشـــــــــهـــــــــادات 
إيـــــــــــــداع، وأوراق مــــالــــيــــة مـــحـــتـــفـــظ بــهــا 

حتى تاريخ االستحقاق.
ويف أبريل عام 2015 قرر مصرف 
اإلمـــــارات املـــركـــزي الـــعـــودة إىل تكوين 
احـــتـــيـــاطـــي الــــذهــــب لـــلـــمـــرة األوىل مــنــذ 

ثماين سنوات.
إىل ذلـــــــــــــك، قــــــــــال عـــــضـــــو مـــجـــلـــس 
إدارة غـــرفـــة تـــجـــارة وصـــنـــاعـــة أبــوظــبــي 
ــــمــــــوعــــــة  رئـــــــــــيـــــــــــس مـــــــجـــــــلـــــــس إدارة مــــــجــ
الــجــزيــرة للذهب واملــجــوهــرات، حمد 
ــــيــــــوم«: »إن  الـــــعـــــويض، لــــــــ»اإلمـــــــارات الــ
ســيــاســة املـــصـــرف املـــركـــزي تــعــمــل عىل 
تــنــويــع أصـــولـــه بــشــكــل عــــام مـــن ذهــب 
وسندات وأصول آمنة، خصوصاً يف 

أوقات األزمات«. 
وأضـــــــــــــــــــاف أنـــــــــــــه عــــــــــىل الــــــــــرغــــــــــم مــــمــــا 
سببته أزمة انتشار فريوس »كورونا« 

من آثار سلبية عىل االقتصاد العاملي 
واملـــــــحـــــــي، فــــــــإن الــــــذهــــــب يـــــعـــــّد مــــخــــزنــــاً 
مضموناً للقيمة، الفــتــاً إىل أن شــراء 
الذهب يف هذه الفرة يدعم استقرار 

الُعملة املحلية.
وذكــــــــــــر الــــــــعــــــــويض أن »األســــــابــــــيــــــع 
األخــــــرية شـــهـــدت اســــتــــقــــراراً يف أســـعـــار 
الــــذهــــب، رغـــــم أنـــــه ســـجـــل تـــراجـــعـــاً يف 
بــــــــدايــــــــة تـــــفـــــي )كـــــــــــــورونـــــــــــــا(، نــــــــظــــــــراً إىل 
تــــوجــــه الـــــــــدول إىل رفــــــع رصــــيــــدهــــا مــن 
ــــنـــــة  املـــــــــعـــــــــدن الــــــنــــــفــــــيــــــس، حــــــيــــــث إنــــــــــــه زيـ

ومخزن للقيمة«.
وبــــــــــــّن أن »أزمــــــــــــــة )كـــــــــــورونـــــــــــا( لـــهـــا 
تــــــــــــــــداعــــــــــــــــيــــــــــــــــات اقــــــــــــــتــــــــــــــصــــــــــــــاديــــــــــــــة ومــــــــــالــــــــــيــــــــــة 
واجتماعية قد تمتد لفرة تؤثر ربما 
يف حــــــــــــــركــــــــــــــة الـــــــــــــــتـــــــــــــــجـــــــــــــــارة والــــــــــتــــــــــصــــــــــديــــــــــر 
واالستثمار التقليدي، لذا نتوقع أن 
يـــــــشـــــــهـــــــد الــــــــــــذهــــــــــــب إقــــــــــــــبــــــــــــــاالً كــــــــــــبــــــــــــرياً مــــن 
ــثــــمــــريــــن واألفـــــــــــــــــراد أيـــــــضـــــــاً كــــمــــاذ  املــــســــتــ

مضمون«.
وأشــــــــار الـــــعـــــويض إىل أن الـــبـــنـــوك 
املــركــزيــة حـــول الــعــالــم تــرفــع أصــولــهــا 
مــن الـــذهـــب، واالبــتــعــاد عــن األصـــول 
املـــتـــقـــلـــبـــة ذات املــــخــــاطــــر املــــرتــــفــــعــــة، أو 

التي تأثرت بـ»كورونا«.
ــــــواق  وأفــــــــاد بـــــأن إعــــــــادة فـــتـــح األسـ
واملحال التجارية محلياً من شأنه أن 
ــــة الـــــبـــــيـــــع والــــــــــشــــــــــراء بـــن  ــ ــــركـ ــ ــــنـــــشـــــط حـ يـ
ــــا يــــــــرفــــــــع الـــــســـــعـــــر  ــ ــــمـ ــ األفـــــــــــــــــــــراد أيـــــــــــضـــــــــــاً، بـ
ويـــحـــقـــق مـــكـــاســـب، ويـــزيـــد الـــطـــلـــب يف 

السوق العاملية.

 في رصيده خالل الثلث األول من 2020
ً
57.7% نموا

الذهب يندرج ضمن األصول المتنّوعة التي يملكها »المركزي«. À أرشيفية 

حمد العوضي:

 
ً
»الذهب ُيعّد مخزنا

 للقيمة، وشراؤه 
ً
مضمونا

في هذه الفترة يدعم 
استقرار الُعملة المحلية«.

أمل المنشاوي À أبوظبي

كشف تحليل حديث لغرفة تجارة 
ــــتـــــغـــــرّيات  ــــنـــــاعـــــة دبـــــــي عــــــن أبـــــــــرز املـ وصـ
بـــــــــســـــــــلـــــــــوك املـــــــســـــــتـــــــهـــــــلـــــــكـــــــن يف دولــــــــــــــة 
ــــة  ــــائــــــحــ اإلمــــــــــــــــــــــــــــــــــارات، خــــــــــــــــال فــــــــــــــــرة جــ
»كـــــــــــورونـــــــــــا«، مــــســــلــــطــــاً الـــــــضـــــــوء عـــىل 
»الـــــــــــــــــــواقـــــــــــــــــــع الــــــــطــــــــبــــــــيــــــــعــــــــي الــــــــــجــــــــــديــــــــــد« 
لــلــمــســتــهــلــكــن، وذلـــــــك عـــــرب تــحــلــيــل 
بـــــيـــــانـــــات مـــــــؤشـــــــرات مـــــحـــــرك الـــبـــحـــث 
»غـــــــوغـــــــل« لـــــعـــــدد مــــــن املـــصـــطـــلـــحـــات 
ــــلـــــوك  واملــــــــــوضــــــــــوعــــــــــات املـــــتـــــعـــــلـــــقـــــة بـــــسـ
البحث اليومي عرب اإلنرنت، حيث 
احــــــــتــــــــلــــــــت مـــــــصـــــــطـــــــلـــــــحـــــــات الــــــــبــــــــقــــــــاالت 
اإللــــــــكــــــــرونــــــــيــــــــة والـــــــتـــــــعـــــــّلـــــــم عــــــــــن ُبـــــعـــــد 
والــعــمــل عــن ُبــعــد واألثــــاث، إضافة 
إىل قضاء العطات داخل الدولة، 
قائمة سلوكيات البحث اإللكروين 

الجديدة. 

البقاالت اإللكترونية 
وأظـــــــــــــهـــــــــــــر الـــــــتـــــــحـــــــلـــــــيـــــــل أن الـــــــــتـــــــــســـــــــّوق 
ــتــــــخــــــدام مــــــوقــــــع أو  ــ ــــاســ اإللــــــــــكــــــــــروين بــ
تــــــــطــــــــبــــــــيــــــــق إلـــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــروين، أصــــــــــــبــــــــــــح هـــــو 
ــــاعــــــدة بــــشــــكــــل مـــــتـــــزايـــــد بـــالـــنـــســـبـــة  ــــقــ الــ
للعديد من املستهلكن يف الدولة، 
مـــــشـــــرياً إىل أن اهــــتــــمــــام املـــقـــيـــمـــن يف 
الــــدولــــة بــالــبــقــالــة اإللـــكـــرونـــيـــة، بــلــغ 
ذروتــــــــه يف أبـــــريـــــل، قـــبـــل أن يــنــحــســر 

خال مايو املايض، األمر الذي كان 
ــــاً، إذ إنــــــــــه بـــــمـــــجـــــرد تــــحــــديــــد  ــــعــ ــــوقــ ــتــ ــ مــ
املستهلكن ملنافذ البيع اإللكرونية 
الــــــتــــــي يــــــرغــــــبــــــون يف الـــــــتـــــــســـــــّوق عــــربهــــا 
ويـــعـــتـــمـــدونـــهـــا، ســـيـــجـــرون عــمــلــيــات 

بحث أقل حول هذا املوضوع.
وعــــكــــســــت بـــــيـــــانـــــات حــــديــــثــــة مـــن 
شــــــركــــــة »مــــــــاســــــــركــــــــارد« الحــــــقــــــاً هـــــذا 
النمط، حيث أظهرت أن مدفوعات 
الــبــطــاقــات عـــرب اإلنـــرنـــت لــلــبــقــالــة يف 
اإلمـــارات شهدت نمواً بنسبة %99 
عـــــــــــىل أســـــــــــــــــــاس ســــــــــنــــــــــوي يف فــــــــــربايــــــــــر، 
ونـــــــــــمـــــــــــواً ســـــــنـــــــويـــــــاً بـــــنـــــســـــبـــــة 252% يف 
مارس، ونمواً سنوياً بنسبة %316 
يف أبــــريــــل. وتـــشـــمـــل طـــلـــبـــات الــبــحــث 
الــشــائــعــة الـــتـــي ســجــلــت أعــــىل زيــــادة 
يف وتـــــــــــــــــــــــــرية الــــــــــبــــــــــحــــــــــث »بــــــــــــقــــــــــــالــــــــــــة عــــــرب 

اإلنرنت«، و»توصيل بقالة«.

م عن ُبعد 
ّ
التعل

ولفت التحليل إىل أن الجلوس يف 
املـــــــنـــــــزل، خــــــــال فــــــــرة الــــــــوبــــــــاء، دفــــع 
سكان الدولة إىل الرغبة يف تحسن 
مهاراتهم ومعارفهم عرب اإلنرنت. 
وبــــلــــغــــت عــــمــــلــــيــــات الــــبــــحــــث عــن 
»دورات تـــــدريـــــبـــــيـــــة عـــــــرب اإلنـــــــرنـــــــت« 
ذروتــــــهــــــا يف أبـــــريـــــل 2020، قــــبــــل أن 

تنخفض قلياً يف مايو. 
وُيــــــــــعــــــــــّد هـــــــــــذا االنــــــــخــــــــفــــــــاض أمـــــــــــراً 
طــبــيــعــيــاً، وقــــد ال يـــتـــم تـــفـــســـريه عــىل 
أنـــه تــراجــع يف االهــتــمــام، بــل نتيجة 
العثور عىل دورات تدريبية مناسبة 
عــــــــــــــــــرب اإلنـــــــــــــــــــــرنـــــــــــــــــــــت خــــــــــــــــــــــــال أبـــــــــــــــريـــــــــــــــل، 
ومتابعتها يف مايو، ما يرك مجاالً 

أقل ملزيد من عمليات البحث.
وتــــــــــشــــــــــمــــــــــل عـــــــــمـــــــــلـــــــــيـــــــــات الـــــــبـــــــحـــــــث 
الــــــشــــــائــــــعــــــة يف مـــــــجـــــــال الــــــتــــــعــــــّلــــــم عـــن 
ُبـــعـــد، الـــتـــي ســجــلــت أعــــىل زيــــــادة يف 
وتــــرية الــبــحــث »الـــــــدورات الــتــدريــبــيــة 
عــرب اإلنـــرنـــت«، و»دورات هــارفــارد 
عـــرب اإلنــــرنــــت«، و»دورات مــجــانــيــة 

عرب اإلنرنت تمنح شهادات«.

العمل عن ُبعد
ووفـــقـــاً لــتــحــلــيــل »غـــرفـــة دبـــــي«، بلغ 
االهــــتــــمــــام بـــشـــأن الـــعـــمـــل عــــن ُبـــعـــد، 
ذروتــــــــــــــــــه يف مـــــــــــــــارس 2020، حــــيــــث 
اعتمد جزء كبري من الشركات عىل 
بــــــــروتــــــــوكــــــــوالت الـــــعـــــمـــــل مـــــــن املــــــنــــــزل. 
ــــتـــــدريـــــجـــــي يف  ــــفــــــاض الـ ويــــعــــتــــرب االنــــــخــ
شعبية هذا البحث يف أبريل ومايو 
املاضين أمراً طبيعياً، حيث أصبح 
السكان أكرث دراية بمفهوم العمل 

من البيت. 
وتـــــــــــــشـــــــــــــمـــــــــــــل طـــــــــــــلـــــــــــــبـــــــــــــات الـــــــــبـــــــــحـــــــــث 
الــشــائــعــة الـــتـــي ســجــلــت أعــــىل زيــــادة 
يف وترية البحث »العمل من املنزل 
ــــمــــــل مـــن  ــــعــ ــــة الــ ــيــ ــ ــــفــ ــيــ ــ يف دبـــــــــــــــي«، و»كــ

املنزل«.

األثاث 
وأشـــــار الــتــحــلــيــل إىل أن الــبــحــث عن 
األثــــــــــــاث عــــــرب اإلنـــــــرنـــــــت قــــبــــل انــــتــــشــــار 
ــــاً  ــــكــــــل مــــــوضــــــوعــ وبـــــــــــــاء »كــــــــــــورونــــــــــــا« شــ
شـــائـــعـــاً، كــمــا تــظــهــر بــيــانــات الــبــحــث 
اإللـــكـــروين، يف حــن بـــرز عــىل أرض 
الـــواقـــع ارتـــفـــاع جــاذبــيــة الــبــحــث عن 
هـــــــــــــــــــــــذا املــــــــــــــــــــوضــــــــــــــــــــوع خـــــــــــــــــــــــال األشــــــــــــهــــــــــــر 

األخرية، خصوصاً لـ»إيكيا« و»هوم 
سنر«.

وأســـــــــهـــــــــم قــــــــضــــــــاء املــــســــتــــهــــلــــكــــن 
املزيد من الوقت يف املنزل إىل زيادة 
وعـــــــــــــيـــــــــــــهـــــــــــــم بـــــــــتـــــــــصـــــــــمـــــــــيـــــــــم مــــــــــنــــــــــازلــــــــــهــــــــــم 
وأثـــاثـــهـــم، مـــا أدى إىل زيـــــادة وتـــرية 
عـــــــــــمـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــات الــــــــــــبــــــــــــحــــــــــــث حـــــــــــــــــــــــول هــــــــــــذا 
املـــــوضـــــوع. وأدى وجــــــود عـــــدد كــبــري 
من املوظفن، الذين يعملون من 
املنزل يف األشهر األخرية، إىل زيادة 
الــحــاجــة إىل أثــــاث املــكــاتــب املــنــزلــيــة. 
ــــبـــــحـــــث  وتــــــتــــــضــــــمــــــن اســــــــتــــــــعــــــــامــــــــات الـ
الشائعة الــتــي سجلت أعــىل زيــادة 
يف تــــكــــرار الـــبـــحـــث لـــعـــبـــارة »إيـــكـــيـــا«، 
»تــســلــيــم إيـــكـــيـــا«، »مــكــتــب إيــكــيــا«، 

و»إيكيا أوناين«.
دبي À اإلمارات اليوم

رصد الواقع الجديد للمستهلكين، تم عبر 
تحليل بيانات مؤشرات »غوغل« 

لسلوكيات البحث اليومي.

وجود عدد كبير من الموظفين يعملون 
عن ُبعد، أدى إلى زيادة الحاجة ألثاث 

المكاتب المنزلية.

خالل تحليل لـ »غرفة دبي« رصد أبرز المتغّيرات بسلوك المستهلكين في الدولة

البقاالت اإللكترونية 
م عن ُبعد 

ّ
والتعل

واألثاث تتصّدر قائمة 
البحث عبر اإلنترنت

التسّوق اإللكتروني باستخدام موقع أو تطبيق أصبح القاعدة بالنسبة للعديد من المستهلكين. À أرشيفية

قضاء العطالت داخل الدولة 
أوضح تحليل غرفة تجارة وصناعة دبي أن مصطلح قضاء 

العطالت داخل الدولة، يشير إلى فترة يقضي فيها الفرد أو 
األسرة عطلة، ويشارك في األنشطة الترفيهية بالقرب من 

المنزل.
، على حركة التنقل على 

ً
ولفت إلى أن القيود التي فرضت، أخيرا

مستوى العالم للحّد من انتشار فيروس »كورونا«، أسهمت 
في إعطاء دفعة قوية لهذا المفهوم. 

وبّين أن هناك عوامل أخرى أسهمت في زيادة اهتمام سكان 
اإلمارات بقضاء العطلة في الدولة، منها حقيقة أن هذه 

الفترة تتزامن مع عطلتين رئيستين )عيد الفطر وعيد األضحى(، 
 الوقت المفضل 

ً
إلى جانب حقيقة أن موسم الصيف ظل تاريخيا

من السنة للمقيمين ألخذ إجازتهم السنوية. 
وتشمل طلبات البحث الشائعة التي سجلت أعلى زيادة في 

عدد مرات البحث »قضاء العطلة في دبي«، و»قضاء العطلة 
في اإلمارات«، و»صفقات قضاء العطلة داخل الدولة«.

 %316 
 في 

ً
 سنويا

ً
نموا

مدفوعات البطاقات 
للبقالة باإلمارات خالل 
أبريل.
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أعـــــــــــلـــــــــــنـــــــــــت مــــــــــجــــــــــمــــــــــوعــــــــــة »إيــــــــــمــــــــــرجــــــــــنــــــــــج 
مــــــاركــــــتــــــس بـــــــــــروبـــــــــــريت« املــــــالــــــكــــــة ملـــنـــصـــة 
»بـــــيـــــوت« ومــــقــــرهــــا دبـــــــي، ومـــجـــمـــوعـــة 
ملــــــنــــــصــــــة  املــــــــــــــالــــــــــــــكــــــــــــــة  إكــــــــــــــــــــــــــــــس«  إل  »أو 
»دوبـــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــزل«، أخـــــــــــــــــــــــــــــــــــراً، عـــــــــــــــن دمــــــــــج 
عـــــــمـــــــلـــــــيـــــــاتـــــــهـــــــمـــــــا يف الـــــــــــــشـــــــــــــرق األوســـــــــــــــــط 
وشــــــــــمــــــــــال إفـــــــريـــــــقـــــــيـــــــا وجــــــــــنــــــــــوب آســـــــيـــــــا، 
لـــتـــنـــشـــأ بـــــذلـــــك شـــــركـــــة مــــلــــيــــاريــــة تـــصـــل 
قـــيـــمـــتـــهـــا الـــســـوقـــيـــة إىل 3.6 مـــلـــيـــارات 

درهم )نحو مليار دوالر(.
ولـــفـــت بـــيـــان، صــــدر أمـــــس، إىل أن 
انطالق منصتي »بيوت«، و»دوبيزل«، 

كان من مدينة دبي لإلنرتنت. 

المستقبل والفرص
وأكـــــــــــد الـــــبـــــيـــــان أن االنـــــــــدمـــــــــاج الــــجــــديــــد 
يـــظـــهـــر مــــواصــــلــــة دبــــــي تـــأكـــيـــد مــوقــعــهــا 
كمدينة املستقبل والفرص، ووجهة 
رائـــدة عــى مستوى العالم للطاقات 
املــــــــبــــــــدعــــــــة واالســـــــــتـــــــــثـــــــــمـــــــــار الــــــــقــــــــائــــــــم عــــى 
االبــــــــــــتــــــــــــكــــــــــــار، ولــــــــــكــــــــــل مــــــــــــن يـــــــســـــــعـــــــى إىل 
االنـــــــطـــــــالق بــــطــــمــــوحــــاتــــه ومــــشــــروعــــاتــــه 
وأعـــمـــالـــه إىل آفــــاق الــعــاملــيــة، حــتــى يف 
أصــعــب الــظــروف الــتــي تشهد خاللها 
اقـــــتـــــصـــــادات الــــعــــالــــم أجــــمــــع ضـــغـــوطـــاً 
هــــــــائــــــــلــــــــة، نـــــتـــــيـــــجـــــة لــــــجــــــائــــــحــــــة فــــــــــروس 

كورونا املستجد )كوفيدـ19(.
وشــــــــــــــــــــــدد الـــــــــــبـــــــــــيـــــــــــان عــــــــــــــى أن تـــــلـــــك 
الضغوط لم تــِن دبــي عن االستمرار 
يف فـــــــــتـــــــــح الـــــــــــــفـــــــــــــرص وتــــــــهــــــــيــــــــئــــــــة املـــــــــجـــــــــال 
للتميز، أمام الساعني إىل االستفادة 
مـــن بــنــيــتــهــا الــتــحــتــيــة املــتــطــورة وبيئتها 
التشريعية الداعمة، وقبل كل ذلك 
املــــنــــاخ الـــصـــحـــي الــــــذي تــــوفــــره حــكــومــة 
اإلمارة ملؤسسات ورواد األعمال، يف 
إطـــــــــــــــــار مـــــــــــن الـــــــــشـــــــــراكـــــــــة الـــــــقـــــــائـــــــمـــــــة عــــى 
مـــــراعـــــاة مـــصـــالـــح طـــرفـــيـــهـــا وتــمــكــنــهــمــا 

معاً من تحقيق النجاح. 

صفقات متتالية
يــــأيت االنــــدمــــاج الــجــديــد بــعــد أقــــل من 
15 شــــهــــراً مــــن اإلعــــــالن عــــن اســـتـــحـــواذ 
ــــيـــــة« عــــــى شـــركـــة  »شــــــركــــــة أوبـــــــــر الـــــعـــــاملـ
»كــــــــــريــــــــــم« الـــــــتـــــــي انـــــطـــــلـــــقـــــت أيـــــــــضـــــــــاً مـــن 
املــديــنــة، وذلـــك ضــمــن صفقة قيمتها 
ــــا كــــانــــت  ــــمـ ــــيـ 3.1 مـــــــلـــــــيـــــــارات دوالر، فـ
مــــديــــنــــة دبــــــــي لـــــإلنـــــرتنـــــت كـــــذلـــــك مــــهــــداً 
ــــا  ــــهــ لـــــــــصـــــــــفـــــــــقـــــــــات ضـــــــــخـــــــــمـــــــــة تــــــــمــــــــكــــــــنــــــــت بــ

شركات انطلقت من املدينة من 

الـــــــوصـــــــول إىل الـــــعـــــاملـــــيـــــة، مــــــن أبـــــرزهـــــا 
منصة »سوق.كوم« التي استحوذت 
عـــلـــيـــهـــا عـــــمـــــالق الـــــتـــــجـــــارة اإللــــكــــرتونــــيــــة 
»أمـــــازون«، ومــوقــع »مــكــتــوب« الــذي 
انــــــــــطــــــــــلــــــــــق كــــــــــــذلــــــــــــك مـــــــــــــــن مــــــــــديــــــــــنــــــــــة دبــــــــــي 
لـــــــإلنـــــــرتنـــــــت واســــــــتــــــــحــــــــوذ عـــــلـــــيـــــه مـــــوقـــــع 
»يــــــــــاهــــــــــو« الــــــــعــــــــاملــــــــي، الــــــــــــــذي كـــــــــــان يـــعـــد 
آنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذاك مـــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــــــــرى املـــــــــــــؤســـــــــــــســـــــــــــات 

التكنولوجية حول العالم. 

االتفاقية الجديدة
وتـــــــــتـــــــــضـــــــــمـــــــــن االتــــــــــــفــــــــــــاقــــــــــــيــــــــــــة الـــــــــــجـــــــــــديـــــــــــدة 
ــــارات تـــــصـــــل إىل 550 مـــلـــيـــون  ــــمــ ــثــ ــ ــتــ ــ اســ
درهـــــــــم )150 مــــلــــيــــون دوالر( بـــقـــيـــادة 
مساهمي مجموعة »إي إم بي جي« 
الــــــــحــــــــالــــــــيــــــــني مــــــــــــع مـــــــجـــــــمـــــــوعـــــــة »أو إل 
إكــــــــس«، لـــتـــصـــبـــح املـــجـــمـــوعـــة األوىل، 
بــهــذا االنــدمــاج، أكــر مساهم منفرد 
يف »إي إم بــي جـــي« بــنــســبــة 39% من 

األسهم.
وستقوم »إي إم بي جي« بإدارة 
ــتـــــي »دوبـــــــــــــيـــــــــــــزل« و»بــــــــــــيــــــــــــوت« يف  ــ مـــــنـــــصـ
ــــمــــــل فــــيــــه  ــــتــ اإلمــــــــــــــــــــــــــــــارات، يف وقــــــــــــــت يــــــشــ
الـــحـــضـــور الـــعـــاملـــي لــلــمــجــمــوعــة خـــارج 
دولة اإلمارات عى منصات: »زمني« 
يف بـــــــاكـــــــســـــــتـــــــان، و»بــــــــــــــي بـــــــــــروبـــــــــــريت« يف 
ــــنـــــغـــــالديـــــش، و»مــــــــبــــــــوب« يف املــــغــــرب  بـ

وتونس، و»كايدي« يف تايالند. 
وتــــــــــــــعــــــــــــــود مـــــــلـــــــكـــــــيـــــــة جــــــــمــــــــيــــــــع هـــــــــذه 
إىل  األصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول 

مــجــمــوعــة »إي إم بـــي جـــــي«، إضــافــة 
إىل »دوبيزل«.

ويتضمن هــذا االنــدمــاج، أيضاً، 
ــــة ملــــــجــــــمــــــوعــــــة »أو إل  ــ ــــعـ ــ ــــابـ ــ عـــــــــالمـــــــــات تـ
إكــــــــس« يف مــــصــــر ولــــبــــنــــان وبـــاكـــســـتـــان 
والــعــديــد مــن دول مــجــلــس الــتــعــاون 
الـــــــــخـــــــــلـــــــــيـــــــــجـــــــــي، لــــــــــتــــــــــضــــــــــاف بـــــــــــــذلـــــــــــــك إىل 

مجموعة »إي إم بي جي«.
 

جاذبية دبي
وحـــــول دور املــديــنــة يف تــعــزيــز املــشــهــد 
االســــتــــثــــمــــاري واالقـــــتـــــصـــــادي يف إمــــــارة 
دبــــــــي، قــــــال املـــــديـــــر الـــــعـــــام ملــــديــــنــــة دبــــي 
لـــــإلنـــــرتنـــــت، عـــــمـــــار املــــــالــــــك، إنـــــــه »رغـــــم 
ــــتـــــي يــــمــــر بــهــا  األوقـــــــــــات االســــتــــثــــنــــائــــيــــة الـ
الــــعــــالــــم، فــــــإن دبــــــي تــــؤكــــد مــــن جـــديـــد 
جــاذبــيــتــهــا كــوجــهــة اســتــثــمــاريــة عاملية 
من الطراز األول، وذلك بفضل بيئة 
األعـــــمـــــال الــــداعــــمــــة لـــلـــمـــواهـــب ورواد 
األعــــــمــــــال والـــــتـــــي تـــتـــيـــح لــــهــــم الـــتـــوســـع 
والـــــــــــــنـــــــــــــجـــــــــــــاح، وهـــــــــــــــــي تـــــــــرجـــــــــمـــــــــة لـــــــــرؤيـــــــــة 
ــــهــــــادفــــــة إىل بـــــنـــــاء اقــــتــــصــــاد  ــــيــــــادة الــ ــــقــ الــ

قائم عى املعرفة واالبتكار«.
وأضــــــــــاف: »يـــــؤكـــــد الــــنــــجــــاح الـــــذي 
شهدته منصتا )بــيــوت( و)دوبــيــزل(، 
خــــــــالل الـــــســـــنـــــوات املـــــاضـــــيـــــة، وعـــمـــلـــيـــة 
االندماج األخرة، وفرة فرص النمو 
الكبرة يف قطاع التكنولوجيا بدولة 
ــــتـــــي ال تـــشـــمـــل الـــســـوق  اإلمـــــــــــــارات، والـ
املـــحـــلـــيـــة فـــحـــســـب، بــــل تـــتـــجـــاوزهـــا إىل 

النطاقني اإلقليمي والعاملي«.

بيئة أعمال داعمة
من جانبه، أكد رئيس مجموعة »إي 
إم بـــــــــــــي جـــــــــــــــــي« يف مـــــــنـــــــطـــــــقـــــــة الـــــــــشـــــــــرق 
األوسط وشمال إفريقيا، حيدر عيل 
خــان، أن نجاح الصفقة يــأيت بفضل 
بيئة األعمال الداعمة التي تتميز بها 
دبــــــــــي، والــــــتــــــي مـــــهـــــدت الـــــطـــــريـــــق أمــــــام 
الـــــــــــشـــــــــــركـــــــــــة لـــــــلـــــــنـــــــمـــــــو والـــــــــــــتـــــــــــــوســـــــــــــع عـــــى 

النطاقني املحيل واإلقليمي.
وقــــال: »نــحــن يف مــنــصــة )بــيــوت( 
جــــــــــــي(  بــــــــــــــــــي  إم  )إي  ومــــــــــــجــــــــــــمــــــــــــوعــــــــــــة 
مــــتــــفــــائــــلــــون جـــــــــــداً بـــمـــســـتـــقـــبـــل قــــطــــاع 
الـــــــــــعـــــــــــقـــــــــــارات يف دولـــــــــــــــــة اإلمــــــــــــــــــــــــارات، 
وبـــالـــتـــطـــورات الــحــاصــلــة يف الــســوق 

الـــعـــقـــاريـــة بـــالـــشـــرق األوســـــــط وشـــمـــال 
ــــاً إىل أن الــــــدمــــــج بــني  ــــتــ ــــيـــــا«، الفــ ــــقـ إفـــــريـ
مجموعتي »إي إم بــي جــي« و»أو إل 
إكــــــس« ســيــتــيــح تـــوفـــر خـــدمـــة أفــضــل 
لــلــمــتــعــامــلــني، وذلـــك نــظــراً ملــا تمتلكه 
املــــــجــــــمــــــوعــــــتــــــان مـــــــــن عـــــــــالمـــــــــات تـــــجـــــاريـــــة 
فــــــريــــــدة، ومــــــواقــــــع إلــــكــــرتونــــيــــة تــحــظــى 

بمعدالت زيارة عالية. 
وتـــــــــــــابـــــــــــــع: »ســــــتــــــمــــــكــــــنــــــنــــــا الـــــصـــــفـــــقـــــة 
كــــــــــــــــــــــذلــــــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــــــــــن االســــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــادة مـــــــــن 

ــــانـــــات املـــــتـــــوافـــــرة،  ــيـ ــ ــبـ ــ الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا والـ
حــــالــــيــــاً، يف تـــشـــكـــيـــل صـــــــورة أكــــــر دقـــة 
ألوضــاع القطاع العقاري يف مختلف 
أنـــــحـــــاء املـــنـــطـــقـــة. ويف الـــــوقـــــت نــفــســه، 
ــــقـــــوم بـــــاســـــتـــــثـــــمـــــارات تــــقــــنــــيــــة كــــبــــرة  ــــنـ سـ
ــــيـــــمـــــة أكــــــــــر لــــجــــمــــيــــع املــــهــــتــــمــــني  تـــــــوفـــــــر قـ
بــــــــأســــــــواق الــــــــعــــــــقــــــــارات، والـــــــســـــــيـــــــارات، 
وقـــــــــطـــــــــاعـــــــــات األعــــــــــــمــــــــــــال األخـــــــــــــــــــرى عــــى 

منصتي )دوبيزل(، و)بيوت(«.
دبي À اإلمارات اليوم

 
ً
في صفقة اندماج مليارية ترسخ موقع دبي وجهة

 للشركات الواعدة
ً
عالمية

دبي تشهد اإلعالن 
عن كيان إقليمي بقيمة 

3.6 مليارات درهم

انطالق منصتي »بيوت« و»دوبيزل« كان من مدينة دبي لإلنترنت.  À أرشيفية

»إيميرجنج ماركتس بروبرتي« المالكة لموقع »بيوت«، 
و»أو إل إكس« المالكة لموقع »دوبيزل«، تندمجان 

في أسواق اإلمارات ومصر ولبنان وباكستان.

الريادة لمن يملك زمام التكنولوجيا
احتفلت مدينة دبي لإلنترنت، أواخر العام الماضي، بمرور 20 

 على تأسيسها كمجمع أعمال متخصص في االبتكار 
ً
عاما

والتكنولوجيا، وقاعدة استراتيجية للشركات التي تستهدف 
األسواق الناشئة. 

وكان انطالق مدينة دبي لإلنترنت - التي شكلت نواة مجموعة 
تيكوم - ثمرة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، 

المستشرفة للمستقبل، إذ أدرك سموه أن الريادة ستكون فيه 
لمن يملك زمام التكنولوجيا. 

وكان اإلعالن عن تأسيس المدينة كمجمع أعمال متخصص لهذا 
القطاع، بمثابة نقطة البداية التي انطلقت منها دبي، إلرساء 
قواعد اقتصاد المعرفة التي باشرت تعزيز دعائمه على مدار 
عقدين من الزمان، مستقطبة أهم وأكبر الشركات العالمية 

المعنية بهذا المجال، إذ مثلت »مجموعة تيكوم«، التي تضم 
 تحت لوائها مدينة دبي لإلعالم، والعديد من الشركات 

ً
أيضا

المتخصصة في مجاالت االقتصاد العالمي الجديد، حجر زاوية 
في الهيكل االقتصادي لإلمارة كمنصة رئيسة لالقتصاد القائم 
على المعرفة واالبتكار في دبي، لتعزيز مكانتها، وجهة أولى 

للشركات والطاقات المبدعة ورواد األعمال الطموحين من 
شتى أنحاء المنطقة والعالم.

مليارات درهم 
عموالت

تقدر القيمة اإلجمالية 
للعقارات المبيعة في 
اإلمارات ومصر ولبنان 

وباكستان، بنحو 330 مليار 
درهم، ما يوفر للوكاالت 
العقارية عموالت تتجاوز 

سبعة مليارات درهم 
.
ً
سنويا

وتمثل هذه األرقام فرصة 
واعدة أمام الشركة 

الجديدة الناشئة عن هذا 
االندماج الجديد الذي خرج 
إلى النور من مدينة دبي 

لإلنترنت، وغيرها من 
الشركات الناشئة أو العاملة 

في هذا القطاع باإلمارة 
.
ً
عموما
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عمار المالك:

»دبي تؤكد، من جديد، جاذبيتها كوجهة 
استثمارية عالمية من الطراز األول، رغم 

األوقات االستثنائية في العالم«.

أعــلــن ســـوق دبـــي املــــايل، أمــــس، عن 
إطـــــالق تــطــبــيــقــه املــتــكــامــل لــلــخــدمــات 
 DFM Smart Services« الذكية
App«، يف خـــــــطـــــــوة جــــــــديــــــــدة تــــعــــزز 
ريـــادتـــه يف مـــجـــال الــتــحــول الــرقــمــي، 
ــــبـــــورصـــــة  وذلـــــــــــك يف »اســـــرتاتـــــيـــــجـــــيـــــة الـ
الذكية« التي حققت نقالت نوعية 
يف أســـالـــيـــب تــقــديــم الـــخـــدمـــة بــقــطــاع 
أســواق املــال، وأســفــرت عــن العديد 
مــــــــن الــــــــخــــــــدمــــــــات املــــــبــــــتــــــكــــــرة والــــــذكــــــيــــــة 
املـــــوجـــــهـــــة لــــكــــل فـــــئـــــات املــــتــــعــــامــــلــــني يف 
الـــــســـــوق مـــــن مـــســـتـــثـــمـــريـــن وشــــركــــات 
وساطة وشركات مدرجة وغرهم.

وأوضح السوق، يف بيان، أن 
التطبيق الــجــديــد يجمع مــزايــا كــلٍّ 
 DFM« من تطبيق سوق دبي املايل
App«، وتـــطـــبـــيـــق خـــــدمـــــات ســـوق 
 DFM Services« املـــــــــــــــايل دبــــــــــــي 
App«، مشراً إىل أنه تم تطويره 
ــــاً،  ــــعــ ــــتــــــوفــــــر مــــــــزايــــــــا الــــتــــطــــبــــيــــقــــني مــ لــ
عــــــــــــالوة عـــــــى عــــــــــدد آخــــــــــر مـــــــن املــــــزايــــــا 
الــــــــــــجــــــــــــديــــــــــــدة مــــــــــــــن خــــــــــــــــــالل تـــــصـــــمـــــيـــــم 
ــتــــيــــح لـــلـــمـــتـــعـــامـــلـــني  ــــا يــ مـــــتـــــطـــــور، بـــــمـ
مــــــتــــــابــــــعــــــة اســـــــتـــــــثـــــــمـــــــاراتـــــــهـــــــم وإنــــــــجــــــــاز 
ــــــايل  مــــعــــامــــالتــــهــــم يف ســـــــــوق دبـــــــــي املـ
بـــــــســـــــهـــــــولـــــــة، ومــــــــــــــن خــــــــــــــالل تــــطــــبــــيــــق 

واحـــــد، بــفــضــل مــجــمــوعــة متنوعة 
من الخدمات واملزايا التي يشتمل 

عليها التطبيق. 
وتــــــــــشــــــــــمــــــــــل املــــــــــــــــزايــــــــــــــــا الــــــــــجــــــــــديــــــــــدة 
لـــلـــتـــطـــبـــيـــق قــــائــــمــــة مــــركــــزيــــة ملـــتـــابـــعـــة 
الــــــــــــــــــتــــــــــــــــــداول، ومــــــــــــــــؤشــــــــــــــــرات أســــــــعــــــــار 
األسهم وتنبيهات بيانات التداول 
بـــــــــشـــــــــكـــــــــل فــــــــــــــــــــــــــــــــوري، وإفـــــــــــــصـــــــــــــاحـــــــــــــات 
الـــــــــــــشـــــــــــــركـــــــــــــات والـــــــــتـــــــــحـــــــــلـــــــــيـــــــــل الـــــــفـــــــنـــــــي 

واألسايس.
ــــلـــــس إدارة  ــيـــــــس مـــــجـ ــ ــ وقــــــــــــال رئـ
ســـــوق دبـــــي املــــــــايل، عـــيـــى كـــاظـــم، 
إن الــتــطــبــيــق الـــجـــديـــد يـــعـــزز مــكــانــة 

ســوق دبــي املــايل مــن حيث املــبــادرة 
واالبتكار وتبني أحدث التقنيات، 
وتوفر خدماته من خالل منصات 
ـــــنـــــــاســـــــب مــــع  ـــتــ ذكـــــــــيـــــــــة مــــــــــتــــــــــعــــــــــددة، تــــ
احــــــــتــــــــيــــــــاجــــــــات قـــــــــاعـــــــــدتـــــــــه الـــــضـــــخـــــمـــــة 
واملــتــنــوعــة مــن املستثمرين، والــتــي 

تتجاوز 845 ألف مستثمر. 
وأضـــــــاف أن الـــفـــاعـــلـــيـــة الــكــبــرة 
الســرتاتــيــجــيــة »الـــبـــورصـــة الــذكــيــة« 
تجلت يف أوضح صورها مع توفر 
جـــــــمـــــــيـــــــع الــــــــــخــــــــــدمــــــــــات إلـــــــــكـــــــــرتونـــــــــيـــــــــاً، 

والعمل عن ُبْعد.
دبي À اإلمارات اليوم

يتيح للمتعاملين متابعة استثماراتهم وإنجاز معامالتهم في »السوق« بسهولة

 للخدمات الذكية
ً
 متكامال

ً
»دبي المالي« يطلق تطبيقا

»فاعلية )البورصة الذكية( 
تجلت في أوضح صورها 

مع توفير الخدمات 
، والعمل 

ً
إلكترونيا

عن ُبْعد«.

             عيسى كاظم:
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كشفت الهيئة االتحادية للتنافسية 
واإلحصاء عن تصدر دولة اإلمارات 
عـــــــــربـــــــــيـــــــــاً، والـــــــــــــــــــــــ10 عــــــــاملــــــــيــــــــاً مــــــــــن حــــيــــث 
فــــــــاعــــــــلــــــــيــــــــة عــــــــــــــــاج مــــــــصــــــــابــــــــي فــــــــــــروس 
»كورونا« وكفاءته، وذلك استناداً 
ــيــــــة  ــ ــــاملــ ــــعــ إىل تــــــــقــــــــاريــــــــر الــــــتــــــنــــــافــــــســــــيــــــة الــ
الــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــادرة واملــــــــــــرتــــــــــــبــــــــــــطــــــــــــة بـــــــجـــــــائـــــــحـــــــة 

»كورونا«.
وأظــــهــــرت هــــذه الـــتـــقـــاريـــر الــعــاملــيــة 
أن دولة اإلمارات حّلت باملرتبة األوىل 
إقــلــيــمــيــاً، ومـــن أفــضــل 10 دول عــاملــيــاً 
ــيـــــة الـــــــقـــــــيـــــــادة بـــــالـــــتـــــعـــــامـــــل مـــع  ــ ــلـ ــ ــــاعـ يف فـ
»كـــــــــوفـــــــــيـــــــــد-19«، كـــــمـــــا جــــــــــــاءت ضـــمـــن 

ــتــــصــــاداً نـــاشـــئـــاً مــــن حــيــث  أقــــــوى 20 اقــ
القوة املالية، فضاً عن املرتبة األوىل 
ــــاً، والـــــــــــــــ20 عـــــاملـــــيـــــاً ضــــمــــن أفـــضـــل  ــيــ ــ ــــربــ عــ

األنظمة التعليمية.

فاعلية العالج 
وحــّلــت دولـــة اإلمــــارات باملرتبة األوىل 
عربياً، والـ10 عاملياً من حيث فاعلية 
عــــــــــــاج مــــــصــــــابــــــي فـــــــــــــــروس »كـــــــــــورونـــــــــــا« 
وكـــــفـــــاءتـــــه، لـــتـــســـبـــق دوالً كــــــرى مــثــل 
آيــــــــســــــــلــــــــنــــــــدا، ونـــــــــيـــــــــوزيـــــــــلـــــــــنـــــــــدا، وكـــــــــنـــــــــدا، 
استناداً إىل مجموعة »ديــب لونغ«، 
الــتــي أكـــدت أن دولـــة اإلمـــــارات األكــر 
كـــــــفـــــــاءة يف إدارة األزمــــــــــــــــــات، مــــقــــارنــــة 
ــــا تـــعـــد  ــــمــ بــــبــــقــــيــــة الـــــــــــــــدول الــــــعــــــربــــــيــــــة، كــ

واحـــــــــــــــــــــــدة مــــــــــــن الـــــــــــــــــــــــدول الـــــــــــــــرائـــــــــــــــدة عــــى 
مستوى العالم يف التعامل مع أزمة 

تفيش فروس كورونا املستجد.

