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مصباح أمين À  رأس الخيمة
وجيه السباعي À دبي

قــــــــــــــال كـــــــــبـــــــــار مــــــــواطــــــــنــــــــن يف اإلمــــــــــــــــــــارات 
ــــيـــــة إن الــــتــــطــــبــــيــــقــــات الــــذكــــيــــة  ــــالـ الـــــشـــــمـ
ُتـــــــعـــــــيـــــــق دفـــــــعـــــــهـــــــم فــــــــــواتــــــــــر الــــــكــــــهــــــربــــــاء 
واملـــــــاء، وقــــالــــوا إنـــهـــم يــعــتــمــدون عــى 
أبــــــنــــــائــــــهــــــم وأقـــــــــاربـــــــــهـــــــــم الســـــتـــــخـــــدامـــــهـــــا 
لـــــتـــــفـــــادي قـــــطـــــع الــــــخــــــدمــــــة، مـــطـــالـــبـــن 
الــــهــــيــــئــــة االتــــــحــــــاديــــــة لــــلــــكــــهــــربــــاء واملــــــــاء 
بـــإيـــجـــاد حـــلـــول بــديــلــة عـــن الــخــدمــات 
الــذكــيــة وذهــابــهــم إىل مــكــاتــب الهيئة 
لــــــــــــــــــدفــــــــــــــــــع الــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــواتــــــــــــــــــــــر، كـــــــــــــــونـــــــــــــــهـــــــــــــــم ال 
يــــســــتــــطــــيــــعــــون الــــــــخــــــــروج مـــــــن املــــــنــــــزل، 

نظراً إىل حالتهم الصحية.
واقـــرح عضو باملجلس الوطني 
أن يــــتــــم تـــحـــصـــيـــل الـــــفـــــواتـــــر مـــــن كـــبـــار 
املــــواطــــنــــن كـــــل ســـتـــة أشـــــهـــــر، حـــتـــى ال 
يضطروا للحضور شهرياً إىل مكاتب 

الهيئة.

وقــــال ســالــم عــــاوي )67 ســنــة(، 
مـــــــــــن كــــــــــبــــــــــار املـــــــــــواطـــــــــــنـــــــــــن، إنـــــــــــــــه يــــســــكــــن 
بمفرده يف بيته يف غليلة شمال إمارة 
ــــــة، وإنـــــــــــــــه ال يــــســــتــــطــــيــــع  ــــمـ ــ ــيـ ــ ــ ــــخـ ــ رأس الـ
الـــذهـــاب شــهــريــاً إىل مــكــتــب الــهــيــئــة أو 
الـــتـــعـــامـــل مــــع األجــــهــــزة الـــذكـــيـــة لــدفــع 
فــواتــر الــكــهــربــاء واملــــاء. وتــابــع أن ابــن 
عـــــــــمـــــــــه يـــــــعـــــــمـــــــل يف أبـــــــــــوظـــــــــــبـــــــــــي، ويـــــــــــــأيت 
لـــزيـــارتـــه يف أوقــــــات مـــتـــفـــاوتـــة، ويــقــوم 
بخدمته ومساعدته يف دفع الفواتر.
مـــــــــــن جــــــــانــــــــبــــــــهــــــــا، أكـــــــــــــــــــدت الـــــهـــــيـــــئـــــة 
االتحادية للكهرباء واملاء أنها تؤجل 
قطع الخدمة يف حاالت عدم السداد 
حـــتـــى خـــمـــس فــــواتــــر أو تــــجــــاوز الــحــد 
االئتماين للحساب، وال يتم القطع 
الــــــــــفــــــــــعــــــــــي إال بــــــــــعــــــــــد الـــــــــــــتـــــــــــــواصـــــــــــــل مـــــع 
املــــــــســــــــتــــــــهــــــــلــــــــك مـــــــــــــــن خــــــــــــــــــــال االتـــــــــــــصـــــــــــــال 
الــــــــهــــــــاتــــــــفــــــــي املــــــــــبــــــــــاشــــــــــر، واإلشـــــــــــــــعـــــــــــــــارات 
ــــيـــــة الــــــتــــــي تـــــتـــــم مـــــــن قـــــبـــــل فــــريــــق  الـــــخـــــطـ

مختص بهذا األمر.

»الموارد البشرية االتحادية«: 
77.5 ألف موظف زاروا بوابة 

م الذكي«
ّ
»التعل

تدابير وقائية 
لمنظومة العمل 
الحكومي تصّدت

 لـ »كورونا«

٤
5 أندية تعود إلى 
التدريبات اليوم.. 
ومطالب بتطبيق 

دقيق 
لـ »البروتوكول« 

خليفة الرميثي: 
أراهن في 

مشوار »الراب 
اإلماراتي« على 

مسبار األمل ينطلقالعالمية

١٥ يوليو ٢٠٢٠

أيــــــــــــــــــــام
٠٤

»االتحادية للكهرباء« تؤكد تأجيل الدفع 5 أشهر

جائحة »كورونا« أسهمت في تغيير نمط تفكيرهم

كبار مواطنين يعجزون عن سداد فواتير الكهرباء 
 ويطالبون ببديل

ً
إلكترونيا

»االتحادية للكهرباء« تعتمد على التصنيف االئتماني لمتعامليها في إجراءات القطع. À اإلمارات اليوم

تخّصصات الصحة والذكاء االصطناعي 
تتصّدر اختيارات خريجي الثانوية

أظهرت اختيارات طلبة الثانوية العامة 
للتخصصات الجامعية، وجــود إقبال 
كــبــر عــى تخصصات الــرعــايــة الصحية 
ــــبـــــطـــــة  ــــرتـ ــــة املـ ــيــ ــ ــــنــــــدســ ــــهــ والــــــتــــــخــــــصــــــصــــــات الــ
بعلوم الروبوت والذكاء االصطناعي.

ــيــــــوم« أن  ــ وأكــــــــد طـــلـــبـــة لــــــــــ»اإلمـــــــــارات الــ
جائحة »كورونا« دفعتهم إىل إعادة 
تـــقـــيـــيـــم رغــــبــــاتــــهــــم الــــجــــامــــعــــيــــة وطــــــرق 
اخـــــــتـــــــيـــــــار تـــــخـــــصـــــصـــــاتـــــهـــــم، وشــــجــــعــــت 
غـــــــــالـــــــــبـــــــــيـــــــــتـــــــــهـــــــــم عـــــــــــــــــى الــــــــــــــتــــــــــــــوجــــــــــــــه نــــــحــــــو 
التخصصات الرقمية، وربط اختيار 
الـــرنـــامـــج الـــجـــامـــعـــي بــخــطــط الـــدولـــة 
ــــيـــــاجـــــات الـــوظـــيـــفـــيـــة  ــــتـ الـــتـــنـــمـــويـــة واالحـ
لـــــســـــوق الــــعــــمــــل املــــحــــلــــيــــة والــــعــــاملــــيــــة، 
مشرين إىل أن الجائحة أسهمت يف 
تــــــغــــــيــــــر نـــــــمـــــــط تــــــفــــــكــــــرهــــــم لــــتــــخــــصــــص 
املــــــــــــســــــــــــتــــــــــــقــــــــــــبــــــــــــل، ووجــــــــــــــهــــــــــــــتــــــــــــــهــــــــــــــم نـــــــحـــــــو 
التخصصات الــتــي لعبت دوراً كبراً 
يف نــــجــــاح الــــــدولــــــة يف الــــســــيــــطــــرة عــى 

األزمة العاملية.
وعـــزا مختصون يف اإلرشــــاد األكــاديــمــي 
إقـــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــال الــــــــــــطــــــــــــلــــــــــــبــــــــــــة عـــــــــــــــــــــى االلــــــــــــــتــــــــــــــحــــــــــــــاق 
بتخصصات الطب والعلوم الصحية، 
والـــــــــــــتـــــــــــــخـــــــــــــصـــــــــــــصـــــــــــــات الــــــــــــهــــــــــــنــــــــــــدســــــــــــيــــــــــــة غـــــــر 
ــــهـــــم، بــعــد  ــــيـ الــــتــــقــــلــــيــــديــــة، إىل زيـــــــــــادة وعـ

ظـــــــهـــــــور جــــــائــــــحــــــة »كــــــــــــــورونــــــــــــــا«، وتـــــــحـــــــّول 
الــــــحــــــيــــــاة بــــشــــكــــل كـــــبـــــر نـــــحـــــو الـــــخـــــدمـــــات 

الرقمية.

عمرو بيومي À أبوظبي

محمد الرفاعي À الشارقة

أّكــــــــــد أصــــــحــــــاب مـــــحـــــال عــــــطــــــارة أن 
الــــــــــــخــــــــــــوف مــــــــــــن فـــــــــــــــــــروس كــــــــــورونــــــــــا 
أسهم يف رواج منتجات عشبية، 
مثل الــبــان والــحــبــة الــســوداء واملــر 
ــيــــنــــا  والـــــزنـــــجـــــبـــــيـــــل والـــــــحـــــــرمـــــــل والــــكــ
والشيح والسمسم والكركم، إذ 
دفع كثرين إىل تجربة كل ما هو 
مـــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــاح لــــــــــــــــتــــــــــــــــجــــــــــــــــّنــــــــــــــــب اإلصـــــــــــــــــــــــابـــــــــــــــــــــــة 
ــــة  ــ ــــاعـ ــ ــنـ ــ ــ بــــــــــــــالــــــــــــــفــــــــــــــروس، وزيــــــــــــــــــــــــــــــــادة مـ

أجسامهم.
مـــــــــعـــــــــظـــــــــم  أن  وأضــــــــــــــــــــــــــــــــــافــــــــــــــــــــــــــــــــــوا 
املستهلكن كــانــوا يــحــمــلــون صــور 

أعـــــــــــــــشـــــــــــــــاب، ألنـــــــــــهـــــــــــم ال يــــــــعــــــــرفــــــــون 
أسماءها.

وأكـــــــــــــــــــــد مـــــــســـــــتـــــــهـــــــلـــــــكـــــــون أنـــــــهـــــــم 
شـــاهـــدوا وصــفــات وخــلــطــات عى 

مواقع التواصل االجتماعي.
يف املـــقـــابـــل، حـــــّذر طــبــيــب مــن 
املــبــالــغــة يف اســتــخــدام األعــشــاب، 
مــوضــحــاً أن بــعــضــهــا يــحــتــوي عى 

مواد تسّبب الحساسية.
وأكــــــــد عــــــدم وجــــــــود دراســــــــات 
حول فوائد الوصفات التي ترّوج 

لها مواقع التواصل.

زيادة اإلقبال على محال 
 عن وصفات 

ً
العطارة بحثا

»تقوية المناعة«

»سويس ري«: 
اإلمارات أكبر أسواق 

 
ً
التأمين عربيا
في ٢٠١9

أسعار الذهب تدعم 
 
ً
تجارة السبائك بيعا

وشراًء
 للتوسع في برامج العلوم الصحية. À أرشيفية

ً
ذ خططا

ّ
كليات التقنية تنف

عضو في »الوطني« 
يقترح تحصيل فواتير كبار 
المواطنين كل 6 أشهر، 

ووضع حل عاجل إلى حين 
إيجاد حلول دائمة.

»االتحادية للكهرباء«: 
ال يتم القطع الفعلي 

 بعد التواصل 
ّ

للخدمة إال
مع المستهلك من خالل 

االتصال الهاتفي 
واإلشعارات الخطية. 
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https://www.emaratalyoum.com/life/four-sides/2020-07-11-1.1373336
https://www.emaratalyoum.com/sports/local/2020-07-11-1.1373232
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إصابة جديدة بفيروس كورونا.. 

و399 حالة شفاء

أجـــــرت وزارة الـــصـــحـــة ووقــــايــــة املــجــتــمــع 47 ألـــف 
فــــــــحــــــــص جــــــــــديــــــــــد لــــــــــــفــــــــــــروس كــــــــــــــورونــــــــــــــا املـــــســـــتـــــجـــــد 
)كــــــــوفــــــــيــــــــد-19(، أســــهــــمــــت يف الــــكــــشــــف عــــــن 473 
إصـــــــــابـــــــــة ألشـــــــــخـــــــــاص مـــــــــن جـــــنـــــســـــيـــــات مــــخــــتــــلــــفــــة، 
جميعها حاالت مستقرة. وبذلك يبلغ مجموع 
الحاالت املسجلة يف الدولة 54 ألفاً و50 حالة. 
وأفـــــــــــــادت بــــأنــــهــــا تــــــواصــــــل تـــنـــفـــيـــذ خـــطـــتـــهـــا يف 
تــــوســــيــــع نـــــطـــــاق الـــــفـــــحـــــوص، بـــــهـــــدف االكــــتــــشــــاف 

املبكر، وحصر الحاالت املصابة واملخالطني لها 
ــــنــــــت عـــــــن وفــــــــــــاة مـــــصـــــابـــــني اثــــنــــني  ــلــ ــ وعــــــزلــــــهــــــم. وأعــ
بـــتـــداعـــيـــات اإلصــــابــــة، لــيــبــلــغ عــــدد الـــوفـــيـــات 330 
حـــالـــة وفـــــــاة. كـــمـــا أعـــلـــنـــت عــــن شـــفـــاء 399 حــالــة 
جـــديـــدة ملــصــابــني بـــالـــفـــروس، وتــعــافــيــهــم الــتــام 
مــــــــن أعــــــــــــــــراض املــــــــــــــــرض. وبــــــــذلــــــــك يـــــــكـــــــون مــــجــــمــــوع 

حاالت الشفاء 43 ألفاً و969 حالة.
أبوظبي ■ وام

أظــــــهــــــرت اخــــــتــــــيــــــارات طــــلــــبــــة »الــــثــــانــــويــــة 
الــعــامــة«، لــلــتــخــصــصــات الــجــامــعــيــة، 
إقـــبـــاالً كـــبـــراً عـــى تــخــصــصــات الــرعــايــة 
الــصــحــيــة، والــتــخــصــصــات الــهــنــدســيــة 
املــــرتــــبــــطــــة بــــعــــلــــوم الـــــــروبـــــــوت والـــــذكـــــاء 

االصطناعي.
وأكـــد الــطــلــبــة أن جــائــحــة كــورونــا 
دفـــعـــتـــهـــم إىل إعـــــــادة تــقــيــيــم رغــبــاتــهــم 
الــــــــــــــــجــــــــــــــــامــــــــــــــــعــــــــــــــــيــــــــــــــــة، وطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرق اخـــــــــــــتـــــــــــــيـــــــــــــار 
تــخــصــصــاتــهــم، وشــجــعــت معظمهم 
عـــــــــــــى الــــــــــتــــــــــوجــــــــــه نـــــــــحـــــــــو الــــــتــــــخــــــصــــــصــــــات 
ــــامــــــج  الــــــرقــــــمــــــيــــــة، وربـــــــــــــط اخــــــتــــــيــــــار الــــــرنــ
الــجــامــعــي بــخــطــط الــدولــة التنموية، 
واالحــــــــــتــــــــــيــــــــــاجــــــــــات الـــــــوظـــــــيـــــــفـــــــيـــــــة لــــــســــــوق 

العمل املحلية والعاملية.
يف املـــــــــــــقـــــــــــــابـــــــــــــل، عــــــــــــــــــــزا املــــــــخــــــــتــــــــصــــــــون 
باإلرشاد األكاديمي: محمد منتصر، 
ومريم حميد، وأيمن مسعد، إقبال 
ــــاق بـــتـــخـــصـــصـــات  ــــحــ ــتــ ــ الــــطــــلــــبــــة عــــــى االلــ
الــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــب والـــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــوم الــــــــــــصــــــــــــحــــــــــــيــــــــــــة، 
والـــــــــــتـــــــــــخـــــــــــصـــــــــــصـــــــــــات الــــــــــهــــــــــنــــــــــدســــــــــيــــــــــة غــــــر 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، إىل زيــــــــادة وعـــيـــهـــم، بــعــد 
ظهور جائحة كورونا، وتحول الحياة 
بشكل كبر نحو الخدمات الرقمية، 
مــــــــا دفـــــــــــع مـــــعـــــظـــــم الـــــطـــــلـــــبـــــة إىل تـــغـــيـــر 
رغــــــــــبــــــــــاتــــــــــهــــــــــم، واخــــــــــــتــــــــــــيــــــــــــار تــــــخــــــصــــــصــــــات 

جديدة.
ــــــون أن  ــــويـ ــ ــــربـ ــ ــــــون تـ ــــــؤولـ ــــــسـ وأكــــــــــــد مـ
»كــورونــا« دفــع الجامعات إىل إعــادة 
تقييم بــرامــجــهــا الــدراســيــة، وتــدشــني 
برامج جديدة تتماىش مع الحياة يف 
مــــــــــــــا بــــــــــعــــــــــد »كـــــــــــــــــــوفـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــد-19«، وتـــــــلـــــــبـــــــي 
اسرتاتيجية الدولة، والتغر السريع 

يف خرائط سوق العمل.
وتفصيالً، قال طلبة إن اإلرشاد 
األكــاديــمــي، الـــذي حــصــلــوا عليه منذ 
بـــــدء تــطــبــيــق الــتــعــلــيــم عــــن ُبــــْعــــد، ركـــز 
عـــــى تـــخـــصـــصـــات الــــصــــحــــة، والـــــذكـــــاء 
االصـــــــــطـــــــــنـــــــــاعـــــــــي، واألمــــــــــــــــــــــن الـــــــــــغـــــــــــذايئ، 

بشكل كبر.
وأكــــدت الــطــالــبــات: مــهــا حــســن، 
ونـــــــــــوف إبـــــــراهـــــــيـــــــم، ورقـــــــيـــــــة عــــبــــدالــــلــــه، 
ومحاسن السعدي، ورغد البلويش، 
أنــهــن أعــــدن الــتــفــكــر يف تخصصاتهن 
الجامعية، بعدما مّر العالم بأزمته 
الــــــــصــــــــحــــــــيــــــــة، الــــــــنــــــــاجــــــــمــــــــة عـــــــــــن انـــــــتـــــــشـــــــار 
فـــروس »كــوفــيــد-19«، مــشــرات إىل 

ــــاعـــــدة خـــــــراء  ــــمـــــسـ ــــفـــــن، بـ ــــتـــــشـ أنــــــهــــــن اكـ
اإلرشــــــــــاد األكـــــاديـــــمـــــي الـــــذيـــــن وفـــرتـــهـــم 
املؤسسات التعليمية، أن تخصصات 
الــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيـــة، وعـــلـــم األوبــــئــــة أو 
األتــــمــــتــــة والــــــذكــــــاء االصــــطــــنــــاعــــي، هــي 
ــــبـــــل، وأن ســـــوق  ــــقـ ــتـ ــ تـــــخـــــصـــــصـــــات املـــــسـ
العمل عى النطاقني املحيل والدويل 
ســيــعــتــمــد، خــــالل الـــســـنـــوات املــقــبــلــة، 
عــى هــذه التخصصات بشكل كبر، 
لــذا قــررن االخــتــيــار مــن بينها، حسب 
امليول الدراسية والقدرة عى النجاح 

والتفوق فيها. 
كـــــــــــــمـــــــــــــا أكــــــــــــــــــــــــد الـــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــالب: أحــــــــــمــــــــــد 
الحمادي، وزين املنصوري، ومحمد 
ســـــــعـــــــيـــــــد، ومــــــــــاجــــــــــد الـــــــــــريـــــــــــس، ووائـــــــــــــل 
ســــعــــد، أن جـــائـــحـــة كـــــورونـــــا أســهــمــت 
بــشــكــل كــبــر يف تــغــيــر نــمــط تفكرهم 
لتخصص املستقبل، ووجهتهم نحو 
تــــــخــــــصــــــصــــــات مـــــــثـــــــل الـــــــــطـــــــــب والــــــــــذكــــــــــاء 
االصطناعي، ألنها لعبت دوراً كبراً 
يف نـــــجـــــاح الـــــــدولـــــــة يف الــــســــيــــطــــرة عـــى 

األزمة العاملية.
يف املــــــــقــــــــابــــــــل، أعــــــلــــــنــــــت جـــــامـــــعـــــات 
إمــــاراتــــيــــة طـــرحـــهـــا مـــســـاقـــات تــعــلــيــمــيــة 
جــــــــــــــديــــــــــــــدة، تــــــــتــــــــمــــــــاىش مــــــــــــع مــــســــتــــقــــبــــل 
الـــتـــعـــلـــيـــم الــــعــــايل ملــــا ُبــــْعــــد »كـــــورونـــــا«، 
ــــر تــــخــــصــــصــــات تـــــخـــــدم قـــطـــاعـــات  وتــــــوفــ
الــــــــــــــــــذكــــــــــــــــــاء االصــــــــــــطــــــــــــنــــــــــــاعــــــــــــي واألتـــــــــــمـــــــــــتـــــــــــة 
ــــة الــــصــــحــــيــــة، مـــــشـــــرة إىل أن  ــــايــ ــــرعــ والــ
بــــوصــــلــــة ســـــــوق الــــعــــمــــل ســـتـــتـــجـــه نــحــو 
هــــذه الـــقـــطـــاعـــات بــشــكــل أكـــــر، خــالل 

الفرتة املقبلة.
وأكــــــــــدت كــــلــــيــــات الـــتـــقـــنـــيـــة الـــعـــلـــيـــا 
إعادة مراجعة الرامج والتخصصات 
األكـــــــــــــاديـــــــــــــمـــــــــــــيـــــــــــــة، بــــــــــمــــــــــا يــــــــتــــــــنــــــــاســــــــب مـــــع 
الوظائف التي يتوقع أن تشهد طلباً 
مـــــتـــــزايـــــداً بــــعــــد »كـــــــوفـــــــيـــــــد-19«، آخـــــذة 
ــــاعـــــات  ــــقـــــطـ بـــــعـــــني االعـــــــتـــــــبـــــــار طــــبــــيــــعــــة الـ

املــتــوقــع نــمــوهــا، واملــتــعــلــقــة بــمــجــاالت 
الــــــــعــــــــلــــــــوم الــــــصــــــحــــــيــــــة والـــــتـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــيـــــا 
والــتــقــنــيــات الــحــيــويــة املــرتــبــطــة بــاألمــن 
الــــــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــــــذايئ وعــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــوم الـــــــــكـــــــــمـــــــــبـــــــــيـــــــــوتـــــــــر 

واملعلومات واألبحاث التطبيقية.
وأكـــــــد مــــديــــر  الــــكــــلــــيــــات، الـــدكـــتـــور 
عــــبــــدالــــلــــطــــيــــف الـــــــشـــــــامـــــــي، أن أزمـــــــة 
»كــورونــا«  أوجــبــت تعزيز بنية تحتية 
متطورة يف النظام الصحي، وإحداث 
طفرة كبرة يف تطوير وتحديث قطاع 
الـــــــرعـــــــايـــــــة الـــــصـــــحـــــيـــــة عــــــــى املـــــســـــتـــــويـــــات 
كـــــــــــــافـــــــــــــة، مـــــــــــــشـــــــــــــراً إىل الــــــــــرتكــــــــــيــــــــــز عـــــى 
تــــــــــــــخــــــــــــــصــــــــــــــي: الـــــــــــــــتـــــــــــــــمـــــــــــــــريـــــــــــــــض، وطــــــــــــــب 

الطوارئ.
وقــــــــــال الـــــشـــــامـــــي إن »الــــكــــلــــيــــات 

ــــاً، عــــــى تــــنــــفــــيــــذ خـــطـــط  ــيــ ــ ــــالــ تــــعــــمــــل، حــ
للتوسع يف برامج العلوم الصحية«، 
ـــة لــــــــزيــــــــادة أعـــــــــداد  مــــــــؤكــــــــداً وضـــــــــع خـــــطــ
املـــــــلـــــــتـــــــحـــــــقـــــــني بـــــــتـــــــخـــــــصـــــــصـــــــات الـــــــعـــــــلـــــــوم 
الــصــحــيــة إىل 5000 طـــالـــب وطــالــبــة، 

خالل السنوات الخمس املقبلة. 
وتــــــــــــــابــــــــــــــع أن عــــــــــــــــــدد املـــــــلـــــــتـــــــحـــــــقـــــــني، 
حــالــيــاً، بــهــذه الــتــخــصــصــات يــصــل إىل 
2300 طالب وطالبة، يتوزعون عى 
ثـــــــــــمـــــــــــانـــــــــــيـــــــــــة تـــــــــــــخـــــــــــــصـــــــــــــصـــــــــــــات، تـــــــــشـــــــــمـــــــــل: 
التمريض، طب الطوارئ، الصيدلة، 
املــخــتــرات الــطــبــيــة، األشــعــة الطبية، 
أنـــظـــمـــة املـــعـــلـــومـــات الـــصـــحـــيـــة، عــلــوم 

البيطرة، والخدمة االجتماعية.
وكــــشــــفــــت جــــامــــعــــة أبــــوظــــبــــي عــن 

إضـــافـــة ثـــالثـــة بـــرامـــج جـــديـــدة يف كــلــيــة 
ــــــدأ تــــدريــــســــهــــا  ــبـ ــ ــ الــــــعــــــلــــــوم الـــــصـــــحـــــيـــــة، يـ
اعـــتـــبـــاراً مـــن الــفــصــل الـــــــدرايس املــقــبــل. 
وهــــــــــــــي تـــــــــحـــــــــايك األزمـــــــــــــــــــــــات والــــــــــــكــــــــــــوارث 
واألوبـــــــــــــــــــــــــــئـــــــــــــــــــــــــــة، عــــــــــــــــــى غــــــــــــــــــــــــــــــرار فــــــــــــــــــروس 
»كوفيد-19«، وتشمل البكالوريوس 
ــــيـــــل املــــــخــــــتــــــرات الــــطــــبــــيــــة«،  ــــالـ يف: »تـــــحـ
»عـــلـــم الـــــوراثـــــة الـــجـــزيـــئـــيـــة والـــطـــبـــيـــة«، 

و»التغذية والحميات«. 
وتضاف الرامج الثالثة الجديدة 
إىل بــرنــامــَجــْي: »بــكــالــوريــوس العلوم 
يف الصحة الــعــامــة«، و»بــكــالــوريــوس 
الــــــــــــــــعــــــــــــــــلــــــــــــــــوم يف الــــــــــــبــــــــــــيــــــــــــئــــــــــــة والــــــــــــصــــــــــــحــــــــــــة 
والـــــســـــالمـــــة«، املـــطـــبـــقـــني يف الـــجـــامـــعـــة 

حالياً. 
وقــــــــــــــال نـــــــائـــــــب مـــــــديـــــــر الـــــجـــــامـــــعـــــة، 
الـــــــــروفـــــــــيـــــــــســـــــــور فـــــيـــــلـــــيـــــب هــــــــامــــــــيــــــــل، إن 
»الــــــــظــــــــروف الــــصــــحــــيــــة الــــحــــالــــيــــة تـــؤكـــد 
ــــيـــــل مــــــزيــــــد مـــــــن الــــعــــامــــلــــني  ــــأهـ ــيـــــة تـ ــ ــــمـ أهـ
بــــالــــقــــطــــاع الـــــصـــــحـــــي، إذ أصـــــبـــــح األمــــــر 

أكرث إلحاحاً«.
وأضــــــــــــــــــــاف أن جـــــــامـــــــعـــــــة أبــــــوظــــــبــــــي 
حـــــرصـــــت، مـــنـــذ إنـــــشـــــاء كـــلـــيـــة الـــعـــلـــوم 
الـــــصـــــحـــــيـــــة، عــــــــى رفــــــــــد ســــــــــوق الــــعــــمــــل 
بـــــكـــــفـــــاءات قـــــــــــادرة عــــــى دعــــــــم الــــقــــطــــاع 

عى مختلف املستويات.
وكشفت جامعة زايد عن عزمها 
ــــة بـــــــــــرامـــــــــــج مـــــاجـــــســـــتـــــر  ــ ــــــسـ ــــمـ ــ إطــــــــــــــــــالق خـ
جــــــديــــــدة يف الــــــعــــــام الـــــــــــــدرايس املــــقــــبــــل، 
ملـــــــــواكـــــــــبـــــــــة مــــــتــــــطــــــلــــــبــــــات ســـــــــــــــوق الـــــعـــــمـــــل 
ــــاربـــــة انــــتــــشــــار فـــــروس  ــــتـــــغـــــرة، وملـــــحـ املـ
كـــــــــــــورونـــــــــــــا املـــــــســـــــتـــــــجـــــــد )كــــــــــــوفــــــــــــيــــــــــــد-19(، 
تــــــــــــشــــــــــــمــــــــــــل: مــــــــــاجــــــــــســــــــــتــــــــــر يف الــــــــصــــــــحــــــــة 
العامة، والتغذية، واإلرشـــاد وعلم 
الـــــــــــــــــنـــــــــــــــــفـــــــــــــــــس، والــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــوم الـــــــــبـــــــــيـــــــــئـــــــــيـــــــــة 
واالستدامة، إضافة إىل ماجستر يف 
الـــتـــحـــول الـــرقـــمـــي ونـــظـــم املــعــلــومــات، 
مــشــرة إىل أن الــرامــج الــخــمــســة قيد 

اإلعداد حالياً.
وقـــــــــــــــــــال نــــــــــائــــــــــب مــــــــــديــــــــــر الــــــجــــــامــــــعــــــة 
املشارك رئيس الشؤون األكاديمية، 
الدكتور ناجي وكيم: »لدينا، ضمن 
الـــتـــخـــصـــصـــات الــــجــــديــــدة، تــخــصــصــان 
متعلقان بــالــعــلــوم الــصــحــيــة ملواجهة 
األوبـــــئـــــة يف املـــســـتـــقـــبـــل: )مـــاجـــســـتـــر يف 
الــــــــصــــــــحــــــــة الــــــــــعــــــــــامــــــــــة، ومــــــــاجــــــــســــــــتــــــــر يف 
اإلرشــــــــاد وعـــلـــم الــــنــــفــــس(. إضــــافــــة إىل 
ــــيــــــد إدارة الــــــجــــــامــــــعــــــة،  ــــعــ ــــتــ ذلـــــــــــــــــك، ســ
ــــاً، طــــــــرح بـــــرنـــــامـــــج املــــاجــــســــتــــر يف  ــبــ ــ ــــريــ قــ

إدارة الرعاية الصحية«.
وأضـــــــــاف وكــــيــــم أن جـــامـــعـــة زايـــــد 
تــقــدم املــشــورة املهنية املــبــكــرة للطالب 
الـــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــدد، مــــــــــــــــــن أجــــــــــــــــــــــــل تــــــــوجــــــــيــــــــهــــــــهــــــــم 
ومــــــــــــــــــســــــــــــــــــاعــــــــــــــــــدتــــــــــــــــــهــــــــــــــــــم عـــــــــــــــــــــــــــى اخـــــــــــــــتـــــــــــــــيـــــــــــــــار 
ــــهـــــم  ــــاتـ ــــيـ الـــــــتـــــــخـــــــصـــــــصـــــــات املـــــــنـــــــاســـــــبـــــــة لـــــحـ

ومستقبلهم املهني.
مـــن جــانــبــه، قــــال مـــديـــر األســــواق 
الــــــنــــــاشــــــئــــــة لــــــشــــــركــــــة »أوتــــــــــوديــــــــــســــــــــك«، 
ــــيـــــات الـــــهـــــنـــــدســـــة، لـــــؤي  ــــتـــــوفـــــر بـــــرمـــــجـ لـ
دهمش، إن 47% من أنشطة العمل 
يف اإلمــــــــــــــــــــــــــارات مــــــــعــــــــّرضــــــــة ألن تــــصــــبــــح 
مـــــــؤتـــــــمـــــــتـــــــة، وفــــــــــقــــــــــاً لــــــــــــدراســــــــــــة أجـــــــــراهـــــــــا 

املنتدى االقتصادي العاملي.
وأضـــــــــــــــــــــــــــــــــــاف: »قــــــــــــــــــــــــــــــدرت دراســـــــــــــــــــــــــة، 
ــــنــــــزي أن 800  ــيــ ــ ــــاكــ أجــــــرتــــــهــــــا شـــــــركـــــــة مــ
مليون شخص عى مستوى العالم، 
قــــــد يـــــضـــــطـــــرون لــــلــــعــــثــــور عــــــى وظــــائــــف 
جــــديــــدة بـــحـــلـــول عـــــام 2030، بــســبــب 

زيادة انتشار األتمتة«.
وشــــــــــرح أن »املـــــخـــــطـــــط الــــــــــــــوارد يف 
)أهــــــداف اإلمـــــــارات 2071( يــســعــى إىل 
تــــطــــويــــر اقـــــتـــــصـــــاد مـــــتـــــنـــــوع، قـــــائـــــم عـــى 
ــــتـــــصـــــاد  املــــــعــــــرفــــــة، واالبـــــــتـــــــعـــــــاد عـــــــن االقـ
الذي يهيمن عليه عادًة قطاع النفط. 
وســـتـــدعـــم هــــــذا الـــتـــوجـــه ســلــســلــة مــن 
االسرتاتيجيات والتقنيات الجديدة، 
مـــــــــــــــــثـــــــــــــــــل: الــــــــــــــــــــــــذكــــــــــــــــــــــــاء االصــــــــــــــطــــــــــــــنــــــــــــــاعــــــــــــــي، 

والروبوتات، واألتمتة«. 
وأضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف: »ســــــــــــــــــيــــــــــــــــــكــــــــــــــــــون أحـــــــــــــــد 
املـــــــتـــــــطـــــــلـــــــبـــــــات الــــــــرئــــــــيــــــــســــــــة لــــــــنــــــــجــــــــاح هــــــــذا 
ــــتــــــحــــــول تــــغــــيــــر طـــــــــرق الــــتــــعــــلــــيــــم، مـــا  الــ
ــــيـــــوم ســـيـــحـــتـــاجـــون  يـــعـــنـــي أن طــــــالب الـ
إىل أدوات مختلفة، ونوع جديد من 
املــعــرفــة واملـــهـــارات الــتــي مــن شــأنــهــا أن 
تـــمـــكـــنـــهـــم مـــــن الــــنــــجــــاح يف املـــســـتـــقـــبـــل، 
حـــيـــث ســـيـــكـــون االعــــتــــمــــاد الـــكـــبـــر عــى 

التكنولوجيا أمراً ال مفر منه«.

جامعة زايد تعتزم إطالق 5 برامج 
ماجستير جديدة. ■أرشيفية

عمرو بيومي ■ أبوظبي

خريجو »الثانوية العامة« يختارون »تخصصات المستقبل«
الجامعات تتوسع في برامج العلوم الصحية والذكاء االصطناعي واألمن الغذائي

عقلية منفتحة 
أكد مدير األسواق الناشئة 

لشركة »أوتوديسك«، لتوفير 
برمجيات الهندسة، لؤي 

دهمش، أن »طرق التعلم 
التقليدية، التي تعتمد على 

الحفظ والتكرار لم تعد 
مفيدة. وسيتعين على 

الطالب والمؤسسات 
م 

ّ
التعليمية اعتماد نهج )التعل
عبر التنفيذ(، إلعداد الشباب 

لمكان العمل والوظائف في 
المستقبل«.

وشدد على أنه يتعين على 
االختصاصيين، في مجال 

 
ً
التعليم، تحويل تركيزهم بعيدا

عن تعليم الطالب المهارات 
الالزمة ألداء وظيفة أو دور 

 من ذلك، 
ً
معين. وبدال

عليهم أن يطوروا عقلية 
منفتحة لدى الطالب، تتيح 
ق، 

ّ
لهم التفكير بشكل خال

وحل المشكالت بفاعلية.

ناجي وكيم:عبداللطيف الشامسي:

»أزمة )كورونا( أوجبت 
تعزيز بنية تحتية 

متطورة في النظام 
الصحي« .

»جامعة زايد تساعد 
الطالب على اختيار 
التخصص المناسب 

للمستقبل«.
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وجيه السباعي À دبي
مصباح أمين À رأس الخيمة

أكـــــــــــــد كــــــــبــــــــار مــــــــواطــــــــنــــــــن يف اإلمـــــــــــــــــــارات 
الــــشــــمــــالــــيــــة أن الــــتــــطــــبــــيــــقــــات الــــذكــــيــــة 
ــــاء  ــــربـ ــــهـ ــــكـ ــــيـــــق دفـــــعـــــهـــــم لــــــفــــــواتــــــر الـ تـــــعـ
واملـــــاء، وقـــالـــوا إنــهــم يــعــتــمــدون عىل 
ــــتـــــخـــــدامـــــهـــــا  ــــهــــــم وأقــــــــاربــــــــهــــــــم السـ ــــائــ ــنــ ــ أبــ
ــــفـــــادي قــــطــــع الـــــخـــــدمـــــة، مـــطـــالـــبـــن  ــــتـ لـ
ــــة لــــلــــكــــهــــربــــاء واملـــــــاء  ــــاديــ الــــهــــيــــئــــة االتــــــحــ
بــإيــجــاد حــلــول بــديــلــة عـــن الــخــدمــات 
الذكية وذهابهم إىل مكاتب الهيئة 
لــــــــــــــــــدفــــــــــــــــــع الـــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــواتـــــــــــــــــــــر، كــــــــــــــونــــــــــــــهــــــــــــــم ال 
يـــســـتـــطـــيـــعـــون الـــــــخـــــــروج مــــــن املـــــنـــــزل، 

نظراً لحالتهم الصحية.
واقــــــرح عــضــو بــاملــجــلــس الـــوطـــنـــي أن 
ــــار  ــــبــ ــــيــــــل الـــــــــفـــــــــواتـــــــــر مــــــــــن كــ يـــــــتـــــــم تــــــحــــــصــ
املــــواطــــنــــن كــــل ســـتـــة أشــــهــــر، حـــتـــى ال 
يضطروا للحضور شهرياً إىل مكاتب 
الـــــــــــهـــــــــــيـــــــــــئـــــــــــة، فـــــــــيـــــــــمـــــــــا أكـــــــــــــــــــــــــــدت الـــــــهـــــــيـــــــئـــــــة 
االتحادية للكهرباء واملاء أنها تؤجل 
قـــــــــطـــــــــع الـــــــــــخـــــــــــدمـــــــــــة يف حــــــــــــــــــــــاالت عـــــــــدم 
السداد حتى خمس فواتر أو تجاوز 

الحد االئتماين للحساب. 
ــــالـــــم عــــــاوي  وتــــفــــصــــيــــاً، قـــــــال سـ
)67 ســنــة(، مــن كــبــار املــواطــنــن، إنــه 
ــــفــــــرده يف بــــيــــتــــه يف غـــلـــيـــلـــة  ــــمــ يــــســــكــــن بــ
شــمــال إمــــارة رأس الــخــيــمــة، وإنـــه ال 
يستطيع الــذهــاب شــهــريــاً إىل مكتب 
الـــــهـــــيـــــئـــــة أو الــــــتــــــعــــــامــــــل مـــــــــع األجـــــــهـــــــزة 
الذكية لدفع فواتر الكهرباء واملاء. 
وتـــــــــــــــابـــــــــــــــع أن ابــــــــــــــــــــن عــــــــــمــــــــــه يـــــــــعـــــــــمـــــــــل يف 

أبــــوظــــبــــي، ويــــــــأيت لــــزيــــارتــــه يف أوقــــــات 
مـــــــــــــــتـــــــــــــــفـــــــــــــــاوتـــــــــــــــة، ويــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــوم بـــــــــخـــــــــدمـــــــــتـــــــــه 

ومساعدته يف دفع الفواتر.
وأوضح أنه عند غياب ابن عمه 
فـــــــــــرة طـــــــويـــــــلـــــــة، بـــــســـــبـــــب اإلجـــــــــــــــــــراءات 
االحرازية، تراكمت عليه الفواتر، 
مـــا جــعــلــه يـــذهـــب بــنــفــســه إىل مكتب 
الهيئة لدفعها، إال أنه وجد املكتب 
مــغــلــقــاً، نــظــراً لتطبيق نــظــام العمل 
»عــــــــــــــــــن ُبــــــــــــــــعــــــــــــــــد«، مــــــــــــــا دفــــــــــــعــــــــــــه لـــــطـــــلـــــب 
املـــســـاعـــدة مـــن آخـــريـــن لـــتـــفـــادي قــطــع 
الــــــــكــــــــهــــــــربــــــــاء حــــــــــــــال تــــــــــأخــــــــــره عــــــــــن دفـــــــع 

الفاتورة.
وأشـــــــــــــــــار إىل أنـــــــــــه عـــــــــىل الـــــجـــــهـــــات 
املــــخــــتــــصــــة إيــــــجــــــاد آلـــــيـــــة تــــســــاعــــد كـــبـــار 
املـــــــواطـــــــنـــــــن عـــــــىل دفــــــــــع فـــــــواتـــــــرهـــــــم يف 
ــــاً أنـــــــــه ال يـــجـــيـــد  ــــهــــــم، خــــــصــــــوصــ ــــازلــ ــــنــ مــ
اســتــخــدام الــتــطــبــيــقــات الــذكــيــة، وأن 

الــهــاتــف الــــذي يــســتــخــدمــه ال يــتــجــاوز 
سعره 50 درهماً، مضيفاً أن معظم 
كبار املواطنن من أصحاب األمراض 
املــــزمــــنــــة وغــــــر قـــــادريـــــن عـــــىل الــــذهــــاب 
إىل مـــكـــاتـــب الـــهـــيـــئـــة أو الـــتـــعـــامـــل مــع 

األجهزة والتطبيقات الذكية.
وقــال املــواطــن، راشــد الشحي، 
ــــمــــــم،  ــــهــ إن خــــــالــــــتــــــه مـــــــــن أصـــــــــحـــــــــاب الــ
وتـــــــــســـــــــكـــــــــن بـــــــــرفـــــــــقـــــــــة الـــــــــــــخـــــــــــــادمـــــــــــــة، وال 
تــــــــــســــــــــتــــــــــطــــــــــيــــــــــع دفــــــــــــــــــــــــــع فــــــــــــــــــواتــــــــــــــــــرهــــــــــــــــــا إال 
بمساعدته عندما يعود إىل زيارتها 
وتفّقد احتياجاتها، الفتاً إىل أنــه يف 
حــــال تـــأخـــر عـــن زيـــارتـــهـــا فــــرة طــويــلــة 
بــــــــســــــــبــــــــب الـــــــــــعـــــــــــمـــــــــــل، يـــــــــخـــــــــى تـــــــــراكـــــــــم 

الفواتر وقطع الخدمة.
وأوضــــــــــــــــــــــــــــح أنـــــــــــــــــــه يـــــــنـــــــبـــــــغـــــــي تـــــــوفـــــــر 
ــــنــــــن  ــــار املــــــواطــ ــــبــ ــــكــ خــــــــدمــــــــات مـــــنـــــزلـــــيـــــة لــ
تـــــســـــاعـــــدهـــــم عــــــــىل دفــــــــــع فــــــواتــــــرهــــــم، 

والــــــتــــــواصــــــل مــــعــــهــــم وزيــــــارتــــــهــــــم قـــبـــل 
قــطــع الــخــدمــات عــنــهــم، لــلــتــأكــد من 
ــيـــــة والــــصــــحــــيــــة،  ــ ــــاعـ ــــمـ ــتـ ــ حــــالــــتــــهــــم االجـ
الفتاً إىل أنه يساعد خالته من خال 
هـــاتـــفـــه املــــحــــمــــول، إال أنــــــه قـــــد يــتــأخــر 
ــــاتـــــورة، نــــظــــراً لــضــغــوط  عــــن دفـــــع الـــــفـ
الــــــــعــــــــمــــــــل، مــــــــــا قــــــــــد يــــــعــــــرضــــــهــــــا لــــقــــطــــع 

الكهرباء واملاء.
ورأى املــــواطــــن، يـــوســـف عــبــيــد، 
مـــــــــن كـــــــبـــــــار املـــــــــواطـــــــــنـــــــــن، أنـــــــــــه يـــنـــبـــغـــي 
مــــعــــامــــلــــة كــــــبــــــار املــــــواطــــــنــــــن مـــعـــامـــلـــة 
خــــــــــــــاصــــــــــــــة عـــــــــــنـــــــــــد تـــــــــــقـــــــــــديـــــــــــم خـــــــــــدمـــــــــــات 
تـــحـــصـــيـــل فــــــواتــــــر الـــــكـــــهـــــربـــــاء واملـــــــــاء، 
خـــــصـــــوصـــــاً أن الــــتــــطــــبــــيــــقــــات الــــذكــــيــــة 
تقف عائقاً أمامهم يف دفع الفواتر 

الخدمية.
وأضـــــــــــــــــــاف أن تــــــــــأخــــــــــره عــــــــــن دفـــــــع 
الــــفــــاتــــورة، نـــظـــراً لـــعـــدم خـــروجـــه مــن 
ــــه يــــعــــاين  ــ ــــونـ ــ املــــــــنــــــــزل فــــــــــرة طــــــويــــــلــــــة، كـ
الــــــــــســــــــــكــــــــــري، قـــــــــــد يــــــــــــــــــؤدي إىل تــــــــراكــــــــم 
الـــــــــــفـــــــــــواتـــــــــــر وقـــــــــــطـــــــــــع الــــــــــخــــــــــدمــــــــــة عـــــــنـــــــه. 
ــــتـــــم تــــحــــصــــيــــل الـــــفـــــواتـــــر  واقـــــــــــــرح أن يـ
ــــريــــــق مــــــوظــــــف الـــهـــيـــئـــة  شـــــهـــــريـــــاً عـــــــن طــ

لقراءة العداد.
واقـــــرح عــضــو املــجــلــس الــوطــنــي 
االتـــحـــادي، ســعــيــد راشــــد الــعــابــدي، 
يف حــــديــــث لـــــــــ»اإلمــــــــارات الــــــيــــــوم«، أن 
ــــار  ــــبــ ــــيــــــل الـــــــــفـــــــــواتـــــــــر مــــــــــن كــ يـــــــتـــــــم تــــــحــــــصــ
املــــواطــــنــــن كــــل ســـتـــة أشــــهــــر، حـــتـــى ال 
يضطروا للحضور شهرياً إىل مكاتب 
الـــهـــيـــئـــة، أو الـــبـــحـــث عـــــن شـــخـــص مــا 
ملـــســـاعـــدتـــهـــم عــــىل دفـــــع الــــفــــواتــــر عــر 

التطبيقات الذكية. 
وعـــــــــــــــــّلـــــــــــــــــق مــــــــــــــديــــــــــــــر عــــــــــــــــــــــام الـــــــهـــــــيـــــــئـــــــة 
االتـــحـــاديـــة لــلــكــهــربــاء واملـــــــاء، مــحــمــد 
ــــــات الــــتــــي  ــــــدمـ ــــــخـ صـــــــالـــــــح، بــــــــــأن أبــــــــــــرز الـ
تقدمها الهيئة لفئة كبار املواطنن، 
يـــتـــمـــثـــل يف تـــأجـــيـــل قـــطـــع الــــخــــدمــــة يف 
حــــــــاالت عـــــــدم الــــــســــــداد حــــتــــى خــمــس 
ــــمــــــاين  ــتــ ــ فــــــــواتــــــــر أو تــــــــجــــــــاوز الـــــــحـــــــد االئــ
لـــلـــحـــســـاب، وال يـــتـــم الـــقـــطـــع الــفــعــي 
إال بــعــد الــتــواصــل مــع املستهلك من 
خـــــــــــــــــــــــــــــــــال االتـــــــــــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــــــــال الـــــــــــــــهـــــــــــــــاتـــــــــــــــفـــــــــــــــي، 
واإلشــــعــــارات الــخــطــيــة الــتــي تــتــم من 

قبل فريق مختص.
وأوضـــــــح أن الـــخـــدمـــة ال تــقــتــصــر 
عىل فئة كبار املواطنن، وإنما تمتد 
لتشمل أصــحــاب الــهــمــم املــواطــنــن، 
ــــة املــــــزمــــــنــــــة، الــــتــــي  ــيــ ــ والـــــــــحـــــــــاالت املــــــرضــ
تتطلب اســتــمــراريــة خــدمــة الكهرباء 
لكل من املواطنن واملقيمن عىل حٍد 
ســــــــــــــــــــــــــــواء، وأصــــــــــــــــحــــــــــــــــاب الـــــــــحـــــــــســـــــــابـــــــــات 
ــــة الـــــــشـــــــؤون  ــــاقــ ــــطــ ــــة لــــحــــمــــلــــة بــ ــــعــ ــــابــ ــتــ ــ الــ
االجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة املــــــعــــــتــــــمــــــدة مـــــــــن وزارة 
تــــنــــمــــيــــة املـــــجـــــتـــــمـــــع، شـــــريـــــطـــــة أن يـــتـــم 
تقديم طلب لاستفادة من الخدمة 
عر منافذ الهيئة أو مركز االتصال.