فاعلية القيادة 
وحـــــــــــّلـــــــــــت اإلمـــــــــــــــــــــــــــــارات بــــــــاملــــــــرتــــــــبــــــــة األوىل 
إقــلــيــمــيــاً، ومـــن أفــضــل 10 دول عــاملــيــاً 
ــيـــــة الـــــــقـــــــيـــــــادة بـــــالـــــتـــــعـــــامـــــل مـــع  ــ ــلـ ــ ــــاعـ يف فـ
»كـــــــــــــــــــــــوفـــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــد-19«، وفـــــــــــــــــقـــــــــــــــــاً لــــــــتــــــــقــــــــريــــــــر 
االســــــــــــتــــــــــــجــــــــــــابــــــــــــة الــــــــــعــــــــــاملــــــــــيــــــــــة لـــــــــــــأمـــــــــــــراض 
املــــــــــــــــعــــــــــــــــديــــــــــــــــة، الـــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــادر مــــــــــــــــــن مــــــعــــــهــــــد 
ــــمـــــديـــــن،  ــــتـ املــــــحــــــاســــــبــــــن اإلداريـــــــــــــــــــــن املـــــعـ
مـــتـــفـــوقـــة عـــــى دول الـــــشـــــرق األوســــــط 
وإفــــــــــريــــــــــقــــــــــيــــــــــا كـــــــــــافـــــــــــة يف قــــــــــدرتــــــــــهــــــــــا عـــــى 
الــتــصــدي لــلــوبــاء، ومــتــقــاســمــة املــرتــبــة 

الــتــاســعــة عـــاملـــيـــاً مـــع الـــيـــابـــان، وهــونــغ 
كونغ، وتايوان، ومتقدمة عى دول 
مـــثـــل: أملـــانـــيـــا، والــــدنــــمــــارك، والـــهـــنـــد، 

وروسيا، والواليات املتحدة.

القوة المالية
وجــــاءت دولــــة اإلمـــــارات ضــمــن أقــوى 
20 اقــــتــــصــــاداً نـــاشـــئـــاً مــــن حـــيـــث الـــقـــوة 
املالية، وفقاً ملجلة »إيكونوميست«، 
إذ جـــــاءت يف املـــرتـــبـــة الــثــانــيــة، كــأقــوى 
دولة مالياً يف االقتصادات الناشئة، 

ويف املرتبة الـ17 عاملياً. 
وحظيت دولة اإلمارات بتصنيف 
عــــــــاٍل يف مـــــا يـــتـــعـــلـــق بــــانــــخــــفــــاض كــلــفــة 
اإلقـــــراض، وانــخــفــاض الــديــن الــعــام، 
والـــــــــغـــــــــطـــــــــاء االحـــــــــتـــــــــيـــــــــاطـــــــــي، والــــــــــديــــــــــون 
ـــــدول  الــــخــــارجــــيــــة، وصــــنــــفــــت ضــــمــــن الــ

اآلمنة.
 

رضا شعبي
كشفت الهيئة االتحادية للتنافسية 
واإلحـــصـــاء أن دولـــة اإلمـــــارات حلت 
بـــــــــاملـــــــــركـــــــــز الـــــــــثـــــــــالـــــــــث عــــــــــاملــــــــــيــــــــــاً، يف رضــــــــا 
الـــشـــعـــب عـــــن اإلجـــــــــــــراءات والــــتــــدابــــر 
ــــــة، يف مـــا  ــــــومـ ــــكـ ــ ــــحـ ــ الـــــــتـــــــي اتــــــخــــــذتــــــهــــــا الـ
يـــــتـــــعـــــلـــــق بـــــمـــــكـــــافـــــحـــــة »كـــــــــوفـــــــــيـــــــــد-19« 
ســــابــــقــــة دوالً كـــــــرى مــــثــــل الـــــواليـــــات 
املــــتــــحــــدة، وأســــرالــــيــــا، ونـــيـــوزيـــلـــنـــدا، 
ــــاً لــتــقــريــر  وســــنــــغــــافــــورة، وذلـــــــك وفـــــقـ
أصدرته »مؤسسة تولونا الدولية« 
ملـــســـح املـــســـتـــهـــلـــكـــن، شـــمـــل 12 ألـــفـــاً 
و592 مـــســـتـــجـــيـــبـــاً مـــــن 23 اقــــتــــصــــاداً 
حــــــــــــــول الــــــــــعــــــــــالــــــــــم، وتـــــــضـــــــمـــــــن أربـــــــعـــــــة 

مــــــــــؤشــــــــــرات رئــــــيــــــســــــة لــــتــــقــــيــــيــــم تــــــدابــــــر 
الـــــحـــــكـــــومـــــة ملــــكــــافــــحــــة الـــــــــوبـــــــــاء، هـــــي: 
الـــــــــــــــــقـــــــــــــــــيـــــــــــــــــادة الـــــــــــــســـــــــــــيـــــــــــــاســـــــــــــيـــــــــــــة، ودور 
الشركات، وأداء املجتمع املحيل يف 
الـــتـــصـــدي لــــلــــوبــــاء، وتـــحـــمـــل وســـائـــل 
اإلعام مسؤولياتها يف ظل األزمة.

 
أسعار النفط

إىل ذلــــــــــك، صــــنــــفــــت الـــــتـــــقـــــاريـــــر دولــــــة 
اإلمـــــــــارات بـــاعـــتـــبـــارهـــا األفــــضــــل عــربــيــاً 
مــــــــــــن حــــــــيــــــــث االســــــــــــتــــــــــــعــــــــــــداد ملـــــــواجـــــــهـــــــة 
تــــــــــــــــــــراجــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــات أســــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــار الـــــــــــــنـــــــــــــفـــــــــــــط، 
ــــتـــــصـــــاديـــــة النـــتـــشـــار  والـــــتـــــداعـــــيـــــات االقـ
فروس »كوفيد-19«، والتي تكلف 
ري الــنــفــط 550 مــلــيــون دوالر  مــــصــــدِّ

من صايف عائدات النفط يومياً.
وذكـــر تــقــريــر لـــ»وكــالــة ســتــانــدرد 
آنــد بـــورز غــلــوبــال الــعــاملــيــة« أن دولــة 
ــــيـــــز بــــــــواحــــــــد مــــــــن أكــــــر  ــــتـــــمـ اإلمـــــــــــــــــــــارات تـ
االقــــــــــــتــــــــــــصــــــــــــادات تــــــــنــــــــوعــــــــاً يف مــــجــــلــــس 
الــــــــــتــــــــــعــــــــــاون، وقــــــــــدمــــــــــت أكــــــــــــــر حـــــزمـــــة 
تحفيز اقــتــصــادي بقيمة 256 مليار 
دوالر، كما خفضت أسعار الفائدة 
بما يتماىش مع تحركات االحتياطي 

الفيدرايل األمريك.

أنظمة تعليمية
وأوضـــــــــحـــــــــت الـــــهـــــيـــــئـــــة االتــــــــحــــــــاديــــــــة أن 
دولـــة اإلمــــارات حلت باملرتبة األوىل 
عــــربــــيــــاً، والــــــــــ20 عـــاملـــيـــاً ضـــمـــن أفــضــل 
األنــــظــــمــــة الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة، وذلــــــــك وفـــقـــاً 
لــتــقــريــر »مـــؤســـســـة فــيــوتــشــر لــــرن«، 
الذي اعتمد عى معيارين أساسين 

يف تحديد جودة أنظمة التعليم يف 
بـــــــــــــــلـــــــــــــــدان الــــــــــــــعــــــــــــــالــــــــــــــم، هـــــــــــــمـــــــــــــا: جـــــــــــــــودة 

التعليم، وفرصة التعليم.
 

السالمة من »كوفيدـ19«
كــــمــــا حــــقــــقــــت اإلمـــــــــــــــارات املــــــركــــــز الـــــــــ11 
عاملياً يف التقييم اإلقليمي للسامة 
ــــيـــــد-19«، وذلــــك  مــــن فــــــروس »كـــــوفـ
وفــــــقــــــاً ملــــجــــمــــوعــــة ديــــــــب لــــــونــــــغ، الـــتـــي 
ذكـــــــــــــــــرت أن اإلمـــــــــــــــــــــــــــارات مـــــــــــن الــــــــــــــدول 
الـــرائـــدة عــاملــيــاً يف الــتــعــامــل مـــع أزمـــة 
تـــفـــيش الــــــفــــــروس، مـــحـــقـــقـــة أفـــضـــل 
تــــصــــنــــيــــف لــــلــــســــامــــة واالســـــــتـــــــقـــــــرار يف 
إدارة األزمـــــــــــــــــــــــات مــــــــقــــــــارنــــــــة بـــــــــالـــــــــدول 
الــــعــــربــــيــــة، لـــتـــتـــفـــوق عـــــى دول مــثــل 
كـــــنـــــدا، وهـــــونـــــغ كـــــونـــــغ، والــــــرويــــــج، 
والـــــــــــــــــــــــــــــــــــدنـــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــارك، وتــــــــــــــــــــــــــــــــــايــــــــــــــــــــــــــــــــــوان، 

والسعودية، واملجر، وهولندا. 

أفضل دولة لالستثمار
حـــلـــت دولــــــة اإلمــــــــــارات بـــاملـــرتـــبـــة الــــــ12 
ــــاً، كــــأفــــضــــل دولــــــــــة لـــاســـتـــثـــمـــار  ــيــ ــ ــــاملــ عــ
ومـــمـــارســـة األعـــمـــال الــتــجــاريــة لــعــام 
2020، وفـــــــقـــــــاً ملــــجــــلــــة »ســــــيــــــوورلــــــد« 
ــــتـــــمـــــد مـــنـــهـــجـــيـــة  الـــــــعـــــــاملـــــــيـــــــة، الـــــــتـــــــي تـــــعـ
الــتــقــريــر فــيــهــا عـــى تــحــلــيــل 80 دولـــة 
ــــــاً، بــــمــــا فــيــهــا  ــــامـ ــ مــــســــتــــنــــدة إىل 11 عـ
مــــــــــــــحــــــــــــــاربــــــــــــــة الــــــــــــــــفــــــــــــــــســــــــــــــــاد، والــــــــــــحــــــــــــريــــــــــــة 
ــــقــــــوى  ــــقــــــديــــــة، والــ ــــنــ الــــشــــخــــصــــيــــة، والــ
الـــــــــعـــــــــامـــــــــلـــــــــة، وحـــــــــمـــــــــايـــــــــة املــــــســــــتــــــثــــــمــــــر، 
ـــــة الــــــتــــــحــــــتــــــيــــــة، والـــــــــضـــــــــرائـــــــــب،  ــيــ ــ ــ ـــنـ ــ ــبــ ــ ــ والـ
ونـــــــــــــــوعـــــــــــــــيـــــــــــــــة الـــــــــــــــحـــــــــــــــيـــــــــــــــاة والـــــــــــــــــــــــروتـــــــــــــــــــــــن. 

واالستعداد التكنولوجي.

 من حيث االستعداد 
ً
اإلمارات األفضل عربيا

لمواجهة تراجعات أسعار النفط.
اإلمارات تقدمت على الواليات المتحدة في 
فاعلية القيادة بالتعامل مع »كوفيد-19«.

 من حيث 
ً
 ناشئا

ً
ت ضمن أقوى 20 اقتصادا

ّ
حل

القوة المالية

اإلمارات األولى 
.. ومن األفضل 

ً
عربيا

 في التعامل 
ً
عالميا

مع »كورونا«

عبير عبدالحليم À أبوظبي

 كأفضل دولة لالستثمار وممارسة األعمال التجارية لعام À .2020 أرشيفية
ً
اإلمارات في المرتبة الـ 12 عالميا

التأهب للطوارئ استقرار ماليسرعة اإلنترنت
أثبتت اإلمارات قدرتها 

على تحدي األزمات 
والتصدي لها على أعلى 
مستوى، مطبقة أحدث 

المعايير العلمية 
والعملية، كما أثبتت 

كفاءة عالية في 
التعامل مع الوباء، 
وحلت بالمركز الثاني 

 في فئة التأهب 
ً
عالميا

 
ً
للطوارئ، والثالثة عالميا
في فئتي: »المرونة«، 
و»المراقبة والكشف«.

حققت دولة اإلمارات 
، والـ24 

ً
المركز األول عربيا

 في سرعة 
ً
عالميا

 لشركة 
ً
اإلنترنت، وفقا

»أوكال«، المتخصصة في 
اختبار اإلنترنت والبيانات 

والتحليل، إذ حصلت على 
 في 

ً
المركز األول عربيا

سرعة اتصال النطاق 
العريض الثابت، كما 

حصدت المرتبة الـ24، 
ضمن قائمة عالمية 

ضمت 174 دولة.

كشفت التقارير العالمية 
أن احتياطي الثروات 
السيادية اإلماراتية 

القوية باختالف أجهزتها، 
والتي تبلغ في مجملها 

أكثر من 1.16 تريليون 
دوالر، هو األعلى في 

 
ً
المنطقة، ويشكل عامال

 في استقرارها 
ً
رئيسا

المالي، واستيعاب 
اقتصادها ألي صدمات 

خارجية.

كشف مركز فض املنازعات اإليجارية، 
الـــــــــــــــــــــذراع الــــــقــــــضــــــائــــــيــــــة لـــــــــــدائـــــــــــرة األرايض 
واألماك يف دبي، عن توصله، ودياً، 
إىل حل نزاع إيجاري، تنازل فيه مالك 
عــــقــــارات مـــواطـــن ملــســتــثــمــر، عـــن مــبــلــغ 
بقيمة 1.5 مليون درهم، بدالً إيجارياً 

عن أربعة أشهر.
وأكــــد مــالــك الــعــقــارات أن مــا قــام 
بــــــــــه إرضـــــــــــــــــــاء لـــــــلـــــــه تــــــــــعــــــــــاىل، وجــــــــــــــــزء مــــن 
مسؤوليته املجتمعية تجاه وطنه، يف 
ظــــل هـــــذه الـــــظـــــروف االســـتـــثـــنـــائـــيـــة الــتــي 
يـــمـــر بـــهـــا الــــعــــالــــم واملـــنـــطـــقـــة، وتــتــطــلــب 
تــــعــــاون الـــجـــمـــيـــع وتـــكـــاتـــفـــهـــم، مــفــضــاً 

عدم ذكر اسمه.
وقــال رئيس مركز فــض املنازعات 
اإليــجــاريــة يف دبــي، الــقــايض عبدالقادر 
ــــلـــــول الـــــــوديـــــــة مـــقـــدمـــة  مـــــــــوىس، إن الـــــحـ
عـــى اإلجـــــــــراءات الـــقـــضـــائـــيـــة، يف كـــل مــا 
يتم تسجيله من قضايا خاصة باملركز.

وكشف أنه اتخذ قراراً، منتصف 
الــــشــــهــــر املــــــــــايض، يــــتــــم بـــمـــوجـــبـــه إحــــالــــة 
جميع القضايا التي يتم تسجيلها إىل 
»إدارة الــتــوفــيــق والــصــلــح«، لــلــوصــول 
إىل حــلــول وديــــة قــبــل نــظــرهــا مـــن قبل 

قضاة املركز.
ولفت القايض موىس إىل حل 30 
قــــضــــيــــة إيــــــجــــــاريــــــة بــــــطــــــرق وديــــــــــــة، مـــنـــهـــا 
قــضــيــة تــبــلــغ مستحقاتها 4.5 مــايــن 
درهـــــــــــــم، تـــــــنـــــــازل فــــيــــهــــا مــــــالــــــك عــــــقــــــارات 
مـــــواطـــــن ملـــســـتـــأجـــر عـــــن قـــيـــمـــة إيــــجــــاريــــة 
ألربــــــعــــــة أشـــــهـــــر بـــــإجـــــمـــــايل 1.5 مـــلـــيـــون 

درهم.
ـــبــــادرات مـــن قبل  وأكــــد أن هــــذه املـ
بــعــض مــــاك الـــعـــقـــارات مـــن مــواطــنــن 
وغــر مواطنن ممن استجابوا للحل 
الــــــــــودي، تـــعـــكـــس مــــــدى مـــســـؤولـــيـــتـــهـــم 
املجتمعية يف دعم االقتصاد اإلمارايت 
واملستثمرين، السيما أن هــذه الفرة 
ـــاً مـــن  ــ ــــا بــــــعــــــضـ ـــنــ ــ تــــتــــطــــلــــب تـــــحـــــمـــــل كــــــــل مـ

املسؤولية املجتمعية.

وأوضح القايض موىس أن »إدارة 
الـــــتـــــوفـــــيـــــق والـــــــصـــــــلـــــــح« تــــتــــمــــتــــع بـــــوجـــــود 
مــــــصــــــلــــــحــــــن لــــــــديــــــــهــــــــم خـــــــــــــــرة كــــــــــبــــــــــرة يف 
الـــــــــتـــــــــوفـــــــــيـــــــــق والــــــــــصــــــــــلــــــــــح بـــــــــــــن األطــــــــــــــــــــــراف 
املتنازعة، ويحمل معظمهم شهادات 
دولــــــــيــــــــة يف هـــــــــــذا املــــــــــجــــــــــال. وأضــــــــــــــــاف أن 
القضايا التي يتم حلها وديــاً، تعتمد 
عى اتفاقية صلح يوقع عليها أطراف 
العاقة، وتعتمد من القايض املشرف 
عـــى اإلدارة، وتـــكـــون لـــهـــذه االتــفــاقــيــة 
قــــــــــــــــوة الــــــــســــــــنــــــــد الــــــــتــــــــنــــــــفــــــــيــــــــذي، أي قــــــــوة 
ــــا ورد  ــــمــ الــــــحــــــكــــــم، فـــــــــــــإذا أخـــــــــــل طـــــــــــرف بــ
فـــــــيـــــــهـــــــا، فـــــــــإنـــــــــه يــــــمــــــكــــــن لـــــــلـــــــطـــــــرف اآلخـــــــــــر 
التقدم إلدارة التنفيذ باملركز، لطلب 

تنفيذها، مثلها مثل األحكام.
مــــــــــن جــــــــانــــــــبــــــــه، قـــــــــــــال مـــــــــديـــــــــر إدارة 
الــتــوفــيــق والــصــلــح يف املـــركـــز، عــبــدالــلــه 
عــيــى الـــيـــايس، إن مـــن أهــــم الــقــضــايــا 
التي تم حلها من جانب اإلدارة، منذ 
ــــرار رئــــيــــس املـــــركـــــز، نــــزاع  ــ بـــــدء ســــريــــان قـ
إيــــــجــــــاري بـــقـــيـــمـــة 4.5 مــــايــــن درهـــــــم، 

تنازل فيه املالك ملستأجر بناية تعمل 
بــــنــــظــــام الــــشــــقــــق الــــفــــنــــدقــــيــــة، عــــــن بــــدل 
إيـــجـــاري عـــن أربـــعـــة أشـــهـــر قــيــمــتــه 1.5 

مليون درهم.
وأوضــــــــــــــح الـــــــيـــــــايس أنـــــــــه يـــــتـــــم اتـــــبـــــاع 
جـــمـــيـــع اإلجـــــــــــراءات االحــــــرازيــــــة، يف مــا 
يتعلق بالجلسات الودية، من خال 
عــــقــــد جــــلــــســــات عـــــر تـــقـــنـــيـــات االتــــصــــال 
املريئ، ومن خال اتباع نظام التوقيع 
اإللــكــروين، واعــتــمــاد أســلــوب املصلح 
ــــقـــــل، والـــــــــــــذي يــــــذهــــــب إىل أطـــــــــراف  ــنـ ــ ــتـ ــ املـ
ــــاكــــــن وجــــــودهــــــم وأخــــــذ  الــــقــــضــــيــــة يف أمــ
الـــتـــوقـــيـــعـــات الـــــازمـــــة مـــنـــهـــم، الســيــمــا 
مــع األطـــــراف مــن فــئــات كــبــار الــســن أو 

أصحاب الهمم.
ولفت إىل أن نسبة حل النزاعات 
اإليجارية بشكل ودي ترتفع من عام 
إىل آخـــــــــــــــــر، بــــــفــــــضــــــل جـــــــــهـــــــــود الـــــتـــــوعـــــيـــــة 
بــالــقــوانــن اإليـــجـــاريـــة، الـــتـــي تـــقـــوم بها 
دائرة األرايض واألماك، ومركز فض 

املنازعات اإليجارية.

»فض المنازعات«: الحلول الوّدية مقدمة على اإلجراءات القضائية

مالك عقارات مواطن يتنازل عن بدل إيجاري بـ 1.5 مليون درهم
عبدالقادر موسى:

عبداهلل الياسي:

»مبادرات بعض مالك 
العقارات تعكس مدى 

مسؤوليتهم المجتمعية 
في دعم االقتصاد 

ين«. والمستثمر

»نسبة حل النزاعات 
اإليجارية بشكل ودي 
ترتفع، بفضل جهود 
التوعية بالقوانين 

اإليجارية«.

مدحت السويفي À دبي
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تقنية

ــتـــــي  ــ كـــــشـــــفـــــت املـــــــــراجـــــــــعـــــــــات الـــــتـــــقـــــنـــــيـــــة الـ
جـــــــــــــــــــــــــــرت، أخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراً، عـــــــــــقـــــــــــب اإلطــــــــــــــــــــــاق 
الــــرســــمــــي لــــــإصــــــدار األخــــــــر مـــــن نـــظـــام 
التشغيل »ويندوز 10«، الذي حمل 
اسم »تحديث مايو 2020«، أن فرتة 
الــبــقــاء يف املــنــزل الــتــي عــاشــهــا مــا يزيد 
عـــى مـــلـــيـــاري شــخــص حــــول الــعــالــم، 
ــــتـــــصـــــف فـــــــــرايـــــــــر املـــــــــــــــــايض، ملـــنـــع  ــــنـ مــــــنــــــذ مـ
تفيش وباء »كورونا«، ألقت بظالها 
عــى التحديث األخــر للنظام، حيث 
ظــهــرت فــيــه الــعــديــد مــن التحسينات 
واإلضـــــــــافـــــــــات، الـــــتـــــي تـــــمـــــحـــــورت حــــول 
دعم أدوات العمل عن ُبعد، أبرزها 
الــــتــــحــــســــيــــنــــات الـــــتـــــي تــــحــــقــــق اتـــــصـــــاالت 
أســـــــــــــرع، ودخـــــــــــــول مـــــــن دون كـــلـــمـــات 
مـــــــــــــــــــــــــــرور، وإظــــــــــــــــهــــــــــــــــار أيــــــــــــقــــــــــــونــــــــــــات اآللــــــــــــــة 
الــــحــــاســــبــــة ومـــــربـــــع الــــبــــحــــث واملــــســــاعــــد 
الصويت »كورتانا« تلقائياً يف العديد 
مــــن الــتــطــبــيــقــات والـــــرامـــــج الــعــامــلــة، 
عــــر الــــحــــاســــبــــات الـــشـــخـــصـــيـــة املــكــتــبــيــة 
واملــحــمــولــة، فــضــاً عــن ظــهــور خاصة 
أدوات العمل عــن ُبــعــد، مــع تحقيق 
انـــــــدمـــــــاج غــــــر مــــســــبــــوق بــــــن الــــهــــواتــــف 
الذكية والحاسبات الشخصية، عر 
تطبيق خـــاص، يظهر جميع وظائف 

الهاتف عى شاشة الحاسب.

مراجعات
وكــــــــــانــــــــــت شــــــــركــــــــة »مـــــــايـــــــكـــــــروســـــــوفـــــــت« 
طـــــرحـــــت »ويـــــــنـــــــدوز 10 تــــحــــديــــث مـــايـــو 
ــتــــــخــــــدمــــــن  ــ ــــمــــــســ ــلــ ــ لــ رســـــــــــمـــــــــــيـــــــــــاً   »2020
الــنــهــائــيــن حـــول الــعــالــم، يف 27 مــايــو 
املايض، وخال األيام األربعة املاضية 
الـــتـــي تــلــت اإلصــــــدار الـــرســـمـــي، أجـــرت 
فــرق عــديــدة مــن املحللن واملراقبن، 
مـــــراجـــــعـــــات فـــنـــيـــة عــــلــــيــــه، كــــــان أهـــمـــهـــا 
املــــراجــــعــــة الـــتـــي نـــفـــذهـــا مــحــلــلــو شــبــكــة 
»زد دي نت« املتخصصة يف التقنية، 
الذين انتهوا إىل أن أهم التحسينات 
الـــــتـــــي أدخــــــلــــــت عــــــى هــــــــذا الــــتــــحــــديــــث، 
حـــاولـــت االســتــجــابــة ملــتــطــلــبــات أنــمــاط 

الحياة التي فرضها »كورونا«.

»أدوات ويندوز« 
أضـــافـــت »مـــايـــكـــروســـوفـــت« تــعــديــات 
جــعــلــت الــعــديــد مــن األدوات شائعة 
االســــــتــــــخــــــدام يف أنــــظــــمــــة »ويــــــــنــــــــدوز«، 
مـــــــثـــــــل املـــــــــفـــــــــكـــــــــرة، واآللـــــــــــــــــــة الــــــحــــــاســــــبــــــة، 
ومــــــــــــحــــــــــــرر الـــــــــنـــــــــصـــــــــوص »نـــــــــــــــــــوت بــــــــــــــــاد«، 
ومــــــــربــــــــع الــــــبــــــحــــــث، تـــــظـــــهـــــر تـــــلـــــقـــــائـــــيـــــاً يف 
ــــديــــــد مـــــــن الــــتــــطــــبــــيــــقــــات والـــــــرامـــــــج  ــــعــ الــ
الــــعــــامــــلــــة عــــــى الـــــحـــــاســـــب، مــــــن بــيــنــهــا 
أدوات الـــــعـــــمـــــل عــــــــن ُبــــــــعــــــــد، لـــيـــصـــبـــح 
بـــــــإمـــــــكـــــــان املــــــســــــتــــــخــــــدم الــــــعــــــمــــــل عـــلـــيـــهـــا 
ــــنــــــد االحــــــــتــــــــيــــــــاج، بـــــــــــــدالً مـــن  مــــــبــــــاشــــــرة عــ
الــوصــول إليها عــر خــطــوات عديدة، 
كـــمـــا هــــو مـــعـــتـــاد اآلن، حـــيـــث يــمــكــن، 
مــــــــــثــــــــــاً، اســـــــــتـــــــــخـــــــــدام اآللــــــــــــــــة الـــــحـــــاســـــبـــــة 

مـــــبـــــاشـــــرة، واســــــتــــــخــــــدام أداة الـــتـــكـــبـــر 
الـــــــــســـــــــريـــــــــع لــــــــلــــــــنــــــــص، وإظـــــــــــــهـــــــــــــار عــــــامــــــة 
ــنـــــوان لـــلـــداللـــة  ــ نـــجـــمـــيـــة يف شـــــريـــــط الـــــعـ
عــى وجـــود تــغــيــرات غــر محفوظة، 

وغرها.
وتــــــــم كـــــذلـــــك إدخـــــــــــال تـــحـــســـيـــنـــات 
عـــــــــــــــى املــــــــــــســــــــــــاعــــــــــــد الــــــــــــرقــــــــــــمــــــــــــي الــــــــــصــــــــــويت 
»كـــــــــورتـــــــــانـــــــــا« لـــــيـــــكـــــون جـــــــــــــــزءاً مــــــــن بـــيـــئـــة 
العمل عن ُبعد، حيث أصبح متاحاً 
أن يظهر مــع هــذه األدوات والنظم، 
ويـــــــــــصـــــــــــبـــــــــــح جــــــــــــــــــــــــــــــــزءاً مــــــــــــــــن املـــــــــــــحـــــــــــــادثـــــــــــــات 
الــــــــــصــــــــــوتــــــــــيــــــــــة، وقــــــــــــــــــــــــــــــراءة الـــــــــنـــــــــصـــــــــوص، 
ومــراجــعــة جــــدول األعـــمـــال، وقــوائــم 

املهام املتعلقة بالعمل وغرها.

مزيد من اإلضافات
كما أدخلت »مايكروسوفت« مزيداً 

من اإلضافات عى تطبيق »هاتفك«، 
لـــــتـــــحـــــقـــــيـــــق أكـــــــــــــر قـــــــــــــدر مــــــــــن االنــــــــــدمــــــــــاج 
والــــــتــــــمــــــازج بــــــن الـــــحـــــاســـــب الـــشـــخـــي 

والهاتف املحمول. 
وبـــــــــــــــــهـــــــــــــــــذه الـــــــــــــــتـــــــــــــــعـــــــــــــــديـــــــــــــــات، بــــــــــــات 
بـــــــــــــاإلمـــــــــــــكـــــــــــــان تــــــــــحــــــــــويــــــــــل واجـــــــــــــــهـــــــــــــــة هــــــــــذا 
الـــــتـــــطـــــبـــــيـــــق الـــــــتـــــــي تـــــظـــــهـــــر عـــــــــى شـــــاشـــــة 
ــــلـــــة  ــــامـ ــــكـ الــــــــحــــــــاســــــــب، إىل الـــــــشـــــــاشـــــــة الـ
لـــلـــهـــاتـــف املـــحـــمـــول الـــــــذيك، لـــيـــتـــم مــن 
خــــالــــهــــا إجــــــــــراء والــــــــــرد عــــــى املــــكــــاملــــات 
الهاتفية مباشرة، من دون الحاجة 
ــــاتـــــف، وكــــذلــــك  ــــهـ إىل وجــــــــود جـــــهـــــاز الـ
تلقي اإلشعارات والرسائل النصية، 
والــــــــــــــــــــــــوصــــــــــــــــــــــــول الـــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــوري إىل صـــــــــــــور 
وتــــــطــــــبــــــيــــــقــــــات الــــــــهــــــــاتــــــــف، وذلـــــــــــــــك كــــلــــه 
ــــيـــــة اقـــــــــــــــرتان بـــن  ــــلـ ــــيـــــذ عـــــمـ ــــنـــــفـ بــــــمــــــجــــــرد تـ
الـــهـــاتـــف والـــحـــاســـب، وتــســجــيــل رقــم 

الهاتف داخل التطبيق.

اتصاالت أسرع
ــــتـــــي حــمــلــهــا  يف مــــقــــدمــــة الــــتــــغــــيــــرات الـ
»تــــــحــــــديــــــث مــــــايــــــو 2020« لــــــــ»ويـــــــنـــــــدوز 
10«، الــرتكــيــز عـــى تــحــقــيــق اتـــصـــاالت 
أســرع وأسهل، إذ تم تعديل عملية 
ــنــــيــــة  االقــــــــــــــــــــــــرتان مـــــــــــع األجــــــــــــهــــــــــــزة عـــــــــــر تــــقــ
»بـــــــلـــــــوتـــــــوث«، بــــحــــيــــث أصـــــبـــــح الــــجــــهــــاز 
الذي يستخدم اإلصدار الجديد قادراً 
عــــــــى االقـــــــــــــــــــرتان بــــــســــــهــــــولــــــة، وبــــــإمــــــكــــــان 
ــــيـــــة  ــــلـ مــــــســــــتــــــخــــــدمــــــه إدارة هــــــــــــــذه الـــــعـــــمـ
بخطوات أقل، من خال اإلشعارات 
الــســريــعــة الــتــي تــظــهــر عـــى الــشــاشــة، 
بــــــــــــــــــــــــــــــــدالً مــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــــذهـــــــــــــــــــــــاب إىل لــــــــــوحــــــــــة 

اإلعدادات. 
كــــــــــــــمــــــــــــــا أصــــــــــــــــــبــــــــــــــــــح الـــــــــــــــــــــــــدخـــــــــــــــــــــــــول إىل 
الــــــــــحــــــــــاســــــــــبــــــــــات واألجـــــــــــــــــهـــــــــــــــــزة الـــــــعـــــــامـــــــلـــــــة 
بــالــنــظــام ســـريـــعـــاً وســــهــــاً، ومــــن دون 
كلمات مــرور، عر تسجيل الدخول 
ببصمة الوجه أو بصمة األصابع، أو 
رقــــــــم الــــتــــعــــريــــف الـــــشـــــخـــــي، لـــتـــصـــبـــح 
أدوات الــــــدخــــــول إىل »ويـــــــنـــــــدوز« هــي 
نــفــســهــا أدوات الـــدخـــول إىل األجــهــزة 
األخــرى، بصورة أسهل من أي وقت 

مىض.
ولتنفيذ ذلك، ما عى املستخدم 
ســــــــــوى االنـــــــتـــــــقـــــــال إىل اإلعـــــــــــــــــــــدادات ثـــم 
الحسابات ومن ثم خيارات تسجيل 
الــــــــدخــــــــول عـــــــى الــــــحــــــاســــــب، وتــــحــــديــــد 
»تـــــشـــــغـــــيـــــل« ضـــــمـــــن »طـــــــلـــــــب تـــســـجـــيـــل 

دخول« يف أداة »هالو«.
القاهرة ■ اإلمارات اليوم

إضافة تحسينات تلبي متطلبات العمل عن ُبعد

فترة البقاء في المنزل تدعم
»تحديث مايو 2020« من »ويندوز 10«

 إلى 
ً
يحتاج المستخدم أحيانا

االستماع إلى محتوى 
فيديوهات »يوتيوب« فقط، 

إما ألن المحتوى الذي تبثه 
محتوى موسيقى أو صوتي 
باألساس، أو ألنه مضطر إلى 

العمل على التطبيقات 
األخرى، مثل الرد على بعض 
الرسائل العاجلة في تطبيق 
، ومن ثم 

ً
»واتس أب« مثال

يكتفي بالسماع من دون 
الحاجة إلى الرؤية. 

والحقيقة أن تطبيق 
»يوتيوب« على هواتف 

»أندرويد« أو »آي أو إس« ال 
يسمح بتشغيل المحتوى 

 .
ً
الخاص به في الخلفية مجانا

لكن مع ذلك هناك بعض 
الخطوات البسيطة التي يمكن 

من خاللها االستفادة من 
ميزة تشغيل الفيديو في 

الخلفية. فإذا كنت من 
مستخدمي الهواتف العاملة 

بنظام التشغيل »أندرويد«، 
يمكنك اتباع ما يلي 

لالستفادة من هذه الميزة: 
افتح متصفح »غوغل كروم« 
وانتقل من خالله إلى موقع: 

Youtube.Com، ثم انقر 
فوق قائمة التنقل التي تبدو 

في شكل ثالث نقاط رأسية 
في أعلى يمين الشاشة، 

ومن ثم انقر داخل النافذة 
المنسدلة فوق خيار »موقع 

الحاسبات المكتبية« 
Desktop Site، وبعدها 

ابحث اآلن عن الفيديو الذي 
تريده وافتحه، وسيتم 

 في 
ً
تشغيل الفيديو تلقائيا

الصفحة التالية، ثم انتقل اآلن 
إلى »الصفحة الرئيسة في 
 ،Home Screen »الهاتف

وعندئذ سيتوقف الفيديو عن 
التشغيل في الخلفية، وبعد 
ذلك اسحب »لوح التنبيهات« 

 Notification Shade
لألسفل، وبذلك ستظهر 

أمامك أدوات تشغيل 
الفيديو، ثم انقر فوق زر 
»التشغيل« Play ليعمل 

الفيديو مرة أخرى في 
الخلفية.

يحتفظ »تطبيق الملفات« 
Files App على أجهزة »آي 

أو إس« بكل الملفات 
والمجلدات في مكان واحد. 

ويسهل ذلك على 
المستخدم العثور على ما 
يبحث عنه، بصرف النظر عن 

الجهاز الذي يبحث من خالله. 
ويحتوي التطبيق على 

الملفات الموجودة على 
الجهاز، وعبر الخدمات 

السحابية والتطبيقات وخدمة 
»آي كالود«. 

وتسمح شركة »أبل« بإنشاء 
نسخة من هذه الملفات 

على الجهاز لو أراد 
المستخدم ذلك، كما تسمح 

بإضافة الخدمات السحابية 
األخرى إلى التطبيق بخالف 

الخدمة االفتراضية »آي 
كالود«. فإذا كنت من 

مستخدمي أجهزة »آي باد« 
وأردت إضافة بعض الخدمات 

السحابية إلى تطبيق 
الملفات، اتبع الخطوات 
التالية: توجه إلى نهاية 

الشاشة الرئيسة للجهاز وانقر 
فوق أيقونة تطبيق الملفات 

التي تبدو في شكل مجلد 
ضمن قائمة التطبيقات 

المثبتة في نهاية الشاشة، 
لتشاهد نافذة جديدة تضم 

الملفات والمجلدات التي 
، تحت 

ً
استخدمتها، أخيرا

 .Recents مسمى
ولتشاهد بقية ملفاتك، 

استخدم زر »التصفح« 
Browse في نهاية الجانب 

األيمن من الشاشة.
وبعدها ستظهر نافذة 
جديدة تضم في جانبها 

األيسر لوح خاص بالقوائم، 
وستجد تحت تبويب 

Locations في أعلى اللوح 
الجانبي خدمة »آي كالود« 

السحابية.
ويمكنك النقر فوق زر 

»التحرير« Edit في أعلى 
يمين اللوح الجانبي لتضيف 
الخدمات السحابية األخرى، 

ثم حرك المؤشر المجاور 
للخدمة السحابية التي ترغب 

في إضافتها، ومنها 
»دروبوكس« وخدمة 

»غوغل درايف« من اليسار 
إلى اليمين لتفعيلها.

ًتشغيل فيديوهات 
»يوتيوب« في الخلفية مجانا

إضافة الخدمات السحابية 
إلى تطبيق الملفات

كشفت شركة »إتش بي« عن نظارة 
ــــهـــــدف إىل  ــــــدة، تـ ــــديـ ــ واقـــــــــع افـــــــــــرتايض جـ
تـــــلـــــبـــــيـــــة مـــــتـــــطـــــلـــــبـــــات عــــــــشــــــــاق األلــــــــعــــــــاب 
واملستخدمن املحرتفن، مشرة إىل 
أن وزن النظارة الجديدة يبلغ نصف 
كــــــــيــــــــلــــــــوغــــــــرام. وأوضـــــــــــحـــــــــــت الــــــشــــــركــــــة 
ــــارة الـــــجـــــديـــــدة  ــــنــــــظــ ــــيــــــة أن الــ األمــــــركــ
ــــنـــــصـــــة  مـ تــــــــــدعــــــــــم   )Reverb G2 (
الــــــــــواقــــــــــع  وتــــــــقــــــــنــــــــيــــــــة   Steam VR
 Mixed املـــــــــــخـــــــــــتـــــــــــلـــــــــــط »ويــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــدوز 

تـــــــزخـــــــر  نـــــــــــهـــــــــــا  أ كـــــــــمـــــــــا   ،»Reality
بــالــعــديــد مــن الــتــحــســيــنــات مــقــارنــة 
بـــــــالـــــــطـــــــراز الـــــــســـــــابـــــــق. وأضـــــــــافـــــــــت أن 
نظارة الواقع االفرتايض الجديدة 
تعتمد عى شاشتن LCD قياس 
2.89 بــــوصــــة، وبــــمــــعــــدل تــنــشــيــط 
صــــــورة 90 هــــرتــــز، وبــــدقــــة وضــــوح 
لــــكــــل  بـــــيـــــكـــــســـــل   )2160  x  2160 (
مــنــهــمــا. وتــعــاونــت »إتـــش بـــي« مــع 
شــــــــــــــــــــركــــــــــــــــــــة »فــــــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــــــــف« لـــــــــتـــــــــحـــــــــســـــــــن 

العدسات والسماعات، التي تم 
تـــــــركـــــــيـــــــبـــــــهـــــــا عـــــــــــــى مـــــــــســـــــــافـــــــــة بــــــعــــــيــــــدة 
بعض اليشء من األذن، وبالتايل 
فــــإنــــهــــا أصــــبــــحــــت أكـــــــر راحـــــــــة أثــــنــــاء 

االســتــعــمــال.
بالو ألتو ■ د.ب.أ

»إتش بي« تكشف عن نظارة واقع افتراضي جديدة

أعلنت شركة »سامسونغ« عن إطاق 
املــوديــات الــجــديــدة مــن أجــهــزة الــــ»الب 
تــوب غــاالكــي Books«، الــتــي تهدف 
مــــــــــــــن خــــــــــالــــــــــهــــــــــا إىل تـــــــلـــــــبـــــــيـــــــة مــــــتــــــطــــــلــــــبــــــات 
املستخدم العادي وموظفي الشركات.

وأفـــــــــــــــــــــادت الـــــــشـــــــركـــــــة بــــــــــــأن األجــــــــهــــــــزة 
 QLED الــــجــــديــــدة تـــعـــتـــمـــد عــــى شــــاشــــة
فـــائـــقـــة الـــــجـــــودة وعـــالـــيـــة الـــتـــبـــايـــن، الــتــي 
يـــــــــمـــــــــكـــــــــن اســـــــــتـــــــــعـــــــــمـــــــــالـــــــــهـــــــــا تــــــــــحــــــــــت أشــــــــعــــــــة 
الــــشــــمــــس الــــســــاطــــعــــة، عـــــــــاوة عــــــى أنــــه 

يـــــمـــــكـــــن اســــــتــــــعــــــمــــــال لـــــــوحـــــــة الــــــلــــــمــــــس يف 
أجــهــزة »ســامــســونــغ« الــجــديــدة لشحن 
الــــــهــــــواتــــــف الـــــذكـــــيـــــة وســــــمــــــاعــــــات الــــــــرأس 

السلكيا.
سيؤول ■ د.ب.أ

»سامسونغ« تطلق أجهزة
»Books الب توب غاالكسي«

نصائح

 في 
ً
»مايكروسوفت« أضافت تعديالت جعلت األدوات شائعة االستخدام في »ويندوز« تظهر تلقائيا

التطبيقات. ■ من المصدر

خفض استخدام ذاكرة »إيدج« 
أجرت شركة »مايكروسوفت« تحسينات على نظام التشغيل 
»ويندوز 10«، أدت إلى خفض احتياجات متصفح »إيدج« من 
الذاكرة اإللكترونية أثناء عمله على الحاسب بنسبة 37%، ما 

يوفر سرعة في أداء كل من الحاسب والتطبيق أو نظام العمل 
عن ُبعد، الذي يعمل من خالل المتصفح، وهي ميزة مهمة 
ين، السيما الذين يعملون على تطوير  للغاية بالنسبة للمطّور

أدوات ونظم العمل عن ُبعد. 
 داخل 

ً
وقالت »مايكروسوفت« إن هذه الخاصية متاحة حاليا

الواليات المتحدة، على أن تطرح لالستخدام أمام المزيد من 
، مشيرة إلى أنه يمكن استخدامها لتحسين 

ً
 جدا

ً
ين قريبا المطّور

أداء البرمجيات العاملة بنظام »ويندوز 32 بت«.

النظارة الجديدة تلبي متطلبات 
عشاق األلعاب والمستخدمين 

المحترفين.  ■د ب أ
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»المركزي« يشترط
على البنوك عدم إنهاء 

خدمات المواطنين 
أو خفض رواتبهم

أمل المنشاوي À أبوظبي

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

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

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

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

خدماتهم«.