»االتحادية للكهرباء«: قطع الخدمة بعد التوقف عن سداد 5 أشهر

عيق دفعنا فواتير الكهرباء 
ُ
كبار مواطنين: التطبيقات الذكية ت

ونطالب ببديل  

تجاوز سقف 
االئتمان

قال مدير عام الهيئة 
االتحادية للكهرباء والماء، 

محمد صالح، إن الهيئة 
تعتمد على التصنيف 

االئتماني لمتعامليها في 
إجراءات القطع، أي مدى 

التزام المتعامل بالسداد 
المبكر للفاتورة الشهرية 

بعد تجاوزها سقف 
االئتمان المعتمد لدى 

الهيئة، الذي يبلغ 1000 
درهم، وليس فقط 

المبالغ المستحقة على 
حساب المتعامل، حيث 

 ما تتم مراعاة تأخر 
ً
دائما

المتعامل في السداد بناًء 
على التصنيف المذكور، 

ويمكن باالستناد إليه أن 
يتم تأجيل القطع فترة قد 
تصل إلى ثالثة أشهر بعد 

تجاوز سقف االئتمان.

 بعد 
ّ

»التحادية للكهرباء«: ل يتم القطع الفعلي للخدمة إل
التواصل مع المستهلك. À من المصدر 

أشرف جمال À أبوظبي

ــــمــــــوارد  ــــلــ أكـــــــــــــدت الـــــهـــــيـــــئـــــة االتــــــــحــــــــاديــــــــة لــ
الــــــبــــــشــــــريــــــة الـــــحـــــكـــــومـــــيـــــة أنـــــــهـــــــا اتــــــخــــــذت 
ــــيـــــة  ــــائـ أربــــــــعــــــــة إجــــــــــــــــــــراءات أو تــــــــدابــــــــر وقـ
ــــتـــــصـــــدي ألزمــــــة  رئــــيــــســــة أســــهــــمــــت يف الـ
»كــــورونــــا«، وتــقــويــض تــداعــيــاتــهــا عىل 
مــنــظــومــة الــعــمــل الــحــكــومــيــة، أهــمــهــا 
إعــــداد دلــيــل لتنظيم آلــيــة الــعــمــل عن 
ُبعد يف الحكومة االتحادية، وتدشن 
خــدمــة تسجيل الــحــضــور واالنــصــراف 
ملــــــــــــوظــــــــــــفــــــــــــي الــــــــــــحــــــــــــكــــــــــــومــــــــــــة االتــــــــــــــحــــــــــــــاديــــــــــــــة 
ــــاً، أثـــــنـــــاء الــــعــــمــــل عـــــن ُبــــعــــد،  ــيـ ــ ــــكـــــرونـ إلـ

وذلك من خال تطبيقها الذيك.
ــــوابــــــة  وأشــــــــــــــــــارت الـــــهـــــيـــــئـــــة إىل أن بــ
الــــــــــتــــــــــعــــــــــّلــــــــــم اإللـــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــروين الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــيـــــــة 
»املــــــــــــــــــــــــــــــــــــورد«، شـــــــــــهـــــــــــدت خــــــــــــــــال الـــــــــفـــــــــرة 
ــــيـــــة تـــــفـــــاعـــــاً وإقـــــــبـــــــاالً كــــبــــريــــن مــن  املـــــاضـ
قبل موظفي الحكومة االتحادية، إذ 
بـــلـــغ عـــــدد زوارهــــــــا نـــحـــو 77 ألــــفــــاً و500 
مـــــوظـــــف، مــــنــــذ إطــــاقــــهــــا نــــهــــايــــة 2019 

وحتى بداية شهر يونيو املايض.
وتـــــــــــــفـــــــــــــصـــــــــــــيـــــــــــــاً، أفــــــــــــــــــــــــــــــــادت الـــــــهـــــــيـــــــئـــــــة 
االتــــــــــــــــــحــــــــــــــــــاديــــــــــــــــــة لــــــــــــــــلــــــــــــــــمــــــــــــــــوارد الـــــــــبـــــــــشـــــــــريـــــــــة 
الحكومية بــأن األوضــــاع الــتــي فرضها 
وبـــــــــــــــــــــــــــاء »كــــــــــــــــــــــــورونــــــــــــــــــــــــا« املــــــــــســــــــــتــــــــــجــــــــــد عــــــىل 
ــــاملــــــي واملــــــــحــــــــي، كــــانــــت  ــــعــ املـــــســـــتـــــويـــــن الــ

دافعاً التخاذ الهيئة سلسلة خطوات 
اســتــبــاقــيــة وإجــــــــراءات احــــرازيــــة، كــان 
لــــــهــــــا أكــــــــــــر األثـــــــــــــــر يف حــــــمــــــايــــــة مــــوظــــفــــي 
الــــــــــحــــــــــكــــــــــومــــــــــة االتـــــــــــــــحـــــــــــــــاديـــــــــــــــة، وضــــــــــمــــــــــان 

اســــــــــــتــــــــــــمــــــــــــراريــــــــــــة األعـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــال، وتــــــــقــــــــديــــــــم 
ــتــــــوى الــــــــــــــــــوزارات  ــ الـــــــخـــــــدمـــــــات عــــــــىل مــــــســ
والـــــــجـــــــهـــــــات االتــــــــحــــــــاديــــــــة، ضـــــمـــــن بـــيـــئـــة 

عمل آمنة وسليمة.

وذكــــــرت الــهــيــئــة أن أبـــــرز الــجــهــود 
التي اتخذتها يف شأن التصدي ألزمة 
»كــــورونــــا«، وتــقــويــض تــداعــيــاتــهــا عىل 
مــنــظــومــة الــعــمــل الــحــكــومــيــة، تمثلت 

ــــا  ــــهـ ــــيــــــســــــة، أولـ يف أربـــــــعـــــــة إجـــــــــــــــــراءات رئــ
إعــــداد دلــيــل لتنظيم آلــيــة الــعــمــل عن 
ُبعد يف الحكومة االتــحــاديــة، والثاين 
ــــيــــــم اإلرشــــــــــــــــــــــــــــــادات اإلجـــــــــــرائـــــــــــيـــــــــــة يف  ــــمــ ــــعــ تــ
الظروف الطارئة، بالتعاون مع وزارة 
شــــؤون مــجــلــس الــــــوزراء، وتـــوفـــر كل 
خدماتها ملوظفي الحكومة االتحادية 
وجـــمـــهـــور املـــتـــعـــامـــلـــن إلــــكــــرونــــيــــاً، عــر 
نظام إدارة معلومات املوارد البشرية 
يف الــــحــــكــــومــــة االتـــــحـــــاديـــــة »بـــــيـــــانـــــايت«، 
ــــام  ــــظــ ــــئـــــة، ونــ ــــيـ ــــلـــــهـ والـــــتـــــطـــــبـــــيـــــق الـــــــــــــذيك لـ
إسعاد املتعاملن، إضافة إىل تدشن 
خــدمــة تسجيل الــحــضــور واالنــصــراف 
ملــــــــــــوظــــــــــــفــــــــــــي الــــــــــــحــــــــــــكــــــــــــومــــــــــــة االتــــــــــــــحــــــــــــــاديــــــــــــــة 
ــــاً، أثـــــنـــــاء الــــعــــمــــل عـــــن ُبــــعــــد،  ــيـ ــ ــــكـــــرونـ إلـ
وذلـــــــــــك مـــــــن خـــــــــال تـــطـــبـــيـــقـــهـــا الـــــــــذيك، 
ــــلــــــســــــات  وأخـــــــــــــــــــــــراً إطـــــــــــــــــاق خـــــــــدمـــــــــة الــــــجــ
االفـــــراضـــــيـــــة عـــــر بـــــوابـــــة »املـــــــــــــــورد«، مــا 
مّكن موظفي الحكومة االتحادية من 
حـــضـــور الــــــورش والــــــــدورات الــتــدريــبــيــة 

التي تعقدها عر بوابة »املورد«.
وأوضـــحـــت أن جــائــحــة »كـــورونـــا« 
ــــار يف  ــــمــ ــثــ ــ ــتــ ــ أظـــــــهـــــــرت الــــــحــــــاجــــــة إىل االســ
ــــــن وتـــــــــطـــــــــويـــــــــر املـــــــــــــــــــــــــوارد الــــــبــــــشــــــريــــــة  ــــكـ ــ ــــمـ ــ تـ
ــــهـــــا، وهـــو  الـــحـــكـــومـــيـــة، وتـــنـــمـــيـــة قـــــدراتـ
ــــئــــــة، إذ  ــيــ ــ ــــهــ األمـــــــــــــر الـــــــــــــذي تــــنــــبــــهــــت لــــــــه الــ
ــــبـــــادرة بــــوابــــة الــتــعــّلــم  أطـــلـــقـــت أخـــــــراً مـ

اإللــــــــكــــــــروين يف الــــحــــكــــومــــة االتـــــحـــــاديـــــة 
»املـــــــــــــورد«، الــــتــــي لـــعـــبـــت دوراً بــــــــــارزاً يف 
ــــــر خــــــــدمــــــــات الـــــــتـــــــدريـــــــب والــــتــــعــــلــــم  ــــوفـ ــ تـ
اإللـــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــروين ملــــــــــــوظــــــــــــفــــــــــــي الـــــــــحـــــــــكـــــــــومـــــــــة 
االتـــحـــاديـــة. وذكـــــرت أن بـــوابـــة الــتــعــّلــم 
اإللكروين الحكومية، شهدت خال 
الــفــرة املــاضــيــة تــفــاعــاً وإقــبــاالً كبرين 
مــــــــــــــــــــــن قـــــــــــــــبـــــــــــــــل مـــــــــــــــوظـــــــــــــــفـــــــــــــــي الـــــــــــحـــــــــــكـــــــــــومـــــــــــة 
االتحادية، إذ بلغ عدد زوارها نحو 77 
ألـــــــفـــــــاً و500 مـــــــوظـــــــف، مـــــنـــــذ إطــــاقــــهــــا 
نـــــــهـــــــايـــــــة 2019 وحـــــــــتـــــــــى بــــــــــدايــــــــــة يـــــونـــــيـــــو 

املايض.
 ووفــــقــــاً لــلــهــيــئــة، تـــهـــدف »املــــــورد« 
إىل خــــــــــــــدمــــــــــــــة مــــــــــــوظــــــــــــفــــــــــــي الـــــــــحـــــــــكـــــــــومـــــــــة 
االتـــــــــــــــحـــــــــــــــاديـــــــــــــــة، وتــــــــنــــــــمــــــــيــــــــة مــــــــهــــــــاراتــــــــهــــــــم 
الــــســــلــــوكــــيــــة والــــتــــخــــصــــصــــيــــة، وتـــقـــديـــم 
بــــــرامــــــج ودورات تــــدريــــبــــيــــة إلــــكــــرونــــيــــة 
عـــامـــة وتـــخـــصـــصـــيـــة، مـــجـــانـــيـــة وأخـــــرى 

بأسعار تفضيلية.
وأوضــــــــــــــحــــــــــــــت الـــــــهـــــــيـــــــئـــــــة أن بــــــــوابــــــــة 
الـــــــتـــــــعـــــــلـــــــم اإللـــــــــــــــكـــــــــــــــروين يف الــــــحــــــكــــــومــــــة 
االتحادية »املورد« تشكل بدياً مهماً 
لــــطــــرق الــــتــــدريــــب والـــتـــعـــّلـــم الــتــقــلــيــديــة 
القائمة عىل الحضور الفعي للورش 
والــــدورات التدريبية، والــتــواصــل بن 
املــــــــــــــــــــــدرب واملـــــــــــتـــــــــــدربـــــــــــن الــــــــبــــــــاحــــــــثــــــــن عــــن 

املعرفة.

م الذكي«
ّ
»الموارد البشرية االتحادية«: 77.5 ألف موظف زاروا بوابة »التعل

تدابير وقائية 
لمنظومة العمل الحكومي 

تصّدت لـ »كورونا«

 4
أتمتة الخدمات الحكومية 

أشارت الهيئة االتحادية للموارد البشرية 
الحكومية إلى أن الدولة استفادت من األزمة 

الراهنة، في تسريع وتيرة أتمتة الخدمات 
الحكومية، وإتاحتها للمتعاملين عبر القنوات 

 خالل فترة اإلغالق، 
ً
اإللكترونية، خصوصا

وتطبيقها لنظام العمل عن ُبعد، مبينة أن 
تجربة الحكومة في تطبيق »العمل عن ُبعد« 

تستحق اإلشادة والتعميم، إذ إنها بدأت 
 في بعض الجهات 

ً
تطبيق هذا النظام تجريبيا

االتحادية، منذ عام 2017، وعلى وظائف 
محددة، وتبلورت التجربة بشكل أكبر، وأصبحت 

 مع اعتماد مجلس الوزراء نظام 
ً
أكثر نضجا

العمل عن ُبعد في الحكومة االتحادية في 
الظروف الطبيعية، حيث سيصبح هذا النمط 

أحد أنماط العمل الرئيسة، التي أقرها المشّرع 
في الحكومة االتحادية.

اإلجراءات الحترازية كان لها أكبر األثر في حماية موظفي الحكومة التحادية. À  اإلمارات اليوم

عضو في »الوطني« يقترح 
تحصيل فواتير كبار المواطنين 

كل 6 أشهر.
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أكد أصحاب محال عطارة أن الخوف 
مــــــن فـــــــــروس كــــــورونــــــا أســـــهـــــم يف رواج 
مــنــتــجــات عــشــبــيــة، مــثــل الـــبـــان والــحــبــة 
الـــــســـــوداء واملـــــــر والـــزنـــجـــبـــيـــل والـــحـــرمـــل 
والكينا والشيح والسمسم والكركم، 
إذ دفــــع كــثــريــن إىل تــجــربــة كـــل مـــا هو 
مــــــتــــــاح لــــتــــجــــنــــب اإلصـــــــــابـــــــــة بــــــــــه، وزيــــــــــــادة 

مناعة أجسامهم.
وقـــــــــالـــــــــوا لـــــــــــــــ»اإلمــــــــــــــارات الـــــــــيـــــــــوم« إن 
زيــــــــــــــــــادة اإلقـــــــــــبـــــــــــال عـــــــــى هــــــــــــذه املـــــنـــــتـــــجـــــات 
أســهــمــت يف رفــــع أســـعـــارهـــا، مــشــريــن 
إىل وجــود وصــفــات تقليدية وأعشاب 
تزيد مناعة الجسم، وتحارب الزكام، 
فــــــــضــــــــاً عــــــــــن اســـــــتـــــــخـــــــدامـــــــهـــــــا يف تــــعــــقــــيــــم 

املنازل.
وأضـــــافـــــوا أن مــعــظــم املــســتــهــلــكــن 
كــانــوا يحملون صــور أعــشــاب ألنهم ال 

يعرفون أسماءها.
وأكــــد مــســتــهــلــكــون أنــهــم شــاهــدوا 
وصـــــــــــــــفـــــــــــــــات وخــــــــــــلــــــــــــطــــــــــــات عـــــــــــــــى مــــــــــواقــــــــــع 
الــــتــــواصــــل االجــــتــــمــــاعــــي، ولـــــجـــــأوا إلــيــهــا 

لتقوية مناعة أجسامهم.
وقالوا إن هذه األعشاب ال تضر، 

وتقوي الجهاز املناعي.
يف املــــــــــــقــــــــــــابــــــــــــل، حـــــــــــــــــذر طــــــــبــــــــيــــــــب مـــــن 
املـــــــبـــــــالـــــــغـــــــة يف اســـــــــتـــــــــخـــــــــدام األعــــــــــشــــــــــاب، 
موضحاً أن بعضها يحتوي عى مواد 

تسبب الحساسية.
وأكـــد عـــدم وجـــود دراســــات حــول 
فوائد الوصفات التي تروج لها مواقع 
التواصل، فضاً عن عدم وجود دليل 

عى أنها تحمي من »كورونا«.
وتفصياً، أكد عاملون يف محال 
عــــــــــطــــــــــارة وأعــــــــــــشــــــــــــاب بــــــــالــــــــشــــــــارقــــــــة أنـــــهـــــم 
اســـــــتـــــــقـــــــبـــــــلـــــــوا خـــــــــــــــال أزمـــــــــــــــــــة »كـــــــــــــورونـــــــــــــا« 
أشــــخــــاصــــاً كـــثـــريـــن مـــمـــن يــــســــألــــون عــن 
خــلــطــات ووصــفــات لــعــاج »كــورونــا«، 
ــــلـــــب  والــــــــــــحــــــــــــد مــــــــــــن انــــــــــــتــــــــــــشــــــــــــاره، كـــــــــمـــــــــا طـ

بــــعــــضــــهــــم مــــــــــواد تــــســــتــــخــــدم يف تـــعـــقـــيـــم 
أجواء املنازل.

وأضــــــافــــــوا أن مـــعـــظـــم األشــــخــــاص 
الـــــــذيـــــــن زاروهـــــــــــــــم لـــــــم يـــــكـــــونـــــوا يــــعــــرفــــون 
أسماء األعشاب التي يودون شراءها 
مــــنــــهــــم. وبـــــــــــدالً مــــــن األســــــــمــــــــاء، حـــمـــلـــوا 
ــــــات وصــــــــــــــوراً  ــــــوهـ ــــديـ ــ ــيـ ــ ــ عـــــــــى هــــــواتــــــفــــــهــــــم فـ
مـــــــــــنـــــــــــقـــــــــــولـــــــــــة عــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــواقــــــــــــــــــع الــــــــــــتــــــــــــواصــــــــــــل 
ــــبـــــن  االجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــي و»يـــــــــــوتـــــــــــيـــــــــــوب«، طـــــالـ
شـــــــــــــــــــــراءهـــــــــــــــــــــا أو خـــــــــــلـــــــــــطـــــــــــهـــــــــــا، ملــــــــكــــــــافــــــــحــــــــة 

»كورونا«.
وأشـــــــــــــــــاروا إىل أن أكـــــــــر األعــــــشــــــاب 
ــــان عـــلـــيـــهـــا طـــلـــب خــــــال األشـــهـــر  الــــتــــي كــ
ــــيـــــة، الــــــبــــــان، وهـــــــو مـــــا زاد  الــــثــــاثــــة املـــــاضـ
سعر الكيلوغرام الــواحــد إىل أكــر من 
200 درهم، ومادة املر الطبيعية التي 
ــــيـــــم وعــــــــــــــــاج بــــعــــض  ــــقـ ــــتـــــعـ ــلـ ــ تــــــســــــتــــــخــــــدم لـ
الـــــحـــــاالت املــــرضــــيــــة، وبــــلــــغ ثـــمـــن بــعــض 
أصنافها 600 درهم للكيلوغرام، كما 
راجت مساحيق الزنجبيل، والكركم، 

والحبة السوداء، وإكليل الجبل.
وأكــــــــــــــــــــــــــــــــد الـــــــــــــــــتـــــــــــــــــاجـــــــــــــــــر، إســــــــــمــــــــــاعــــــــــيــــــــــل 
مــــســــعــــود، أن األعـــــشـــــاب الــــتــــي يــعــتــقــد 
ــــنـــــاعـــــة، ارتـــفـــعـــت  الــــبــــعــــض أنــــهــــا تــــزيــــد املـ
ــــــل مــــــــلــــــــحــــــــوظ خــــــــــــــال فــــــــــــــرة أزمـــــــــــة  ــــكـ ــ ــــــشـ بـ
»كـــورونـــا«، مــشــراً إىل زيـــادة مبيعات 
الزنجبيل والقرفة وخل التفاح وورق 
النعناع والشاي األخضر والبان واملر. 
وهو يعزو ذلك إىل رواج االعتقاد بن 
املواطنن واملقيمن بأنها تساعد عى 
تـــعـــقـــيـــم املــــــنــــــازل، والـــــحـــــد مـــــن اإلصــــابــــة 

بفروس كورونا.
وأضــاف أن معظم الزبائن الذين 
يطلبون أعــشــابــاً خــاصــة بــزيــادة املناعة 

هم من النساء والفتيات. 
وأكد أن معظم املسنن واملسنات 

يـــــــــــرون أن األعــــــــشــــــــاب الــــطــــبــــيــــعــــيــــة الــــتــــي 
تــــــســــــتــــــخــــــدم لـــــــلـــــــوقـــــــايـــــــة مــــــــــن األنـــــــفـــــــلـــــــونـــــــزا 
ــــالــــــة، وال  واألمـــــــــــــــــراض الــــتــــنــــفــــســــيــــة، فــــــعــ
تــــتــــســــبــــب يف حـــــــــــدوث أضـــــــــــــرار جــــانــــبــــيــــة، 
ومــــــــنــــــــهــــــــا عــــــــــــى ســـــــبـــــــيـــــــل املــــــــــــــثــــــــــــــال، الــــــــثــــــــوم 

والــــــــزنــــــــجــــــــبــــــــيــــــــل والـــــــــلـــــــــيـــــــــمـــــــــون والــــــــكــــــــمــــــــون 
والكركم، كما أنها مضادة للجراثيم 
والـــــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــــــروســـــــــــــــــــــــــــــــات والـــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــات 

والطفيليات.
ولـــــفـــــت إىل أنـــــــه فـــــوجـــــئ بـــوصـــفـــات 

ــــافـــــت عــــلــــيــــهــــا كـــــثـــــر مـــن  ــــهـ ــتـ ــ وخــــــلــــــطــــــات يـ
أفــــــــــــــراد املـــــجـــــتـــــمـــــع، ويـــــبـــــحـــــثـــــون عــــنــــهــــا يف 
ســـوق الــعــطــاريــن لــوقــايــة أنــفــســهــم من 

اإلصابة بفروس كورونا.
وقــالــت املستهلكات: ملــيــاء مزين، 
وفاطمة فتحي، و»أم سعيد«، إنهن 
ــــلــــــجــــــأن إىل طــــــــب األعـــــــــشـــــــــاب ملــــعــــالــــجــــة  يــ
الـــــعـــــديـــــد مـــــــن األمـــــــــــــــــراض. وأكـــــــــــــدن أخـــــذ 
وصفات طبية عرب املواقع االجتماعية 
ومنصة »يوتيوب« للوقاية من مرض 
»كـــــــــــــــــــورونـــــــــــــــــــا«، كــــــــمــــــــا أنــــــــــهــــــــــن بــــــــحــــــــن عــــرب 
ــــد  اإلنـــــــــــرنـــــــــــت عـــــــــن األعـــــــــــشـــــــــــاب الــــــــتــــــــي تـــــزيـ
ــــاعـــــة الـــــجـــــســـــم تــــــجــــــاه الــــــفــــــروســــــات،  ــنـ ــ مـ
وتوجهن إىل سوق العطارة لشرائها. 
وتـــابـــعـــن أنـــهـــن يــحــضــرن ألبــنــائــهــن 
ــــقـــــويـــــة  ــــتـ وأزواجـــــــــــــــهـــــــــــــــن خـــــــلـــــــطـــــــات عــــــــــــــدة لـ
مناعتهم، الفتات إىل تــداول خلطات 
تــتــضــمــن مــعــايــر آمـــنـــة ودقـــيـــقـــة - وفــق 
تعبرهن - عى بعض مواقع التواصل 

االجتماعي.
وذكــــــــــــــــرت »أم عـــــــمـــــــر« أن »أوراق 
ــــاً  ــــمــ ــــقــ ــــعــ الــــــــكــــــــيــــــــنــــــــا والــــــــــقــــــــــرنــــــــــفــــــــــل تـــــــعـــــــتـــــــرب مــ
طــبــيــعــيــاً«، وفــقــاً ملــا شــاهــدتــه يف إحــدى 
قــــــــــــــــــنــــــــــــــــــوات »يــــــــــــــــــوتــــــــــــــــــيــــــــــــــــــوب« املــــــــــــــعــــــــــــــروفــــــــــــــة، 

واملخصصة للطب البديل.
وأوضحت أنها تستعمل، إضافة 
إىل الـــــــــــكـــــــــــيـــــــــــنـــــــــــا، الـــــــــــحـــــــــــبـــــــــــة الـــــــــــــــــــســـــــــــــــــــوداء، 
والــــعــــســــل، وتـــــقـــــدم الـــخـــلـــيـــط ألســـرتـــهـــا 

قبل اإلفطار يومياً.
وأكـــــــــــــــــدت نــــــــــــــوال عـــــــــي أن الــــعــــســــل 
والزنجبيل والبابونج والزعر واملرمية 
ال تؤثر سلباً يف الصحة، وال تؤدي إىل 
ــــكـــــي، وتــــعــــتــــرب نـــــــــوال هــــذه  مــــفــــعــــول عـ
األعــــــــــشــــــــــاب فــــــعــــــالــــــة ضـــــــــد نــــــــــــــزالت الـــــــــربد 
وأمـــــراض الــجــهــاز الــتــنــفــي، وهـــي من 

أعراض »كورونا«.
ــــتـــــور أحـــمـــد  يف املـــــقـــــابـــــل، قــــــال الـــــدكـ
محمد الــحــمــادي، وهــو مــن العاملن 
عى مكافحة فروس كورونا ميدانياً، 
إن املخاوف من الفروس دفعت كثراً 

من أفراد املجتمع إىل البحث عن بارقة 
أمل. 

وأضـــــــــــــــــــاف أن »هــــــــــنــــــــــاك دراســــــــــــــــات 
لـــــــعـــــــلـــــــمـــــــاء صـــــــيـــــــنـــــــيـــــــن، يـــــــــــــروجـــــــــــــون مــــن 
خــالــهــا الســتــعــمــال أعـــشـــاب طبيعية 
لــــتــــخــــفــــيــــف أعــــــــــــــراض )كــــــــــــورونــــــــــــا(، وقـــــد 
انــتــشــرت هــذه الــدراســات عــى مواقع 
الـــــــتـــــــواصـــــــل االجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــي، وشــــجــــعــــت 
كـــــــثـــــــريـــــــن عــــــــــى الــــــــتــــــــوجــــــــه نـــــــحـــــــو الـــــطـــــب 
الـــبـــديـــل واألعـــــشـــــاب الـــطـــبـــيـــعـــيـــة، عــى 
الرغم من عدم وجود براهن علمية 
عــــــى فـــعـــالـــيـــتـــهـــا يف عــــــــاج أو تــخــفــيــف 
األعـــــــــــــــــــــــــــــراض الـــــــــنـــــــــاتـــــــــجـــــــــة عـــــــــــــن اإلصـــــــــــابـــــــــــة 
بــالــفــروس«، مــشــراً إىل أن »الــعــاج 
بــــاألعــــشــــاب يـــفـــتـــقـــر لــــــدراســــــات لــتــأكــيــد 

فعاليته«.
ــــيـــــب أن  ــبـ ــ ــــلـــــطـ ــــكــــــن لـ ــــمــ وقــــــــــــــــــال: »ال يــ
يـــــنـــــصـــــح مـــــــــرضـــــــــاه بــــــــاالتــــــــجــــــــاه نــــــحــــــو هــــــذه 
الـــنـــوعـــيـــة مــــن الــــعــــاجــــات، ألن تــأثــرهــا 
ــــاً، وبــــعــــضــــهــــا يـــهـــيـــج  ــيـ ــ ــــمـ ــلـ ــ غـــــــر مــــــحــــــدد عـ

حساسية الجلد«.
وحّذر من اللجوء إىل الوصفات 
املـــــــــــوجـــــــــــودة عـــــــــى مــــــنــــــصــــــات الــــــتــــــواصــــــل 
االجـــــتـــــمـــــاعـــــي، ألن »بــــعــــضــــهــــا تـــحـــتـــوي 
مواد تسبب الحساسية وتهيجها يف 

حال استخدامها بطريقة خاطئة«.

.
ً
البان والمر والحرمل والكركم والزنجبيل األكثر رواجا محمد الرفاعي À الشارقة 

تزاحم في سوق العطارة 
 عن وصفات ضّد 

ً
بحثا

»كورونا«

مستهلكون يصنعون خلطات »عشبية« من »يوتيوب«

الدكتور الحمادي:

»العالج باألعشاب 
يفتقر لدراسات تؤكد 

فاعليته«.

خلطات المناعة 
تصدر الثوم والكركم والزنجبيل اهتمامات المواطنين، منذ 
مطلع مارس الماضي، إلى جانب مواد أخرى، مثل الحلتيت 

 التفاح والسمسم، وبهارات كالقرفة واليانسون 
ّ

والُمّر وخل
والفلفل والكمون وغيرها.

بائن يسألون عن  وأكد عاملون في محال عطارة أن معظم الز
الخلطات التي تزيد مناعة الجسم، أو تعالج السعال، ونزالت 

البرد.

600

200

درهم سعر الكيلوغرام 
من بعض أصناف مادة 
المر الطبيعية التي 
تستخدم للتعقيم.

درهم سعر الكيلوغرام 
من البان، بسبب زيادة 
اإلقبال عليه خالل األشهر 
األخيرة.

»الصحة« تسحب وسائل طبية 
وأدوية غير مطابقة للمواصفات

وجيه السباعي À دبي

أفــــــــــــــــــــــــــادت وزارة الـــــــــصـــــــــحـــــــــة ووقـــــــــــايـــــــــــة 
املــــجــــتــــمــــع بــــأنــــهــــا ســــحــــبــــت 11 وســـيـــلـــة 
طـــبـــيـــة بـــســـبـــب مـــشـــكـــات فـــنـــيـــة، كــمــا 
سحبت مستحضرين دوائــيــن ثبت 

عدم مطابقتهما للمواصفات.
وطالبت الوزارة جميع املنشآت 
الصحية ومماريس الرعاية الصحية 
بالقطاع الصحي الــخــاص، بسحب 
11 تـــشـــغـــيـــلـــة يف حـــــــال وجــــــودهــــــا مــن 
 BARD( الـــــــــــــطـــــــــــــبـــــــــــــيـــــــــــــة  الـــــــــــــــوســـــــــــــــيـــــــــــــــلـــــــــــــــة 
 SafeStep™️ Huber Needle

.)Sets
وأشــــــــــــــارت الــــــــــــــــــوزارة، يف تـــعـــمـــيـــم 
أصـــــدرتـــــه بــــهــــذا الــــخــــصــــوص، إىل أنـــه 
مــــــــــن خـــــــــــــال مــــــــاحــــــــظــــــــات الـــــــعـــــــمـــــــاء، 
اكــتــشــفــت الــشــركــة املــصــنــعــة أن هــذا 
املنتج قد يتسبب يف حدوث كسر أو 
شــــــقــــــوق يف األنـــــــــبـــــــــوب، مـــــوضـــــحـــــة أن 

املنتج غر مسجل لديها.
ــــــدوث  ــــالــــــة حـ وذكــــــــــــرت أنـــــــــه يف حــ
ــــنـــــاك  كــــــســــــر أو انـــــــقـــــــطـــــــاع الــــــــــعــــــــــاج، هـ
مــــــــــــــــــــخــــــــــــــــــــاطــــــــــــــــــــر صـــــــــــــــــحـــــــــــــــــيـــــــــــــــــة مــــــــــحــــــــــتــــــــــمــــــــــلــــــــــة 
للمستخدم، بــمــا يف ذلـــك التعرض 
ــــعــــــاج  ــــثــــــل الــ ــــيـــــة مــ ــــائـ ــــيـ ــــيـــــمـ ــــــواد الـــــكـ ــــمـ ــ ــلـ ــ ــ لـ
الــكــيــمــيــايئ أو املــــواد الــبــيــولــوجــيــة من 

خــال التسرب، مؤكدة إمكانية أن 
يــــــــــــــــــــؤدي الــــــــكــــــــســــــــر إىل فــــــــــــقــــــــــــدان الــــــــــــدم 
املــحــتــمــل، أو انـــســـداد الــقــســطــرة، أو 
انسداد الهواء، أو التسرب املتقطع 

أو التلوث وانتقال العدوى. 
ودعــــــت الـــــــــوزارة إىل اإلبـــــــاغ عــرب 
الــــــرابــــــط اإللـــــــكـــــــروين الـــــخـــــاص بـــــاآلثـــــار 
الـــــجـــــانـــــبـــــيـــــة لـــــــــــلـــــــــــدواء، أو مـــــــــن خــــــال 
ــــابـــــة  الـــــــربيـــــــد اإللـــــــــكـــــــــروين لــــقــــســــم الـــــرقـ
الـــــدوائـــــيـــــة، وذلـــــــك حــــــال حـــــــدوث أي 

أعراض جانبية. 
ــــــن الــــشــــركــــة  ــــبـــــت الــــــــــــــــوزارة مـ ــــلـ وطـ
املــصــنــعــة لــلــمــنــتــج ســحــب الــتــشــغــيــلــة 
رقـــــــــم 586170702 مـــــــن الــــقــــطــــاعــــن 

الصحي العام والخاص. 
وأكــــــــــــــــــدت الــــــــــــــــــــــــوزارة عـــــــــى جــــمــــيــــع 
مـــــــــمـــــــــاريس الــــــــرعــــــــايــــــــة الـــــصـــــحـــــيـــــة عــــــدم 
اســــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــخــــــــــــــــــــدام الــــــــــــتــــــــــــشــــــــــــغــــــــــــيــــــــــــلــــــــــــة رقـــــــــــــــم 
ــــج، وألـــــــزمـــــــت  ـــلـــــمـــــنـــــتـ لــ  586170702
ــــتـــــوقـــــف عـــن  ــــالـ ــــيـــــات بـ ــــيـــــدلـ جــــمــــيــــع الـــــصـ
صــــــــــــــــــرف الـــــــتـــــــشـــــــغـــــــيـــــــلـــــــة الــــــــــــتــــــــــــي تـــــنـــــتـــــهـــــي 

صاحيتها يف شهر يوليو الجاري.
ــــبــــــب ســـحـــب  وعـــــــــــــزت الـــــــــــــــــــــوزارة ســ
التشغيلة إىل قيام دائرة الصحة يف 
أبـــــــــــــوظـــــــــــــبـــــــــــــي بــــــــتــــــــحــــــــلــــــــيــــــــل عـــــــــــيـــــــــــنـــــــــــات مــــــن 
ــــلـــــة يف مـــــخـــــتـــــرب الــــــصــــــيــــــدالين  ــيـ ــ ــــتـــــشـــــغـ الـ
ــــبــــــي  ــــلــــــس أبــــــوظــ املـــــــــــركـــــــــــزي الــــــــتــــــــابــــــــع ملــــــجــ

لــــــــلــــــــجــــــــودة واملــــــــطــــــــابــــــــقــــــــة، كــــــــجــــــــزء مــــن 
ــــتـــــجـــــات  ــــنـ بـــــــرنـــــــامـــــــج مـــــــراقـــــــبـــــــة جــــــــــــــودة املـ
الـــــــصـــــــيـــــــدالنـــــــيـــــــة مــــــــــا بـــــــعـــــــد الــــــتــــــســــــويــــــق، 
وأظهرت نتائج التحليل عدم اجتياز 
املــــــــــنــــــــــتــــــــــج يف اخــــــــــــتــــــــــــبــــــــــــار الـــــــجـــــــســـــــيـــــــمـــــــات 
البصرية. ويف سياق متصل، أوصت 
ــيــــلــــة رقـــــــم:  الـــــــــــــــــــوزارة بــــســــحــــب الــــتــــشــــغــ
0027 مــــــــــــن املـــــــســـــــتـــــــحـــــــضـــــــر الـــــــطـــــــبـــــــي، 
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بــــــعــــــد أن قـــــــامـــــــت دائـــــــــــــــــرة الــــــصــــــحــــــة يف 
أبـــــــــــــوظـــــــــــــبـــــــــــــي بــــــــتــــــــحــــــــلــــــــيــــــــل عـــــــــــيـــــــــــنـــــــــــات مــــــن 
ــــلـــــة يف مـــــخـــــتـــــرب الــــــصــــــيــــــدالين  ــيـ ــ ــــتـــــشـــــغـ الـ
املـــــركـــــزي، وأظــــهــــرت نـــتـــائـــج الــتــحــلــيــل 
املخربي عدم اجتياز املنتج يف اختبار 

الجسيمات البصرية.
وأشــــــــــــــارت الــــــــــــــــوزارة إىل أن هـــــذه 
التشغيلة تنتهي صاحيتها يف شهر 
أغسطس من العام املقبل، واملنتج 
غر مسجل بإدارة الدواء يف الوزارة. 
وكــــلــــفــــت الـــــــــــــوزارة الــــشــــركــــة املـــصـــنـــعـــة 
ــــلـــــة املـــــــــــذكـــــــــــورة مـــن  ــــيـ ــــتـــــشـــــغـ بـــــســـــحـــــب الـ
املنتج مــن القطاعن الصحي العام 
والــخــاص، مطالبة جميع مماريس 
الــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيـــة بــــعــــدم اســـتـــخـــدام 
التشغيلة، وتوقف الصيدليات عن 

صرفها وإعادتها للمورد.

تــطــوعــت املـــواطـــنـــة لــيــى الــحــوســنــي، 
مــنــذ بــدايــة أزمـــة »كـــورونـــا« يف مركز 
»اســتــجــابــة« لــلــرد عــى اســتــفــســارات 

جميع فئات املجتمع، وهي ترى  
أن »العمل التطّوعي قيمة إنسانية 
ال يـــعـــرف مــــدى أهــمــيــتــهــا يف الــنــفــس 
وأثـــــرهـــــا عـــــى أفــــــــراد املـــجـــتـــمـــع إال مــن 

مارسها«.
وقـــالـــت الــحــوســنــي لـــــ»اإلمــــارات 
اليوم«، إن ارتباطاتها العائلية لم 
ــــمــــــن  تــــــــمــــــــنــــــــعــــــــهــــــــا مـــــــــــــــن أن تـــــــــــــكـــــــــــــون ضــ
ــــاع  ــ ــــدفـ ــ الــــــــــكــــــــــوادر املـــــــشـــــــاركـــــــة بــــــخــــــط الـ
األول ملـــكـــافـــحـــة الـــجـــائـــحـــة، مـــشـــرة 
إىل أنها تتطوع لخدمة الوطن منذ 
أكــــر مــــن 13 عــــامــــاً، وتـــعـــمـــل حــالــيــاً 
مــــــــــــديــــــــــــر فـــــــــعـــــــــالـــــــــيـــــــــات بـــــــــفـــــــــريـــــــــق أبـــــــشـــــــر 

التطوعي.
ولــــــفــــــتــــــت إىل أنـــــــهـــــــا بـــــحـــــثـــــت عـــمـــا 
يــــــــمــــــــكــــــــن أن تـــــــفـــــــعـــــــلـــــــه لـــــــتـــــــجـــــــعـــــــل مـــــن 
وجــــــــــــودهــــــــــــا إيــــــــجــــــــابــــــــيــــــــاً خـــــــــــــال األزمـــــــــــــة 
الراهنة، وما إن تم اإلعان عن فتح 
بـــــــــــــــــــــاب الــــــــــــــتــــــــــــــطــــــــــــــوع، حـــــــــــتـــــــــــى ســـــــــــارعـــــــــــت 

والتحقت بمركز »استجابة«.
وقالت إنها تعمل باملركز ثماين 
ســــــاعــــــات يـــــومـــــيـــــاً، تـــســـتـــقـــبـــل خـــالـــهـــا 
استفسارات الجمهور، وتقدم لهم 

الدعم واملساعدة، من خال حجز 
مواعيد بالخيم املخصصة لفحص 
»كـــورونـــا« مــن املــركــبــات أو الفحص 
املـــــــنـــــــزيل أو إرشـــــــــادهـــــــــم اىل األمــــــاكــــــن 
ــــتـــــي يــــجــــب مــــراجــــعــــتــــهــــا بــــســــرعــــة إن  الـ
ــــتـــــدعـــــي حـــــالـــــتـــــه الـــصـــحـــيـــة  كــــــانــــــت تـــــسـ

تدخاً طبياً.
ــــفــــــاالً   وأوضــــــــحــــــــت أن لـــــديـــــهـــــا أطــ
وعــائــلــة، لــكــن ذلـــك لــم يمنعها من 
تـــخـــصـــيـــص وقـــــــت لــــلــــتــــطــــوع وخــــدمــــة 
الـــــوطـــــن، خـــصـــوصـــاً يف ظــــل جــائــحــة 
»كــــــورونــــــا«، لـــتـــرك بــصــمــة إيــجــابــيــة 
وتــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــون إحــــــــــــــــــــــــــــــــــــدى املـــــــــــــســـــــــــــاهـــــــــــــمـــــــــــــات 
ــــتـــــصـــــدي  واملـــــــــســـــــــاعـــــــــدات يف جـــــــهـــــــود الـ

ــــفــــــروس، حــــتــــى وإن كــــــــان بــــالــــرد  ــلــ ــ لــ
عـــــــــــــــــــــى اســــــــــــــــــتــــــــــــــــــفــــــــــــــــــســــــــــــــــــارات الــــــــــــــــــنــــــــــــــــــاس، 
وتزويدهم باملعلومة الصحيحة أو 
تـــــــــــقـــــــــــديـــــــــــم الــــــــــــــــدعــــــــــــــــم لــــــــــــــهــــــــــــــم. وقـــــــــــالـــــــــــت 
»مــــســــتــــعــــدة لــــخــــدمــــة الـــــوطـــــن يف أي 
وقت يحتاجني، ومساندة كوادره 

بما استطعت«.
الشارقة À اإلمارات اليوم

ً
تتطّوع لخدمة الوطن منذ أكثر من 13 عاما

مواطنة تكافح »كورونا« 
بـ 8 ساعات تطّوع يومية

»مستعدة لخدمة 
الوطن في أي وقت 

يحتاجني«. 

»تأثير الوصفات 
واألعشاب غير محدد 
، وبعضها يهّيج 

ً
علميا

حساسية الجلد«.

»معظم الزبائن الذين 
 خاصة 

ً
يطلبون أعشابا

بزيادة المناعة هم من 
النساء«.

األطفال والعائلة لم يمنعا الحوسني من التطوع لترك 
بصمة إيجابية في خدمة الوطن.

ليلى الحوسني:
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تطلق وزارة الرتبية والتعليم، يف 19 
من يوليو الجاري، افرتاضياً، برنامج 
ســفــراؤنــا الــوطــنــي »اســـتـــعـــداد« للمرة 
األوىل لــطــلــبــة الـــصـــفـــوف مــــن الــتــاســع 
إىل الـــــــــثـــــــــاين عـــــــشـــــــر، ومـــــعـــــلـــــمـــــي املـــــــــــواد 
الـــتـــخـــصـــصـــيـــة يف الـــــصـــــفـــــوف نـــفـــســـهـــا، 
وهـــــو بـــرنـــامـــج تــــدريــــبــــي، يــســتــمــر حــتــى 
نهاية أغسطس املقبل، وتراوح مدة 
ـــــن أســـــبـــــوعـــــن إىل أربـــــعـــــة  الــــــرنــــــامــــــج مــ
أسابيع، ويستهدف املرحلة العمرية 

من 14 إىل 18 عاماً.
وأفــــــــــــــــادت الــــــــــــــــــوزارة عـــــــى مـــوقـــعـــهـــا 
اإللكرتوين بأنها تنفذ برنامج سفراؤنا 
الــــــــوطــــــــنــــــــي بــــــــالــــــــتــــــــعــــــــاون مــــــــــع جــــــامــــــعــــــات 
ــــيـــــة،  ــيــــــة ومــــــــــؤســــــــــســــــــــات تـــــخـــــصـــــصـ ــ ــلــ ــ ــــحــ مــ
الستقطاب الطلبة الراغبن، لتحقيق 
مــجــمــوعــة مـــن األهــــــــداف، أبــــرزهــــا رفــع 
قــــــــدراتــــــــهــــــــم ومـــــــعـــــــارفـــــــهـــــــم يف مــــــجــــــاالت 
ــــلـــــمـــــي، وريــــــــــــــــادة األعــــــمــــــال  ــــبـــــحـــــث الـــــعـ الـ
والدبلوماسية، وتأهيلهم للمشاركة 
يف بــرنــامــج »ســفــراؤنــا الـــــدويل«، ويــأيت 
ذلــــــــــــــــك ضــــــــمــــــــن مـــــــنـــــــظـــــــومـــــــة »األنــــــــشــــــــطــــــــة 
الصيفية االفرتاضية 2020« املتنوعة 
الـــتـــي صــمــمــتــهــا الــــــــــوزارة بـــالـــتـــعـــاون مع 
شركائها االسرتاتيجين من أجل منح 
الـــــــــطـــــــــلـــــــــبـــــــــة فــــــــــــرصــــــــــــة مـــــــــثـــــــــالـــــــــيـــــــــة لــــــتــــــطــــــويــــــر 
مــــهــــاراتــــهــــم ومــــعــــارفــــهــــم وصـــقـــلـــهـــا بــمــا 
يضمن تقدمهم مهارياً وأكاديمياً يف 

مختلف املجاالت. ويستهدف الرنامج 
تــــزويــــد الـــطـــلـــبـــة بــــمــــهــــارات ومــنــهــجــيــات 
الــبــحــث الــعــلــمــي، ومــنــحــهــم الــفــرصــة 
لـــخـــوض الــتــجــربــة الــبــحــثــيــة الــعــلــمــيــة، 
وتدريب الطلبة يف مجاالت تخصصية 
ذات أهـــــــمـــــــيـــــــة وطــــــــنــــــــيــــــــة، مـــــــثـــــــل ريــــــــــــــادة 
ــــيــــــة، وتــــطــــويــــر  ــــلــــــومــــــاســ األعــــــــمــــــــال والــــــدبــ
مـــهـــارات الــتــفــكــر اإلبـــداعـــي والــنــقــدي، 
وتـــــــزويـــــــدهـــــــم بــــــمــــــهــــــارات الـــــــقـــــــرن الــــــــــــ21، 
واكـــــــــــتـــــــــــشـــــــــــاف الــــــــطــــــــلــــــــبــــــــة املــــــــتــــــــمــــــــيــــــــزيــــــــن يف 
املـــــــــــــــجـــــــــــــــاالت املــــــــخــــــــتــــــــلــــــــفــــــــة، وتــــــــــزويــــــــــدهــــــــــم 
بـــــــاملـــــــعـــــــارف واملــــــــــــهــــــــــــارات الـــــــتـــــــي تــــؤهــــلــــهــــم 
لــــــلــــــمــــــشــــــاركــــــة يف املـــــــنـــــــافـــــــســـــــات املــــحــــلــــيــــة 
والــدولــيــة، إضــافــة إىل تعزيز مــهــارات 
الـــطـــلـــبـــة ومـــعـــارفـــهـــم الـــــازمـــــة لــتــقــديــم 
طلبات االلتحاق بالجامعات الــرائــدة 

املحلية أو الدولية.
وتــتــيــح الــــــــوزارة الــفــرصــة اللــتــحــاق 
طلبة الجامعات الذين لديهم شغف 
بـــمـــجـــال الــتــنــمــيــة املـــســـتـــدامـــة والـــطـــاقـــة 
املـــــتـــــجـــــددة، بــــالــــرنــــامــــج، داعـــــيـــــة طــلــبــة 
الــــــــجــــــــامــــــــعــــــــات، عــــــــــر حــــــســــــابــــــاتــــــهــــــا عــــى 
مــــــــواقــــــــع الـــــــتـــــــواصـــــــل االجــــــتــــــمــــــاعــــــي، إىل 
ــــاركـــــة يف غـــــمـــــار الــــعــــلــــم مـــــن خــــال  املـــــشـ
الــــــــــــتــــــــــــعــــــــــــرف إىل الــــــــــــطــــــــــــاقــــــــــــة املـــــــــــتـــــــــــجـــــــــــددة 
ومصادرها وسبل تطويرها بما يخدم 

البشرية.
وحــــــــرصــــــــت الــــــــــــــــــــوزارة عــــــــى إطــــــــاق 

ــــيـــــة لـــــــهـــــــذا الــــــعــــــام  ــــيـــــفـ بـــــــاقـــــــة أنــــــشــــــطــــــة صـ
بــــشــــكــــل افــــــــــــــــرتايض، الـــــــتـــــــزامـــــــاً بـــمـــعـــايـــر 
ــــــي تـــتـــبـــعـــهـــا،  ــتـ ــ ــ الــــــســــــامــــــة والــــــــوقــــــــايــــــــة الـ
حــــــــــرصــــــــــاً عــــــــــى ســــــــامــــــــة الــــــطــــــلــــــبــــــة الـــــتـــــي 
تضعها الــوزارة عى رأس أولوياتها، 
وبـــــــــــــــمـــــــــــــــا يــــــــــضــــــــــمــــــــــن لـــــــــلـــــــــطـــــــــلـــــــــبـــــــــة تــــــحــــــقــــــيــــــق 
االســـــــــــــــــــتـــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــادة املــــــــــــــــثــــــــــــــــى مـــــــــــــــــــن أوقـــــــــــــــــــــــــات 
اإلجــــــــــــــــــــــــــــازات، بـــــــمـــــــا يــــــــخــــــــدم مــــســــرتــــهــــم 
الرتبوية واألكاديمية عى أتم وجه، 
حــــــيــــــث عـــــمـــــلـــــت الـــــــــــــــــــــــوزارة عـــــــــى تــــطــــويــــر 
بــــــــــرامــــــــــج مــــــتــــــمــــــيــــــزة تـــــــــهـــــــــدف إىل رعـــــــايـــــــة 
ــــتـــــشـــــاف الـــطـــلـــبـــة املـــــوهـــــوبـــــن وبــــنــــاء  واكـ

قدراتهم املعرفية.
إىل ذلـــــــك تـــطـــلـــق الــــــــــــــــوزارة، غـــــــداً، 
فـــعـــالـــيـــات بـــرنـــامـــج »صـــيـــفـــكـــم ويــــانــــا«، 
الــــــــــــــــــــذي يــــــــضــــــــم ثــــــــــاثــــــــــة بــــــــــــرامــــــــــــج خــــــاصــــــة 
بـــــــــــالـــــــــــلـــــــــــغـــــــــــات واملـــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــارات الــــــــحــــــــيــــــــاتــــــــيــــــــة 
والـــكـــوتـــشـــيـــنـــج )الـــتـــوجـــيـــه واإلرشــــــــــاد(، 
ــــا« يـــقـــدم  ــــانــ مـــوضـــحـــة أن »صـــيـــفـــكـــم ويــ
مــــــجــــــمــــــوعــــــة مــــــــــن املــــــــــــــهــــــــــــــارات الـــــحـــــيـــــاتـــــيـــــة 
الـــعـــمـــلـــيـــة الــــتــــي يـــحـــتـــاجـــهـــا كـــــل فـــــــرد يف 
مـــــــــــحـــــــــــيـــــــــــطـــــــــــه الــــــــــــــشــــــــــــــخــــــــــــــي والــــــــــــــعــــــــــــــائــــــــــــــي 
واالجتماعي، وتساعد املشاركن عى 
االســتــفــادة مــن تحويل املـــواد األولــيــة، 
وإعــــادة تــدويــرهــا، وتــوظــيــف التقنية، 
ويــــــتــــــيــــــح املـــــــــجـــــــــال لـــــــلـــــــهـــــــواة واملـــــــوهـــــــوبـــــــن 
لــــــلــــــتــــــعــــــرف أكــــــــــــــر إىل فـــــــــنـــــــــون األعـــــــــمـــــــــال 

اليدوية بكل أشكالها وأنواعها.

بهدف رفع قدراتهم في البحث العلمي وريادة األعمال والدبلوماسية

»التربية« تطلق »سفراؤنا الوطني« 
 لطلبة )9 - 12(

ً
افتراضيا

»حكومة المستقبل«

نقطة حبر

أمل العفيفي

سعادة غامرة عّمت اإلمارات باعتماد الهيكل الجديد 
للحكومة، الذي يمكن وصفه باملرونة ومواكبة العصر، والقدرة 
عىل استشراف املستقبل، وتحقيق األهداف املحدد بتوقيت زمني 

مدته عام. 
هكذا هي اإلمارات دائمًا، رؤية سّباقة واضحة، وتخطيط 

طموح، وريادة يف استشراف املستقبل، وحكومة سباقة جعلت 
التميز خيارها االسرتاتيجي، هي اإلمارات النموذج التي حباها 

الله تعاىل قيادة رشيدة، تؤمن بأن صناعة الغد يجب أن تنطلق 
من األمس وليس اليوم، وأن الغد للشباب، ألمنهم ورخائهم 

وتطلعاتهم التي ترتكز عىل هويتهم وقيمهم الوطنية، وتتعايش 
مع املتغريات، ومن هنا فإن تشكيلة الهيكل الجديد لحكومة 

اإلمارات جاءت مفعمة باألمل يف ما تضمنته من استحداث 
وزارات وهيئات جديدة، ودمج لوزارات وهيئات قائمة، 

وتعديالت صاحبت اعتماد الهيكل الجديد للحكومة، وهي 
تعديالت تم التعامل معها بشفافية مطلقة، فقد حرص صاحب 

السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عىل إطالع املجتمع 

عىل هذه التفاصيل بصورة جديدة، وبشفافيته املعهودة. 
وجاء الهيكل الجديد حامالً معه اسرتاتيجية شاملة للتعاون 

ملا بعد »كوفيدـ ـ 19«، فما شهده العالم خالل الفرتة األخرية 
جعلنا يف دولة اإلمارات نعزز رؤيتنا صوب التحول الرقمي، فقد 

استثمرت الدولة منذ عقود يف بناء منظومة متطورة، وعملت 
عىل إرساء دعائم بنية تحتية تقنية قوية إلنجاز املعامالت، 

وتقديم الخدمات، وتطوير األداء وفق أولويات مدروسة. 
وقد شهدنا خالل اآلونة األخرية نجاح القطاعات املختلفة يف 
استمرارية األعمال، وسجل العام الدرايس نجاحًا بارزاً، وكذلك 

تقديم الخدمات الصحية املتنقلة وعن بعد، وازدهار تفعيل 
الخدمات الرقمية، وغريها من املعامالت التي يتم إنجازها عرب 
الشبكات اإللكرتونية وتطبيقات مؤمنة ذات كفاءة، وكان ذلك 
يتم وفق مبادئ تؤكد القيمة العالية للمجتمع يف فكر القيادة 

وحرصها عىل سالمة ورفاهية شعبها. 
ويأيت الهيكل الجديد للحكومة حامالً معه رؤية خاّلقة 

لعصر رقمي أبدعت فيه اإلمارات بامتياز، وباتت تجربته نموذجًا 
يحتذى يف توظيف التقنيات لتعزيز جودة الحياة وإسعاد 

اإلنسان، وما أكرث ما يثلج صدورنا ونحن نتعامل بسالسة 
وفعالية مع خدمات إلكرتونية، تتم عرب الفضاء االفرتايض 

بسالسة ودقة يغبطنا عليها اآلخرون، ففي بيتك تنجز معامالت 
الرتخيص، واملاء والكهرباء، وتدبري احتياجاتك املنزلية من السلع 

والخدمات، وكذلك يف بيوتنا مدارس عن بعد، وتواصل مع 
الطبيب عن بعد، ودواء يقرع باب بيتك بكل سهولة ويُسر. 

هنا أنت يف اإلمارات يف وطن السعادة، وطن ال يؤمن 
باملستحيل، وطن أنعم الله عليه بقيادة جعلت اإلنسان محور 
االهتمام، ودفعت به إىل صدارة أجندة األولويات الوطنية، يف 

وطن علمتنا قيادتنا الرشيدة التفاؤل، ونرثت اإليجابية »ال 
تشلون هم«.  يف وطن السعادة نؤمن بأن الهيكل الجديد 

لحكومة اإلمارات نقطة انطالق جديدة نحو املريخ.

أمين عام جائزة خليفة التربوية

ابتكر شاب مواطن قطعاً باستيكية 
صـــــــــغـــــــــرة لــــــحــــــمــــــايــــــة األذن مــــــــــن تـــــأثـــــر 
ارتـــــــــــــــداء الـــــكـــــمـــــامـــــات فـــــــــــرتات طــــويــــلــــة، 
مستخدماً طابعة ثاثية األبعاد، إذ 
تــــــمــــــكــــــن مــــــــــن طـــــــبـــــــاعـــــــة أكـــــــــــــر مــــــــــن 350 
قطعة يف 24 ســاعــة، ووزعــهــا مجاناً 
عى موظفن وعمال يف أماكن عمل 

مختلفة.
وقــــــال الــــشــــاب راشــــــد الــشــيــبــاين، 
لــــــ»اإلمـــــارات الــــيــــوم«، إنــــه »مــــع عـــودة 
الـــــــحـــــــيـــــــاة إىل طـــــبـــــيـــــعـــــتـــــهـــــا، بــــــعــــــد فــــــرتة 

الـــتـــعـــقـــيـــم الــــوطــــنــــي، أصــــبــــح الــجــمــيــع 
ــــاً بــــــــارتــــــــداء الـــــكـــــمـــــامـــــات كـــــإجـــــراء  ــــلـــــزمـ مـ
احـــــــــــــــــــــــــــــــرتازي ضــــــــــــــد اإلصــــــــــــــــابــــــــــــــــة بـــــــــعـــــــــدوى 
فـــــــــــــروس )كـــــــــــــورونـــــــــــــا(، ومــــــــــن ثــــــــم فــــــإن 
بعض املوظفن والــعــمــال قــد يضطر 
إىل ارتــــــــداء الـــكـــمـــامـــة ســــاعــــات طــويــلــة 
تــــــــزيــــــــد أحـــــــــيـــــــــانـــــــــاً عــــــــــى ثــــــــمــــــــاين ســـــــاعـــــــات 
يــــومــــيــــاً، مــــا يــــؤثــــر يف األذن، ومـــــن ثــم 
تــوصــل لــفــكــرة الــقــطــعــة الــبــاســتــيــكــيــة 
مـــــــــــــــــن )أســــــــــــتــــــــــــيــــــــــــك(  لــــــــــحــــــــــمــــــــــايــــــــــة األذن 

الكمامة«.

وأضاف: »تمكنت من خال آلة 
طباعة ثاثية األبــعــاد، طباعة كمية 
مــــــن قــــطــــع بـــاســـتـــيـــكـــيـــة تـــحـــمـــي األذن 
أثـــــــــنـــــــــاء ارتـــــــــــــــــــــداء الـــــــكـــــــمـــــــامـــــــات ســــــاعــــــات 
ــــلـــــة«، مـــــشـــــراً إىل أنـــــــه يـــســـتـــخـــدم  طـــــويـ
ــــقــــــطــــــع مـــــــــــــادة بــــاســــتــــيــــكــــيــــة  لـــــطـــــبـــــاعـــــة الــ
صــــديــــقــــة لـــلـــبـــيـــئـــة، فـــــضـــــاً عـــــن أن كــل 
شــخــص بــحــاجــة إىل قــطــعــة واحـــــدة، 

وال يستبدلها إال بعد استهاكها.
ولـــــــــــفـــــــــــت راشـــــــــــــــــــــــــد، الـــــــــــــــــــــذي يـــــعـــــمـــــل 
مــــــــــــهــــــــــــنــــــــــــدس مـــــــــيـــــــــكـــــــــانـــــــــيـــــــــكـــــــــا يف شـــــــــركـــــــــة 

»اإلمارات العاملية لألملنيوم«، إىل أنه 
تلقى العديد من رسائل الثناء ممن 
اســـتـــخـــدمـــوا هـــــذه الـــقـــطـــع مــــع ارتــــــداء 
ــــقـــــطـــــعـــــة  الــــــــكــــــــمــــــــامــــــــة، مــــــــوضــــــــحــــــــاً أن الـ
ــــلـــــف الــــرقــــبــــة  ـــــوضــــــع خـ الــــبــــاســــتــــيــــكــــيــــة تـ
لــربــط خــيــط الــكــمــامــة عــلــيــهــا، مــؤكــداً 
أن كــلــفــة الــقــطــعــة الــــواحــــدة أقــــل من 

درهم.
وتـــــــابـــــــع أنـــــــــه يــــــهــــــدف إىل تـــخـــفـــيـــف 
الـــضـــغـــط عــــى )األذن( نــتــيــجــة ارتـــــداء 

)الكمامات( ساعات طويلة.

مبتكرون

ميكروسكوب
إعداد: أمين الجمال

راشد تطوع بطباعة القطع لزمالئه. ■من المصدر

صديقة للبيئة وتحمي األذنين من »أستيك« الكمامة

مواطن يبتكر قطعة بالستيكية تتيح ارتداء 
الكمامات ساعات طويلة

تعلم لغات الشعوب

أفادت وزارة التربية 
والتعليم بأن برنامج 

»صيفكم ويانا« يهدف 
إلى تمكين أبناء اإلمارات 

من االطالع على 
الثقافات المختلفة، 

وتعلم لغات الشعوب 
األخرى، ما يسهم في 
تحقيق التواصل الفعال، 

ن األفراد 
ّ
الذي بدوره يمك

من التعرف إلى قدراتهم 
وإمكاناتهم الحقيقية 
من خالل تقديم برامج 
تدريبية متعددة في 

مختلف اللغات لكل 
موظفي الوزارة، وجميع 

الراغبين من أفراد 
المجتمع. وتميز برنامج 

اللغات هذا العام 
بتقديم برنامج لغة 

اإلشارة، بهدف تعزيز لغة 
اإلشارة بين الناطقين بها 

في المجتمع المحلي، 
ونشرها داخل الدولة.

أفـــادت وزارة الــرتبــيــة والــتــعــلــيــم بــأنــهــا زودت ملحقيات الــســفــارات ووجــهــات االبــتــعــاث ومــؤســســات 
الــتــعــلــيــم الـــعـــايل، داخــــل الـــدولـــة وخــارجــهــا، بــمــعــلــومــات تفصيلية حـــول مــا يــدرســه طـــاب املــدرســة 
اإلمــاراتــيــة يف الحلقة الثالثة )املــرحــلــة الــثــانــويــة(، بــهــدف تسهيل إجــــراءات التحاقهم بالتخصصات 

الجامعية املختلفة حسب رغبتهم.
جاء ذلك ضمن املوجهات والتنظيمات العامة يف دليل إصدار شهادة نهاية العام اإللكرتونية 

للصفوف من الرابع إىل الثاين عشر للعام الدرايس 2020/  2019.

في الميدان

»التربية« تدرب الطلبة في مجاالت تخصصية ذات أهمية وطنية. ■ أرشيفية
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رئيس التحرير
ســامي الريــامي

facebook.com/emaratalyoum
twitter.com/emaratalyoum
youtube.com/alemaratalyoum
instagram@emaratalyoum

local@emaratalyoum.com
قيمة االشتراك السنوي 400 درهم للدوائر الحكومية 

والمؤسسات والشركات و 300 درهم لألفراد
طبعت في مطابع مسار

بثت شرطة أبوظبي بالتعاون 
مع مركز املتابعة والتحكم يف 
ــــــو  ــــديـ ــ ــيـ ــ ــ أبـــــــــــــوظـــــــــــــبـــــــــــــي، أخــــــــــــــــــــــــــــــــراً، فـ
ــــاً لـــشـــخـــص مــــتــــهــــور عــر  ــــيـ واقـــــعـ
الــطــريــق بــشــكــل مــفــاجــئ وغــر 
مــــــــــــــــتــــــــــــــــوقــــــــــــــــع مـــــــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــان غــــــــر 
مــــــــخــــــــصــــــــص لــــــــــعــــــــــبــــــــــور املــــــــــــشــــــــــــاة، 
مــــــــــســــــــــبــــــــــبــــــــــاً ارتـــــــــــــــــبـــــــــــــــــاكـــــــــــــــــاً شــــــــــــــديــــــــــــــداً 
لــــلــــســــائــــقــــن ومــــــعــــــرضــــــاً حــــيــــاتــــه 

لخطر الدهس.
ــــبـــــي  وحـــــــثـــــــت شـــــــرطـــــــة أبـــــوظـ
السائقن عىل االنتباه لحركة 
عــــــــــــبــــــــــــور املــــــــــــــشــــــــــــــاة عــــــــــــــىل الــــــــــطــــــــــرق 
وااللــتــزام بخفض السرعات، 
مــــــــــــــؤكــــــــــــــدة أن أمــــــــــــــــــن وســـــــــامـــــــــة 
املشاة مسؤولية مشرتكة بن 
املــــــشــــــاة أنــــفــــســــهــــم والــــســــائــــقــــن 

عىل الطرق.
ودعــت املــشــاة إىل ضــرورة 
ــــبـــــور اآلمـــــــــــن مـــن  ــــالـــــعـ االلـــــــــتـــــــــزام بـ
األمــــــــــــــاكــــــــــــــن املـــــــخـــــــصـــــــصـــــــة لــــــهــــــم، 
واستخدام الجسور واألنفاق 
وااللــــــــــــــتــــــــــــــزام بـــــــــــــإشـــــــــــــارات املـــــــشـــــــاة 
الــــــضــــــوئــــــيــــــة عـــــــــىل الـــــتـــــقـــــاطـــــعـــــات 
الـــــــــتـــــــــى تــــــعــــــمــــــل بــــــــالــــــــتــــــــزامــــــــن مــــع 
اإلشــــــــــــــارات الــــضــــوئــــيــــة لــتــنــظــيــم 

حركة سر املركبات.
ولــــــــفــــــــتــــــــت إىل اهــــــتــــــمــــــامــــــهــــــا 
ــــيــــــة  ــــتــــــوعــ بـــــــمـــــــواصـــــــلـــــــة جـــــــــهـــــــــود الــ
لـــــــــلـــــــــســـــــــائـــــــــقـــــــــن ومــــــــســــــــتــــــــخــــــــدمــــــــي 
الـــطـــريـــق عــــر مــخــتــلــف وســـائـــل 
اإلعـــــــام ومــنــصــاتــهــا لــلــتــواصــل 

االجتماعي.
أبوظبي■ اإلمارات اليوم

مشاة متهورون 
يربكون سائقين 
بتصرفات خطرة

»بلدي الحمرية« يزيل %90 
من العزب العشوائية

ملـــــنـــــطـــــقـــــة  الــــــــــــبــــــــــــلــــــــــــدي  املــــــــــجــــــــــلــــــــــس  أزال 
ــــاون مـــــــع األهــــــــــــايل،  ــــعــ ــتــ ــ ــــالــ الـــــحـــــمـــــريـــــة بــ
ــــالـــــفـــــة بــــهــــدف  90% مـــــــن الـــــــعـــــــزب املـــــخـ
الـــــحـــــفـــــاظ عـــــــىل الــــبــــيــــئــــة وإتــــــــاحــــــــة تـــلـــك 
املــــــســــــاحــــــات لــــلــــمــــخــــطــــطــــات الــــحــــديــــثــــة 
ومــــنــــع تــــشــــويــــه املــــنــــظــــر الـــــعـــــام ووقـــــف 
اســـــــتـــــــغـــــــال املــــــــســــــــاحــــــــات بـــــشـــــكـــــل غــــر 

قانوين.
ــــــواصـــــــل  ـــــلـــــــس بــــــــأنــــــــه يـ ـــجــ ــ وأفــــــــــــــــــاد املــ
بـــــــرئـــــــاســـــــة رئــــــــيــــــــس املـــــــجـــــــلـــــــس، حــــمــــيــــد 
ســــــــــيــــــــــف بـــــــــــــــن ســـــــــمـــــــــحـــــــــة الــــــــــشــــــــــامــــــــــي، 
ومـــــتـــــابـــــعـــــة مـــــــديـــــــر الــــــبــــــلــــــديــــــة، مـــــبـــــارك 
راشــــــــــــــــــــــــــــــد الـــــــــــــــــشـــــــــــــــــامـــــــــــــــــي، إزالــــــــــــــــــــــــــــــــــــة كـــــــل 
املشوهات للمظهر العام التي تضر 
بالقاطنن، والــقــضــاء عــىل الظواهر 
السلبية واتــخــاذ اإلجــــراءات الازمة 

حيالها.
وقــــــــــــــــــال نـــــــــائـــــــــب رئـــــــــيـــــــــس املـــــجـــــلـــــس 
رئـــــــــــــيـــــــــــــس لـــــــــجـــــــــنـــــــــة الــــــــــــــــعــــــــــــــــزب والــــــــــــــــــــــــــروة 
الــحــيــوانــيــة حــمــيــد فــايــز عــبــدالــرحــمــن 
الشامي، إنه تم االنتهاء من إزالة 
الـــعـــزب الــعــشــوائــيــة املــخــالــفــة بنسبة 
90%، وذلـــــــك بــــالــــتــــعــــاون مـــــع بــلــديــة 
مــنــطــقــة الـــحـــمـــريـــة وشـــركـــة الـــشـــارقـــة 

للبيئة »بيئة«.
وأشــــــــــار إىل أن هـــــــذه الـــــعـــــزب تــم 
إنــــــــــــــشــــــــــــــاؤهــــــــــــــا دون الــــــــــــحــــــــــــصــــــــــــول عـــــىل 
مــــــــــــــــوافــــــــــــــــقــــــــــــــــات مــــــــــــــــــن قــــــــــــبــــــــــــل الــــــــــجــــــــــهــــــــــات 
املـــــــــخـــــــــتـــــــــصـــــــــة، مـــــــــــــــؤكـــــــــــــــداً أن املــــــجــــــلــــــس 
سيواصل مع بلدية الحمرية توعية 
أصحاب العزب العشوائية بضرورة 
االلـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــزام بــــــــــــالــــــــــــقــــــــــــوانــــــــــــن، وتــــــــقــــــــديــــــــم 

شروحات وافية عن األضرار البيئية 
الـــــــــــتـــــــــــي تـــــــنـــــــجـــــــم عـــــــــــــن إقـــــــــــــامـــــــــــــة الـــــــــعـــــــــزب 
ــــلـــــهـــــا لـــــخـــــطـــــورة  ــــيـ الــــــعــــــشــــــوائــــــيــــــة وتـــــشـــــكـ
بــــالــــغــــة عــــــىل أفـــــــــــراد املــــجــــتــــمــــع بـــجـــانـــب 
اســــتــــغــــالــــهــــا أحـــــيـــــانـــــاً لــــغــــر أغــــراضــــهــــا 
ــــتـــــشـــــار  ــــلـــــهـــــا وانـ ــــــن أجـ ــــتــــــي أســــــســــــت مـ الــ
بعض الظواهر السلبية واملخالفة، 
عاوة عىل عدم خضوع الحيوانات 
واملوايش التي ترّبى فيها الشرتاطات 

الصحة والسامة العامة.
وأكــــــــــــــد الـــــــشـــــــامـــــــي أن املــــجــــلــــس 
بـــــــــالـــــــــتـــــــــعـــــــــاون مــــــــــــع بــــــــلــــــــديــــــــة الــــــحــــــمــــــريــــــة 
يـــواصـــان تــنــظــيــم حـــمـــات مـــدروســـة 
ومــنــظــمــة إلزالـــــة الـــعـــزب الــعــشــوائــيــة 
املــخــالــفــة، مبيناً أنــه تــم االنــتــهــاء من 
املرحلة األوىل، ويجري حالياً العمل 

ــــيـــــة يف  ــــــزب الـــــعـــــشـــــوائـ ـــعـ ــ ــــــىل حـــــصـــــر الــ عـ
مــــنــــطــــقــــة الـــــــعـــــــرقـــــــوب إلزالـــــــتـــــــهـــــــا مــــنــــعــــاً 
ملـــشـــوهـــات املـــظـــهـــر الــــعــــام، والـــقـــضـــاء 
عىل الظواهر السلبية وحفاظاً عىل 
الصحة والسامة العامة، وتحقيق 
الراحة للسكان وتأمن حياة صحية 

مائمة للجميع.
وأشـــار الــشــامــي إىل أن عملية 
إزالــــــــة الــــعــــزب الـــعـــشـــوائـــيـــة تـــتـــم وفـــق 
عملية وخــطــوات مــدروســة وتتمثل 
يف إخــــطــــار املـــخـــالـــفـــن بـــــضـــــرورة إزالـــــة 
الــــعــــزب غــــر الــنــظــامــيــة والــعــشــوائــيــة 
قبيل اإلزالة، ومنحهم مهلة كافية 
إلزالــــــــــــة املـــــخـــــالـــــفـــــات، وبـــــعـــــد انــــقــــضــــاء 

املهلة تتم إزالتها.
الشارقة ■اإلمارات اليوم

شرطة الشارقة تكافئ 
5 نزيالت لفوزهن 
في جائزة القرآن

قــــّدم مــديــر إدارة املــوســســة الــعــقــابــيــة 
واإلصــــــاحــــــيــــــة يف شـــــرطـــــة الـــــشـــــارقـــــة، 
الـــعـــمـــيـــد أحـــمـــد عـــبـــدالـــعـــزيـــز شــهــيــل، 
دروعـــــــاً وشــــهــــادات تـــقـــديـــر، ومـــكـــافـــأة 
مــــــــــــــالــــــــــــــيــــــــــــــة لــــــــــــخــــــــــــمــــــــــــس نــــــــــــــــــــزيــــــــــــــــــــات بـــــــعـــــــد 
مــــــشــــــاركــــــتــــــهــــــن يف جــــــــــائــــــــــزة )الـــــشـــــيـــــخـــــة 
حصة بنت محمد آل نهيان( للقرآن 
الــكــريــم يف نــســخــتــهــا الــثــامــنــة، والــتــي 
ــــا مــــــــؤســــــــســــــــة ســــــــمــــــــو الـــــشـــــيـــــخ  ــــهــ ــــتــ ــــمــ نــــــظــ
ســــــــــلــــــــــطــــــــــان بـــــــــــــــن خــــــــلــــــــيــــــــفــــــــة آل نـــــــهـــــــيـــــــان 
لـــــــــأعـــــــــمـــــــــال اإلنــــــــســــــــانــــــــيــــــــة والـــــــــخـــــــــريـــــــــة، 
بـــــــــــالـــــــــــتـــــــــــعـــــــــــاون مــــــــــــــع الـــــــــهـــــــــيـــــــــئـــــــــة الــــــــعــــــــامــــــــة 

للشؤون اإلسامية واألوقاف.
وحـــــــصـــــــلـــــــت ثــــــــــــــاث نــــــــــزيــــــــــات عــــىل 
املـــــــــركـــــــــز األول يف مــــــســــــابــــــقــــــات حـــفـــظ 
جــــزء، وجـــزأيـــن، وأربـــعـــة أجـــــزاء من 
القرآن مع التجويد، وجاءت اثنتان 
مـــــنـــــهـــــن يف املـــــــــركـــــــــز الـــــــــثـــــــــاين بــــمــــســــابــــقــــة 
حــــــــــفــــــــــظ جــــــــــــــــــــزء وثـــــــــــــــاثـــــــــــــــة أجــــــــــــــــــــــــــــــزاء مـــــع 

التجويد. 
وثمن شهيل الدور الذي تؤديه 
الــــجــــائــــزة، يف حـــفـــظ وتـــــــــدارس كـــتـــاب 
الله تعاىل، واإلبحار يف تدبر معاين 
الــــقــــرآن وتـــجـــويـــده، وإتـــاحـــتـــهـــا لــلــمــرة 
ــــزيــــــات  ــــنــ األوىل فــــــــرصــــــــة املـــــــــشـــــــــاركـــــــــة لــ
املـــــؤســـــســـــات الــــعــــقــــابــــيــــة واإلصــــاحــــيــــة 
بــــــــــــالــــــــــــدولــــــــــــة يف بـــــــــرامـــــــــجـــــــــهـــــــــا الـــــــــهـــــــــادفـــــــــة 
والبناءة. ووجه الشكر إىل مؤسسة 
الــــــقــــــرآن والــــســــنــــة يف الـــــشـــــارقـــــة، عــىل 
ــــــم  ــــديـ ــ ــــقـ ــ تــــــــعــــــــاونــــــــهــــــــا مـــــــــــع املـــــــــؤســـــــــســـــــــة وتـ
الــــــــــــــــــرامــــــــــــــــــج الــــــــــديــــــــــنــــــــــيــــــــــة واإلرشــــــــــــــــــــاديــــــــــــــــــــة 
والـــــــثـــــــقـــــــافـــــــيـــــــة لــــــــلــــــــنــــــــزالء والـــــــــنـــــــــزيـــــــــات، 

واملساعدة عىل تعليمهم كل ما جاء 
يف الـــــــــقـــــــــرآن والـــــــســـــــنـــــــة، وتـــحـــفـــيـــظـــهـــم 
لـــــكـــــتـــــاب الــــــلــــــه الــــــكــــــريــــــم. مـــــــن جـــهـــتـــهـــن 
ُــــــــــــــــكــــــــــــــــرمــــــــــــــــات عــــــــــــــــن شـــــــكـــــــرهـــــــن  عـــــــــــــــــــــرت امل
وتـــــــــقـــــــــديـــــــــرهـــــــــن لـــــــــــلـــــــــــدور الــــــــكــــــــبــــــــر الـــــــــــذي 
ــــيــــــة  ــــابــ ــــقــ ــــعــ تــــــضــــــطــــــلــــــع بـــــــــــه املـــــــــؤســـــــــســـــــــة الــ
واإلصــــاحــــيــــة بـــشـــرطـــة الــــشــــارقــــة، يف 
ســــبــــيــــل تــــأهــــيــــل الـــــــنـــــــزالء والـــــنـــــزيـــــات، 
وعــــــــــــــودتــــــــــــــهــــــــــــــم أعــــــــــــــــضــــــــــــــــاء فـــــــــــاعـــــــــــلـــــــــــن يف 

املجتمع.
الشارقة ■اإلمارات اليوم

»بلدي الحمرية« يزيل كل مشوهات المظهر العام. ■من المصدر 

مصباح أمين ■ رأس الخيمة

قضت لجنة فض املنازعات اإليجارية 
والعقارية يف محكمة رأس الخيمة، 
بـــــفـــــســـــخ عــــــقــــــد إيـــــــــجـــــــــار شـــــــركـــــــة إلعـــــــــــادة 
تــــــــــــدويــــــــــــر الــــــــــــطــــــــــــائــــــــــــرات يف مــــــــــطــــــــــار رأس 
الـــــــخـــــــيـــــــمـــــــة الـــــــــــــــــــــــــدويل، وإخــــــــــــــــــــــاء املـــــبـــــنـــــى 
ــلــــيــــمــــه إىل مــــــطــــــار رأس الـــخـــيـــمـــة  وتــــســ
بــــــــالــــــــحــــــــالــــــــة الــــــــــتــــــــــي كــــــــــــــــان عــــــلــــــيــــــهــــــا وقــــــــت 
التعاقد، كما ألزمت ممثل الشركة 
بأن يؤدي للمطار مليونن و919 ألفاً 
ــــاريــــــة  ــــجــ ــــمـــــة إيــ ــيـ ــ و574 درهـــــــــمـــــــــاً بـــــــــــدل قـ
واســـــــــــــــــــتـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــاك الــــــــــــــــكــــــــــــــــهــــــــــــــــربــــــــــــــــاء واملــــــــــــــــــــــــــــاء 
والخدمات األخرى، ورفضت ما عدا 

ذلـــــــــــــك مــــــــــن طـــــــلـــــــبـــــــات وألـــــــــــزمـــــــــــت مــــمــــثــــل 
الـــــــــشـــــــــركـــــــــة بــــــــــالــــــــــرســــــــــوم واملــــــــــصــــــــــروفــــــــــات 

وأتعاب املحاماة.
وأوضحت أن فسخ عقد اإليجار 
يــرتتــب عــلــيــه ســقــوط الــشــرط الــجــزايئ 
املــــــتــــــفــــــق عـــــلـــــيـــــه بـــــــالـــــــغـــــــرامـــــــة الـــــتـــــأخـــــريـــــة 
بــاعــتــبــاره الـــتـــزامـــاً تــابــعــاً لــعــقــد اإليــجــار 
الــذي فسخ ما يــؤدي إىل رفــض طلب 
ــــا رفــــضــــت  ــــمــ الـــــــغـــــــرامـــــــة الـــــــتـــــــأخـــــــريـــــــة، كــ
طــلــب الــفــوائــد الــقــانــونــيــة ألنــهــا ال تــراه 
ــــاً. ووفـــــــقـــــــاً لـــصـــحـــيـــفـــة الـــــدعـــــوى  ــبــ ــ مــــــوجــ
التي أقامها املطار، فإنه أجر للشركة 
مــــبــــنــــى ملــــــــدة خــــمــــس ســــــنــــــوات بـــمـــقـــابـــل 
ــــنـــــويـــــاً مـــركـــبـــة  ــلــــيــــون درهـــــــــم سـ ــــار مــ ــــجــ إيــ

بــــــــمــــــــعــــــــدل 5% عـــــــــــن كـــــــــــل ســــــــنــــــــة تــــــدفــــــع 
مـــقـــدمـــاً عــــىل أربــــعــــة أقــــســــاط تــســتــحــق 
كل ثاثة أشهر، كما التزمت الشركة 
حــــســــب االتـــــــفـــــــاق بــــــســــــداد مــــصــــروفــــات 
الــكــهــربــاء واملـــاء والــخــدمــات األخـــرى، 
وتــــــــم االتـــــــفـــــــاق عــــــىل أنــــــــه إذا لــــــم يـــدفـــع 
قــيــمــة اإليــــجــــار أو أي رســـــوم بــمــوجــب 
الــعــقــد يف مــوعــد االســتــحــقــاق ُتــفــرض 
غــــــــرامــــــــة بــــــــواقــــــــع 8% ســــــنــــــويــــــاً دون أن 
تــــــــــتــــــــــعــــــــــارض مــــــــــــع حــــــــــــق إنــــــــــــهــــــــــــاء الــــــعــــــقــــــد 
وإجــــــــــــــائــــــــــــــهــــــــــــــا مــــــــــــــــن الـــــــــــــعـــــــــــــن املــــــــــــــــؤجــــــــــــــــرة. 
وأوضـــــحـــــت أن الـــشـــركـــة تــخــلــفــت عــن 
ســــــداد بــــــدالت اإليـــــجـــــار وبـــلـــغـــت قــيــمــة 
ــلــــيــــهــــا ثــــاثــــة  اإليـــــــــــجـــــــــــارات املــــســــتــــحــــقــــة عــ

ــــاً،  ــ ــــمـ ــ ــــاً و860 درهـ ــ ــــفـ ــ مــــــايــــــن و130 ألـ
إضـــــافـــــة إىل 107 آالف و783 درهــــمــــاً 
مــصــروفــات الكهرباء واملـــاء. وأشــارت 
إىل أن املطار أخطر الشركة عن طريق 
ممثلها )املـــدعـــى عــلــيــه الـــثـــاين( بــســداد 
ــــارات واملــــصــــروفــــات املــســتــحــقــة،  اإليـــــجـ
إال أن مــمــثــلــهــا امـــتـــنـــع عــــن ذلـــــك دون 
وجه حق، وطالب املطار بفسخ عقد 
اإليـــــــــــــجـــــــــــــار وإلـــــــــــزامـــــــــــهـــــــــــا بـــــــــــإخـــــــــــاء املـــــبـــــنـــــى 
وتــســلــيــمــه بــالــحــالــة الــتــي كـــان عليها، 
وإلـــــــــــــــــــزام الـــــــشـــــــركـــــــة بـــــــبـــــــدل اإليــــــــــجــــــــــارات 
املــــرتتــــبــــة عـــلـــيـــهـــا خــــــال ســــر الــــدعــــوى، 
وســـداد غــرامــات تــأخــر الــســداد بواقع 
8%، وبالرسوم واملصروفات وأتعاب 

املحاماة. وجاء يف منطوق الحكم أن 
الــشــركــة لـــم تــنــكــر عــــدم ســــداد األجــــرة 
املـــــــــــســـــــــــتـــــــــــحـــــــــــقـــــــــــة ومــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــروفــــــــــــــــــــات املــــــــــــــــــــاء 
والــــــــــكــــــــــهــــــــــربــــــــــاء، ومـــــــــقـــــــــابـــــــــل الـــــــخـــــــدمـــــــات 
املــقــدمــة إلــيــهــا حــتــى تـــاريـــخ 24 مـــارس 
2020، نتيجة وقــوعــهــا يف مشكات 
مـــالـــيـــة، الفـــتـــة إىل أنــــه بــعــد االســتــمــاع 
إىل أقــــــــــــــوال األطـــــــــــــــــراف واالطـــــــــــــــــاع عـــىل 
املـــــــــســـــــــتـــــــــنـــــــــدات وتـــــــحـــــــلـــــــيـــــــلـــــــهـــــــا، تــــــــبــــــــن أن 
ادعــاءات الشركة غر مررة تعاقدياً 
ــــا الــــــــحــــــــق بـــــــاالمـــــــتـــــــنـــــــاع عــــن  ــــنـــــحـــــهـ وال تـــــمـ
تــــــــســــــــديــــــــد األجـــــــــــــــــــــرة املــــــســــــتــــــحــــــقــــــة وبـــــــــــدل 
مــــــــــــــــــصــــــــــــــــــروفــــــــــــــــــات املــــــــــــــــــــــــــــــــــاء والــــــــــــــكــــــــــــــهــــــــــــــربــــــــــــــاء 
والــــخــــدمــــات. وأوضــــحــــت املــحــكــمــة أن 

الــــــــثــــــــابــــــــت مــــــــــن تـــــــقـــــــريـــــــر الـــــــــــخـــــــــــراء الــــــــــذي 
تـــطـــمـــن إلـــيـــه الـــلـــجـــنـــة أن ذمـــــة املـــدعـــى 
عليها مشغولة للمدعية بمبلغ قدره 
مليونان و919 ألفاً 574 درهماً، بدل 
قـــــيـــــمـــــة إيــــــــجــــــــاريــــــــة وبـــــــــــــــدل مــــــصــــــروفــــــات 
كــهــربــاء ومـــاء وخـــدمـــات، مــتــابــعــة أن 
الـــقـــضـــاء بـــفـــســـخ عـــقـــد اإليـــــجـــــار يــرتتــب 
عــلــيــه ســقــوط الـــشـــرط الـــجـــزايئ املــتــفــق 
عـــلـــيـــه بــــالــــغــــرامــــة الــــتــــأخــــريــــة بـــاعـــتـــبـــاره 
الـــــــتـــــــزامـــــــاً تـــــابـــــعـــــاً لــــعــــقــــد اإليــــــــجــــــــار الـــــــذي 
فــــــســــــخ مــــــمــــــا يــــــــــــــؤدي إىل رفــــــــــــض طـــلـــب 
ــــا رفــــضــــت  ــــمــ الـــــــغـــــــرامـــــــة الـــــــتـــــــأخـــــــريـــــــة، كــ
طــلــب الــفــوائــد الــقــانــونــيــة ألنــهــا ال تــراه 

موجباً.

قّررت فسخ العقد وإعادة المبنى إلى مطار اإلمارة

. ■أرشيفية
ً
المحكمة أكدت أن ادعاءات الشركة غير مبررة تعاقديا

محكمة رأس الخيمة 
لزم شركة بسداد 

ُ
ت

2.9 مليون درهم 
متأخرات إيجارية

فسخ عقد اإليجار يسقط الشرط الجزائي باعتباره 
 لعقد اإليجار.

ً
 تابعا

ً
التزاما

العميد أحمد شهيل:

»الجائزة أتاحت للمرة 
األولى فرصة المشاركة 

لنزيالت المؤسسات 
العقابية في الدولة«.
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احـــــتـــــالـــــت عـــــصـــــابـــــة مـــــكـــــونـــــة مــــــن أربـــــعـــــة 
ــــتـــــهـــــمـــــن عــــــــى شــــــخــــــص كـــــــــــان يـــســـعـــى  مـ
الســـتـــصـــدار تــصــريــح بــتــظــلــيــل ســـيـــارات 
ــــلـــــه  ــــابـ تـــــــابـــــــعـــــــة لـــــــصـــــــاحـــــــب الــــــــعــــــــمــــــــل، فـــــقـ
شخص وأخربه أن التصاريح موقوفة 
ــــاً، وهــــــنــــــاك شــــخــــص يف مــــواقــــف  ــــيــ ــــالــ حــ

السيارات يمكن أن يساعده، فتوجه 
إىل املواقف والتقى املتهم الذي طلب 
منه 4200 درهم الستخراج تصاريح 
تظليل بنسبة 100%، فوافق رئيسه 
ودفــــــــــــــع لـــــــــه لــــتــــظــــلــــيــــل ســـــــــت ســـــــــيـــــــــارات، 
وأرســـــــــل إلــــيــــه املـــتـــهـــم صــــــور الـــتـــصـــاريـــح 

عـــــى »واتــــــــس أب« وتــــبــــن الحـــــقـــــاً أنـــهـــا 
مـــزّورة، فأبلغ الشرطة التي ضبطت 
جـــمـــيـــع املــــتــــورطــــن يف تـــلـــك الــعــمــلــيــات 
االحتيالية، وأحيلوا إىل النيابة ومنها 
إىل مــحــكــمــة الـــجـــنـــايـــات الــــتــــي بـــاشـــرت 

محاكمتهم.

ــــــه عــى  ــتـ ــ ــ ــــيــــــوي وزوجـ ــتــــــال رجـــــــل آســ ــ احــ
صديق قديم لهما، وحصال منه عى 
نــــــــــحــــــــــو 600 ألـــــــــــــــــــف درهـــــــــــــــــــــــم بــــــــــعــــــــــد أن 
ــــا،  ــــمـ ــــهـ اســـــــــــتـــــــــــدرجـــــــــــاه لـــــــالســـــــتـــــــثـــــــمـــــــار مـــــعـ
ــــــوى تـــــمـــــويـــــل عــــمــــلــــيــــات تـــــجـــــاريـــــة،  ــــــدعـ بـ
ودفــع لهما يف البداية مبلغاً بسيطاً 
وبــــعــــد فــــــرة وجـــــيـــــزة أعـــــــــــاداه إلــــيــــه مــع 
أربــــــــــــــــــــــــــــــاح كـــــــــــــــبـــــــــــــــرة، مـــــــــــــــا شـــــــــجـــــــــعـــــــــه عــــــى 
االســـــتـــــثـــــمـــــار بــــمــــبــــلــــغ أكـــــــــــرب، فـــحـــصـــلـــت 
عليه الــزوجــة وفــرت إىل بالدها فيما 
قبض عى زوجها وأحيل إىل النيابة 
العامة ومنها إىل محكمة الجنايات 

ملحاكمته حضورياً وزوجته غيابياً.
وقــــــــــــال املـــــجـــــنـــــي عــــلــــيــــه )مـــســـتـــثـــمـــر 
آســــــــيــــــــوي(، إنــــــــه يـــــعـــــرف املــــتــــهــــم األول 
ــــتـــــن، ويـــــــعـــــــرف زوجـــــــتـــــــه مـــن  ــنـ ــ ــنـــــذ سـ ــ مـ
أربـــــــــــــــــــــــــع ســـــــــــــــنـــــــــــــــوات عـــــــــــــــن طـــــــــــــريـــــــــــــق أحـــــــــــد 
األصـــدقـــاء ونـــشـــأت بــيــنــهــمــا صــداقــة، 

ثم عرضت عليه املرأة الدخول معها 
يف مشروع تأمن الهدايا والكؤوس 
وطـــــــــبـــــــــاعـــــــــة الــــــــــــشــــــــــــعــــــــــــارات لــــــلــــــشــــــركــــــات 
ــــوافــــــق  ــــيــــــة، فــ ــــكــــــومــ واملــــــــؤســــــــســــــــات الــــــحــ
وأعطاها مبلغاً من املال وسلمته يف 
ــــابــــــل شـــــيـــــكـــــات ضــــــمــــــان مـــســـحـــوبـــة  ــــقــ املــ
عـــى حـــســـاب زوجــــهــــا، وأعــــــادت إلــيــه 
أمــوالــه مــع مكسب جــيــد، ورّد إليها 

الشيكات.
ــــلــــــت  وبـــــــعـــــــد فــــــــــرة بـــــســـــيـــــطـــــة، أرســ
إلـــيـــه مــــراســــالت مـــع شــركــتــن يـــريـــدان 
مـــــــــنـــــــــهـــــــــا مـــــــــنـــــــــتـــــــــجـــــــــات بــــــــقــــــــيــــــــمــــــــة كــــــــــبــــــــــرة، 
وعـــرضـــت عــلــيــه مــشــاركــتــهــا فــأعــطــاهــا 
نحو 600 ألف درهم مقابل شيكات 
ضمان، لكنها تأخرت كثراً يف موعد 
رّد األمـــــــــــوال واألربـــــــــــــاح إلـــــيـــــه، وبـــــــررت 
ذلــك بــأن عمالءها لــم يدفعوا بعد، 
وأعطته جواز سفرها ضماناً إضافياً.

ــــــه إىل أنــــــــه  ــيـ ــ ــ ــلـ ــ ــ وأشــــــــــــــــــــــار املــــــــجــــــــنــــــــي عـ
تواصل مع الشركتن اللتن يفرض 
أنــــــهــــــا تـــــعـــــاقـــــدت مــــعــــهــــمــــا وصـــــــــــدم بـــــأن 
أوامـــــــــــــــــر الــــــــــشــــــــــراء غـــــــــر صـــــحـــــيـــــحـــــة، ثـــم 
فوجئ بــأن املــرأة غــادرت الــدولــة بعد 
ــــاقـــــد،  ــــر بـــــــــدل فـ ــــفـ اســــــتــــــخــــــراج جـــــــــــواز سـ
ــــة عــــمــــلــــيــــة  ــ ــيـ ــ ــ ــــحـ ــ فــــــــــــــــــــــأدرك أنـــــــــــــــه وقـــــــــــــــع ضـ
احــتــيــال وأبــلــغ الــشــرطــة الــتــي قبضت 

عى زوجها.
مــن جــهــتــهــا، أكـــدت شــاهــدة من 
إحــــدى الــشــركــتــن الــلــتــن اســتــغــلــهــمــا 
الــزوجــان يف عمليات االحــتــيــال، أنها 
ال تــــعــــلــــم شـــــيـــــئـــــاً عـــــــن أي مـــــــن أطـــــــــراف 
الــجــريــمــة ســــواء كـــان املــجــنــي عــلــيــه أو 
املـــتـــهـــمـــن، وال عــــالقــــة لـــلـــشـــركـــة بــكــل 
املــعــامــالت التجارية أو أوامـــر الــشــراء 
الـــــــتـــــــي ادعـــــــــــــت املـــــتـــــهـــــمـــــة الـــــــهـــــــاربـــــــة أنــــهــــا 

تخص الشركة.

■ما التنمر وما عقوبته؟
)س.م( دبي 

■ الــــــــتــــــــنــــــــمــــــــر مــــــــــــــن أشــــــــــــــكــــــــــــــال اإلســــــــــــــــــــــاءة 
واإليـــــــذاء عـــمـــداً جـــســـديـــاً أو نــفــســيــاً أو 
لـــــــــــــــفـــــــــــــــظـــــــــــــــيـــــــــــــــاً ويـــــــــــــــــطـــــــــــــــــلـــــــــــــــــق عــــــــــــــلــــــــــــــيــــــــــــــه لـــــــــفـــــــــظ 
)االســـــتـــــقـــــواء(، وهـــــو مــــوجــــه مــــن قــبــل 
فــــــــرد أو مــــجــــمــــوعــــة نـــــحـــــو غــــــرهــــــم بـــمـــا 
يــــــــــــــــــــــيء إلـــــــــــيـــــــــــهـــــــــــم أو إخـــــــــــافـــــــــــتـــــــــــهـــــــــــم أو 
ــــتـــــفـــــزازهـــــم أو االعـــــــتـــــــداء عـــلـــيـــهـــم أو  اسـ
ــــر شــــائــــعــــات  تـــــشـــــويـــــه ســـمـــعـــتـــهـــم ونــــــشــ
عنهم أو تهديدهم أو سبهم أو إثارة 
الــــــكــــــراهــــــيــــــة والـــــتـــــمـــــيـــــيـــــز بــــيــــنــــهــــم بـــســـبـــب 
الـــــــــــــلـــــــــــــون أو الـــــــــجـــــــــنـــــــــس أو األصــــــــــــــــــــل أو 

العقيدة.
وتــــــــــلــــــــــك الــــــــــظــــــــــاهــــــــــرة بــــــــمــــــــا لــــــــهــــــــا مــــن 
تـــــــــــــــــأثـــــــــــــــــرات ســــــــلــــــــبــــــــيــــــــة يف املـــــــجـــــــتـــــــمـــــــعـــــــات 
مــــــــوجــــــــودة مـــــــن قــــــديــــــم األزل، لـــكـــنـــهـــا 

ــــــوات األخــــــــــــــرة مـــع  ــنـ ــ ــ ــــــسـ ـــــرت يف الـ ــــشـ ــتــ ــ انــ
انـــتـــشـــار مـــواقـــع الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي 
عــى اإلنــرنــت، لــذلــك يــبــدو جلياً مما 
نـــــــــــراه مـــــــن رد فـــــعـــــل املــــجــــتــــمــــعــــات عـــى 
تـــــجـــــريـــــم واســــــتــــــنــــــكــــــار أفــــــــعــــــــال وأقـــــــــــــوال 

ــــلـــــه مـــــــــن اعــــــــــتــــــــــداء عـــى  ــثـ ــ ــــمـ ــــر ملـــــــــا يـ ــــمــ ــــنــ ــــتــ الــ
جميع القيم واملثل فيها.

ولـــــــــقـــــــــد كــــــــــــــان املـــــــــــشـــــــــــرع اإلمــــــــــــــــــــارايت 
ــــاقـــــاً يف تــــجــــريــــم تــــلــــك األفـــــــعـــــــال يف  ــــبـ سـ
أكرث من موقع، يف ضوء ما تضمنه 
قانون العقوبات االتحادي رقم )3( 
لــســنــة 1987، ومـــــا تــضــمــنــه الـــقـــانـــون 
رقم )2( لسنة 2015 بشأن مكافحة 
الــتــمــيــيــز والـــكـــراهـــيـــة، والــــــذي نــــّص يف 
املادة )5( بأنه »ُيعاقب بالحبس مدة 
ال تقل عن خمس سنوات وغرامة ال 
تـــقـــل عــــن 500 ألــــــف درهـــــــم وال تـــزيـــد 
عــى مــلــيــون درهــــم أو بــإحــدى هــاتــن 
العقوبتن كــل مــن ارتــكــب فــعــالً من 
شـــأنـــه إحــــــداث أي شــكــل مـــن أشــكــال 
ــــيـــــز بــــــــإحــــــــدى طــــــــــرق الـــــتـــــعـــــبـــــر أو  ــــيـ ــــتـــــمـ الـ
بــــــــــــــــاســــــــــــــــتــــــــــــــــخــــــــــــــــدام أيـــــــــــــــــــــــــــة وســــــــــــــيــــــــــــــلــــــــــــــة مـــــــن 

الوسائل«.