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

وام À أبوظبي

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

لــــــحــــــمــــــايــــــة صـــــــحـــــــة وســــــــــامــــــــــة الـــــعـــــمـــــالـــــة 
املقيمة ومحاربة الفروس.

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

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

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

والحماية لجميع أطياف املجتمع.

عيادات في منطقة مصفح إلجراء فحوص 
 للعمالة المقيمة

ً
»كورونا« مجانا

»التربية« تعتمد 
»القياس 

الذكي« للتقييم 
وتقصره على 
»الفصل الثالث«

درجة الطالب من 
محصلة أوزان الفصول 

الدراسية الثالثة

وام À أبوظبي

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

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

مـــــــــقـــــــــارنـــــــــة بـــــــــــــــــــــــ١6٤ مــــــلــــــيــــــار 
درهـــــــــــــــــــــم خـــــــــــــــــال فـــــــــرايـــــــــر 

الــذي ســبــق.

مليار درهم سيولة 
ضخها »المركزي« 
في السوق خالل 

مارس

19.4

فتح باب التطوع لدعم 
الجهود الوطنية ضد 

»كوفيد ١9«

حملة »اإلمارات تتطوع« تستهدف 
األطباء والمسعفين والممرضين 

والمتقاعدين وطلبة الطب

حمدان بن محمد: القادم أفضل

س اجتماع اللجنة العليا إلدارة األزمات والطوارئ 
ّ
ترأ

في دبي واطلع على سير العمل

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

 أمل وفرص.
ً
هناك دائما

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

مطر أفضل العب في 
تاريخ اإلمارات.. 
والطلياني أول 

المهنئين

من خالل موقع

www.emaratalyoum.com

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

٠٥٦٢١٩٣٠٠٩
لالشــــتراكاضغــــــط

قم بتسجيل  الرقم وأرسل كلمة 
»اشتراك« إلى 

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

إلى اإليميل لتحصل على النسخة اإللكترونية

ابحث عن 
»صحيفة اإلمارات اليوم« 

واعمل إضافة لتصلك الصحيفة

لالشــــتراكاضغــــــط
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قالت أوبرا مرتوبوليتان يف نيويورك، 
أول من أمس، إنها لن ترفع الستار 
ــــبـــــل لــــيــــلــــة رأس الـــــســـــنـــــة، إذ أعـــلـــنـــت  قـ
تقليص موسمها الفني بسبب وبــاء 

فريوس »كورونا«.
وذكـــر املــديــر الــعــام لـــأوبـــرا، بيرت 
جــيــلــب، يف رســـالـــة عـــر الــفــيــديــو: »ال 
يــمــكــن بــبــســاطــة الــجــمــع بـــن الــتــبــاعــد 

االجتماعي واألوبرا«.
وكــــان مــن املــقــرر انــطــاق مــوســم 
2020-2021 يف دار األوبــــــــــــــرا، الـــتـــي 
تـــســـع لــــــــــ3800 شـــخـــص وتــــقــــع مـــركـــز 
لــــيــــنــــكــــولــــن يف مـــــديـــــنـــــة نـــــــيـــــــويـــــــورك، يف 
ســـــــبـــــــتـــــــمـــــــر املـــــــــــقـــــــــــبـــــــــــل. وأشـــــــــــــــــــــــــــار املــــــــــوقــــــــــع 
اإللـــــــــــكـــــــــــرتوين لــــــــــأوبــــــــــرا إىل أن أربــــــعــــــة 

أعمال فنية جديدة تأجلت.
وتــــعــــد دار مــــرتوبــــولــــيــــتــــان إحـــــدى 
أكر دور األوبرا يف العالم، وواحدة 
من املؤسسات الثقافية التي أعلنت 
تـــمـــديـــد فــــــرتة اإلغــــــــاق بـــســـبـــب الــــوبــــاء 

الــذي أضــر بالعروض املسرحية عىل 
نحو خــاص. وتشتهر األوبــرا بتقديم 
عـــــــروض مـــذهـــلـــة ألعـــــمـــــال مـــثـــل أوبــــــرا 
كـــــــــــــارمـــــــــــــن لـــــــــــــجـــــــــــــورج بــــــــــيــــــــــزيــــــــــه، وأوبــــــــــــــــــــرا 

الــــبــــوهــــيــــمــــي لــــجــــيــــوكــــومــــو بـــوتـــشـــيـــنـــي. 
وأعــــــــــــــطــــــــــــــت الــــــــــــــــــــــــــــدار إجــــــــــــــــــــــــــــازة ألعــــــــــضــــــــــاء 
األوركـــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــرتا والـــــــــــــجـــــــــــــوقـــــــــــــة وعــــــــــمــــــــــال 

املسرح.

ومــــــــــــــــــــــــــــّددت مــــــــــــســــــــــــارح بــــــــــــــــــــــــرودواي 
إغـــاقـــهـــا مـــن مــنــتــصــف مـــــارس املـــايض 
إىل السادس من سبتمر املقبل عىل 
األقل، كما تأجل عرضان مسرحيان 
كــــبــــريان يف لــــنــــدن، األســــبــــوع املـــــايض، 

إىل 2021.
ــــا  ــــنـ ــنـ ــ ــــكـ ــــمـ وقـــــــــــــــــــــال جـــــــــيـــــــــلـــــــــب: »لـــــــــــــــــن يـ
تقديم عروض هنا طاملا كانت هناك 

حاجة إىل التباعد االجتماعي«.
وعــــــــّر عـــــن أمــــلــــه أن يــــتــــوافــــر حــل 
طـــــــــبـــــــــي ألزمــــــــــــــــــــــة »كــــــــــــــــــــورونــــــــــــــــــــا« بــــــحــــــلــــــول 
ــــرا  ديـــســـمـــر املــــقــــبــــل، بـــمـــا يـــســـمـــح ألوبــ
مرتوبوليتان باستئناف عروضها يف 

31 ديسمر املقبل.
ولـــم تعلن دار األوبــــرا املــلــكــيــة يف 
لندن وأوبرا ال سكاال يف ميانو، عن 
خططهما ملوسم 2020-2021 حتى 
اآلن، بعد أن علقتا عروضهما قبل 

أشهر عدة.
نيويورك ■ رويترز

اإلغالق مستمر حتى 31 ديسمبر المقبل

أوبرا متروبوليتان لن 
ترفع الستار قبل ليلة 

رأس السنة
ال يمكن ببساطة الجمع بين 
التباعد االجتماعي واألوبرا.

دار متروبوليتان إحدى أكبر دور 
األوبرا في العالم.

تـــــــويف أحـــــــد أبــــــــرز مـــلـــحـــنـــي أغــــــــاين عـــالـــم 
بـــولـــيـــوود، واجــــد خــــان، عـــن 42 عــامــاً 
بــــــــــعــــــــــد إصـــــــــــابـــــــــــتـــــــــــه بــــــــــــــفــــــــــــــريوس كــــــــــــورونــــــــــــا 
املــــســــتــــجــــد، وفــــــــق مــــــا أوردت وســــائــــل 

إعام أول من أمس. 
ورحـــــــــل واجـــــــــد خـــــــــان، الـــــــــذي كــــان 

يــــــــــــــعــــــــــــــاين مــــــــشــــــــكــــــــلــــــــة بـــــــــالـــــــــكـــــــــلـــــــــيـــــــــتـــــــــن، يف 
بومباي، أول من أمس، بعد إصابته 
ــــتـــــة قـــــلـــــبـــــيـــــة، كــــــمــــــا قـــــــــــال شـــقـــيـــقـــه  بـــــســـــكـ
لـــوكـــالـــة »بــــــرس تـــرســـت أوف إنــــديــــا«، 
مــــــــضــــــــيــــــــفــــــــاً أنــــــــــــــــــه كــــــــــــــــــان مــــــــــصــــــــــابــــــــــاً بـــــــــوبـــــــــاء 
»كـــــــــــــــــــوفـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــد-19«.  ونـــــــــــعـــــــــــى مــــــشــــــاهــــــري 

الـــراحـــل، ومـــن بــيــنــهــم املــمــثــل ســلــمــان 
خـــــــــــــــــــان الـــــــــــــــــــــــذي غـــــــــــــــــــــــّرد عــــــــــــــىل »تــــــــــــــويــــــــــــــرت«: 
»ســــــــــأحــــــــــبــــــــــك وأحـــــــــــــــرتمـــــــــــــــك وأتـــــــــــــذكـــــــــــــرك 
وأشــــــــــــــــتــــــــــــــــاق إلــــــــــــيــــــــــــك دائــــــــــــــــمــــــــــــــــاً كـــــشـــــخـــــص 
ومــوهــبــة«. وقـــال أســطــورة بــولــيــوود، 
ــــدم لــرحــيــل  أمــيــتــاب بـــاتـــشـــان، إنـــه »ُصـ

واجـــــــــــــــد خــــــــــــــــــان«، وأشــــــــــــــــــاد بــــــ»مـــــوهـــــبـــــتـــــه 
املــــــشــــــرقــــــة«.  وغــــــــــــّردت بــــريــــانــــكــــا شــــوبــــرا 
جــونــاس قــائــلــة: »األمـــر الــوحــيــد الــذي 
ســــأتــــذكــــره دائـــــمـــــاً هــــو ضـــحـــكـــة واجــــــد.. 

رحلت مبكراً«.
بومباي ■ أ.ف.ب

أميتاب باتشان ومشاهير ينعون واجد خان

إيناس محيسن■أبوظبي 

مــــــــــا يــــــــشــــــــاهــــــــده زوار مــــــتــــــحــــــف الــــــلــــــوفــــــر 
أبـــوظـــبـــي مــــن مــقــتــنــيــات ومـــعـــروضـــات 
نــــــــــــــــــــــــــادرة تــــــــعــــــــكــــــــس تـــــــــــــاريـــــــــــــخ الـــــــــحـــــــــضـــــــــارة 
اإلنـــــــســـــــانـــــــيـــــــة عـــــــــىل مـــــــــر الــــــــعــــــــصــــــــور، هــــو 
واجــــهــــة يـــقـــف خـــلـــفـــهـــا مـــجـــهـــود كـــبـــري، 
ــــلــــــن يف  ــــامــ ــــعــ وعـــــــمـــــــل ال يــــنــــتــــهــــي مــــــــن الــ
املــــتــــحــــف بــــأقــــســــامــــه املـــخـــتـــلـــفـــة، ومـــنـــهـــا 
مـــــركـــــز حــــفــــظ األعـــــــمـــــــال الــــفــــنــــيــــة الــــــذي 
ــــثــــــل إضــــــــــافــــــــــة جــــــــــديــــــــــدة لــــلــــمــــتــــحــــف،  ــــمــ يــ
ويــــــــــعــــــــــمــــــــــل عـــــــــــــــىل تــــــــــرمــــــــــيــــــــــم املـــــــقـــــــتـــــــنـــــــيـــــــات 
املعروضة يف املتحف، وتوفري شروط 
الــــســــامــــة لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــيـــهـــا يف أفـــضـــل 
ــــــوم« كـــانـــت  ــيـ ــ ــ ــــا.. »اإلمــــــــــــــــارات الـ ــــهــ ــــاالتــ حــ
أول وســــيــــلــــة إعــــامــــيــــة عــــربــــيــــة تـــدخـــل 
مـــركـــز حــفــظ األعــــمــــال الــفــنــيــة لــرتمــيــم 
املــــــقــــــتــــــنــــــيــــــات يف »الــــــــلــــــــوفــــــــر أبـــــــوظـــــــبـــــــي«، 
وتـــــــــتـــــــــابـــــــــع عــــــــــــن قــــــــــــــــرب تــــــــرمــــــــيــــــــم قــــطــــعــــة 
تاريخية نادرة، حيث يوجد منها 20 
ــــقــــــط حـــــــــــول الـــــــعـــــــالـــــــم، وهــــــي  قـــــطـــــعـــــة فــ
عـــــبـــــارة عـــــن درع لـــــفـــــارس ولــــحــــصــــان، 
ــــا إىل الـــــقـــــرنـــــن الــــــــــ16  ــــهـ ــــاريـــــخـ ويـــــــعـــــــود تـ
والــــــــــــــ17، وتــــتــــكــــون مـــــن فــــــــوالذ وحــــديــــد 

وقماش.
وتـــــعـــــد الــــقــــطــــعــــة مــــــن مـــجـــمـــوعـــة 
املــــتــــحــــف الــــــدائــــــمــــــة، وتــــــعــــــرض حــــالــــيــــاً 
ضمن معرض »فن الفروسية: بن 
الــــــــــــشــــــــــــرق والـــــــــــــــــغـــــــــــــــــرب«، بـــــــحـــــــســـــــب مــــا 
أوضــحــت رئيسة وحــدة ورش عمل 
تـــرمـــيـــم املـــقـــتـــنـــيـــات الـــفـــنـــيـــة يف مــتــحــف 
اللوفر أبوظبي، ماريا بابديميرتيو، 
لـ»اإلمارات اليوم« خال جولتها يف 
املركز. وأضافت ماريا أن املركز يهدف 
إىل الحفاظ عــىل مجموعة املقتنيات 
وســـــــامـــــــتـــــــهـــــــا وعـــــــــرضـــــــــهـــــــــا لـــــلـــــجـــــمـــــهـــــور، 
وصـــــــونـــــــهـــــــا لـــــتـــــظـــــل ولــــــتــــــصــــــل لـــــأجـــــيـــــال 
املقبلة يف أفضل حالة، مشرية إىل أن 
مـــركـــز حــفــظ األعــــمــــال الــفــنــيــة لــرتمــيــم 
املقتنيات يف متحف اللوفر أبوظبي، 
ــيـــــة لـــلـــعـــمـــل،  ــ ــــيـــــجـ وضـــــــــع خـــــطـــــة اســـــرتاتـ
تــــهــــدف إىل ضــــمــــان حــــمــــايــــة مــقــتــنــيــات 
املــــتــــحــــف عـــــىل املــــــــدى الــــبــــعــــيــــد، وتـــرتـــكـــز 
املــــــــــحــــــــــيــــــــــطــــــــــة  لــــــــــــــبــــــــــــــيــــــــــــــئــــــــــــــة  ا إدارة  عـــــــــــــــــــــــىل 
بـــــــــــاملـــــــــــجـــــــــــمـــــــــــوعـــــــــــات، والــــــــــتــــــــــحــــــــــكــــــــــم فـــــيـــــهـــــا 
لتتوافق مع معايري الحماية العاملية 
الـــــازمـــــة لـــحـــفـــظ املـــقـــتـــنـــيـــات يف أفـــضـــل 
حــاالتــهــا، وهـــذا هــو الــهــدف األســـايس 

للمركز. 

بيئة صحية
ــــيـــــســـــة وحـــــــــــدة ورش عـــمـــل  ــــابـــــعـــــت رئـ تـ
تــرمــيــم املــقــتــنــيــات الــفــنــيــة: »ال يتوقف 
ـــنــــا عـــــــىل الـــــقـــــطـــــع بــــشــــكــــل مــــبــــاشــــر  ـــلـ عــــمـ
ومــعــالــجــة وتــرمــيــم مــكــونــاتــهــا، لكننا 
نــعــمــل عــــىل تـــوفـــري بــيــئــة صــحــيــة وفـــق 
أعــــىل املــعــايــري الــعــلــمــيــة لــلــحــفــاظ عىل 
كل املقتنيات يف املتحف عىل اختاف 

الخامات املصنوعة منها«.
ــــــىل ســـبـــيـــل املــــثــــال،  ــــلـــــت: »عـ وأكـــــمـ
نــدرس القطع واألجــواء املحيطة بها 
لــــــتــــــوّقــــــع أي نــــــــــوع مــــــــن املــــــخــــــاطــــــر الــــتــــي 
يمكن أن تؤثر، عىل املدى البعيد، يف 
ُعـــــمـــــر الـــقـــطـــعـــة وســــامــــتــــهــــا، ونـــعـــمـــل 
عـــىل تــجــنــب أي أضــــــرار مــتــوقــعــة قــبــل 
حــــــــدوثــــــــهــــــــا، فــــــنــــــقــــــوم بــــــمــــــراقــــــبــــــة املــــــنــــــاخ 
داخــــــــــــــــــل املـــــــــتـــــــــحـــــــــف، واإلضـــــــــــــــــــــــــــــاءة الــــــتــــــي 
تــــتــــعــــرض لــــهــــا املــــقــــتــــنــــيــــات، ومــــســــتــــوى 
الــــــــــــــرتاب والـــــــتـــــــلـــــــوث الــــــلــــــذيــــــن تــــتــــعــــرض 
لـــــــــهـــــــــمـــــــــا، كـــــــــمـــــــــا نـــــــــعـــــــــد خـــــــــطـــــــــة طــــــــــــــــــوارئ 
ملــــــواجــــــهــــــة أي مـــــخـــــاطـــــر أو أزمـــــــــــــــات أو 
حــــــــــــــوادث خــــــطــــــرة مــــحــــتــــمــــلــــة، ونـــــطـــــور 
هـــــذه الـــخـــطـــة بـــاســـتـــمـــرار لــتــغــطــي كــل 

االحتماالت«.
كــمــا يـــركـــز عــمــل املـــركـــز، بحسب 
بــابــديــمــيــرتيــو، عــىل الــتــعــامــل الــفــردي 
مع املقتنيات، ويتضمن وضع خطط 
حــــمــــايــــة لـــلـــقـــطـــع، ســــــــواء لـــلـــرتمـــيـــم أو 
الحماية، ويــجــري وضعها بناء عىل 
عـــــــــــوامـــــــــــل عــــــــــــــــــدة، مـــــــــــن أبـــــــــــــرزهـــــــــــــا حــــــالــــــة 
القطعة وخطط عرضها، واألهداف 
البحثية التي يعمل املركز وفقاً لها، 
ويــــتــــم تـــحـــديـــد أولــــــويــــــات الـــعـــمـــل بــنــاء 

عىل هذه العوامل، السيما أن املركز 
مازال يف طور اإلنشاء واختيار فريق 
العمل به، الفتة إىل أنه يجري حالياً 
دعــــوة أخــصــائــيــي تــرمــيــم مـــن الــخــارج 
لــــتــــنــــفــــيــــذ هــــــــــذه الـــــعـــــمـــــلـــــيـــــات، ويـــــجـــــري 
تــــحــــديــــدهــــم وفـــــقـــــاً لـــطـــبـــيـــعـــة الـــقـــطـــعـــة 
ومــكــونــاتــهــا، فــهــنــاك متخصصون يف 
ــــيـــــم املــــــــعــــــــادن، وآخــــــــــــــرون لـــرتمـــيـــم  تـــــرمـ
وصيانة األقمشة املختلفة، وكذلك 
ــــالــــــورق والــــوثــــائــــق  هــــنــــاك مـــخـــتـــصـــون بــ

والجلود وهكذا.

أولوية
عــن ترميم درع الــفــارس والــحــصــان، 
أوضـــحـــت املــخــتــصــة يف تــرمــيــم الــقــطــع 
املــــعــــدنــــيــــة بــــاملــــعــــهــــد الـــــفـــــرنـــــي لـــرتمـــيـــم 
املــقــتــنــيــات الـــفـــنـــيـــة، أوبـــــري جـــريالـــديـــن، 
أن تــــــــرمــــــــيــــــــم الـــــــقـــــــطـــــــعـــــــة كــــــــــــــان أولـــــــــويـــــــــة 
للمركز لسببن، األول أنها كانت يف 
ــــيـــــم األجـــــــــــزاء  ــــاجــــــة ســـــريـــــعـــــة إىل تـــــرمـ حــ
الـــتـــالـــفـــة بـــهـــا لــتــجــنــب إصـــابـــتـــهـــا بــمــزيــد 
مـــــــن الــــــــضــــــــرر، والــــــــثــــــــاين هـــــــو اخــــتــــيــــارهــــا 
لــــــــــــــلــــــــــــــعــــــــــــــرض ضــــــــــــــمــــــــــــــن مـــــــــــــــــعـــــــــــــــــرض »فــــــــــــــن 
الــــفــــروســــيــــة: بــــن الــــشــــرق والـــــغـــــرب«، 
وضرورة االنتهاء من العمل بها قبل 

افتتاح املعرض بوقت كاٍف.
وأضـــــــــــــافـــــــــــــت أنـــــــــهـــــــــا تـــــــــولـــــــــت تـــــرمـــــيـــــم 
الـــجـــزء املـــعـــدين مـــن الــقــطــعــة، وإزالـــــة 
األجـــــــزاء الــتــالــفــة واســـتـــبـــدالـــهـــا بــأخــرى 
مــتــنــاســقــة مــــع الـــقـــطـــعـــة كـــكـــل، بــيــنــمــا 
تــوىل فــريــق آخــر متخصص يف ترميم 
األقـــمـــشـــة، الــتــعــامــل مـــع مـــا تتضمنه 

القطعة من أقمشة.

»اإلمارات اليوم« ترصد مراحل ترميم قطعة نادرة بالمتحف

التاريخ بين أيٍد أمينة 
في »اللوفر أبوظبي«

»نعمل على توفير بيئة صحية 
وفق أعلى المعايير العلمية 

للحفاظ على المقتنيات«.

مركز حفظ األعمال الفنية 
إضافة جديدة، إذ يعمل على 
ترميم المقتنيات المعروضة.

يعمل مركز حفظ األعمال الفنية في »اللوفر أبوظبي« على ترميم المقتنيات المعروضة في المتحف وتوفير 
شروط السالمة للحفاظ عليها في أفضل حاالتها.  ■ اإلمارات اليوم

الدار تشتهر بتقديم عروض مميزة.  ■رويترز

كوادر إماراتية
أشارت ماريا بابديميتريو إلى أن 

ترميم مقتنيات متحف اللوفر 
أبوظبي، في السابق، كان 
يجري في باريس، لكن مع 

إنشاء المركز أصبح يتم فيه، 
وقطعة درع الفارس والحصان 

هي الثانية التي ُترمم في 

المركز، إذ سبق أن شهد ترميم 
سجادة نادرة.

 
ً
ونوهت بأن المركز حاليا

 إماراتيين 
ً
يستقطب ويدّرب شبابا

من الجنسين، ليصبحوا من ضمن 
فريق العمل به، و»لدينا بالفعل 

متدربون إماراتيون في فريق 

الترميم، يتلقون تدريبهم لمدة 
ستة أشهر، ليتعرفوا إلى سير 

العمل به، والمتحف بشكل 
عام وأقسامه المختلفة، 

على أن يصبحوا في المستقبل 
القريب ضمن فريق العمل في 

المكان«.

ماريا بابديميتريو:



حياتنا | األربعاء ٠٣ من يونيو ٢٠٢٠ اإلمارات اليوم  20 www.emaratalyoum.com

يعود مركز جميل للفنون، املؤسسة 
الــــفــــنــــيــــة املــــــعــــــاصــــــرة يف دبـــــــــــي، الــــــيــــــوم، 
الســـــــتـــــــقـــــــبـــــــال جــــــــمــــــــهــــــــوره بـــــــعـــــــد إغـــــــاقـــــــه 
املؤقت منذ 16 مارس املــايض، ضمن 
جــــــهــــــود احــــــــتــــــــواء فــــــــــــروس »كــــــــورونــــــــا« 

املستجد.
تــأيت إعـــادة مــركــز جميل تماشياً 
مع إعان هيئة دبي للثقافة والفنون 
عــــن افــــتــــتــــاح املــــتــــاحــــف يف دبـــــــي، بـــدايـــة 
مــــــــن أول يــــــونــــــيــــــو الــــــــــجــــــــــاري عــــــــى نـــحـــو 

تدريجي. 
وأعــــــــــــــلــــــــــــــن املــــــــــــــركــــــــــــــز عــــــــــــــن مــــــــــعــــــــــارض 
جـــديـــدة تـــقـــدم لـــلـــزوار رؤى ووجـــهـــات 
نـــظـــر، وتــفــتــح أبـــــواب الــنــقــاش الــبــّنــاء. 
وتضم غرف الفنانني يف املركز، خال 
الـــــــــفـــــــــرة مـــــــــن 10 يــــــونــــــيــــــو الــــــــــجــــــــــاري إىل 
الثالث من يناير املقبل، سلسلة من 
املـــــــــــــعـــــــــــــارض الــــــــــفــــــــــرديــــــــــة ملـــــــجـــــــمـــــــوعـــــــة مــــن 
الــــــــــفــــــــــنــــــــــانــــــــــني املـــــــــــــؤثـــــــــــــريـــــــــــــن واملــــــــــــبــــــــــــدعــــــــــــني، 
واألعمال مستمدة إىل حد بعيد من 
مــــجــــمــــوعــــة فــــــن جــــمــــيــــل، بــــركــــيــــز عــى 
فــنــاين الــشــرق األوســـط وجــنــوب آسيا 
وإفـــــــريـــــــقـــــــيـــــــا. وتــــــمــــــثــــــل هـــــــــــذه الـــــــعـــــــروض 
الــتــقــديــمــيــة املــــوجــــزة أعــــمــــاالً مــشــركــة 
تـــــــم تــــنــــظــــيــــمــــهــــا بـــــــالـــــــحـــــــوار مـــــــع الـــــفـــــنـــــان. 
وتشهد الجولة الجديدة من سلسلة 

غـــرف الــفــنــانــني ثــاثــة مـــعـــارض فــرديــة 
لـــــــــكـــــــــل مــــــــــــــــن: لـــــــــــــورنـــــــــــــس أبـــــــــــوحـــــــــــمـــــــــــدان، 
وتـــــــــــيـــــــــــســـــــــــر الـــــــــبـــــــــطـــــــــنـــــــــيـــــــــجـــــــــي، والريـــــــــــــســـــــــــــا 

صنصور. 
وتـــــــــــــــــــدور أحـــــــــــــــــــداث فــــــيــــــلــــــم الريـــــــســـــــا 
صــنــصــور »يف املــخــتــر« )2019(، وهــو 
فـــــيـــــلـــــم خــــــــيــــــــال عـــــلـــــمـــــي نــــــــاطــــــــق بــــالــــلــــغــــة 
الــــــــــعــــــــــربــــــــــيــــــــــة، يف مـــــــــديـــــــــنـــــــــة بـــــــــيـــــــــت لـــــحـــــم 
الـــتـــاريـــخـــيـــة وقـــــت وقــــــوع كــــارثــــة بــيــئــيــة. 
يتأمل الفيلم مفاهيم شاملة، منها 
الـــــذاكـــــرة والــــتــــاريــــخ واملــــكــــان والـــهـــويـــة، 
حــــــــيــــــــث تــــــــــوفــــــــــر لــــــــغــــــــة الـــــــفـــــــيـــــــلـــــــم خــــلــــفــــيــــة 
مــشــحــونــة بــطــريــقــة روائـــيـــة وســيــاســيــة 
ورمزية.  وقدمته الريسا بتكليف من 
ــــة لـــــلـــــفـــــنـــــون يف  ــ ــيـ ــ ــ ــــاركـ ــ ــــمـ ــ ــــدنـ ــ املـــــــؤســـــــســـــــة الـ
بينايل البندقية الـ58. املشروع مكلف 
مــن »ســبــايــك أيــلــنــد« و»فـــن جــمــيــل«، 

وهذا هو العرض األول يف املنطقة. 

»إلى أخي«
بــيــنــمــا يــســتــكــشــف تــيــســر الــبــطــنــيــجــي، 
فكريت الفقد والــذاكــرة يف عمله »إىل 
أخـــــــــــي« )2012(، وهـــــــــو ســــلــــســــلــــة مـــن 
الـــــرســـــومـــــات مـــــن دون حـــــر مـــحـــفـــورة 
عى الورق. ويعتمد الفنان عى صور 
عائلية لحفل زفاف شقيقه لاحتفاء 

بـــــذكـــــراه، فـــقـــد تـــــويف األخ بـــعـــد عــامــني 
مــن زفــافــه بــرصــاص الــقــنــاصــة، خال 
االنــــتــــفــــاضــــة األوىل يف فـــلـــســـطـــني عــــام 
1987. وكان »إىل أخي« أحد األعمال 
الـــفـــائـــزة يف مــســابــقــة مــجــمــوعــة أبــــراج 

للفنون يف عام 2012. 
أمـــا لـــورنـــس أبـــوحـــمـــدان، الــفــنــان 
املـــقـــيـــم بــــني بــــــروت ودبـــــــي، وهـــــو أحـــد 
الـــــــفـــــــائـــــــزيـــــــن بــــــــجــــــــائــــــــزة تــــــــرنــــــــر )2019(، 
فـــــيـــــقـــــدم يف مـــــعـــــرضـــــه تـــــركـــــيـــــب فــــيــــديــــو 
وصــوت أســمــاه »ويف كــل هــذا الوقت 
لم تكن هناك ألغام أرضية«. ويوثق 

العمل الــفــنــي، الـــذي صنعه لورنس 
مــــن صـــــور ومـــقـــاطـــع صـــوتـــيـــة مــســجــلــة 
بالهاتف املتحرك وعــر عليها يف عام 
2011، وادي صــــيــــاح، الـــــــذي يـــقـــع يف 
مـــرتـــفـــعـــات الــــجــــوالن الــــســــوريــــة، الــتــي 
احـــــتـــــلـــــتـــــهـــــا إســــــــرائــــــــيــــــــل يف عــــــــــــام 1967. 
وســــمــــي الـــــــــوادي بــــهــــذا االســــــــم، حــيــث 
تسمح التضاريس يف املنطقة بتسلل 
األصـــــــــــــــــوات عــــــــر الــــــــــحــــــــــدود. واعــــــــتــــــــادت 
الــــــــــعــــــــــائــــــــــات املــــــنــــــفــــــصــــــلــــــة عـــــــــــى جـــــانـــــبـــــي 
ــــبـــــارهـــــا هـــنـــاك  الـــــــحـــــــدود الــــتــــصــــايــــح بـــــأخـ

للتواصل مع بعضها بعضاً. 

 
ً
ُيعرض حاليا

ُيعرض يف مركز جميل للفنون بدبي 
ــــتــــــى 22 نـــــوفـــــمـــــر املــــقــــبــــل،  حــــــالــــــيــــــاً، وحــ
ــــتــــــز، الــــفــــنــــان  ــــيــ مــــــعــــــرض مـــــايـــــكـــــل راكــــــوفــ
والـــــنـــــحـــــات، الــــــــذي تـــنـــعـــكـــس مــفــاهــيــم 
الـــعـــمـــارة واآلثـــــــار واملـــطـــبـــخ يف أعـــمـــالـــه. 
وتتميز أعماله بعمليات بحث عميق 
وتناغم شديد مع األبعاد االجتماعية 
لــــــــلــــــــمــــــــمــــــــارســــــــة الــــــــفــــــــنــــــــيــــــــة. ومــــــــــــــــن خــــــــال 
اســـــــتـــــــكـــــــشـــــــاف الــــــــــتــــــــــواريــــــــــخ الــــشــــخــــصــــيــــة 
واالجتماعية واملادية وربط القصص 
املتباينة عــر الــزمــان واملــكــان، تعكس 
أعــــــــــمــــــــــال راكـــــــــويـــــــــتـــــــــز أشــــــــــــكــــــــــــاالً وأفــــــــــــكــــــــــــاراً 

ثقافية. 
واملــــــــــــــعــــــــــــــرض هــــــــــــو األول املـــــــنـــــــفـــــــرد 
ألعــمــال الــفــنــان الــعــراقــي - األمــريك، 
مايكل راكــوفــيــتــز، يف منطقة الشرق 
األوســــــــــــــــــــــــــــــــط وآســـــــــــــــــــيـــــــــــــــــــا، عــــــــــــــــى امــــــــــــــتــــــــــــــداد 
الطابقني األول والثاين بمركز جميل 
للفنون، ويقدم فيه ثمانية تركيبات 
أبــــدعــــهــــا خــــــال الـــعـــقـــديـــن األخــــريــــن، 
بــــــــــــوســــــــــــائــــــــــــط املــــــــــــجــــــــــــّســــــــــــمــــــــــــات والـــــــــــــرســـــــــــــم 
والــــــــــفــــــــــيــــــــــلــــــــــم والـــــــــــــــــصـــــــــــــــــوت والـــــــــتـــــــــصـــــــــويـــــــــر 

الفوتوغرايف. 
كـــــمـــــا يـــــضـــــم املــــــركــــــز حـــــالـــــيـــــاً وحــــتــــى 
األول مـــــــــــن أكـــــــــتـــــــــوبـــــــــر املـــــــــقـــــــــبـــــــــل، عــــمــــل 

ــــنـــــى  ــبـ ــ »مـــــــــــــروبـــــــــــــولـــــــــــــيـــــــــــــس«، لـــــــلـــــــفـــــــنـــــــانـــــــة لـ
تـــشـــودري، وهـــو تــركــيــب يــضــم 1000 
مـــن املـــجـــســـمـــات املـــصـــنـــوعـــة يــــدويــــاً مــن 
الـــصـــلـــصـــال، الـــتـــي تــحــتــفــي بـــالـــزخـــارف 
املعمارية، املستلهمة من عالم الفن 
والــــــــتــــــــصــــــــمــــــــيــــــــم يف الـــــــــــــشـــــــــــــرق األوســــــــــــــــــط 
ــــا. ويــــرتــــكــــز الـــعـــمـــل عــى  ــيـ ــ ــــنـــــوب آسـ وجـ
ذكـــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــات املــــــــــــــــــــــــــــــــدن، واملـــــــــــجـــــــــــمـــــــــــوعـــــــــــات 
األنـــروبـــولـــوجـــيـــة، ومــفــاهــيــم الــتــاريــخ 
والـــــــــــــــــحـــــــــــــــــاضـــــــــــــــــر، ومـــــــــــــــــــــــا ُصـــــــــــــــنـــــــــــــــع يـــــــــــــــدويـــــــــــــــاً 

واصطناعياً

منّصة الجداف 
ــــيـــــة يف مـــركـــز  مـــنـــّصـــة الــــــجــــــداف اإلبـــــداعـ
جـــمـــيـــل عـــــبـــــارة عـــــن مــــنــــّصــــة افــــراضــــيــــة 
لــاحــتــفــاء بـــاملـــواهـــب املــحــلــيــة املــبــدعــة، 
وتمكني الجماهر من التفاعل معها 
ودعـــــــــمـــــــــهـــــــــا مـــــــــــن خـــــــــــــــال ســــــلــــــســــــلــــــة مــــن 
النشاطات. وألن برامج مركز جميل 
ــــلـــــعـــــامـــــة وورش  ــــنـــــون املـــــفـــــتـــــوحـــــة لـ ــــفـ ــــلـ لـ
عــــمــــل األطــــــفــــــال والـــــعـــــائـــــات مـــتـــوقـــفـــة 
مـــؤقـــتـــاً، نـــظـــراً إىل الـــظـــروف الــحــالــيــة، 
تــــــــــــــــــــم تــــــــــصــــــــــمــــــــــيــــــــــم مــــــــــــــنــــــــــــــّصــــــــــــــة الـــــــــــــــــجـــــــــــــــــداف 
لتستقطب مشروعات ذاتية إبداعية 

وتقديم موسيقى حية.
دبي ■ اإلمارات اليوم

ين 3 معارض فردية جديدة لفنانين مؤثر

»جميل للفنون« 
في دبي يعود 

إلى جمهوره اليوم

يطلق رواق الفن يف جامعة نيويورك 
أبــــــــوظــــــــبــــــــي أرشــــــــيــــــــفــــــــه الــــــــرقــــــــمــــــــي الـــــــثـــــــاين 
الخاص بمعرض الفنان السويسري 
ــــمـــــون، ضـــمـــن ســلــســلــة الـــفـــعـــالـــيـــات  زيـ
الــفــنــيــة االفـــراضـــيـــة بـــعـــنـــوان »تــقــي: 
ــــيـــــفـــــات ولــــــــقــــــــاءات«، الــــتــــي تــجــمــع  أرشـ
الجمهور بالقّيمني الفنيني والفنانني 
الذين شاركوا يف معارض رواق الفن 

السابقة. 
وســــــــــــيــــــــــــشــــــــــــارك زيــــــــــــــمــــــــــــــون بـــــــعـــــــرض 
افـــــــــــــــــــــــرايض جــــــــــديــــــــــد صــــــــمــــــــم خـــــصـــــيـــــصـــــاً 
لجمهور رواق الفن، إذ سيقدم لهم 
عـــــرضـــــاً صــــوتــــيــــاً بـــإمـــكـــانـــهـــم االســــتــــمــــاع 
إلــيــه مــن املــنــزل بــاســتــخــدام سماعات 
األذن ويف الظام. وستنطلق جلسة 

»تقي: زيمون« االفراضية يف تمام 
الــــــــســــــــاعــــــــة الـــــــــســـــــــادســـــــــة مــــــــــــســــــــــــاًء، يـــــــوم 
الــثــاثــاء املــقــبــل، وســيــتــم عــرضــهــا عر 
خــاصــيــة الـــبـــث املـــبـــاشـــر عـــى الــصــفــحــة 
ــــفـــــن عــــــى »فـــيـــس  الــــرســــمــــيــــة لــــــــــرواق الـ

بوك«.
 ويـــــــشـــــــتـــــــمـــــــل الــــــــعــــــــمــــــــل عـــــــــــى 510 
مــــــــحــــــــركــــــــات تــــــعــــــمــــــل بـــــــالـــــــتـــــــيـــــــار الــــــثــــــابــــــت 
وحـــــــبـــــــل بـــــــطـــــــول 2142 مـــــــــــــراً وأعـــــــــــــواد 
خــــشــــبــــيــــة بـــــطـــــول 20 ســــنــــتــــيــــمــــراً لـــكـــل 
منها.   وسيتضمن األرشيف الرقمي 
لــــلــــمــــعــــرض مــــجــــمــــوعــــة واســـــــعـــــــة مـــن 
مـــقـــاطـــع الـــفـــيـــديـــو والــــصــــور واملـــلـــفـــات 
ــــتـــــي يـــمـــكـــن تـــحـــمـــيـــلـــهـــا، مــــثــــل املـــــــواد  الـ
املــــــــــــؤرشــــــــــــفــــــــــــة، وكــــــــــتــــــــــّيــــــــــب لـــــلـــــجـــــمـــــاهـــــر 

اليافعة، إضافة إىل مقتطفات من 
أول مـــشـــروع كــتــابــي يــتــنــاول أعــمــال 
زيــــمــــون، الـــــذي أطـــلـــقـــه رواق الـــفـــن، 
وتــــــــولــــــــت تــــــحــــــريــــــره رئـــــيـــــســـــة الــــقــــّيــــمــــني 
الـــــــــفـــــــــنـــــــــيـــــــــني يف جــــــــــامــــــــــعــــــــــة نــــــــــيــــــــــويــــــــــورك 
أبـــوظـــبـــي واملـــــديـــــرة الــتــنــفــيــذيــة لـــــرواق 
الــــــــــــفــــــــــــن، مــــــــــايــــــــــا ألـــــــــــيـــــــــــســـــــــــون. وافـــــــتـــــــتـــــــح 
ــــفــــــن يف  مــــــعــــــرض زيــــــمــــــون يف رواق الــ
فــــــــــــرايــــــــــــر 2019 مـــــــتـــــــضـــــــمـــــــنـــــــاً حــــــدثــــــني 
ــــمـــــا يف عــــرض  ــــهـ ــــيـــــســـــني، تــــمــــثــــل أولـ رئـ
أعـــمـــال الــفــنــان زيـــمـــون لــلــمــرة األوىل 
يف الــــخــــلــــيــــج الــــــعــــــربــــــي، بـــــمـــــا يف ذلـــــك 
عــــرض عــمــل كــلــف الـــفـــنـــان بـــه لــلــمــرة 
األوىل، لــيــلــيــه إطــــــاق أول مـــشـــروع 
كـــــــــتـــــــــابـــــــــي يــــــــــتــــــــــنــــــــــاول أعـــــــــــــمـــــــــــــال زيـــــــــمـــــــــون 

املـــعـــروفـــة عـــى مــســتــوى الـــعـــالـــم، إذ 
سيشهد العام املقبل معارض له يف 
ــــايـــــوارد بـــلـــنـــدن، واملــتــحــف  مـــعـــرض هـ
الوطني للفن الحديث واملعاصر يف 
كــــــــــــوريــــــــــــا، ومـــــــتـــــــحـــــــف املـــــــلـــــــكـــــــة صـــــوفـــــيـــــا 
املركزي الوطني للفنون يف إسبانيا. 
من جانبها، قالت مايا أليسون: 
»عــنــد االجــتــمــاع بــالــفــنــانــني والــقــّيــمــني 
الـــفـــنـــيـــني، أضـــــع يف الـــحـــســـبـــان كــيــفــيــة 
تـــمـــكـــني الـــجـــمـــهـــور مـــــن عـــيـــش تـــجـــربـــة 
عــــمــــيــــقــــة اإلحــــــــســــــــاس مــــشــــابــــهــــة لـــتـــلـــك 
التي يعيشها الفرد لدى زيارته ملوقع 

فني أو لقائه أحد أصدقائه«. 
ــــــد ســــــــــرين قــــبــــول  ــــقـ ــ وأضــــــــــافــــــــــت: »لـ
زيـــــــــــــمـــــــــــــون القـــــــــــــــراحـــــــــــــــي بــــــــالــــــــعــــــــمــــــــل عـــــى 

فــــعــــالــــيــــة افـــــراضـــــيـــــة مـــخـــصـــصـــة تــتــيــح 
للجمهور اســتــكــشــاف أعــمــال زيــمــون 
عـــــــــر اإلنـــــــــــرنـــــــــــت، إذ عــــــــــــــادة مـــــــــا تـــــقـــــدم 
عــروض زيمون يف الظام الدامس، 
ــــكـــــني املـــــســـــتـــــمـــــع مـــــــــن االنــــــغــــــمــــــاس  ــــمـ ــــتـ لـ
الـــــــــــكـــــــــــامـــــــــــل يف الـــــــــــــــــصـــــــــــــــــوت، وســــــتــــــتــــــيــــــح 
الــــتــــجــــربــــة لــــلــــجــــمــــهــــور إمــــكــــانــــيــــة وضــــع 
ســـمـــاعـــات األذن، واخـــتـــيـــار الــطــريــقــة 
ــبـــــة لــــحــــجــــب الـــــــــرؤيـــــــــة، إمـــــــــا عـــن  ــ ــنـــــاسـ ــ املـ
ــــاء  ــــفــ ــــهــــــم، أو إطــ ــــنــ ــيــ ــ طـــــــريـــــــق إغـــــــــــــاق أعــ
اإلضــــــاءة، أو وضــــع غــطــاء الــعــيــنــني، 
لــــــيــــــشــــــاركــــــوا زيــــــــمــــــــون بــــــاالســــــتــــــمــــــاع إىل 
الــطــريــقــة الــتــي يتشكل فــيــهــا الــصــوت 

بشكل مباشر«.
أبوظبي ■ اإلمارات اليوم

ضمن فعاليات »تقصي: أرشيفات ولقاءات«

 وأعواد خشبية بطول 20 
ً
العمل يشتمل على 510 محركات تعمل بالتيار الثابت وحبل بطول 2142 مترا

 لكل منها. ■ من المصدر
ً
سنتيمترا

مبدع سويسري 
 
ً
يقدم عرضا

 
ً
 جديدا

ً
افتراضيا

في رواق الفن
عرض صوتي يستمع إليه من المنزل 

باستخدام سماعات األذن وفي الظالم.