تستقبل »اإلمارات اليوم« 
عبر صفحة »محاكم«، 

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

القانونية فيها.

قصص

أروقة المحاكم

استشارة

محاكم
إعداد: محمد فودة

mfouda@ey.ae

يقدمها مستشار قانوني أول 
وجيه أمين عبدالعزيز.

اشـــــــــرك ســـبـــعـــة مـــتـــهـــمـــن يــــنــــتــــمــــون إىل 
أربـــــــــــع دولـــــــــــة مــــخــــتــــلــــفــــة يف ســــــرقــــــة ســـت 
ســـيـــارات مـــن مـــواقـــف عــامــة ألشــخــاص 
ــــريــــــن خـــــــــــــارج الـــــــــــدولـــــــــــة، وقـــــــامـــــــوا  ــــافــ مــــــســ
بتزوير أوراق لهذه السيارات وتهريبها 
خــــارج الـــدولـــة بــطــرق احــتــيــالــيــة، وظــن 
أفــــــــراد الـــعـــصـــابـــة أنــــهــــم ســـيـــنـــجـــحـــون يف 
تـــــنـــــفـــــيـــــذ مــــــــزيــــــــد مـــــــــن جـــــــــرائـــــــــم الــــــســــــرقــــــة، 
لــكــنــهــم ســقــطــوا يف قــبــضــة شــرطــة دبــي 
ــــامـــــة  ــــة الـــــعـ ــــابــ ــيــ ــ ــنــ ــ ــــهــــــم إىل الــ ــتــ ــ ــــالــ الـــــــتـــــــي أحــ
ــــايــــــات الــــتــــي  ــــنــ ومـــــنـــــهـــــا إىل مــــحــــكــــمــــة الــــــجــ

باشرت محاكمتهم.
وقال أحد املجني عليهم صاحب 
ــــــوى يف الــــقــــضــــيــــة املـــــنـــــظـــــورة حـــالـــيـــاً  ــــــدعـ الـ
أمام محكمة جنايات دبي، إنه سافر 
إىل دولته األوروبية وترك سيارته من 
نـــــــوع جــــيــــب شــــــــرويك يف مـــــوقـــــف عـــــام، 
وحـــــن عـــــاد بـــعـــد نـــحـــو 27 يــــومــــاً فــوجــئ 
ــــيـــــارة، فـــأبـــلـــغ الـــشـــرطـــة،  بـــاخـــتـــفـــاء الـــــسـ
وبمراقبة الكامرات يف املواقف شاهد 
ســــــــيــــــــارة تـــــــخـــــــرج مــــــــن املــــــــوقــــــــف وبـــــمـــــجـــــرد 
عـــبـــورهـــا مــــن الـــحـــاجـــز املــــعــــدين خــرجــت 

وراءها السيارة املسروقة فوراً.
من جهته أفــاد شاهد من شرطة 
ــــبـــــحـــــث  دبـــــــــــــي بــــــــأنــــــــه شــــــــــــــــارك يف فــــــــريــــــــق الـ

والتحري الذي التقط الخيط من 
رقم السيارة التي سبقت خروج 
املــركــبــة املـــســـروقـــة، كـــون سائقها 
ــــبـــــوابـــــة ســــريــــعــــاً لــيــســمــح  تـــــجـــــاوز الـ
لــلــســيــارة األخـــــرة بـــالـــخـــروج قبل 

أن ينزل الحاجز. 
وبالبحث والــتــحــري تبن أن 

املـــركـــبـــة األوىل تـــابـــعـــة إلحـــــدى شـــركـــات 
اإليـــــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــــار، وأن الــــــــــــشــــــــــــخــــــــــــص الــــــــــــــــــذي 
اســـتـــأجـــرهـــا يــعــمــل ســـائـــق تـــابـــع إلحـــدى 
ــــبـــــعـــــه وتـــــــبـــــــن أنــــــه  ــــتـ الـــــــــشـــــــــركـــــــــات، فــــــتــــــم تـ
ــــتـــــأجـــــرة لــشــخــص  أعـــــطـــــى الـــــســـــيـــــارة املـــــسـ
آخــــــــــر، فـــتـــعـــقـــبـــه فـــــريـــــق الـــــعـــــمـــــل كــــذلــــك 
وتــــــــــأكــــــــــد أنـــــــــــــه أحـــــــــــــد أفــــــــــــــــــــراد الــــــعــــــصــــــابــــــة، 
وانتقلت هذه السيارة من متهم آلخر 
إىل أن اســــــــتــــــــقــــــــرت مــــــــــع املـــــــتـــــــهـــــــم األول 

)آسيوي(، فتم القبض عليه.
وبـــــســـــؤالـــــه اعــــــــرف بــــأنــــه عـــــى صــلــة 
بــــــــســــــــرقــــــــة املـــــــــركـــــــــبـــــــــة وأرشــــــــــــــــــــــد عـــــــــــن بــــقــــيــــة 
املتهمن السبعة، الفتاً إىل أن خمسة 
مـــنـــهـــم مــــشــــاركــــون يف ســــرقــــة املـــركـــبـــات 
وتزوير أوراقها لتسفرها إىل الخارج.

وقال املتهم األول إن شخصاً من 
دولـــة آســيــويــة أبــلــغــه بــرغــبــتــه يف سرقة 

الـــــســـــيـــــارات الــــتــــي يــــركــــهــــا أصــــحــــابــــهــــا يف 
ــــاً  ــــنـــــهـــــا، وســـــيـــــجـــــلـــــب »لــــــصــ ــــيـ مــــــــواقــــــــف بـــــعـ
مــحــرفــاً« مــن جنسيته نفسها مــبــعــداً 
ســـابـــقـــاً مـــن الــــدولــــة لـــتـــورطـــه يف جــرائــم 
ســـــــــــابـــــــــــقـــــــــــة، بــــــــــــهــــــــــــدف تـــــــنـــــــفـــــــيـــــــذ عــــــمــــــلــــــيــــــات 
الـــــــســـــــرقـــــــة، ونـــــــجـــــــح فـــــعـــــلـــــيـــــاً يف إدخـــــــــــال 
صـــــــــــــديـــــــــــــقـــــــــــــه املـــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــرف بـــــــــــطـــــــــــريـــــــــــقـــــــــــة غـــــــر 

مشروعة.
وأضــــــــــــــــاف املــــــتــــــهــــــم األول أنـــــــــــه كــــــان 
يــــتــــوىل مــــســــؤولــــيــــة تـــشـــغـــيـــل الــــســــيــــارات 
املــــــروكــــــة الــــتــــي لــــيــــس لــــهــــا مـــفـــاتـــيـــح عــن 
طـــــريـــــق تــــبــــديــــل أنـــظـــمـــتـــهـــا بــــالــــتــــالعــــب يف 
الربمجة، فيما توىل املتهمان اآلخران 
املـــــــــــــــــــــــرور عــــــــــــى تــــــــلــــــــك املـــــــــــــواقـــــــــــــف وفــــــحــــــص 

الـــســـيـــارات املــتــوقــفــة وســـرقـــة تــلــك الــتــي 
يـــــرك فــيــهــا أصـــحـــابـــهـــا املـــفـــاتـــيـــح، بــيــنــمــا 
تــــــــــــــوىل مـــــــتـــــــهـــــــمـــــــان يف الـــــــعـــــــصـــــــابـــــــة شـــــــــــراء 
السيارات املسروقة بأسعار زهيدة ثم 

تهريبها إىل خارج الدولة.
وأوضــــــــــــــــــــــــــــــــح أن الـــــــــــــــســـــــــــــــيـــــــــــــــارة مــــــحــــــل 
الــدعــوى بيعت بـــ20 ألــف درهـــم، وهو 
مبلغ أقــل كــثــراً مــن قيمتها الفعلية، 
الفــــــــــــــتــــــــــــــاً إىل أن املـــــــــتـــــــــهـــــــــمـــــــــن )املــــــــــــحــــــــــــرف 
وصديقه( حضرا أوالً إىل املوقف العام 
وعـــــــــــايـــــــــــنـــــــــــا الــــــــــــســــــــــــيــــــــــــارة ثــــــــــــــم أخـــــــــــــــــــــــــــرباه بـــــــــأن 
مفاتيحها غــر مــوجــودة، وتحتاج إىل 
نــــظــــام جــــديــــد مــــع مـــفـــتـــاح، فـــتـــوجـــه إىل 
مـــنـــطـــقـــة مـــخـــصـــصـــة لـــبـــيـــع قـــطـــع الـــغـــيـــار 
املــســتــعــمــل، واشــــرى الــنــظــام، ثــم قــاد 
املـــــــركـــــــبـــــــة املـــــــســـــــتـــــــأجـــــــرة إلخـــــــــــــــــراج املـــــركـــــبـــــة 
ــــبــــــض عــــــــى بـــقـــيـــة  ــــقــ املــــــــســــــــروقــــــــة، وتـــــــــــم الــ

املتهمن الستة تباعاً.
وأشار إىل أن خمسة من املتهمن 
شـــــاركـــــوا يف عـــمـــلـــيـــات الــــســــرقــــة وتــــزويــــر 
األوراق وتهريب السيارة، فيما تواطأ 
ــــان آخـــــــــــــــــــــران، أحـــــدهـــــمـــــا  ــــمــ ـــــهــ ــتـ ــ مـــــعـــــهـــــم مــ
ــــال الــــــــالزم لــجــلــب  ــ آســــيــــوي أقـــرضـــهـــم املـ
املــتــهــم املــبــعــد ســابــقــاً يف جـــرائـــم ســابــقــة 
)الــــلــــص املــــحــــرف( مـــقـــابـــل إعـــــــادة املــبــلــغ 
إلــــيــــه مـــضـــاعـــفـــاً، واملـــتـــهـــم اآلخـــــــر آواهـــــم 

ووّفر لهم الدعم الالزم.
ـــــن أقــــــــــــــروا  ــــمــ ــ ــــهـ ـــتـــ ـــ ولـــــــــفـــــــــت إىل أن املـ
بسرقة ست سيارات بالطريقة ذاتها، 
واعرف أحد أفراد العصابة بأن دوره 
اقـــتـــصـــر عــــى شــــــراء الــــســــيــــارة املـــســـروقـــة 
محل الــدعــوى بمبلغ 20 ألــف درهــم، 
لــكــنــه ظـــن أنـــهـــا مـــن دون أوراق فــقــط، 
وتــــــــــــــــــــوىل تـــــــهـــــــريـــــــبـــــــهـــــــا بــــــــعــــــــد تــــــــبــــــــديــــــــل رقــــــــم 
الــــــــقــــــــاعــــــــدة مــــــــن مــــــركــــــبــــــة أخــــــــــــــرى مــــلــــغــــاة 
وأدرج بياناتها يف السجالت الرسمية.

وأفـــاد الشاهد بالقبض عــى أحد 
املــــــتــــــهــــــمــــــن أثــــــــــنــــــــــاء مـــــــحـــــــاولـــــــتـــــــه مـــــــــغـــــــــادرة 
الـــــــــــدولـــــــــــة عــــــــــرب مــــــــطــــــــار دبــــــــــــــــي، وأحـــــــيـــــــلـــــــوا 
ــــابـــــة الـــــعـــــامـــــة يف دبـــــي  ــيـ ــ ــنـ ــ جــــمــــيــــعــــاً إىل الـ
ــــايـــــات بــتــهــم  ــــنـ ومــــنــــهــــا إىل مـــحـــكـــمـــة الـــــجـ
مـــــخـــــتـــــلـــــفـــــة مــــــنــــــهــــــا الـــــــــســـــــــرقـــــــــة والـــــــــتـــــــــزويـــــــــر 

واملراباة، وحيازة أغراض مسروقة.

 مزّورة لها
ً
يتالعبون في أنظمتها ويستخرجون أوراقا

ين  عصابة تسرق مركبات المسافر
لتهريبها إلى الخارج

السقوط من القمة.. بعد 
رحلة كفاح

آراء

بدأ املتهم يف قضيتنا حياته عامالً بسيطًا يف أحد املحال التجارية 
واجتهد حتى عرف كل أسرار املهنة، واستكمل دراسته عن ُبعد، عرب 
اإلنرتنت وبدأ مشروعًا خاصًا بفتح محل تجاري ثم صار رجل أعمال 

ناجحًا وأنشأ سلسة من املشروعات التجارية املتعددة، ودخل يف 
شراكة مع أحد أصدقائه وحالفهما التوفيق فتوسعا يف العمل وحققا 

أرباحًا كبرية. 
لكن ما لبث أن دّب الخالف بينهما بسبب طمعه يف مال تحصل 

عليه صاحبه من بيع أسهم يف أحد املشروعات خارج نطاق الشراكة، 
فطالب بأن يكون له نصيب من ذلك املبلغ، وملا قوبل طلبه بالرفض 

عمد إىل الكيد لشريكه، فباع جزءاً من أسهمه يف املحل التجاري 
لغريم صاحبه، وخصمه يف قضية تجارية، ليدخل كشريك ثالث 
معهما ولم يكتِف بذلك بل ساند وساعد الغريم يف اتهام صاحبه 

بخيانة األمانة واالختالس وتبديد أموال الشراكة وتحويلها ملصلحته 
الشخصية.

وملا كانت التعامالت بني الطرفني تتم يف كثري من األحيان بمبدأ 
الثقة ودون االنتباه لضرورة توثيقها بشكل قانوين، انتدبت املحكمة 

خبرياً حسابيًا مختصًا لبحث النزاع بني الطرفني واالطالع عىل 
حسابات الشراكة واملستندات املتوافرة واالستماع إىل الشهود للتوصل 

إىل حقيقة ما تم من تعامل ومدى صحة االدعاء بوقوع تجاوز مايل 
وخيانة لألمانة. وخلص الخبري يف تقريره إىل سالمة التصرفات التي 

تمت بعد أن استوثق من صرفها ملصلحة الشراكة وعدم تحويلها 
للمنفعة الشخصية، فقضت املحكمة بتربئة املتهم من خيانة األمانة 

واختالس مال الشراكة وتحويله ملنفعته الشخصية.
تثري القضية موضوعًا كان عامالً حاسمًا للكثري من القضايا وهو 

نظام الخربة، فمن املعلوم أن كثرياً من القضايا تحوي أموراً فنية 
وتفاصيل غاية يف الدقة تتطلب االستعانة بخرباء مختصني، كٌل يف 

مجاله، للبحث والتنقيب يف أوراق القضية وما تحتويه من مستندات 
ومن ثم إعداد تقرير فني يعني املحكمة للوصول إىل القرار الصائب 

والعادل. وأعطى قانون اإلثبات يف املعامالت املدنية والتجارية، 
املحكمة، الحق يف ندب خبري أو أكرث من بني موظفي الدولة أو من 

الخرباء املقيدين يف جدول الخرباء لالستنارة برأيهم يف املسائل التي 
يستلزمها الفصل يف الدعوى، وتقدر املحكمة األتعاب التي يستحقها 

الخبري، والتي تعرف قانونًا بأمانة الخربة والخصم امللزم بسدادها، 
وإذا ما اتفق الخصوم عىل اختيار خبري أو أكرث أقرت املحكمة اتفاقهم، 
وإن توافرت أي أسباب ترجح عدم استطاعة الخبري أداء مهمته بحياد 

ودون تحيز، جاز للخصوم التقدم بطلب لرد ذلك الخبري مع ايضاح 
األسباب الداعمة للطلب من قبيل كونه قريبًا أو صهراً أو وكيالً ألحد 
الخصوم أو سبق له العمل مع أحد الخصوم أو كانت له أو لزوجته 

خصومة قائمة مع أحد الخصوم يف الدعوى أو مع زوجته ما لم تكن 
هذه الخصومة قد أقيمت بعد تعيني الخبري وبقصد رّده عن املأمورية. 
أعطى القانون الحق للمحكمة يف عدم التقيد بتقرير الخبري، فلها أن 

تتبنى كل أو بعض ما جاء يف التقرير تسبيبًا ونتيجة ولها أن تقيض 
بخالفه، ولكن إن قضت بخالفه، فعىل املحكمة أن تبني يف حكمها 

األسباب التي دعتها إىل عدم األخذ بكل أو بعض ما أورده الخبري يف 
تقريره.

أفراد العصابة استعانوا 
بلص »محترف« وأدخلوه 
إلى الدولة بطريقة غير 

مشروعة.

عيسى بن حيدر

محاٍم
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انخفضت أسعار النفط، أمس، 
ــــبــــــرة تــــكــــبــــدتــــهــــا يف  ــــائـــــر كــ لـــــتـــــواصـــــل خـــــسـ
جلسة تـــــداول ســابــقــة، وتــتــجــه صــوب 
تـــراجـــع أســبــوعــي، بــفــعــل مـــخـــاوف من 
تــــجــــدد إجــــــــــــراءات الـــــعـــــزل الـــــعـــــام عــقــب 
ارتـــــــــــــفـــــــــــــاع حــــــــــــــــــاالت اإلصـــــــــــــابـــــــــــــة بـــــــفـــــــروس 
كــــــــــورونــــــــــا املـــــســـــتـــــجـــــد )كـــــــوفـــــــيـــــــد ـــــــــــ 19( يف 
الــــواليــــات املــتــحــدة وأمـــاكـــن أخــــــرى، ما 

يؤثر سلباً يف طلب الوقود.
وهبط خام »برنت« 73 سنتاً أو ما 
دوالراً   41.62 إىل   %1.7 يــــــــــــــــــــــــوازي 
للربميل، بعد أن انخفض ما يزيد عىل 
2% أول مـــــــن أمــــــــــس الـــــخـــــمـــــيـــــس. كـــمـــا 
تــراجــع الــخــام األمــــريك 83 سنتاً أو ما 

دوالراً   38.79 إىل   %2.1 يـــــــــــــــــــــــوازي 
للربميل، بعد أن تراجع 3% يف جلسة 
سابقة. ويــبــدو »بــرنــت« متجهاً صوب 
انخفاض أسبوعي بنحو 3%، والخام 
األمــريك صــوب الرتاجع بنحو %4.5. 
ــــا الـــتـــعـــامـــات يف ســــنــــغــــافــــورة، فــهــي  أمــ

هادئة مع عطلة بسبب االنتخابات.
وبينما يتوقع العديد من املحللني 
انــتــعــاش االقـــتـــصـــادات، والــطــلــب عىل 
الوقود، فإن االرتفاع اليومي القيايس 
إلصــــــــــــــــابــــــــــــــــات فـــــــــــــــــــــــروس »كـــــــــــــــــــــورونـــــــــــــــــــــا« يف 
الــــــــــواليــــــــــات املـــــــتـــــــحـــــــدة، أكــــــــــرب مـــســـتـــهـــلـــك 
للنفط يف العالم، يثر مخاوف بشأن 
ــبــــــر مـــحـــلـــي  ــ وتــــــــــــــرة الــــــــتــــــــعــــــــايف. وقــــــــــــــال كــ

السوق لدى شركة »أواندا« األمركية 
للتداول، جيفري هايل: »ربما نحتاج 
إىل بـــــرهـــــان عـــــىل أن الــــــواليــــــات املـــتـــحـــدة 
ســـيـــطـــرت عــــىل )كـــــوفـــــيـــــد-19(، إلطــــاق 
ارتـــفـــاع مــســتــدام«. والتـــــزال مــخــزونــات 
الــــــنــــــفــــــط تـــــشـــــهـــــد تـــــخـــــمـــــة بـــــســـــبـــــب تـــــآكـــــل 
الـــطـــلـــب عــــىل الـــبـــنـــزيـــن والـــــديـــــزل وبــقــيــة 
أنــــــــــــواع الـــــــوقـــــــود خــــــــال الــــتــــفــــي األويل 
لـــلـــجـــائـــحـــة، فــيــمــا ارتـــفـــعـــت مـــخـــزونـــات 
الـــنـــفـــط األمــــركــــيــــة بـــنـــحـــو ســـتـــة مـــايـــني 
برميل األسبوع املــايض، بعد أن توقع 
محللون انخفاضها بنحو نصف ذلك 

الرقم.
طوكيو ■ رويترز

»برنت« يتجه إلى انخفاض أسبوعي بنحو %3

ارتفاع حاالت »كورونا« في أميركا يهبط بأسعار النفط

 للبرميل. ■غيتي
ً
 إلى 41.62 دوالرا

ً
خام »برنت« هبط 73 سنتا

أزاد عيشو ■دبي

حــّلــت دولــــة اإلمــــــارات يف املـــركـــز األول 
باملنطقة العربية، من حيث إجمايل 
أقــــســــاط الــــتــــأمــــني الـــــــذي بـــلـــغ أكــــــر مــن 
46.7 مليار درهم خال عام 2019، 
مـــــقـــــابـــــل 43.7 مـــــلـــــيـــــار درهــــــــــــم يف عـــــام 
ـــــغـــــــت نــــحــــو  ـــلــ ـــ 2018، بــــــنــــــســــــبــــــة نــــــــمــــــــو بـ
6.8%، وذلك وفقاً للمسح السنوي 
لـــشـــركـــة »ســــويــــس ري« الـــســـويـــســـريـــة 
ــــنـــــاداً إىل آخـــر  ــــتـ إلعــــــــادة الــــتــــأمــــني، واسـ

البيانات املجمعة لدى الشركة.

أقساط التأمين
وبـــــــــــــــــــــــــنّي املـــــــــــــســـــــــــــح الـــــــــــــــــــــــــذي حـــــصـــــلـــــت 
»اإلمــــــــارات الــــيــــوم« عـــىل نــســخــة مــنــه، 
أن إجمايل أقساط تأمينات الحياة يف 
الــــــــســــــــوق اإلمـــــــــاراتـــــــــيـــــــــة وصــــــــــل إىل نـــحـــو 
9.75 مــلــيــارات درهــم يف عــام 2019، 
مقابل 9.51 مليارات درهم يف العام 
السابق عليه، بنسبة نمو بلغت نحو 

.%2.6
وأظهر املسح السنوي كذلك أن 
إجمايل أقساط التأمني العامة )غر 
الــحــيــاة(، وصــل إىل نحو 36.9 مليار 
درهــــــــــــم مـــــقـــــابـــــل 34.2 مـــــلـــــيـــــار يف عـــــام 

2018، بنسبة نمو %8.

كثافة التأمين
وأوضــــــــــــــح مـــــســـــح »ســـــــويـــــــس ري« أن 
ــــافـــــة الـــــتـــــأمـــــني يف الـــــســـــوق  ــــثـ مــــــعــــــدل كـ
اإلماراتية )نسبة أقساط التأمني إىل 
ــــمــــــايل عـــــــدد الـــــســـــكـــــان( بــــلــــغ 1302  إجــ
ــــفـــــرد الــــــــواحــــــــد )نــــــحــــــو 4778  ــــلـ دوالر لـ
درهماً( خال عام 2019، منها نحو 
الـــــــحـــــــيـــــــاة،  لــــــتــــــأمــــــيــــــنــــــات  272 دوالراً 
و1030 دوالراً لـــلـــتـــأمـــيـــنـــات الـــعـــامـــة 

)جــمــيــع قــطــاعــات الــتــأمــني بــاســتــثــنــاء 
الحياة(.

وأشـــــــــــــــــــــار إىل أن نــــــســــــبــــــة اخــــــــــــــرتاق 
الــــتــــأمــــني يف الـــــســـــوق املـــحـــلـــيـــة )مــــعــــدل 
أقــــــســــــاط الــــتــــأمــــني إىل الــــنــــاتــــج املــــحــــي( 
نــــحــــو  مـــــــنـــــــهـــــــا   ،%3.13 إىل  وصــــــــــلــــــــــت 
0.65% ألقـــــســـــاط تـــأمـــيـــنـــات الـــحـــيـــاة، 

و2.47% للتأمينات العامة.
وكـــــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــــف مــــــــــــــــــســــــــــــــــــح الـــــــــــــــشـــــــــــــــركـــــــــــــــة 
السويسرية أن دولــة اإلمـــارات حلت 
يف املــــركــــز الـــــرابـــــع، مــــن حـــيـــث إجـــمـــايل 
األقــــســــاط، بـــني األســـــــواق الـــنـــاشـــئـــة يف 
ــــقـــــة الـــــــــشـــــــــرق األوســـــــــــــــــط وأوروبـــــــــــــــــا  ــــنـــــطـ مـ
وإفــــــــريــــــــقــــــــيــــــــا، مــــــتــــــفــــــوقــــــة عــــــــــىل كــــــــــل مــــن 

تركيا، وإيران، والعديد من األسواق 
األخرى.

ً
 وعالميا

ً
عربيا

عـــربـــيـــاً، حــلــت الـــســـوق الـــســـعـــوديـــة يف 
املــــــــــــركــــــــــــز الــــــــــــثــــــــــــاين مــــــــــــن حـــــــــيـــــــــث إجـــــــــمـــــــــايل 
األقــــــــــســــــــــاط الـــــــتـــــــي بـــــلـــــغـــــت نــــــحــــــو 10.9 
ــــار  ــيــ ــ ــلــ ــ مـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــارات دوالر )نــــــــــحــــــــــو 40 مــ
ــــنـــــحـــــو 4.6  درهـــــــــــــــــم(، يــــلــــيــــهــــا املــــــــغــــــــرب بـ
مــلــيــارات دوالر )نــحــو 16.8 مــلــيــارات 
درهـــــــــــــــــم(، ومـــــــصـــــــر 1.9 مـــــلـــــيـــــار دوالر 

)نحو 6.9 مليارات درهم(.
وذكرت »سويس ري« أن حجم 
األقـــــســـــاط الـــعـــاملـــيـــة ســـجـــل نــــمــــواً ثـــابـــتـــاً 
بــنــحــو 3% خــــال عــــام 2019، مــشــرة 
إىل تباطؤ نمو قطاع تأمينات الحياة 
إىل 2.2%، لــكــنــهــا التــــــــزال أقـــــــوى مــن 
ــــلــــــة خــــــال  مــــــســــــتــــــويــــــات 1.5% املــــــســــــجــ
الــســنــوات الــــ10 املــاضــيــة. وأضــافــت أن 
نـــمـــو أقــــســــاط الـــتـــأمـــيـــنـــات الـــعـــامـــة عــىل 
الـــــصـــــعـــــيـــــد الـــــــعـــــــاملـــــــي، وصـــــــــــل إىل نـــحـــو 
3.5%، وهو أعىل بقليل من املتوسط 
الــــــــــذي ســــجــــل خــــــــال الـــــســـــنـــــوات الـــــــــ10 
املــــــــاضــــــــيــــــــة، مـــــتـــــوقـــــعـــــة أن يـــــشـــــهـــــد هــــــذا 
الــقــطــاع تــراجــعــاً بنسبة 1.1 نقطة يف 
األقــــســــاط، مـــا يــقــلــل الـــنـــمـــو الـــكـــي إىل 
1.6% فــــــــقــــــــط خـــــــــــــــال عــــــــــامــــــــــي 2020 
و2021. وتــــوقــــعــــت الــــشــــركــــة تـــراجـــعـــاً 
حــــــــــــــــــــاداً يف الــــــــنــــــــاتــــــــج املـــــــــحـــــــــي اإلجـــــــــمـــــــــايل 
الــعــاملــي، ضــعــف املــعــدل الـــذي سجل 
خــال األزمـــة املــالــيــة الــعــاملــيــة، مشرة 
إىل أن الــنــمــو كــان يف اتــجــاه الــرتاجــع، 
حـــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــى قـــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــل ظــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــور جــــــــــــــائــــــــــــــحــــــــــــــة 
»كــــــــــوفــــــــــيــــــــــد-19«، يف وقــــــــــت مــــبــــكــــر مـــن 
الــــــعــــــام الــــــــجــــــــاري، بــــعــــد أن وصــــــــل إىل 
لـــــــــــه يف 10 ســــــــنــــــــوات  أدىن مــــــــســــــــتــــــــوى 

بنسبة 2.5% يف عام 2019.

أحمد الشربيني À دبي

ســـجـــلـــت أســـــعـــــار الـــــذهـــــب، يف نــهــايــة 
األســبــوع املــايض، ارتفاعات راوحــت 
3.5 و4.5 دراهـــــــــــــــم  بـــــــــــني  ــــا  ــــهــ ــــتــ ــــمــ ــــيــ قــ
لــــــلــــــغــــــرام مــــــــن مــــخــــتــــلــــف الـــــــعـــــــيـــــــارات، 
مقارنة بأسعارها يف نهاية األسبوع 
الـــــــــســـــــــابـــــــــق عــــــــلــــــــيــــــــه، وذلـــــــــــــــــــك بــــحــــســــب 
مـــــؤشـــــرات األســـــعـــــار املـــعـــلـــنـــة يف دبـــي 

والشارقة.
وتـــــــــــــأيت االرتـــــــــفـــــــــاعـــــــــات الـــــســـــعـــــريـــــة 
الـــــــــــتـــــــــــي حـــــــقـــــــقـــــــهـــــــا املـــــــــــــعـــــــــــــدن األصـــــــــــفـــــــــــر، 
لــــــــأســــــــبــــــــوع الــــــــثــــــــالــــــــث عــــــــــىل الــــــــــتــــــــــوايل، 
لـــيـــصـــل إجــــمــــايل زيــــــــادات ســـعـــر غــــرام 
الذهب إىل 11.5 درهماً خال ثاثة 
ــــيـــــه  أســــــــــابــــــــــيــــــــــع، يف وقـــــــــــــــت نـــــــشـــــــطـــــــت فـ
تــــــــــجــــــــــارة الـــــــســـــــبـــــــائـــــــك الـــــــذهـــــــبـــــــيـــــــة بـــــيـــــعـــــاً 

وشراًء.

تجارة السبائك
وقـــــــــــــــــــــــــــــــــال مـــــــــــــــــديـــــــــــــــــر »شــــــــــــــــــــركــــــــــــــــــــة دهــــــــــــــكــــــــــــــان 
ــــمــــــجــــــوهــــــرات«، جـــــــــاي دهــــــــكــــــــان، إن  ــلــ ــ لــ
األســــــــــــــــــــواق شــــــــهــــــــدت إقـــــــــــبـــــــــــاالً مـــــــــن قـــبـــل 
مـــــــــتـــــــــعـــــــــامـــــــــلـــــــــني عــــــــــــــــىل بـــــــــــيـــــــــــع الــــــــســــــــبــــــــائــــــــك 
الذهبية، بدعم من االرتفاعات التي 
سجلها املعدن األصفر بنسب كبرة، 
الفــــــــــتــــــــــاً إىل أن تـــــــلـــــــك الـــــــــــــــزيـــــــــــــــادات تـــــــأيت 

لأسبوع الثالث عىل التوايل.
ولــــــــفــــــــت إىل إقـــــــــبـــــــــال مــــتــــعــــامــــلــــني 
آخــــــــريــــــــن، بــــنــــســــب أقــــــــــل، عـــــــىل شـــــــراء 

سبائك ذهبية، تحوطاً من تسجيل 
الــــذهــــب ارتــــفــــاعــــات ســـعـــريـــة جـــديـــدة 

خال الفرتة املقبلة.

معامالت حذرة
بدوره، اعترب مدير محل »مجوهرات 
عـــــــنـــــــان«، عــــبــــدالــــعــــزيــــز الــــخــــطــــيــــب، أن 
مــــــواصــــــلــــــة الـــــــذهـــــــب تــــســــجــــيــــل زيــــــــــــادات 
ســــــــــعــــــــــريــــــــــة لــــــــــــأســــــــــــبــــــــــــوع الــــــــــــثــــــــــــالــــــــــــث عـــــىل 
التوايل، انعكس سلباً عىل معدالت 
الــــــــــطــــــــــلــــــــــب عـــــــــــــــىل شـــــــــــــــــــــــــراء املــــــــــشــــــــــغــــــــــوالت 
الجديدة، لكنه أسهم يف زيادة إقبال 
متعاملني عــىل بيع مــا بحوزتهم من 
ــــبـــــائـــــك لــــلــــمــــتــــاجــــر، لـــــاســـــتـــــفـــــادة مـــن  سـ
الـــفـــروق الــســعــريــة، إضــافــة إىل شــراء 
ــــلـــــني لــــــســــــبــــــائــــــك، تـــــــحـــــــوطـــــــاً مـــن  ــــامـ ــــتـــــعـ مـ
ــــاع مــــتــــوقــــع لــــلــــذهــــب بـــنـــســـب أكــــرب  ــــفــ ارتــ
خــــــــال الــــــفــــــرتة املــــقــــبــــلــــة، الفــــــتــــــاً إىل أن 

معظم عــمــلــيــات شـــراء الــســبــائــك تتم 
بــــــشــــــكــــــل حـــــــــــــــــذر، وتــــــــــرتكــــــــــز يف األوزان 

الصغرة.
يف الــــســــيــــاق نــــفــــســــه، قــــــال مـــديـــر 
شـــركـــة »مــــجــــوهــــرات بـــــغـــــداد«، رواد 
ضـــــــيـــــــاء الــــــــســــــــعــــــــودي، إن عـــــــــــــــدداً مـــن 
ــــائــــــك ألغــــــــــراض  ــــبــ املـــــتـــــعـــــامـــــلـــــني يف الــــــســ
االدخــــار أو االســتــثــمــار، فــّضــل أخـــراً 
بــــــــيــــــــعــــــــهــــــــا، بــــــــــهــــــــــدف االســــــــــــتــــــــــــفــــــــــــادة مـــــن 
ــــا أســــــعــــــار  ــــهـ ــتـ ــ ــلـ ــ الـــــــــــــزيـــــــــــــادات الــــــــتــــــــي ســـــجـ

الذهب.
الــــــــــــــــــــــزيــــــــــــــــــــــادات  أن  إىل  وأشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــار 
السعرية الكبرة للذهب انعكست 
ســـــــــــــــلـــــــــــــــبـــــــــــــــاً عــــــــــــــــــــــىل مـــــــــــــــــــــــــؤشـــــــــــــــــــــــــرات شــــــــــــــــــــــراء 
املـــشـــغـــوالت الـــجـــديـــدة، الفـــتـــاً إىل أن 
الــتــجــار يــعــّولــون عــىل عـــودة األفـــواج 
الــــســــيــــاحــــيــــة لــــــأســــــواق خـــــــال الــــفــــرتة 

املقبلة إلعادة تنشيط املبيعات.

بإجمالي أقساط بلغت 46.7 مليار درهم

»سويس ري«: اإلمارات أكبر 
 في 2019

ً
أسواق التأمين عربيا

9.75 مليارات درهم إجمالي أقساط تأمينات الحياة في السوق اإلماراتية.  À غيتي

أسعار الذهب

مؤشر سوق دبي

مؤشر سوق أبوظبي

 1813.1

2082.19

4295.48

 
ً
دوالرا

لألونصة

نقطة

نقطة

دوالريورو = 1.1291 

ين 107.21 
ياباني دوالر  = 

فرنك 0.9404 
سويسري دوالر  = 

دوالر1.2608  جنيه 
 =إسترليني 

أسعار العمالت

أسعار الذهب
، في نهاية األسبوع 

ً
بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطا

 بارتفاع قيمته 4.5 دراهم، مقارنة بأسعاره في 
ً
219.5 درهما

نهاية األسبوع السابق عليه، فيما سّجل سعر غرام الذهب من 
 206.25 دراهم، بزيادة قدرها 4.25 دراهم. 

ً
عيار 22 قيراطا

 ،
ً
 إلى 196.75 درهما

ً
ووصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطا

بارتفاع بلغ أربعة دراهم، كما وصل سعر غرام الذهب من عيار 
 بزيادة بلغت 3.5 دراهم.

ً
 إلى 168.75 درهما

ً
18 قيراطا

انتعاش متوقع

أكدت شركة »سويس 
ري« أن صدمة وباء 

»كوفيدـ ـ 19« ضربت 
 من العرض 

ً
الطلب وجانبا

في جميع االقتصادات 
في الوقت ذاته، 

متوقعة أن تشهد 
معظم االقتصادات الـ30 
الكبرى في العالم، حالة 
ركود خالل العام الجاري 

بسبب إجراءات اإلغالق 
المتخذة الحتواء 

الفيروس، على أن تشهد 
بعض اقتصادات بعض 

 طويل 
ً
األسواق انتعاشا

األمد في النصف الثاني 
من عام 2020 وحتى 

عام 2021.

واصلت ارتفاعها لألسبوع الثالث على التوالي

أسعار الذهب تدعم تجارة 
 وشراًء

ً
السبائك بيعا

. ■ أرشيفية
ً
 إجمالي زيادات غرام الذهب في 21 يوما

ً
11.5 درهما
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التغيير الوزاري ورقمنة 
االقتصاد

املساعي الحثيثة لتحقيق قفزات نوعية يف تنافسية دولة اإلمارات، 
والوصول للرقم الصعب.. الرقم )1(، ليس فقط عىل مستوى املنطقة 
ولكن عىل مستوى العالم؛ متواصلة. والسجل الحافل من اإلنجازات 

متمثالً يف وصولنا إىل املركز السادس عاملياً يف الخدمات الذكية قبل 
عامني تقريبًا زاد من حجم التحديات والصعوبات، الستدامة تحقيق 

قفزات نوعية نلج بها دائرة أفضل ثالث دول، وذلك يشمل جوانب 
مركبة عدة منها: املدفوعات الرقمية التي رسخ أساسها مجلس 

الوزراء، وأنشأ ركيزة أساسية بإعالنه تأسيس شركة وطنية حكومية 
خاصة يف هذا املجال، هل يكفي ذلك؟

بالتأكيد، سيتبع هذه الخطوة خطوات، والتشكيل الوزاري 
الجديد يعكس التوجه الحكومي الراسخ والحازم لتحقيق ذلك، 

فتعيني ثالثة وزراء أحدهم وزير اقتصاد، واثنان يتوليان مهام وزير 
دولة، أحدهما لريادة األعمال واملؤسسات الصغرية واملتوسطة؛ أمر 

يعني اهتماماً أكرب برتسيخ ثقافة االبتكار وريادة األعمال وتنافسية 
هذا القطاع االقتصادي املهم. 

وكذلك التجارة الخارجية، وهي أيضاً ركيزة من ركائز اقتصاد ما 
بعد النفط، خصوصاً مع الحروب التجارية ووسطيتنا االقتصادية 
والسياسية، األمر الذي ينبئ بإمكانية أن نأخذ دور مدن مثل هونغ 

كونغ، التي تلعب دوراً محورياً حالياً، لكن بسبب تقلبات السياسة 
قد ترتاجع مكانتها مستقبالً. 

كما أن تعديل اختصاصات ومسمى وزير االقتصاد الرقمي 
والذكاء االصطناعي والعمل عن بعد، يعزز هذا التوجه الحكومي، 

ويبني عزيمة القيادة بأنها تتطلع اىل تغيريات جذرية ممثلة يف 
القطاعات االقتصادية يف الدولة، سواء عرب تطوير األنشطة التقليدية 

القائمة عىل صناعة النفط، والصناعات التحويلية، أو الصناعات 
األخرى، وكذلك قطاعات التجارة بأطيافها كافة )التجزئة أو غريها(، 

لتتبنى مفاهيم التحول الرقمي واالعتماد عىل التجارة اإللكرتونية، 
وهذا مطلب رئيس عكسته الدروس املستفادة من جائحة »كوفيدـ19«.
كما أن دمج العديد من الهيئات واملؤسسات االتحادية بما يصل 

إىل نسبة 50%، يجعلنا نجزم بأن هذا التوجه لـ»رقمنة االقتصاد« 
يجب أن يسقط عىل هذه الجهات، ومثال ذلك هيئة األوراق املالية 

والسلع، وهيئة التأمني، وهما هيئتان مسؤولتان عن شركات ضخمة 
يجب أن يتم إلزامها باللحاق بركب التجارة الرقمية، وتعزيز التحول 

الرقمي، خصوصًا يف ظل ممكنات جديدة تمثلت باستحداث مناصب 
قيادية حكومية جديدة بمسميات رئيس الحكومة الرقمية واألمن 

الرقمي، وهو الذي يجعل دولة اإلمارات األوىل يف املنطقة يف املساعي 
الحكومية، واألوىل ربما عاملياً التي يسبق فيها القطاع الحكومي 

القطاع الخاص بمراحل وسنوات.
نتطلع إىل مبادرات نوعية من الشركات العمالقة، أو بحوافز، أو 

إلزام وحوكمة مؤسسية حكومية تكون بموجب قرارات نافذة تصدر 
من الهيئات املعنية، لتحقيق هذا النوع من القفزات يف الخدمات 

املطورة بالقطاع الخاص، ليكون االقتصاد الوطني التقليدي والرقمي 
األقوى إقليميًا يف املرحلة الحالية، وليواكب القطاع الخاص مسرية 

التحول الرقمي املتميزة للدولة، بما يمكن من تحقيق استفادة نوعية 
للشركات، وتبني مفاهيم الشفافية، متمثلة يف البيانات املفتوحة، 

والتقارير الدورية، وسهولة الوصول إىل البيانات االستثمارية، 
وغريها من محركات االستثمار، وتوطني الوظائف التخصصية يف هذه 

الشركات. فالخرباء الذين أداروا عملية التطوير الحكومي، وأثبتوا 
قدراتهم، هم األجدر يف التحول لالقتصاد املعريف، وتطبيق معايري 

الحكومة األعىل حالياً، وذلك قد يتطلب مسرعات حكومية تضع 
القطاعات املتفاوتة يف موضع الشركاء ال املتنافسني، لبحث حلول 

سريعة يف التحول الرقمي، وتقليص فجوات الخدمات.
مهلة العام قصرية بعمر الدول، لكن قدرات أبناء الوطن قادرة 
عىل تحقيق رؤى القيادة التي منحت تلك املهلة، لكن القيادة تثق يف 

قدرات أبنائها، وتثق باستطاعتهم عىل تحقيق طموحات وأمل الشيخ 
زايد، طيب الله ثراه، يف أن تكون الدولة منرب إشعاع حضاري، ونرباسًا 

لألمل يف منطقة مليئة بالتحديات، وألن التغيري سنة الحياة، ومن ال 
يتغري يجب أن يتذكر أن الديناصورات مآلها االنقراض.

*مستشار إداري داخلي غير مقيم في 
مركز اإلمارات للمعرفة واالستشارات 

بكلية محمد بن راشد لإلدارة الحكومية

مساحة حرة

فيصل الشمري*

حثت كبرية اقتصاديي صندوق النقد 
الدويل، جيتا جوبيناث، الحكومات 
عــى الــتــحــول إىل دعــم شبيه بحقوق 
املــــلــــكــــيــــة  مــــــن الــــــدعــــــم الـــــــــذي يـــــركـــــز عــى 
الـــقـــروض يف الــوقــت الــــذي ُتــلــحــق فيه 
جــــــــــائــــــــــحــــــــــة فـــــــــــــــــــــــريوس كـــــــــــــــــورونـــــــــــــــــا ضـــــــــــــــــــرراً 

مستمراً بالشركات.
وقـــــــــــالـــــــــــت جـــــــوبـــــــيـــــــنـــــــاث إن »املــــــــــــــدى 
الـــهـــائـــل لــلــصــدمــة يــعــنــي أن املـــزيـــد من 
الشركات ستفلس مع معاناتها من 

انخفاض اإليرادات ألشهر عديدة«.
ــــافــــــت أن الـــــدعـــــم الـــحـــكـــومـــي  وأضــ
ــيــــثــــقــــل كــــاهــــل  عـــــــى صــــــــــــورة قــــــــــــروض ســ
تلك الــشــركــات بــديــن هــائــل، سيكون 
بــمــثــابــة ضــريــبــة مـــن شــأنــهــا أن تجعل 
مــــــــــن الـــــــصـــــــعـــــــب عـــــلـــــيـــــهـــــا الـــــــــــخـــــــــــروج مــــن 

األزمة.
وتـــــــــابـــــــــعـــــــــت: »ألن هــــــــنــــــــاك قــــضــــيــــة 
إفـــاس أكــر هــنــا، يتعني عــى الــدعــم 
الــــحــــكــــومــــي االنـــــتـــــقـــــال أكــــــــر صــــــــوب أن 
يــــصــــبــــح شــــبــــيــــهــــاً بــــحــــقــــوق املــــلــــكــــيــــة عــى 
عكس الشبيه بالدين، وإال سينتهي 
األمـــــــــــــر بـــــالـــــكـــــثـــــري مــــــــن الـــــــشـــــــركـــــــات الــــتــــي 
تخرج من هذه األزمة بقدر هائل من 

فائض الدين«.
وأضــــافــــت يف نـــــدوة عـــر اإلنـــرنـــت 
استضافها الصندوق بــاالشــراك مع 
ــــيـــــو أمـــــــــــس: »إذا اتــــخــــذ  ــــامـــــعـــــة طـــــوكـ جـ
ــــغــــــة شـــــبـــــيـــــهـــــة بـــــحـــــقـــــوق  ــــيــ اإلقـــــــــــــــــــــراض صــ

املـــــــــلـــــــــكـــــــــيـــــــــة، فـــــــــــذلـــــــــــك عــــــــــــــــــبء أقــــــــــــــــــل عـــــى 
الشركات. سيجعل ذلك من السهل 

عى الشركات التعايف من األزمة«.
ولــــــــــــــــــــم تـــــــــــــذكـــــــــــــر تـــــــــفـــــــــاصـــــــــيـــــــــل بــــــــشــــــــأن 
الكيفية التي سيعمل بها ذلك النوع 
مـــــــــــــــن الــــــــــــتــــــــــــمــــــــــــويــــــــــــل، وخـــــــــــــــــــــــــال أزمـــــــــتـــــــــهـــــــــا 
املـــــــــــــــصـــــــــــــــرفـــــــــــــــيـــــــــــــــة املـــــــــــــحـــــــــــــلـــــــــــــيـــــــــــــة يف أواخــــــــــــــــــــــــــــر 
التسعينات، ضخت اليابان رأسمال 
يف شــــــركــــــات عــــــر بــــــرامــــــج اشــــــــــرت مـــن 
خالها كيانات تابعة للدولة أسهماً 

ممتازة أصدرتها تلك الشركات.
ــــالـــــت جـــوبـــيـــنـــاث إن أي تـــعـــاٍف  وقـ
لــاقــتــصــاد الــعــاملــي ســيــكــون »مــتــفــاوتــاً 

بشدة وتكتنفه ضبابية كبرية«.
وأضافت أنه بينما يرتفع تضخم 
أسعار األغذية يف بعض الدول، فإن 
تــــضــــخــــم أســـــــعـــــــار املــــســــتــــهــــلــــكــــني بـــصـــفـــة 
عـــامـــة ســيــظــل مــنــخــفــضــاً عـــى األرجــــح 
يف مــعــظــم أجـــــزاء الــعــالــم ألن فــقــدان 

الوظائف سيكبح األجور.
ويــــعــــتــــر صـــــنـــــدوق الــــنــــقــــد الــــركــــود 
الحايل هو األسوأ منذ الكساد الكبري 
يف الــثــاثــيــنــات مـــن الـــقـــرن املـــــايض. ويف 
أحـــــــــدث تـــــوقـــــعـــــات قــــدمــــهــــا يف يــــونــــيــــو، 
تـــــــوقـــــــع الـــــــصـــــــنـــــــدوق انـــــــكـــــــمـــــــاش الـــــنـــــاتـــــج 
 %4.9 بــــــنــــــســــــبــــــة   2020 الـــــــــعـــــــــاملـــــــــي يف 
مــقــارنــة بــانــكــمــاش مــتــوقــع بنسبة %3 

يف توقعات صادرة يف أبريل.
طوكيو À رويترز

»النقد الدولي« يطالب 
بدعم شبيه بحقوق 

الملكية للشركات المتضررة 
من »كورونا«

أفــــــادت هــيــئــة األوراق املـــالـــيـــة والــســلــع 
بأن القانون االتحادي رقم )2( لسنة 
ــــركــــــات الــــتــــجــــاريــــة  2015، بـــــشـــــأن الــــــشــ
يــــــتــــــيــــــح لـــــــلـــــــشـــــــركـــــــات ذات املــــــســــــؤولــــــيــــــة 
املـــــــــــــــحـــــــــــــــدودة والــــــــــــشــــــــــــركــــــــــــات الــــــعــــــائــــــلــــــيــــــة 
الراغبة يف إدراج أسهمها يف األسواق 
املـــالـــيـــة، أن تـــتـــحـــول أوالً إىل شـــركـــات 
ــــمـــــة خـــــــاصـــــــة وفــــــــقــــــــاً إلجـــــــــــــــراءات  ــــاهـ مـــــسـ
ــــتــــــايل يــمــكــنــهــا  ــــالــ وزارة االقــــــتــــــصــــــاد، وبــ
اإلدراج الحقاً يف السوق املايل يف هذه 

الحالة.
وبينت يف نشرة توعوية، حصلت 
»اإلمــــــــارات الـــيـــوم« عـــى نــســخــة مــنــهــا، 
أنه يف حال رغبت الشركات العائلية 
وذات املـــــــــســـــــــؤولـــــــــيـــــــــة املـــــــــــــــحـــــــــــــــدودة بــــعــــد 
تحولها إىل شركة مساهمة خاصة يف 
بـــــيـــــع نــــســــبــــة مـــــــن أســــهــــمــــهــــا يف اكــــتــــتــــاب 
عــــام، لــتــتــحــول إىل شـــركـــات مساهمة 
عامة، فإنه يمكنها ذلك أيضاً بشرط 
ــــتـــــني عـــى  ــــنـ ــــقــــــل عــــــــن سـ مــــــــي مــــــــــدة ال تــ
تـــــأســـــيـــــس الــــــشــــــركــــــة، وتــــحــــقــــيــــق أربـــــــــاح 
تــشــغــيــلــيــة صــافــيــة قــابــلــة لــلــتــوزيــع عى 
املـــــســـــاهـــــمـــــني، ال يــــقــــل مــــتــــوســــطــــهــــا عـــن 
10% مـــــــــن رأســــــــــمــــــــــال الـــــــشـــــــركـــــــة خــــــال 
السنتني املاليتني السابقتني للموافقة 

عى طلب التحول. 
وأوضحت أن التشريعات تسمح 
لـــــــــلـــــــــشـــــــــركـــــــــات بـــــــــالـــــــــتـــــــــحـــــــــول إىل شـــــــركـــــــة 
مــســاهــمــة خـــاصـــة وإدراج أســهــمــهــا يف 
األســــــــــــــــــــــــــواق املـــــــــالـــــــــيـــــــــة يف الـــــــــــوقـــــــــــت الـــــــــــذي 

يناسبها دون بيع أسهمها يف اكتتاب 
عام، وتسمح لها أيضاً ببيع أسهمها 
يف اكتتاب عام عند التحول إىل شركة 
مساهمة عامة عندما ترغب يف ذلك.

3 مراحل 
وبحسب النشرة، تمر الشركة أثناء 
الــــتــــحــــول إىل شــــركــــة مـــســـاهـــمـــة عـــامـــة 

بثاث مراحل أساسية هي: 

1- مرحلة ما قبل االكتتاب 
وتشمل:

À  موافقة الشركاء عى اتخاذ قرار 

بــــــــالــــــــتــــــــحــــــــول إىل شــــــــــركــــــــــة مـــــســـــاهـــــمـــــة 
عامة.

ــــــايل واملـــســـتـــشـــار  À تـــعـــيـــني املـــســـتـــشـــار املـ
ــــيـــــة الـــــــــطـــــــــرح إلعــــــــــــداد  ــــلـ الــــــــقــــــــانــــــــوين لـــــعـــــمـ
الــــــــــــــــــدراســــــــــــــــــات والــــــــــتــــــــــقــــــــــاريــــــــــر الــــــــــــازمــــــــــــة، 
وتــــشــــمــــل )خـــــطـــــة الــــعــــمــــل املــســتــقــبــلــيــة 
ــــلـــــشـــــركـــــة ودراســـــــــــــــــة تــــقــــيــــيــــم الـــــشـــــركـــــة  لـ

ونشرة االكتتاب العام(.
ــــلـــــة  ــــيـــــكـ À إعــــــــــــــــــــداد خـــــــطـــــــة الــــــــتــــــــحــــــــول وهـ

عملية الطرح.
À اســــــتــــــيــــــفــــــاء املـــــــســـــــتـــــــنـــــــدات والـــــــوثـــــــائـــــــق 
ــلــــــوب إرفــــــاقــــــهــــــا مـــع  ــ ــــطــ والــــــتــــــعــــــهــــــدات املــ

طلب التحول.

À تــــقــــديــــم طــــلــــب الـــــتـــــحـــــول إىل كـــل 
ــــتـــــصـــــة  مــــــــــن الــــــســــــلــــــطــــــة املــــــحــــــلــــــيــــــة املـــــخـ

والهيئة.
À الـــــحـــــصـــــول عــــــى املـــــوافـــــقـــــة الـــنـــهـــائـــيـــة 
والـــــــــــــــــبـــــــــــــــــدء يف األنــــــــــــشــــــــــــطــــــــــــة الـــــــــدعـــــــــائـــــــــيـــــــــة 

والرويجية.

2- مرحلة االكتتاب العام 
ويتم فيها:

À إعـــــــــــــــــــــــــــــان نـــــــــــــــشـــــــــــــــرة طـــــــــــــــــــــــرح األســــــــــــهــــــــــــم 
لاكتتاب العام.

À تحديد سعر االكتتاب النهايئ من 
خال عملية بناء األوامر.

À إعــــــــان ســـعـــر االكــــتــــتــــاب الــــنــــهــــايئ يف 
صحيفتني يوميتني. 

ــتــــتــــاب والــتــخــصــيــص  À غـــلـــق بــــــاب االكــ
ورد األموال الفائضة.

3- مرحلة اإلدراج والتداول 
وتضم:

À عــقــد الــجــمــعــيــة الــتــأســيــســيــة األوىل 
للشركة املساهمة العامة الجديدة.

À تسجيل الشركة املساهمة العامة 
الجديدة لدى الهيئة.

À اإلدراج والــتــداول يف ســوق األوراق 
املالية.

ــــاء املــــتــــطــــلــــبــــات  ــــفــ ــــيــ ــــتــ ويف حــــــــــال اســ
كــافــة فـــإن الـــفـــرة الــزمــنــيــة املــســتــغــرقــة 
لــعــمــلــيــة الـــطـــرح الـــعـــام والـــتـــحـــول إىل 
شـــــــــركـــــــــة مــــــســــــاهــــــمــــــة عـــــــــامـــــــــة واإلدراج 
باألسواق املالية ال تتجاوز عادة ثاثة 

أشهر.

أبرزها مرحلة االكتتاب العام ومرحلة اإلدراج والتداول

»األوراق المالية«: 3 مراحل 
لتحول الشركات العائلية
إلى »مساهمة خاصة«

»األوراق المالية«: الفترة الزمنية للتحول إلى شركة مساهمة عامة واإلدراج بالسوق ال تتجاوز 3 أشهر. أرشيفية

أمل المنشاويÀ أبوظبي

االلتزامات المستمرة 
أكدت هيئة األوراق المالية والسلع، في نشرتها، أنه بعد 

االنتهاء من تحول الشركة إلى مساهمة عامة وإدراجها في 
السوق المالي، عليها مراعاة االلتزام بإعداد القوائم المالية 

 لمعايير المحاسبة الدولية، والتدقيق 
ً
المرحلية والسنوية، وفقا

 لمعايير المراجعة الدولية من خالل 
ً
المستقل لتلك القوائم وفقا

مدقق حسابات معتمد لدى الهيئة، واالمتثال لقواعد اإلفصاح 
والشفافية وضوابط حوكمة الشركات التي تضعها الهيئة، 

وعقد الجمعية العمومية السنوية للمساهمين، والقيام 
بتوزيعات األرباح بما يتفق مع متطلبات قانون الشركات 

وإجراءات الهيئة والنظام األساسي للشركة، وما تقرره 
الجمعية العمومية السنوية لها، وكذلك تضمين الهيكل 

ين، أو   بعالقات المستثمر
ً
 معنيا

ً
التنظيمي للشركة موظفا

تعيين جهة مرخصة من الهيئة للقيام بتلك المهمة.

صندوق النقد الدولي يعتبر الركود الحالي هو األسوأ منذ الكساد 
الكبير.  À أرشيفية

عدل رئيس املجلس األوروبي، شارل 
مــيــشــيــل، أمــــس، اقـــراحـــاً للمفوضية 
األوروبـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــة بـــــــــــشـــــــــــأن حـــــــــــزمـــــــــــة إنـــــــــعـــــــــاش 
اقــــتــــصــــادي لــــاتــــحــــاد األوروبــــــــــــي ملـــــا بــعــد 
وبــــــــــــاء فــــــــــــريوس كـــــــــورونـــــــــا، يف مــــحــــاولــــة 
لـــــــــــــــــــــرأب الـــــــــــــصـــــــــــــدع بـــــــــــــني دول االتـــــــــــحـــــــــــاد 
األوروبــي املختلفة يف الــرأي حول تلك 
ــــيـــــة. ويـــــــعـــــــدل اقــــــــراحــــــــه الــــجــــديــــد  ــــقـــــضـ الـ
حــجــم املــيــزانــيــة اإلجــمــالــيــة لــتــكــون أقــل 
مــــــمــــــا تـــــــــم اقـــــــــــراحـــــــــــه ســــــــابــــــــقــــــــاً، واقـــــــــــــرح 
ميشيل ميزانية بقيمة 1.074 تريليون 
يــــورو )1.2 تــريــلــيــون دوالر(، بــــدالً من 

ــــيـــــون يــــــــــــــورو. وأضــــــــــــــاف خـــــال  ــلـ ــ ــــريـ 1.1 تـ
تـــــقـــــديـــــم اقــــــــــراحــــــــــه: »إنــــــــنــــــــي أحـــــــــــــــاول أن 
أقــرح حــاً وسطاً بني اآلراء املختلفة. 
هدفنا هو عدم إهدار املال، هدفنا هو 
االستثمار واإلصـــاح«. غري أن برنامج 
اإلنعاش من تداعيات فريوس كورونا 
يـــــحـــــتـــــفـــــظ بــــــالــــــحــــــجــــــم نـــــــفـــــــســـــــه، حــــســــب 
اقــــراح املفوضية األوروبـــيـــة، بإجمايل 
750 مليار يورو، مكون من 500 مليار 
يـــورو يف صـــورة منح و250 مليار يــورو 

يف صورة قروض.
بروكسل À د.ب.أ

مقترح بتعديل ميزانية االتحاد األوروبي 
لمواجهة »كورونا«
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إعداد: سامح عوض اهلل

ـــقــــدت إدارة عـــــاقـــــات املـــتـــعـــامـــلـــن يف  عـ
قطاع التسجيل والرتخيص التجاري 
بــــاقــــتــــصــــاديــــة دبـــــــــي، أخــــــــــــراً، لـــــقـــــاء عــن 
بــــــــعــــــــد، مـــــــــع وفــــــــــــد مـــــــــن وزارة الـــــطـــــاقـــــة 
والبنية التحتية، لاطاع عىل أفضل 
املـــــمـــــارســـــات يف أنـــظـــمـــة إدارة عـــاقـــات 
املــــــــتــــــــعــــــــامــــــــلــــــــن، وتـــــــــقـــــــــديـــــــــم الــــــــخــــــــدمــــــــات 
لــــــــلــــــــمــــــــتــــــــعــــــــامــــــــلــــــــن يف مـــــــــــــــراكـــــــــــــــز إســــــــــعــــــــــاد 
املتعاملن، إضافة إىل تطبيق معاير 
مــــــــــن فـــــــئـــــــة ســــــبــــــعــــــة نــــــــجــــــــوم عــــــــــىل مـــــركـــــز 
االتــــــــصــــــــال/   مــــــركــــــز األعــــــــمــــــــال. وجــــــــاءت 
الــزيــارة يف إطــار اتفاقية الــتــعــاون التي 
تــــم تــوقــيــعــهــا يف عـــــام 2019، لــلــعــمــل 
املشرتك عىل ربط النظام اإللكرتوين، 
لــتــحــســن أداء الــعــمــلــيــات املـــشـــرتكـــة، 
ــــقـــــاء بــمــا  وتـــبـــســـيـــط اإلجــــــــــــــــراءات، لـــــارتـ

يخدم املتعاملن.

صالة السعادة
وأكــــــــدت مــــديــــر أول قـــســـم املـــعـــلـــومـــات 
والـــــــــــــرتحـــــــــــــيـــــــــــــب يف قــــــــــــطــــــــــــاع الــــــتــــــســــــجــــــيــــــل 
والرتخيص التجاري باقتصادية دبي، 
سلوى العديدي، حرص القطاع عىل 
مــــــواكــــــبــــــة كــــــــل مــــــــا هــــــــو جـــــــديـــــــد لــــتــــطــــويــــر 
وتوفر خدمات ومبادرات ذات قيمة 
مــــضــــافــــة لـــلـــمـــتـــعـــامـــلـــن ضــــمــــن مـــعـــايـــر 
عــالــيــة الــجــودة، لــلــوصــول إىل الــهــدف 
األسايس، وهو تصدر إمارة دبي املدن 

الذكية عىل املستوى العاملي.
وأفـــــــــــادت بــــأنــــه تـــــم الــــرتكــــيــــز خـــال 
االجــــــــــــــــتــــــــــــــــمــــــــــــــــاع عــــــــــــــــــىل أهــــــــــــمــــــــــــيــــــــــــة »صــــــــــــالــــــــــــة 
الــــــــــــــــســــــــــــــــعــــــــــــــــادة« الـــــــــــــتـــــــــــــي تـــــــــــــؤكـــــــــــــد الـــــــــــــتـــــــــــــزام 
اقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة دبـــــــــــــي بــــــتــــــقــــــديــــــم خـــــــدمـــــــات 
تــحــقــق ســـعـــادة املــتــعــامــلــن، بـــــدءاً من 
املوظفن الذين يقومون بدور أسايس 
يف تــقــديــم الــخــدمــات، وتــرتجــم تركيز 

الحكومة عىل إسعاد املتعاملن. 
وأوضــــــــــحــــــــــت أن إطـــــــــــــــاق الـــــصـــــالـــــة 
يتماىش أيضاً مع توجيهات الحكومة 
الــرامــيــة إىل تــعــزيــز مــكــانــة دبـــي وجــهــة 
ــــيـــــة لــــــجــــــذب وازدهـــــــــــــــــــار األعـــــــمـــــــال،  ــــالـ ــــثـ مـ
إضـــــــــــافـــــــــــة إىل تــــــســــــهــــــيــــــل اإلجـــــــــــــــــــــــــــــراءات، 
وتـــشـــجـــيـــع رجــــــال األعــــمــــال يف الــرتكــيــز 
عـــــــــــــىل تـــــــنـــــــمـــــــيـــــــة وتــــــــــطــــــــــويــــــــــر مـــــــــشـــــــــروعـــــــــات 
أعمالهم يف وقت قيايس دون انتظار.

السعادة واإليجابية
وتــعــكــس الــــزيــــارات، ســــواء املــحــلــيــة أو 
االتـــــــــحـــــــــاديـــــــــة، رؤيــــــــــــة الـــــــقـــــــيـــــــادة يف نـــشـــر 
ثـــــــــقـــــــــافـــــــــة الـــــــــــســـــــــــعـــــــــــادة واإليـــــــــــجـــــــــــابـــــــــــيـــــــــــة يف 
مـــــــؤســـــــســـــــات الــــــــــدولــــــــــة لــــتــــحــــقــــيــــق أعــــــىل 

ـــــات  مــــــــعــــــــايــــــــر الـــــــتـــــــمـــــــيـــــــز يف أداء الـــــــجـــــــهــ
الــــــحــــــكــــــومــــــيــــــة، وتـــــــطـــــــويـــــــع تــــكــــنــــولــــوجــــيــــا 
ــــلـــــومـــــات لــــخــــدمــــة طـــــمـــــوحـــــات دبــــي  املـــــعـ
نحو الريادة والتفوق، وتوفر أفضل 

الخدمات للمتعاملن. 
كما تؤكد الزيارات الدور الحيوي 
القــــتــــصــــاديــــة دبـــــــي يف تـــحـــقـــيـــق الــتــنــمــيــة 
االقـــــــــتـــــــــصـــــــــاديـــــــــة املـــــــــســـــــــتـــــــــدامـــــــــة، وتــــــعــــــزيــــــز 

الرفاهية واالزدهار والسعادة لسكان 
إمارة دبي، ودولة اإلمارات عموماً.

عرض تقديمي
وقــــــــــــــــــــــــــــدم فــــــــــــــريــــــــــــــق قــــــــــــــطــــــــــــــاع الـــــــتـــــــســـــــجـــــــيـــــــل 
والـــرتخـــيـــص الـــتـــجـــاري عـــرضـــاً تــقــديــمــيــاً 
حــــــول أهــــــم الـــتـــحـــســـيـــنـــات والــــخــــدمــــات 
التي يقدمها القطاع يف مجال سهولة 
وبــــــدء األعــــمــــال يف دبــــــي، مـــثـــل خــدمــة 
الــــــــــــرخــــــــــــصــــــــــــة الـــــــــــــــفـــــــــــــــوريـــــــــــــــة، والـــــــــتـــــــــجـــــــــديـــــــــد 
الــــــتــــــلــــــقــــــايئ، ورخــــــــصــــــــة تــــــــاجــــــــر، وصـــــالـــــة 
السعادة، وغرها من الخدمات، إذ 
يــــــــــركــــــــــز الـــــــــقـــــــــطـــــــــاع عــــــــــــىل جــــــــعــــــــل عــــمــــلــــيــــة 
تسجيل الــشــركــات الــجــديــدة وإصـــدار 
الــــرخــــص الـــتـــجـــاريـــة ســـهـــلـــة وســـريـــعـــة، 
ــــكــــــس إيـــــــــجـــــــــابـــــــــاً عــــىل  ــــنــــــعــ األمـــــــــــــــــر الـــــــــــــــــذي يــ
تنافسية دبي عاملياً، باعتبارها املنصة 
املثالية للتوسع واستدامة الشركات 

اإلقليمية والعاملية.
ويــــــــــــــــلــــــــــــــــتــــــــــــــــزم قـــــــــــــــــطـــــــــــــــــاع الـــــــــتـــــــــســـــــــجـــــــــيـــــــــل 
ــــاري يف اقــــتــــصــــاديــــة  ــتــــــجــ ــ ــــيــــــص الــ والــــــرتخــ
دبـــــــــي بــــــطــــــرح املـــــــــبـــــــــادرات واملــــــشــــــروعــــــات 
ــــتــــــي تــــــخــــــدم املـــــؤســـــســـــات  ــــنـــــمـــــويـــــة، الــ ــــتـ الـ
ــــــك األفــــــــــــــراد الـــــذيـــــن  ــــذلـ ــ ــــــات وكـ ــــركـ ــ ــــــشـ والـ
يتخذون من إمارة دبي موقعاً ملزاولة 
أعــــــمــــــالــــــهــــــم عـــــــــىل الــــــصــــــعــــــيــــــديــــــن املـــــحـــــي 

والعاملي.

خالل اجتماع »عن ُبْعد« مع ممثلي »البنية التحتية«

اقتصادية دبي تستعرض أفضل الممارسات 
في مراكز إسعاد المتعاملين

القتصادية دبي دور في تحقيق التنمية االقتصادية المستدامة.■أرشيفية

»صالة السعادة« تعزز 
مكانة دبي وجهة مثالية 

لجذب األعمال

أعـــــلـــــن قـــــطـــــاع الـــتـــســـجـــيـــل والــــرتخــــيــــص 
الــتــجــاري يف اقــتــصــاديــة دبـــي عــن فتح 
أبواب »صالة السعادة« من الساعة 
 2:30 الــــــــســــــــاعــــــــة  7:30 صــــــــبــــــــاحــــــــاً إىل 
ظهراً، مشدداً عىل االلتزام بالتدابر 
الـــوقـــائـــيـــة، مـــثـــل الــتــعــقــيــم، والــتــبــاعــد 

الجسدي، وارتداء الكمامات.
وأوضــح القطاع أن خطوته تأيت 
يف إطــــــــار الـــــحـــــرص عـــــىل رفــــــع مـــســـتـــوى 
كــــفــــاءة األداء، وتــــوفــــر بــيــئــة خــدمــيــة 
مــــتــــمــــيــــزة لــــتــــحــــقــــيــــق ســـــــعـــــــادة مـــجـــتـــمـــع 
األعــــــــــــــمــــــــــــــال، وتــــــلــــــبــــــيــــــة احـــــــتـــــــيـــــــاجـــــــاتـــــــه يف 

مختلف مناطق اإلمارة. 
 وتــــــعــــــكــــــس »صـــــــــالـــــــــة الـــــــســـــــعـــــــادة« 
ــــيــــــة إىل  ــــرامــ ــــهـــــات الــــحــــكــــومــــيــــة الــ ــــتـــــوجـ الـ
تــــــعــــــزيــــــز مــــــكــــــانــــــة دبــــــــــــي وجــــــــهــــــــة مــــثــــالــــيــــة 
لجذب وازدهــار األعمال، إضافة إىل 
نــــــــشــــــــر ثــــــــقــــــــافــــــــة إســـــــــــعـــــــــــاد املــــــتــــــعــــــامــــــلــــــن، 
ــــيــــــق أفــــــــضــــــــل الـــــــنـــــــتـــــــائـــــــج، ودعـــــــــم  ــــقــ وتــــــحــ
نموذج العمل الحكومي الذي يهتم 

بالسعادة واإليجابية.
 وتـــقـــدم الــصــالــة جــمــيــع خــدمــات 
الـــــتـــــســـــجـــــيـــــل والــــــــرتخــــــــيــــــــص الـــــــتـــــــجـــــــاري، 
أبــــــــــــــــرزهــــــــــــــــا: خــــــــــدمــــــــــة إصـــــــــــــــــــــــدار املــــــــوافــــــــقــــــــة 
املــــبــــدئــــيــــة، وخــــــدمــــــات كــــاتــــب الــــعــــدل، 
ــــز االســــــــــــم الــــــــتــــــــجــــــــاري، وإصــــــــــــدار  ــ ــــجـ ــ وحـ
ـــــيـــــــص،  ــــــرتخــ الـــــــــرتخـــــــــيـــــــــص، وتــــــــعــــــــديــــــــل الـ

وإلغاء الرتخيص.
 ولــــــــــــــــفــــــــــــــــت قــــــــــــــــطــــــــــــــــاع الــــــــتــــــــســــــــجــــــــيــــــــل 
والــرتخــيــص الــتــجــاري إىل أنـــه يعمل 
باستمرار، بما ينعكس إيجاباً عىل 
الحركة االقتصادية يف دبي، ويعزز 
صــــــــدارة تـــصـــنـــيـــف دولـــــــة اإلمـــــــــــارات يف 
مــــــــــؤشــــــــــر تــــــــقــــــــريــــــــر مــــــــــــــزاولــــــــــــــة األعــــــــــمــــــــــال 
ــــنــــــك الــــــــــــــــــدويل. كـــمـــا  ــبــ ــ الـــــــــصـــــــــادر مــــــــن الــ
يـــــســـــعـــــى الـــــــقـــــــطـــــــاع إىل تــــــطــــــويــــــر بــــيــــئــــة 
األعــمــال، وتعزيز الخدمة املعرفية 
والــتــواصــل مــع املتعاملن، ويعمل 
عـــــــــــىل تــــــــوســــــــيــــــــع قـــــــــــنـــــــــــوات الـــــتـــــســـــجـــــيـــــل 
ــــــال  والـــــــــرتخـــــــــيـــــــــص الـــــــــتـــــــــجـــــــــاري مــــــــــن خـ
فـــروع اقــتــصــاديــة دبـــي، وعـــر مــراكــز 
الـــــــــــــخـــــــــــــدمـــــــــــــة، لـــــــــتـــــــــقـــــــــديـــــــــم الــــــــــخــــــــــدمــــــــــات 
الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــيـــــــة تـــــــحـــــــت ســـــــقـــــــف واحــــــــــــــد. 
والــــهــــدف هــــو الـــحـــصـــول عــــىل أفــضــل 
ــــتـــــي  الـــــــحـــــــلـــــــول واآللـــــــــــيـــــــــــات املــــــبــــــتــــــكــــــرة الـ
تــــــــــــــــخــــــــــــــــدم املـــــــــــــتـــــــــــــعـــــــــــــامـــــــــــــلـــــــــــــن، وتـــــــــحـــــــــقـــــــــق 
ــــايــــــر  ــــعــ ســـــــعـــــــادتـــــــهـــــــم، وفــــــــــــق أرقـــــــــــــــى املــ

واملمارسات العاملية.

الصالة تقدم خدمات التسجيل والترخيص التجاري. ■ من المصدر  

تبسيط اإلجراءات وتقليص الجهد
تؤكد اقتصادية دبي أن تحقيق سعادة المتعاملين، عن طريق 

تبسيط اإلجراءات وتقليص الجهد والوقت، وكلفة الحصول على 
الخدمات، من أهم المحاور األساسية لتطوير الخدمات 
الحكومية، إذ تعمل على تحقيق التفاعل اإليجابي مع 

المتعاملين لفهم احتياجاتهم وتطلعاتهم لتصميم الخدمات 
ذات األولوية، كما تعمل على تعزيز وتسهيل مزاولة األعمال 
التجارية في اإلمارة، وتطبيق أفضل الممارسات في منهجية 

العمل، وتحسين إجراءات التراخيص التجارية. 

سلوى العديدي:

»مواكبة كل ما هو جديد 
لتوفير خدمات ذات قيمة 
مضافة للمتعاملين ضمن 

معايير عالية الجودة«.

الــشــركــة املــســاهــمــة الــعــامــة هـــي كل 
شــركــة يــكــون رأسمالها مقسماً إىل 
أســــــهــــــم مـــــتـــــســـــاويـــــة الـــــقـــــيـــــمـــــة، قــــابــــلــــة 
للتداول، ويكتتب املؤسسون بجزء 
من هذه األسهم، بينما تطرح بقية 
األســــهــــم عــــىل الـــجـــمـــهـــور يف اكـــتـــتـــاب 
عـــــــام، وال يــــســــأل الــــشــــريــــك فـــيـــهـــا إال 

بمقدار حصته يف رأس املال.
ــــكــــــون لــــلــــشــــركــــة اســــــــم مـــشـــتـــق   يــ
مــــــن غـــــرضـــــهـــــا، وال يـــــجـــــوز أن يـــكـــون 
اسماً لشخص طبيعي، إال إذا كان 
غــــــــــــــرض الــــــــشــــــــركــــــــة اســـــــتـــــــثـــــــمـــــــار بــــــــــــــراءة 
اخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرتاع مــــــــــســــــــــجــــــــــلــــــــــة بــــــــــــــــاســــــــــــــــم هـــــــــــــذا 
الـــشـــخـــص، أو إذا تــمــلــكــت الــشــركــة 
عــنــد تــأســيــســهــا أو بــعــد ذلــــك مــتــجــراً 
واتــــــــــخــــــــــذت اســــــــمــــــــه اســـــــــمـــــــــاً لــــــــهــــــــا. ويف 
جميع األحوال يجب أن يضاف إىل 
اســـــــــــــــــــم الــــــــــــشــــــــــــركــــــــــــة عـــــــــــــــبـــــــــــــــارة »شــــــــــركــــــــــة 
مــــــســــــاهــــــمــــــة عـــــــــــامـــــــــــة«. وال يــــــــجــــــــوز أن 
تـــحـــمـــل الــــشــــركــــة املـــســـاهـــمـــة الـــعـــامـــة 
اســـــــــــم أي شـــــــركـــــــة أخــــــــــــــرى أو اســــــمــــــاً 
مشابهاً، وإال جاز للشركة األخرى 
أن تــــطــــلــــب مــــــن الــــجــــهــــة اإلداريــــــــــــــــة أو 
الـــقـــضـــائـــيـــة املـــخـــتـــصـــة إلــــــــزام الـــشـــركـــة 

التي تسمت باسمها، أن تغر هذا 
االسم.

 يــــــــــجــــــــــب أن يـــــــــــــكـــــــــــــون رأســـــــــــــمـــــــــــــال 
الشركة كافياً لتحقيق الغرض من 
تـــأســـيـــســـهـــا، ويف جــمــيــع األحــــــــوال ال 
ــــقـــــل رأس املـــــــــــال عـــــــن 30  يــــــجــــــوز أن يـ
مــلــيــون درهـــــم. وعــــىل املــؤســســن أن 
يـــــخـــــتـــــاروا مــــــن بـــيـــنـــهـــم لــــجــــنــــة ال يــقــل 
عــــــــــدد أعـــــضـــــائـــــهـــــا عـــــــن ثـــــــاثـــــــة، تــــتــــوىل 
اتـــــــــــــــخـــــــــــــــاذ إجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراءات الـــــــــتـــــــــأســـــــــيـــــــــس، 
وتسجيلها لدى الجهات املختصة، 
ويــــــــكــــــــونــــــــون مــــــــســــــــؤولــــــــن مـــــســـــؤولـــــيـــــة 
كــــامــــلــــة عـــــن صــــحــــة ودقـــــــــة واكــــتــــمــــال 
املــــســــتــــنــــدات والـــــــدراســـــــات والـــتـــقـــاريـــر 
املـــقـــدمـــة إىل الـــجـــهـــات املـــعـــنـــيـــة يف مــا 
يــــخــــص عـــمـــلـــيـــة تــــأســــيــــس وتـــرخـــيـــص 

وتسجيل الشركة. 
لــــــــجــــــــنــــــــة  تــــــــــــــــعــــــــــــــــن  أن  ويــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــب 
املــــــــــــــؤســــــــــــــســــــــــــــن مــــــــــــــســــــــــــــتــــــــــــــشــــــــــــــاراً مــــــــــالــــــــــيــــــــــاً 

ومــــــــــســــــــــتــــــــــشــــــــــاراً قــــــــــانــــــــــونــــــــــيــــــــــاً، ومــــــــدقــــــــق 
حــــــــــــــــســــــــــــــــابــــــــــــــــات لــــــــــــــــاكــــــــــــــــتــــــــــــــــتــــــــــــــــاب. وعــــــــــــــىل 
املؤسسن أيــضــاً أن يكتتبوا بأسهم 
ال تقل عن 30% وال تزيد عىل %70 
مـــــــــــن رأســــــــــــمــــــــــــال الــــــــشــــــــركــــــــة املـــــــــصـــــــــدر، 
وذلك قبل الدعوة لاكتتاب العام 

يف بقية أسهم الشركة.
ــــال الـــــشـــــركـــــة مــن  ــ ــــمـ ــ يــــتــــكــــون رأسـ
ــــــم مـــــتـــــســـــاويـــــة ال تـــــقـــــل الــــقــــيــــمــــة  ــــهـ ــ أسـ
االســـــــــمـــــــــيـــــــــة لــــــــكــــــــل مــــــنــــــهــــــا عـــــــــــن درهـــــــــــم 
واحــــــد، وال تـــزيـــد عـــىل 100 درهــــم، 
وال يــــــجــــــوز عـــــنـــــد الـــــتـــــأســـــيـــــس إصـــــــــدار 
ـــأقــــل مـــــن قـــيـــمـــتـــهـــا االســـمـــيـــة  أســــهــــم بـ
مــضــافــاً إلــيــهــا مــصــروفــات اإلصــــدار، 
وتـــــــــكـــــــــون لـــــجـــــمـــــيـــــع أســــــــهــــــــم الـــــشـــــركـــــة 
حـــــــــــــــقـــــــــــــــوق مــــــــــــــتــــــــــــــســــــــــــــاويــــــــــــــة، وتــــــــخــــــــضــــــــع 

اللتزامات متساوية. 
تـــــــصـــــــدر األســــــــهــــــــم اســــــمــــــيــــــة، وال 
يــــــــجــــــــوز إصـــــــــــــــــــدار أســــــــهــــــــم لـــــحـــــامـــــلـــــهـــــا، 

وتكون األسهم قابلة للتداول، أما 
ــــيـــــجـــــوز أن تــــكــــون  ــــائـــــم األربـــــــــــــــاح فـ قـــــسـ
اســــــمــــــيــــــة أو لـــــحـــــامـــــلـــــهـــــا، كــــــمــــــا تـــضـــم 

األنـــــشـــــطـــــة املــــــدرجــــــة ضــــمــــن الـــشـــركـــة 
املساهمة الــعــامــة كــاً مــن األنشطة 
التجارية، والصناعية واملهنية. كما 

ــــهــــــذا  تـــــــضـــــــم املـــــــــــوافـــــــــــقـــــــــــات الــــــــخــــــــاصــــــــة بــ
الــــــــشــــــــكــــــــل الــــــــــقــــــــــانــــــــــوين أيـــــــــــضـــــــــــاً »هـــــيـــــئـــــة 

األوراق املالية والسلع«.

الشركة المساهمة العامة

ال يجوز للشركة المساهمة العامة أن تحمل اسم أي 
.
ً
 مشابها

ً
شركة أخرى أو اسما

الصالة تفتتح أبوابها من 
 إلى 

ً
الساعة 7:30 صباحا

.
ً
2:30 ظهرا

مؤشر األعمال
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تقنية

كشفت نتائج بحث تحلييل إحصايئ 
أجـــــــــــــــــــــــري يف جــــــــــامــــــــــعــــــــــة قـــــــــــــــــــــــرص، عـــــى 
عـــــــــــشـــــــــــرات مـــــــــــن مـــــــجـــــــمـــــــوعـــــــات بــــــيــــــانــــــات 
االعــــــــــتــــــــــمــــــــــاد الـــــــــســـــــــريـــــــــة املــــــــحــــــــتــــــــويــــــــة عــــى 
كلمات مــرور تم اخرتاقها، عن ست 
صفات يف كلمات املــرور )بــاســووردز( 
تـــعـــتـــر نــــقــــاط ضــــعــــف، أو »هــــــدايــــــا« ال 
تـــقـــدر بــثــمــن لــلــمــهــاجــمــن، فـــضـــاً عن 
أن مــــــــــن بــــــــــن كــــــــــل 142 كــــــلــــــمــــــة مــــــــــرور 
ــــتـــــخـــــدمـــــة عـــــــاملـــــــيـــــــاً، هـــــــنـــــــاك واحــــــــــدة  مـــــسـ
مــــــــعــــــــروفــــــــة وشــــــــائــــــــعــــــــة وضــــــعــــــيــــــفــــــة هــــي 
»123456« الـــتـــي تــجــعــل مـــن الــســهــل 
ــــخــــــرتقــــــن ومـــــــحـــــــرتيف الــــجــــريــــمــــة  عـــــــى املــ
االلــــــــــــــــكــــــــــــــــرتونــــــــــــــــيــــــــــــــــة، اخـــــــــــــــــــــــــــــــــــرتاق أجــــــــــــهــــــــــــزة 

الكمبيوتر وشبكات املعلومات.

تحليل إحصائي
وأظــــــــهــــــــرت تـــــلـــــك الـــــنـــــتـــــائـــــج أن كــــلــــمــــات 
املرور التي تم اخرتاقها وسرقتها من 
آالف املواقع واملؤسسات والشركات، 
حـــــــــــــــــــول الـــــــــــــعـــــــــــــالـــــــــــــم، جـــــــــــــــــــرى تــــــســــــريــــــبــــــهــــــا 
ونـــــــــــــشـــــــــــــرهـــــــــــــا عـــــــــــانـــــــــــيـــــــــــة عــــــــــــــــر اإلنـــــــــــــرتنـــــــــــــت 
املظلمة، وبــاتــت تــتــوافــر بسهولة عر 
ــــنـــــة  اإلنـــــــــــرتنـــــــــــت، يف مــــــنــــــتــــــديــــــات الـــــقـــــرصـ
وبوابات مشاركة امللفات، واملنتديات 

الكرى الخاصة باملرمجن. 
ونشر الباحث، وهو تريك يدعى 
عــــــطــــــا هــــــاكــــــســــــيــــــل، نــــــتــــــائــــــج بـــــحـــــثـــــه عـــى 
مـــــنـــــتـــــدى »جــــــيــــــت هـــــــــب« لــــلــــمــــطــــوريــــن، 
ــــــد عــــــــى 50  ــــزيـ ــ ــــــرتك بــــــــه مــــــــا يـ ــــــشـ الــــــــــــذي يـ
مـــلـــيـــون مــــرمــــج ومــــطــــور مــــن مــخــتــلــف 
أنحاء العالم، ويعد األكر من نوعه 
عــــــــى اإلطـــــــــــــــــــاق، وذلــــــــــــــك عــــــــر صـــفـــحـــة 
g i t h u b . بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  ا ر
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Public، وأكـــــــــــــــــــــد أنـــــــــــــــــه قـــــــــــــــــام خـــــــــال 
ــــيـــــل  ــلـ ــ الــــــــبــــــــحــــــــث، بــــــعــــــمــــــل فـــــــحـــــــص وتـــــحـ
إحـــصـــايئ، وتــحــلــيــل مــضــمــون ملـــا يــزيــد 
قلياً عى مليار »كلمة مرور« سرقت 
ــــهــــــات مـــخـــتـــلـــفـــة حـــــــــول الــــعــــالــــم  مـــــــن جــ

خال السنوات الخمس املاضية.

أزمة »123456«
كـــانـــت أبــــــرز نـــتـــائـــج الـــبـــحـــث أن الــعــالــم 
يــــــــــعــــــــــاين فـــــــعـــــــلـــــــيـــــــاً أزمـــــــــــــــــــة كـــــــلـــــــمـــــــة املـــــــــــــــرور 
الــشــائــعــة الضعيفة »123456« التي 
يــلــجــأ إلــيــهــا الــكــثــر مـــن املــســتــخــدمــن، 
لـــســـهـــولـــتـــهـــا، ســـــــــواء عــــنــــد كـــتـــابـــتـــهـــا أو 
عــنــد تـــذكـــرهـــا لــحــظــة االســـتـــخـــدام، إذ 
ظـــهـــرت هــــذه الــكــلــمــة أكــــر مـــن سبعة 

ــــمــــــة  ــــلــ مـــــــــــــايـــــــــــــن مـــــــــــــــــــــــــرة، بـــــــــــــــن مــــــــــلــــــــــيــــــــــار كــ
مسروقة، وهذا يعني أن واحدة من 
بـــن كـــل 142 كــلــمــة مــــرور مــضــمــنــة يف 
الــــــنــــــمــــــوذج الــــتــــحــــلــــيــــيل لــــــهــــــذا الــــبــــحــــث، 
كانت هناك كلمة مرور »123456«، 
ومــــــــــــــــن ثــــــــــــم فــــــــهــــــــي أكــــــــــــــــر كـــــــلـــــــمـــــــة مــــــــــــرور 
اســــــــــتــــــــــخــــــــــدامــــــــــاً عــــــــــــر اإلنــــــــــــــرتنــــــــــــــت طــــــــــــوال 

السنوات الخمس املاضية. 
ــــفــــــة وشــــــائــــــعــــــة  ــيــ ــ ــــعــ وبـــــــــمـــــــــا أنـــــــــهـــــــــا ضــ
وســــــــــــهــــــــــــلــــــــــــة الــــــــــــتــــــــــــخــــــــــــمــــــــــــن، واخــــــــــــتــــــــــــرهــــــــــــا 
املـــــجـــــرمـــــون واملـــــخـــــرتقـــــون واملــــهــــاجــــمــــون 
مــــــــــــــراراً، فــــهــــي فـــعـــلـــيـــاً تـــشـــكـــل أزمـــــــــة يف 
مجال أمن املعلومات عاملياً، لكونها 
»املــــــنــــــفــــــذ األكــــــــــــر ســـــهـــــولـــــة وتـــــرجـــــيـــــحـــــاً« 

بالنسبة للمجرمن. 

صفات عامة 
توصلت التحليات عــى مليار كلمة 

مرور، إىل ست صفات عامة شائعة 
يف كــلــمــات املــــــرور املــســتــخــدمــة عــاملــيــاً، 
اعـــــتـــــرهـــــا الـــــبـــــاحـــــث نـــــقـــــاط ضـــــعـــــف، أو 
»هـــــــــــــدايـــــــــــــا« ال تــــــــقــــــــدر بــــــثــــــمــــــن بــــالــــنــــســــبــــة 

للمهاجمن.
ــــثــــــل الــــــصــــــفــــــة األوىل يف أن  ــــمــ ــتــ ــ وتــ
متوسط الطول الفعيل لكلمة املرور 
هو 9.48 أحــرف، يف حن أن الطول 
املــــــــــوىص بــــــه لــــلــــحــــمــــايــــة مــــــن الـــهـــجـــمـــات 
الــــحــــالــــيــــة املــــتــــقــــدمــــة يــــقــــع بـــــن 16 و24 

حرفاً يف املتوسط.
أمـــــــــــــــا الــــــــصــــــــفــــــــة الــــــــثــــــــانــــــــيــــــــة فــــــــهــــــــي أن 
ــــمــــــات املـــــــــــرور  ــلــ ــ ــــقــــــط مــــــــن كــ 12.04% فــ
ـــــوي عــــــــى أحـــــــــــــرف خــــــــاصــــــــة، مـــثـــل  ـــتـ ــ ـــحـ ــ تـ
عـــــامـــــات الــــرتقــــيــــم مـــــثـــــاً، الــــتــــي يـــــؤدي 
وجـــــــــــــودهـــــــــــــا إىل جــــــــعــــــــل كـــــــلـــــــمـــــــة املـــــــــــــــرور 

صعبة التخمن والكسر.
وكــشــفــت الــصــفــة الــثــالــثــة عـــن أن 

28.79% من كلمات املرور عبارة عن 
ـــــرف فــــقــــط، وال تـــحـــتـــوي أرقـــــامـــــاً أو  أحــ
أحــــــــرفــــــــاً خـــــــاصـــــــة، ومـــــــــن ثـــــــم فـــــهـــــي مـــن 

النوع سهل التخمن والكسر.
وتـــمـــثـــلـــت الـــصـــفـــة الــــرابــــعــــة يف أن 
26.16% من كلمات املرور عبارة عن 
ــــقـــــط، وهـــــــــذه نــقــطــة  أحـــــــــرف صـــــغـــــرة فـ
ضـــعـــف يف مــصــلــحــة املـــجـــرمـــن أيـــضـــاً، 
فيما تمثلت الــصــفــة الــخــامــســة يف أن 
ــــمــــــات عــــــــبــــــــارة عـــن  ــــلــ ــــكــ 13.37% مــــــــن الــ

أرقام فقط.
وتــوصــلــت الــصــفــة الـــســـادســـة إىل 
أن 34.41% من كلمات املــرور تنتهي 
بـــــاألرقـــــام، و4.52% فـــقـــط مــنــهــا تــبــدأ 

بأرقام.

بسيطة وسهلة
يؤكد الباحث أن كل هذه املواصفات 
تـــــعـــــنـــــي أن 42% مـــــــــن كــــــلــــــمــــــات املـــــــــــرور 
ــــاً خــــــــال الــــســــنــــوات  ــيـ ــ ــــاملـ املــــســــتــــخــــدمــــة عـ
الـــــــخـــــــمـــــــس املـــــــــاضـــــــــيـــــــــة، تـــــــقـــــــع يف نـــــطـــــاق 
كـــــلـــــمـــــات املـــــــــــــرور الــــبــــســــيــــطــــة والــــســــهــــلــــة 
الــخــالــيــة مــن أي تعقيد تــقــريــبــاً، ومــن 
ثــم فــهــي تــســاعــد عــى نــجــاح هجمات 
ــــتـــــي تـــســـتـــخـــدم  كــــســــر كــــلــــمــــات املــــــــــرور الـ
فــيــهــا أداة »الــقــامــوس الــســريــع« التي 
تـــــخـــــمـــــن وتــــــضــــــع مــــــايــــــن مــــــــن كــــلــــمــــات 
ــــقـــــة، حــــتــــى تــــصــــل إىل  ــــيـ املــــــــــــرور يف الـــــدقـ

كلمة املرور الفعلية.

القاهرة À اإلمارات اليوم

في تحليل شمل مليار »كلمة مرور« مسروقة حول العالم في 5 سنوات

6 صفات تحّول كلمات المرور 
إلى نقاط ضعف  

عندما يشغل المستخدم نظام »ويندوز 10« باستخدام 
اإلعدادات االفتراضية، فإنه يالحظ ظهور بعض التطبيقات على 

الجانب األيمن من قائمة »ابدأ« Start. وتقول »شركة 
مايكروسوفت األميركية« عن هذه التطبيقات إنها بمثابة 

»مقترحات« Suggestions مقدمة للمستخدم ليستعين بها 
إن شاء، لكن الخبراء يرونها إعالنات لمتجر تطبيقات »ويندوز« 
تغري المستخدم لتنزيلها، لذلك، يقترحون على المستخدم 

التخلص منها. فإذا كنت من مستخدمي نظام تشغيل »ويندوز 
10«، فإنه يمكنك التخلص من هذه المقترحات من خالل النقر 

فوق قائمة »ابدأ« Start، وتبدو في شكل مجموعة نوافذ 
في نهاية الجانب األيسر من شريط المهام أسفل الشاشة.

انتقل بعد ذلك إلى نهاية الجانب األيسر من القائمة، وانقر 
فوق ترس »اإلعدادات« Settings، ثم انقر فوق تبويب: 

»إضفاء الطابع الشخصي« Personalization الذي تبدو 
األيقونة الخاصة به في شكل شاشة وفرشاة ألوان.

مرر داخل لوح القوائم يسار النافذة الجديدة، وانقر فوق 
القسم الخاص بقائمة »ابدأ« Start، ثم انتقل إلى يمين 

النافذة، وابحث عن خيار: »إظهار االقتراحات من حين آلخر في 
.Show Suggestions Occasionally In Start »قائمة ابدأ

، حرك المؤشر الموجود تحت الخيار السابق من وضع 
ً
وأخيرا

»التشغيل« On على اليمين إلى وضع »اإليقاف« Off على 
اليسار.

يتجه العديدون اآلن إلى استخدام تطبيقات الفيديو ومؤتمرات 
 عن االجتماعات التي تعقد في 

ً
الويب في إدارة أعمالهم بعيدا

أماكن العمل. لكن هذا األمر يستدعي أن يتسم جهاز 
المستخدم في االجتماع بميزات معينة، منها أن يكون أداء 

الميكروفون والسماعات الخاصة بالجهاز جيد. لكن المعروف أن 
أجهزة الكمبيوتر المحمولة في معظمها تفتقد هذه الميزات، 

لذلك، حرص تطبيق »زووم« Zoom الخاص بمؤتمرات 
 من ضبط 

ً
ن المستخدم أوال

ّ
ومكالمات الفيديو أن يمك

اإلعدادات الصوتية في الجهاز، واختبار مدى جودتها قبل بدء 
المكالمات واالجتماعات. ولذلك، إذا كنت من مستخدمي إصدار 

التطبيق الخاص بأجهزة الكمبيوتر العاملة بنظام التشغيل 
»ويندوز«، فإنه يمكنك ضبط وتعديل مستوى الصوت 

للميكروفون والسماعات، من خالل فتح تطبيق Zoom الذي 
تبدو األيقونة الخاصة به في شكل كاميرا بيضاء فوق خلفية 

زرقاء.
انتقل إلى يسار النافذة وانقر فوق ترس »اإلعدادات« 

Settings، ثم مرر داخل لوح القوائم يسار الشاشة وانقر فوق 
.Audio »قسم: »الصوت

توجه إلى قسم: »السماعات« Speaker وانقر فوق زر: 
»اختبار السماعة« Test Speaker، ثم تعّرف الى مستوى 

الصوت الذي سيصدر من الجهاز Output Level وغّير 
المستوى بحسب رغبتك.

انتقل إلى قسم: »الميكروفون« Microphone في النافذة 
نفسها، وانقر فوق زر: »اختبار الميكروفون« Test Mic، وابدأ 

بنطق بعض الكلمات لتتعرف الى مستوى الصوت الذي 
سيسمعه اآلخرون، إذ يسجل التطبيق صوتك ويبثه ثانية، 

لتستمع إليه.