غرف الفنانين تضم معارض فردية 
 من من 10 يونيو الجاري.

ً
بدءا

8 تركيبات أبدعها الفنان مايكل 
راكوفيتز في معرضه بالمركز.

مايا أليسون:

»عادة ما تقدم عروض 
زيمون في الظالم 
الدامس، لتمكين 

المستمع من االنغماس 
الكامل في الصوت«.

مبادئ توجيهية
 للمبادئ 

ً
 للزوار، لكن وفقا

ً
أعلن مركر جميل للفنون أنه متاح مجانا

 لزيارة مدتها 
ً
التوجيهية الجديدة، إذ ُيطلب من الزوار الحجز مسبقا

نحو ساعتين عبر الموقع اإللكتروني للمركز، للحفاظ على العدد 
المسموح به، وضمان زيارة مريحة تحافظ على التباعد 

االجتماعي، وتضع صحة الجمهور على رأس األولويات. ويجب 
على الزوار والموظفين ارتداء واقي الوجه والخضوع لفحص 

درجات حرارة الجميع قبل دخول المركز. وال يسمح لألطفال الذين 
 
ً
، والكبار الذين تتجاوز أعمارهم 60 عاما

ً
تقل أعمارهم عن 12 عاما

بزيارة مركز جميل للفنون وحديقة جداف ووترفرونت للفنون. 

 مع إعالن »دبي للثقافة« افتتاح المتاحف في المدينة بداية من أول يونيو الجاري. ■ من المصدر
ً
إعادة المركز تأتي تماشيا
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عــــــــــــــاد كـــــــــــثـــــــــــرون إىل شـــــــــــواطـــــــــــئ رمـــــلـــــيـــــة 
شـــهـــرة يف تــــايــــانــــد، أول مــــن أمــــس، 
مـــــحـــــافـــــظـــــن عـــــــــى مــــــســــــافــــــة آمـــــــنـــــــة بـــن 
بــعــضــهــم، بــعــدمــا خــفــفــت الــســلــطــات 
من تدابر مواجهة فروس »كورونا« 
املستجد للمرة األوىل املــفــروضــة عى 

الباد منذ أكرث من شهرين. 
يف بـــــــاتـــــــايـــــــا، ذهــــــــــل الـــــــــــــــــزوار بــــمــــدى 
نقاوة املياه الزرقاء الفروزية لخليج 
تاياند، ومارس املتقاعدون الرياضة 

عى طول الشاطئ. 
ومـــــــــــــــــــــــازالـــــــــــــــــــــــت قــــــــــــــــــواعــــــــــــــــــد الـــــــــتـــــــــبـــــــــاعـــــــــد 
االجتماعي سارية، وأمرت السلطات 
املحلية مرتادي الشاطئ بالبقاء عى 
مسافة مرت عى األقل من بعضهم. 

وكانت األملانية، هايدي غليمو، 
ــــيـــــاه.  مـــــن أوائــــــــــل الـــــذيـــــن غــــطــــســــوا يف املـ
ــــة »فــــــــــرانــــــــــس بـــــــــــرس«،  ــ ــــالـ ــ ــــوكـ ــ وقــــــــالــــــــت لـ
تــعــلــيــقــاً عــــى نـــظـــافـــة املــــيــــاه والــســكــيــنــة 
الـــــتـــــي حــــلــــت يف املـــــــكـــــــان: »لــــــــم أســـتـــطـــع 

مقاومة اإلغــراء. لقد أصبحت جنة، 
تماماً كما كانت قبل 30 عاماً«. 

ــــتــــــدابــــــر عـــــزل  ــــايــــــانــــــد لــ وتـــــخـــــضـــــع تــ
مــنــذ مــنــتــصــف مـــــارس املــــــايض، عــنــدمــا 
أعــــــــلــــــــنــــــــت الــــــــســــــــلــــــــطــــــــات حـــــــــالـــــــــة طــــــــــــــوارئ 
ــــقـــــت  ــلـ ــ ــــــة »كـــــــــــوفـــــــــــيـــــــــــد-19«، وأغـ ــــهـ ــ ــــــواجـ ملـ
مـــــــــــراكـــــــــــز الـــــــــتـــــــــســـــــــّوق ومــــــــــــراكــــــــــــز الــــــرتفــــــيــــــه 

واألمـــــــــــــــاكـــــــــــــــن الــــــــــعــــــــــامــــــــــة، بــــــــمــــــــا يف ذلــــــــك 
الشواطئ. 

لــــكــــن عــــــــدد اإلصــــــــابــــــــات الــــجــــديــــدة 
شــــــــهــــــــدت تــــــــراجــــــــعــــــــاً يف مــــــــايــــــــو املــــــــــــايض، 
ومـــــــــنـــــــــحـــــــــت دور الـــــــســـــــيـــــــنـــــــمـــــــا ومـــــــــــراكـــــــــــز 
التدليك يف كل أنحاء اململكة الضوء 
األخضر للعودة إىل العمل، أول من 
أمـــــــس.  وتـــظـــهـــر الـــســـجـــات الــرســمــيــة 
أن تاياند سجلت ما يزيد قلياً عى 
3000 إصابة بفروس »كورونا« و57 
وفـــــاة، وهــــي حــصــيــلــة تــعــّد منخفضة 
نــســبــيــاً، لــكــن بــعــض الـــخـــراء يــقــولــون 
إن عـــــدم وجــــــود اخــــتــــبــــارات قــــد يــخــفــي 
الــحــصــيــلــة الـــفـــعـــلـــيـــة.  وتـــســـبـــب رحــيــل 
ــــر وصـــــــــــول الـــــوافـــــديـــــن  ــــظــ األجــــــــانــــــــب وحــ
الــــــجــــــدد يف ضـــــــرب االقـــــتـــــصـــــاد بــــشــــدة، 
خصوصاً أن الباد تعتمد بشدة عى 
ــــا الــــســــيــــاحــــيــــة يف  ــ ــــــدرهـ ــــتــــــي تـ األمــــــــــــــوال الــ

املنتجعات مثل باتايا.
بانكوك ■ أ.ف.ب

 ..
ً
لغة الجسد مهمة لألطفال أيضا
تكشف عن شعورهم بأنفسهم

ــــهــــــم  األطــــــــفــــــــال الـــــــذيـــــــن يـــــعـــــقـــــدون أذرعــ
يعترون غر واثقن بأنفسهم، ويف 
وضعية دفاعية. أما الذين يجعلون 
أنفسهم يبدون أطول، فلديهم ثقة 

بأنفسهم.
ــــا ســــبــــق قـــــد يـــبـــدو  ويف حـــــن أن مـ
مــــــــــاحــــــــــظــــــــــات ســــــــطــــــــحــــــــيــــــــة، فــــــــــــــــإن لـــــغـــــة 
الـــــــــــجـــــــــــســـــــــــد هــــــــــــــــــــذه عـــــــــمـــــــــيـــــــــقـــــــــة. ويـــــــــــقـــــــــــول 
الــبــاحــثــون إن الــرتكــيــز عــى الوضعية 
يـــمـــكـــن أن يــــكــــون مـــفـــيـــداً بـــشـــكـــل كــبــر 
مع الطاب غر الواثقن بأنفسهم.
ولــــغــــة الــــجــــســــد مـــهـــمـــة لـــأطـــفـــال 
كــــــمــــــا هــــــــي لـــــلـــــبـــــالـــــغـــــن، وهـــــــــــي لـــيـــســـت 
مــــجــــرد تـــعـــبـــر عــــن املــــشــــاعــــر. ويـــوضـــح 
مــعــهــد روبــــــرت كـــورنـــر لــعــلــم الــنــفــس 
بجامعة »هاله - ويتنرغ« األملانية، 
أنـــــــــه يــــمــــكــــن أن يــــــكــــــون لـــــهـــــا أيـــــــضـــــــاً أثـــــر 
حـــقـــيـــقـــي يف كـــيـــفـــيـــة شـــــعـــــور األطـــــفـــــال 

حيال أنفسهم.
ــــــة مــــن مــرحــلــتــن  وأظــــهــــرت دراسـ
اشـــــــتـــــــمـــــــلـــــــت عــــــــــــى أربــــــــــــعــــــــــــة تــــــــامــــــــيــــــــذ يف 
ــــال الــــذيــــن  ــــفــ الــــصــــف الــــــرابــــــع، أن األطــ
اتــــــخــــــذوا وضــــعــــيــــات جــــســــد مـــفـــتـــوحـــة 
وشغلوا مساحة كان لديهم اعتداد 
أعـــــــــــى بـــــالـــــنـــــفـــــس مــــــــن الــــــــذيــــــــن عــــــقــــــدوا 
أذرعــــــــــــــتــــــــــــــهــــــــــــــم، وأحــــــــــــــــنــــــــــــــــوا رؤوســــــــــــــهــــــــــــــم. 
والـــــــفـــــــرق كــــــــان كــــــبــــــراً يف املـــــوضـــــوعـــــات 

املتعلقة باملدرسة.
وقد يكون شخص جلس عاقداً 
ذراعـــــــــــــيـــــــــــــه خــــــــلــــــــف رأســـــــــــــــــــه وقـــــــــــــــد وضــــــــع 
ــــيــــــه عــــــــى الــــــــطــــــــاولــــــــة، مــــــــثــــــــاالً عـــى  قــــــدمــ
الــوضــعــيــة املـــفـــتـــوحـــة. والـــطـــفـــل الـــذي 
يشعر بالراحة عند القيام بهذا، قد 
يــــدرك أنــــه واثــــق بــنــفــســه. أمــــا الــطــفــل 
الذي يضع يديه أمام جسده بشكل 
مــــتــــقــــاطــــع وظــــــهــــــره مــــــقــــــوس، فـــيـــظـــهـــر 
عــــــــــــــــــــــــدم ثـــــــــــــقـــــــــــــة بـــــــــــــالـــــــــــــنـــــــــــــفـــــــــــــس، بـــــــحـــــــســـــــب 

الباحثن.
وال تعكس لغة الجسد الحالة 
الذهنية للطفل، ولكن يمكن أيضاً 
أن يـــقـــرأهـــا أقــــرانــــه. ويـــشـــر الــبــاحــثــون 

إىل أن األطـــفـــال يف ســـن صـــغـــرة، يف 
الــخــامــســة مـــن الـــعـــمـــر، يــســتــطــيــعــون 
ماحظة وتفسر وضعية اآلخرين.

برلين ■ د.ب.أ

 مع الطلبة غير الواثقين 
ً
التركيز على الوضعية قد يكون مفيدا

بأنفسهم. ■ أرشيفية

تــــوصــــلــــت أكـــــــر مــــراجــــعــــة لــــلــــدراســــات 
حــــــــــــــــــــــول انـــــــــــــتـــــــــــــقـــــــــــــال عـــــــــــــــــــــــــــدوى فــــــــــــــــروس 
»كـــــــــــــــــورونـــــــــــــــــا« إىل أن الـــــــــحـــــــــفـــــــــاظ عــــى 
مـــــســـــافـــــة مـــــــرت واحـــــــــــد عـــــــى األقـــــــــــل بــن 
الناس، ووضع الكمامات، وحماية 
الـــعـــيـــنـــن، هــــي أفـــضـــل الــــطــــرق لــلــحــّد 
مـــــــــــــن خـــــــــطـــــــــر مـــــــــــــــــرض »كـــــــــــــوفـــــــــــــيـــــــــــــد-19« 
الـــــــنـــــــاجـــــــم عـــــــــن اإلصـــــــــــابـــــــــــة بــــــالــــــفــــــروس 
املــــــــســــــــتــــــــجــــــــد. ويف مـــــــــراجـــــــــعـــــــــة لــــــــدالئــــــــل 
مجّمعة من 172 دراسة يف 16 بلداً، 
خـــــــلـــــــص الــــــــبــــــــاحــــــــثــــــــون إىل أن غــــســــيــــل 
األيـــــــــــــــــــــــدي املــــــــــتــــــــــكــــــــــرر، والـــــــــــــحـــــــــــــرص عــــى 
الــنــظــافــة، عـــامـــان حـــاســـمـــان أيـــضـــاً، 
عـــــــــــى الـــــــــــرغـــــــــــم مـــــــــــن أن جــــــمــــــيــــــع هــــــــذه 
الـــتـــدابـــر مــجــتــمــعــة ال تـــوفـــر الــحــمــايــة 
الـــكـــامـــلـــة. وســتــســاعــد الـــنـــتـــائـــج، الــتــي 
نــشــرتــهــا دوريـــــة »النــســيــت« الطبية، 

أول من أمس، يف توجيه الحكومات 
ووكــــــــــــــــــاالت الــــــصــــــحــــــة، بـــــعـــــد أن قـــــدم 
بـــــعـــــضـــــهـــــا نـــــــصـــــــائـــــــح مـــــــتـــــــضـــــــاربـــــــة حـــــــول 
ــــبـــــاب، أبــــرزهــــا  الــــتــــدابــــر الـــوقـــائـــيـــة ألسـ
تـــــــــــوافـــــــــــر مـــــــعـــــــلـــــــومـــــــات مــــــــــــحــــــــــــدودة عــــن 
»كـــــــــــــــــــوفـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــد-19«. وقــــــــــــــــــــــــال هـــــــولـــــــجـــــــر 
شــونــمــان، مــن جــامــعــة مــاكــمــاســرت 
يف كـــــنـــــدا، الــــــــذي شــــــــارك يف قــــيــــادة 
املـــراجـــعـــة: »الـــنـــتـــائـــج الـــتـــي تــوصــلــنــا 
إلــــيــــهــــا هـــــي األوىل الــــتــــي تـــجـــمـــع كــل 
املــــــــــــــــعــــــــــــــــلــــــــــــــــومــــــــــــــــات املــــــــــــــــــبــــــــــــــــــاشــــــــــــــــــرة حــــــــــــــول 
)كــــــــوفــــــــيــــــــد-19(، والــــــتــــــهــــــاب الــــجــــهــــاز 
الــــــــــتــــــــــنــــــــــفــــــــــي الـــــــــــــــــحـــــــــــــــــاد )ســـــــــــــــــــــــــــــــــارس(، 
ومـــــــــــــــــتـــــــــــــــــازمـــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــرق األوســـــــــــــــــــــــــط 
التنفسية )مرس(، وتقدم أفضل 
دليل متاح حالياً حول االستخدام 
األمــثــل لــهــذه الــتــدخــات الــبــســيــطــة 

والــــــــــــشــــــــــــائــــــــــــعــــــــــــة لــــــــــلــــــــــمــــــــــســــــــــاعــــــــــدة عــــــى 
     تـــســـطـــيـــح املـــنـــحـــنـــى     «. وتــشــر الــدالئــل 
الــحــالــيــة إىل أن طــــرق االنـــتـــشـــار األكـــرث 

شيوعاً لـ»كوفيد-19« تكون عن طريق 
ــــاً عـــنـــدمـــا  قـــــــطـــــــرات الـــــــــــــــــــرذاذ، خــــــصــــــوصــ
يسعل الــنــاس وتنتقل الــعــدوى، من 

خال دخول القطرات إىل العينن أو 
األنف أو الفم، إما مباشرة أو عن 
طــريــق األســطــح املــلــوثــة. ومــن أجــل 
هــــذا الــتــحــلــيــل، أجــــرى فـــريـــق بــحــث 
دويل مراجعة منهجية لعدد 172 
دراسة عن تدابر التباعد، ووضع 
الـــــــــكـــــــــمـــــــــامـــــــــات، وحـــــــــمـــــــــايـــــــــة األعــــــــــــــن، 
لـــلـــوقـــايـــة مـــن انـــتـــقـــال ثـــاثـــة أمــــراض 
تسببها فروسات »كــورونــا« وهي 
»كـــــــــــــــــــــــــــوفـــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــد-19« و»ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارس« 
و»مــــرس«. وأشـــار بــاحــثــون إىل أنه 
يف حـــــن أن الـــنـــتـــائـــج شــــامــــلــــة، فــهــنــاك 
بــــــــعــــــــض أوجـــــــــــــــــــه الـــــــــقـــــــــصـــــــــور بـــــخـــــصـــــوص 
ـــــة، إذ إن مـــعـــظـــم  ـــــيــ ــــالــ ــــحـــ الــــــجــــــائــــــحــــــة الـــ
الـــــــــــــــــدالئـــــــــــــــــل تــــــــــــــــــــأيت مـــــــــــــــن دراســــــــــــــــــــــــــــــــــات عـــــن 
»ســـــــــــــارس« و»مـــــــــــــــرس«. وأضـــــــافـــــــوا أن 
الـــكـــمـــامـــات ووســــائــــل تــغــطــيــة الــعــيــنــن 

قــد تــعــزز الــوقــايــة، عــى الــرغــم مــن أن 
الــدالئــل عــى هـــذا أقـــل وضـــوحـــاً. وقــال 
ديـــــــــريـــــــــك تــــــــشــــــــو، األســـــــــــتـــــــــــاذ املـــــــســـــــاعـــــــد يف 
جـــامـــعـــة مــــاكــــمــــاســــرت، الــــــــذي شــــــــارك يف 
املراجعة، إنه يجب عى الناس فهم إن 
»وضــــــــع الـــكـــمـــامـــة لـــيـــس بــــديــــاً لــلــتــبــاعــد 
االجــــتــــمــــاعــــي، أو حـــمـــايـــة الـــعـــيـــنـــن، أو 
الــــــــــتــــــــــدابــــــــــر األســـــــــــاســـــــــــيـــــــــــة، مــــــــثــــــــل نـــــظـــــافـــــة 

األيدي«.
لندن ■ رويترز

ً
مراجعة دالئل 172 دراسة في 16 بلدا

باحثون يكشفون 
بل  عن أفضل السُّ

للحماية 
من »كورونا«

التباعد والكمامات من أفضل طرق الحماية. ■ أرشيفية

ديريك تشو: هولجر شونمان: 

»وضع الكمامة 
 
ً
ليس بديال

عن التباعد االجتماعي، 
أو حماية

 العينين، أو التدابير 
األساسية، مثل نظافة 

األيدي«.

»النتائج تقدم
 أفضل دليل متاح 

 حول االستخدام 
ً
حاليا

األمثل للتدخالت
 البسيطة والشائعة 

للمساعدة على      تسطيح 
المنحنى     «.

بوكيت مغلقة
لم تغلق كل الشواطئ في 
تايالند خالل فترة العزل، كما 
لم يعد فتح كل الشواطئ 
المغلقة، أول من أمس، إذ 

مازالت الشواطئ في بوكيت 
)جنوب تايالند( مغلقة، فيما 

بقيت الشواطئ في هوا 
هين مفتوحة طوال الوقت.

ين مسافة المتر

وجد فريق البحث الدولي أن التباعد االجتماعي لمسافة متر 
واحد على األقل، يقلل خطر انتقال »كوفيد-19«، وأن مسافة 
ين يمكن أن تكون أكثر فاعلية، مؤكدين على ضرورة الحذر  المتر

الدائم حتى من أشخاص لدينا ثقة بهم، ألنه يصعب معرفة ما 
يعرف بناقل الفيروس الصامت.

طرق االنتشار 
 
ً
األكثر شيوعا
عن طريق 

طيرات الرذاذ.
ُ

ق

قواعد التباعد االجتماعي مازالت سارية

عائدون إلى شواطئ باتايا 
الفيروزية: لقد أصبحت جنة



اإلمارات اليومwww.emaratalyoum.com 23األربعاء ٠٣ من يونيو ٢٠٢٠ | دولي

أعـــــادت الـــيـــابـــان، أمــــس، فــتــح الــقــصــر 
ــــــوري أمـــــــام مـــواطـــنـــيـــهـــا، بــعــد  ــــــراطـ اإلمـ
إغــــــــاق دام شــــهــــريــــن بـــســـبـــب فـــــروس 
كورونا، وذلك يف الوقت الذي بدأت 
فــيــه الــبــاد تخفيف الــقــيــود املــفــروضــة 

ملواجهة الفروس.
ــــر  ــ ــــــصـ ــــقـ ــ وقــــــــــــــــــد أعـــــــــــــــــــــــــــادت وكــــــــــــــالــــــــــــــة الـ
اإلمــراطــوري فتح الــحــدائــق الشرقية 
ــيــــــو، ولــــــكــــــن تـــــــم قـــصـــر  ــ ــــوكــ يف وســـــــــط طــ
ــــاً كــــل  ــ ــــــصـ ــــــخـ عـــــــــــــدد الـــــــــــــــــــــزوار عــــــــــى 50 شـ

صـــــــــــــــبـــــــــــــــاح ومــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــاء، وذلــــــــــــــــــــــــــــك ضــــــمــــــن 
اإلجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــراءات االحـــــــــــــــــــرازيـــــــــــــــــــة ملـــــــواجـــــــهـــــــة 

فروس كورونا.
ويـــــــــتـــــــــعـــــــــن عـــــــــــــى الــــــــــــــــــــــــــــــزوار ارتـــــــــــــــــــــداء 
كــــمــــامــــات والــــخــــضــــوع لــــقــــيــــاس درجـــــة 

الحرارة عند مدخل القصر. يشار إىل 
أن الحدائق تحيط بها فنادق فاخرة 
ومناطق تجارية تعد مقصداً سياحياً 

مهماً يف اليابان.
طوكيو À د.ب.أ

إعادة فتح القصر اإلمبراطوري 
في اليابان

ـــاً لــــنــــحــــو 10  ــ أجـــــــــــرت الــــــصــــــن فــــــحــــــوصـ
مــــــــــــــــايــــــــــــــــن شـــــــــــــخـــــــــــــص لــــــــــلــــــــــكــــــــــشــــــــــف عـــــــن 
إصـــابـــات بـــفـــروس كـــورونـــا املستجد 
خــال أســبــوعــن يف ووهــــان، املدينة 
الــــــتــــــي ظـــــهـــــر فــــيــــهــــا الــــــــفــــــــروس لــــلــــمــــرة 
األوىل، وفـــق مـــا أعــلــن مــســؤولــون، 
أمــــس، وأفــــــادوا بــرصــد 300 إصــابــة 

فقط.
وتـــقـــول الــســلــطــات الــصــيــنــيــة إنــهــا 
تـــســـيـــطـــر بـــشـــكـــل كـــبـــر عـــــى الــــفــــروس 
لكن املسؤولن يف ووهان - املتخوفن 
ــــقـــــوا بــــرنــــامــــج  ــلـ ــ مــــــن مـــــوجـــــة ثــــانــــيــــة - أطـ
الـــفـــحـــص إثـــــر ظـــهـــور إصــــابــــات جـــديـــدة 
لــلــمــرة األوىل بــعــد إعـــــادة فــتــح املــديــنــة 
ــــــايض، عـــقـــب إغــــــاق ألكـــر  يف أبــــريــــل املـ

من شهرين.
ويـــبـــلـــغ ســــكــــان املـــديـــنـــة 11 مــلــيــون 
نـــســـمـــة، وأجـــــريـــــت الـــفـــحـــوص بــــن 14 
مــــــــــــايــــــــــــو املـــــــــــــــــــــــايض واألول مــــــــــــــن يـــــــونـــــــيـــــــو 
الــجــاري، حسبما أفــاد مسؤولون يف 

مؤتمر صحايف.
ــــائـــــج  ــــتـ ــــنـ وقــــــــــــــال املـــــــــســـــــــؤولـــــــــون إن الـ
كشفت عن 300 حالة إيجابية ملرىض 

لم تظهر عليهم أي أعراض.
وقــــال نــائــب مــديــر املـــركـــز الــوطــنــي 
الـــصـــيـــنـــي ملـــكـــافـــحـــة األوبــــــئــــــة والــــوقــــايــــة 
مــــــنــــــهــــــا، فـــــيـــــنـــــغ ســــــيــــــجــــــيــــــان، إن »هـــــــــذه 
األرقــــــــــــــــام تــــظــــهــــر أن ووهــــــــــــــان هـــــــي اآلن 

املدينة األكر أمناً«.
واصـــــــطـــــــف املـــــــواطـــــــنـــــــون يف أنـــــحـــــاء 

املدينة أمام نقاط أقيمت تحت خيام 
ويف مــــــــــواقــــــــــف ســـــــــــيـــــــــــارات ومــــــتــــــنــــــزهــــــات 
وتــــجــــمــــعــــات ســـكـــنـــيـــة لـــتـــقـــديـــم عـــيـــنـــات 
ــنــــووي، فــيــمــا أجـــــري نــحــو  لــلــحــمــض الــ
نصف مليون فحص يومياً خال تلك 

الفرة.
وال تــــــحــــــتــــــســــــب الــــــــــصــــــــــن حــــــــــــاالت 
ــــهـــــا  ــــيـ ــــلـ اإلصـــــــــــــــــابـــــــــــــــــات الـــــــــــتـــــــــــي ال تـــــــظـــــــهـــــــر عـ
أعـــــــــــــــــــــــــــــراض، يف حـــــــصـــــــيـــــــلـــــــة اإلصـــــــــــــابـــــــــــــات 
املـــــؤكـــــدة، ولـــــم تــظــهــر الـــنـــتـــائـــج انــتــقــال 
العدوى من مصابن ال تبدو عليهم 
األعــــــراض إىل آخــــريــــن، بــحــســب خبر 
الصحة العامة من جامعة هواجونغ 
للعلوم والتكنولوجيا يف ووهان، لو 

زوشون.

ورصـــــــدت ســـلـــطـــات املـــديـــنـــة عـــــدداً 
مــحــدوداً من اإلصــابــات التي ال تظهر 
عــلــيــهــا أعــــراض يف مــعــظــم أيــــام حملة 
ــــفــــــحــــــص، والـــــــتـــــــي وصــــــفــــــت يف بـــــــادئ  الــ
األمــــــــــر بــــــ»مـــــعـــــركـــــة حـــــاســـــمـــــة« لـــعـــشـــرة 
أيــام، لكنها لم تفد بــأي إصــابــات من 
دون أعــــــــراض لـــلـــمـــرة األوىل أول مــن 

أمس.
وتــــــــفــــــــيــــــــد األرقـــــــــــــــــــــــــــام الــــــــرســــــــمــــــــيــــــــة يف 
الصن، التي تعد 1.4 مليار نسمة، 
بــــوفــــاة 4634 شـــخـــصـــاً، غــالــبــيــتــهــم يف 
ووهان، وهي حصيلة أدىن بكثر عن 
ــــا يف دول أقـــــــــــل مـــــــــن نــــاحــــيــــة  ــيـــــاتـــــهـ ــ مـــــثـ

الكثافة السكانية.
بكين Àأ.ف.ب

النتائج أظهرت إصابة 300 بالفيروس 10

خالل إجراء الفحوص في ووهان. À أ.ف.ب

غيبريسوس: العدوى البكتيرية صارت أكثر مقاومة 
لألدوية

»الصحة العالمية« 
تحذر من زيادة وفيات 

»كورونا« جراء 
المضادات الحيوية

إجراءات فحص 
فيروس كورونا في 
هولندا. À إي.بي.إيه

المنظمة توّجه بعدم عالج مرضى 
كوفيد-19 دون وجود اشتباه إكلينيكي 

بالعدوى البكتيرية.
حـــذرت منظمة الصحة العاملية من 
أن زيــــــــــــــــــــــــــادة اســــــــــــتــــــــــــخــــــــــــدام املـــــــــــــضـــــــــــــادات 
الحيوية يف مكافحة جائحة فروس 
كـــــــــــــــورونـــــــــــــــا املــــــــســــــــتــــــــجــــــــد )كـــــــــــــوفـــــــــــــيـــــــــــــد-19( 
ســـتـــعـــزز مـــقـــاومـــة الـــبـــكـــتـــريـــا، وتـــــؤدي 
يف نـــــــــهـــــــــايـــــــــة املــــــــــــطــــــــــــاف إىل املــــــــــــزيــــــــــــد مـــــن 

الوفيات أثناء األزمة وما بعدها.
وقــــــــــــال املــــــــديــــــــر الــــــــعــــــــام لـــلـــمـــنـــظـــمـــة 
األمـــــــــــــــمـــــــــــــــيـــــــــــــــة تـــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــدروس أدهــــــــــــــــــــانــــــــــــــــــــوم 
غــــيــــريــــســــوس، إن عـــــــــدداً مـــقـــلـــقـــاً مــن 
الــــــــــــعــــــــــــدوى الـــــــبـــــــكـــــــتـــــــريـــــــة صــــــــــــــــــارت أكـــــــر 
مقاومة لألدوية املستخدمة تقليدياً 
لعاجها. وعر عن قلق املنظمة من 
تفاقم هذا االتجاه جراء االستخدام 
ــــنـــــاســـــب لــــلــــمــــضــــادات الـــحـــيـــويـــة  غــــــر املـ
خال أزمة فروس كورونا املستجد.
وقـــــــــــال تــــــــيــــــــدروس خـــــــــال مـــؤتـــمـــر 
صحايف افرايض من مقر املنظمة يف 

جنيف، إن جائحة كوفيد-19 أدت 
إىل زيـــــــــــــــــــادة اســـــــــتـــــــــخـــــــــدام املــــــــــضــــــــــادات 
الــــــحــــــيــــــويــــــة، مــــــــا ســــــــيــــــــؤدي يف نــــهــــايــــة 
املطاف إىل ارتفاع معدالت املقاومة 
ــــؤثـــــر يف زيـــــــــادة  ــتـ ــ الــــبــــكــــتــــريــــة الــــــتــــــي سـ
أعـــــــــــبـــــــــــاء املــــــــــــــــــرض والـــــــــــوفـــــــــــيـــــــــــات أثــــــــنــــــــاء 

الجائحة وما بعدها.
وأضاف أن نسبة صغرة فقط 
مـــن مــــرىض كـــوفـــيـــد-19 بــحــاجــة إىل 
مضادات حيوية لعاج االلتهابات 
الـــبـــكـــتـــريـــة الــــتــــي تـــظـــهـــر إثـــــر اإلصــــابــــة 

به.
وأصـــــــــــــدرت املــــنــــظــــمــــة إرشـــــــــــادات 
لـــــــــــــألطـــــــــــــبـــــــــــــاء بــــــــــــــعــــــــــــــدم عــــــــــــــــــــــاج مــــــــــــرىض 
كـــــــوفـــــــيـــــــد-19 الـــــــذيـــــــن تــــظــــهــــر عـــلـــيـــهـــم 

أعراض معتدلة باملضادات الحيوية 
أو بـــــــالـــــــعـــــــاج الــــــــــوقــــــــــايئ دون وجـــــــــود 
اشـــــــــــــــتـــــــــــــــبـــــــــــــــاه إكــــــــــلــــــــــيــــــــــنــــــــــيــــــــــي بـــــــــــــالـــــــــــــعـــــــــــــدوى 
ــــيـــــدروس إن هـــذه  الـــبـــكـــتـــريـــة. وقــــــال تـ
اإلرشــــــــــــــــــــادات يـــــجـــــب أن تـــــســـــاعـــــد عـــى 
مــــــــــــعــــــــــــالــــــــــــجــــــــــــة مـــــــــــــــقـــــــــــــــاومـــــــــــــــة مــــــــــــــــضــــــــــــــــادات 

امليكروبات إىل جانب إنقاذ األرواح. 
ووصـــــــــــــــــــــــــــــــــــف تــــــــــــــهــــــــــــــديــــــــــــــد مــــــــــــقــــــــــــاومــــــــــــة 
مضادات امليكروبات بأنه »أحد أكر 
الـــــــتـــــــحـــــــديـــــــات إلــــــــحــــــــاحــــــــاً يف عــــــصــــــرنــــــا«. 
وقال: »من الواضح أن العالم يفقد 
قـــــــــــــدرتـــــــــــــه عـــــــــــــى اســـــــــــتـــــــــــخـــــــــــدام األدويـــــــــــــــــــــة 

املـــــضـــــادة لـــلـــمـــيـــكـــروبـــات الــــتــــي تــكــتــي 
أهمية قصوى«.

وســــــلــــــط تـــــــــيـــــــــدروس الــــــــضــــــــوء عـــى 
ــــتـــــخـــــدام غـــــر املـــــائـــــم لـــلـــمـــضـــادات  االسـ
ــــنـــــاك إفـــــــراطـــــــاً يف  الــــحــــيــــويــــة قـــــائـــــاً إن هـ
اســــــــتــــــــخــــــــدام املــــــــــــضــــــــــــادات الــــــحــــــيــــــويــــــة يف 

بعض البلدان، بينما يف الــدول ذات 
الــــدخــــل املـــنـــخـــفـــض ال ُتــــتــــاح مـــثـــل هـــذه 
األدويــة املنقذة للحياة، ما يؤدي إىل 

معاناة وموت ال داعي لهما.
ويف ســـــــــــيـــــــــــاق مـــــــــتـــــــــصـــــــــل، أشـــــــــــــــــارت 
منظمة الصحة العاملية، إىل أنه منذ 
ظهور جائحة كوفيد-19 يف ديسمر 
املـــــــــــــايض، تـــــــأثـــــــرت تـــــــدابـــــــر الــــــوقــــــايــــــة مـــن 
األمـــــــــــــــــــــراض غـــــــــر املـــــــعـــــــديـــــــة وعــــــاجــــــهــــــا، 

استناداً إىل مسح شمل 155 دولة.
وأوضــــــــــــــــحــــــــــــــــت املــــــــنــــــــظــــــــمــــــــة أن هـــــــــذا 
الـــوضـــع يــثــر قــلــقــاً كـــبـــراً ألن املــصــابــن 
باألمراض غر املعدية هم أكر عرضة 
لـــــخـــــطـــــر اإلصـــــــــابـــــــــة بـــــــــأعـــــــــراض خـــــطـــــرة، 
واملـــــــــوت عـــنـــدمـــا تـــنـــتـــقـــل إلـــيـــهـــم عـــــدوى 

كوفيد-19.
وخــــــــــلــــــــــص مــــــــســــــــح أجــــــــــــــــــري لـــــثـــــاثـــــة 
أسابيع يف مايو املايض، إىل أن الدول 
ــــفـــــض هــــــــي األكــــــــر  ــــنـــــخـ ذات الــــــــدخــــــــل املـ

تضرراً.
ــــلــــــدان  ــبــ ــ وأفـــــــــــــــاد نــــــحــــــو 53% مــــــــن الــ
بتعطل خــدمــات عــاج ارتــفــاع ضغط 
الــــدم جــزئــيــاً أو كــلــيــاً. وبــلــغــت النسبة 
49% بالنسبة لعاج مرض السكري 
واملــــــضــــــاعــــــفــــــات ذات الــــــصــــــلــــــة، و%42 
لـــــعـــــاج الــــــســــــرطــــــان، و31% لـــلـــحـــاالت 
ــــارئــــــة ألمــــــــــــراض الــــقــــلــــب واألوعــــــيــــــة  ــــطــ الــ

الدموية.
ــــبـــــاب األكــــــر شـــيـــوعـــاً  وكــــانــــت األسـ
ـــــخــــــدمــــــات أو خــــفــــضــــهــــا هـــي  إليــــــقــــــاف الـ
إلـــــــغـــــــاء مــــــواعــــــيــــــد الـــــــعـــــــاج وانـــــخـــــفـــــاض 
وســـائـــل الــنــقــل الـــعـــام املـــتـــاحـــة ونــقــص 
املـــــــوظـــــــفـــــــن نـــــــــظـــــــــراً إلحـــــــــالـــــــــة الـــــعـــــامـــــلـــــن 

الـــــــــــــصـــــــــــــحـــــــــــــيـــــــــــــن لـــــــــــــــاعـــــــــــــــتـــــــــــــــنـــــــــــــــاء بــــــــــــمــــــــــــرىض 
كوفيد-19. وحــذرت منظمة الصحة 
ــــمـــــعـــــات  ــتـــــجـ ــ الـــــــعـــــــاملـــــــيـــــــة مــــــــــن مـــــــخـــــــاطـــــــر الـ
الجماهرية مع احتدام االحتجاجات 
يف الـــــواليـــــات املـــتـــحـــدة وأمــــاكــــن أخــــرى 
حـــول مــقــتــل األمــــريك األســــود جــورج 
فـــــلـــــويـــــد ومــــــــــع بــــــــــدء تــــنــــظــــيــــم األحـــــــــــــداث 

الرياضية.
وحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذر تــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــدروس مــــــــــــــــــــــــن أن 
الــــتــــجــــمــــعــــات الــــجــــمــــاهــــريــــة يــــمــــكــــن أن 
تـــكـــون أحـــــداثـــــاً تـــتـــيـــح االنــــتــــشــــار الـــفـــائـــق 
للفروس، مذكراً بإرشادات منظمة 
الــــــصــــــحــــــة الــــــعــــــاملــــــيــــــة املـــــــــعـــــــــدة ملـــــســـــاعـــــدة 
املــنــظــمــن عــــى تـــحـــديـــد كــيــفــيــة تــنــظــيــم 

مثل هذه الفعاليات بأمان.
ــــتـــــجـــــاجـــــات الــــــــشــــــــوارع يف  وعــــــــن احـ
الــواليــات املتحدة والــخــوف من زيــادة 
انــــــــتــــــــشــــــــار الـــــــــــــفـــــــــــــروس، قــــــــالــــــــت املــــــــديــــــــرة 
الفنية لاستجابة لكوفيد-19، ماريا 
فـــــــــــــــــان كـــــــــــــــرخـــــــــــــــوف، إنـــــــــــــــــه »مـــــــــــــــــع زيـــــــــــــــــادة 
االختاط االجتماعي وتجمع الناس، 
السيما يف املناطق التي ال يكون فيها 
الـــفـــروس تــحــت الــســيــطــرة، فـــإن هــذا 
الـــــتـــــواصـــــل عــــــن قـــــــرب بــــــن األشـــــخـــــاص 

يمكن أن يشكل خطراً«.
وأضــــــــــــــافــــــــــــــت أن مــــــــــــن يــــــخــــــطــــــطــــــون 
لــتــنــظــيــم أحــــداث جــمــاهــريــة يــجــب أن 
يـــــــــــــــجـــــــــــــــروا تـــــــــقـــــــــيـــــــــيـــــــــمـــــــــاً جـــــــــــــــديـــــــــــــــاً ودقـــــــــــيـــــــــــقـــــــــــاً 
لـــــــلـــــــمـــــــخـــــــاطـــــــر، وأكـــــــــــــــــــــــدت أن الــــــتــــــبــــــاعــــــد 
الــــــجــــــســــــدي يــــبــــقــــى جــــــانــــــبــــــاً مـــــهـــــمـــــاً جـــــــداً 
لــــلــــســــيــــطــــرة عـــــــى انــــــتــــــقــــــال كــــــوفــــــيــــــد-19 

واجتثاثه.
جنيف À أ.ف.ب

ً
 على 50 جنديا

ً
الجيش الروسي يجرب لقاحا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، عن بدء تجربة 

 
ً
لقاح محتمل لفيروس كورونا على 50 جنديا

 في منشآة بحثية عسكرية في منطقة 
ً
متطوعا

موسكو. وجاء في بيان الوزارة أن الجنود، وبينهم 
 ،

ً
خمس سيدات، لم يكن لهم تاريخ مرضي أخيرا

وأعربوا عن رغبتهم بصورة طواعية في المشاركة 
في التجربة.

ويتسابق الباحثون الروس لتطوير لقاح لفيروس 
كورونا، وذلك بعدما تجاوزت حاالت اإلصابة في 

روسيا 420 ألف حالة، حيث أصبحت روسيا ثالث 
دولة بعد الواليات المتحدة األميركية والبرازيل من 
حيث حاالت االصابة. وكانت السلطات الروسية قد 

حذرت من أنه ال يمكن رفع قيود الحجر الصحي 
المفروضة في معظم أنحاء البالد بصورة كاملة 

ما لم يتم التوصل للقاح فعال للفيروس.
ومن المقرر أن تبدأ االختبارات، 

اليوم، في المعهد 
البحثي المركزي الـ48 

بوزارة الدفاع 
الروسية، وسيتم 

االنتهاء منها بحلول 
نهاية هذا الشهر.
 موسكو  À د.ب.أ

ماليين شخص خضعوا لفحص »كورونا« في ووهان

شرطة موسكو تفحص 
وثائق امرأة للتأكد من 
التزامها بنظام العزل 

الذاتي. Àأ.ب
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أعــــــلــــــنــــــت وزارة الــــــصــــــحــــــة الـــــــســـــــوريـــــــة، 
أمــــــس، تــســجــيــل حـــالـــة وفــــــاة جـــديـــدة 
بــــفــــروس كـــــورونـــــا املـــســـتـــجـــد، لــرتــفــع 
إجـــمـــايل الـــوفـــيـــات جــــراء الـــفـــروس يف 

البالد إىل ست حاالت.
وقالت الوزارة، يف بيان صحايف، 

إن الــــــــوفــــــــاة ملــــــصــــــاب بـــــــــ»كــــــــورونــــــــا« كـــــان 
يعاين الــربــو، وخضع يف وقــت سابق 

لعملية قلب مفتوح.
وذكــــــــــــــــــــــرت الــــــــــــــــــــــــــــــوزارة أنـــــــــــــــه تــــم 
شـــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــاء أربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــع حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالت مــــــــن 
اإلصابات املسجلة بالفروس، 

لرتفع عدد حاالت التعايف إىل 
50 حالة. وأعلنت الـــوزارة تسجيل 
إصـــابـــة جـــديـــدة بـــالـــفـــروس لــــدى أحــد 
املخالطني يف السويداء، لرتفع عدد 
إجمايل اإلصابات املسجلة يف سورية 

إىل 123.

يـــــذكـــــر أن أول إصــــــابــــــة بــــفــــروس 
كـــــــورونـــــــا يف ســــــوريــــــة ســــجــــلــــت، يف 22 
مــــــــــارس املــــــــــــايض، لــــشــــخــــص قــــــــــادم مــن 
خــارج الــبــالد، بينما تــم تسجيل أول 

حالة وفاة يف 29 من الشهر ذاته.
دمشق À د.ب.أ

ارتفاع وفيات »كورونا« في سورية إلى 6 حاالت

أعــــــــلــــــــنــــــــت وكــــــــــــالــــــــــــة الـــــــــــرئـــــــــــاســـــــــــة الـــــــعـــــــامـــــــة 
لـــشـــؤون املــســجــد الـــنـــبـــوي، يف املــمــلــكــة 
العربية السعودية، أن 11 باباً تفتح 
أبـــوابـــهـــا الســتــقــبــال املـــصـــلـــني، وتـــــوازي 
ذلـــــــــــك إجــــــــــــــــــــــراءات احـــــــــــرازيـــــــــــة تــــتــــخــــذهــــا 
الوكالة والجهات الصحية واألمنية، 
لـــوقـــايـــة املـــصـــلـــني واملـــجـــتـــمـــع عـــامـــة مــن 
فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروس كــــــــــــــــــــــــــــــــورونــــــــــــــــــــــــــــــــا املــــــــــــــســــــــــــــتــــــــــــــجــــــــــــــّد 
)كوفيد-19(، من خالل تنفيذ خطة 

الفتح التدريجي للمسجد.
وأوضحت الوكالة أن خطة فتح 
ــــبـــــوي تـــــدريـــــجـــــيـــــاً، املـــطـــبـــقـــة  ــــنـ املــــســــجــــد الـ
حالياً، ُتمّثل جانباً من الجهود التي 
ــــكـــــة لــــلــــعــــنــــايــــة بـــــقـــــاصـــــدي  ــــلـ ــــمـ ــــا املـ ــــهـ ــــيـ تـــــولـ

املـــــــــســـــــــجـــــــــد ووقــــــــــايــــــــــتــــــــــهــــــــــم مـــــــــــــن جــــــائــــــحــــــة 
كورونا، ويربز ذلك يف تفعيل جملة 
مــن اإلجـــــراءات االحـــرازيـــة، بــــدءاً من 
اســـتـــمـــرار إغــــالق املــســجــد الــنــبــوي بعد 
صــــــــــالة الــــــعــــــشــــــاء وفـــــتـــــحـــــه قـــــبـــــل صـــــالة 
الفجر بساعة، واقتصار فتح املسجد 
عـــــــى الـــــتـــــوســـــعـــــات والـــــــســـــــاحـــــــات فـــقـــط 
دون الــــــــــحــــــــــرم الـــــــــقـــــــــديـــــــــم، واســــــــتــــــــمــــــــرار 
تـــعـــلـــيـــق دخــــــــــول الـــــــروضـــــــة الــــشــــريــــفــــة، 
واســـــــتـــــــمـــــــرار تــــعــــلــــيــــق إقـــــــامـــــــة الــــــــــــدروس 
ــــقـــــات تـــحـــفـــيـــظ الـــــقـــــرآن  ــــلـ الـــعـــلـــمـــيـــة وحـ

الكريم واملتون.
وشملت الخطة وضــع كامرات 
الـــــــــكـــــــــشـــــــــف الـــــــــــــــــحـــــــــــــــــراري عـــــــــــــى األبـــــــــــــــــــــواب 

املـــخـــصـــصـــة لــــلــــدخــــول )ســــبــــعــــة أبـــــــواب 
للرجال، وأربــعــة للنساء«، وتفويج 
دخول املصلني بما ال يزيد عى %40 
مـــــــــن الـــــــطـــــــاقـــــــة االســــــتــــــيــــــعــــــابــــــيــــــة، ورفـــــــــع 
سّجاد التوسعات والساحات كامالً 
بـــحـــيـــث تـــــكـــــون الـــــصـــــالة عـــــى الـــــرخـــــام، 
ــــال لــلــمــســجــد  ـــــفــ وتـــعـــلـــيـــق دخــــــــول األطـ
الـــــــــنـــــــــبـــــــــوي، واســــــــــتــــــــــمــــــــــرار تـــــعـــــلـــــيـــــق ســــفــــر 
اإلفطار يف املسجد والساحات، ورفع 
ــــظــــــات مــــــيــــــاه زمـــــــــــــزم، إضــــــــافــــــــًة إىل  ــــافــ حــ
تـــــشـــــغـــــيـــــل مــــــــــواقــــــــــف املـــــــســـــــجـــــــد الــــــنــــــبــــــوي 
بنسبة 50%، وتحديد آلية دفع أجرة 
الـــوقـــوف ملـــواقـــف املــســجــد الــنــبــوي عرب 
التطبيق اإللكروين للهواتف الذكية.

وشــــــــــــــــــــّددت الــــــــوكــــــــالــــــــة عـــــــــى ضــــــــــــرورة 
الــــتــــزام املـــصـــّلـــني بــــــاإلجــــــراءات االحــــرازيــــة 
ولــــــــــــبــــــــــــس الــــــــــكــــــــــمــــــــــامــــــــــات أثــــــــــــــنــــــــــــــاء الــــــــــــقــــــــــــدوم 
لــلــمــســجــد الـــنـــبـــوي، والــتــقــّيــد بــاملــســافــات 
املـــــــــــــــحـــــــــــــــددة وفـــــــــــــــــق الـــــــــــفـــــــــــواصـــــــــــل األرضـــــــــــيـــــــــــة 
املوضوعة لتحقيق التباعد بني املصلني.

المدينة المنورة  À واس

تدابير وقائية لسالمة المصلين

 تستقبل المصلين في المسجد النبوي ضمن خطة الفتح التدريجي
ً
11 بابا

قياس درجة حرارة المصلين قبل دخولهم المسجد. À واس

تــــســــبــــب فــــــــــــروس كــــــــورونــــــــا املـــســـتـــجـــد 
)كــــــــوفــــــــيــــــــد-19( بــــــأكــــــر مـــــــن 375 ألـــــف 
وفــــــــــــاة يف الـــــــعـــــــالـــــــم، أكــــــــــر مــــــــن ثــــالثــــة 
أرباعها يف أوروبا والواليات املتحدة 
األمــــركــــيــــة، مـــنـــذ ظــــهــــوره يف الــصــني 
ديـــــــــســـــــــمـــــــــرب املــــــــــــــــــــــايض وحـــــــــــتـــــــــــى أمـــــــــــــس، 
ـــــالـــــــة  بــــــحــــــســــــب حـــــصـــــيـــــلـــــة أعــــــــدتــــــــهــــــــا وكــ
فــرانــس بـــرس، اســتــنــاداً إىل مــصــادر 
رسمية، فيما بلغ إجمايل اإلصابات 

ستة ماليني و258 ألف حالة.
وســجــلــت أوروبـــــا 179 ألـــف حــالــة 
وفـــــــــاة، لـــتـــصـــبـــح الـــــقـــــارة األكـــــــر تــــضــــرراً 
بـــــــــالـــــــــوبـــــــــاء، فـــــيـــــمـــــا ســـــجـــــلـــــت الـــــــــواليـــــــــات 
املتحدة أعى عدد وفيات بني الدول، 

ــــالـــــة، تــلــتــهــا  والـــــــــذي بـــلـــغ 105 آالف حـ
بريطانيا 39 ألف وفاة، ثم إيطاليا 33 
ألـــفـــاً، ثـــم الـــربازيـــل 29 ألـــفـــاً، وبــعــدهــا 

فرنسا 28 ألف وفاة.
وأعلنت منظمة الصحة العاملية 
أن أربــــــع دول مــــن أمــــركــــا الــالتــيــنــيــة، 
هـــــــــــــــــــــــي: الـــــــــــــــــــــــربازيـــــــــــــــــــــــل وبــــــــــــــــــــــــــــرو وتــــــــشــــــــيــــــــي 
واملــــكــــســــيــــك، بـــــني الــــبــــلــــدان الــــــــــ10 الـــتـــي 
أعـــلـــنـــت أعـــــى حــصــيــلــة مــــن اإلصــــابــــات 
الجديدة بوباء »كــوفــيــد-19«، خالل 

24 ساعة.
وقــــــــــال مـــــديـــــر األوضـــــــــــــاع الـــصـــحـــيـــة 
الطارئة يف منظمة الصحة العاملية، 
مايكل راين: »من الواضح أن الوضع 

يف الــعــديــد مــن دول أمــركــا الالتينية 
بعيد عن أن يستقر«.

ويف الربازيل البالغ عدد سكانها 
210 مـــاليـــني نـــســـمـــة، تـــتـــداخـــل تـــدابـــر 
الحجر ورفع الحجر وتتباين بحسب 
الـــواليـــات واملـــــدن، فــيــمــا دعـــا الــرئــيــس 
جـــــايـــــر بـــــولـــــســـــونـــــارو إىل رفــــــــع الــــقــــيــــود 
ــــتـــــصـــــاد  ــــاً عـــــــى االقـ ــــاظــ ــــفــ املـــــــفـــــــروضـــــــة، حــ

والوظائف.
وأعــــلــــنــــت بـــلـــديـــة ريــــــو دي جـــانـــرو 
ـــــاط،  ـــــشـ ـــنـ ـــــة لــــــــعــــــــودة الـــ ـــــيـ ـــجـ ــ ـــــدريـ ــــة تـ خــــــطــ
دخـــــــــــل أول تــــــــدابــــــــرهــــــــا حــــــيــــــز الــــتــــنــــفــــيــــذ 
ــــنـــــاف  ــــئـ ــــتـ أمــــــــــــــس، وبــــــــــــــات بــــــــاإلمــــــــكــــــــان اسـ
املــــــراســــــم الــــديــــنــــيــــة والـــــســـــمـــــاح مـــــجـــــدداً 

بممارسة الرياضات املائية الفردية، 
مثل: التزحلق عى املاء، والسباحة.

وبــــــــــــاشــــــــــــرت واليـــــــــــــــــة ســــــــــــــاو بـــــــــاولـــــــــو، 
املــحــرك االقــتــصــادي لــلــربازيــل والــبــؤرة 
ــــا، تــــنــــفــــيــــذ خـــطـــة  ــــهــ ــيــ ــ ــــاء فــ ــ ــــوبـ ــ ــلـ ــ ــ األوىل لـ

تدريجية لرفع الحجر املنزيل بحذر.
ويف الــــــــــــــــــواليــــــــــــــــــات املــــــــــــتــــــــــــحــــــــــــدة، تـــــم 
تــــســــجــــيــــل أقـــــــــل مـــــــن 750 وفـــــــــــاة جـــــــــّراء 
فروس كورونا املستجّد خالل األربع 
والــعــشــريــن املـــاضـــيـــة، لــيــصــل إجـــمـــايّل 
الــوفــّيــات الــنــاجــمــة عــن الـــوبـــاء يف هــذا 
البلد إىل أكر من 105 آالف وفاة، أما 
إجــــــــمــــــــايل املــــــصــــــابــــــني فــــتــــخــــطــــى مــــلــــيــــونــــاً 

و809 آالف إصابة.

ويف إيـــــــــطـــــــــالـــــــــيـــــــــا، حـــــــــــــــذر الـــــــرئـــــــيـــــــس 
ســـــــرجـــــــيـــــــو مـــــــــاتـــــــــاريـــــــــال مـــــــــــن أن األزمــــــــــــــة 
الناجمة عن فروس كورونا املستجد 
لم تنتِه بعد يف بالده، وذلك يف كلمة 
بــمــنــاســبــة الــعــيــد الــوطــنــي، مــثــنــيــاً عى 
وحـــــــــــــدة بـــــــــــــالده يف مــــــواجــــــهــــــة الــــــــوبــــــــاء، 
وطـــــالـــــب املـــــؤســـــســـــات واملـــــواطـــــنـــــني بــــأن 
يتعاملوا مع نتائج األزمة والصدمات 

التي تسبب بها.
واعــــــــــتــــــــــرب مـــــــــاتـــــــــاريـــــــــال أن »إيــــــطــــــالــــــيــــــا 
أظـــــــــــــهـــــــــــــرت يف هـــــــــــــــــذه األزمـــــــــــــــــــــــــة وجــــــهــــــهــــــا 
األفـــضـــل«، مــعــربــاً عـــن فــخــره بــبــلــده، 
ومـــــثـــــنـــــيـــــاً عـــــــى الــــــــوحــــــــدة املـــــعـــــنـــــويـــــة بـــني 
ــــــني بــــــمــــــواجــــــهــــــة الـــــــــفـــــــــروس،  ــيـ ــ ــ ــــالـ ــ ــــطـ ــ اإليـ

الذي وصفه بـ»العدو الخفي«.
وبدأت إيطاليا تنشيط اقتصادها 
مـــن جـــديـــد وإنـــعـــاش قـــطـــاع الــســيــاحــة 
األســــــــــــــــــــــــــايس، مــــــــــــع شـــــــــروعـــــــــهـــــــــا يف رفــــــــع 
الـــــــعـــــــزل مـــــنـــــذ مــــطــــلــــع مـــــــايـــــــو. وفــــتــــحــــت 
املــتــاجــر واملــقــاهــي واملــطــاعــم يف الــهــواء 
الـــطـــلـــق، كــمــا مــعــظــم املـــعـــالـــم األثـــريـــة 
واملـــواقـــع الــســيــاحــيــة، مــثــل كــاتــدرائــيــة 
الـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــديـــــــــــــــــــس بــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــرس وبــــــــــــومــــــــــــبــــــــــــيــــــــــــي 
والكولوسيوم وبرج بيزا، وكاتدرائية 
ميالنو وفلورنسا ومتاحف الفاتيكان 

وغرها.
وتفتح إيطاليا حدودها اليوم يف 
املرحلة األخرة من رفع القيود، كما 
ســـيـــســـمـــح لـــإيـــطـــالـــيـــني بـــالـــتـــحـــرك مــن 
جــــــــــديــــــــــد بــــــــــــني املــــــــــنــــــــــاطــــــــــق، ووفـــــــــــــــــــق آخــــــــر 
حـــصـــيـــلـــة رســــمــــيــــة، تــــــويف 60 شـــخـــصـــاً 
جراء »كوفيد-19«، خالل الساعات 
الـ24 األخرة يف إيطاليا، فيما سجلت 
178 إصابة، الحصيلة اليومية األدىن 

منذ 26 فرباير املايض.
ويف فــــــــرنــــــــســــــــا، فــــــتــــــحــــــت املــــــقــــــاهــــــي 
الــبــاريــســيــة أرصــفــتــهــا مــجــدداً لــلــرواد، 
أمــــــــس، يف مـــــؤشـــــر إىل عــــــــودة الـــحـــيـــاة 
ببطء إىل طبيعتها يف أوروبا، وأعلن 
رئـــــــــيـــــــــس الــــــــــــــــــــــــــوزراء الـــــــــفـــــــــرنـــــــــي، إدوار 
فـــــيـــــلـــــيـــــب، الــــــــــعــــــــــودة إىل »حــــــــيــــــــاة شـــبـــه 
طــــبــــيــــعــــيــــة«، بــــعــــد عــــــــزل مـــســـتـــمـــر مــنــذ 

شهرين ونصف الشهر.
عواصم À وكاالت

إيطاليا تسجل أدنى حصيلة إصابات منذ 26 
فبراير.. والبرازيل تبدأ رفع الحجر الصحي.

ً
ارتفاع اإلصابات إلى 6 ماليين و258 ألفا

375
ألف وفاة 

بـ »كورونا« 
.. 3 أرباعها 

ً
عالميا

في أوروبا وأميركا

امرأة تعانق والدها المصاب بـ »كورونا« في ساوباولو.  À رويترز

سنغافورة تخفف قيود اإلغالق
بدأت سنغافورة، أمس، السماح باستئناف 
 في نشر 

ً
 كبيرا

ً
األنشطة التي ال تشكل خطرا

ين،  فيروس كورونا، وذلك بعد إغالق دام شهر
رغم تسجيلها ثاني أكبر عدد من حاالت اإلصابة 

بالفيروس في شرق آسيا. واستأنفت بعض 
المكاتب والمصانع عملياتها، وعاد األطفال إلى 
المدارس، وفتحت أماكن العبادة أبوابها. لكن ال 
يمكن للمطاعم حتى اآلن تلبية احتياجات العمالء 

من تناول الطعام في الداخل، والتزال المرافق 
الترفيهية مثل صاالت األلعاب الرياضية ودور 

.
ً
السينما مغلقة حاليا

وقال رئيس وزراء سنغافورة، لي هسين لونغ، 
ين،   في ارتياح الكثير

ً
إن ذلك التخفيف سيكون سببا

لكنه لن يخلو من المخاطر. وسجلت سنغافورة 
 و292 حالة إصابة بفيروس كورونا، وهو 

ً
35 ألفا

أكبر معدل في شرق أو جنوب شرق آسيا بعد 
ين أجانب  الصين، ومعظم الحاالت لمهاجر

يتكدسون في مساكن جماعية، وعلى الرغم 
من ذلك فإن عدد الوفيات المرتبط باإلصابة 

بفيروس كورونا لم يتجاوز 24 وفاة، وهو واحد 
من أدنى المعدالت في العالم.

سنغافورة À د.ب.أ فحص درجة حرارة الطالب في مدرسة بسنغافورة أمس. À رويترز

استمرار تعليق دخول 
الروضة الشريفة.. 

وكاميرات كشف حراري 
على األبواب.
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تلقت ميليشيات الــحــويث االنقالبية، 
أمس، ضربات موجعة من مقاتالت 
الـــــتـــــحـــــالـــــف الــــــعــــــربــــــي لـــــــدعـــــــم الــــشــــرعــــيــــة 
والــقــوات اليمنية، رداً عــى التصعيد 
ــــه املــــيــــلــــيــــشــــيــــات،  ــــتــ ــــارســ األخـــــــــــر الـــــــــــذي مــ
فــيــمــا تــواصــلــت املـــواجـــهـــات يف جــبــهــات 
ــنـــــعـــــاء والـــــــضـــــــالـــــــع، يف حـــن  ــ مــــحــــيــــط صـ
أفـــــشـــــلـــــت الــــــــقــــــــوات الــــيــــمــــنــــيــــة املــــشــــركــــة 
هـــــــجـــــــومـــــــاً حـــــــوثـــــــيـــــــاً مـــــــــن أربـــــــــعـــــــــة مــــــحــــــاور 
بـــــــاتـــــــجـــــــاه مــــــديــــــنــــــة حــــــيــــــس يف الـــــســـــاحـــــل 

الغربي.
ويف الـــتـــفـــاصـــيـــل، شـــنـــت مــقــاتــالت 
الــــتــــحــــالــــف الــــعــــربــــي لـــــدعـــــم الـــشـــرعـــيـــة، 
أمــــس، ســلــســلــة مـــن الـــغـــارات الــجــويــة 
ــنــــــصــــــات  ــ عــــــــــى مــــــــــواقــــــــــع وتــــــــــعــــــــــزيــــــــــزات ومــ
إطـــــــــــــالق صــــــــــواريــــــــــخ تــــــابــــــعــــــة ملــــيــــلــــيــــشــــيــــات 
الــــــحــــــويث االنـــــقـــــالبـــــيـــــة، الـــــتـــــي لــــــم تـــلـــتـــزم 

يوماً بالهدنة ووقف إطالق النار.
وجــاءت غــارات التحالف العربي 
رداً عــى التصعيد الــحــويث بالطائرات 
املــــــــســــــــرة والــــــــــصــــــــــواريــــــــــخ، واســـــتـــــهـــــدفـــــت 
ــــيـــــة يف صـــنـــعـــاء  الـــــــــغـــــــــارات مـــــــواقـــــــع حـــــوثـ
ومــأرب والجوف وصعدة والبيضاء، 
مــــــــــنــــــــــصــــــــــات إطــــــــــــــالق  تــــــــــــدمــــــــــــر  أدت إىل 
صـــــــــــــواريـــــــــــــخ ومـــــــــــــخـــــــــــــازن أســــــــلــــــــحــــــــة تــــضــــم 
طـــــــــــائـــــــــــرات مــــــــــســــــــــرة، كـــــــمـــــــا اســـــتـــــهـــــدفـــــت 
مــــــــــــواقــــــــــــع وتــــــــــــعــــــــــــزيــــــــــــزات حــــــــوثــــــــيــــــــة أثــــــــنــــــــاء 
تـــــــحـــــــركـــــــهـــــــا يف مــــــــنــــــــاطــــــــق الـــــــــتـــــــــمـــــــــاس مــــع 

الجيش اليمني.
وكانت الدفاعات الجوية التابعة 
للتحالف الــعــربــي اعــرضــت، أول من 
أمس، طائرتن مسرتن، أطلقتهما 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــــحـــــويث بــــاتــــجــــاه األرايض 

السعودية.

ونقلت وكــالــة األنــبــاء السعودية 
)واس( عـــن املـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بــاســم 
قــوات التحالف، العقيد الــركــن تريك 
املــــــــــالــــــــــي، قـــــــولـــــــه إن »قــــــــــيــــــــــادة الـــــــقـــــــوات 
املـــــــــــــشـــــــــــــركـــــــــــــة لــــــــــلــــــــــتــــــــــحــــــــــالــــــــــف، اعـــــــــــرضـــــــــــت 
وأســـــــقـــــــطـــــــت، طــــــائــــــرتــــــن بــــــــــــدون طـــــيـــــار، 
أطلقتهما امليليشيات الحوثية باتجاه 
األعيان املدنية بمدينة خميس مشيط 

جنوب السعودية«.
وأضاف املالي أن »هذه األعمال 
الــــــــعــــــــدائــــــــيــــــــة واإلرهـــــــــــابـــــــــــيـــــــــــة بــــــاســــــتــــــخــــــدام 
ــــائـــــرات بـــــــدون طــــيــــار تـــمـــثـــل انـــتـــهـــاكـــاً  الـــــطـ
صـــــــارخـــــــاً لــــلــــقــــانــــون الـــــــــــدويل اإلنــــــســــــاين، 
ــــبــــــادرة وقــــــف إطـــــالق  وتــــأكــــيــــد الـــــرفـــــض ملــ
الــــــنــــــار وخـــــفـــــض الـــتـــصـــعـــيـــد الـــــتـــــي أعـــلـــن 

عنها التحالف«.

يف األثناء، ذكرت مصادر ميدانية 
وأخرى محلية يف صنعاء أن مقاتالت 
ــــهـــــدفـــــت، فــــجــــر أمــــــس،  ــــتـ الــــتــــحــــالــــف اسـ
تـــــعـــــزيـــــزات حــــوثــــيــــة يف مـــنـــطـــقـــة أســــنــــاف 
قـــرب مــفــرق عــصــفــان بــمــديــريــة خـــوالن 

الطيال عى تخوم محافظة مأرب.
كما استهدفت الغارات معسكر 
الــــــــعــــــــرقــــــــوب املـــــســـــيـــــطـــــر عـــــلـــــيـــــه مـــــــــن قـــبـــل 
املــــيــــلــــيــــشــــيــــات يف خــــــــــــوالن، مــــــا أدى إىل 
تــدمــر مــخــزن أســلــحــة وتــحــصــيــنــات يف 

إطار املعسكر.
ويف نهم شمال شرق العاصمة، 
اســـــــــــتـــــــــــهـــــــــــدفـــــــــــت مــــــــــــقــــــــــــاتــــــــــــالت الــــــــتــــــــحــــــــالــــــــف 
ــــقــــــرب مـــــــن نـــجـــد  ــــالــ تــــــعــــــزيــــــزات حـــــوثـــــيـــــة بــ
ــــا أدى إىل مــــصــــرع وإصــــابــــة  الــــعــــتــــق، مـ
ــــا أكــــــــــدت  ــــمــ ــيــ ــ عـــــــــــــدد مــــــــــن الـــــــحـــــــوثـــــــيـــــــن، فــ

مـــــــــصـــــــــادر مــــــيــــــدانــــــيــــــة مــــــــصــــــــرع الــــــقــــــيــــــادي 
ــــمــــــد عـــــــبـــــــدالـــــــلـــــــه الــــــــعــــــــزي،  الــــــــــحــــــــــويث مــــــحــ
ــــكـــــرار لـــقـــمـــان مــع  والــــقــــيــــادي الــــحــــويث الـ

العشرات من عناصرهم.
وتواصلت العمليات العسكرية 
لـــــــــلـــــــــجـــــــــيـــــــــش والـــــــــــــقـــــــــــــبـــــــــــــائـــــــــــــل يف مــــــحــــــيــــــط 
الــعــاصــمــة صــنــعــاء لــلــيــوم الــرابــع عى 
الــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــوايل، بــــــــــمــــــــــســــــــــانــــــــــدة كـــــــــــــبـــــــــــــرة مـــــن 
مــــقــــاتــــالت الـــتـــحـــالـــف الــــتــــي شـــنـــت مــنــذ 
مساء االثنن أكرث من 32 غارة جوية 
عــــــــــــــى مــــــــــــــواقــــــــــــــع الــــــــــــــحــــــــــــــويث يف مـــــحـــــيـــــط 

صنعاء وغرب مأرب.
ويف صعدة، استهدفت مقاتالت 
التحالف بسلسلة من الغارات مواقع 
وآلــــــــيــــــــات حـــــوثـــــيـــــة يف مــــــديــــــريــــــات كــــتــــاف 
وباقم ومجز، ما أدى إىل تدمر آليات 

عسكرية، ومصرع وإصابة من كانوا 
عى متنها.

مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، لـــقـــي الـــقـــيـــادي 
الـــحـــويث الــــبــــارز حــســن عــبــدالــلــه صــالــح 
الـــشـــامـــي، املــكــنــى أبـــوهـــشـــام، مــصــرعــه 
مع العشرات من عناصر امليليشيات، 
يف الغارات التي استهدفت تعزيزاتهم 
ــــفــــــرق عـــصـــفـــان  بــــمــــنــــطــــقــــة اســـــــنـــــــاف يف مــ
بـــــــمـــــــديـــــــريـــــــة جـــــــحـــــــانـــــــة بــــــــــخــــــــــوالن جـــــنـــــوب 

صنعاء.
ويف الــــبــــيــــضــــاء، دمـــــــــرت مـــقـــاتـــالت 
الـــــــتـــــــحـــــــالـــــــف، مـــــــســـــــاء االثــــــــــنــــــــــن، مـــنـــصـــة 
ــــابـــــعـــــة  إطــــــــــــــــالق صــــــــــــواريــــــــــــخ بـــــالـــــيـــــســـــتـــــيـــــة تـ
للميليشيات يف موقع شعب اليابس 
ــــتـــــي ذي  بـــمـــنـــطـــقـــة الـــــدقـــــيـــــق بــــــن مـــــديـــــريـ

ناعم والطفة.
وذكــــــــــــــــــــــرت مـــــــــــصـــــــــــادر مــــــــيــــــــدانــــــــيــــــــة أن 
الــــــغــــــارات تـــســـبـــبـــت يف مــــصــــرع وإصــــابــــة 
عدد من الحوثين، بينهم قيادي بارز 
ومشرف عى عملية إطالق الصواريخ 

يف ذي ناعم.
ويف الـــــحـــــديـــــدة، كــــســــرت الــــقــــوات 
املــشــركــة زحــفــاً واســـعـــاً نــفــذتــه عناصر 
املــــيــــلــــيــــشــــيــــات مـــــــن جــــمــــيــــع االتــــــجــــــاهــــــات 
األربــــــــــعــــــــــة عـــــــــى مــــــواقــــــعــــــهــــــا يف مـــــديـــــريـــــة 

حيس جنوب الحديدة. 
وذكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرت مـــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــادر عــــــــســــــــكــــــــريــــــــة 
ميدانية، أن القوات املشركة كسرت 
ــــيـــــاً مــــــن جـــهـــتـــي الـــجـــنـــوب  هـــــجـــــومـــــاً حـــــوثـ
والـــشـــرق بـــاتـــجـــاه وادي ظــمــي واملـــــزارع 
ــــتـــــي  املـــــــــطـــــــــلـــــــــة عــــــــــــى حـــــــــــيـــــــــــس، ومــــــــــــــــن جـــــهـ
الشمال والغرب باتجاه خط الخوخة 

حيس ووادي نخلة وبيت بيش.
صنعاء À اإلمارات اليوم
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إصابة 5 رجال شرطة في احتجاجات أميركا

ترامب يهدد بنشر الجيش حال استمرار 
أعمال العنف

وعد الرئيس األمريك دونالد ترامب 
بــــــــــإعــــــــــادة فــــــــــــرض األمـــــــــــــــن يف الـــــــــواليـــــــــات 
املـــــتـــــحـــــدة الـــــتـــــي تــــشــــهــــد مـــــوجـــــة غـــضـــب 
تــاريــخــيــة، أثــارتــهــا وفـــاة جـــورج فلويد 
أثناء قيام الشرطة بتوقيفه، مهدداً 

بنشر الجيش لوقف أعمال العنف.
ــــيـــــويـــــورك، تـــــم نـــهـــب الـــعـــديـــد  يف نـ
مـــــــــــــــن املـــــــــــتـــــــــــاجـــــــــــر الـــــــــــــــكـــــــــــــــرى يف الــــــــــــجــــــــــــادة 
الـــــــــــخـــــــــــامـــــــــــســـــــــــة الــــــــــــــشــــــــــــــهــــــــــــــرة، وأعـــــــــلـــــــــنـــــــــت 
الشرطة توقيف »مئات« األشخاص.

وبــعــد أســبــوع عــى مــقــتــل جــورج 
فــــلــــويــــد، املـــــواطـــــن األســــــــود الــــبــــالــــغ مــن 
الــعــمــر 46 عــــامــــاً، اخـــتـــنـــاقـــاً عـــى أيـــدي 
شـــــــــرطـــــــــي أبـــــــــيـــــــــض يف مـــــيـــــنـــــيـــــابـــــولـــــيـــــس، 
عـــــــــــززت نــــــيــــــويــــــورك ولـــــــــــوس أنــــجــــلــــوس 
وعــــــــشــــــــرات املـــــــــــدن األمــــــركــــــيــــــة األخـــــــــرى 
إجــــــراءاتــــــهــــــا األمـــــنـــــيـــــة، ومـــــــــــددت حــظــر 

التجول اللييل.
يف واشـــــــنـــــــطـــــــن، أوقـــــــــــــف عــــــشــــــرات 
املــــتــــظــــاهــــريــــن مـــــن دون عـــــنـــــف، مـــســـاء 

االثنن، النتهاكهم حظر التجول. 
وقــال قائد شرطة سانت لويس 
بوالية ميزوري، إن خمسة شرطين 
أصـــيـــبـــوا بــــالــــرصــــاص، أحــــدهــــم حــالــتــه 
خطرة. وبعد تظاهرة سلمية نظمت 
ــــر االثـــــــــنـــــــــن، بـــــــــــدأ نــــــحــــــو 200  ــــهــ ــــعــــــد ظــ بــ

شخص بإلقاء الحجارة واملفرقعات 
ــــبــــــدء يف نــهــب  عــــــى الـــــشـــــرطـــــة، قــــبــــل الــ
املتاجر. وأقر قائد الشرطة بأن رجاله 

ردوا بإطالق »الذخرة«.
وأمــــام هـــذه االضــطــرابــات، أعلن 
تــــــــرامــــــــب اإلثــــــــنــــــــن بـــــــنـــــــرة حــــــــازمــــــــة نـــشـــر 
»آالف الـــجـــنـــود املـــدجـــجـــن بـــالـــســـالح« 
ــــة، وشـــــــرطـــــــيـــــــن، لــــوقــــف  يف الــــــعــــــاصــــــمــ

»أعمال الشغب والنهب«.

ــــتـــــي  واعـــــــــتـــــــــر أن االضــــــــــطــــــــــرابــــــــــات الـ
وقــــعــــت األحـــــــد يف واشــــنــــطــــن »وصـــمـــة 
عــــــــــــــــار«، داعــــــــــيــــــــــاً حـــــــكـــــــام الـــــــــــواليـــــــــــات إىل 
الـــــــــتـــــــــحـــــــــرك بــــــــســــــــرعــــــــة وبــــــــشــــــــكــــــــل حــــــــــــازم 
»لـــــضـــــبـــــط الــــــــــشــــــــــارع«، ووقـــــــــــف دوامـــــــــة 

العنف.
وقــال تــرامــب بلهجة تحذير »إذا 
ــــــت مـــــديـــــنـــــة أو واليــــــــــــة مــــــــا اتـــــخـــــاذ  ــــــضـ رفـ
الـــــقـــــرارات الــــالزمــــة لـــلـــدفـــاع عـــن أرواح 

ــــر  ــــأنــــــشــ ومــــــــمــــــــتــــــــلــــــــكــــــــات ســـــــــكـــــــــانـــــــــهـــــــــا، فــــــســ
الــــــــجــــــــيــــــــش األمـــــــــــــــــــــــريك لــــــــحــــــــل املـــــشـــــكـــــلـــــة 

سريعاً بدالً عنها«.
ونـــــــــــــــــــــدد املـــــــــــــرشـــــــــــــح الــــــــديــــــــمــــــــقــــــــراطــــــــي 
للرئاسة األمركية، جو بايدن، بهذا 
املوقف الذي أعلنه ترامب بعيد زيارة 
مفاجئة قــام بها إىل كنيسة مــجــاورة 

للبيت األبيض.
وقـــــــــــــــال بــــــــــايــــــــــدن يف تــــــــغــــــــريــــــــدة عــــى 
»تـــويـــر« إّن تـــرامـــب، الــــذي ســيــتــواجــه 
مــعــه يف االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة املــقــررة 
يف الــــــثــــــالــــــث مــــــــن نـــــوفـــــمـــــر »يــــســــتــــخــــدم 
الجيش األمريك ضّد األمركين. إّنه 
ــــلـــــق الــــــــغــــــــاز املـــــســـــيـــــل لــــــلــــــدمــــــوع عـــى  يـــــطـ

متظاهرين سلمين«.
وأتــــــــــــــت تـــــــغـــــــريـــــــدة نـــــــائـــــــب الـــــرئـــــيـــــس 
السابق، باراك أوباما، بعدما توّجه 
ترامب مساء اإلثنن سراً من البيت 
ــــــون  األبــــــــــيــــــــــض إىل كـــــنـــــيـــــســـــة ســــــــانــــــــت جـ
املــجــاورة ملقّر الــرئــاســة، والــتــي طالتها 

أعمال تخريب ليل األحد.
ومساء اإلثنن وقف ترامب أمام 
املعلم املعماري األصفر اللون، رافعاً 
بيمناه الكتاب املقّدس، وقال »لدينا 

بلد عظيم«.
واشنطن، مينيابوليس À وكاالت

ر من آثار أي 
ّ
السودان يحذ

إجراءات أحادية بشأن سد 
النهضة على األمن 
اإلقليمي والدولي

بـــــــــــــعـــــــــــــثـــــــــــــت وزيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة الــــــــــــــخــــــــــــــارجــــــــــــــيــــــــــــــة 
الــــــــــــســــــــــــودانــــــــــــيــــــــــــة، أســـــــــــــمـــــــــــــاء مـــــحـــــمـــــد 
عـــــــبـــــــدالـــــــلـــــــه، بـــــــرســـــــالـــــــة إىل رئــــــاســــــة 
مـــجـــلـــس األمــــــــن، تــضــمــنــت شـــرحـــاً 
ملــــوقــــف الــــــســــــودان مـــــن الــــتــــطــــورات 
املتصلة بمفاوضات سد النهضة.
ووفـــــــــــــقـــــــــــــاً ملـــــــــــا نــــــقــــــلــــــتــــــه وكــــــــالــــــــة 
الــــــــــــــســــــــــــــودان لـــــــــأنـــــــــبـــــــــاء )ســـــــــــونـــــــــــا(، 
أمــــــس، فـــقـــد تــضــمــنــت الـــرســـالـــة 
تـــفـــصـــيـــالً لــــلــــمــــبــــادرة الــــتــــي تــبــنــاهــا 
الــــــــســــــــودان أخـــــــــــــراً، وتــــمــــثــــلــــت يف 
االتــــصــــاالت الـــتـــي أجـــراهـــا رئــيــس 
الـــــــــوزراء عـــبـــدالـــلـــه حــــمــــدوك مــع 
نــــــــظــــــــريــــــــه يف مــــــــصــــــــر وإثــــــــيــــــــوبــــــــيــــــــا، 
وقـــــــــــــــــــــــــــــــــادت إىل املـــــــــــــــوافـــــــــــــــقـــــــــــــــة عــــــى 
اســــــــــتــــــــــئــــــــــنــــــــــاف املــــــــــــــفــــــــــــــاوضــــــــــــــات عـــــى 

مستوى وزراء الري.
وذكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرت الـــــــــــــــــــوكـــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــة أن 
الــرســالــة طــالــبــت مجلس األمــن 
ــــيـــــع كـــــــل األطــــــــــــــــراف عـــى  ـــ»تـــــشـــــجـ ــ بـ
االمـــــــــــــــتـــــــــــــــنـــــــــــــــاع عــــــــــــــــن الـــــــــــــقـــــــــــــيـــــــــــــام بـــــــــــأي 
إجـــــــــــــــراءات أحـــــــاديـــــــة قــــــد تـــــؤثـــــر يف 
الـــــــــــســـــــــــلـــــــــــم واألمــــــــــــــــــــــــــــــــن اإلقـــــــــلـــــــــيـــــــــمـــــــــي 

والدويل«.
كــمــا طــالــبــت »بــدعــم جــهــود 

الـــــــســـــــودان الـــــهـــــادفـــــة الســـتـــئـــنـــاف 
الــتــفــاوض بــحــســن نــيــة، وصـــوالً 
التــــــــــفــــــــــاق شـــــــــامـــــــــل ومــــــــــــــــــــرٍض لــــكــــل 
ـــالــــــة  ــ األطـــــــــــــــــــــــراف«. وأكـــــــــــــــدت الــــــرسـ
ــــبـــــديئ  ــــوقــــــف الـــــــــســـــــــودان املـ ــــــى مــ عـ
»الـــــذي الـــتـــزم بـــه طـــــوال جـــوالت 
املــــــــــــــفــــــــــــــاوضــــــــــــــات، والــــــــــــقــــــــــــائــــــــــــم عـــــى 

التفاوض بحسن نية«.
وتريد إثيوبيا البدء يف ملء 
خــزان السد عندما يبدأ موسم 
األمطار القادم يف يوليو، بينما 
تصر مصر عى ضرورة أن يكون 
الـــــــــزمـــــــــنـــــــــي  املـــــــــــــــــــــــــدى  لـــــــــــهـــــــــــا رأي يف 
لـــلـــمـــلء، حـــتـــى ال يـــؤثـــر ســـلـــبـــاً يف 

حصتها.
تجدر اإلشــارة إىل أن السد 
ــنـــــد اســــتــــكــــمــــالــــه أكـــــر  ــ ــــكـــــون عـ ــيـ ــ سـ
ــــيـــــة يف  ــــائـ ــــهـــــرومـ ــــكـ ســـــــد لــــلــــطــــاقــــة الـ
ــــيـــــد  إفـــــــريـــــــقـــــــيـــــــا، بــــــــــقــــــــــدرة عــــــــــى تـــــولـ
6000 مــيــغــاواط مــن الــكــهــربــاء. 
وتــــــــــخــــــــــطــــــــــط إثــــــــــيــــــــــوبــــــــــيــــــــــا لـــــــتـــــــصـــــــديـــــــر 
الـــكـــهـــربـــاء إىل الــــــدول املــــجــــاورة، 
لــتــخــفــيــف مــــا تـــعـــانـــيـــه مــــن نــقــص 

شديد يف العملة األجنبية.
الخرطوم À د.ب.أ

احتجاجات أميركا صاحبتها أعمال عنف من جانب الشرطة 
ين.     À أ.ف.ب والمتظاهر

اغتيال المصور 
الصحافي نبيل 

القعيطي بعدن

إصابات »كورونا« ترتفع  إلى 354 حالة في اليمن 
ارتفع عدد اإلصابات بوباء كورونا في اليمن إلى 

354 حالة، بعد تسجيل 31 حالة إصابة جديدة في 
خمس محافظات يمنية.

وذكرت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا 
في اليمن على »تويتر«، أنه تم تسجيل 14 حالة إصابة 

جديدة في تعز، منها حالتا وفاة، وثماني حاالت 

إصابة في حضرموت، وأربع في الضالع بينها حالة 
وفاة، وثالث حاالت في عدن، وحالتان في لحج بينها 

حالة وفاة، ليرتفع عدد الحاالت اإلصابة المؤكدة 
بفيروس كورونا في اليمن منذ أبريل الماضي إلى 

354 حالة، بينها 84 وفاة و14 حالة تعاٍف.
عدن À اإلمارات اليوم

اغتال مسلحون مجهولون، 
أمس، المصور اليمني 

العالمي نبيل القعيطي، 
الذي اشتهر بتغطيته 

الميدانية ألحداث عدن 
والمناطق القريبة منها 

منذ اجتياح ميليشيات 
الحوثي للجنوب عام 

.2015
وذكرت مصادر محلية في 

عدن أن مسلحين مجهولين 
أطلقوا النار على 

القعيطي قرب منزله في 
منطقة دار سعد شمال 

عدن، وأسعف على اثرها 
إلى أحد مشافي المدينة، 

حيث لفظ أنفاسه األخيرة 
هناك.

ويعد القعيطي من أشهر 
ين الصحافيين في  المصور

 
ً
اليمن، عمل مصورا

 مع وكالة األنباء 
ً
متعاونا

ق بكاميرته 
ّ
الفرنسية، ووث

معظم األحداث التي 
شهدتها عدن ومناطق 

جنوبية خالل السنوات 
القليلة الماضية.