التخلص من إعالنات 
قائمة »ابدأ« في »ويندوز 10«

ضبط وتعديل مستوى الصوت  
في مؤتمرات الفيديو عبر »زووم«

أبــــــــرمــــــــت شــــــركــــــة االتـــــــــحـــــــــاد لـــــلـــــطـــــران، 
شـــــــــراكـــــــــة مـــــــــع شـــــــركـــــــة إدارة مــــخــــاطــــر 
الـــســـفـــر الـــكـــنـــديـــة »ســـيـــتـــاتـــا«، إلطــــاق 
خـــريـــطـــة تـــفـــاعـــلـــيـــة عــــر مــــوقــــع شـــركـــة 
 ،etihad.com الــــطــــران الـــرســـمـــي
تتيح للمسافرين إمكانية الحصول 
عى معلومات عامة وشاملة حول 
ــــفــــــروس  الــــــــوضــــــــع الــــــقــــــائــــــم املـــــتـــــعـــــلـــــق بــ
»كورونا« يف كل وجهة من وجهات 

الناقلة.
ــــمـــــد خـــــريـــــطـــــة الـــــســـــفـــــر عـــى  ــــتـ وتـــــعـ
خــــــــــوارزمــــــــــيــــــــــات حــــــاســــــوبــــــيــــــة مــــتــــقــــدمــــة 
لـــتـــقـــي أحـــــــــدث مــــعــــلــــومــــات الـــســـفـــر. 
وتــــــــــــــــســــــــــــــــتــــــــــــــــمــــــــــــــــد مـــــــــــــــعـــــــــــــــلـــــــــــــــومـــــــــــــــاتـــــــــــــــهـــــــــــــــا مـــــــــن 
التصريحات الــتــي تنشر عــى املــواقــع 

الـــرســـمـــيـــة الـــحـــكـــومـــيـــة. ويــــقــــوم فــريــق 
ــــا«  ــــاتـ ــتـ ــ ــيـ ــ تــــحــــلــــيــــل املــــــعــــــلــــــومــــــات مــــــــن »سـ
بـــــــفـــــــحـــــــص األخـــــــــــــــبـــــــــــــــار والــــــــتــــــــصــــــــريــــــــحــــــــات 
والــتــأكــد مــن صحتها وتحديثها عى 
الــــــــــدوام، مــــا يـــتـــيـــح لـــلـــمـــســـافـــريـــن عــى 
مــــــــــن »االتـــــــــــــحـــــــــــــاد لـــــــــلـــــــــطـــــــــران« مـــــصـــــدر 
معلومات سهاً وسريعاً، يمكنهم 
ــــيـــــه لــــلــــتــــأكــــد مــــــن وضـــعـــهـــم  الــــــعــــــودة إلـ

خطط سفر مطلعة ووافية.
وتــــــــــوفــــــــــر الـــــــخـــــــريـــــــطـــــــة مـــــعـــــلـــــومـــــات 
مهمة من شأنها أن تؤثر يف ترتيبات 
ســـــــفـــــــر الــــــــــضــــــــــيــــــــــوف، والـــــــــــتـــــــــــي تــــتــــضــــمــــن 
ــــــود املـــــــفـــــــروضـــــــة عــــــــى الــــــــحــــــــدود،  ــيـ ــ ــ ــــقـ ــ الـ
ومـــــــــــــــواعـــــــــــــــيـــــــــــــــد الـــــــــــــحـــــــــــــظـــــــــــــر، والـــــــــــــتـــــــــــــدابـــــــــــــر 
االحــــــــــــــــرتازيــــــــــــــــة اإللــــــــــــزامــــــــــــيــــــــــــة، وشـــــــــــــــروط 

الــــحــــجــــر الــــصــــحــــي، وعــــمــــلــــيــــات املــــطــــار 
ــــابــــــات يف كــل  والــــــرحــــــات وعـــــــدد اإلصــ
وجـــــــــــــــــهـــــــــــــــــة. ويـــــــــــمـــــــــــكـــــــــــن الـــــــــــــــــــوصـــــــــــــــــــول إىل 
الــــــــــخــــــــــريــــــــــطــــــــــة عـــــــــــــــر مـــــــــــــوقـــــــــــــع الـــــــــشـــــــــركـــــــــة 

etihad.com تــحــت عــنــوان »دلــيــل 
 dest inatio n لــــــــــــــــــــــوجــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــة«   ا

.guidelines
أبوظبي À د.ب.أ

تيح معلومات حول »كورونا« في وجهات 
ُ
خريطة تفاعلية ت

»االتحاد للطيران«

أعلنت شركة »موزيا« األمركية عن إطاق 
تـــــحـــــديـــــث جــــــديــــــد ملــــتــــصــــفــــح »فــــــايــــــرفــــــوكــــــس«، 
لــتــصــلــيــح خــطــأ ظــهــر عــقــب تــحــديــث املتصفح 

إىل اإلصدار »78«.
ــــاء  ــــفــ ــتــ ــ ويــــــتــــــمــــــثــــــل الـــــــخـــــــطـــــــأ الــــــتــــــقــــــنــــــي يف اخــ

ــــتـــــصـــــفـــــح،  مـــــــحـــــــركـــــــات الــــــبــــــحــــــث املـــــــخـــــــزنـــــــة يف املـ
وتــــوقــــف وظـــيـــفـــة اإلكـــــمـــــال الـــتـــلـــقـــايئ لــشــريــط 
ــــاويـــــن، ومــــــحــــــرك الــــبــــحــــث يف الـــصـــفـــحـــة  ــنـ ــ الـــــعـ

الرئيسة.
وأعــلــنــت الــشــركــة عــن إطــــاق الــتــحــديــث 

الــــــــوســــــــيــــــــط »78.0.1« الــــــــجــــــــديــــــــد لــــتــــصــــلــــيــــح 
ــــتـــــضـــــمـــــن وظــــــائــــــف  الـــــــخـــــــطـــــــأ، الفـــــــتـــــــة إىل أنـــــــــــه يـ
جــديــدة، مثل تحسن وظيفة الحماية من 

التتبع، وخيارات الضبط.
ماونتن فيو À د.ب.أ

تحديث جديد لتصليح وظيفة البحث 
في »فايرفوكس«

نصائح

»123456«.. كلمة مرور معروفة وضعيفة.■غيتي

100 مليار كلمة مرور
قال خبراء خالل االحتفال باليوم العالمي األول لكلمات المرور 

الذي جرى في السابع من مايو الماضي، إن ما يقرب من 100 
مليار كلمة مرور، التزال قيد التشغيل حول العالم، ويرجح استمرار 

استخدامها خالل عام 2020.
وكشفت شركة مايكروسوفت األميركية النقاب عن أن نحو 

مليار و150 مليون شخص حول العالم، تخلوا عن كلمات المرور 
التي يستخدمونها في الدخول على أجهزة الكمبيوتر 

والتطبيقات وخدمات االنترنت المختلفة.

خريطة السفر لدى »االتحاد للطيران« تعتمد خوارزميات متقدمة.  
■ أرشيفية
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لـــــــــــم يــــــــحــــــــل اســــــــــتــــــــــمــــــــــرار تــــــــــوقــــــــــف تــــســــيــــر 
األلعاب الشهرة يف متنزه ديزين الند 
يف كــــــــــالــــــــــيــــــــــفــــــــــورنــــــــــيــــــــــا بـــــــــســـــــــبـــــــــب جـــــــائـــــــحـــــــة 
ــــئـــــات  »كــــــــــوفــــــــــيــــــــــد-19« دون تــــــهــــــافــــــت مـ
الـــــــــــــزوار عــــــى املــــــركــــــز الـــــتـــــجـــــاري املـــــجـــــاور 
ــــــح أبـــــــــــوابـــــــــــه أول مــــن  ــتـ ــ ــ الـــــــــــــــذي عـــــــــــــــاود فـ
أمس، وشكلوا طوابر انتظار أمامه. 
ودّبت الحياة مجدداً يف نحو 25 
مــتــجــراً ومــطــعــمــاً يف مــركــز »داونــتــاون 
ديــــــــــــــــزين« املــــــــاصــــــــق ملــــــديــــــنــــــة املــــــــاهــــــــي يف 
ــــاعــــــم  ــــطــ أنـــــــــاهـــــــــيـــــــــم، إذ عــــــــــــــــادت هـــــــــــــذه املــ
واملــحــال تستقبل زبــائــنــهــا بــعــد إقــفــال 
دام نحو أربعة أشهر، لكنها اتخذت 
ــــيـــــة الــــــــازمــــــــة، ومـــنـــهـــا  ــــائـ ــــدابــــــر الـــــوقـ ــتــ ــ الــ
إلزام زوارها بتعقيم األيدي، ووضع 

الكمامات. 
وقـــــــــالـــــــــت ســــــــيــــــــدة كــــــــانــــــــت تــــــقــــــف يف 
طابور أمام املركز التجاري يف حديث 
إىل محطة التلفزة املحلية »يك يت إل 
إيه« إنها حضرت إىل املكان »منذ الـ11 

ــــــرات يف  ــــــشـ ــــعـ ــ لــــــــيــــــــاً«. ومـــــثـــــلـــــهـــــا، بــــــّكــــــر الـ
املــــجــــيء، إذ وفــــــدوا فـــجـــراً لــيــكــونــوا يف 

طليعة من يدخلون املركز. 
وحـــتـــى إشــــعــــار آخــــــر، لــــن يــتــســنــى 
ــــتـــــي  لــــــــــلــــــــــزوار زيـــــــــــــــــارة مــــــديــــــنــــــة املـــــــــاهـــــــــي الـ
ســـتـــبـــقـــى مــــقــــفــــلــــًة، وســـــيـــــكـــــون عــلــيــهــم 

االكـــــــــــــتـــــــــــــفـــــــــــــاء بـــــــــــالـــــــــــتـــــــــــســـــــــــّوق مـــــــــــــــن املــــــــــركــــــــــز 
التجاري. 

وكــــــان املـــتـــنـــزه قــــد خـــطـــط ملـــعـــاودة 
فـــتـــح أبـــــوابـــــه تـــدريـــجـــيـــاً اعــــتــــبــــاراً مــــن 17 
يـــولـــيـــو، لـــكـــنـــه صـــــرف الـــنـــظـــر عــــن ذلـــك 
الـــشـــهـــر املـــــــايض، مـــعـــلـــاً قـــــــراره رســمــيــاً 

بــــأنــــه لـــــم يـــحـــصـــل يف الـــــوقـــــت املـــنـــاســـب 
عــــــــى إذن الـــــســـــلـــــطـــــات املـــــحـــــلـــــيـــــة. ولـــــم 
يـــعـــلـــن املـــتـــنـــزه أي مــــوعــــد جــــديــــد لــفــتــح 
أبــــوابــــه. ويــحــتــل »ديــــــزين النـــــد« املــرتــبــة 
الـــثـــانـــيـــة عــــاملــــيــــاً بــــن أكــــــر مــــــدن املـــاهـــي 
استقطاباً للزوار بعد »ديزين وورلد« 
يف أورالنـــــــــــــــــــــــــــــــــدو )واليـــــــــــــــــــــــــة فــــــــــــلــــــــــــوريــــــــــــدا(، 
ويجذب عادة ماين السياح سنوياً. 
وكـــــــانـــــــت مـــــتـــــنـــــزهـــــات »ديــــــــــــــــزين« يف 
شــنــغــهــاي وهــونــغ كــونــغ وطــوكــيــو قد 
عـــــــاودت نـــشـــاطـــهـــا. ومـــــن املــــقــــرر إعـــــادة 
فـــــــــــتـــــــــــح »ديـــــــــــــــــــــــــــــــــزين النـــــــــــــــــــــــــــد« يف بـــــــــــاريـــــــــــس 

وأورالندو األسبوع املقبل. 
وُتــعــد كاليفورنيا، وهــي الــواليــة 
األمــــــــركــــــــيــــــــة ذات الــــــــعــــــــدد األكــــــــــــــر مـــن 
الــســكــان، مــن الــبــؤر الــرئــيــســة لتفيش 
فروس كورونا املستجد يف الواليات 
املــــتــــحــــدة، وتـــســـجـــل فـــيـــهـــا يــــومــــيــــاً أكـــر 

من 8000 إصابة.
لوس أنجلوس ■ أ.ف.ب

رغم استمرار وقف المالهي

طوابير تعود
أمام »ديزني الند« 

كاليفورنيا
 
ً
مدينة المالهي ستبقى مقفلة

حتى إشعار آخر.

 
ً
 في 25 متجرا

ً
الحياة تدّب مجددا

 بداونتاون ديزني.
ً
ومطعما

رفـــــــــــــعـــــــــــــت مـــــــــــيـــــــــــغـــــــــــان مــــــــــــــــــاركــــــــــــــــــل، دوقــــــــــــــــة 
ســـاســـكـــس وزوجـــــــــة األمـــــــر الـــريـــطـــاين 
هــــــــــــــــــــــــــاري، دعــــــــــــــــــــــوى قـــــــــضـــــــــائـــــــــيـــــــــة، أمـــــــــس 
ــــفـــــة شـــعـــبـــيـــة  ــيـ ــ الــــــخــــــمــــــيــــــس، ملــــــنــــــع صـــــحـ
بــريــطــانــيــة مــــن كـــشـــف أســــمــــاء خــمــس 

مــــــــــــــــن صــــــــــديــــــــــقــــــــــاتــــــــــهــــــــــا الــــــــــــــــــــــــــايئ يـــــــعـــــــتـــــــرن 
شاهدات محتمات يف دعوى حماية 
الخصوصية القائمة ضد الصحيفة.

وبــــــــــــــــــــــــــــــدأت جـــــــــلـــــــــســـــــــة اســــــــــــتــــــــــــمــــــــــــاع يف 
محكمة بريطانية، يف أبــريــل املــايض، 

ــــايـــــة الــــخــــصــــوصــــيــــة  ــــمـ بــــــشــــــأن دعـــــــــــوى حـ
التي تطالب بها ميغان ضد صحيفة 
ميل أون صنداي، لنشرها مقتطفات 
مـــــــــــن رســـــــــــالـــــــــــة أرســـــــلـــــــتـــــــهـــــــا إىل والـــــــــدهـــــــــا 
ــــا، تــــــــومــــــــاس مـــــــاركـــــــل،  ــــهــ ــــنــ املـــــنـــــفـــــصـــــل عــ

الـــبـــالـــغ مــــن الـــعـــمـــر 75 عــــامــــاً. ورفـــعـــت 
ميغان دعوى قضائية ملنع الصحيفة 
ونــاشــرهــا، أسوشيتد نيوزبيرز، من 

كشف هوية خمس من صديقاتها.
لندن ■ د.ب.أ

ميغان ماركل تحاول منع صحيفة 
من كشف هوية صديقاتها

حياة الحرزي ■دبي

نشاط فني واعد، ونجاحات استطاع 
ــــنــــــي الــــــــــــــــــراب اإلمــــــــــــــــــارايت  ــــغــ ــــيـــــقـــــهـــــا مــ تـــــحـــــقـ
خــلــيــفــة الـــرمـــيـــثـــي يف الــــفــــرة األخـــــــرة، 
وكــّلــلــهــا مــنــذ فـــرة بــتــوقــيــع عــقــد إنــتــاج 
فـــــــــنـــــــــي مـــــــــــــع إحـــــــــــــــــــــدى أكـــــــــــــــــر الـــــــــشـــــــــركـــــــــات 
الــــــــــــعــــــــــــاملــــــــــــيــــــــــــة املــــــــــتــــــــــخــــــــــصــــــــــصــــــــــة يف عـــــــــالـــــــــم 
املــــــوســــــيــــــقــــــى، فــــــاتــــــحــــــاً املــــــــجــــــــال واســـــــعـــــــاً 
أمـــامـــه لــتــحــقــيــق حــلــمــه بــالــوصــول إىل 

العاملية. 
ــــيـــــه  يف الــــــــــــوقــــــــــــت الــــــــــــــــــــذي يـــــــعـــــــمـــــــل فـ
الــرمــيــثــي عــى تــكــريــس تــجــربــة جــديــدة 
يف »الـــــــــــــــــــــــــراب« وتــــــــقــــــــديــــــــم أغــــــــانــــــــيــــــــه فــــيــــه 
خـــالـــصـــة بـــالـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة وبــالــلــهــجــة 
اإلمــاراتــيــة البحتة، إيــمــانــاً منه بقيمة 
تــكــريــس مـــبـــدأ الـــهـــويـــة وبــحــثــه الـــدائـــم 
عن التميز يف عالم األغنية الشبابية 
الـــتـــي يــصــفــهــا بـــالـــقـــادرة عـــى الـــوصـــول 
إىل شـــرائـــح أوســــــع، مــــؤكــــداً أن أرقــــام 
املـــــــــشـــــــــاهـــــــــدة واملــــــــتــــــــابــــــــعــــــــة عــــــــــى وســـــــائـــــــل 
الــــتــــواصــــل االجـــتـــمـــاعـــي تـــــرز نـــجـــاحـــات 
كـــبـــرة بـــاتـــت تــحــقــقــهــا أغــنــيــة »الــــــراب« 

أخراً.
وتــــبــــدو خـــطـــوة الـــعـــاملـــيـــة بــالــنــســبــة 
ــــثـــــي، لــــيــــســــت فـــقـــط  ــيـ ــ إىل خـــلـــيـــفـــة الـــــرمـ
حلماً، بل مشروعاً ينشغل بإنجازه، 
ويـــــــــصـــــــــفـــــــــه يف مـــــــســـــــتـــــــهـــــــل حــــــــــــــــــــــــــواره مـــــع 
»اإلمــــــــارات الــــيــــوم« بـــنـــرة ثـــقـــة، قـــائـــاً: 
»أراهــــــــــــــن يف مــــــشــــــوار الــــــــــــراب اإلمــــــــــــارايت 
الـــنـــاطـــق بــــمــــفــــردات الـــلـــهـــجـــة املــحــلــيــة، 
عـــى خــطــوة الــعــاملــيــة الــتــي أنـــا مــتــوّجــه 

إليها اليوم«.

نجاحات بالجملة
وتــوقــف الــرمــيــثــي عــنــد أغــانــيــه األخـــرة 
الـــتـــي أطــلــقــهــا أخــــــراً، ونـــجـــاح أغــنــيــتــي 
»أبيها« و»خلنا نوضح األمور« اللتن 
رتــــا بــطــريــقــة الــفــيــديــو كــلــيــب، إىل  ُصــــوِّ
جانب Its Not Right التي حققت 
أرقـــــــــــــــــــام مــــــتــــــابــــــعــــــة كــــــــبــــــــرة عــــــــــر مـــــــواقـــــــع 
الــــــــــــــتــــــــــــــواصــــــــــــــل االجــــــــــــتــــــــــــمــــــــــــاعــــــــــــي ومـــــــنـــــــصـــــــة 
ــــنـــــي عـــى  ــــد املـــــغـ ــــاعــ »يـــــــوتـــــــيـــــــوب«، مـــــــا ســ
 Universal ــــتــــــواصــــــل مــــــع شـــــركـــــة الــ

.Music Mena
وأكد الرميثي أن تعاونه الجديد 
مـــــع تــــلــــك الــــشــــركــــة مــــنــــذ شــــهــــر مـــــارس 

ــــيــــــحــــــة  املـــــــــــــــــــــايض هـــــــــــــو »الـــــــــــــبـــــــــــــوابـــــــــــــة الــــــصــــــحــ
لـــــــانـــــــطـــــــاق نــــــحــــــو الـــــــعـــــــاملـــــــيـــــــة، نـــــــــظـــــــــراً ملـــا 
تتمتع به الشركة املرموقة من كوادر 
محرفة، سواء يف مجال املوسيقى، 
ــــمــــــي، وكــــــذلــــــك يف  ــــرقــ أو يف الـــــعـــــالـــــم الــ
مــــــــــــــــــجــــــــــــــــــال االســـــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــــارات الـــــــــفـــــــــنـــــــــيـــــــــة 
املـــــــــــتـــــــــــخـــــــــــصـــــــــــصـــــــــــة وتــــــــــــــــقــــــــــــــــديــــــــــــــــم األفـــــــــــــــــكـــــــــــــــــار 
ــــا  ــــنـ الـــــــنـــــــاجـــــــحـــــــة«، مـــــضـــــيـــــفـــــاً »يف تـــــعـــــاونـ
 We ــــيــــــة ــــنــ ــــنــــــي األول، حـــــقـــــقـــــت أغــ ــــفــ الــ
Taking Over نــجــاحــاً كــبــراً عــززتــه 
أرقام املشاهدة عى )يوتيوب(، التي 
وصـــــلـــــت إىل مــــــا يـــــزيـــــد عــــــى 954 ألــــف 
مـــــتـــــابـــــعـــــة، وهــــــــــو رقــــــــــم كـــــبـــــر بـــالـــنـــســـبـــة 
ألغـــنـــيـــة جــــديــــدة أطـــلـــقـــت بــــدايــــة أبـــريـــل 
املــــــــايض بــــــاالشــــــراك مـــــع مـــغـــنـــي الــــــراب 
الـــــــــــذي   ،Adamillion املـــــــــــــعـــــــــــــروف 
تشرفت بالعمل معه يف هذه األغنية 

املشركة«.

موضوعات
حــــــــــــول األفـــــــــــكـــــــــــار واملـــــــــــوضـــــــــــوعـــــــــــات الـــــتـــــي 
يحرص مغني »الراب« اإلمارايت عى 
تــضــمــيــنــهــا يف أغـــانـــيـــه الـــشـــبـــابـــيـــة، أكـــد 
الــــرمــــيــــثــــي اهــــتــــمــــامــــه بـــمـــســـألـــة اإلقــــبــــال 
عــــى الـــحـــديـــث بــالــلــغــة الـــعـــربـــيـــة الــــذي 
اليــــــزال ضــعــيــفــاً بـــن أوســــــاط الــشــبــاب 
الــــذيــــن يـــعـــشـــقـــون هـــــذا الــــلــــون مــقــارنــة 
ــــافــــــة إىل  ــــزيـــــة، بــــــاإلضــ ــيـ ــ ــلـ ــ بــــالــــلــــغــــة اإلنـــــجـ
ابــتــعــاد الــكــثــر مـــن الــشــبــاب يف الــفــرة 
األخـــــــــــــــــــرة عــــــــــن الـــــــكـــــــثـــــــر مــــــــــن الــــــــــعــــــــــادات 

العربية األصيلة.
وأكــــــــد »أرغــــــــــب دومــــــــــاً يف الـــتـــطـــرق 
ملـــــــــــشـــــــــــكـــــــــــات تـــــــــنـــــــــتـــــــــشـــــــــر يف املـــــــــجـــــــــتـــــــــمـــــــــع، 
ـــئـــــة الــــــشــــــبــــــاب، لـــــــذا،  ــــاً بـــــــن فــ خــــــصــــــوصــ
بدأت بشكل تدريجي يف االبتعاد عن 
الـــــــــغـــــــــنـــــــــاء بـــــــالـــــــلـــــــغـــــــة اإلنــــــــجــــــــلــــــــيــــــــزيــــــــة عــــى 
حساب العربية التي أتمنى أن أصل 
فــيــهــا إىل مــرحــلــة تــمــكــنــنــي مـــن تــقــديــم 
)راب( عربي ناطق باللهجة اإلماراتية 
الـــخـــالـــصـــة، وهــــو هــــدف أســـعـــى جـــديـــاً 
إىل تحقيقه حتى يتعرف الجميع اىل 
مــــــفــــــردات الـــلـــهـــجـــة األصــــيــــلــــة واملـــــرنـــــة، 
الــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــادرة عــــــــــــــــــى إيــــــــــــــــــصــــــــــــــــــال األفـــــــــــــــكـــــــــــــــار 
واملـــــــــــــوضـــــــــــــوعـــــــــــــات املـــــــلـــــــتـــــــصـــــــقـــــــة بــــبــــيــــئــــتــــهــــا 
املــحــلــيــة«. ورأى أن هــنــاك مــيــزة تتفرد 
بها أغاين »الراب«، وهي قدرتها عى 
إعطاء املغني مساحة أوسع للنقاش 
ــــكـــــاره ورســــائــــلــــه الــتــي  والـــتـــعـــبـــر عــــن أفـ
يهدف إىل إيصالها للجمهور، مقارنة 
بــــــــــــمــــــــــــقــــــــــــومــــــــــــات األغــــــــــــــنــــــــــــــيــــــــــــــة املـــــــــحـــــــــكـــــــــومـــــــــة 
بـــــضـــــرورات الـــقـــافـــيـــة والـــشـــعـــر، ســــواء 
الفصيح أو املحيك وبالجمل اللحنية 

واملوسيقية املرافقة للكلمات.
ــــثــــــي، أن الــــجــــمــــهــــور  ــيــ ــ ــــرمــ وذكــــــــــــر الــ
الخليجي والــعــربــي بــشــكــل عـــام، بــدأ 
ــّبـــــل أغــــــــــــاين »الــــــــــــــــــراب« لـــــيـــــس فـــقـــط  ــ ــــتـــــقـ بـ
بــــشــــكــــل مـــــــحـــــــدود، وإنــــــمــــــا عــــــى نــــطــــاق 
واســـع، مــقــارنــة بالعامن املنصرمن 
ــــفـــــاء خــــــاصــــــاً بـــهـــذا  ــــتـ ــــلـــــذيـــــن شـــــهـــــدا احـ الـ
ــــلـــــون الــــغــــنــــايئ الــــشــــبــــابــــي، خـــصـــوصـــاً  الـ
مــــــــــــــن قـــــــــبـــــــــل املــــــــــــؤســــــــــــســــــــــــات والـــــــــجـــــــــهـــــــــات 
الثقافية الرسمية املنظمة للحفات 
ــــبـــــال  ــــد زيـــــــــــــادة إقـ ــــؤكــ ــــيـــــة، مـــــــا يــ الـــــجـــــمـــــاعـ
فئات الشباب عى »الراب« العربي، 
رغم حداثة هذا الفن مقارنة بالفنون 

الغنائية واملوسيقية األخرى.

 مع شركة كبرى متخّصصة في عالم الموسيقى
ً
ع عقدا

ّ
وق

خليفة الرميثي: أراهن في 
مشوار »الراب اإلماراتي« 

على العالمية

بدأت بشكل تدريجي في االبتعاد عن الغناء باللغة 
اإلنجليزية على حساب العربية.

الجمهور الخليجي والعربي بدأ بتقّبل أغاني 
»الراب« على نطاق واسع.

خليفة الرميثي أكد أنه يسعى إلى إيصال األفكار والموضوعات الملتصقة ببيئته المحلية. ■ من المصدر

 ليكونوا في طليعة من يدخلون المركز. ■ أ.ف.ب 
ً
العشرات حضروا مبكرا

ال لأللفاظ الجارحة
بالتوازي مع النجاحات التي 
حققها خليفة الرميثي في 

مجاله، يراهن مغني »الراب« 
اإلماراتي على تقديم فن 

هادف يلتزم بتكريس اإليجابية، 
وذلك، على الرغم من أن 
معظم موضوعات هذا 

 ما تتناول 
ً
اللون الغنائي غالبا

الظواهر السلبية، إال أن الفنان 

 في االبتعاد عن 
ً
يجتهد دوما

األلفاظ الجارحة والخادشة 
للحياء في تناول مختلف 

القضايا.
وأضاف »لكل مغنٍّ الحق في 

طرح الموضوعات التي 
تهمه، بالطريقة واألسلوب 

المتناسبين مع طبيعة 
وخصوصية المجتمع الذي 

ينتمي إليه. وأحاول تربية 
أطفالي على مبادئ 

االحترام والتقدير، وهذا بحد 
ذاته قناعة تدفعني نحو 

الحرص على انتقاء مفردات 
األعمال الغنائية لجمهوري 
الذي أعتبره عائلتي الكبيرة 

الجديرة بالتقدير وبالفن 
الراقي«.

شراكات فنية 

كشف خليفة الرميثي عن 
شراكات فنية قريبة 

ستجمعه بالموزع عامر 
الجعل، في أغنية ستطرح 

 بعنوان »أنا مستانس«، 
ً
قريبا

باإلضافة إلى أغنية جديدة 
ترك الحديث عنها إلى وقت 

الحق باعتبار نيته إطالقها 
 
ً
نهاية هذا العام تتويجا

للنجاحات التي حققها في 
الفترة األخيرة. ولفت إلى أن 
أغنيته »ما تدري به« حققت 

ما يقارب 400 ألف متابعة 
منذ إطالقها أوائل الشهر 

الماضي. وتابع مغني الراب: 
 ،

ً
»في 2019 وضعت هدفا
تمثل في مرحلة التأسيس 

النطالقة فنية رصينة، وإتاحة 
الفرصة للجمهور للتعرف 
لموهبتي، في الوقت 

 
ً
الذي جاء هذا العام تتويجا

لجهود السنوات منذ 
انطالقتي في 2005«.
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انــــــــــتــــــــــظــــــــــم املــــــــــــــشــــــــــــــاركــــــــــــــون مــــــــــــــن الــــــطــــــلــــــبــــــة 
املنتسبني لفعاليات ملتقى الحمرية 
الـــــصـــــيـــــفـــــي الـــــــــــــــــ26 يف ورش تـــكـــســـبـــهـــم 
مهارات حياكة املشغوالت اليدوية، 
والــتــعــرف إىل فــنــونــهــا وأســـرارهـــا الــتــي 
تـــــعـــــد مـــــــن أهــــــــــم الــــــــرامــــــــج الــــــتــــــي تـــعـــنـــى 
بتنمية الجوانب الفنية وتوجيهها يف 

إنتاج مواد مفيدة.
وتـــلـــقـــى املــــشــــاركــــون يف الــــــورش، 
والـــــــــــــتـــــــــــــي تـــــــنـــــــظـــــــم عـــــــــــــن بـــــــــعـــــــــد يف إطـــــــــــــار 
ــــريـــــة الــــثــــقــــايف  ــــمـ ــــيـــــات نـــــــــــادي الـــــحـ ــــالـ فـــــعـ
الريايض، تدريبات يف إنتاج العديد 
ــــكــــــال الـــراثـــيـــة  مــــن املـــجـــســـمـــات واألشــ
والــــــــفــــــــنــــــــيــــــــة، بـــــــعـــــــد أن وزعـــــــــــــــــت إدارة 
املــــــــلــــــــتــــــــقــــــــى املــــــــــــــــــــــــــواد الــــــــــــــــازمــــــــــــــــة لـــــتـــــنـــــفـــــيـــــذ 
املـــــــــــــشـــــــــــــغـــــــــــــوالت عــــــــــــــى املـــــــــــــشـــــــــــــاركـــــــــــــني يف 

منازلهم.
وتــــــضــــــمــــــنــــــت الــــــــــــورشــــــــــــة جــــــــزأيــــــــن، 
ــــا  ــــمـ ــــهـ ــيـ ــ نــــــــــظــــــــــريــــــــــاً وعــــــــــمــــــــــلــــــــــيــــــــــاً، تــــــــعــــــــلــــــــم فـ
املـــــــــــشـــــــــــاركـــــــــــون تــــــشــــــكــــــيــــــل املـــــــشـــــــغـــــــوالت 
الـــــــيـــــــدويـــــــة مــــــــن املـــــجـــــســـــمـــــات الـــــراثـــــيـــــة 
ــــريــــــة  ــــمــ الـــــــــــيـــــــــــدويـــــــــــة. ووفـــــــــــــــــر نـــــــــــــــــادي الــــــحــ
االحتياجات للمشاركني عــن طريق 
إيـــــــــــــــصـــــــــــــــال املــــــــــســــــــــتــــــــــلــــــــــزمــــــــــات الـــــــــخـــــــــاصـــــــــة 

بــــالــــورش ملـــنـــازل الــطــلــبــة يف صــنــاديــق 
خــاصــة تــم تعقيمها بــأحــدث الطرق 
والــــــــــــــــوســــــــــــــــائــــــــــــــــل ضـــــــــــمـــــــــــن اإلجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــراءات 
االحرازية والوقائية. وهدفت إدارة 
ملتقى الحمرية الصيفي من املبادرة 
إىل تــمــكــني املـــشـــاركـــني مــــن مــمــارســة 

وإتقان إنتاج املشغوالت، ومتابعة 
الــــــــشــــــــروح عـــــــر الــــــتــــــواصــــــل املـــــــــــريئ عـــن 
ُبــعــد، بهدف الحفاظ عــى صحتهم 
مـــــــــــن جـــــــائـــــــحـــــــة كــــــــــــورونــــــــــــا عـــــــــــــــــاوة عــــى 

استفادتهم يف أهداف الورش.
الشارقة ■ اإلمارات اليوم

منتسبو ملتقى الحمرية يكتسبون 
مهارات المشغوالت اليدوية

»كريم« العراقي يغني لمرضى 
كورونا: جّربت معاناتهم

يقف محمد كريم بجوار سرير يرقد 
ــــا  ــلــــيــــه أحــــــــد مــــــــرىض فــــــــــروس كــــــورونــ عــ
ويـــــــــغـــــــــنـــــــــي لـــــــــــــــــه، مـــــــــــــــحـــــــــــــــاوالً أن يــــــنــــــتــــــزع 
ابـــتـــســـامـــة يف أيــــــام الــــعــــزل الـــثـــقـــيـــلـــة يف 
مـــســـتـــشـــفـــى املـــــــــــوائن بــــمــــديــــنــــة الــــبــــصــــرة 

العراقية.
ــــريـــــم، وهــــــو مــــســــاعــــد يف  وقـــــــال كـ
املــــــخــــــتــــــر الــــــطــــــبــــــي بـــــاملـــــســـــتـــــشـــــفـــــى، إنــــــه 
يــــــــعــــــــرف مــــــــعــــــــانــــــــاة املـــــــــــــــــــرىض، بـــــــعـــــــد أن 
ــــيـــــب هـــــو نــــفــــســــه بـــــالـــــفـــــروس قـــبـــل  أصـ

شهرين.
وأثــــــــــــــــنــــــــــــــــاء وجـــــــــــــــــــــــــــوده يف الـــــــحـــــــجـــــــر 
الــــــــصــــــــحــــــــي، كـــــــــــــان يــــــشــــــعــــــر بـــــــالـــــــوحـــــــدة 
واإلحـــبـــاط، وســـاعـــده وجـــود عــائــلــتــه 
بـــــجـــــانـــــبـــــه يف الـــــــرحـــــــلـــــــة الـــــصـــــعـــــبـــــة عـــى 

الشفاء.
كـــان كـــريـــم، وهـــو أب لــطــفــلــني، 
مــــــريــــــضــــــاً بـــــالـــــســـــل يف املــــــــــــــايض، ورغـــــــم 
ــــاد عـــن  ــتـــــعـ ــ نــــصــــائــــح األطـــــــبـــــــاء لــــــه بـــــاالبـ
جــــنــــاح الـــــعـــــزل، فــــإنــــه تــــطــــوع إلجــــــراء 
االخــــــتــــــبــــــارات لــــلــــمــــرىض قــــبــــل إصــــابــــتــــه 
بــــــالــــــعــــــدوى. وقـــــــــال كـــــريـــــم الـــــــــذي نــــال 
العديد مــن التكريمات بعد انتشار 
مـــــــــقـــــــــاطـــــــــعـــــــــه يف مــــــــــــــواقــــــــــــــع الــــــــــتــــــــــواصــــــــــل 

االجــــتــــمــــاعــــي »فـــــكـــــرة األغــــنــــيــــة جـــــاءت 
مـــن بــــاب بــيــقــول املـــثـــل اســــأل مــجــرب 
وال تــــــســــــأل حــــــكــــــيــــــم.. الـــــتـــــجـــــربـــــة إلـــــي 
مــريــت بيها بسبب اإلصــابــة وبسبب 
الــــــحــــــجــــــر أنـــــــــــا حـــــســـــيـــــت وعـــــــانـــــــيـــــــت مــــن 
اإلحـــــــــــــــبـــــــــــــــاط والـــــــــــــتـــــــــــــشـــــــــــــاؤم والـــــــــــــوحـــــــــــــدة 

والحنني لكل يشء صراحة«.
لــــــــم يــــــتــــــوقــــــف عــــــــن زيـــــــــــــــارة املــــــــرىض 
بــعــد شــفــائــه، وظـــل أســـر الــرغــبــة يف 

تــــــقــــــديــــــم املـــــــــســـــــــاعـــــــــدة، ورأى أن مــــن 
واجبه استخدام خرته للعثور عى 
سبيل للتخفيف عنهم متوجهاً إىل 
الـــجـــنـــاح كــــل يــــــوم. وأكــــــد أن كــلــمــات 
اإلطـــــــــراء الــــتــــي يـــســـمـــعـــهـــا مـــــن املـــــرىض 
تــــدفــــئ قـــلـــبـــه، عـــنـــدمـــا يــــقــــولــــون إنـــهـــم 
ـــــد ســـــمـــــاع  ــــعـ ــــتـــــحـــــســـــن بــ ــــالـ ــــــرون بـ ــــعـ ــ ــــــشـ يـ

أغانيه.
بغداد ■ رويترز

الملتقى أوصل المستلزمات الخاصة بالورش للطلبة في منازلهم.      
■ من المصدر

أكــــــــــــــــــــــدت الـــــــتـــــــشـــــــكـــــــيـــــــلـــــــيـــــــة الــــــــســــــــعــــــــوديــــــــة 
خـــــديـــــجـــــة تـــــوفـــــيـــــق حـــــســـــن مـــــــقـــــــدم، أن 
الــفــنــانــات الــعــربــيــات يــرســمــن بعفوية 
ويظهرن مشاعرهن بدقة وصدق يف 
أعــــمــــالــــهــــن، مــــــشــــــددة عــــــى أن »الــــفــــن 
لـــيـــس لــــه جــــنــــس«، وأنـــــــه ال يــــوجــــد مــا 
يــمــكــن أن يــطــلــق عــلــيــه فـــن ذكـــــوري أو 
فـــن نـــســـوى، مــطــالــبــة بــتــحــرر الــحــركــة 
الـــــتـــــشـــــكـــــيـــــلـــــيـــــة الـــــــعـــــــربـــــــيـــــــة مــــــــــن »عـــــــقـــــــدة 

العيب والتقاليد«.
وأضــافــت خــديــجــة، أن الفنانات 
ــــيـــــزن بــــاهــــتــــمــــامــــهــــن  ــــتـــــمـ الــــتــــشــــكــــيــــلــــيــــات يـ
بأدواتهن الفنية، وباأللوان أكرث من 
الـــــفـــــنـــــانـــــني الــــــــــرجــــــــــال، وهــــــــــي أمــــــــــــور مـــن 
طـــــبـــــيـــــعـــــة املـــــــــــــــــــــرأة. ورأت أن الـــــفـــــنـــــانـــــني 
التشكيليني الــرجــال يتفردون برسم 
ــــــة يف أعـــــمـــــالـــــهـــــم  ــــقـ ــ ــيـ ــ ــ ــــدقـ ــ الــــــتــــــفــــــاصــــــيــــــل الـ
ــــا يـــــرســـــمـــــون  ــــمـ ــــنـ ــيـ ــ الــــــفــــــنــــــيــــــة؛ خــــــــاصــــــــة حـ
املـــــــــــــــــــــــــــــــرأة، أو عـــــــــنـــــــــد تـــــــجـــــــســـــــيـــــــد املــــــــــــنــــــــــــازل 

والشوارع بأعمالهم.
وحول رؤيتها لحاضر ومستقبل 
الـــحـــركـــة الــتــشــكــيــلــيــة الـــعـــربـــيـــة، قــالــت 
خــديــجــة يف مــقــابــلــة مــع وكــالــة األنــبــاء 
األملــانــيــة )د.ب.أ(، إن حــاضــر الــحــركــة 
التشكيلية الــعــربــيــة بــدأ يــشــق طريقه 
نــــحــــو الـــــنـــــجـــــاح، وأن ذلــــــــك يـــــرجـــــع إىل 
حـــــــــــالـــــــــــة االنـــــــــــــــــدمـــــــــــــــــاج والـــــــــــــتـــــــــــــواصـــــــــــــل بـــــني 
ــــلــــــف  ــتــ ــ ــــمــــــخــ الــــــــتــــــــشــــــــكــــــــيــــــــلــــــــيــــــــني الــــــــــــــــعــــــــــــــــرب بــ

مدارسهم وبلدانهم.

عدم االهتمام
تابعت املبدعة السعودية أن الحركة 
التشكيلية العربية ستكون أكرث قرباً 
مــــن الـــحـــركـــة الــتــشــكــيــلــيــة الـــعـــاملـــيـــة إذا 
تــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــررت مــــــــــــــــــــــن »عــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــدة الــــــــــعــــــــــيــــــــــب 
والـــــــــتـــــــــقـــــــــالـــــــــيـــــــــد«، فــــــــالــــــــفــــــــنــــــــان يف بــــــــلــــــــدان 
أوروبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا، والـــــــــــــــــــــــــــــواليـــــــــــــــــــــــــــــات املـــــــــــتـــــــــــحـــــــــــدة 
األمـــركـــيـــة، يــرســم مـــا يــحــس بـــه دون 

خوف أو قيد أو شرط.
ــــارت إىل أن الـــعـــالـــم الــعــربــي  ــ وأشـ
يـــمـــلـــك بــــالــــفــــعــــل الــــكــــثــــر مــــــن الـــفـــنـــانـــني 
العامليني: »نعم لدينا فنانون عامليون 
يـــــنـــــتـــــمـــــون ملـــــــصـــــــر، ولــــــــبــــــــنــــــــان، واملـــــــغـــــــرب 
الـــــعـــــربـــــي، والـــــســـــعـــــوديـــــة، الـــــتـــــي مــنــهــا 
الفنان عبدالحميد البقيش والفنانة 
صــــفــــيــــة بــــــن زقــــــــــر، ومــــــــن مــــصــــر الــــفــــنــــان 

حليم« وغرهم.
ولـــكـــن، وبــحــســب خــديــجــة، فــإن 
تـــــلـــــك الـــــفـــــئـــــة مـــــــن الـــــفـــــنـــــانـــــني الــــعــــاملــــيــــني 
الــــــــــعــــــــــرب أقــــــــــامــــــــــت مـــــــعـــــــارضـــــــهـــــــا خــــــــــارج 
بـــــــــــلـــــــــــدانـــــــــــهـــــــــــا، الفــــــــــــتــــــــــــة إىل أن الــــــــفــــــــنــــــــان 
الــــــــتــــــــشــــــــكــــــــيــــــــي الـــــــــــعـــــــــــربـــــــــــي يــــــــــــعــــــــــــاين عـــــــــدم 

ــلــــتــــعــــلــــم  االهـــــــــــتـــــــــــمـــــــــــام، وأنـــــــــــــــــه يـــــــحـــــــتـــــــاج لــ
املستمر كالطبيب، ليكون عى اطاع 
مــــــــســــــــتــــــــمــــــــر عـــــــــــــــى مــــــــــســــــــــتــــــــــجــــــــــدات الــــــــفــــــــن 

ومدارسه.
ولـــــفـــــتـــــت إىل أنــــــــــه مـــــــن الــــصــــعــــوبــــة 
بمكان أن يستطيع الفنان التشكيي 
يف املــــــجــــــتــــــمــــــعــــــات الـــــــعـــــــربـــــــيـــــــة أن يـــــوفـــــر 
احتياجاته من األدوات التي يحتاجها 
ملـــمـــارســـة فـــنـــه، أو احـــتـــيـــاجـــات أســـرتـــه 
الـــيـــومـــيـــة مــــن عــــوائــــد مـــمـــارســـتـــه لــلــفــن 
الـــــتـــــشـــــكـــــيـــــي، مــــــوضــــــحــــــة أن مــــشــــاهــــر 
الــــــــفــــــــنــــــــانــــــــني فــــــــقــــــــط هـــــــــــم مـــــــــــن يــــمــــكــــنــــهــــم 
االعـــــــتـــــــمـــــــاد عـــــــى عــــــائــــــد بـــــيـــــع أعــــمــــالــــهــــم 

الـــــــــــفـــــــــــنـــــــــــيـــــــــــة يف تـــــــــــــــوفـــــــــــــــر مـــــــــســـــــــتـــــــــلـــــــــزمـــــــــات 
واحتياجات حياتهم.

موضوعات ومفردات
حــــــــــــــــــــــــــول مــــــــــــــــــوضــــــــــــــــــوعــــــــــــــــــات ومــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــردات 
لــــــوحــــــاتــــــهــــــا، أوضــــــــحــــــــت خـــــديـــــجـــــة أنــــهــــا 
تـــســـتـــلـــهـــم مــــوضــــوعــــاتــــهــــا مـــــن الــــــــراث، 
وأن مـــن مــفــرداتــهــا الــتــشــكــيــلــيــة الــبــحــر 
والخيل، وأنها ترسم املرأة من زاوية 
ونـــــظـــــرة خـــــاصـــــة، وتـــــرســـــم الـــــرجـــــل إذا 
أحــــبــــت شـــخـــصـــيـــتـــه. يــــذكــــر أن الـــفـــنـــانـــة 
التشكيلية السعودية خديجة حسن 
كانت قد درست الجغرافيا والتاريخ 

يف جـــامـــعـــة املـــلـــك عـــبـــدالـــعـــزيـــز بـــجـــدة، 
ــــتـــــر يف  ــــلـــــت عــــــى درجــــــــــة املـــــاجـــــسـ وحـــــصـ
الفنون من كلية سيتي آن جيلد من 
لندن، وهى عضو بجمعية الفنانني 
الــــــــريــــــــطــــــــانــــــــيــــــــني، وجــــــمــــــعــــــيــــــة الـــــثـــــقـــــافـــــة 
والــــفــــنــــون بـــالـــســـعـــوديـــة، وغــــرهــــا مــن 

الروابط واملجموعات التشكيلية.
األقصر )مصر( ■ د.ب.أ

مبدعة سعودية: الفن ليس له جنس

تستلهم الفنانة السعودية موضوعاتها من التراث، 
والبحر والخيل من أبرز مفرداتها التشكيلية.

طالبت بتحرر الحركة التشكيلية العربية من »عقدة العيب والتقاليد«

من أعمال الفنانة السعودية. ■ أرشيفية

. ■ أرشيفية
ً
محمد كريم يتلقى تكريما

فــــوجــــئ ســــكــــان الـــعـــاصـــمـــة الـــســـويـــديـــة 
اســــتــــوكــــهــــولــــم ومـــنـــطـــقـــتـــهـــا، أول مــن 
أمـــــــــــــــــس، بــــــــــرؤيــــــــــة طــــــــــــائــــــــــــرات تــــــحــــــلــــــق يف 
األجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواء، وتــــــــــــــــرســــــــــــــــم الــــــــــــقــــــــــــلــــــــــــوب يف 
ــــمـــــاء، يف بــــــــــادرة تــــكــــريــــم لـــضـــحـــايـــا  الـــــسـ

فروس كورونا املستجد.
وتــشــكــل هــذه األشــكــال الــزائــلــة 
املــــــــــرســــــــــومــــــــــة عـــــــــــى عــــــــلــــــــو يــــــــــقــــــــــرب مــــن 
تــــــكــــــريــــــمــــــيــــــة  3000 مـــــــــــــــــــر، »لــــــــــفــــــــــتــــــــــة 
لـــــــــضـــــــــحـــــــــايـــــــــا الـــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــروس، وكــــــــــذلــــــــــك 
لــــــــــــــــــأشــــــــــــــــــخــــــــــــــــــاص الـــــــــــــــــــــــذيـــــــــــــــــــــــن فــــــــــــــــقــــــــــــــــدوا 
وظـــــــائـــــــفـــــــهـــــــم، خـــــــصـــــــوصـــــــاً يف قـــــطـــــاع 
الطران، حسب ياكوب هوالندر، 
أحـــــــــــــــد الـــــــــطـــــــــيـــــــــاريـــــــــن الـــــــــلـــــــــذيـــــــــن أطـــــلـــــقـــــا 

املبادرة.
وأراد الطيار املحرف مع زميله 
بــيــنــغــت أنــــدرســــون، وهــمــا عــضــوان 
يف فـــريـــق لـــلـــعـــروض الـــجـــويـــة »نــشــر 
الــفــرح« يف األجـــواء مــن خــال هذه 

املبادرة.
واعــــــــتــــــــمــــــــدت الـــــــســـــــويـــــــد مـــــقـــــاربـــــة 
خـــاصـــة عــــى الــصــعــيــد األوروبـــــــــي يف 
مــكــافــحــة وبـــاء كــوفــيــد-19، إذ إنها 

لــــــــــــم تـــــــتـــــــخـــــــذ تــــــــــــدابــــــــــــر حــــــــجــــــــر مــــــلــــــزمــــــة 
لــــــــــــــلــــــــــــــســــــــــــــكــــــــــــــان. وبــــــــــــــلــــــــــــــغــــــــــــــت حـــــــصـــــــيـــــــلـــــــة 
الــفــروس يف اململكة حتى أول من 
أمـــــــس 5500 وفــــــــاة مـــــن أصـــــــل أكــــرث 
مـــــــــــن 74 ألــــــــــــــف إصــــــــــــابــــــــــــة، وســـــجـــــلـــــت 
الـــــــســـــــويـــــــد خــــــــامــــــــس أســـــــــــــــوأ حـــصـــيـــلـــة 
وفــــــيــــــات لــــكــــل مــــلــــيــــون نــــســــمــــة جــــــراء 
فــــــــــــــــــــــــــروس كــــــــــــــــــورونــــــــــــــــــا املــــــــــســــــــــتــــــــــجــــــــــد يف 
الــعــالــم، وهــي أعــى بخمس مــرات 
إىل اثــنــتــي عــشــرة مـــرة مــقــارنــة بتلك 
املـــــــــــــــســـــــــــــــجـــــــــــــــلـــــــــــــــة يف بــــــــــــــقــــــــــــــيــــــــــــــة الــــــــــــــــــــــــــــــــــدول 
االســـكـــنـــديـــنـــافـــيـــة )الـــــرويـــــج وفــنــلــنــدا 

والدنمارك(.
استوكهولم ■ أ.ف.ب

قلوب عمالقة تنشر الفرح 
في سماء استوكهولم

 لضحايا »كوفيد-19«
ً
تكريما

عضوان 
في فريق 

للعروض الجوية 
أطلقا المبادرة 

بالسويد.

معارض
أقامت خديجة توفيق حسن مقدم، بعض المعارض الفنية 
الشخصية داخل السعودية، بجانب المشاركة بمعارض في 

ين، واليمن، واليونان، ومصر، وفرنسا.  سويسرا، ولندن، والبحر
وتعد الفنانة كاتبة وقاصة ولها مجموعات قصصية، بجانب 

كتاب حول العادات والتقاليد في المملكة العربية السعودية.