عدن À اإلمارات اليوم

القوات المشتركة للتحالف تسقط طائرتين بدون طيار 
أطلقتهما الميليشيات باتجاه األعيان المدنية بمدينة 

خميس مشيط السعودية.
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قـــــــــــالـــــــــــت رئـــــــــيـــــــــســـــــــة وزراء نــــــــيــــــــوزيــــــــلــــــــنــــــــدا، 
جاسيندا أرديرن، أمس، إنها شعرت 
»بـــــــــالـــــــــذعـــــــــر« لـــــــــوفـــــــــاة األمــــــــــــــــــريك األســــــــــــود 
جــــــورج فـــلـــويـــد، ورحــــبــــت بــاحــتــجــاجــات 
التضامن السلمية يف نيوزيلندا، لكنها 
أشــــــــــــــــارت إىل أن املـــــحـــــتـــــجـــــن اســـــتـــــهـــــانـــــوا 

بقواعد التباعد االجتماعي.
ــــارك ألـــــوف الــنــيــوزيــلــنــديــن  وشــ

يف مــــــــــســــــــــرة ســـــــلـــــــمـــــــيـــــــة، أول مــــن 
أمــــــــــــــــــس، يف إطــــــــــــــــــار احـــــــتـــــــجـــــــاجـــــــات 
بــالــواليــات املــتــحــدة، ويف أنــحــاء 

مختلفة من العالم، تشجب 
الــــــــــطــــــــــريــــــــــقــــــــــة الــــــــــــتــــــــــــي مــــــــــــــــــات بـــــهـــــا 
فلويد، بعدما جثم شرطي 

بركبته عىل عنقه األسبوع املايض.
وقــــــــــالــــــــــت أرديــــــــــــــــــــــرن لـــــــقـــــــنـــــــاة »يت.يف.
إن.زد«، يف مقابلة: »أعتقد أنني أقف 
مــع كــل مــن يــشــعــرون بــالــذعــر، بسبب 
مــــــا رأيـــــــــنـــــــــاه«. وأضــــــــافــــــــت، يف إشــــــــــــارة إىل 

قــيــود الــتــبــاعــد االجــتــمــاعــي بالتجمعات 
الــــكــــبــــرة: »ال أريـــــــد وقــــــف االحـــتـــجـــاجـــات 
الـــــســـــلـــــمـــــيـــــة.. لـــــكـــــن الـــــــقـــــــواعـــــــد مـــــفـــــروضـــــة 

لحماية الشعب«.
ويــصــف بعض األنــصــار الليربالين 

ــــة لــــــــرامــــــــب«،  ــــاهــــــضــ ــنــ ــ ــــا »مــ ــــهــ ــــأنــ أرديــــــــــــــــــرن بــ
وتــــــــدافــــــــع عـــــــن قـــــضـــــايـــــا، مــــــثــــــل: الـــــعـــــدالـــــة 
االجـــتـــمـــاعـــيـــة، والـــتـــعـــدديـــة، واملــــســــاواة. 
ونالت أرديرن ثناء عاملياً، لتعاملها مع 
أســـــوأ حـــادثـــة إطـــــاق نــــار يف نــيــوزيــلــنــدا، 
عندما قتل مسلح من املؤمنن بتفوق 
العرق األبيض 51 مسلماً يف مسجدين 
بكرايستشرش، يوم 15 مارس 2019.
وقـــالـــت أرديـــــــرن إن تــعــامــل بــادهــا 
ــــهــــــجــــــوم، أوضــــــــــح أن شـــعـــب  مــــــع هــــــــذا الــ

نيوزيلندا ينبذ العنصرية والكراهية.
ــــلـــــة: »ويــــعــــنــــي  ــــابـ ــــقـ وقــــــالــــــت خــــــــال املـ
هذا، أيضاً، أننا ننبذهما كدولة.. أينما 
ــــالــــــم«. وأضــــــافــــــت أنـــهـــا  ــــعــ رأيــــنــــاهــــمــــا يف الــ

تتفهم شعور املحتجن.
ولـــــــم تـــســـجـــل نــــيــــوزيــــلــــنــــدا أي حـــالـــة 
إصـــابـــة بـــفـــروس كـــورونـــا، خـــال األيـــام 
الــــعــــشــــرة املــــاضــــيــــة، وهــــــي عـــــىل مــــشــــارف 
القضاء عىل الفروس محلياً. وتخضع 
الــبــاد إلغـــاق شــامــل منذ قــرابــة سبعة 

أسابيع.
وقــــــالــــــت أرديـــــــــــــرن إنــــــــه قــــــد يــــتــــم رفــــع 
جــمــيــع الـــقـــيـــود األســــبــــوع املـــقـــبـــل، حــيــث 
تعتزم مراجعتها يف الثامن من يونيو، 
قبل املوعد املحدد يف 22 يونيو. ويتزايد 
الضغط من الشعب وزعــمــاء األحــزاب 

لتخفيف القيود. 
ويلينغتون ■ رويترز

توصف بأنها »مناهضة لترامب«.. وتدافع عن قضايا العدالة االجتماعية والتعددية والمساواة

رئيسة وزراء نيوزيلندا شعرت بـ»الذعر« لوفاة جورج فلويد

روبرت رايش*
جائحة با هوادة، واقتصاد يف حالة 
انـــهـــيـــار، ومــــدن يف حــالــة مـــن الــفــوىض 
بــســبــب مــقــتــل مــــواطــــن بــــــريء عــــىل يــد 
الشرطة، وكل ما يفعله رئيسنا هو 
الـــتـــغـــريـــد. أصـــبـــحـــت قـــذائـــفـــه الــلــفــظــيــة 
أعــــىل مـــن أي وقــــت مــــى، لــكــل ذلــك 
لـــــــــــــم يـــــــــعـــــــــد دونـــــــــــــــالـــــــــــــــد تـــــــــــــرامـــــــــــــب رئــــــــيــــــــســــــــاً 
ــــبـــــب عــــــدم  ــــبـــــسـ لــــــــلــــــــواليــــــــات املــــــــتــــــــحــــــــدة. فـ
وجـــــــــــــــــــود اســــــــتــــــــجــــــــابــــــــة بــــــــــــنــــــــــــاءة أليٍّ مــــن 
األزمـــــات الــضــخــمــة الــتــي تــقــهــر أمــركــا 
اآلن، لــــــــــم يـــــــعـــــــد لــــــــــرامــــــــــب وجـــــــــــــــــود يف 
مــنــصــبــه، لـــم يــعــد يــحــكــم إنـــمـــا يــلــعــب 
الغولف، ويشاهد تلفزيون الكيبل، 
ويـــــــــــــــغـــــــــــــــرد. كـــــــــيـــــــــف اســــــــــتــــــــــجــــــــــاب تـــــــــرامـــــــــب 
لــاضــطــرابــات الــواســعــة الــنــطــاق الــتــي 
أعـــــــــقـــــــــبـــــــــت مـــــــقـــــــتـــــــل جـــــــــــــــــــــورج فـــــــــلـــــــــويـــــــــد يف 
مــيــنــيــابــولــيــس، الـــرجـــل األســــــود الـــذي 
تــــــــــويف، بــــعــــد أن جــــثــــم ضـــــابـــــط شـــرطـــة 
أبــيــض عـــىل رقــبــتــه ملـــدة دقـــائـــق، بينما 
كـــان مــكــبــل الــيــديــن عــىل األرض؟ لقد 
وصـــــــــــــــــــــــــــــــــــف تـــــــــــــــــــــــــــرامـــــــــــــــــــــــــــب املـــــــــــــــتـــــــــــــــظـــــــــــــــاهـــــــــــــــريـــــــــــــــن 
بــــ»الـــبـــلـــطـــجـــيـــة«، وهــــــدد بــــإطــــاق الـــنـــار 
عليهم. »عندما يبدأ النهب، سنطلق 
النار«، غرد بالعبارات نفسها لرئيس 
شــــرطــــة مـــيـــامـــي الــــســــابــــق، الـــــــذي أدت 
كـــــلـــــمـــــاتـــــه إىل أعـــــــــمـــــــــال شــــــغــــــب عــــرقــــيــــة 

أواخر الستينات. يوم السبت، سخر 
من املتظاهرين الذين حاولوا اقتحام 
الــــــــبــــــــيــــــــت األبـــــــــــــيـــــــــــــض، قـــــــــــائـــــــــــاً إن »أكـــــــــــر 
ــــلـــــحـــــة  الــــــــكــــــــاب شـــــــــراســـــــــة، وأكـــــــــــــر األسـ
فتكاً« تنتظر املتظاهرين خارج البيت 
األبـــــــــــــــــيـــــــــــــــــض، إذا اخـــــــــــــــــرقـــــــــــــــــوا خــــــــطــــــــوط 

الخدمة السرية.

استجابة صفر
كانت استجابة ترامب صفراً لألشهر 
الــــــــــثــــــــــاثــــــــــة األخــــــــــــــــــــــــرة املـــــــــــــــروعـــــــــــــــة لـــــــلـــــــوبـــــــاء 
املتصاعد، واملوت املتزايد. ومنذ ذلك 
الــــــــوقــــــــت يـــــــدعـــــــي أن فـــــــــــــروس كـــــــورونـــــــا 
»خـــدعـــة ديــمــقــراطــيــة«، وكــمــم أفـــواه 
مـــــــــســـــــــؤويل الــــــصــــــحــــــة الــــــــعــــــــامــــــــة، وقـــــــــام 

بمعاقبة إدارة الوباء يف الواليات.
ـــان عــــىل حـــكـــام الـــــواليـــــات تــدبــر  كــ
أجـــــــــــهـــــــــــزة تــــــنــــــفــــــس بــــــأنــــــفــــــســــــهــــــم إلبـــــــقـــــــاء 
ــــيـــــاة، ومــــعــــدات  املــــــــرىض عـــــىل قــــيــــد الـــــحـ
وقــــــــــايــــــــــة لـــــلـــــمـــــســـــتـــــشـــــفـــــى، والــــــعــــــامــــــلــــــن 
األساسين اآلخرين الذين هم بأمسِّ 
الــــــــحــــــــاجــــــــة إلــــــــيــــــــهــــــــا، حـــــــيـــــــث إن تـــــــرامـــــــب 
تــــركــــهــــم يف حـــــــرة مـــــن أمــــــرهــــــم، كــيــف 
ومـــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــى وأيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن يــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــدون فـــــــــتـــــــــح 
اقـــتـــصـــاداتـــهـــم. لـــم يــتــحــمــل تـــرامـــب أي 
مــــــــــســــــــــؤولــــــــــيــــــــــة عـــــــــــــــىل اإلطــــــــــــــــــــــــــــــاق بــــــــشــــــــأن 
االختبارات والطرق الكفيلة باحتواء 

الفروس. وتضع »خطته« الجديدة 
املــســؤولــيــة عـــىل كـــل الـــواليـــات يف هــذا 
الشأن. ترامب، أيضاً، وجد نفسه يف 
أســــــــوأ أزمــــــــة اقــــتــــصــــاديــــة مـــنـــذ الـــكـــســـاد 
الــــكــــبــــر. أكـــــــر مـــــن 41 مــــلــــيــــون أمـــــريك 
عــــــــاطــــــــلــــــــون عــــــــــن الــــــــعــــــــمــــــــل، كـــــــمـــــــا عــــجــــز 
خــمــس األمـــركـــيـــن عـــن دفــــع اإليــجــار 

لشهر مايو. 
مــا هــو رد تــرامــب؟ كــان رده مثل 
الــرئــيــس الـــحـــادي والــثــاثــن، هــربــرت 
هــــــــوفــــــــر، الـــــــــــــذي قـــــــــــال يف عـــــــــــام 1930: 
»تـــركـــنـــا األســــــــوأ خـــلـــفـــنـــا«. ويف الـــوقـــت 

الذي يجوع فيه اآلالف، يقول ترامب 
إن االقـــتـــصـــاد ســيــتــحــســن، وال يــفــعــل 
شيئاً بشأن الصعوبات املتزايدة. مرر 
مجلس النواب بقيادة الديمقراطين 
حــزمــة إغــاثــة بــقــيــمــة ثــاثــة تــريــلــيــونــات 
زعــــــــيــــــــم  قـــــــــــــــــــــام  مــــــــــــــــايــــــــــــــــو.   15 دوالر يف 
الــــجــــمــــهــــوريــــن يف مـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ، 
مــيــتــش مـــاكـــونـــيـــل، بــتــعــطــيــل مــجــلــس 
الــــــــشــــــــيــــــــوخ دون اتــــــــــخــــــــــاذ أي إجــــــــــــــــراء، 
ووصف ترامب مشروع القانون بأنه 

ميت عند وصوله.
ماذا عن القضايا امللحة األخرى، 

التي من املفرض أن يعالجها رئيس 
ــــلـــــس الـــــــــنـــــــــواب مـــا  حـــــقـــــيـــــقـــــي؟ مـــــــــــرر مـــــجـ
يــــــــقــــــــرب مـــــــــن 400 مـــــــــشـــــــــروع قــــــــانــــــــون، 
خال هذه الفرة األوىل لرامب، بما 
يف ذلك تدابر للحد من تغر املناخ، 
وتــعــزيــز أمـــن االنــتــخــابــات، ومــراجــعــة 
مـــبـــيـــعـــات األســــلــــحــــة، وإعــــــــادة تــفــعــيــل 
ــــانــــــون الــــعــــنــــف ضــــــد املــــــــــــرأة، وإصـــــــاح  قــ
تــمــويــل الــحــمــات االنــتــخــابــيــة. جميع 
ــــلـــــت حــــبــــيــــســــة يف  هـــــــــذه املـــــــشـــــــروعـــــــات ظـ
صندوق بريد ماكونيل، وال يبدو أن 

ترامب عىل علم بأيٍّ منها.

الغولف
ــــيــــــس مــــن  ــــرئــ ــلــ ــ ال يــــــــوجــــــــد يشء أهــــــــــــم لــ
ــــاهــــــدة الــــتــــلــــفــــزيــــون،  ــــولــــــف، ومــــــشــ ــــغــ الــ
والــتــغــريــد. لــكــن إذا كـــان هـــذا هـــو كل 
ــــا تــــكــــون  ــــنـــــدمـ مـــــــا يــــفــــعــــلــــه الــــــرئــــــيــــــس، عـ
األمـــة غــارقــة يف األزمـــــات.. فــهــو ليس 

رئيساً. 
عندما ال يقوم بإثارة العنف ضد 
املـــــــتـــــــظـــــــاهـــــــريـــــــن الــــــــــــســــــــــــود، فـــــــــإنـــــــــه يــــتــــهــــم 
شــخــصــيــة إعـــامـــيـــة بــــارتــــكــــاب جــريــمــة 
قتل، ويعمل عىل إعادة تغريدة عن 
ــــــة  ــيـ ــ ــ ــــاسـ ــ ــيـ ــ ــ افــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراءات حـــــــــــــــــــول وزن سـ
ســــــــــــــوداء، ونـــــــظـــــــرات رئــــيــــســــة مـــجـــلـــس 
النواب، نانيس بيلويس، واستحضار 

ــــتـــــي يـــدعـــي  املــــــــؤامــــــــرات ضـــــد نــــفــــســــه، الـ
ــــة  ــــيــ ــــاســ ــــرئــ ــــتـــــهـــــا املـــــــرشـــــــحـــــــة الــ أنــــــــهــــــــا نـــــظـــــمـ
السابقة هياري كلينتون، والرئيس 
الـــــــســـــــابـــــــق بــــــــــــــــــاراك أوبــــــــــــامــــــــــــا، ويـــــشـــــجـــــع 
ــــهــــــم مـــن  ــــاتــ أتـــــبـــــاعـــــه عــــــىل »تـــــحـــــريـــــر واليــ

قيود اإلغاق«. 

الكذب
هــو يكذب باستمرار. ويف الــواقــع، ال 
يـــــــــــديـــــــــــر تـــــــــــــرامـــــــــــــب حـــــــــكـــــــــومـــــــــة الـــــــــــــواليـــــــــــــات 
املــتــحــدة، ال يــديــر أي يشء، ال ينظم 
شـــــــــيـــــــــئـــــــــاً، ال يــــــــــقــــــــــرأ املـــــــــــــــــذكـــــــــــــــــرات، يــــــكــــــره 
ــــتـــــمـــــاعـــــات. لــــيــــس لــــديــــه صـــــرب عــىل  االجـ
اإلحاطات اإلعامية، منزله األبيض 
يف حالة فوىض دائمة. مستشاروه ال 
يــــــــــروون الــــحــــقــــيــــقــــة.. إنــــهــــم عـــــبـــــارة عــن 

تابعن متملقن وأقارب.
فــــــــــمــــــــــنــــــــــذ انــــــــــــتــــــــــــقــــــــــــالــــــــــــه إىل املــــــــكــــــــتــــــــب 
الــبــيــضــاوي، يف يــنــايــر 2017، لــم يــوِل 
تــــرامــــب الـــحـــكـــم جـــــــزءاً مــــن االهـــتـــمـــام. 
إنــــــــه يــــهــــتــــم بــــنــــفــــســــه فـــــقـــــط، وكـــشـــفـــت 
مجموعة األزمات الحالية عن مدى 
انــغــمــاســه يف أعـــمـــاق ذاتـــــه، وازدرائــــــه 

التام لوظيفته، وتجاهله ملنصبه.
*وزير العمل األمريك السابق 

ترجمة■  عوض خيري
عن »الغارديان«

ال يوجد شيء أهم للرئيس من 
الغولف، ومشاهدة التلفزيون، 

والتغريد. لكن إذا كان هذا هو كل ما 
يفعله الرئيس، عندما تكون األمة 

.
ً
غارقة في األزمات.. فهو ليس رئيسا

منذ انتقاله إلى المكتب البيضاوي، 
في يناير 2017، لم يوِل ترامب 

 من االهتمام. إنه يهتم 
ً
الحكم جزءا

بنفسه فقط، وكشفت مجموعة 
األزمات الحالية عن مدى انغماسه 

في أعماق ذاته، وازدرائه التام 
لوظيفته، وتجاهله لمنصبه.

يلعب الغولف.. ويشاهد تلفزيون 
الكيبل.. ويغّرد

أميركا في حرب 
مع نفسها 
بسبب ترامب

ترامب ال يشغل نفسه بشؤون الحكم. ■من المصدر

جاسيندا أرديرن:

»ننبذ العنصرية 
والكراهية، أينما 

رأيناهما في
 العالم«.

»ال أريد وقف االحتجاجات 
السلمية.. لكن القواعد 

مفروضة لحماية 
الشعب«.

نيوزيلنديون يحتجون على مقتل 
جورج فلويد في تظاهرة خارج 

مبنى برلمان بالدهم في 
ويلينغتون أمس. ■أ.ف.ب
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أحمد طارق À دبي

ــــيـــــة أن  ــــانـ ــــبـ كــــشــــفــــت وســـــــائـــــــل إعـــــــــــام إسـ
نــــادي شــبــاب األهــــي صــــرف الــنــظــر عن 
ــــد مــــــــــع الــــــــــاعــــــــــب األرجـــــنـــــتـــــيـــــنـــــي  ــ ــــاقـ ــ ــــعـ ــ ــتـ ــ ــ الـ
ــــاء  ــــهــ ــــتــ ــــــب انــ ــــقـ ــ ــــو كــــــــارتــــــــابــــــــيــــــــا، عـ ــ ــــكـ ــ ــــــدريـ ــيـ ــ ــ فـ
إعارته، أول من أمس، من ديبورتيفو 

الكورونا اإلسباين.
وذكــــرت صحيفة »فيتشاغيس« 
اإلســبــانــيــة أن شــبــاب األهــــي قـــرر عــدم 
تــفــعــيــل خـــيـــار الــــشــــراء اإللـــــزامـــــي عقب 
انـــــــــتـــــــــهـــــــــاء فـــــــــــــــرة اإلعـــــــــــــــــــــــــــــارة، الــــــــــــــــــذي كـــــــان 

يمتلكه.
وأوضــحــت أن الــاعــب أعلن عىل 
ــــتـــــغـــــرام« عـــــودتـــــه إىل  حـــســـابـــه يف »إنـــــسـ
ديــبــورتــيــفــو الكـــــورونـــــا، مـــن خــــال بث 

مـــبـــاشـــر تــــحــــدث خــــالــــه أنــــــه ســـيـــواصـــل 
مــــشــــواره بـــالـــعـــودة إىل نــــاديــــه الــســابــق 
الذي لعب له موسمني، قبل انتقاله 

إىل شباب األهي عىل سبيل اإلعارة.
وقــــــــال كــــارتــــابــــيــــا: »إن عــــقــــدي مــع 
شــبــاب األهـــي انــتــهــى 31 مــايــو املـــايض، 
ومـــــــن املـــــقـــــرر أن أعـــــــــود إىل ديـــبـــورتـــيـــفـــو 
الكــــــورونــــــا، بـــعـــدمـــا لــــم يـــفـــّعـــل الــــنــــادي 
اإلمــارايت بند خيار شــراء عقدي عقب 

نهاية اإلعارة«.
وأضــاف: »ال أعلم ماذا يمكن أن 
يــحــدث يف املــســتــقــبــل، لــقــد لــعــبــت مع 
ديـــــــبـــــــورتـــــــيـــــــفـــــــو مــــــــوســــــــمــــــــني، والـــــــــــــــــــــدوري 
اإلســــــبــــــاين ســـيـــتـــم اســـتـــئـــنـــافـــه األســــبــــوع 
املقبل، وبشكل عــام عقدي يمتد مع 

النادي حتى يونيو 2022«.

مـــــــــــــــن جــــــــــهــــــــــتــــــــــه، قــــــــــــــــــــال املــــــــســــــــتــــــــشــــــــار 
الــريــايض لــنــادي ديبورتيفو الكــورونــا، 
ريتشارد بارال: »إن كارتابيا بات العباً 
يف الـــــفـــــريـــــق مـــــــــرة أخـــــــــــــــرى«، مـــــوضـــــحـــــاً: 
»وكـــــيـــــل أعـــــمـــــال كــــارتــــابــــيــــا تـــــواصـــــل مــع 
إدارة الكـــــــــــورونـــــــــــا«، وأشـــــــــــــار إىل رغــــبــــة 
شــبــاب األهــــي يف خــفــض املــقــابــل املـــايل 
املنصوص عليه يف عقده معنا، بشأن 
تفعيل بند خيار شراء كارتابيا، عقب 

انتهاء إعارته إىل النادي اإلمارايت«.
وأضاف: »من ناحية املبدأ كان رد 
إدارة ديبورتيفو الكورونا هو الرفض، 
ألنــــــــــه تـــــــم االتـــــــــفـــــــــاق مــــســــبــــقــــاً عـــــــىل بــــنــــود 
الـــعـــقـــد، بــيــنــمــا نــنــتــظــر إذا كــــانــــت لـــدى 
شــبــاب األهـــي الرغبة يف تفعيل البند 
مــن عــدمــه، بينما حــالــيــاً بـــات كارتابيا 

العباً يف صفوف الكورونا«.
وأشارت الصحيفة إىل أن شباب 
األهي طلب من وكيل أعمال كارتابيا 
خــــــفــــــض املـــــــقـــــــابـــــــل املـــــــــــــــــــايل، الــــــــــــــــذي يـــبـــلـــغ 
مــــلــــيــــوين يـــــــــــورو، لــــــشــــــراء عــــقــــد الــــاعــــب 
األرجـــــــنـــــــتـــــــيـــــــنـــــــي، بـــــســـــبـــــب األزمـــــــــــــــــــة الـــــتـــــي 
تــعــيــشــهــا مــعــظــم األنــــديــــة يف الــعــالــم، 
جـــــــــــــــــراء جـــــــائـــــــحـــــــة فـــــــــــــــــروس »كــــــــــــورونــــــــــــا« 
املستجد، موضحة أن إدارة ديبورتيفو 
الكورونا أكدت تمسكها ببنود العقد 
للموافقة عــىل رحــيــل كــارتــابــيــا بشكل 

نهايئ إىل شباب األهي.
وأضـــــافـــــت أن فــــرصــــة كــــارتــــابــــيــــا يف 
ــــا،  املــــشــــاركــــة مـــــع ديـــبـــورتـــيـــفـــو الكــــــورونــ
خــــــــال املــــــوســــــم الـــــــحـــــــايل، قــــائــــمــــة رغــــم 
غـــلـــق بــــــاب الـــقـــيـــد يف األول مــــن فـــرايـــر 

املــــــــــــايض، مـــبـــيـــنـــة أنــــــــه يف حــــــــال تــــعــــّرض 
العــــب يف الــــنــــادي اإلســــبــــاين إىل إصــابــة 
ــــلــــــة، قـــــــد يـــتـــمـــكـــن  ــــويــ ســــتــــبــــعــــده فـــــــــرة طــ
الكورونا من قيد الاعب األرجنتيني، 
وأن يــــــشــــــارك مــــــع اســــتــــئــــنــــاف الــــــــــدوري 
اإلسباين للدرجة الثانية املقرر عودته 

يف األسبوع املقبل.
يذكر أن شباب األهي تعاقد مع 
ــــيـــــا يف بــــــدايــــــة املــــوســــم  ــــابـ فــــيــــدريــــكــــو كـــــارتـ
الحايل عىل سبيل اإلعارة ملدة موسم 
واحد قادماً من ديبورتيفو الكورونا، 
إذ شـــــــــــــارك الــــــــاعــــــــب يف 15 مـــــــــبـــــــــاراة يف 
ــــج الـــــــــعـــــــــربـــــــــي، بــــمــــعــــدل  ـــــيــ ـــلـ ــــخـــ دوري الــ
ــــرز  دقــــائــــق بـــلـــغـــت 1067 دقـــيـــقـــة، وأحــ
أربــــــــــــعــــــــــــة أهـــــــــــــــــــــــــــداف، ومــــــــــــــــــــرر تــــــمــــــريــــــرتــــــني 

حاسمتني.

شباب األهلي يصرف النظر عن التعاقد مع كارتابيا

بــــــــــــات صـــــــــــــــدور قـــــــــــــــرار مـــــــــن قــــــبــــــل رابــــــطــــــة 
املـــــــــحـــــــــرفـــــــــني بـــــــــإلـــــــــغـــــــــاء بــــــــطــــــــولــــــــة دوري 
ــــقــــــدم، عــىل  الـــخـــلـــيـــج الــــعــــربــــي لــــكــــرة الــ
ُبعد خطوة واحدة من إعانه بشكل 
رسمي، إذ تنتظر »الــرابــطــة« وصول 
رد االتحاد الدويل لكرة القدم )فيفا( 
بـــــشـــــأن مــــــــدى مــــوافــــقــــتــــه عــــــىل اعــــتــــمــــاد 
فرة قيد جديدة لألندية، الستكمال 
الجوالت السبع املتبقية من املسابقة 
مــــــــن عــــــــدمــــــــه، وذلــــــــــــك حـــــســـــب مــــصــــدر 
مسؤول، رفض الكشف عن اسمه.

وشـــــــــــــــــــــّدد املـــــــــــصـــــــــــدر عـــــــــــىل صـــــعـــــوبـــــة 
اســتــكــمــال املـــوســـم بـــالـــوضـــع الـــحـــايل، 
بـــعـــد انــــتــــهــــاء عــــقــــود العــــبــــني عـــديـــديـــن 
من األجانب واملواطنني، نهاية مايو 

املايض، وخال يونيو الجاري.
مــــــــــــن جــــــــــانــــــــــب آخـــــــــــــــــــر، أكــــــــــــــــد عــــضــــو 
ــــرة رئــــيــــس  ــ ــــكـ ــ ــــاد الـ ــ ــــحـ ــ مــــجــــلــــس إدارة اتـ
لـــــجـــــنـــــة أوضــــــــــــــــــاع الـــــــاعـــــــبـــــــني األســــــــبــــــــق، 
الــدكــتــور ســلــيــم الــشــامــي، صــعــوبــة 
مـــوافـــقـــة »فـــيـــفـــا« عــــىل فـــتـــح فـــــرة قــيــد 
ثالثة ألي اتحاد محي، مشّدداً عىل 

أن قـــــــــــــــــــــــــــــــــــراراً مـــــــــــثـــــــــــل هــــــــــــــــــــذا يـــــــســـــــتـــــــوجـــــــب 
الــــــحــــــصــــــول عـــــــىل مــــــوافــــــقــــــة الـــجـــمـــعـــيـــة 

العمومية لاتحاد الدويل.
وقـــــــــــــــال الـــــــشـــــــامـــــــي لــــــــــــــ»اإلمـــــــــــــارات 
الـــــــــــيـــــــــــوم«: »هــــــــنــــــــاك اتــــــــحــــــــاد يف إحــــــــدى 
الـــــــــــــــــــــــدول اآلســــــــــيــــــــــويــــــــــة ســــــــبــــــــق االتــــــــــحــــــــــاد 
اإلمـــــــــــــــــــــــــارايت، لـــــاســـــتـــــفـــــســـــار عـــــــــن مــــــدى 
قـــــــــــانـــــــــــونـــــــــــيـــــــــــة فـــــــــــتـــــــــــح فــــــــــــــــــــرة قـــــــــــيـــــــــــد ثـــــــالـــــــثـــــــة 
الســتــكــمــال املــوســم املــحــي، وكـــان رد 

)فيفا( عليهم بالرفض«.
وأضــــاف: »االتــحــاد الـــدويل حــدد 
فرة القيد الصيفية بمدة 12 أسبوعاً 
ــــيــــــع يف فـــــرة  ــــابــ مــــتــــصــــلــــة، وأربــــــــعــــــــة أســ
االنـــتـــقـــاالت الـــشـــتـــويـــة، لــكــنــه اســتــثــنــى 
العام الجاري من توقيتات فتح فرة 
ــــتـــــي عـــــىل األرجــــــــــح تـــــكـــــون يف  الــــقــــيــــد، الـ
أشهر )يوليو وأغسطس وسبتمر(، 
بسبب جائحة )كورونا(، وترك لكل 
اتـــــــحـــــــاد مـــــحـــــي حــــــريــــــة تـــــحـــــديـــــد مــــوعــــد 
فــــــــرة الــــقــــيــــد الــــصــــيــــفــــي، وفــــــــق انــــتــــهــــاء 
املــــــــــــوســــــــــــم املــــــــــــحــــــــــــي، بـــــــســـــــبـــــــب فــــــــــــروس 

)كورونا(«.
وأوضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح: »لـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــس مـــــــــعـــــــــنـــــــــى 
ــــا( يف  ــ ــــفـ ــ ــيـ ــ ــ االســــــتــــــثــــــنــــــاء الـــــــــــــذي قـــــــدمـــــــه )فـ

فــــــرات الـــقـــيـــد أن ُيـــســـمـــح لـــاتـــحـــادات 
الـــتـــي لـــم ُتــســتــكــمــل مــســابــقــاتــهــا، بــأن 
تـــعـــيـــد فــــتــــح بــــــاب الــــقــــيــــد، ألن يف هــــذا 
مــخــالــفــة قــانــونــيــة، لــكــن لــن ُيــفــتــح إال 
بــعــد أن ينتهي املــوســم، أو ُيــعــلــن أي 

اتحاد محي إلغاء املسابقة«.
وأكدت مصادر قريبة من رابطة 

املـــــــحـــــــرفـــــــني واتــــــــحــــــــاد 
الـــــــــــكـــــــــــرة أنـــــــــــــــه يف 

حال 
اإلعان 

عــن عدم 

اســــــتــــــكــــــمــــــال بــــــطــــــولــــــة دوري الــــخــــلــــيــــج 
العربي، فلن يتم اإلعــان عن هوية 
ــــعــــــود  بـــــــطـــــــل املـــــــســـــــابـــــــقـــــــة وإلـــــــــــغـــــــــــاء الــــــصــ
والــــــــــــــهــــــــــــــبــــــــــــــوط، واعــــــــــــتــــــــــــبــــــــــــار كــــــــــــــل نــــــتــــــائــــــج 

املسابقة ملغاة.
وبـــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــؤال الــــــــــــــــدكــــــــــــــــتــــــــــــــــور ســــــلــــــيــــــم 
الشامي، عن مدى قانونية األندية 
املشاركة يف دوري أبطال آسيا يف قيد 
العـــــــــــبـــــــــــني جـــــــــــــــــدد الســـــــــتـــــــــكـــــــــمـــــــــال دوري 
املجموعات، رد بقوله: »يف حال تم 
اإلعــــان رســمــيــاً عــن إلــغــاء الــــدوري، 
مـــن حـــق األنــــديــــة األربــــعــــة املــشــاركــة 
يف دوري أبــــطــــال آســـيـــا أن ُتــســجــل 
العبني جدداً، وُتشركهم يف 
املباريات املتبقية يف دوري 

أبـــــــــطـــــــــال آســـــــــيـــــــــا، ألن املـــــــــوســـــــــم املـــــحـــــي 
انـــــتـــــهـــــى بــــشــــكــــل رســـــــمـــــــي، وقـــــــــد يـــفـــتـــح 
اتـــحـــاد الـــكـــرة فـــرة الــقــيــد قــبــل تحديد 
ــتــــبــــقــــيــــة يف دوري  مــــــوعــــــد املـــــــبـــــــاريـــــــات املــ
أبطال آسيا، ما يعطي الحق ألنديتنا 
ــــيـــــهـــــا وتـــــشـــــركـــــهـــــم يف  ــــبـ أن ُتـــــســـــجـــــل العـ

املباريات«.
ويـــــــشـــــــارك يف الــــنــــســــخــــة الـــحـــالـــيـــة 
من دوري أبطال آسيا أندية )شباب 
األهي والعني والشارقة والوحدة(.

وحـــول مـــدى قــانــونــيــة أن يسمح 
االتــــحــــاد اآلســــيــــوي لـــاتـــحـــاد اإلمــــــارايت 
بــفــتــح بــــاب الــقــيــد الســتــكــمــال املــوســم 
ــــيـــــم  ــــلـ بــــــــــــديــــــــــــاً عــــــــــــن »فـــــــــــيـــــــــــفـــــــــــا«، قــــــــــــــــال سـ
الـــشـــامـــي: »تـــحـــديـــد مـــواعـــيـــد فـــرات 
القيد من اختصاص االتــحــاد الــدويل 
فــــقــــط، ولــــيــــس لــــاتــــحــــادات الـــقـــاريـــة، 
الـــــــــــتـــــــــــي تـــــــــــكـــــــــــون مــــــــــســــــــــؤولــــــــــة فـــــــــقـــــــــط عـــــن 
اســتــقــبــال قــوائــم األنـــديـــة املــشــاركــة يف 
مــــســــابــــقــــاتــــهــــا وفـــــــــق الـــــتـــــوقـــــيـــــتـــــات الــــتــــي 

حّددها )فيفا(«.
وكــــــــــانــــــــــت رابــــــــــطــــــــــة املــــــــحــــــــرفــــــــني قــــد 
أعــــــــــلــــــــــنــــــــــت عــــــــــقــــــــــب اجــــــــــــتــــــــــــمــــــــــــاع مـــــجـــــلـــــس 
إدارتها، الذي انعقد السبت املايض، 

أنها بصدد االجتماع يف األيام املقبلة 
مع االتحاد اآلسيوي.

ومــن املتوقع أن يــركــز االجتماع 
عــــــــــــىل مـــــــنـــــــاقـــــــشـــــــة املـــــــــــواعـــــــــــيـــــــــــد املـــــــقـــــــرحـــــــة 
الســـتـــكـــمـــال مـــبـــاريـــات تــصــفــيــات آســيــا 
ــــالــــــم  ــــعــ املــــــــشــــــــركــــــــة املــــــــؤهــــــــلــــــــة لــــــــكــــــــأس الــ
 ،2023 آســـــــــــــــيـــــــــــــــا  وكــــــــــــــــــــــــــــأس   ،2022
واســـــــــــــــتـــــــــــــــكـــــــــــــــمـــــــــــــــال مــــــــــــــــــبــــــــــــــــــاريــــــــــــــــــات دوري 
املـــــــــــجـــــــــــمـــــــــــوعـــــــــــات، لــــــــتــــــــحــــــــديــــــــد املـــــــــواعـــــــــيـــــــــد 
الـــخـــاصـــة بـــانـــطـــاق املــــوســــم الـــجـــديـــد، 
الـــذي تــحــّددت بــشــكــل مــبــديئ إقــامــتــه 

يف شهر أغسطس.

تنتظر رد االتحاد الدولي لكرة القدم

خطوة واحدة تفصل 
رابطة المحترفين عن إعالن 

إلغاء بطولة الدوري
من لقاء بني ياس وكلباء في دوري الخليج العربي. À  تصوير: إريك أرازاس

سيد مصطفى À دبي

سليم الشامسي:

»تحديد مواعيد فترات القيد من اختصاص االتحاد الدولي 
فقط، ومسؤولية االتحادات القارية هي استقبال قوائم 

األندية المشاركة في مسابقاتها«.

من حق األندية األربعة 
المشاركة في دوري 
أبطال آسيا أن ُتسجل 

، وُتشركهم 
ً
العبين جددا

في المباريات المتبقية 
من البطولة، إذا تم إلغاء 

.
ً
الدوري رسميا

كشف رئيس نادي الحمرية، جمعة 
الــشــامــي، عــن التعاقد مــع الاعب 
ــــبـــــابـــــوي تــــــلــــــفــــــادزوا دهــــيــــلــــيــــوايــــو،  الـــــزيـــــمـ
بعقد يمتد ملوسمني، قــادمــاً مــن دبا 

الــــحــــصــــن، لـــتـــمـــثـــيـــل الــــفــــريــــق األول يف 
املــــــــــــــوســــــــــــــم املـــــــــــقـــــــــــبـــــــــــل، وهـــــــــــــــــــي الــــــصــــــفــــــقــــــة 
الـــتـــعـــاقـــديـــة الــــرابــــعــــة لـــلـــحـــمـــريـــة، بــعــد 
التعاقد مــع العــبــي حتا مــاهــر جاسم 
وعـــي درويـــــش، والعــــب دبـــا الــحــصــن 

محمود حسن.

وقــــــــــــــــال الــــــــشــــــــامــــــــي لـــــــــــــــ»اإلمــــــــــــــارات 
الـــــــــــــــيـــــــــــــــوم«: »نـــــــتـــــــطـــــــلـــــــع إىل أن يــــشــــكــــل 
الاعب اإلضافة املطلوبة للفريق، ملا 
يــــــتــــــمــــــتــــــع بــــــــــــه مــــــــــــن مــــــــــــــهــــــــــــــارات مـــــــمـــــــيـــــــزة، 
خصوصاً أنه مازال يف مقتبل العمر، 
وقــد تــم التعاقد معه بــنــاًء عــىل رؤيــة 

ــــيـــــة لــــــلــــــمــــــدرب غــــــــــــازي الــــــــغــــــــرايــــــــري«،  ــــنـ فـ
ــــنـــــاك أكــــــر مـــــن العــــــب جــيــد  مـــبـــيـــنـــاً: »هـ
يـــجـــري يف الـــوقـــت الـــحـــاضـــر الــتــفــاوض 

ــــيـــــداً  لضمه مـــــــعـــــــه، تـــــمـــــهـ
صـــــــــفـــــــــوف  إىل 

الفريق«.

الحمرية يتعاقد مع الزيمبابوي تلفادزوا 

محمد فاضل À الشارقة

الالعب األرجنتيني 
 À .فيدريكو كارتابيا

اإلمارات اليوم  
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غادسون
( إن وكيل 

ً
قال الالعب البرازيلي غادسون رودريغز )36 عاما

أعماله دخل في مفاوضات مع أحد أندية دوري الخليج 
العربي، لينتقل إلى صفوفه بداية من الموسم المقبل، 

 إلى أنه كان 
ً
 لصحيفة »يو أو إل« البرازيلية، مشيرا

ً
وفقا

يرغب في إنهاء مسيرته مع كورينثاينز البرازيلي.

انتقال
أبدى العب يلعب في دوري الخليج العربي رغبته في 

االنتقال إلى صفوف أحد أندية دوري الدرجة األولى التي 
تنافس على الصعود لدوري األضواء، رغبة منه في 

الوجود مع زمالء يرتاح باللعب معهم.

مالعب 
علمت »اإلمارات اليوم« أن أحد أندية المقدمة في دوري 
ع اتفاقية مع المجلس الرياضي باإلمارة 

ّ
الخليج العربي، وق

التي يتبع لها، للحصول على مالعب تتبع للمجلس بهدف 
 عن 

ً
 اإلعالن رسميا

ً
االستفادة منها، وينتظر أن يتم قريبا

هذه االتفاقية.

ب
سة مالع

رم

عّب أمني عام مجلس دبي الريايض، 
ســعــيــد حــــــارب، عـــن فـــخـــره بــــأن يــكــون 
مـــــــجـــــــلـــــــس دبــــــــــــــــي الــــــــــــــريــــــــــــــايض يف »قــــــلــــــب 
الـــعـــمـــل الـــحـــكـــومـــي لــتــنــفــيــذ املـــــبـــــادرات 
املجتمعية الــرائــدة للحكومة، وذلك 
انطالقاً من أهمية الرياضة يف حركة 
املـــجـــتـــمـــع وحــــيــــاتــــه الــــيــــومــــيــــة، وحـــجـــم 
الـــــــقـــــــطـــــــاع الــــــــــريــــــــــايض الــــــكــــــبــــــر يف دبـــــــــي، 
والذي يضم قطاعاً خاصاً يعمل فيه 

أكرث من 13 ألف شخص«.
وقـــــــــــــــال حـــــــــــــــارب يف بــــــــيــــــــان صـــــحـــــايف 
»عمل املجلس بالتعاون مع الجهات 
املختصة عىل وضع دليل اسرتشادي 
ــــمــــــات  ــــيــ ــــلــ ــــعــ وبــــــــــــــروتــــــــــــــوكــــــــــــــول والئـــــــــــــحـــــــــــــة تــ
مــــفــــصــــلــــة لــــــأنــــــديــــــة الــــــخــــــاصــــــة ومــــــراكــــــز 
ــــيـــــات، بــالــلــغــتــني  الــــتــــدريــــب واألكـــــاديـــــمـ
العربية واالنجليزية، تتضمن جميع 

اإلجـــــــراءات والـــتـــدابـــر الـــــالزم تــوافــرهــا 
بداية من التعقيم املستمر من جهة 
مــــــــعــــــــتــــــــمــــــــدة، ووصــــــــــــــــــــــــــوالً إىل الـــــــطـــــــاقـــــــة 
االســتــيــعــابــيــة الـــتـــي ال تـــزيـــد عـــىل %50 
مـــــن الــــطــــاقــــة الــــســــابــــقــــة، والــــتــــأكــــد مــن 
ســـــــــــالمـــــــــــة املـــــــــــــشـــــــــــــاركـــــــــــــني، واملـــــــــــســـــــــــافـــــــــــات 
الـــفـــاصـــلـــة بــــني الــــريــــاضــــيــــني، وغــــرهــــا، 
وســــتــــتــــم مــــتــــابــــعــــة الــــعــــمــــل وتـــقـــيـــيـــمـــه، 
ــــاون مـــــــع الــــــجــــــهــــــات املــــخــــتــــصــــة،  ــــعــ ــتــ ــ ــــالــ بــ
والــــــتــــــأكــــــد مـــــــن الــــــــتــــــــزام الــــجــــمــــيــــع بــــهــــذه 
اإلجراءات الدقيقة، كما قمنا بدورنا 
بـــإجـــراء فــحــوص لــالعــبــي أنــديــة دبــي، 
لــلــتــأكــد مــــن ســالمــتــهــم وخـــلـــوهـــم مــن 
فـــــــروس )كــــوفــــيــــد ـ 19(، وقــــــد انــتــهــت 
ــــا انــــتــــهــــت  ــــمــ ــــا، كــ ــــهــ ــنــ ــ ــــــة األوىل مــ ــلـ ــ ــ ــــــرحـ املـ
املــــرحــــلــــة األوىل مـــــن تـــعـــقـــيـــم املـــنـــشـــآت 
الـــــــريـــــــاضـــــــيـــــــة يف األنــــــــــــديــــــــــــة، وتــــضــــمــــنــــت 

ناديي النصر وشباب األهيل«.
وقــــــــــــــــــــــال حــــــــــــــــــــــارب »بـــــــــفـــــــــضـــــــــل رؤيــــــــــــــة 
وحـــــــكـــــــمـــــــة الــــــــــقــــــــــيــــــــــادة الــــــــــرشــــــــــيــــــــــدة الــــــتــــــي 
رســــخــــت املــــكــــانــــة املـــتـــقـــدمـــة لــــلــــدولــــة يف 

جـــمـــيـــع املــــيــــاديــــن، فـــــإن تــــأثــــر عــمــلــنــا ال 
يقف عند املستوى الوطني فحسب، 
ــتـــــويـــــات اإلقـــلـــيـــمـــيـــة  ــ بــــــل يــــمــــتــــد إىل املـــــسـ
والـــــــقـــــــاريـــــــة والـــــــدولـــــــيـــــــة، وبــــتــــوجــــيــــهــــات 

ســـمـــو الـــشـــيـــخ مـــنـــصـــور بــــن مــحــمــد بــن 
راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي 
ــــلــــــس لــــديــــنــــا  ــــجــ ــــا يف املــ ــنــ ــ ــــإنــ الـــــــــــريـــــــــــايض، فــ
خــطــط واضــحــة لعملنا عــىل مستوى 
ــــــايض  ــــريـ ــ قـــــــــيـــــــــادة، وتــــــطــــــويــــــر الــــــقــــــطــــــاع الـ
ــــتـــــه الـــــوطـــــنـــــيـــــة، وكـــــــذلـــــــك يف  ومـــــســـــاهـــــمـ
تعزيز مكانة الــدولــة الــرائــدة يف عالم 
الـــــــــقـــــــــوة الـــــــنـــــــاعـــــــمـــــــة، كــــــمــــــا أنـــــــنـــــــا يف ظـــل 
جــــائــــحــــة )كـــــوفـــــيـــــد ـ 19( الـــــتـــــي ضـــربـــت 
الــــــــعــــــــالــــــــم أجــــــــــمــــــــــع، أثــــــبــــــتــــــنــــــا مــــــــــرونــــــــــة يف 
خـــــــــطـــــــــطـــــــــنـــــــــا وســـــــــــــــــرعـــــــــــــــــة تـــــــــعـــــــــامـــــــــلـــــــــنـــــــــا مــــــع 
الـــتـــطـــورات، حــيــث تـــم تــشــيــيــد مــقــريــن 
لـــــفـــــحـــــص فــــــــــــــروس )كـــــــوفـــــــيـــــــد ـ 19( يف 
نــــــــــــــاديــــــــــــــي الـــــــــنـــــــــصـــــــــر وشــــــــــــــبــــــــــــــاب األهــــــــــــــــــيل، 
وشــــــــــــــــــــارك مـــــــتـــــــطـــــــوعـــــــون مـــــــــــن املـــــجـــــلـــــس 
واألندية العمل يف املقرين ضمن فرق 
خـــــــــــط الـــــــــــــدفـــــــــــــاع األول، ونـــــــــحـــــــــن اآلن 

نــعــيــش فـــرتة عــــودة الــنــشــاط الــريــايض 
يف إمــــــــــــــــــــــــــارة دبــــــــــــــــــــــي، وفــــــــــــــــــق الـــــــــضـــــــــوابـــــــــط 
ــــا الــــلــــجــــنــــة  ــــهـ ــــتـ االحـــــــــــرتازيـــــــــــة الــــــتــــــي وضـــــعـ
العليا إلدارة األزمات والطوارئ بدبي 
والـــــــــجـــــــــهـــــــــات الــــــحــــــكــــــومــــــيــــــة املـــــخـــــتـــــصـــــة، 
ــــة الـــــتـــــي  ــيــ ــ ــنــ ــ ــــفــ ــــيــــــق اإلجـــــــــــــــــــــــــــراءات الــ ــبــ ــ ــــطــ وتــ
وضعها مجلس دبي الريايض لتنفيذ 
هذا القرار، بما يؤكد أهمية الرياضة 
عــــــــــــــــىل مـــــــــــســـــــــــتـــــــــــوى الـــــــــــــحـــــــــــــالـــــــــــــة الــــــــبــــــــدنــــــــيــــــــة 

واملعنوية ألفراد املجتمع«.
وأضـــاف »نــحــن نعمل وفـــق نهج 
وخطط ال تحدد دور املجلس يف إطار 
تــــطــــويــــر مـــنـــظـــومـــة الــــعــــمــــل يف الـــقـــطـــاع 
الريايض بدبي فحسب، بل أن يكون 
املــــــجــــــلــــــس فــــــــاعــــــــالً يف حـــــــركـــــــة املــــجــــتــــمــــع 

وصحته وسعادة أفراده«.
دبي À اإلمارات اليوم

حارب: نمتلك المرونة والقدرة على التعامل مع عودة النشاط الرياضي

»مجلس دبي الرياضي فاعل في حركة 
المجتمع وصحته وسعادة أفراده«.