الطياران رسما القلوب على علوٍّ يقرب من 3000 متر. ■ أ.ف.ب 
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عـــــــــنـــــــــد مـــــــغـــــــيـــــــب الـــــــــشـــــــــمـــــــــس يف مــــــديــــــنــــــة 
تـــــــــاتـــــــــســـــــــونـــــــــو الـــــــجـــــــبـــــــلـــــــيـــــــة الــــــــــصــــــــــغــــــــــرة يف 
اليابان، تبدأ آالف من يراعات سراج 
الليل باللمعان يف الظلمة يف مشهد 
يــــــــــــحــــــــــــصــــــــــــل مـــــــــــــــــــــع بـــــــــــــــــــــدايـــــــــــــــــــــة الــــــــــــصــــــــــــيــــــــــــف، 
ويـــســـتـــقـــطـــب عــــــادة أعــــــــــداداً كــــبــــرة مــن 

الزّوار. 
غـــــر أن الــــرقــــصــــة املـــضـــيـــئـــة لـــهـــذه 
الــــحــــشــــرات هــــــذه الـــســـنـــة لـــــم تــحــصــل 
كــــالــــعــــادة أمـــــــام جـــمـــهـــور، بــــل بـــعـــيـــداً 
عــــــن األضـــــــــــــــواء، ويف عـــــزلـــــة فـــرضـــتـــهـــا 
أزمة فروس كورونا، إذ إن منّظمي 
مــــــــهــــــــرجــــــــان »تـــــــــاتـــــــــســـــــــونـــــــــو« لــــــحــــــشــــــرات 
ســـــــراج الـــلـــيـــل فـــضـــلـــوا إلـــــغـــــاءه لــلــحــّد 
ــــائــــــحــــــة  مـــــــــــــن املــــــــــخــــــــــاطــــــــــر املـــــــــرتـــــــــبـــــــــطـــــــــة بــــــجــ

»كوفيد-19«. 
وإذا كـــــان قـــــــرار إلــــغــــاء املـــهـــرجـــان 
خّيب آمال كثرين، فقد وّفر مناخاً 
غـــر مـــألـــوف مـــن الــــهــــدوء والــســكــيــنــة 
لــلــرقــصــات الــلــيــلــيــة لـــهـــذه الــحــشــرات 

التي يشتعل ضوؤها حيناً وينطفئ 
حـــيـــنـــاً آخــــــر، فــيــمــا تــــــدور عــــى نــفــســهــا 

وكأنها يف لوحة باليه. 
وال يـــــــــــــــــدوم هــــــــــــــذا االســــــــتــــــــعــــــــراض 
الــــطــــبــــيــــعــــي ســـــــــوى 10 أيـــــــــــام يف شـــهـــر 
يــونــيــو، ويــشــكــل الــفــصــل األخـــــر من 

حياة حشرات سراج الليل.
ــــتـــــي تـــــــــدوم ســنــة  فــــفــــي حــــيــــاتــــهــــا الـ
فحسب، ال تلمع هذه الحشرات إال 
يف األيــــام الـــــ10 أو الـــــ15 مـــن حــيــاتــهــا، 
لـــي تــــرك مـــن بــعــدهــا ذريـــتـــهـــا، كــمــا 
شــرح رئيس بلدية تاتسونو، يــازوو 

تايك. 
وأضــــــــــــاف تــــــــايك لـــــوكـــــالـــــة فــــرانــــس 
بـــرس »عــنــدمــا نـــرى اســتــعــراض هــذه 
األنـــــــوار الـــســـريـــعـــة الــــــــزوال، ال يــمــكــن 
إال أن نــتــأثــر ونـــقـــول ألنــفــســنــا إن من 
الــــضــــروري أن نـــحـــارب إىل الــنــهــايــة«. 
ورأى يف هذه الرقصة »رؤية جمالية 

يابانية جداً«. 

طقوس مغازلة
بــيــنــمــا قـــال املـــســـؤول عــن الــســيــاحــة يف 
»تاتسونو«، ماتسينوري فونايك، إن 
األضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواء الــــــــــــــــتــــــــــــــــي تـــــــــــــــصـــــــــــــــدرهـــــــــــــــا هـــــــــــــذه 
الـــحـــشـــرات الـــطـــائـــرة تـــشـــّكـــل نــــوعــــاً مــن 
طــــقــــوس املـــــغـــــازلـــــة، ووســــيــــلــــة تـــواصـــل 

بني ذكورها وإناثها. 
وأوضــــــح أنـــهـــا »أداة تــتــيــح لــهــذه 
الــــحــــشــــرات عــــى مــــــدى نـــحـــو 10 أيــــام 
الــــــــــعــــــــــثــــــــــور عــــــــــــى شــــــــــريــــــــــك )لـــــــــــلـــــــــــتـــــــــــزاوج( 

ووضع بيوضها للسنة املقبلة«. 

وعــــــــــــنــــــــــــدمــــــــــــا تــــــــجــــــــتــــــــمــــــــع الـــــــــــــظـــــــــــــروف 
املــائــمــة وتــغــيــب األمـــطـــار أو الــريــاح، 
تـــبـــدأ حـــشـــرات ســـــراج الــلــيــل حــفــلــتــهــا 
ــــة املــــضــــيــــئــــة، ويــــبــــلــــغ عــــددهــــا  ــــراقــــــصــ الــ
ــــان مـــن  ــ ــــكـ ــ نـــــحـــــو 30 ألــــــــفــــــــاً، يف هــــــــذه املـ

منطقة ناغانو التي يمر فيها نهر.
تــــــــــــــــــــــــــــايك إىل أن  فــــــــــــيــــــــــــمــــــــــــا أشـــــــــــــــــــــــــــــــــــار 
»األرشــــــيــــــف يـــظـــهـــر أن أعـــــــــــداداً كـــبـــرًة 
مــــــــن حــــــــشــــــــرات ســــــــــــــراج الــــــلــــــيــــــل كـــــانـــــت 
ُتــــشــــاَهــــد عـــــى امـــــتـــــداد نـــهـــر تــــريــــو مــن 
نـــهـــايـــة الــــقــــرن الــــــــ19 إىل بــــدايــــة الـــقـــرن 

الـ20«. لكّن هذه الكائنات الضعيفة 
اختفت كلياً من املنطقة بعد ذلك، 
مـــــــــع ظـــــــهـــــــور صـــــــنـــــــاعـــــــات عـــــــــى ضـــــفـــــاف 
النهر تسببت بتلّوث، منها صناعة 

الحرير. 
وبــعــد الـــحـــرب الــعــاملــيــة الــثــانــيــة، 
بذلت سلطات املدينة جهوداً كبرة 
إلعــــــــــــــــــــــــادة تــــــــأهــــــــيــــــــل الـــــــبـــــــيـــــــئـــــــة وحـــــــمـــــــايـــــــة 
حـــشـــرات ســــراج الــلــيــل، ودأبـــــت عى 
إقامة هذا املهرجان املذهل منذ أكرث 

من 70 عاماً. 

حلزون منقذ
عــــــــــنــــــــــدمــــــــــا تــــــــــــكــــــــــــون هـــــــــــــــــــذه املـــــــــخـــــــــلـــــــــوقـــــــــات 
الــــــصــــــغــــــرة مــــــــوجــــــــودة بــــــــأعــــــــداد كــــبــــرة 
»يــــكــــون املـــشـــهـــد الــــضــــويئ مـــــذهـــــاً، إذ 
يــــــــمــــــــتــــــــزج بــــــــــريــــــــــق أنـــــــــــــــوارهـــــــــــــــا مـــــــــــع ملــــــعــــــان 
الــــنــــجــــوم يف الــــســــمــــاء لــــيــــشــــّكــــا لـــوحـــة 
فــــنــــيــــة عـــــــى صــــفــــحــــة املـــــــــــــــاء«، بـــحـــســـب 

تايك. 

وغالباً ما يكون وجود حشرات 
ســراج الليل مــؤشــراً إىل عــدم تلّوث 
الــبــيــئــة، لــكــّن لــهــذه الــحــشــرات أيــضــاً 

شروطاً خاصة الختيار بيئتها. 
والجتذابها، تستعني سلطات 
»تــــــاتــــــســــــونــــــو« بــــــحــــــلــــــزون مــــــيــــــاه عــــذبــــة 
يــــــــســــــــمــــــــى بـــــــــالـــــــــيـــــــــابـــــــــانـــــــــيـــــــــة »كــــــــــوانــــــــــيــــــــــنــــــــــا« 

)الحلزون املياين(.
والــــــســــــبــــــب أن حــــــــشــــــــرات ســــــــراج 
الـــــلـــــيـــــل تــــنــــمــــو ملـــــــــدة تــــســــعــــة أشــــــهــــــر يف 
املـــــــــــــــــــــــــــاء، ويـــــــــــرقـــــــــــاتـــــــــــهـــــــــــا مــــــــــولــــــــــعــــــــــة بـــــــهـــــــذا 
الــــــحــــــلــــــزون، بــــحــــســــب فــــــونــــــايك الــــــذي 
أشار إىل حفرة مملوءة بهذا النوع 

من الحلزون. 
وأنـــــــــــــــــشـــــــــــــــــأت ســــــــــلــــــــــطــــــــــات املـــــــــديـــــــــنـــــــــة 
ــــــوات اصــــطــــنــــاعــــيــــة  ــنـ ــ ــ ــــاً يـــــضـــــم قـ ــــنـــــزهـ ــــتـ مـ
تــــحــــتــــوي عـــــى مــــيــــاه عــــذبــــة مـــصـــدرهـــا 
الـــــنـــــهـــــر والـــــــــــشـــــــــــاالت، بــــــهــــــدف تــــوفــــر 

موائل مائية غنية باألوكسجني.
تاتسونو )اليابان( ■ أ.ف.ب

مو مهرجان »تاتسونو« فضلوا 
ّ
منظ

 من المخاطر
ً
إلغاءه خوفا

في زمن 
»كورونا«.. 

يراعات سراج الليل 
ترقص بال جمهور

ـــــيــــــة حـــــديـــــثـــــة أن  ــــانـ كــــشــــفــــت دراســــــــــــــة أملــ
فــروس كورونا املستجد من املمكن 
أن يصيب القلب أيضاً. وقال املشرف 
عى الدراسة التي أجراها املستشفى 
الجامعي »هــامــبــورغ - غــبــنــدورف«، 
ديــــــــــــــــــــــــــرك فــــــــــــيــــــــــــســــــــــــرمــــــــــــان، أمــــــــــــــــــــــــــس، يف 
هــــــــــــامــــــــــــبــــــــــــورغ، إن فــــــــــــــــــــروس كــــــــــورونــــــــــا 
املستجد من املمكن أن يصيب خايا 

القلب ويتكاثر فيها.
وأضاف أن الفروس قادر أيضاً 
عــــى تـــغـــيـــر الـــنـــشـــاط الـــجـــيـــنـــي لــخــايــا 

القلب املصابة.
ويف املقابل، لم توضح الدراسة 
ما إذا كــان لذلك تــأثــرات عى املسار 

املريض ملرىض القلب.
وجــــــــــــــــــاء يف بــــــــــيــــــــــان لــــلــــمــــســــتــــشــــفــــى 
الــــــــــجــــــــــامــــــــــعــــــــــي أن الــــــــــــنــــــــــــشــــــــــــاط املـــــــتـــــــغـــــــر 
للجينات يف خايا القلب من املمكن 
أن يكون له عواقب طويلة املدى عى 

صحة املصابني. 
وأكـــــدت الـــدراســـة ضـــــرورة إجـــراء 
ســـلـــســـلـــة مــــــن الـــــفـــــحـــــوص عــــــى مــــرىض 

»كورونا« األحياء يف املستقبل.
وأجـــــــــــــــرى املــــســــتــــشــــفــــى الــــجــــامــــعــــي 
الدراسة عى 39 مريض قلب متوفى 
عــــــقــــــب إصــــــابــــــتــــــهــــــم بــــــــفــــــــروس كـــــــورونـــــــا 
املـــســـتـــجـــد، وكــــــان مـــتـــوســـط أعـــمـــارهـــم 

85 عاماً.
وتــــــــمــــــــكــــــــن الــــــــبــــــــاحــــــــثــــــــون مـــــــــــن رصــــــــد 
الفروس يف أنسجة القلب لدى نحو 

ثلثي املرىض. 
ــــتـــــشـــــفـــــى  ــــلـــــمـــــسـ وجـــــــــــــــــــــاء يف بـــــــــــيـــــــــــان لـ
الجامعي، أن الباحثني عــرثوا يف 16 
حـــــــالـــــــة عـــــــــى الــــــــــفــــــــــروس بـــــكـــــمـــــيـــــات قـــد 

يكون لها آثار سريرية. 
ومــــــــــــن املـــــــــقـــــــــرر نــــــشــــــر الــــــــــــدراســــــــــــة يف 

دورية »جاما كارديولوجي«.
هامبورغ ■ د.ب.أ

ً
فيروس كورونا يصيب القلب أيضا

الباحثون رصدوا خالل الدراسة الفيروس في أنسجة القلب لدى نحو 
ثلثي المرضى. ■ أرشيفية 

أفــــــــــــــــــــــــاد خــــــــــــــــــــــــراء يف مـــــــــــــــــبـــــــــــــــــادرة أبــــــــــحــــــــــاث 
ــــكـــــات  الــــــــزهــــــــايــــــــمــــــــر األملـــــــــانـــــــــيـــــــــة بـــــــــــــأن مـــــشـ
القلب واألوعية الدموية ترفع خطر 
اإلصــابــة بالزهايمر، معللة ذلــك بأن 
مــشــكــات الــقــلــب واألوعــــيــــة الــدمــويــة 
تــــــــحــــــــول دون وصــــــــــــــــول األوكـــــــســـــــجـــــــني 
والـــــعـــــنـــــاصـــــر املـــــغـــــذيـــــة إىل املـــــــــخ بـــشـــكـــل 

سليم.

لــذا شـــّددت املــبــادرة عــى ضــرورة 
إجراء فحوص منتظمة لضغط الدم 
وقيم الكوليسرول ومــعــدالت نظم 

القلب الكتشاف املتاعب وعاجها يف 
الوقت املناسب.

وأوضـــحـــت املــــبــــادرة أن الــزهــايــمــر 

هـــــــــو مــــــــــــرض تـــــحـــــلـــــي عـــــصـــــبـــــي مــــــزمــــــن، 
عــــــــــادة مــــــا يـــــبـــــدأ بــــطــــيــــئــــاً ويــــصــــبــــح أســــــوأ 
تدريجياً مع مرور الوقت. ويف املعتاد 
يــــبــــدأ الــــزهــــايــــمــــر بـــــحـــــدوث صــــعــــوبــــة يف 
تـــذكـــر األحـــــــداث األخـــــــرة، ومــــع تــقــدم 
املـــــــــــــــــــــرض تــــــــظــــــــهــــــــر أعـــــــــــــــــــــــــراض تـــــــتـــــــمـــــــثـــــــل يف 
مـــــــــــشـــــــــــكـــــــــــات الــــــــــــلــــــــــــغــــــــــــة، والــــــــــــــتــــــــــــــوهــــــــــــــان، 
وتـــقـــلـــبـــات املــــــــزاج، وتــــراجــــع الــــدوافــــع، 
وعدم القدرة عى العناية بالنفس، 

ومشكات سلوكية.
ومـــــــــع تـــــــدهـــــــور حــــــالــــــة الــــشــــخــــص، 
غــــالــــبــــاً مـــــا يـــنـــســـحـــب املـــــريـــــض مـــــن بــيــئــة 
األســــــــــرة واملــــجــــتــــمــــع. وتــــدريــــجــــيــــاً يــفــقــد 
ــــيــــــة، مـــــــــا يــــــــــــــؤدي يف  ــــمــ وظـــــــائـــــــفـــــــه الــــــجــــــســ
ــــايـــــة إىل الـــــــــوفـــــــــاة. ولـــــلـــــوقـــــايـــــة مـــن  ــــهـ ــنـ ــ الـ
الزهايمر تنصح املبادرة بالحفاظ عى 
ــــبـــــاع أســــــلــــــوب حـــيـــاة  ــــاتـ صــــحــــة الــــقــــلــــب بـ
صـــحـــي يـــقـــوم عــــى الـــتـــغـــذيـــة الــصــحــيــة 
الــــــغــــــنــــــيــــــة بــــــــــالــــــــــخــــــــــضــــــــــراوات والــــــــفــــــــواكــــــــه 
الـــــــــــطـــــــــــازجـــــــــــة واإلقـــــــــــــــــــــــــــــال مـــــــــــــن األمـــــــــــــــــاح 
ـــــر  ــــمــ ــ ـــــخـ والــــــــــــــــــدهــــــــــــــــــون واإلقــــــــــــــــــــــــــــــــاع عــــــــــــــن الــ
والــتــدخــني. ومــن املــهــم أيــضــاً املــواظــبــة 
عـــــــى مـــــمـــــارســـــة الــــــريــــــاضــــــة واألنـــــشـــــطـــــة 
الفكرية املختلفة كالقراءة وحل لغز 
ـــاطـــــعـــــة والـــــــســـــــودوكـــــــو  ــــقــ ــتـ ــ الـــــكـــــلـــــمـــــات املـ
ولعب الشطرنج والعزف عى اآلالت 
ــيــــة، بـــــاإلضـــــافـــــة إىل الـــحـــفـــاظ  ــيــــقــ املــــوســ

عى التواصل االجتماعي. 
دوسلدورف ■ د.ب.أ

للوقاية من الزهايمر.. حافطوا على صحة قلوبكم
مشكالت األوعية الدموية تحول دون وصول األوكسجين إلى المخ

الزهايمر مرض تحللي عصبي مزمن. ■ د.ب.أ

من المهم المواظبة على الرياضة 
واألنشطة الفكرية كالقراءة.

 
ً
الحشرات يشتعل ضوؤها حينا
 آخر وتدور على 

ً
وينطفئ حينا

نفسها كأنها في لوحة باليه. 
■ أ.ف.ب

ال تلمع هذه الحشرات إال باأليام 
الـ 10 األخيرة من حياتها.

العام المقبل
قال رئيس بلدية تاتسونو، يازوو تاكي، إن االعتناء بحشرات سراج 

 برقصة 
ً
الليل يجعل أهل تاتسونو يأملون أن يتمتعوا مجددا

جميلة السنة المقبلة، في حين يأمل منظمو المهرجان في أن 
تكون إقامته ممكنة السنة المقبلة.
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ُتــــــــعــــــــد الـــــــــشـــــــــارقـــــــــة مــــــــوطــــــــنــــــــاً لــــلــــمــــتــــاحــــف 
واملـــــــــــعـــــــــــارض الــــــفــــــنــــــيــــــة، بــــــــاإلضــــــــافــــــــة إىل 
الـــتـــاريـــخ الــعــريــق الــــذي يــحــمــلــه مــوقــع 
مليحة األثري، عالوة عىل املغامرات 
يف قــــلــــب الـــــصـــــحـــــارى والـــــحـــــيـــــاة الــــريــــة 
الـــغـــنـــيـــة يف مـــنـــطـــقـــة املــــــــدام الــــتــــي بـــاتـــت 

تضم واحة فاخرة. 
تـــــحـــــافـــــظ اإلمــــــــــــــــارة الـــــبـــــاســـــمـــــة عـــىل 
تراثها، وهو ما يفسر إعالنها عاصمة 
ــــالـــــم الـــــعـــــربـــــي يف عــــام  الــــثــــقــــافــــة يف الـــــعـ
ــــبـــــل »الـــــيـــــونـــــســـــكـــــو«، مـــع  1998 مــــــن قـ
تــــأكــــيــــد هــــــــذا اإلعـــــــــــالن مـــــــجـــــــدداً يف عــــام 

 .2014
وتـــطـــل جـــزيـــرة الـــنـــور يف الــشــارقــة 
كـــــــــــوجـــــــــــهـــــــــــة هــــــــــــــــادئــــــــــــــــة لـــــــــلـــــــــفـــــــــن وجـــــــــــمـــــــــــال 
الــــطــــبــــيــــعــــة، إذ تــــجــــمــــع بــــــن الـــطـــبـــيـــعـــة 
والــــــفــــــن والــــــعــــــمــــــارة يف تــــركــــيــــبــــة رائــــعــــة 
بـــلـــمـــســـات الـــفـــنـــان الـــنـــمـــســـاوي أنـــدريـــه 

هـــــــيـــــــلـــــــر.  وتــــــشــــــكــــــل صــــــــحــــــــراء الــــــشــــــارقــــــة 
بــــمــــســــاحــــاتــــهــــا الـــــتـــــي ال نــــهــــايــــة لــــهــــا مـــن 
الــــرمــــال والـــســـمـــاء والــــنــــجــــوم، تــجــربــة 
بـــــــريـــــــة مــــخــــتــــلــــفــــة لـــــــعـــــــّشـــــــاق املـــــــغـــــــامـــــــرة، 
فهناك الكثري من النزل الرائعة التي 
افتتحت يف قلب الصحراء بتصاميم 
ــــوفــــــري إقــــــــامــــــــة مــــريــــحــــة  ــتــ ــ ــــر الـــــــــزائـــــــــر بــ ــــهـ ــبـ ــ تـ
وفـــــــــاخـــــــــرة تـــــبـــــعـــــده عـــــــن قــــــســــــوة الــــبــــيــــئــــة 

والطقس.

مسك 
ــــلـــــقـــــت هــــيــــئــــة الــــــشــــــارقــــــة لـــالســـتـــثـــمـــار  أطـ
والتطوير )شروق( املشروع السياحي 
الـــفـــاخـــر »واحــــــة الـــبـــدايـــر« أمـــــام الـــــزوار 
والسياح، والتي تندرج تحت مظلة 
الــــعــــالمــــة الــــتــــجــــاريــــة الــــعــــاملــــيــــة »مـــســـك 

من شذا«. 
ــــلـــــة فــــــــنــــــــادق الــــهــــيــــئــــة  ــــلـــــسـ وتـــــــــــــأيت سـ

كـــــــــــجـــــــــــزء مـــــــــــــن ســــــــيــــــــاســــــــتــــــــهــــــــا املـــــــســـــــتـــــــمـــــــرة 
لــــــــــــلــــــــــــرويــــــــــــج لـــــــــــــــــإمـــــــــــــــــارة كـــــــــــــــــواحـــــــــــــــــدة مـــــن 
الوجهات السياحية الثقافية الرائدة 

يف املنطقة. 
و»مــــســــك مــــن شـــــــذا« هــــو مـــســـرح 
حــــيــــاة جـــــــريء وودود يـــســـلـــط الـــضـــوء 
عـــىل أســـلـــوب الــحــيــاة الــعــربــي املــتــطــور 
بــــاســــتــــمــــرار. وتــــمــــت تــســمــيــة شـــــذا عــىل 
اســــــــــــــــــــم عــــــــــطــــــــــر يــــــــــســــــــــافــــــــــر عـــــــــــــــىل الـــــــــــــريـــــــــــــاح 
ــــتـــــخـــــدام  ــيــــــة، حـــــلـــــم صـــــنـــــع بـــــاسـ ــ ــــرقــ الــــــشــ
النوتة األساسية للمسك. مسك هو 
نسيم منعش يحمل جوهر الشذا، 
ــــاً عــــــىل تـــجـــربـــة  فـــيـــضـــفـــي عــــــبــــــرياً حـــــصـــــريـ
الـــحـــيـــاة املــســرحــيــة. ُولـــــد »مـــســـك« من 
قلب الثقافة العربية، غري أنه فندق 
مـــــتـــــمـــــّيـــــز؛ إذ يـــــجـــــّســـــد تـــــــطـــــــّور الــــثــــقــــافــــة 
الـــــديـــــنـــــامـــــيـــــي والــــــــتــــــــغــــــــرّيات املــــتــــواصــــلــــة 

واملعاصرة.

واحة البداير
»عــــــــش يف قــــصــــر عـــــربـــــي مــــــن األزمـــــنـــــة 
الـــــقـــــديـــــمـــــة مـــــــع كـــــــل وســـــــائـــــــل الــــــراحــــــة 

الحديثة«.
يـــعـــد مــــشــــروع واحــــــة الــــبــــدايــــر يف 
ــــيــــــم  ــــيــ ــــتــــــخــ املـــــــــــــــــــــــدام إحــــــــــــــــــــدى تــــــــــــجــــــــــــارب الــ
الــــــــــفــــــــــريــــــــــدة الــــــــــفــــــــــاخــــــــــرة بـــــــــــن الــــــكــــــثــــــبــــــان 
الـــــــــرمـــــــــلـــــــــيـــــــــة، وهـــــــــــــــو مـــــــــــــــالذ صــــــــــحــــــــــراوي 
خـــــــــالب يــــــتــــــأأل بـــــــن تـــــــــالل الــــــــرمــــــــال يف 
وســــــــــــــط صــــــــــحــــــــــراء الـــــــــشـــــــــارقـــــــــة مـــــــــــــــــزوداً 

بمختلف وسائل الراحة.
ــــــرب مــــــــن أحــــــــــد أكــــــر  ــــقـ ــ ــــالـ ــ ويـــــــقـــــــع بـ
وأشهر منطقة تجمع السياح التي 

تقدم األنشطة الخارجية. 
ويــتــكــون املـــشـــروع مـــن 21 غــرفــة 
مــن ديــلــوكــس بسرير مــلــي، وغــرف 
ديــــلــــوكــــس بـــســـريـــر مـــــــــزدوج، إضـــافـــة 
إىل 10 خــــيــــم مـــنـــفـــصـــلـــة بــــغــــرفــــة نــــوم 

ــــيــــــم بــــغــــرفــــتــــي نــــــــوم مـــع  واحــــــــــــــدة، وخــ
ــــام  ــــعــ ــــيـــــم الــ ــــمـ ــــتـــــصـ ــــبـــــح خـــــــــــــــاص.  الـ مـــــسـ
للغرف مستوحى من قوافل البدو 
الــعــريــقــة، وهــو تعبري عــن الهندسة 
الــــتــــقــــلــــيــــديــــة املـــــحـــــافـــــظـــــة عـــــــىل عــــنــــاصــــر 
الــثــقــافــة الـــعـــربـــيـــة.  كــمــا تـــقـــدم واحـــة 
الــــــــــبــــــــــدايــــــــــر لــــــــلــــــــنــــــــزالء والــــــــــضــــــــــيــــــــــوف غــــري 
املـــقـــيـــمـــن تــــجــــربــــة طــــعــــام فـــــريـــــدة عــر 
مـــــــــــطـــــــــــعـــــــــــمـــــــــــن فــــــــــــــــاخــــــــــــــــريــــــــــــــــن يــــــــــــقــــــــــــدمــــــــــــان 
مأكوالت وأطباقاً عاملية. ويستقبل 
أحــــــــد املــــطــــعــــمــــن نــــحــــو 88 ضــــيــــفــــاً يف 
إطار عصري مع عناصر من السحر 
املــــحــــي. ويــــقــــدم بـــوفـــيـــه اإلفـــــطـــــار، أو 
قائمة بوفيه/   قائمة طعام مسبقة 
ــــنــــــاول طــــــعــــــام الــــــغــــــداء/  الــــــعــــــشــــــاء،  ــتــ ــ لــ
وقــــائــــمــــة انـــتـــقـــائـــيـــة تـــغـــطـــي املــــأكــــوالت 

العاملية واإلقليمية.
الشارقة ■ اإلمارات اليوم

واحة فاخرة وسط الطبيعة الهادئة

المدام.. سحر الصحراء 
والترفيه في الشارقة

تــــــرّحــــــب »مــــجــــمــــوعــــة جــــــمــــــريا« بــــــالــــــزوار 
الــــعــــائــــديــــن إىل دبـــــــي يف فــــنــــدق جـــمـــريا 
ــــيــــــل، وجــــهــــتــــهــــا الــــعــــائــــلــــيــــة  ــــوتــ بــــيــــتــــش هــ
األصيلة، وأحد أبرز املعالم األيقونية 

يف دبي.
وُيـــعـــد الـــفـــنـــدق واحــــــداً مـــن أشــهــر 
الــــفــــنــــادق الـــعـــائـــلـــيـــة يف الــــعــــالــــم، وفــــاز 
ــــــدق الــــشــــاطــــئــــي  ــنـ ــ ــ ــــفـ ــ أخــــــــــــــرياً بــــــجــــــائــــــزة »الـ
املــفــضــل« يف مــنــطــقــة الــشــرق األوســـط 
وشـــــمـــــال إفــــريــــقــــيــــا، بـــحـــســـب تـــصـــويـــت 
قـــــراء مــجــلــة »كــــونــــدي نـــاســـت تــرافــيــلــر 

الشرق األوسط«.
ويــــقــــدم »جــــمــــريا بـــيـــتـــش هـــوتـــيـــل« 
لزواره خدمة عصرية عاملية املستوى 
من فئة خمس نجوم وسط إطالالت 
بحرية مميزة، وأفضل تجارب تناول 
الـــطـــعـــام والــــرفــــيــــه الـــعـــائـــي بــــــــدءاً مــن 

أمس. 
ولـــــتـــــعـــــزيـــــز مـــــســـــتـــــويـــــات الـــــســـــالمـــــة 
وراحة بال النزالء، حازت »فلل بيت 
ــــبــــــحــــــر« و»جـــــــيـــــــه كـــــــلـــــــوب« و»شــــــاطــــــئ  الــ
املرىس«، أخرياً، عىل ملصق الحماية 
 Safeguard( وضـــــــــمـــــــــان االمــــــــتــــــــثــــــــال
Label( من شركة »بريو فرييتاس«، 
املــــــــــــــــــزود الـــــــعـــــــاملـــــــي الـــــــــــرائـــــــــــد يف مــــــجــــــاالت 
االخـــــــــــــــتـــــــــــــــبـــــــــــــــار والـــــــــــتـــــــــــفـــــــــــتـــــــــــيـــــــــــش وإصــــــــــــــــــــــــــــدار 
الشهادات. ويعمل الفريق حالياً عن 
كــــــثــــــب مـــــــــع الـــــــشـــــــركـــــــة لـــــلـــــحـــــصـــــول عـــىل 

امللصق لبقية مناطق الفندق.
وبـــــــــــــــــهـــــــــــــــــدف الـــــــــــــرحـــــــــــــيـــــــــــــب بـــــــــــــــــالـــــــــــــــــزوار 

وتــمــكــيــنــهــم مــــن اغـــتـــنـــام أفــــضــــل مـــزايـــا 
اإلقــــــــــــــــــامــــــــــــــــــة، يـــــــــــقـــــــــــدم »جــــــــــــــمــــــــــــــريا بـــــيـــــتـــــش 
هـــوتـــيـــل« مـــجـــمـــوعـــة عــــــروض حــصــريــة 
تــشــمــل عـــرض »الــعــطــلــة املــثــىل« الــذي 
يتيح إمكانية تسجيل الوصول املبكر 
عند الظهر وتسجيل املغادرة املتأخر 
يف الـــســـاعـــة الـــرابـــعـــة عــــصــــراً، لــيــضــمــن 
الــــــزوار مـــزيـــداً مـــن الـــوقـــت لــالســرخــاء 
بــجــانــب املــســابــح الــتــي يــتــم التحكم يف 
درجــــــة حــــرارتــــهــــا، أو الــــســــري بـــمـــحـــاذاة 
الـــــشـــــاطـــــئ الــــــخــــــاص املــــمــــتــــد عــــــىل طــــول 
كــــيــــلــــومــــريــــن، أو مـــــمـــــارســـــة عـــــــدد مــن 
األلـــــــعـــــــاب املــــــائــــــيــــــة، ويـــــشـــــمـــــل الـــــعـــــرض 
وجــبــة إفـــطـــار مــجــانــيــة يـــومـــيـــاً. ويــمــكــن 
لـــلـــنـــزالء االســــتــــفــــادة مــــن حـــســـم %40 
ــــيـــــار  ــــتـ ــــــاح أو اخـ ــتـ ــ ــ ــــــل ســـــعـــــر مـ ــــــضـ عــــــــىل أفـ
حسم 30% عىل أفضل سعر متاح، 
بـــــــــــاإلضـــــــــــافـــــــــــة إىل وجــــــــــبــــــــــة الــــــــــــــغــــــــــــــداء أو 
العشاء يف واحــد من مطاعم فنادق 

جمريا املميزة، بما فيها »روك فيش« 
و»كايتو« و»فرينش ريفريا«. وعالوة 
عــــــل ذلــــــــــك، يــــمــــكــــن لـــــــلـــــــزوار الــــحــــصــــول 
عىل أسعار مخفضة تصل حتى 540 
درهـــــمـــــاً لـــلـــيـــلـــة الــــــواحــــــدة لــــــدى الــحــجــز 
ثالث لياٍل من خالل عرض »العطلة 
ــــثـــــة  ــــالـ ــــثـ املــــــــــثــــــــــىل«، إذ تـــــصـــــبـــــح الـــــلـــــيـــــلـــــة الـ
مجانية يف إطار عرض »3 بسعر 2«.

وســــيــــجــــد الــــبــــاحــــثــــون عــــــن وجـــهـــة 
هـــادئـــة يــقــضــون فــيــهــا أوقــــاتــــاً مفعمة 

بــــــالــــــراحــــــة واالســــــــــرخــــــــــاء ضــــالــــتــــهــــم يف 
ــــر الــــــتــــــي تـــــضـــــم فـــيـــلـــالً  ــــبـــــحـ ــــيـــــت الـ ــــلـــــل بـ فـ
ملكية بغرفة نــوم واحـــدة أو غرفتي 
ــــنــــــزالء تـــجـــربـــة  ــــلــ نـــــــــــوم، والـــــــتـــــــي تــــــوفــــــر لــ
ضيافة حصرية وتجمع بن الديكور 
األنـــيـــق والــلــمــســات الـــشـــرق أوســطــيــة 
ــــيــــــم املــــــعــــــاصــــــر،  ــــمــ ــــتــــــصــ الـــــتـــــقـــــلـــــيـــــديـــــة والــ
إضـــــــــــافـــــــــــة إىل الــــــــــشــــــــــرفــــــــــات واملــــــــســــــــابــــــــح 
الــحــصــريــة، لــتــشــكــل بـــذلـــك انــعــكــاســاً 

حقيقياً للفخامة واالسرخاء. 

ويف إطــــــار عـــــرض »3 بـــســـعـــر 2«، 
يمكن للزوار حجز فيال ملكية بغرفة 
نــــــوم واحـــــــــدة مـــــن فــــيــــالت بــــيــــت الـــبـــحـــر 
بـــســـعـــر يــــبــــدأ مــــن 1600 درهـــــــم لــلــيــلــة 

لإقامة ملدة ثالث لياٍل حداً أدىن.

»وايلد وادي«
ســــــــــيــــــــــكــــــــــون نــــــــــــــــــــــــزالء »جـــــــــــــــمـــــــــــــــريا بـــــيـــــتـــــش 
هـــوتـــيـــل« عـــىل مــقــربــة مـــن املـــغـــامـــرات 
املـــــشـــــوقـــــة يف »حـــــديـــــقـــــة وايــــــلــــــد وادي 
املائية« التي تدعو عشاق املغامرات 
ــــيـــــة املـــمـــتـــعـــة  ــــائـ لــــتــــجــــربــــة مـــنـــزلـــقـــاتـــهـــا املـ
ومـــــــــنـــــــــاطـــــــــق الـــــــــــجـــــــــــذب االســـــــتـــــــثـــــــنـــــــائـــــــيـــــــة. 
وتتميز الحديقة بأرضيتها الحديثة 
املــــــــــــضــــــــــــادة لـــــــــــــالنـــــــــــــزالق، والــــــــــتــــــــــي تــــــــــوزع 
درجـــــــــــــــــــات الـــــــــــــحـــــــــــــرارة لـــــيـــــشـــــعـــــر الــــــــــــــــزوار 
بالراحة والهدوء، بينما يستمتعون 
باألجواء الصيفية املنعشة. ويطبق 
»جــــمــــريا بـــيـــتـــش هــــوتــــيــــل« و»حـــديـــقـــة 
وايلد وادي املائية« أفضل املمارسات 
العاملية التي تمنح األولوية لسالمة 
الــــــــــــــزائــــــــــــــريــــــــــــــن. وهـــــــــــمـــــــــــا حــــــــــالــــــــــيــــــــــاً بـــــــصـــــــدد 
الــــــــحــــــــصــــــــول عــــــــــىل مــــــلــــــصــــــق الـــــحـــــمـــــايـــــة 
 Safeguard( وضـــــــمـــــــان االمـــــــتـــــــثـــــــال
Label( مــــــــــن »بــــــــــــــــريو فــــــــرييــــــــتــــــــاس«، 
لينضما بذلك إىل فنادق جمريا التي 
ــــازت أخــــــــرياً مـــلـــصـــق املــــــــزود الـــعـــاملـــي  ــ حـ
الــــــــــــــــــــــرائــــــــــــــــــــــد يف مـــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــاالت االخـــــــــــــتـــــــــــــبـــــــــــــار 

والتفتيش وإصدار الشهادات. 
دبي ■ اإلمارات اليوم

# سياحة_بالدنا

مناظر خالبة
عند اختيار وجهة 

استجمامكم الجديدة 
قد يقع الخيار على 

شواطئ البحر 
المشمسة، ولكن 

الصحراء قد ال تدخل 
ضمن الوجهات 

المفضلة، رغم أنها 
تنافس المواقع 
األخرى بجمالها 

الطبيعي ومناظرها 
الخالبة.

إطالالت بحرية ومستويات سالمة عالية

مجموعة جميرا ترّحب بالعائدين إلى دبي في »بيتش هوتيل«

بسمة على 
وجوه األطفال
يوفر الفندق أنشطة 
مناسبة لجميع أفراد 

العائلة، ويشمل ذلك 
مجموعة من األنشطة 

والمناطق التي سترسم 
البسمة على وجوه 

األطفال. ويضم الفندق 
نادي كيدز الذي يضم 

صالة ألعاب رياضية على 
هيئة غابة مكونة من 

ثالثة طوابق؛ وترامبولين؛ 
ومنطقة ألعاب تفاعلية 

ومنطقة ألعاب مائية 
خارجية. ويوفر النادي 

للزوار الصغار كل األنشطة.
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قـــــــــالـــــــــت رئـــــــيـــــــســـــــة بـــــــولـــــــيـــــــفـــــــيـــــــا، جـــــانـــــيـــــنـــــي 
آنــــيــــيــــس، أول مـــــن أمــــــــس، إنــــــه ثــبــتــت 

إصابتها بفريوس كورونا املستجد.
وقالت يف تغريدة إنها يف حالة 
»جيدة«، وتواصل العمل وهي يف 

ــــاً ســــنــــتــــجــــاوز  ــ ــــعـ ــ الــــــــعــــــــزل. وأضــــــــافــــــــت »مـ
ذلك«.

وجـــــــاء الـــتـــأكـــيـــد بـــعـــد أســــبــــوع مــن 
إعــــــــــان وزيــــــــــــرة الـــــصـــــحـــــة، مــــــاريــــــا إيــــــدي 

روكا، إصابتها بفريوس كورونا.

وســـجـــلـــت بــولــيــفــيــا الـــتـــي يــســكــنــهــا 
أكرث من 11.5 مليون نسمة أكرث من 
42 ألف حالة إصابة مؤكدة باملرض، 

و1500 وفاة.
سانتياغو ■ رويترز

إصابة رئيسة بوليفيا 
بـ»كورونا«

ذكــــــــــرت مــــــصــــــادر مـــطـــلـــعـــة أن املـــمـــلـــكـــة 
املتحدة لن تنضم إىل برنامج االتحاد 
األوروبــــــــــــــــــــــــــــــــــي إلنـــــــــــــتـــــــــــــاج لـــــــــــقـــــــــــاح مـــــــضـــــــاد 
ــــفــــــريوس كــــــورونــــــا املـــســـتـــجـــد،  لــ
وذلــــــــــــك يف أحــــــــــــدث اخــــتــــبــــار 
ــــتـــــقـــــل بـــعـــد  لــــنــــهــــجــــهــــا املـــــسـ
خــــــروجــــــهــــــا مــــــــن الــــتــــكــــتــــل 

)بريكست(.
وبــــــــــحــــــــــثــــــــــت حـــــــكـــــــومـــــــة 
رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء الـــــريـــــطـــــاين، بــــوريــــس 
جـــــــونـــــــســـــــون، املـــــــشـــــــاركـــــــة يف الـــــرنـــــامـــــج 

الــذي سينفق التكتل من خاله أكرث 
مـــن مــلــيــاري يــــورو )2.3 مــلــيــار دوالر( 
عــــــــــى أبــــــــــحــــــــــاث لــــــلــــــتــــــوصــــــل إىل لـــــــقـــــــاح، 

بحسب وكالة بلومرغ لألنباء.
وذكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرت صــــــــــــحــــــــــــيــــــــــــفــــــــــــة »ديــــــــــــــــــــــــي 

ــــكــــــومــــــة  تــــــــلــــــــيــــــــغــــــــراف« أن أعـــــــــــضـــــــــــاء الــــــحــ
ــــرون بــــالــــقــــلــــق إزاء  ـــــعــ الـــــريـــــطـــــانـــــيـــــة يــــــشـ
»الــــــتــــــأجــــــيــــــات املـــــكـــــلـــــفـــــة« يف الـــــرنـــــامـــــج 
ــــبـــــة  بــــــــســــــــبــــــــب مــــــــــــحــــــــــــادثــــــــــــات تـــــــــــــوزيـــــــــــــع نـــــسـ
التكاليف، وذلك نقاً عن مسؤولني 

رسميني، لم تفصح عن هويتهم. 
وأثــــــــار الـــــقـــــرار بــــعــــدم املــــشــــاركــــة يف 
ــــاد األوروبــــــــــــي لــلــحــصــول  ــــحــ بـــــرامـــــج االتــ
عـــــــــــــــى أجـــــــــــــــهـــــــــــــــزة تـــــــــنـــــــــفـــــــــس اصــــــــطــــــــنــــــــاعــــــــي 
ومــــعــــدات وقــــايــــة شــخــصــيــة، رغـــــم أن 
بريطانيا تواجه نقصاً فيها منذ بداية 
ــــا إذا  ــــاً بـــــشـــــأن مــ تــــفــــي الـــــــوبـــــــاء، خــــــافــ
كــــــــــــــــــــــان الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزراء يــــــــــــــــولــــــــــــــــون اهـــــــــتـــــــــمـــــــــامـــــــــا 
بــــــــــ»أيـــــــــديـــــــــولـــــــــوجـــــــــيـــــــــة بــــــــريــــــــكــــــــســــــــت« عــــى 

حساب إنقاذ حياة الناس.
 لندن ■ د.ب.أ

أعضاء الحكومة يشعرون بالقلق إزاء »التأجيالت المكلفة«

بريطانيا لن تشارك في برنامج أوروبي 
إلنتاج لقاح ضد »كورونا«

قرار حكومة جونسون أحدث اختبار لنهج البالد المستقل بعد 
»بريكست«. ■ أرشيفية

ــــريــــــون  ــــزائــ أّكـــــــــــد أطـــــــبـــــــاء ومــــــمــــــرضــــــون جــ
أنــــــــــهــــــــــم دفــــــــــــعــــــــــــوا ثــــــــمــــــــنــــــــاً بـــــــــاهـــــــــظـــــــــاً أثــــــــنــــــــاء 
اســتــجــابــتــهــم لــجــائــحــة »كــوفــيــد-19«، 
محذرين من وقوع سيناريو أسوأ يف 
الــــــــبــــــــاد، فــــيــــمــــا تـــــــم اإلعــــــــــــــان عـــــــن أول 
إصابة مؤّكدة بفريوس »كورونا« يف 

شمال غرب سورية.
وتفصياً، قال محمد يوسفي، 
رئـــــــيـــــــس قــــــســــــم األمــــــــــــــــــراض املـــــــعـــــــديـــــــة يف 
مستشفى بوفاريك، قرب العاصمة 
الـــجـــزائـــريـــة »نـــحـــن نــعــمــل بــــا تـــوقـــف، 
ونــــــــــــحــــــــــــن مـــــــــنـــــــــهـــــــــكـــــــــون تـــــــــــــمـــــــــــــامـــــــــــــاً. بـــــعـــــض 
)األطباء( لقوا حتفهم، فلريقدوا يف 
ســـــــــــــــــــام، كــــــــمــــــــا أصــــــــــيــــــــــب الـــــــــعـــــــــديـــــــــد مــــن 

أعضاء فريقي بالعدوى«.
كــــــــانــــــــت بــــــــوفــــــــاريــــــــك أول بــــــــلــــــــدة يف 
الــــــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــــــزائــــــــــــــــــــــــــر تــــــــــــــــســــــــــــــــجــــــــــــــــل إصــــــــــــــــــــــــابــــــــــــــــــــــــات 
بـــــ»كــــوفــــيــــد-19« يف فــــرايــــر بـــعـــد عــــودة 
ــــا،  ــــرنــــــســ مــــــــواطــــــــنــــــــني جـــــــــزائـــــــــريـــــــــني مــــــــــن فــ
وحـــــــضـــــــورهـــــــم حـــــفـــــل زفــــــــــــاف لـــيـــصـــيـــبـــوا 

عائلة بأكملها.
ــــفــــــي »بـــــــــــــدأ الـــــــوبـــــــاء  وأوضــــــــــــــــح يــــــوســ
هـــــــــنـــــــــا، وهـــــــــــــو يـــــــــخـــــــــرج عــــــــــن الــــــســــــيــــــطــــــرة. 

املستشفى ممتئل«.
املــــــــــوظــــــــــفــــــــــني  بــــــــــــعــــــــــــض  وذكــــــــــــــــــــــــــــر أّن 
مــــــتــــــعــــــبــــــون، لـــــــــدرجـــــــــة أنـــــــهـــــــم تـــــعـــــرضـــــوا 

لإلغماء أو تعرضوا لحوادث سري.
ويـــــــــــواجـــــــــــه األطـــــــــــبـــــــــــاء واملـــــــمـــــــرضـــــــات 
مخاطر اإلصــابــة يف شكل خــاص منذ 

تفي املرض يف فراير.
وأفـــــادت وســائــل اإلعــــام املحلية 
بأن 31 عاماً طبياً لقوا حتفهم، بمن 
ــــبـــــوع  يف ذلـــــــك أربـــــعـــــة مــــنــــذ بـــــدايـــــة األسـ

الجاري.

وقــــــــــــــال عــــــضــــــو الـــــلـــــجـــــنـــــة الــــعــــلــــمــــيــــة 
الــوطــنــيــة، عــبــدالــكــريــم ســوكــحــل، إّن 
نـــحـــو 1700 طــبــيــب ومــــمــــرض وعـــامـــل 

طبي آخر أصيبوا.
واستخدم بعض األطباء وسائل 
الــــــتــــــواصــــــل االجـــــتـــــمـــــاعـــــي لــــلــــتــــعــــبــــري عـــن 
الــغــضــب والـــيـــأس، مــن بينهم طبيب 

من مدينة وهران.
وأعــــــــــــــــــــرب الــــــطــــــبــــــيــــــب الـــــــــــــــــذي عـــــــــــّرف 
نفسه باألحرف األوىل »إم. ايه.« عى 
»تـــــويـــــر« عـــــن فــــخــــره بـــــ»فــــريــــقــــي الـــذيـــن 
يــــــبــــــذلــــــون قـــــــصـــــــارى جــــــهــــــدهــــــم«، لـــكـــنـــه 
ــــبـــــه إزاء »كــــــل  أعـــــــــــــرب أيــــــــضــــــــاً عــــــــن غـــــضـ
هـــــؤالء الــجــهــلــة الـــذيـــن يــدفــعــون ثمن 

حماقاتهم«.
وتــــــــــذمــــــــــر آخـــــــــــــــــــرون لــــــــعــــــــدم وجــــــــــود 
أجــــهــــزة تـــنـــفـــس اصـــطـــنـــاعـــي ومــــعــــدات 
حــــمــــايــــة شـــخـــصـــيـــة، مـــطـــالـــبـــني بـــمـــزيـــد 

من املساعدات من الدولة.
وبعد أن بلغت العدوى ذروتها 
للمرة األوىل يف أبــريــل، انخفضت يف 

شكل ملحوظ خال شهر رمضان.
ولــــــــــــكــــــــــــن بــــــــــعــــــــــد أن انــــــــــتــــــــــهــــــــــى شـــــهـــــر 
الــــــــــصــــــــــيــــــــــام يف أواخـــــــــــــــــــــــــر مـــــــــــــايـــــــــــــو، بـــــــــــــدأت 
الــــــــســــــــلــــــــطــــــــات يف تــــــخــــــفــــــيــــــف إجــــــــــــــــــــــراءات 
اإلغــــــــــــــــــــاق الــــــــــصــــــــــارمــــــــــة، لـــــــريتـــــــفـــــــع عـــــــدد 
الـــحـــاالت مـــرة أخــــرى يف املستشفيات 

يف جميع أنحاء الباد.
وقـــــــــــــــال يــــــوســــــفــــــي إن مــــســــتــــشــــفــــاه 
تـــــــــــــــــمـــــــــــــــــامـــــــــــــــــاً، وإن عـــــــــــــشـــــــــــــرات  مـــــــــــمـــــــــــتـــــــــــئل 
األشــــــــــــــــــــــخــــــــــــــــــــــاص، وأحــــــــــــــــيــــــــــــــــانــــــــــــــــاً عـــــــــــائـــــــــــات 
بـــــــأكـــــــمـــــــلـــــــهـــــــا، تــــــــصــــــــل يـــــــــومـــــــــيـــــــــاً بـــــــــأعـــــــــراض 
»كـــوفـــيـــد-19«، وكــشــفــت االخــتــبــارات 
إصــــابــــة نـــصـــف الــــحــــاالت املــشــتــبــه فــيــهــا 

بالفريوس القاتل.
وأوضـــــــــــــح يـــــوســـــفـــــي »نــــــحــــــن نـــتـــجـــه 

نحو الكارثة. الحاالت تتزايد«.
وقــال معهد باستور الجزائري، 
الذي يجري االختبارات، إنه يتعرض 
لــضــغــط شــــديــــد، إذ يــعــمــل بـــأكـــرث مــن 
أربـــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــة أضـــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــاف عــــــــــــــــــــــــــــبء عــــــــمــــــــلــــــــه 
االعــــتــــيــــادي، لـــيـــجـــري أكـــــرث مــــن 2000 

اختبار يومياً.
لكن يوسفي قال إّن العديد من 
الــــــــــــجــــــــــــزائــــــــــــريــــــــــــني ال يــــــــقــــــــبــــــــلــــــــون حـــــقـــــيـــــقـــــة 
الـــوضـــع، فــيــمــا يــواصــل الــبــعــض إنــكــار 

وجود الفريوس أساساً.
وأفــــاد »طــاملــا هــنــاك مــواطــنــون يف 
ــــيـــــة، وغــــــري مـــدركـــني  حــــالــــة إنـــــكـــــار وأنـــــانـ
لـــحـــقـــيـــقـــة أنــــهــــم يـــصـــيـــبـــون الـــــنـــــاس مــن 
حـــــــــــولـــــــــــهـــــــــــم، ومـــــــــــــــــــا يـــــــــعـــــــــانـــــــــيـــــــــه األطــــــــــــبــــــــــــاء 
بسببهم، فإن الوضع يمكن أن يزداد 

سوءاً«.
وســّجــلــت الــجــزائــر، وهــي الــدولــة 
األكـــــــــــــرث تــــــــــضــــــــــرراً يف شـــــــمـــــــال إفـــــريـــــقـــــيـــــا، 
رســــمــــيــــاً، نـــحـــو 18 ألــــــف حــــالــــة إصـــابـــة 
بــــــــــ»كـــــــــوفـــــــــيـــــــــد-19«، بـــــمـــــا يف ذلــــــــــك نـــحـــو 

1000 حالة وفاة.