كشف مدافع فريق العني، الياباين 
تــســوكــاســا شــيــوتــاين، أن املــســؤولــني 
يف شـــركـــة نــــــادي الـــعـــني لـــكـــرة الـــقـــدم 
أخطروا الالعبني بأن موعد العودة 
للتدريبات سيكون يف منتصف شهر 
يونيو الجاري، لكنه ال يعرف ما إذا 
ــــأنـــــف مــــســــابــــقــــة  ــــتـ ــــيـــــسـ ــــقــــــه سـ ــــريــ كـــــــــــان فــ
ــــربــــــي ويـــــخـــــوض  ــــعــ دوري الــــخــــلــــيــــج الــ
نهايئ كأس رئيس الدولة، الفتاً إىل 
ــــه يــــتــــدرب يف مــــنــــزلــــه، مـــثـــلـــه ومـــثـــل  أنــ
بــقــيــة الـــريـــاضـــيـــني حـــــول الـــعـــالـــم، يف 
خـــطـــوة يـــهـــدف مـــن خــاللــهــا لــلــحــفــاظ 

عىل لياقته البدنية.
وقـــــــال شــــيــــوتــــاين يف مـــقـــابـــلـــة مــع 
صحيفة »سبورتيفا اليابانية«: »يف 
مــــنــــتــــصــــف مـــــــــــارس املـــــــــــايض تـــــــم إلـــــغـــــاء 
الـــتـــدريـــبـــات، كـــــان الــجــمــيــع يف حــجــر 
مـــــــنـــــــزيل، لــــــــــذك قـــــمـــــت بـــــــشـــــــراء جــــهــــاز 
ريايض خاص بالجري داخل املنزل، 
ــــكـــــن مـــن  ــــمـ ــــتـــــى أتـ ودراجـــــــــــــــة ثـــــابـــــتـــــة، حـ
مواصلة التدريبات، يف البداية كان 
مـــقـــرراً أن يــســتــأنــف الـــــدوري يف شهر 
مـــــــــايـــــــــو، وتــــــــــــم تــــــمــــــديــــــد فــــــــــــرتة الـــــحـــــجـــــر 

املنزيل، وحالياً 

مـــــــــــن املـــــــــــقـــــــــــرر أن تـــــــســـــــتـــــــأنـــــــف يف شــــهــــر 
أغسطس، ولــكــن هــذا اإلعـــالن ربما 

يتغر«.
وفــــــــــرض الـــــجـــــهـــــاز الــــفــــنــــي لـــفـــريـــق 
الـــــــعـــــــني، بـــــقـــــيـــــادة املـــــــــــــدرب الـــــبتـــــغـــــايل 
ــــيـــــق  ــــلـ بــــــــــــيــــــــــــدرو إيــــــــــمــــــــــانــــــــــويــــــــــل، مــــــــنــــــــذ تـــــعـ
ــــاط الـــــــــريـــــــــايض، عـــــــىل الــــالعــــبــــني  ــنــــــشــ ــ الــ
تــــــــــــدريــــــــــــبــــــــــــات يـــــــــومـــــــــيـــــــــة لــــــــلــــــــحــــــــفــــــــاظ عـــــىل 
مــــســــتــــوى الــــلــــيــــاقــــة الــــبــــدنــــيــــة لـــديـــهـــم، 
عـــب تــقــنــيــة االتـــصـــال املــــريئ، إذ يــقــوم 
مــــــــــــــدرب الــــــلــــــيــــــاقــــــة بـــــــعـــــــرض تــــــدريــــــبــــــات 
خاصة لالعبني، ومتابعتهم بصورة 

يومية.
وتـــــــــــابـــــــــــع الـــــــــــالعـــــــــــب الــــــــــــــــــذي يــــقــــى 
مــوســمــه الـــثـــالـــث يف صـــفـــوف الــعــني: 
»أعـــــتـــــقـــــد أنــــــــه حــــــــان الــــــوقــــــت لــــلــــعــــودة 
لــلــعــمــل، يـــبـــدو أنــــه لـــم يـــقـــرر بــعــد مــا 
إذا كــنــا ســنــســتــكــمــل بــقــيــة املـــوســـم أو 

سنبدأ موسماً جديداً«.
وأشــــــار تـــســـوكـــاســـا شـــيـــوتـــاين إىل 
أنــــــــــــــه يـــــــســـــــاعـــــــد زوجـــــــــــتـــــــــــه يف األعـــــــــمـــــــــال 
املـــنـــزلـــيـــة خــــالل فــــرتة الـــحـــجـــر املـــنـــزيل، 
وقال: »نحن نعيش مع أطفالنا يف 
اإلمارات منذ سنتني، ولدينا فرصة 
تعلم اللغة اإلنجليزية، ولكن علينا 
أن نــعــلــم األطـــفـــال الــلــغــة الــيــابــانــيــة، 
ألنــــنــــا ســـنـــعـــود يــــومــــاً مــــا إىل الــــوطــــن، 
ــــتـــــدريـــــســـــهـــــم الـــــــقـــــــراءة  حــــــالــــــيــــــاً نــــــقــــــوم بـ

والكتابة باللغة اليابانية«.
وحـــــول تـــبعـــه بــــــ18 ألــــف قــنــاع 
لــــــــســــــــكــــــــان مـــــــديـــــــنـــــــتـــــــي هــــــروشــــــيــــــمــــــا 
وتــوكــوشــيــمــا، ملجابهة انتشار 
وبــــــــــــــــــــــــاء فــــــــــــــــــــــــروس كــــــــــــورونــــــــــــا 
املــســتــجــد، قــــال مــدافــع 
فــــريــــق الـــــعـــــني: »أتـــمـــنـــى 
أن أســـتـــطـــيـــع مـــســـاعـــدة 
الـــنـــاس، أشــعــر بــاالمــتــنــان 
لـــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــاتـــــــــــــــــــــني املــــــــــــــــديــــــــــــــــنــــــــــــــــتــــــــــــــــني 
بـــــــــــــــــالـــــــــــــــــتـــــــــــــــــحـــــــــــــــــديـــــــــــــــــد، وقـــــــــــــــــد 
افتتحت يف وقت سابق 
مـــــــــــــــــــــــــــــدرســـــــــــــــــــــــــــــة لــــــــــتــــــــــعــــــــــلــــــــــيــــــــــم 
األطـــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــال لـــــــــعـــــــــبـــــــــة كـــــــــــرة 
الـــقـــدم يف مــســقــط رأيس 

مدينة توكوشيما«.

شيوتاني: إدارة العين 
أخبرتنا بعودة التدريبات 

منتصف الشهر الجاري
معاذ كمبال - العين

الالعب الياباني 
تسوكاسا 
شيوتاني.  

 Àاإلمارات اليوم

»حان الوقت للعودة 
إلى العمل ومساعدة 
زوجتي خالل فترة الحجر 

المنزلي«.

ُيــنــظــم مـــركـــز »الــفــيــفــا الــطــبــي املــتــمــيــز« 
بـــــــــدبـــــــــي، واتــــــــــحــــــــــاد كــــــــــــرة الــــــــــقــــــــــدم، يــــــوم 
الجمعة املقبل، مؤتمراً طبياً رياضياً 
عـــــاملـــــيـــــاً، بــــنــــظــــام االتــــــصــــــال املـــــــــريئ »عــــن 
ــــاركـــــة أكـــــــــرث مـــــــن 2000  ــــمـــــشـ ُبــــــــعــــــــد«، بـ
متخصص يف العمل باألطقم الطبية 
بـــــــمـــــــخـــــــتـــــــلـــــــف االتــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــادات الــــــــوطــــــــنــــــــيــــــــة 
واألنـــــــــــــديـــــــــــــة الــــــــعــــــــاملــــــــيــــــــة، تـــــــحـــــــت عـــــــنـــــــوان 
»عــــــــــــودة إىل كــــــــرة الــــــقــــــدم بــــعــــد أطــــــول 

توقف استثنايئ«. 
ــــيـــــان صـــــحـــــايف: »مـــــــن أهــــم  وقـــــــــال بـ
املـــــــــــحـــــــــــاور الــــــــتــــــــي ســــــيــــــتــــــنــــــاولــــــهــــــا املــــــنــــــتــــــدى 
تـــــــــصـــــــــورات عـــــــــــــودة الــــــنــــــشــــــاط الـــــــريـــــــايض 
اآلمنة، بعد التوقف االستثنايئ عىل 
خـــلـــفـــيـــة فــــــــــروس كـــــــورونـــــــا املـــســـتـــجـــد، 
والـــــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــأثـــــــــــــــــــــــــــــــر الــــــــــــــــــفــــــــــــــــــســــــــــــــــــيــــــــــــــــــولــــــــــــــــــوجــــــــــــــــــي 
والسيكولوجي لتوقف النشاط عىل 
كـــــــرة الــــــقــــــدم، وكـــــذلـــــك تــــأثــــر الـــتـــوقـــف 
عـــىل اإلصــــابــــات الــعــضــلــيــة، والـــوقـــايـــة 
مــــــــــــــــــن اإلصـــــــــــــــــــــــابـــــــــــــــــــــــات عــــــــــــنــــــــــــد اســـــــــتـــــــــئـــــــــنـــــــــاف 
املـــــــســـــــابـــــــقـــــــات، واألحــــــــــمــــــــــال الــــتــــدريــــبــــيــــة 
ــــة  ــ ــــارسـ ــ ــــمـ ــ الــــــســــــلــــــيــــــمــــــة عــــــــنــــــــد الـــــــــــــعـــــــــــــودة ملـ
ــــيــــــة  ــــلــ ــــمــ ــــعــ الـــــــــــــريـــــــــــــاضـــــــــــــة، والـــــــــــــتـــــــــــــجـــــــــــــارب الــ
لـــلـــدوريـــات الـــتـــي تـــم أو جــــاٍر اســتــئــنــاف 

نشاطها«.
ــــر نــــخــــبــــة مـــن  ــــمــ ــــؤتــ ــــاضــــــر يف املــ ويــــــحــ
أهـــــم االســـتـــشـــاريـــني واملــتــخــصــصــني يف 
الـــــــــــعـــــــــــالـــــــــــم، أبــــــــــــــرزهــــــــــــــم الـــــــــــدكـــــــــــتـــــــــــور يــــــانــــــز 
كالينفيلد املدير الطبي العام للعديد 
مـــن املــســابــقــات الـــتـــي نــّظــمــهــا لــالتــحــاد 
الدويل لكرة القدم »فيفا«، والدكتور 
ــــيـــــد الـــــهـــــاشـــــمـــــي رئــــيــــس  مــــصــــطــــفــــى الـــــسـ
ــــاد كـــــرة  ــــاتــــــحــ لــــجــــنــــة الــــــطــــــب الــــــــريــــــــايض بــ
ــــــور مــــــــــراد الـــــغـــــرايـــــري  ــتـ ــ ــ ــــــدكـ الـــــــقـــــــدم، والـ
ــــا الـــــطـــــبـــــي بـــــدبـــــي،  ــــفـ ــيـ ــ ــــفـ ـــز الـ ـــــركــــ ـــــر مــ ــــديــ مـــ
إضافة عىل مجموعة استشاريني من 
أنــديــة: برشلونة اإلســبــاين، وموناكو 
ــنـــــغـــــو الـــــــــبازيـــــــــيل،  ــ ــيـ ــ الـــــــفـــــــرنـــــــي، وفـــــالمـ

والـــــــــــهـــــــــــالل الــــــــــســــــــــعــــــــــودي، وأورالنــــــــــــــــــــــدو 
سيتي األمريك، وشينغهو الصيني. 
ــيـــــخ راشـــــــــــد بـــــــن حـــمـــيـــد  ــ وأكـــــــــــد الـــــشـ
النعيمي، رئــيــس اتــحــاد كــرة الــقــدم، 
ضــــــــــــــــــــــرورة تـــــــــــبـــــــــــادل الـــــــــــــخـــــــــــــبات الـــــطـــــبـــــيـــــة 
والــــــــصــــــــحــــــــيــــــــة بــــــــكــــــــل أنــــــــــواعــــــــــهــــــــــا يف هــــــــذا 
الــــــــــــــوقــــــــــــــت، ويف كــــــــــــل األوقـــــــــــــــــــــــــــــــات، ألن 
»الـــــــــــطـــــــــــب يــــــلــــــعــــــب دوراً أســــــــــاســــــــــيــــــــــاً يف 
الحركة الرياضية، وكذلك له عالقة 
مــبــاشــرة بــصــحــة وســالمــة الــشــعــوب، 
ــــإن تـــنـــظـــيـــم مـــؤتـــمـــر طـــبـــي ريــــايض  لــــــذا فــ
ــــز الـــفـــيـــفـــا  ــــاملــــــي، بــــالــــشــــراكــــة مــــــع مـــــركـ عــ
الــطــبــي يف دبـــــي، أمــــر حـــيـــوي، يف ظــل 
جـــائـــحـــة كـــــورونـــــا وتـــــوقـــــف نــــشــــاط كـــرة 

القدم بسبب هذه الجائحة«.
وقـــــال: »نــحــن يف قــطــاع الــريــاضــة 
نــدرك جيداً أهمية القطاع الطبي يف 
الــــــــــــحــــــــــــفــــــــــــاظ عـــــــــــــــىل ســـــــــــــالمـــــــــــــة الـــــــــالعـــــــــبـــــــــني 
والجماهر، لــذا نقوم اليوم بتنظيم 
هـــذا املــؤتــمــر الــطــبــي الــعــاملــي، للتعرف 

إىل آخر ما توصل له الطب يف مجال 
ــــئـــــة، وكــيــفــيــة الــتــصــرف  مــكــافــحــة األوبـ
خــــــــــــــالل تـــــــــوقـــــــــف الـــــــــنـــــــــشـــــــــاط الـــــــــــريـــــــــــايض، 
ــــالـــــحـــــد مـــــــن تــــأثــــر  ــــبــــــل الــــكــــفــــيــــلــــة بـ والــــــســ
توقف األنشطة الرياضية واملسابقات 

الكروية عىل الرياضيني«. 
وعــــــــــــّب الـــــشـــــيـــــخ راشــــــــــــد بـــــــن حـــمـــيـــد 
النعيمي عن شكره للجهات املختصة 
يف الـــــدولـــــة، الـــتـــي ســــارعــــت إىل اتـــخـــاذ 
إجـــــراءات حكمية وحــاســمــة ملــواجــهــة 
الـــتـــحـــدي الــصــحــي الــــراهــــن وتـــأثـــراتـــه، 
وأشـــــــاد بـــمـــركـــز الـــفـــيـــفـــا الـــطـــبـــي بـــدبـــي، 
مؤكداً أنه حيوي، ويستقبل العديد 
من النجوم، مشيداً يف الوقت نفسه 
بــــــــمــــــــتــــــــابــــــــعــــــــة االتـــــــــــــــحـــــــــــــــاديـــــــــــــــن اآلســـــــــــــيـــــــــــــوي 
ــــتـــــمـــــر مـــع  والــــــــــــــــدويل وتـــــواصـــــلـــــهـــــمـــــا املـــــسـ

االتحادات األهلية. 
الــــــــطــــــــب  لـــــــــجـــــــــنـــــــــة  ولــــــــــــفــــــــــــت إىل أن 
الريايض يف اتحاد كرة القدم حريصة 
عىل تطوير وسائل عملها، وجادة يف 

تـــحـــديـــث املـــعـــلـــومـــات مــــن أجـــــل تــأمــني 
ــــيـــــة  أفـــــــــضـــــــــل بـــــــــــرامـــــــــــج الـــــــتـــــــوعـــــــيـــــــة الـــــصـــــحـ
الحديثة ونشرها يف الوسط الريايض. 
مــــن جـــانـــبـــه، تـــقـــدم رئـــيـــس مــركــز 
الـــفـــيـــفـــا الـــطـــبـــي املـــتـــمـــيـــز بــــدبــــي، ســامــي 
القمزي، بالشكر للقيادة الرشيدة، 
واألطـــــــبـــــــاء الــــعــــامــــلــــني يف خـــــط الـــــدفـــــاع 
األول يف مـــواجـــهـــة الـــتـــحـــدي الــصــحــي 
الـــــــــراهـــــــــن بــــــهــــــذا الــــــــظــــــــرف االســـــتـــــثـــــنـــــايئ، 
وثـــــــــــبـــــــــــاتـــــــــــهـــــــــــم يف الـــــــــــتـــــــــــعـــــــــــامـــــــــــل مــــــــــــــــع كــــــل 
املستجدات، بما يؤكد قدرة اإلمارات 
عــــــــــــىل تــــــــحــــــــويــــــــل كــــــــــــل تــــــــــحــــــــــٍد إىل قـــــصـــــة 
نـــجـــاح، مـــشـــراً إىل اعـــتـــزازه بــالــتــعــاون 
الــــــــبــــــــنــــــــاء واملــــــــــــشــــــــــــرتك مــــــــــع اتــــــــــحــــــــــاد كـــــــرة 

القدم.
وعـــــــــــــــــّب الــــــــقــــــــمــــــــزي عـــــــــــن ســــــعــــــادتــــــه 
بــإســهــام مـــركـــز الــفــيــفــا الــطــبــي املــتــمــيــز 
بدبي مع اتحاد الكرة يف هذا املجهود 
ــــا  الـــــوطـــــنـــــي ملــــكــــافــــحــــة فــــــــــروس كــــــورونــ
املـــــســـــتـــــجـــــد، مـــــــن خـــــــــالل تــــنــــظــــيــــم أكـــــب 
مــــــــنــــــــتــــــــدى طــــــــبــــــــي دويل ريــــــــــــــــــايض »عــــــــن 
بــــــــــــعــــــــــــد«، لـــــــــلـــــــــخـــــــــروج بـــــــنـــــــتـــــــائـــــــج مــــهــــمــــة 

يــســتــفــيــد مــنــهــا كـــل مـــن يــهــمــه األمـــر 
يف الــــقــــطــــاعــــات الـــطـــبـــيـــة بــمــخــتــلــف 
دول العالم، حول تأثر التوقف 

الـــــــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــــــويـــــــــــــــــــــــــل لـــــــــــــلـــــــــــــنـــــــــــــشـــــــــــــاط 
الـــــــــــــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــــــــــــايض، وكــــــــــيــــــــــفــــــــــيــــــــــة 
اســتــئــنــاف مــســابــقــات كــرة 

الـــــــــــقـــــــــــدم، مــــــــــع الــــــــــحــــــــــرص عــــىل 
ســالمــة الــالعــبــني، مــتــمــنــيــاً أن تحقق 
ــــيـــــة الـــــعـــــامـــــلـــــة بــــاملــــجــــال  ــــبـ األطـــــــقـــــــم الـــــطـ
الــريــايض، داخـــل الــدولــة وخــارجــهــا، 
االستفادة القصوى من املحاضرات 
يف مـــــــــخـــــــــتـــــــــلـــــــــف املـــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــاور املــــــــتــــــــعــــــــلــــــــقــــــــة 
بــــــاملــــــوضــــــوع، والــــــتــــــي ســـيـــلـــقـــيـــهـــا نــخــبــة 
مـــــنـــــتـــــقـــــاة مــــــــن أطــــــــبــــــــاء أشـــــــهـــــــر األنـــــــديـــــــة 

العاملية. 
دبي À اإلمارات اليوم

مه »الفيفا الطبي المتميز« واتحاد الكرة الجمعة المقبل
ّ
ينظ

مؤتمر طبي عالمي 
في دبي حول عودة 

الرياضة بعد »كورونا« 
بمشاركة 2000 متخصص

سامي القمزي: 

»ُسعداء بشراكتنا 
مع اتحاد الكرة، 

والمؤتمر حدث فريد
من نوعه«.

راشد بن حميد: 

تبادل الخبرات الطبية أمر مهم 
 في هذا التوقيت.

ً
جدا
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ألقت جائحة كورونا بظاللها 
املالية عىل معظم أندية كرة 
القدم العاملية، فظهر تأثرها 

بوضوح، خصوصًا يف ظل توقف 
جميع الدوريات يف العالم، 

وخصوصًا دوريات أوروبا 
الكربى، عىل الرغم من استئناف 

نشاط املوسم األملاين قبل أسابيع. 
هذا التوقف املفاجئ والطويل 
تسبب يف تراجع كبري عىل مستوى 

العائدات املالية، التي تعتمد 
عليها األندية بشكل رئيس، من 

دخل املباريات، وعوائد البث التلفزيوين، وكذلك عقود الرعاة، 
باعتبارها أندية مستقلة ماليًا، ولديها خصخصة تعتمد عىل 

نفسها يف الصرف عىل العبيها وموظفيها.
وعندما نرى أندية كبرية يف القارة العجوز بحجم نادي 

مانشسرت يونايتد، الذي يعترب أكرث أندية العالم دخالً ماليًا، 
وبقية األندية أمثال ريال مدريد وبرشلونة، تطالب العبيها 

بتخفيض رواتبهم، فال شك أن املسألة مهمة، واألثر كبري، رغم 
أنها أندية بميزانيات ضخمة. 

هذا مؤشر يؤكد عىل أن األندية لديها استقاللية مالية، 
وتضع حلوالً مستقبلية ألي أزمة قد تطرأ، لكن يف الوقت نفسه 
يؤكد أن جائحة كورونا كشفت آثارها السلبية ماليًا عىل األندية 

األوروبية. 
من املفرتض أن تتعلم األندية الخليجية بشكل عام، واألندية 

اإلماراتية بشكل خاص، الدرس القايس الذي تلقته األندية 
األوروبية الكبرية. هذا عىل الرغم من أن وضع أنديتنا مختلف، 

كون األندية الخليجية عمومًا تتلقى دعمًا حكوميًا مباشراً، 
وبالتايل لن تتأثر ماليًا بشكل كبري من جائحة كورونا، كما هو 

الحال يف أوروبا.
تصّور لو أن األندية الخليجية كانت تعمل بنظام 

الخصخصة، كيف سيكون وضعها، خصوصًا يف هذه األوقات 
الصعبة التي نعيشها تحت تأثري جائحة كورونا؟ ما الذي كان 
سيحدث لو كانت الخصخصة موجودة حاليًا؟! لربما أعلنت 

األندية إفالسها بسبب رواتب الالعبني واملدربني الخيالية 
والضخمة، وبسبب ضعف املوارد املالية، وضعف صناعة كرة 

القدم يف املنطقة، بجانب تواضع أداء اإلدارة الرياضية. والحقيقة 
أن أي هزة مالية قوية، أو حتى بسيطة، ستؤثر بشكل كبري يف 

هذه األندية، خصوصًا عىل املستوى املايل. 
جائحة كورونا درس قاس لألندية العاملية، فما بالك 

باألندية العربية! 
لكن يبدو أن أنديتنا لم تستوعب الدرس، ألنها مستمرة يف 

إبرام تعاقدات من العيار الثقيل! 

تصور لو أن األندية 
الخليجية كانت تعمل 

بنظام الخصخصة، كيف 
 
ً
سيكون وضعها خصوصا

في هذه األوقات 
الصعبة؟

خصخصة األندية

رأي رياضي

حسين الشيباني

قــــــــــــال مـــــــــــــــدرب فــــــــريــــــــق الـــــــــشـــــــــارقـــــــــة لـــــكـــــرة 
الـــــســـــلـــــة، عــــبــــدالــــحــــمــــيــــد إبــــــراهــــــيــــــم، إن 
هـــــنـــــاك أربــــــعــــــة مـــــعـــــوقـــــات تــــجــــعــــل مـــن 
الصعوبة استكمال دوري السلة يف 
شهر أغسطس، كما تم اعتماده من 
قبل االتحاد، عىل رأسها عدم كفاية 
فــرة الــــ45 يــومــاً مــن التدريبات لبلوغ 
الالعبني جهوزيتهم املطلوبة لخوض 
أدوار نهائية يتحدد من خاللها بطل 
املــــوســــم، ويـــنـــافـــس عـــىل ألــقــابــهــا فــرق 
تـــــــضـــــــم نــــــخــــــبــــــة الـــــــعـــــــنـــــــاصـــــــر الــــــوطــــــنــــــيــــــة، 
بحجم حامل لقب الدوري للموسم 
املــــــــــــــايض شـــــــبـــــــاب األهــــــــــــــــي، والــــــوصــــــيــــــف 
الــــــــنــــــــصــــــــر، والــــــــــشــــــــــارقــــــــــة بـــــــطـــــــل األنــــــــديــــــــة 

الخليجية يف نسختيها األخريتني.
وقـــــــــــــــال عـــــبـــــدالـــــحـــــمـــــيـــــد إبـــــــراهـــــــيـــــــم، 
لـ»اإلمارات اليوم«: »املواعيد املقرحة 
لـــعـــودة الـــتـــدريـــبـــات بـــدايـــة مـــن الــشــهــر 
الجاري بنظام التدريب عن بعد، ثم 
االنــتــقــال بعد أســبــوعــني إىل تدريبات 
بمجموعات صغرية، متبوعًة مطلع 
يــــولــــيــــو بـــــالـــــدخـــــول إىل الـــــــصـــــــاالت، ثــم 
ــــلـــــع أغـــــســـــطـــــس بــــــــــدورة  املـــــــشـــــــاركـــــــة مـــــطـ
ــــتــــــعــــــادة  ــــيــــــة الســ ــــافــ تــــنــــشــــيــــطــــيــــة، غــــــــري كــ
الــــــــــالعــــــــــبــــــــــني لــــــــلــــــــجــــــــهــــــــوزيــــــــة املــــــــطــــــــلــــــــوبــــــــة، 

لخوض األدوار النهائية«.
وقـــــال إن ابــتــعــاد الــريــاضــيــني عن 
األحمال التدريبية املناسبة ألكرث من 
90 يــــومــــاً بـــســـبـــب الـــحـــجـــر الـــصـــحـــي يف 
املـــــــــــــــــنـــــــــــــــــازل، ســـــــيـــــــجـــــــعـــــــل اســـــــتـــــــعـــــــادتـــــــهـــــــم 
ملـــــــســـــــتـــــــويـــــــاتـــــــهـــــــم الــــــــبــــــــدنــــــــيــــــــة أمـــــــــــــــــــــــراً بــــــالــــــغ 
الصعوبة يف الفرة املحددة، قائالً إن 
ذلك يتطلب شهرين من التدريبات، 
والـــــــــعـــــــــمـــــــــل الــــــــــــجــــــــــــاد لـــــــــخـــــــــســـــــــارة الـــــــــــــــوزن 
الــــــــــــــزائــــــــــــــد، مـــــــــــــحـــــــــــــذراً مـــــــــــن أن املـــــــواعـــــــيـــــــد 
املـــــــــــــقـــــــــــــرحـــــــــــــة قـــــــــــــــــد تــــــــــــــعــــــــــــــرض الــــــــــالعــــــــــبــــــــــني 

لإلصابات.
واعــتــر أن املــعــوق الــثــاين يختص 
ــــعــــــة عـــىل  ــــواقــ بــــالــــضــــغــــوط الــــنــــفــــســــيــــة الــ
ــــبـــــني، عـــــىل اعــــتــــبــــار أنــــهــــم هـــــــواة،  الـــــالعـ
ويـــــراهـــــنـــــون يف مــــدخــــولــــهــــم املــــــــايل عــىل 

وظائفهم وأعمالهم، ما سيجعلهم 
يف الـــفـــرة املــقــبــلــة تــحــت ضــغــط نفيس 
هائل، عىل اعتبار ما سُيطلب منهم 
مــــــن الــــــتــــــزامــــــات بــــخــــصــــوص اســــتــــئــــنــــاف 
أعمالهم يف الفرة املقبلة، وتعويض 
الــتــأخــر الــحــاصــل يف الــفــرة السابقة، 
مـــشـــرياً إىل أن ذلــــك ســيــصــعــب مهمة 
األجــــــــــــــهــــــــــــــزة الـــــــفـــــــنـــــــيـــــــة لــــــتــــــجــــــهــــــيــــــز الــــــــفــــــــرق 

بالشكل الالزم.
وتـــــــــحـــــــــدث كـــــــذلـــــــك عـــــــــن الـــــالعـــــبـــــني 

األجانب، مؤكداً أن عقود معظمهم 
انــتــهــت يف مـــايـــو املـــــايض، وقـــــال: »هـــذا 
ســــــــــيــــــــــفــــــــــرض صـــــــــــعـــــــــــوبـــــــــــات كــــــــــــبــــــــــــرية عـــــىل 
األنـــديـــة يف تــحــمــل كــلــفــة مــالــيــة خـــارج 
ميزانية املوسم«، وشدد عىل أن هذا 
لن يحقق مبدأ العدالة بني األندية، 
كون هناك من سيتمكن من التعاقد 
مــــــع مــــحــــرفــــني أجـــــــانـــــــب، وقــــــــد تــلــعــب 

أخرى من دونهم.
وأشـــــــــــــــــــــــار إىل مــــــشــــــكــــــلــــــة جـــــــاهـــــــزيـــــــة 

الحكام إلدارة املــبــاريــات، وقـــال: »لن 
ــــكـــــل  ــــالـــــشـ يــــــــكــــــــونــــــــوا جــــــــاهــــــــزيــــــــن بــــــــدنــــــــيــــــــاً بـ
الــــــــــــــــــــــــــــــــــــالزم، فـــــــــــــضـــــــــــــالً عــــــــــــــــن افـــــــــتـــــــــقـــــــــادهـــــــــم 
ــــاريــــــات، واتــــخــــاذ  ــبــ ــ حـــســـاســـيـــة إدارة املــ

قرارات سريعة يف أدواٍر حساسة«.
وأكـــــــــــــــد عـــــبـــــدالـــــحـــــمـــــيـــــد أن األمــــــــــــور 
ســتــكــون صعبة إجــمــاالً عــىل الجميع 
يف الفرة املقبلة، خصوصاً يف ظل أن 
مــــــعــــــظــــــم الــــــــالعــــــــبــــــــني يـــــــعـــــــتـــــــمـــــــدون عــــىل 
ــــهـــــم الـــــشـــــهـــــريـــــة مــــــــن وظـــــائـــــف  ــلـ ــ ــيـ ــ مـــــداخـ
حكومية وجهات خاصة، وجميعها 
تقريباً عادت إىل الدوامات، وبالتايل 
وجـــــــــــــــــــــود ضـــــــــــغـــــــــــوط والــــــــــــــتــــــــــــــزامــــــــــــــات عـــــىل 
الـــالعـــبـــني، ســتــصــعــب عــلــيــهــم خــوض 
املــــــنــــــافــــــســــــات الــــــحــــــاســــــمــــــة مــــــــن املــــــوســــــم 

بالركيز الذهني والبدين املطلوب.

 لجاهزية الالعبين
ً
أبرزها عدم كفاية فترة الـ 45 يوما

جوني جبور À دبي

ُتــــوج الـــجـــواد دريـــــان، املــمــلــوك لـــ»يــاس 
ــــائـــــدة  ــــاقــــــات الــــــخــــــيــــــل«، الـــــعـ ــــبــ إلدارة ســ
لـــــســـــمـــــو الـــــشـــــيـــــخ مـــــنـــــصـــــور بــــــــن زايــــــــــــد آل 
نـــهـــيـــان، نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس الـــــوزراء 
وزيــــر شــــؤون الــرئــاســة، بــلــقــب الــجــولــة 
األوىل لــكــأس رئــيــس الـــدولـــة لــلــخــيــول 
الــعــربــيــة األصــيــلــة، يف نــســخــتــهــا الـــــ27، 
أول مـــن أمـــــس، عـــىل مــضــمــار دوفــيــل 

بفرنسا.
وأضــــــــــــاف »دريـــــــــــــــان« لــــقــــب الــــكــــأس 
بمحطتها الفرنسية للمرة الثانية إىل 
ســـــــــــجـــــــــــالت »يــــــــــــــــــــــاس إلدارة ســــــــبــــــــاقــــــــات 
الخيل«، بعد فوز املهر شهم يف سباق 

عام 2018.
وتـــمـــكـــن »دريــــــــــــان«، الـــــــذي يـــشـــرف 
عــىل تــدريــبــه املــــدرب ديــديــه جيليمني، 
ويقوده الفارس اورتــز ميندزبل، من 
تقديم عرض قوي لفت أنظار متابعي 
الـــســـبـــاق ومـــســـافـــتـــه 2000 مــــر ضــمــن 
الـــفـــئـــة األوىل، وبـــلـــغـــت قــيــمــة جـــوائـــزه 
100 ألف يورو، وحسم اللقب بزمن 
2:18:13 دقــــــيــــــقــــــة، بـــــــفـــــــارق عـــــنـــــق عـــن 
صاحب املــركــز الــثــاين »مــيــالبــي«، فيما 

حل ثالثاً »هجريس تن«.
وحــــقــــق املــــهــــر »فــــيــــكــــتــــور لـــــــــودورم« 

بـــــــشـــــــعـــــــار غــــــــــودولــــــــــفــــــــــني ثـــــــنـــــــائـــــــيـــــــة رائـــــــعـــــــة 
لــــــــــإلمــــــــــارات، بـــــعـــــد فـــــــــــوزه بــــلــــقــــب ســــبــــاق 
األلـــــــــــفـــــــــــي غــــــيــــــنــــــز اإلمـــــــــــــــــــــــــــارايت ـ الــــــفــــــرنــــــيس 
للمهور، ملسافة 1600 مر، بمجموع 
ــــوائــــــز 600 ألـــــــف يـــــــــورو ضــــمــــن الـــفـــئـــة  جــ

األوىل.
وحـــــــــســـــــــم »فـــــــــيـــــــــكـــــــــتـــــــــور«، بـــــــــإشـــــــــراف 

املــدرب اندريه فابر، وبقيادة الفارس 
ــــزمــــــن  ــــــل بـــــــــــرزلـــــــــــونـــــــــــا، الــــــــســــــــبــــــــاق بــ ــــايـ ــ ــــكـ ــ ــيـ ــ ــ مـ
1:34:14 دقيقة، بفارق طول ونصف 
الــــــــطــــــــول عــــــــن »ذا ســــــــمــــــــت«، بـــــــإشـــــــراف 
املـــــــــــــــــــــدرب هــــــــــــــري بـــــــانـــــــتـــــــيـــــــل، فــــــيــــــمــــــا جـــــــاء 

اليسون يف املركز الثالث.
وتـــــــوجـــــــت املـــــــهـــــــرة »دريــــــــــــــم ان دو« 

بلقب األلـــف غينز اإلمــــارايت ـ الفرنيس 
ــــافـــــة 1600 مـــــــر لـــلـــفـــئـــة  ــــهـــــرات ملـــــسـ ــــمـ ــلـ ــ لـ
ــــوائــــــزه 500  األوىل، الــــبــــالــــغــــة قـــيـــمـــة جــ
ألــــــــــف يــــــــــــــورو، وذلــــــــــــك بــــــــإشــــــــراف املــــــــــدرب 
فــــــــــردريــــــــــك رويس، وقــــــــــيــــــــــادة الـــــــفـــــــارس 

ماكسيم جيون. 
أبوظبي À اإلمارات اليوم

»فيكتور لودورم« بشعار غودولفين يفوز بسباق األلفي غينز اإلماراتيـ  الفرنسي للمهور

تتويج »دريان« لمنصور بن زايد بلقب كأس 
رئيس الدولة للخيول العربية األصيلة

اليوم العالمي للدراجات الهوائية 
ينطلق في الشارقة اليوم

ــــلـــــق الــــــــيــــــــوم فـــــعـــــالـــــيـــــة »الـــــــيـــــــوم  ــــنـــــطـ تـ
ــــيـــــة«،  ــــاملـــــي لــــــلــــــدراجــــــات الـــــهـــــوائـ الـــــعـ
التي أعلن عنها مجلس الشارقة 
الـــــــريـــــــايض، وتـــــقـــــام بــــالــــتــــعــــاون مــع 
شــــــــــــــــركــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــدرة لــــــــــلــــــــــخــــــــــدمــــــــــات 
الــريــاضــيــة. وأكـــد املجلس يف بيان 
صــــــــحــــــــايف أن الــــــفــــــعــــــالــــــيــــــة شـــــهـــــدت 
إقـــــــــبـــــــــاالً واســـــــــعـــــــــاً عــــــــىل املــــــشــــــاركــــــة، 
تعدى الـ150 رياضياً حتى أمس، 
ــــيــــــل 29  ــــجــ ــــتــــــســ عــــــــــىل أن يـــــنـــــتـــــهـــــي الــ
الـــــجـــــاري، حـــيـــث تــــم رصـــــد جـــوائـــز 
لــلــمــشــاركــني مـــن قـــريـــة الــشــعــب، 
وقــــــــســــــــائــــــــم شــــــــرائــــــــيــــــــة وكــــــــوبــــــــونــــــــات 

خصم من محال »ذا بوكس«.
ويتوجب عىل املشاركني من 

خالل ركــوب الدراجة خارجياً أو 
الدراجة الثابتة قطع مسافة 30 
كلم أو ملدة ساعة، أيهما أقرب، 
خـــــالل الــــفــــرة مــــن الـــثـــالـــث إىل 30 
الجاري، وأن يرفق املشارك أحد 
برامج التتبع الرياضية املحددة، 
الـــــتـــــي تــــــم اعـــــتـــــمـــــادهـــــا، مــــثــــل »أبــــــل 
أندرويد« و»جارمن« و»سرافا«.

ويصاحب الفعالية اجتماع 
ــــاركــــــني يف  ــــمــــــشــ ــــلــ مــــــــــــريئ جــــــمــــــاعــــــي لــ
الـــحـــصـــة الـــتـــدريـــبـــيـــة، الــــتــــي تــتــســع 
لــــــــــــــــــ100 دراج، بــــــجــــــانــــــب مــــتــــابــــعــــة 
وســــــائــــــل اإلعـــــــــــــالم، ويــــــقــــــام بـــــــــإدارة 

فريق الشارقة للرايثلون. 
الشارقة À اإلمارات اليوم

 على الجياد األخرى.  À من المصدر
ً
»دريان« خالل تجاوز خط النهاية متفوقا

عبدالحميد إبراهيم:

 على اعتبار أنهم هواة، ويراهنون 
ً
»العبو السلة يتأثرون نفسيا

في مدخولهم المالي على وظائفهم وأعمالهم«.

عبدالحميد: 4 معوقات تزيد 
من صعوبة استكمال

دوري السلة في أغسطس

اتحاد السلة اعتمد أغسطس المقبل إلكمال األدوار النهائية للدوري. À من المصدر

1- الجلوس أكرث من 90 يوماً من دون تدريبات حقيقية لن يعوض خالل فرتة الـ45 يوماً.
2- ضغوط نفسية كبرية عىل الالعبني، كونهم هواة وملتزمني بوظائف بعد استئناف دواماتهم.

3- صعوبات مالية أمام األندية للتعاقد مع العبني أجانب بعد انتهاء عقود معظمهم يف مايو املايض.
4- حكام السلة عانوا قلة التدريبات كالالعبني، بجانب افتقادهم حساسية املباريات.

المعوقات الـ4:



رياضة | األربعاء ٠٣ من يونيو ٢٠٢٠ اإلمارات اليوم  30 www.emaratalyoum.com

ــــر الــــفــــنــــي لـــــســـــان أنـــتـــونـــيـــو  ــــديــ وصـــــــف املــ
ســـبـــرز املـــنـــافـــس يف دوري املــحــرفــن 
ــــــة، مـــــــــــــدرب كـــــــــــرة الــــســــلــــة  ــلـ ــ ــ ــــــسـ لـــــــكـــــــرة الـ
األمــريك الشهر غريغ بوبوفيتش، 
الــرئــيــس األمــــــريك، دونـــالـــد تــرامــب، 
ــــاه بــســوء  بـــألـــفـــاظ جــــارحــــة، مــتــهــمــاً إيــ
قــيــادة الــبــاد، وداعــيــاً إىل التغير يف 
ظـــــــــل االحـــــــتـــــــجـــــــاجـــــــات الـــــــتـــــــي انـــــدلـــــعـــــت 

اســتــنــكــاراً ملــقــتــل اإلفــريــقــي - اإلمـــريك 
جــــــــــــــــــــورج فــــــــــلــــــــــويــــــــــد، عــــــــــــى يــــــــــــد شــــــرطــــــي 

أبيض.
وتــــــــــــحــــــــــــّولــــــــــــت بـــــــــعـــــــــض تـــــــــظـــــــــاهـــــــــرات 
االحــتــجــاج عــى قــتــل فــلــويــد الــداعــمــة 
لــــحــــركــــة »بــــــــــاك اليـــــفـــــز مــــــاتــــــر« )حــــيــــاة 
الــــــــــســــــــــود مـــــــهـــــــمـــــــة( إىل أعــــــــــمــــــــــال نــــهــــب 
وشــــــــــــــغــــــــــــــب، مــــــــــــــا دفــــــــــــــــــع الـــــــــــعـــــــــــديـــــــــــد مـــــن 

الـــســـلـــطـــات املـــحـــلـــيـــة إىل إعــــــــان حــظــر 
ــــتـــــر بـــوبـــوفـــيـــتـــش يف  تــــجــــول لــــيــــي. واعـ
حـــديـــث مـــع مــجــلــة »ذي نـــايـــشـــن« أن 
الـــقـــضـــايـــا املــتــعــلــقــة بــعــنــف الـــشـــرطـــة، 
والعنصرية الــتــي لــم تتم معالجتها 
يف املـــــــــــــــــــايض، مـــــــهـــــــدتـــــــا الــــــــطــــــــريــــــــق أمــــــــــام 
الـــعـــنـــف الــــــذي انــــدلــــع يف الـــعـــديـــد مــن 

املدن لثاث لياٍل متتالية.

وقــــــال املـــــــدرب األســـــطـــــوري الــــذي 
قـــــــــــــــــــاد ســــــــــــبــــــــــــرز لـــــــخـــــــمـــــــســـــــة ألــــــــــــــقــــــــــــــاب يف 
الـــــ»NBA« إن »تــرامــب لــم يكن فقط 
ــاً لــــــلــــــخــــــافــــــات بـــــــــل هـــــــــو مــــــدّمــــــر  ــ ــبــ ــ ــبــ ــ مــــــســ
أيــــــــضــــــــاً«، وأردف الــــــرجــــــل الـــــبـــــالـــــغ 71 
عــامــاً: »أنـــا مشمئز أن لــديــنــا قــائــداً ال 

يمكنه قول )باك اليفز ماتر(«.
واشنطن À أ.ف.ب

انتقاد الذع من 
مدرب سلة للرئيس 

األميركي بسبب 
حادثة جورج فلويد

يـــســـتـــطـــيـــع مـــشـــجـــعـــو فــــريــــق بـــرشـــلـــونـــة 
اإلســــــبــــــاين لــــكــــرة الـــــقـــــدم أن يــتــنــفــســوا 
الــصــعــداء بــعــدمــا ذكـــرت تــقــاريــر 
إعــــــــــامــــــــــيــــــــــة أن نـــــــــجـــــــــم هـــــــجـــــــوم 
الفريق، األرجنتيني ليونيل 
ــــمــــــن  مـــــــــــــيـــــــــــــي، ســـــــــيـــــــــظـــــــــل ضــ
صــــــــفــــــــوف الــــــــفــــــــريــــــــق ملـــــوســـــم 

آخر عى األقل.
ويــــــــــــــأيت هـــــــــــذا بـــســـبـــب 
عدم تفعيل ميي )32 
عـــــــــامـــــــــاً( لـــــلـــــشـــــرط الــــــــذي 
يــــتــــضــــمــــنــــه عـــــــقـــــــده مـــع 
بــــــــرشــــــــلــــــــونــــــــة، الــــــــــذي 
يـــتـــيـــح لـــــه االنـــتـــقـــال 
ألي نــــــــاٍد مــــجــــانــــاً يف 
صـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــف الـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــام 
الــــــــجــــــــاري، حــســب 
مــا أفـــادت وسائل 

اإلعام 
ــــيـــــة، أول  ــــانـ ــــبـ اإلسـ
مــــن أمـــــــس، نــقــاً 
ــــادر مــن  عــــــن مــــــصــ

النادي 
ومصادر مقربة 

من الاعب.
وانتهت 

صـــــــــــــــــــــاحـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــة هـــــــــــــــــــــذا 
الـــشـــرط، األحــــد املـــــايض، مـــن دون أن 
يــــــــقــــــــوم مــــــيــــــي بـــــتـــــفـــــعـــــيـــــلـــــه، مـــــــــا يــــعــــنــــي 
استمراره ضمن صفوف برشلونة يف 
املــــوســــم املـــقـــبـــل عــــى األقــــــــل. ويــــشــــارك 

ميي مــع الفريق األول للنادي منذ 
ــــبـــــح اآلن أقـــــدم  عـــــــام 2004، كــــمــــا أصـ
العـــــب بـــالـــفـــريـــق، ويـــمـــتـــد عـــقـــد مــيــي 

مع برشلونة حتى 30 يونيو 2021.
وطبقاً للتقارير اإلعامية، تبلغ 
قيمة الشرط الــجــزايئ يف عقد ميي 

700 مليون يورو.
يف جــــــــانــــــــب آخـــــــــــــــر، كــــــشــــــف راديــــــــــــو 
كاتالونيا »راك 1«، املــقــرب مــن نــادي 
بــــــرشــــــلــــــونــــــة، أمــــــــــــــس، بـــــحـــــســـــب الـــــخـــــر 
الذي نقلته صحيفة »أس« اإلسبانية 
أن نادي برشلونة لم يكن بمنأى عن 

إصابات فروس »كورونا«.

وكـــشـــف الـــرنـــامـــج اإلذاعـــــــي، من 
خـــــــــــال مــــــــصــــــــادر داخـــــــــــــل الـــــــــــنـــــــــــادي، أن 
الـــــــــتـــــــــحـــــــــالـــــــــيـــــــــل الــــــــــــتــــــــــــي خــــــــــضــــــــــع لــــــــــهــــــــــا كـــــل 
الـــــــــاعـــــــــبـــــــــن وأفـــــــــــــــــــــــــراد الـــــــــطـــــــــاقـــــــــم الـــــفـــــنـــــي 
واإلداري يف الـــنـــادي يف فـــرة ســابــقــة، 
كـــشـــفـــت عـــــن خــــمــــس إصــــــابــــــات وســــط 
الــــــــــاعــــــــــبــــــــــن، واثـــــــــــنـــــــــــن مـــــــــــن املـــــــــــدربـــــــــــن، 
وكلهم يف الفريق األول لكرة القدم.

وقــــال إن املــصــابــن تــعــافــوا اآلن، 
خــــــــــــصــــــــــــوصــــــــــــاً مــــــــــــــــع بـــــــــــــــــــــدء الـــــــــــتـــــــــــدريـــــــــــبـــــــــــات 
اســـــــــــــــتـــــــــــــــعـــــــــــــــداداً الســـــــــتـــــــــئـــــــــنـــــــــاف مــــــســــــابــــــقــــــة 
ــــيـــــغـــــا« يف 12 الــــــــجــــــــاري، لــــكــــن مــن  ــــلـ »الـ

دون الكشف عن هوية املصابن.

وقـــــــــــالـــــــــــت الــــــصــــــحــــــيــــــفــــــة إن الـــــقـــــلـــــق 
يساور النادي بشأن احتمال تعرض 
مـــن أصــيــب بـــالـــفـــروس لــإصــابــة أكــر 
مـــن غــــره مـــن الـــاعـــبـــن. ولــــم يــتــغــيــب 
ــــريــــــق  ــــفــ عــــــــــــن الــــــــــتــــــــــدريــــــــــبــــــــــات الــــــــحــــــــالــــــــيــــــــة لــ
بــــــــــرشــــــــــلــــــــــونــــــــــة ســــــــــــــــــــوى العــــــــــــــــــــب الـــــــــفـــــــــريـــــــــق 
االحـــتـــيـــاطـــي، الــــــذي تــــم تــصــعــيــده مــن 
الرديف، مونشو، ولم يعلن النادي 
ســـبـــب غـــيـــابـــه، بــيــنــمــا حـــضـــر أومــتــيــتــي 
ــــــات رغــــــــــم إصــــــــابــــــــة ســـــابـــــقـــــة يف  ــبـ ــ ــ ــــــدريـ ــتـ ــ ــ الـ
الظهر، واألمر نفسه بالنسبة ألنسو 
ــــبـــــعـــــض اآلالم يف  فــــــــــايت الــــــــــــذي شـــــعـــــر بـ

الركبة.

الكشف عن 5 إصابات بفيروس »كورونا« بين العبي الفريق

.. ميسي باٍق مع برشلونة 
ً
رسميا

الموسم المقبل

 الستئناف »الليغا«. À إي.بي.إيه
ً
من التدريبات األخيرة لبرشلونة استعدادا

قـــرر بــطــل املــاكــمــة املـــعـــتـــزل، فــلــويــد 
مــــــايــــــويــــــذر، تــــحــــمــــل تــــكــــالــــيــــف جــــنــــازة 
جورج فلويد، األمريك من أصول 
ــــاً،  ــــاقــ ــــنــ ــــتــ إفــــــريــــــقــــــيــــــة، الـــــــــــــذي قــــــــى اخــ
ـــا ضـــغـــط  ــ ــنــــــدمـ ــ األســــــــــبــــــــــوع املــــــــــــــــايض، عــ
ــــيـــــض بــــركــــبــــتــــه عــــــى عــنــقــه  شـــــرطـــــي أبـ
حــــــــــتــــــــــى املـــــــــــــــــــــــــــوت، بــــــــحــــــــســــــــب مــــــــــــــا قــــــــــال 
الــــــــــــــرئــــــــــــــيــــــــــــــس الـــــــــــتـــــــــــنـــــــــــفـــــــــــيـــــــــــذي لــــــــشــــــــركــــــــة 
»مــــــايــــــويــــــذر بـــــرومـــــوشـــــنـــــز«، لــــيــــونــــارد 
الـــــــربـــــــي، أول مــــــن أمــــــــــس، لــشــبــكــة 

»إي إس بي إن«.
الـــــــــــــشـــــــــــــرطـــــــــــــي  إىل  وُوجـــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــت 
ــــريــــــك شــــــوفــــــن، تــهــمــة  ــــيـــــــض، ديــ ــ األبـ
القتل غر العمد، بعدما ألقى مع 
ــــويــــــد )46  ــلــ ــ ــــبــــــض عــــــــى فــ ــــقــ زمــــــــائــــــــه الــ
عـــــــامـــــــاً( يف مــــيــــنــــيــــابــــولــــيــــس، وضـــغـــط 
بــــــركــــــبــــــتــــــه عــــــــــى رقـــــــبـــــــتـــــــه لــــــنــــــحــــــو تــــســــع 
يــــــــكــــــــرث  أن  مــــــــــــــــن دون  دقــــــــــــــــــائــــــــــــــــــق، 
ملناجاته، وهو مكّبل ومثبت أرضاً، 

بأنه ال يستطيع التنفس.
وتــــــــــحــــــــــّولــــــــــت بــــــــعــــــــض تــــــــظــــــــاهــــــــرات 

االحتجاج عى قتل فلويد إىل 
أعـــــمـــــال نـــهـــب وشـــــغـــــب، مــا 
دفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع الــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــديــــــــــــــــــــــــد مـــــــــــن 
الــــــــســــــــلــــــــطــــــــات املـــــــحـــــــلـــــــيـــــــة إىل 

إعان حظر تجول ليي.
وأكد الريبي أن عائلة 

فـــــــــــــلـــــــــــــويـــــــــــــد قـــــــبـــــــلـــــــت 
عرض 

مـــــــايـــــــويـــــــذر جــــــونــــــيــــــور لــــــدفــــــع تـــكـــالـــيـــف 
الـــــجـــــنـــــازة، وتـــــابـــــع »ســـيـــغـــضـــب مــنــي 
عى األرجح لقول ذلك، لكن نعم 
سيدفع )مايويذر( بالتأكيد نفقات 
الــــــــــــــجــــــــــــــنــــــــــــــازة«. وأضـــــــــــــــــــــــــاف الـــــــــــــربـــــــــــــي أن 
مايويذر جونيور »قام بأمور مماثلة 
يف السنوات الـ20 األخرة«، معتراً 
أن بــطــل الــعــالــم الــســابــق يف خمس 
فــــئــــات، واملــــعــــتــــزل يف 2017 بــرصــيــد 
مثايل بلغ 50-0، لم يكن يرغب يف 

الحديث عن هذا األمر.
وأعلنت عائلة فلويد، أول من 
أمـــــــــــــــــــــس، أنـــــــــــــــــه ســـــــــــــــيـــــــــــــــوارى الـــــــــــــــــــــرى يف 
هـــيـــوســـن. وقـــــال مــحــامــي الــعــائــلــة، 
بن كرامب، خال مؤتمر صحايف، 
إن مــــــــــراســــــــــم تـــــــــأبـــــــــن ســـــــتـــــــقـــــــام لــــــــــه يف 

مناطق أخرى.
وأوضــــــــــــــح أن أول حـــــفـــــل تــــأبــــن 
لــــــــــلــــــــــراحــــــــــل ســــــــيــــــــقــــــــام عــــــــصــــــــر غــــــــــــــــد، يف 
مــيــنــيــابــولــيــس، حــيــث قــى فــلــويــد، 

ثم السبت يف كاروالينا الشمالية.
واشنطن À أ.ف.ب

بطل المالكمة مايويذر 
يتحّمل تكاليف جنازة فلويد

طـــلـــبـــت بـــطـــلـــة فــــنــــون الـــقـــتـــال املــخــتــلــطــة 
مــــــن  يل،  أنــــــــــــجــــــــــــيــــــــــــا  إيــــــــــــــــــــــــــــــــــه(،  إم  )إم 
مـــــــــســـــــــتـــــــــخـــــــــدمـــــــــي وســـــــــــــــــائـــــــــــــــــل الـــــــــــتـــــــــــواصـــــــــــل 
االجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــي »الـــــــتـــــــفـــــــكـــــــر مــــــــرتــــــــن قــــبــــل 
الــتــحــدث«، بعد وفــاة مصارعة شابة 
ونـــجـــمـــة تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة تــــم الـــتـــنـــمـــر عــلــيــهــا 
ــيــــــا إنــــهــــا  ــ ـــجــ ــ عــــــــر اإلنـــــــــــرنـــــــــــت. وقــــــــالــــــــت أنـ
تـــمـــّنـــت لــــو تــمــّكــنــت مــــن مـــســـاعـــدة هــانــا 
ــــامــــــج  ــــرنــ كـــــــــيـــــــــمـــــــــورا، الــــــــتــــــــي ظــــــــهــــــــرت يف بــ
الواقع الياباين »تراس هاوس« الذي 

عرض عى »نتفليكس«.
ــــــورا )22 عــــــــامــــــــاً(،  ــــمـ ــ ــيـ ــ ــ ــــــت كـ ــيـ ــ ــ ــــوفـ ــ وتـ
الــــشــــهــــر املـــــــــايض، بــــعــــدمــــا أقـــــدمـــــت عــى 
االنتحار كما يبدو، ما أثار دعوات يف 
الـــــــيـــــــابـــــــان إىل اتــــــــخــــــــاذ إجــــــــــــــــــــراءات أكــــــر 

صــــــــــــرامــــــــــــة ملــــــــــحــــــــــاربــــــــــة الـــــــتـــــــنـــــــمـــــــر عـــــر 
اإلنـــــــــــرنـــــــــــت. وكــــــتــــــبــــــت أنــــجــــيــــا 

عــــــــــــى   ) مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  23 (
»إنـــــــســـــــتـــــــغـــــــرام«: »يــــضــــع 
الــــــوجــــــود الــــــدائــــــم أمـــــام 
ــــثـــــر مـــن  ــــكـ ــــهـــــور الـ ــــمـ الـــــجـ
الــــــــــــــــضــــــــــــــــغــــــــــــــــط عــــــــــــــــــــــــى أي 

شــــــــــــــخــــــــــــــص، أضــــــــــــــــــــــف إىل 
ذلك أحكام الناس 

واالنتقادات 
والتعليقات 

الــــــــــــتــــــــــــي تــــــــــنــــــــــم عـــــن 

جــهــل، وهـــذا يكفي لــدفــع أي شخص 
إىل حافة الهاوية«.

وحـــــــــّذرت أنـــجـــيـــا، وهـــــي كــــوريــــة - 
ســــــــــنــــــــــغــــــــــافــــــــــوريــــــــــة، مــــــــــــــن أن الـــــــكـــــــلـــــــمـــــــات 
الجارحة قد »تدمر« حياة األشخاص، 
قـــائـــلـــة إن الـــجـــمـــيـــع يـــحـــتـــاج إىل تـــوخـــي 

الحذر عند النشر عر اإلنرنت.
وتـــــــــــابـــــــــــعـــــــــــت: »إن كـــــــلـــــــمـــــــاتـــــــكـــــــم قـــــد 
تــســاعــد أشــخــاصــاً وقـــد تـــدّمـــر آخــريــن، 
مـــــــن فــــضــــلــــكــــم فـــــــكـــــــروا مــــــرتــــــن قـــــبـــــل أن 
تتكلموا، فكلماتكم قد تنقذ شخصاً 

ما«.
ويف كوريا الجنوبية تصّدر التنمر 
عــر اإلنـــرنـــت عــنــاويــن الــصــحــف الــعــام 
املـــــــــــــــــــــــــايض، عـــــــــنـــــــــدمـــــــــا انـــــــتـــــــحـــــــرت 
اثنتان من نجوم البوب 
عد مواجهة حمات 
تنمر عر اإلنرنت. 

 À طوكيو
د.ب.أ

ــــتـــــخـــــب األملــــــــــــــاين لــــكــــرة  ــــنـ قـــــــــال مــــــديــــــر املـ
الـــقـــدم، أولــيــفــر بـــرهـــوف، إن نجم 
ــــــاس  ــــــومـ ــــــخ، تـ ــيـ ــ ــ ــــونـ ــ ــيـ ــ ــ فــــــــريــــــــق بــــــــــايــــــــــرن مـ
مــــــــــــــولــــــــــــــر، لــــــــــــــن يــــــــــــعــــــــــــود إىل صــــــــفــــــــوف 
املــنــتــخــب يف كــــأس األمـــــم األوروبــــيــــة 
ــــلــــــة، وذلـــــــــــــك رغـــــــــــم املـــــســـــتـــــويـــــات  ــبــ ــ ــــقــ املــ
ــــايــــــرن  الــــــقــــــويــــــة الـــــــتـــــــي يـــــقـــــدمـــــهـــــا مــــــــع بــ

ميونيخ خال هذا املوسم.
وقــــــال بــــرهــــوف يف تــصــريــحــات 
ملـــــــجـــــــلـــــــة »كـــــــــيـــــــــكـــــــــر« بــــــــــشــــــــــأن إمــــــكــــــانــــــيــــــة 
استدعاء مولر للمنتخب مجدداً، 
من قبل املدير الفني يواخيم لوف، 
إن األخــــــــــــــر أقــــــــفــــــــل الـــــــــبـــــــــاب نـــــهـــــائـــــيـــــاً، 
وأوضــــــــــــــــــــح: »إنـــــــــنـــــــــي ســـــعـــــيـــــد لــــلــــغــــايــــة 
باملستويات التي يقدمها توماس، 
لــكــن يــواخــيــم كــــان قـــد أعـــلـــن قــــراره 

بوضوح«.
وكـــــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــــت بــــــــــطــــــــــولــــــــــة 
كـــــــــأس األمـــــــــــم األوروبــــــــيــــــــة 
»يــــــــورو 2020«، املــــقــــررة 

يف 12 دولـــة أوروبـــيـــة، 
قد تأجلت إىل العام 

املــــــــــــــقــــــــــــــبــــــــــــــل، بــــــســــــبــــــب 
أزمة وباء فروس 
كـــــــــورونـــــــــا املــــســــتــــجــــد 

)كوفيد-19(.
وكــــــــان يــــواخــــيــــم لــــوف 

قد أعلن، العام املايض، نهاية 
مـــــــــــــشـــــــــــــوار الـــــــــــــثـــــــــــــايث مـــــــــــولـــــــــــر ومـــــــــاتـــــــــس 
هـــــــومـــــــيـــــــلـــــــز وجـــــــــــــــــــــــروم بــــــــواتــــــــيــــــــنــــــــغ مــــع 

املنتخب.

ويف فــــرايــــر املـــــــايض، قـــــال لـــوف 
إن احتمالية عودة مولر للمنتخب 
ســـتـــكـــون ضــعــيــفــة، طـــاملـــا أن العــبــي 
املــــــــنــــــــتــــــــخــــــــب الـــــــــحـــــــــالـــــــــيـــــــــن يــــــتــــــمــــــتــــــعــــــون 
بــــــالــــــجــــــاهــــــزيــــــة. وقــــــــــــــال بـــــــــرهـــــــــوف إنــــــه 
ــــذ قـــــــــــراراً  ـــــخــ ـــقــــبــــل أن لـــــــــوف اتـ يـــــجـــــب تـ
صــعــبــاً، وقـــد أبـــدى ثــقــتــه بالاعبن 
الــــشــــبــــان. ويــــقــــدم مــــولــــر )30 عــــامــــاً( 
مستويات جيدة مع بايرن ميونيخ 
حــالــيــاً، وقـــد ســجــل لــلــفــريــق سبعة 
أهــداف وصنع 18 هدفاً خال هذا 
املــــــــــــــــــــوســــــــــــــــــــم يف الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوري األملــــــــــــــــــــــــــاين 

)بوندسليغا(.
برلين À أ.ف.ب

دعوات لمستخدمي 
اإلنترنت بالتوقف عن التنّمر 

بعد انتحار مصارعة شابة

مدرب ألمانيا يقفل الباب 
 أمام عودة مولر

ً
نهائيا

بطل المالكمة المعتزل 
فلويد مايويذر. À غيتي

المصارعة اليابانية الشابة المنتحرة هانا كيمورا. À من المصدر

مولر يقدم 
مستويات مميزة 

هذا الموسم مع 
البايرن. À أ.ف.ب

حميد نعمان ود.ب.أ À دبي
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كمامات 
عىل الرغم من التحذيرات من خطورة هذا 

السلوك، مازال البعض يلقي بالقفازات 
والكمامات املستخدمة يف مواقف السيارات، 
أو يف الشارع، األمر الذي يستدعي مضاعفة 

العقوبات عىل مرتكبي هذه املخالفة.

حصص
دعا أولياء أمور طلبة إىل إنهاء العام 

الدرايس لطالب الصفوف النهائية بمدارس 
املناهج األجنبية )األمرييك والربيطاين(، حيث 
تصر معظم املدارس عىل تقديم حصص عن 

بعد، عىل الرغم أن املنهج تم تدريسه 
بالكامل.  

اتصاالت
طالب مقيم انتهت إقامته وهو خارج الدولة 

شركة »اتصاالت« بتمديد فرتة السماح له 
باستقبال املكاملات والرسائل، بعد أن قطعت 
الشركة الخدمات عنه بسبب انتهاء اإلقامة، 
وأعرب املشرتك عن أمله يف استجابة الشركة 
له وملن لديه املشكلة نفسها إىل حني عودتهم 

للدولة.

بقاالت 
أبدى سكان يف عجمان استياءهم من 

تصرفات عمال التوصيل الذين يعملون 
بالبقاالت، وتؤكد عدم اكرتاثهم باإلجراءات 

االحرتازية وال يلتزمون بها، مثل ارتداء 
الكمامة بطريقة غري صحيحة، أو عدم ارتداء 

القفازات.

انتخابات  
توقع رياضيون يف اتحادات ألعاب فردية 

تأجيل انتخابات االتحادات، التي كان من 
املتوقع إقامتها هذا العام، إىل العام املقبل، 

بسبب عدم الجاهزية.

قفازات 
بدأ منفذ بيع كبري يف أبوظبي بيع عبوات 

القفازات من جديد من نوعية معينة بعد 
انقطاع ألكرث من شهرين، لكن بسعر يزيد 

بنسبة 94% عىل السعر السابق.

ليتوانيا تظهر االمتنان 
لشعبها بـ 400 عرض 

موسيقي

عـــــــزفـــــــت مـــــــئـــــــات الــــــــفــــــــرق املـــــوســـــيـــــقـــــيـــــة يف 
شوارع ليتوانيا، أول من أمس، لرفع 
مــــــعــــــنــــــويــــــات الـــــــســـــــكـــــــان بــــــعــــــدمــــــا رفـــــعـــــت 
ــــلـــــطـــــات الـــــحـــــظـــــر عـــــــى الـــتـــجـــمـــعـــات  الـــــسـ
الــــعــــامــــة بــــعــــد أشـــــهـــــر مــــــن فـــــــرض حـــالـــة 

الطوارئ ملكافحة وباء كوفيد-19. 
مــــــن األوركــــــــســــــــرا الــــعــــســــكــــريــــة إىل 
املغنني الشعبيني، قــّدمــت نحو 400 
فرقة عروضاً مدتها 15 دقيقة يف مدن 
وبــــــلــــــدات يف أنـــــحـــــاء الـــــبـــــاد الــــتــــي تــضــم 
2.8 مــلــيــون شــخــص يف مــبــادرة رعتها 

الحكومة. 
وذّكرت تلك املشاهد الفرحة بما 
يــســمــى »ثــــــورة الـــغـــنـــاء« الـــتـــي ســاعــدت 
لــــــيــــــتــــــوانــــــيــــــا ودول الــــــبــــــلــــــطــــــيــــــق األخـــــــــــــرى 
ــــا والتــــــــفــــــــيــــــــا عـــــــــى الــــــــتــــــــحــــــــرر مــــن  ــ ــيـ ــ ــ ــــونـ ــ ــتـ ــ ــ إسـ

االتـــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــــاد الــــــــــــــســــــــــــــوفــــــــــــــيــــــــــــــيــــــــــــــتــــــــــــــي. وقــــــــــــــــــــــال 
مـــــوديـــــســـــتـــــاس بـــــــاركـــــــاوســـــــكـــــــاس، قــــائــــد 
أوركسرا فيلنيوس سانت كريستوفر 
تشامرب، إنه كان يريد أن ينشر بعض 
الـــــــــــــــتـــــــــــــــفـــــــــــــــاؤل عــــــــــــــــرب أربـــــــــــــــــــــــــــع مـــــــــقـــــــــطـــــــــوعـــــــــات 
مـــوســـيـــقـــيـــة كـــاســـيـــكـــيـــة عــــزفــــت يف حــي 

األعمال بالعاصمة. 
وأضــــاف أمــــام عــشــرات املــتــفــرجــني 
ــــا عــــــــزفــــــــت األوركــــــــــــــســــــــــــــرا قــــطــــعــــة  ـــــدمـــ ـــــعــ بــ
مــــوســــيــــقــــيــــة ملــــــــوتــــــــســــــــارت: »إن أعـــــضـــــاء 
فرقتنا سعداء جداً اللتقائهم مجدداً 
والــــــــعــــــــزف مــــــــعــــــــاً.. نــــــريــــــد أن نــــشــــاركــــكــــم 
ســــــعــــــادتــــــنــــــا ألن املــــــوســــــيــــــقــــــى هــــــــي دواء 

للروح«. 
بينما قالت أونــا كريمينيكني )57 
عاماً( املقيمة يف فيلنيوس إن »الحفل 

القصري حّسن مزاجي. أشعر بتحّسن 
كبري فعاً«. 

ورفـــعـــت لــيــتــوانــيــا مــعــظــم الــقــيــود 
االجــتــمــاعــيــة والــتــجــاريــة الــتــي فــرضــتــهــا 
منذ منتصف مــارس املــايض للحد من 

انتشار فريوس كورونا املستجد. 
وأعــــــــــطــــــــــت الــــــــحــــــــكــــــــومــــــــة، أول مــــن 
أمـــــــس، الـــــضـــــوء األخـــــضـــــر لــلــتــجــمــعــات 
الـــعـــامـــة الـــتـــي تـــضـــم مـــا يـــصـــل إىل 300 

شخص. 
وقــــــالــــــت الــــحــــكــــومــــة إن الــــحــــفــــات 
املوسيقية تهدف إىل »إظــهــار االمتنان 
للشعب الــلــيــتــواين لــجــهــوده الناجحة 
يف الـــــتـــــغـــــلـــــب عــــــــى املــــــــوجــــــــة األوىل مـــن 

)كوفيد-19(«.
فيلنيوس À أ.ف.ب

العازفون نشروا 
األمل والتفاؤل في 
الشوارع والساحات.

تــمــكــن طـــاقـــم عــمــل الـــجـــزء الـــثـــاين من 
فـــــــــيـــــــــلـــــــــم أفــــــــــــــــــاتــــــــــــــــــار مــــــــــــــــن الــــــــــــــــــدخــــــــــــــــــول إىل 
نيوزيلندا، بعد استغال ثغرة تتيح 

لألجانب عبور الحدود.
ونـــشـــر املــنــتــج جــــون النـــــداو صـــورة 
لـــوصـــول طــاقــم الــعــمــل عـــى صفحته 
ــــــع »إنـــــــســـــــتـــــــغـــــــرام« ملـــــشـــــاركـــــة  ــــوقـ ــ عــــــــى مـ
الــصــور، وكــتــب أسفلها »لــقــد وصلنا 
إىل نــيــوزيــلــنــدا. اآلن تــبــدأ فـــرة حجرنا 

الصحي ملدة 14 يوماً«.
وقــــالــــت رئـــيـــســـة وزراء نــيــوزيــلــنــدا 
جاسيندا أرديــرن يف مؤتمر صحايف، 
أمـــــــس، إن طــــاقــــم عـــمـــل الـــفـــيـــلـــم أّجـــــر 
فندقاً صغرياً يف ولينغتون، مضيفة 
أن الــحــكــومــة »وافــقــت عــى دخولهم 

الباد«.
ــــافـــــت أن الـــحـــكـــومـــة اتـــخـــذت  وأضـ
إجــــــــــــــــــــــــــــراءات لـــــــضـــــــمـــــــان ســـــــــامـــــــــة طــــــاقــــــم 
ــــر  ــ ــــجـ ــ ــــحـ ــ الـــــــــعـــــــــمـــــــــل ومــــــــتــــــــابــــــــعــــــــتــــــــهــــــــم يف الـ

الصحي.

ووصــــــــــــــفــــــــــــــت رابــــــــــــــطــــــــــــــة نــــــــيــــــــوزيــــــــلــــــــنــــــــدا 
لـــلـــهـــجـــرة واالســــتــــثــــمــــار هـــــذا االســـتـــثـــنـــاء 

بأنه غري عادل.
وقــــــــــــــــــــال رئـــــــــــيـــــــــــس الـــــــــــرابـــــــــــطـــــــــــة جـــــــــون 
رانـــــــســـــــون إن هـــــنـــــاك 60 ألــــــــف مـــهـــاجـــر 
يحملون تصاريح عمل ســاريــة، ولم 

يتمكنوا من دخول نيوزيلندا.

وأضـــــاف »كـــثـــريون اســتــقــالــوا من 
وظائفهم، وباعوا منازلهم وكانوا يف 
انتظار السفر إىل نيوزيلندا«، مشرياً 
إىل أن الـــــشـــــركـــــات ســــعــــت لـــلـــحـــصـــول 
عى موافقات إلدخال العمال لكنها 

لم تحصل عى موافقات.
ولينغتون À د.ب.أ

الحكومة وافقت على دخول صناع الفيلم 27% من الشركاء يرون أن العالقات قد تتضرر

طاقم »أفاتار 2« يصل 
إلى نيوزيلندا بـ »ثغرة«

في ألمانيا.. اإلغالق يضع آالف 
الزيجات بخطر

سكيك
sekeek@emaratalyoum.com

يمكن إرسال سكيك على »واتس أب« رقم 

 0٥022٩٩٥٥١
 بصورة حال توافرها.

ً
مرفقا

نعتذر عن عدم نشر مالحظات القراء
غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

بعد جهود التغلب على 
الموجة األولى من »كورونا«

أوركسترا عسكرية وفرق 
متنوعة ومغنون شعبيون 

شاركوا في العروض. À أ.ف.ب

عـــــــــى مــــــــــــــدار األشـــــــــهـــــــــر املــــــــاضــــــــيــــــــة، قـــى 
مايني األزواج يف أنحاء العالم وقتاً 
طــــويــــاً مــــع بـــعـــضـــهـــم بـــعـــضـــاً أكــــــر مــن 
املــعــتــاد، يف ظــل تفيش وبـــاء كــورونــا، 
ما وضع ضغطاً كبرياً عى العاقات 

املنزلية.
ويف أملانيا، أظهر استطاع للرأي 
أجرته وكالة »بارشيب« اإللكرونية، 
يـــــشـــــعـــــرون  مـــــــــن األزواج ال   %27 أن 
بالثقة مما إذا كانت العاقة ستنجو 

من األزمة دون ضرر.
ــــارة الـــــعـــــاقـــــات  ــــتـــــشـ وتــــعــــتــــقــــد مـــــسـ
األسرية آن - مارلينه هانينغ، أنه من 
املـــهـــم أن نــفــهــم كــيــف وصــلــنــا إىل هــذا 
الـــــــــــــــوضـــــــــــــــع. وأضـــــــــــــــــافـــــــــــــــــت: »أجــــــــســــــــامــــــــنــــــــا 
ــــر مــــثــــل  ــــلــــــخــــــطــ وعـــــــقـــــــولـــــــنـــــــا مــــــســــــتــــــعــــــدة لــ
الــــــقــــــتــــــال أو الـــــــــــهـــــــــــروب«، مــــضــــيــــفــــة أن 
الفرار لم يكن ممكناً خال األسابيع 

األخرية.
وتـــابـــعـــت هـــانـــيـــنـــغ: »هــــنــــاك خــطــر 

أن يـــــــــبـــــــــدأ املـــــــــــــــــرء يف أن يــــــــــــــرى شـــــريـــــكـــــه 
كعدو«.

وأكــــــــــــــــــــدت بــــــــــــاربــــــــــــرا لــــــــوبــــــــيــــــــش، مــــن 
رابطة املعالجني النفسيني يف أملانيا، 
أهمية أال يــأخــذ الــشــريــكــان كــل كلمة 

تردد بينهما بمعناها الحريف. 

ويـــــــــجـــــــــب الـــــــبـــــــحـــــــث عـــــــــــن مــــــشــــــاريــــــع 
مــــشــــركــــة يـــمـــكـــن أن يـــفـــعـــلـــهـــا الـــثـــنـــايئ 
مـــعـــاً، غـــري أن الــــخــــرباء يــعــتــقــدون أنــه 
مــن املــهــم أيــضــاً للغاية خلق مساحة 

شخصية وحمايتها.
برلين À د.ب.أ

يجب البحث عن مشاريع مشتركة وخلق مساحة شخصية وحمايتها. 
 Àأرشيفية

مشهد من الجزء األول من »أفاتار«. À أرشيفية
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SMS: 5125SMS: 5071
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نشرتي سيارات 
جميع أنواع السيارات املستعملة واملدعومة

بأفضل األسعار ...
)١٤-٤(    05٤552005٤

نشرتي سيارات
جميع أنواع السيارات املستعملة واملدعومة 

والسكراب - نقدا ...
)3-26(    0588896607

GXR تويوتا برادو
موديل : V6 - 20١9 - رقم ١

املوتر بحالة الوكالة - نظيف جدا
بدون صبغ أو حوادث 
قطعت : ١00000 كم 

السعر : ١٣0000 درهم 
)5-١8(     0505٤٤٤026

 LX570 مطلوب لكزس
موديل : 20١4 & 20١5

)5-١2(    050١222٤83

GXR مطلوب الندكروزر
 V6 & V8 - 2020  : موديل

زيرو - للتصدير
)5-١2(     0506590722

تويوتا كامري
موديل : 2007 - خليجي - يف عجمان 

السعر : ١2000 درهم »قابل للتفاوض«
)5-6(    0503022050

خدمات سيارات
تبديل زيت احملرك ، البطارية ، السفايف

نأتيك أينما كنت ...
)5-١0(   0505١8٤55١-0505١8٤66١

C180 مرسيدس
موديل : 20١2 - أملانية الصنع - اللون : أبيض

فحص املركبة خارج الوكالة 
السعر : ٣2000 درهم »قابل للتفاوض«

)٤-22(    05550١8580

لكزس ٥٧٠ 
موديل : ٢٠١٧ - تشيكات الوكالة 

اللون : أبيض - للجادين فقط 
قطعت : ٢٤٠٠٠ كم 

السعر : ٣٠٠٠٠٠ درهم »نهائي«
)6-3(    97١50٤9999١3

تويوتا سيينا
موديل : 20١5 - 7 ركاب 

اللون : أسود - للجادين فقط
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

رقمني مميزين إتصاالت
للبيع ...

 0582١0١0١0 & 050٣2١١١١١
)6-٤(     056550١50١

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

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 أرض
املوقع : الصناعية ، أم القيوين

املساحة من : ٤٣٠٠٠ قدم٢ 
السعر : ٣٠ درهم للقدم٢ »فقط« 

)6-3(     05277777١٤

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

للبيع بيت
شعبي ، بالبدع ، عدد : 4 غرف ، ٣٣00 قدم

تصريح ٣ فلل متالصقه ، التخطيط جاهز
قريب من شارع السطوة
مؤجر : ١٣5000 درهم 

السعر : 2.7 مليون درهم »نهائي« 
التواصل بالواتس آب علي ...

)6-٤(     97١528233387

للبيع أرض
سكني ، جتاري  ، أرضي + ٥ طوابق 

منطقة السلمة ، املساحة : ١٠٠٠٠ قدم٢ 
السعر : ٧٠٠٠٠٠ درهم 

)6-3(     05277777١٤

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

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

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

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

للبيع فيال 
يف أم سقيم ، قريبة من البحر 

5 غرف ، مؤثثة بالكامل 
السعر : ١4 مليون درهم 

)5-22(    97١528702833

للبيع فيال 
بالرفاعة اجلديدة ، برأس اخليمة ، من املالك 

)6-5(    0507١6٤666

للبيع فلل
سوبر ديلوكس ، تشطيب راقي ، يف عجمان 

)6-٤(     97١503627667

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

مطلوب فيال 
أو بيت عربي قدمي ، يف منطقة القوز ١ ، بدبي

بسعر مناسب ، ميتنع الوسطاء ، من املالك مباشرة 
)5-2٤(     050755٤٤٤8

للبيع أرض 
بند الشبا ٤ ، مبوقع مميزجدا ، ١٥٠٠٠ قدم 

السعر : ٤.٥ مليون درهم
)6-8(    97١5030١0566

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 
)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 

)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 أرض 
سكنية ، ١2000 قدم : 2.6 مليون درهم

وفيال دورين : ٣ مليون درهم
)3-25(     0555559556

مطلوب أرض
من املالك ، سكنية ، جتارية ، صناعية ، بدبي

بسعر مناسب ، ميتنع الوسطاء
تصريح رقم : ٣49١6

)3-20(     97١5030١0566

للبيع أرض
يف الورقاء ، بدبي ، املساحة ١٣000 قدم

تصريح سكني فيال ، تصريح اإلعالن : ٣0602
)3-22(     0585299999

للبيع مشروع
تقدمي ضيافة جلميع املناسبات
)3-2١(     0562088007

للبيع فيال 
بالورقاء 2 ، 5 غرف ، جملسني ، ١2000 قدم

)3-2١(    97١5028١0١20

لإليجار معرض
للسيارات ، يف رأس اخلور ، للجادين 

)3-2١(     0527707١١١

للبيع فيال
طابقني ، 5 غرف + صالة + جملس  

يف املويهات ، عجمان
السعر : ١.٣60 مليون درهم

)3-2١(      050١7٤6050

سكن مشرتك
للفتيات ، يف دبي ، عند مرتو القيادة ، شامل

)١-٤7(    0502500023

مقاوالت
تصميم وبناء ، بأسعار ممتازة

جلميع املشاريع ...
)6-5(    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

)6-5(    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 ...
)5-١0(   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

مطلوب شريك
وكفيل ، ملركز ألصحاب الهمم والتوحد

برخصة إستثنائية ...
)6-٤(     05٤37078١7

مطلوب شريك 
ومستثمر ملوقع وتطبيق مشهور أطلق عام ٢٠١8 

لتوفري خدمات توصيل طلبات املطاعم أونالين 
وطلبات البقاالت يف دولة اإلمارات وذلك لتوسيع 

أعمال التطبيق يف الدولة ...
)6-2(    97١5592٤57١6

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 كافة التسهيالت 

)3-١٤(     0506588853

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
سورية ، خربة بالطباعة وإستقبال بآمر 
جتيد اللغة اإلجنليزية واحلاسوب ، بدبي

)6-5(    0553١33589

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

رجاء اإلتصال على ...
)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
مستشار قانوين ، مصري مقيم ، خربة 6 سنوات 

بالدولة ، إجنليزي ، يطلب عمل مناسب 
)3-١١(    05030٤٤352

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 

رجاء اإلتصال على ...
)3-١3(    0556555١06

طلب عمل
مدير خدمات مؤسسية وموارد بشرية ، خربة أكرث 

من ١0 سنوات بالدولة ، متوفر للعمل ، بدوام كامل 
أو جزئي ...

)3-8(    97١55550888١

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
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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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5071
ا�ع�ن الملون

أرسل رسالة نصية على الرقم

ً
(يوم واحد) : 20 درهما

5125
ا�ع�ن العادي 

أرسل رسالة نصية على الرقم

ً
(ث�ثة أيام) : 35 درهما

مبوب

 ُيضاعف 
ً
 للرسالة (في حال زيادة عدد أحرف الرسالة على 70 حرفا

ً
بحد أقصى 70 حرفا

 وكذلك ا�رقام).
ً
 بأن المسافة بين الكلمات تعد حرفا

ً
مبلغ ا�قتطاع علما

يمكنكم استالم النسخة الرقمية »PDF« عبر االشتراك في خدمة الوتس أب   
0562193009قسم بتسجيل الرقم وأرسل كلمة »إشتراك« الي الرقم التالي 
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