وبــعــد شهر مــن تخفيف اإلغــاق 
األويل، حـــــثـــــت الـــــحـــــكـــــومـــــة يف أواخـــــــــر 
يـــــــــونـــــــــيـــــــــو املــــــــــــســــــــــــؤولــــــــــــني املــــــــحــــــــلــــــــيــــــــني عـــــى 
الــــــتــــــصــــــرف بـــــشـــــكـــــل أكــــــــــرث صــــــــرامــــــــة ضـــد 
مخالفي قواعد النظافة الشخصية.

وتــــــفــــــرض الــــســــلــــطــــات الــــجــــزائــــريــــة 
وضع الكمامات يف األماكن العامة، 
فــــــيــــــمــــــا التـــــــــــــــــــزال الــــــتــــــجــــــمــــــعــــــات الــــــعــــــامــــــة 

ممنوعة.
ودعـــــــــــــــــا يـــــــوســـــــفـــــــي الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــة إىل 
»عمليات إغــاق موجهة« يف املناطق 
التي تفىش بها الفريوس، واملزيد من 

الدعم للطواقم الطبية.
وقـــــــــــــــــــــــــال »يف الـــــــــــــــيـــــــــــــــوم الـــــــــــــــــــــــــذي لــــــن 
يـــــــســـــــتـــــــطـــــــيـــــــع فــــــــــيــــــــــه أطــــــــــــــبــــــــــــــاء الــــــــخــــــــطــــــــوط 
األمــــــــامــــــــيــــــــة الـــــــقـــــــيـــــــام بــــعــــمــــلــــهــــم بـــســـبـــب 
ــــقـــــى أحــــــــــــد لـــــرعـــــايـــــة  ــبـ ــ ــتـ ــ اإلرهـــــــــــــــــــــــاق، لـــــــــن يـ

املرىض«.
وكـــــــــانـــــــــت الــــــحــــــكــــــومــــــة الــــــجــــــزائــــــريــــــة 
قـــــررت، أول مـــن أمـــــس، الـــدخـــول يف 
مــرحــلــة جــديــدة مــن إجــــراءات الحجر 
الـــــــــصـــــــــحـــــــــي، حـــــــيـــــــث ســــــيــــــتــــــم تــــطــــبــــيــــقــــهــــا 
ابتداء من أمس، وذلك بعد تسجيل 
ارتــفــاع يف نسبة اإلصــابــات والــوفــيــات 
بــــــــــــــــــــ»كـــــــــــــــــــورونـــــــــــــــــــا« خـــــــــــــــــــــال األســـــــــــبـــــــــــوعـــــــــــني 

املاضيني.
وتــــــــــم اتـــــــخـــــــاذ قــــــــــــرار بـــــعـــــد اجــــتــــمــــاع 
الرئيس الجزائري، عبداملجيد تبون، 
ــــز جـــــــــــراد،  ــــزيــ ــــعــ ــــدالــ ــبــ ــ بـــــــالـــــــوزيـــــــر األول عــ
ووزير الداخلية كمال بلجود، وعدد 
مــــــن الــــــــــــوالة، بـــمـــنـــع الــــنــــقــــل الـــحـــضـــري 
والــــــــــــــــــخــــــــــــــــــاص يف 19 واليــــــــــــــــــــــــــة مــــــعــــــنــــــيــــــة 
بــــــــالــــــــحــــــــجــــــــر، وذلـــــــــــــــــــك خــــــــــــــــال الـــــعـــــطـــــلـــــة 
األســــــبــــــوعــــــيــــــة ابـــــــــتـــــــــداء مــــــــن الــــــــغــــــــد، إىل 

جــانــب مــنــع حــركــة املـــرور مــن وإىل 19 
واليــــة ملــــدة أســـبـــوع ابـــتـــداء مـــن الــغــد، 

ويشمل املنع السيارات الخاصة.
ويف ســــــــــــوريــــــــــــة، أعـــــــــلـــــــــن مـــــــســـــــؤول 
صـــــّحـــــي ســـــــــوري مــــــعــــــارض أن مــنــطــقــة 
شــــمــــال غـــــــرب ســـــوريـــــة ســــّجــــلــــت، أول 
مــــــــــــن أمــــــــــــــــــــس، أول إصــــــــــــابــــــــــــة مــــــــؤكــــــــدة 
بــفــريوس كـــورونـــا املــســتــجــد، يف تــطــّور 
يثري مخاوف من وقوع كارثة صحية 
إذا مـــــــــا تــــــفــــــىش الــــــــــوبــــــــــاء يف مــــخــــيــــمــــات 

النازحني.
وقــــال مــــرام الــشــيــخ »يــؤســفــنــا أن 
نعلن عن تسجيل أول حالة إيجابية 
لــــــــــــفــــــــــــريوس كـــــــــــــورونـــــــــــــا ألحـــــــــــــــد الــــــــــــكــــــــــــوادر 
ــــلــــــة يف أحــــــــــد مــــشــــايف  ــــامــ ــــعــ الـــــصـــــحـــــيـــــة الــ

إدلب«.
وأضاف يف تغريدة عى »توير«: 
»تـــم إغــــاق املــشــفــى، وإغــــاق السكن 
الخاص باملشفى، وتتّبع املخالطني، 
وأخـــــــــذ مــــســــحــــات مــــنــــهــــم وحــــجــــرهــــم، 
والـــــــــــــدعـــــــــــــوة الجــــــــتــــــــمــــــــاع طــــــــــــــــارئ لــــخــــلــــيــــة 

األزمة لتفعيل خطة الطوارئ«.
ــــيـــــس مــكــتــب  مــــــن جــــهــــتــــه، قـــــــال رئـ
مـــنـــظـــمـــة الــــصــــحــــة الــــعــــاملــــيــــة يف مـــديـــنـــة 
غــــــــــــــــــازي عــــــــنــــــــتــــــــاب الــــــــــركــــــــــيــــــــــة، مـــــحـــــمـــــود 
ضــاهــر، إن املــصــاب هــو طبيب ســوري 
يف الثاثينات من عمره، وكان يعمل 
ــــتـــــشـــــفـــــى يف بــــــــلــــــــدة بــــــــــــاب الــــــهــــــوا  يف مـــــسـ

الواقعة عى الحدود الركية.
وأضاف أن الطبيب »شّك يف أنه 
ــــاً بـــــــ)كــــــوفــــــيــــــد-19(،  ــــابـ رّبــــــمــــــا يـــــكـــــون مـــــصـ
فخضع لفحص مخري أتت نتيجته 

إيجابية أول من أمس«.
عواصم ■ وكاالت

دة بالفيروس في شمال غرب سورية
ّ
أول إصابة مؤك

رون 
ّ
أطباء الجزائر يحذ

من سيناريو أسوأ 
لجائحة »كوفيد-19« 

في البالد

عناصر من قوى األمن الجزائري يقفون عند حاجز من أجل تطبيق حظر تجّول يهدف إلى منع انتشار »كورونا«. ■ أرشيفية

السلطات الجزائرية تفرض وضع الكمامات 
في األماكن العامة، فيما التزال التجمعات 

العامة ممنوعة.
السعودية: 3159 إصابة و51 

وفاة جديدة 
أعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس، ارتفاع إجمالي اإلصابات 

بفيروس كورونا المستجد )كوفيد - 19( في المملكة إلى 226 
 و486 حالة مؤكدة، بزيادة 3159 إصابة على المسجلة، 

ً
ألفا

أمس. وقالت الوزارة في بيان لها، أمس »تم تسجيل 1930 
حالة تعاٍف جديدة، لترتفع الحاالت اإلجمالية للتعافي إلى 163 

 و26 حالة )نحو 72% من إجمالي اإلصابات المسجلة(«.
ً
ألفا

وأعلنت الوزارة تسجيل 51 حالة وفاة جديدة، ليصل عدد 
الوفيات الكلي إلى 2151 حالة وفاة.

 و309 حاالت، منها 
ً
وبلغ إجمالي الحاالت النشطة 61 ألفا

2220 حالة حرجة. وجاءت أعلى اإلصابات بين المدن في الرياض 
التي سجلت 296 حالة، تلتها الهفوف 249 إصابة، ثم جدة 

209 إصابات، والمبرز 196 إصابة، والدمام 158 إصابة.
، ليصل إجمالي 

ً
 جديدا

ً
 مخبريا

ً
 و472 فحصا

ً
وتم إجراء 54 ألفا

الفحوص المخبرية الدقيقة التي تم إجراؤها بالمملكة إلى 2.18 
مليون فحص مخبري لـ»كورونا«.

الرياض ■ د.ب.أ

 في 
ً
بريطانيا تواجه نقصا

معدات الوقاية الشخصية.
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قررت بلجيكا، أمس، توسيع فرض 
وضـــع الــكــمــامــات لــيــصــبــح اعـــتـــبـــاراً من 
اليوم إلزامياً يف املتاجر ودور السينما 
وأمــاكــن العبادة واملتاحف واملكتبات 
مـــــــــن أجــــــــــــل حــــــمــــــايــــــة الـــــــســـــــكـــــــان بــــشــــكــــل 
أفضل من فريوس كورونا املستجد.

ــــكـــــومـــــة الـــبـــلـــجـــيـــكـــيـــة  وذكـــــــــــــرت الـــــحـ
التي ترأسها صويف ويلميس، يف بيان 
أول من أمس: »يمكن أن تمتد هذه 
الـــائـــحـــة بـــمـــرور الـــوقـــت وفــــق الـــوضـــع 
الوبايئ يف بلدنا. وينصح دائماً بوضع 

الكمامة يف الحاالت األخرى«.
ووضــــــــــــــع الـــــــكـــــــمـــــــامـــــــات إلــــــــــزامــــــــــي يف 
وســـــــــــــائـــــــــــــل الـــــــــنـــــــــقـــــــــل الـــــــــــــعـــــــــــــام أو »لـــــــــــــدى 
مـــمـــارســـة املـــهـــن الـــتـــي تــتــطــلــب تـــواصـــاً 
قــريــبــاً«، كما هــو الــحــال يف صالونات 

تصفيف الشعر.
ويــــــواجــــــه الـــبـــلـــجـــيـــكـــيـــون الـــــذيـــــن ال 
يــمــتــثــلــون لـــهـــذه الــتــعــلــيــمــات »عــقــوبــة 
جــزائــيــة«، وال يشمل الــقــرار األطــفــال 

دون سن 12 عاماً.

وأضـــــافـــــت الـــحـــكـــومـــة أن »الـــــقـــــرار 
الــــــــــوزاري يـــتـــضـــمـــن خــــصــــوصــــاً إمـــكـــانـــيـــة 
إغـــــــــــــــــــــاق املـــــــــــؤســـــــــــســـــــــــات الـــــــــــتـــــــــــي تــــــخــــــالــــــف 

القواعد السارية مرات عدة«.
وأودى وبـــــــــــــاء فـــــــــــــريوس كـــــــورونـــــــا 
املستجد بحياة نحو 10 آالف شخص 

يف بلجيكا.
وهــــــــــــــــــــذا الــــــــــــــقــــــــــــــرار جــــــــــــــــاء بــــــــــنــــــــــاء عـــــى 
تـــوصـــيـــة مـــجـــمـــوعـــة الــــــخــــــراء أول مــن 

أمس.
بروكسل ■ أ.ف.ب

من أجل حماية السكان

بلجيكا توسع فرض وضع الكمامات 
لتشمل المتاحف والمتاجر ودور السينما

يواجه البلجيكيون الذين ال يمتثلون للتعليمات »عقوبة جزائية«.  
 ■ أرشيفية

رئيس كازاخستان يهدد 
بإقالة الحكومة 
إذا أخفقت في 

مكافحة »كورونا«

قـــــــــــــال رئــــــــيــــــــس كـــــــــازاخـــــــــســـــــــتـــــــــان، قـــــاســـــم 
جـــــومـــــارت تـــوكـــايـــيـــف، أمــــــس، إنـــــه قــد 
يقيل الــحــكــومــة إذا فشلت إجــــراءات 
الـــــعـــــزل الــــتــــي فـــرضـــتـــهـــا لـــلـــمـــرة الـــثـــانـــيـــة 
ملدة أسبوعني يف كبح تفيش فريوس 
كـــورونـــا يف الـــدولـــة الــغــنــيــة بــالــنــفــط يف 

آسيا الوسطى.
ونــــــــــقــــــــــل مـــــــكـــــــتـــــــب تــــــــوكــــــــايــــــــيــــــــف عــــنــــه 

القول: »ستثور تساؤالت حول قدرة 
الـــــحـــــكـــــومـــــة عـــــــى الـــــعـــــمـــــل بـــتـــشـــكـــيـــلـــتـــهـــا 

الــــــــحــــــــالــــــــيــــــــة« إذا لــــــــــم يـــــــــحـــــــــدث تــــحــــســــن 
بحلول نهاية اإلغاق.

وســــــجــــــلــــــت كـــــــــازاخـــــــــســـــــــتـــــــــان، الـــــتـــــي 
فرضت إجراءات عزل عام جديدة يف 
الــــــخــــــامــــــس مـــــــن يـــــولـــــيـــــو نـــــحـــــو 55 ألـــــف 
إصــــــــــــابــــــــــــة، بـــــــمـــــــا يف ذلــــــــــــــك 264 وفــــــــــــــاة. 
وارتفع عدد الحاالت الجديدة، أول 
من أمس، إىل رقم قيايس يومي بلغ 

1962 قـــــبـــــل أن يــــنــــخــــفــــض إىل 1726 
أمس.

كـــــــــمـــــــــا أمــــــــــــــــــر تـــــــــوكـــــــــايـــــــــيـــــــــف مـــــجـــــلـــــس 
ــــــاش االقـــــــتـــــــصـــــــاد الــــــــذي  ــــعـ ــ ــــإنـ ــ الـــــــــــــــــــــوزراء بـ

انـــــــكـــــــمـــــــش بـــــنـــــســـــبـــــة 1.8% عــــى 
أساس سنوي يف الفرتة من 

يناير إىل يونيو.
نور سلطان ■ رويترز

توكاييف أمر مجلس 
الوزراء بإنعاش

 االقتصاد.

القرار يتضمن إمكانية إغالق 
المؤسسات المخالفة.

قالت متحدثة باسم منظمة الصحة 
الــعــاملــيــة، أمــــس، إن فــريــقــاً تــحــضــرييــاً 
ــــاً لــــلــــمــــنــــظــــمــــة تــــــوجــــــه إىل الــــصــــني  ــــعــ ــــابــ تــ
ـــيـــــق يف مـــــنـــــشـــــأ فـــــــــريوس  ــــقــ إلجــــــــــــــــــراء تـــــحـ
كـــورونـــا املــســتــجــد، فــيــمــا وصــــف خبري 
املــــــــنــــــــاعــــــــة األمــــــــــــــــــــرييك أنــــــــــتــــــــــوين فـــــــاوتـــــــيش 
فريوس كورونا بأنه »أسوأ كابوس«.
وتفصياً، قالت منظمة الصحة 
الــعــاملــيــة إن الــفــريــق ســيــصــل إىل بكني 
يف عطلة نهاية األسبوع، حيث يمهد 
الـــــــــطـــــــــريـــــــــق ملــــــهــــــمــــــة أوســــــــــــــــــع تـــــــــهـــــــــدف إىل 
تــحــديــد كــيــفــيــة وصـــــول الــــفــــريوس إىل 

الجنس البشري.
وأبلغت املتحدثة باسم املنظمة 
ــــيـــــني يف  ــــافـ مـــــــارغـــــــريـــــــت هـــــــاريـــــــس الـــــصـــــحـ
جـــنـــيـــف »إنــــهــــمــــا يف طـــريـــقـــهـــمـــا اآلن«، 
مـــــشـــــرية إىل عـــــــدم وجـــــــــود إطـــــــــار زمـــنـــي 

محدد ملهمتهما.
وأودى فريوس كورونا املستجد 
بــمــا ال يــقــل عـــن 550 ألــــف شــخــص يف 
العالم وأصاب أكرث من 12.1 مليون 
ــــنـــــذ ظـــــــهـــــــوره يف الــــــصــــــني يف ديـــســـمـــر  مـ

املايض.
ويـــعـــتـــقـــد الـــعـــلـــمـــاء أن الــــفــــريوس 
ــــــات إىل  ــــوانـ ــ ــيـ ــ ــ ــــحـ ــ الــــــقــــــاتــــــل انـــــتـــــقـــــل مــــــــن الـ
البشر، وذلك ربما يف سوق يف مدينة 

ووهان يبيع الحيوانات الرية.
ــــيـــــون يف  ــنـ ــ ــيـ ــ وقـــــــــــــال مـــــــســـــــؤولـــــــون صـ
أوىل مـــــــــــــــــراحـــــــــــــــــل تـــــــــــفـــــــــــيش املــــــــــــــــــــــــــــرض إن 
ــــفــــــريوس ربــــمــــا انــــتــــشــــر مـــــن ســــــوق يف  الــ
ــــة  ــــيــ املـــــــــديـــــــــنـــــــــة يـــــــبـــــــيـــــــع الــــــــــحــــــــــيــــــــــوانــــــــــات الــــــحــ

والرية، ولكن لم يتم تأكيد ذلك.
وتضغط املنظمة التابعة لألمم 
املـــتـــحـــدة عـــى الـــصـــني مــنــذ بـــدايـــة مــايــو 
لــــــــــدعــــــــــوة خــــــــرائــــــــهــــــــا لــــــلــــــمــــــســــــاعــــــدة عــــى 

التحقيق يف أصول »كوفيد-19«.
وقـــــــــــــــالـــــــــــــــت هـــــــــــــــاريـــــــــــــــس إن خــــــــبــــــــريي 
املنظمي سيعقدان اجتماعات أولية 
مــع نظرائهما الصينيني وســيــحــددان 
ــــاكــــــن الــــتــــي تــــريــــد الـــبـــعـــثـــة الـــكـــامـــلـــة  األمــ
زيـــــــــــــارتـــــــــــــهـــــــــــــا. وأوضـــــــــــــــحـــــــــــــــت أّن الـــــــثـــــــنـــــــايئ 

سيحدد »ما نحتاج إىل معرفته«.
وأضـــــــــافـــــــــت أّن »إحــــــــــــــدى املــــســــائــــل 
الــكــبــرية الــتــي تهم الجميع هــي النظر 
يف مـــــا إذا كـــــــان الــــــفــــــريوس انــــتــــقــــل مــن 
فــصــائــل إىل الــبــشــر ومـــا هــي الفصائل 
الــــــذي انـــتـــقـــل مـــنـــهـــا«. وتـــابـــعـــت »نــحــن 

نعرف أنه يشبه إىل حد كبري فريوساً 
لـــدى الــخــفــافــيــش، ولــكــن هــل مـــّر من 
خـــــال فـــصـــائـــل وســـيـــطـــة؟ هـــــذا ســــؤال 

نحتاج جميعاً لإلجابة عليه«.
وقـــــال الـــرئـــيـــس األمــــــرييك دونـــالـــد 
تـــــــــــرامـــــــــــب، ووزيـــــــــــــــــــر الــــــــخــــــــارجــــــــيــــــــة مـــــايـــــك 
بـــــومـــــبـــــيـــــو، إن الـــــــــفـــــــــريوس ربــــــمــــــا جـــــرى 
تخليقه يف مختر يف ووهان، لكن لم 
ــــــى ذلــــــــــك. وتـــنـــفـــي  ــــيــــــل عـ يـــــقـــــدمـــــا أي دلــ

الصني ذلك بشدة.
وقــــال عــلــمــاء وأجـــهـــزة مــخــابــرات 
أمــــــــــــريكــــــــــــيــــــــــــة إن الــــــــــــــــــفــــــــــــــــــريوس نـــــــــــشـــــــــــأ يف 

الطبيعة.
مـــن جــانــبــه، وصـــف مــديــر املــعــهــد 
الـــــــــوطـــــــــنـــــــــي لــــــلــــــحــــــســــــاســــــيــــــة واألمــــــــــــــــــــــراض 
املعدية وخبري املناعة األمرييك وعضو 
فـــريـــق عــمــل الــبــيــت األبـــيـــض لــفــريوس 
كــــــــورونــــــــا، أنــــــتــــــوين فـــــــاوتـــــــيش، جـــائـــحـــة 
الــــــــــفــــــــــريوس بــــــأنــــــهــــــا »أســـــــــــــــــوأ كــــــــابــــــــوس« 
لخراء الصحة نظراً لسهولة انتقاله 

بني البشر.
وقــال فــاوتــيش، أول مــن أمــس، 
يف لقاء مع وسائل اإلعام: إن قدرة 
الــــــــــعــــــــــدوى الـــــــتـــــــي يـــــظـــــهـــــرهـــــا الـــــــفـــــــريوس 

»الفتة يف الواقع«.
ونـــظـــراً لـــارتـــفـــاع الـــحـــاد يف أعــــداد 
الــــعــــدوى الـــجـــديـــدة يف جـــنـــوب وغـــرب 
الـــــــــــــواليـــــــــــــات املــــــــتــــــــحــــــــدة نـــــــصـــــــح فـــــــاوتـــــــيش 
ــــوقــــــف تـــخـــفـــيـــف  الـــــــــواليـــــــــات املــــــتــــــضــــــررة بــ
عـــــــمـــــــلـــــــيـــــــات اإلغـــــــــــــــــــــــاق الــــــــــتــــــــــي اعـــــــتـــــــزمـــــــت 

إجراءها.
وأضـــــــــــــاف فـــــــاوتـــــــيش أن الـــــــواليـــــــات 
املتحدة لم تنجح منذ ذروة الجائحة 
ــــيـــــل أعـــــــــــداد  ــــلـ يف مــــــــــــــارس املــــــــــــــايض يف تـــــقـ
املــصــابــني الــجــدد بــالــعــدوى يــومــيــاً عن 
20 ألـــف شــخــص، ومـــع ذلـــك خففت 

واليــــــــــات الــــجــــنــــوب الــــقــــيــــود املــــفــــروضــــة 
عـــــــــى االقـــــــــتـــــــــصـــــــــاد، مـــــــــــؤكـــــــــــداً بــــــالــــــقــــــول: 
»عــلــيــنــا أن نــســلــك ســلــوكــاً أفــضــل من 

ذلك«.
يــــأيت ذلــــك يف وقــــت أفـــــاد إحــصــاء 
لـــــــــوكـــــــــالـــــــــة »رويــــــــــــــــــــــــــــــرتز« بـــــــــــــــأن الــــــــــــواليــــــــــــات 
املتحدة سجلت ما ال يقل عن 60565 
إصابة جديدة بفريوس كورونا، أول 
من أمس، وهو ثاين يوم عى التوايل 

تتجاوز فيها اإلصابات 60 ألفاً.
ولليوم الثالث عى التوايل، قفز 
ــــــات املـــتـــحـــدة  ــــــواليـ ــــيـــــات يف الـ ــــــدد الـــــوفـ عـ
بـــأكـــرث مـــن 800، وهــــي أعــــى ملــســتــوى 
ــــيـــــو وفـــــــقـــــــاً لـــــإلحـــــصـــــاء.  ــــنـــــذ أوائـــــــــــــل يـــــونـ مـ
وســــــجــــــلــــــت فــــــــلــــــــوريــــــــدا زيــــــــــــــــادة قــــيــــاســــيــــة 
ــــالــــــة وفـــــــــــــاة، وشـــــهـــــدت  بــــلــــغــــت 120 حــ
كــالــيــفــورنــيــا 136 وفـــــاة جـــديـــدة، وهــو 
أقل قلياً من الرقم القيايس املسجل 
يف اليوم السابق البالغ 149 بحسب 

اإلحصاء.
ويف الـــــــــــــــــوقـــــــــــــــــت الـــــــــــــــــــــــــــــذي ســــــجــــــلــــــت 
كاليفورنيا وفلوريدا وتكساس أخرياً 
أعداداً قياسية من املصابني، تبددت 
اآلمــــــــــــــــــــــال يف إعــــــــــــــــــــــادة فــــــــتــــــــح االقــــــــتــــــــصــــــــاد 
وتراجعت األسهم األمريكية نحو %1 
عــنــد اإلغـــــاق يف الـــوقـــت الــــذي يخىش 
املـــــســـــتـــــثـــــمـــــرون أن يـــــــقـــــــوض أي إغــــــــاق 
جــــديــــد قــــطــــاع األعـــــــمـــــــال. وبــــلــــغ الــــرقــــم 
الــــقــــيــــايس الــــســــابــــق املــــســــجــــل األربـــــعـــــاء 

املايض 60541 إصابة.
وســجــلــت الـــواليـــات املــتــحــدة أكــرث 
مـــــن 3.1 مــــايــــني إصــــــابــــــة، وأكــــــــرث مــن 
133 ألف وفاة بسبب الفريوس حتى 

اآلن.
عواصم  ■  وكاالت

فريق من »الصحة 
العالمية« في طريقه

إلى الصين للتحضير لتحقيق 
في منشأ »كورونا«

 الحتواء موجة ثانية من حاالت كورونا معظمها في بكين. ■إي.بي.إيه
ً
الصين تبذل جهودا

قال علماء وأجهزة مخابرات أميركية إن الفيروس 
نشأ في الطبيعة.

 
ً
 يوميا

ً
 قياسيا

ً
طوكيو تسجل عددا
 من اإلصابات

ً
جديدا

هونغ كونغ تغلق جميع المدارس 
بعد زيادة حاالت »كورونا«

أعلن مكتب التعليم في هونغ كونغ، أمس، تعليق الدراسة 
 من يوم االثنين بعد زيادة في حاالت 

ً
في جميع المدارس اعتبارا

، ما عزز 
ً
اإلصابة بفيروس كورونا الناتجة عن انتقال العدوى محليا

مخاوف من تجدد انتشار المرض في المدينة.
وغالبية المدارس في المدينة مغلقة منذ فبراير، حيث تحول 

الكثير من الطلبة للدراسة عبر اإلنترنت وتلقي الدروس عبر دائرة 
تلفزيونية، والكثير من المدارس الدولية في عطلة صيفية 

بالفعل.
وسجلت المدينة 42 إصابة جديدة بالفيروس، أول من أمس، 
 في ثاني 

ً
منها 34 إصابة حدثت نتيجة انتقال العدوى محليا

يوم على التوالي لزيادة عدد حاالت العدوى المحلية.
وقال وزير التعليم كيفن يونغ إن بعض الحاالت الجديدة تشمل 

طلبة وآباءهم.
وبلغ العدد اإلجمالي لإلصابات في المدينة منذ نهاية يناير 

1366 حالة وتوفي سبعة أشخاص بالمرض.
هونغ كونغ ■ رويترز

قالت هيئة اإلذاعة والتلفزيون اليابانية »إن إتش كيه« إن طوكيو 
سجلت أمس 240 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، 

وهو أعلى عدد إصابات يومي يتم تسجيله، وذلك لليوم الثاني 
على التوالي. وكانت الزيادة الكبيرة في أعداد المصابين 

بالفيروس في طوكيو األسبوع الماضي أثارت قلق السكان من 
أن يضطر ذلك المدينة إلى إعادة فرض قيود للحد من تفشي 

 في 
ً
 قياسيا

ً
الوباء. وكانت طوكيو سجلت، أول من أمس، رقما

عدد اإلصابات بواقع 224 حالة إصابة، وهو أكبر عدد تشهده 
المدينة منذ تفشي الوباء بها. ولم تتطرق حاكمة طوكيو 

يوريكو كويكي في مؤتمر صحافي إلى األعداد التي سجلت 
 في عدد اإلصابات 

ً
أمس، لكنها أرجعت االرتفاع الذي حدث أخيرا

إلى الزيادة في إجراء فحوص الكشف عن كورونا، باإلضافة إلى 
انتشار الفيروس على نطاق مجتمعي. وقالت يوريكو، التي فازت 

بسهولة بوالية ثانية في االنتخابات التي جرت يوم األحد 
 من الحذر«.

ً
الماضي: »نحن في مرحلة تتطلب مزيدا

طوكيو ■ د.ب.أ

خبير المناعة األميركي فاوتشي يصف الفيروس بأنه »أسوأ كابوس«
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أكــــدت مـــصـــادر مــيــدانــيــة، يف الــجــيــش 
ــــنـــــي، اســــــتــــــعــــــادة قــــــــــوات الـــجـــيـــش  ــــيـــــمـ الـ
ــــالــــــف  ــــتــــــحــ ــــالــ والــــــــــقــــــــــبــــــــــائــــــــــل، مـــــــــســـــــــنـــــــــودة بــ
الـــــعـــــربـــــي، زمـــــــــام املـــــــبـــــــادرة يف الـــهـــجـــوم 
بـــجـــبـــهـــات مـــحـــيـــط الـــعـــاصـــمـــة الــيــمــنــيــة 
ــيـــــق  ــ ــــقـ صــــــــــنــــــــــعــــــــــاء، وتــــــــمــــــــكــــــــنــــــــت مـــــــــــــن تـــــحـ
انـــــــــتـــــــــصـــــــــارات كــــــــبــــــــرة يف جــــــبــــــهــــــات نـــهـــم 
بــــــــــــصــــــــــــنــــــــــــعــــــــــــاء، والـــــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــــوف، وقــــــــــانــــــــــيــــــــــة 
والــــعــــبــــديــــة بــــالــــبــــيــــضــــاء، مـــــع اســــتــــمــــرار 
الـــــــعـــــــمـــــــلـــــــيـــــــات الـــــــعـــــــســـــــكـــــــريـــــــة يف مــــــــــــأرب 
والـــــــــــــــــــضـــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــع، يف حـــــــــــــــــــن اســـــــــــتـــــــــــمـــــــــــرت 
الــــــــــخــــــــــروقــــــــــات الـــــــيـــــــومـــــــيـــــــة يف الــــــســــــاحــــــل 

الغربي.
وتــــــــــــفــــــــــــصــــــــــــيــــــــــــاً، ذكـــــــــــــــــــــــــــرت مـــــــــــصـــــــــــادر 
عسكرية يف جبهة نهم، شمال شرق 
الــــــــعــــــــاصــــــــمــــــــة الــــــيــــــمــــــنــــــيــــــة صـــــــــنـــــــــعـــــــــاء، أن 
الـــــــــجـــــــــيـــــــــش والـــــــــــقـــــــــــبـــــــــــائـــــــــــل تـــــــمـــــــكـــــــنـــــــت مـــــن 
الـــتـــقـــدم، وتــحــريــر مــنــاطــق واســـعـــة يف 
جـــــــــبـــــــــهـــــــــة جـــــــــــــبـــــــــــــال صـــــــــــــلـــــــــــــب، وتـــــــحـــــــقـــــــيـــــــق 
مكاسب ميدانية كبرة، عىل حساب 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــــحـــــويث االنــــقــــابــــيــــة الـــتـــي 

تكبدت خسائر كبرة.
وأكــــــدت املــــصــــادر تــحــريــر الــجــيــش 
ــــالــــــف  ــــتــــــحــ ــــالــ والــــــــــقــــــــــبــــــــــائــــــــــل، مـــــــــســـــــــنـــــــــودة بــ
الـــعـــربـــي، مـــرفـــق صــلــب ومـــواقـــع عــدة 
ــــبــــــال  ــــنــــــة ومــــــــيــــــــســــــــرة جــــــبــــــهــــــة جــ ــــمــ ــــيــ يف مــ
صــــلــــب، ووصــــلــــت إىل مــــفــــرق الـــجـــوف 
بـــعـــد شـــنـــهـــا هــــجــــومــــاً وصــــــف بـــالـــنـــوعـــي 
عــــــــــــىل مــــــــــــواقــــــــــــع املـــــــيـــــــلـــــــيـــــــشـــــــيـــــــات يف تــــلــــك 
املــــنــــاطــــق، وكـــبـــدتـــهـــم قـــتـــىل وجــــرحــــى، 
ودمـــرت تحصينات وآلــيــات عسكرية 

كبرة.
وأشارت إىل أن القيادي الحويث 
طــــه الــــشــــريف، والــــقــــيــــادي الــــبــــارز خــالــد 
الـــــــــــــــــســـــــــــــــــمـــــــــــــــــاوي، والـــــــــــــــــقـــــــــــــــــيـــــــــــــــــادي صـــــــــالـــــــــح 

الحوري، لقوا مصرعهم، إىل جانب 
العديد من عناصرهم يف جبهة نهم.
يف األثــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــاء، أكـــــــــــــــــــــــــدت مــــــــــصــــــــــادر 
ميدانية يف مفرق الجوف أن الجيش 
والقبائل تمكنت من فرض سيطرتها 
النارية عىل وادي الجفرة بن الجوف 
وصــنــعــاء، يف حـــن تــمــكــنــت مــقــاتــات 
الــــــــــتــــــــــحــــــــــالــــــــــف مـــــــــــــــن تـــــــــــــدمـــــــــــــر تــــــــــعــــــــــزيــــــــــزات 
مليليشيات الحويث، كانت يف طريقها 

إىل املنطقة.
ويف جــــــبــــــهــــــة الــــــــــــجــــــــــــوف، تــــمــــكــــنــــت 
ــــيــــــش والــــــقــــــبــــــائــــــل مــــــــن صـــد  قـــــــــــــوات الــــــجــ
هــــــــــــجــــــــــــوم كـــــــــبـــــــــر لـــــــلـــــــمـــــــيـــــــلـــــــيـــــــشـــــــيـــــــات عـــــىل 
مــواقــعــهــا، يف منطقة الــجــدافــر شــرق 
مــــــديــــــنــــــة الــــــــــحــــــــــزم، وكــــــبــــــدتــــــهــــــا خــــســــائــــر 
كـــــــبـــــــرة، وتــــمــــكــــنــــت مـــــــن غــــنــــيــــمــــة عــــتــــاد 
عـــــــــســـــــــكـــــــــري مــــــــــتــــــــــنــــــــــوع، وفــــــــــــقــــــــــــاً ملـــــــــصـــــــــادر 
عــــســــكــــريــــة، مـــــشـــــرة إىل أن مـــقـــاتـــات 
الــتــحــالــف شــنــت 20 غـــارة عــىل مــواقــع 
وآلــــيــــات حـــوثـــيـــة، يف الـــحـــزم ومــنــاطــق 

متفرقة بمحيطها الشرقي.
إىل ذلك، أكد مصدر عسكري يف 
الــجــوف تمكن الجيش والــقــبــائــل من 
نــصــب كــمــن مــحــكــم لــعــنــاصــر حــوثــيــة 
ــــة الـــــــــــــحـــــــــــــزم، وتــــــــم  ــ ــــهـ ــ ــبـ ــ ــ ــــلــــــة يف جـ ــلــ ــ ــــتــــــســ مــ
استدراجهم إليه وأسرهم بالكامل، 
ــــانــــــت  وغــــــــنــــــــمــــــــوا أســـــــلـــــــحـــــــة وعـــــــــــــــتـــــــــــــــاداً، كــ

بحوزتهم بينها مدرعتان.
وكــانــت قـــوات الــجــيــش والقبائل 
تمكنت من نصب كمن لقائد محور 
ــــيــــــات،  ــــيــــــشــ ــــلــ ــــيــ الــــــــــجــــــــــوف يف صـــــــــفـــــــــوف املــ
املــــــــــــــدعــــــــــــــو فـــــــــــــــــــرج حــــــــــســــــــــن فـــــــــــــــــــرج ســـــعـــــد 
الــــــحــــــنــــــمــــــي وكــــــنــــــيــــــتــــــه »أبـــــــــــــــــو حـــــــســـــــن«، 
وتمكنت من قتله بجانب سبعة من 
عـــنـــاصـــر املــيــلــيــشــيــات يف جــبــهــة الـــحـــزم 

بــــــــــالــــــــــجــــــــــوف. والــــــــحــــــــنــــــــمــــــــي يــــــــنــــــــحــــــــدر مــــن 
مـــنـــطـــقـــة بـــيـــت الـــحـــنـــمـــي بـــمـــديـــريـــة بــنــي 
حشيش بصنعاء، وهي أحد معاقل 

الحويث يف العاصمة.
ــــيــــــادي  ــــقــ ــــكــــــمــــــن الــ ــــتــــــل يف الــ ــــا قــ ــــمــ كــ
الـــحـــويث الــعــقــيــد يــحــيــى نـــاجـــي مــحــمــد 

ــــنـــــى »أبــــــــــو حــــــســــــن«، مـــع  الـــــــهـــــــردي املـــــكـ
عـــــدد مــــن مـــرافـــقـــيـــه، وهـــــو يــنــتــمــي إىل 
مــنــطــقــة وادي هـــال بــمــديــريــة الــســدة 
مـــــحـــــافـــــظـــــة إب، وكـــــــــــــان مـــــــــديـــــــــراً ألمــــــن 

مديرية نهم، شرق صنعاء.
ويف الــبــيــضــاء، تــواصــلــت املــعــارك 
يف جبهات قانية والعبدية بن مأرب 
والبيضاء، خال الساعات املاضية، 
تـــــــمـــــــكـــــــنـــــــت خـــــــــالـــــــــهـــــــــا قــــــــــــــــــــــوات الــــــجــــــيــــــش 
والــــــــقــــــــبــــــــائــــــــل مــــــــــن تـــــكـــــبـــــيـــــد مــــيــــلــــيــــشــــيــــات 
الحويث 30 قتياً وعشرات الجرحى، 
بــعــد مــحــاولــتــهــا الــتــقــدم والــتــســلــل إىل 

جبهة العبدية عىل تخوم مأرب.
وأكـــــــــــــــــــدت مــــــــــصــــــــــادر يف قـــــــانـــــــيـــــــة أن 
الــــجــــيــــش والــــقــــبــــائــــل تـــمـــكـــنـــت مـــــن صــد 
هـــجـــوم لــلــمــيــلــيــشــيــات بــاتــجــاه منطقة 
خرفان بميمنة الجبهة، وكبدتها 30 
قتياً وعشرات الجرحى، مشرة إىل 
أن قـــــــــــــــــيـــــــــــــــــادات حــــــــــوثــــــــــيــــــــــة ســــــــقــــــــطــــــــت يف 
الهجوم، بينهم القيادي أحمد عيل 
ــــــي الــــــــــبــــــــــارق، والــــــــقــــــــيــــــــادي الــــعــــقــــيــــد  ــــاجـ ــ نـ
عـــــــراف مـــحـــمـــد مـــحـــســـن، واملـــــدعـــــو أبـــو 
بال سفيان، والنقيب جميل أحمد 

صالح.
ويف مــأرب، قال مصدر باملنطقة 
الـــــعـــــســـــكـــــريـــــة الـــــثـــــالـــــثـــــة إن مـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الــحــويث قصفت مدينة مــأرب بأربعة 
صـــــواريـــــخ وخــــمــــس طـــــائـــــرات مـــســـرة، 
خال اليومن املاضين، تم اعرتاض 
بعضها فيما سقط عدد منها بأحياء 
ســـــــكـــــــنـــــــيـــــــة، مــــــخــــــلــــــفــــــة قــــــــتــــــــىل وجــــــــرحــــــــى 

بصفوف املدنين.
إىل ذلــــك، أكــــد الـــقـــيـــادي الــحــويث 
محمد البخيتي انشقاق العقيد فواز 
ــــري مــــــن قـــــــــوات االحــــتــــيــــاط  مــــثــــنــــى الــــــجــ

الــتــابــعــة للشرعية، وهــو مــن قــيــادات 
حــــــــــــــــزب اإلصـــــــــــــــــــــــــــاح، وانـــــــــضـــــــــمـــــــــامـــــــــه إىل 
ميليشيات الحويث بصنعاء، يف إطار 
الــــــتــــــحــــــالــــــف والـــــتـــــنـــــســـــيـــــق الـــــــجـــــــديـــــــد بـــن 

الجانبن.
وأشار البخيتي، إىل أنه استقبل 
بــصــنــعــاء، أخــــراً، الــقــيــادات يف حــزب 
اإلصــــــــــــــــــــاح: مـــــحـــــمـــــد عـــــــــيل الـــــــخـــــــزاعـــــــي، 
وعبدالباقي جــابــر، وعبدالله فيصل 

الجهاين، وأشرف أحمد املؤيد.
إىل ذلك، قتل عدد من العناصر 
الــحــوثــيــة، ودمـــرت مــعــدات عسكرية 
تــــابــــعــــة لــــهــــم، جــــــــراء غــــــــــارات ملـــقـــاتـــات 
الــــــــتــــــــحــــــــالــــــــف اســــــــتــــــــهــــــــدفــــــــت مــــــواقــــــعــــــهــــــم 
ــــتـــــاف  بـــــــــــــــــوادي آل جـــــــــبـــــــــارة بــــــمــــــديــــــريــــــة كـ
بــــــــصــــــــعــــــــدة، كـــــــمـــــــا اســـــــتـــــــهـــــــدفـــــــت بـــــــأربـــــــع 
غــــــــــارات مـــنـــطـــقـــة صــــلــــب بــــمــــديــــريــــة بــن 
صــنــعــاء ومــــــأرب، وقــصــفــت بـــــ11 غـــارة 
ــــيـــــط مـــــديـــــريـــــة  ــــمـــــحـ ــــقـــــة األقـــــــــشـــــــــع بـ ــــنـــــطـ مـ
الــــــــــــحــــــــــــزم وأخــــــــــــــــــــــــرى يف مــــــــــديــــــــــريــــــــــة خـــــب 
والــــــشــــــعــــــف بـــــــالـــــــجـــــــوف، كـــــمـــــا قـــصـــفـــت 
مــــــــــــــواقــــــــــــــع حــــــــــوثــــــــــيــــــــــة بــــــــــمــــــــــديــــــــــريــــــــــة نـــــــاطـــــــع 

ومنطقة العبدية بالبيضاء.
ــــــع، تــــــصــــــاعــــــدت حـــــدة  ــــالـ ــ ــــــضـ ويف الـ
املــــــــواجــــــــهــــــــات واملـــــــــــعـــــــــــارك بــــــــن الـــــــقـــــــوات 
ــــاع  ــــطــ ــــقــ املـــــــــشـــــــــرتكـــــــــة واملــــــــيــــــــلــــــــيــــــــشــــــــيــــــــات، بــ
الــــــــــفــــــــــاخــــــــــر شــــــــــمــــــــــال مــــــــــديــــــــــريــــــــــة قــــعــــطــــبــــة 
وقــــــــــــطــــــــــــاع مــــــــــــريــــــــــــس، بــــــــعــــــــد اســــــــتــــــــقــــــــدام 
املـــيـــلـــيـــشـــيـــات تــــعــــزيــــزات كــــبــــرة مــــن إب 
وذمـــــــــــــار، إىل جــــبــــهــــات شـــــمـــــال وغــــــرب 

الضالع.
كـــــــــــــــمـــــــــــــــا دفـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــت املــــــــــيــــــــــلــــــــــيــــــــــشــــــــــيــــــــــات 
بــتــعــزيــزات نــحــو جــبــهــات بــتــار والــُجــب 
يف قـــطـــاع الــفــاخــر الـــغـــربـــي، بــاإلضــافــة 
إىل تحشيدها عــشــرات الــعــنــاصــر من 

منطقة شليل بجبهة باب غلق.
ويف الـــــــــحـــــــــديـــــــــدة عــــــــــىل الــــــســــــاحــــــل 
ـــربــــي، قــــالــــت مــــصــــادر مـــحـــلـــيـــة إن  الــــغـ
مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــويث قــــامــــت، مـــســـاء 
أول مـــــــــــــن أمـــــــــــــــــــــس، بـــــــتـــــــصـــــــفـــــــيـــــــة أحـــــــــد 
قــــــــيــــــــاداتــــــــهــــــــا يف الـــــــــســـــــــاحـــــــــل الــــــــغــــــــربــــــــي، 
واملــــــــــــــــــســــــــــــــــــؤول عــــــــــــــن زراعـــــــــــــــــــــــــــة األلــــــــــــغــــــــــــام 
والــــــــــــــــعــــــــــــــــبــــــــــــــــوات الـــــــــــنـــــــــــاســـــــــــفـــــــــــة بـــــــطـــــــريـــــــقـــــــة 

غــامــضــة.
وذكــــــــرت املـــــصـــــادر أن مــيــلــيــشــيــات 
الحويث نصبت كميناً للقيادي محمد 
ــــمــــــان حــــــــــمــــــــــران، مـــــــــســـــــــؤول مـــلـــف  ــــيــ ــــلــ ســ
زراعــــــــــة األلــــــغــــــام والـــــعـــــبـــــوات الـــنـــاســـفـــة 
بــالــحــديــدة، لطمس معالم وخــرائــط 
األلـــغـــام الــتــي زرعــتــهــا الــفــرق الــحــوثــيــة 
بـــــالـــــســـــاحـــــل الـــــــغـــــــربـــــــي، خـــــــوفـــــــاً مـــــــن أن 

يقوم بتسريب تلك الخرائط.
إىل ذلــــك، تــصــاعــدت الــخــروقــات 
الـــــــــيـــــــــومـــــــــيـــــــــة ملـــــــيـــــــلـــــــيـــــــشـــــــيـــــــات الـــــــــــــحـــــــــــــويث يف 
جــبــهــات الـــســـاحـــل، وقــــامــــت، أخـــــراً، 
بـــاســـتـــهـــداف مـــخـــازن شـــركـــة الــعــامــري 
بـــــــــــــــــشـــــــــــــــــارع صـــــــــــنـــــــــــعـــــــــــاء داخـــــــــــــــــــــــــــل مــــــــديــــــــنــــــــة 
الحديدة، التي اشتعلت النران فيها 
إثـــر قصفها املــدفــعــي لــلــحــوثــيــن، كما 
قامت بقصف شارع الخمسن شرق 
املدينة، ما أدى إىل استشهاد الطفل 

مراد عبدالقوي سعدان.
وكـــــــــــــــــانـــــــــــــــــت الــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــوات املــــــــــشــــــــــرتكــــــــــة 
ــــيــــــات  ــــيــــــشــ ــــلــ ــــيــ ــــمــ ــــلــ أفـــــــــشـــــــــلـــــــــت هـــــــــــجـــــــــــومـــــــــــاً لــ
الــحــوثــيــة غــرب مــديــنــة حــيــس، سقط 
ــــرحـــــى يف صـــفـــوف  عـــــىل أثــــــــره قــــتــــىل وجـ
الــحــوثــيــن، جـــراء هجماتهم املتكررة 
وخرقهم وقف إطاق النار بمحافظة 

الحديدة.
صنعاء À اإلمارات اليوم

مصرع قيادات حوثية بارزة في جبهات عدة

انتصارات نوعية 
للجيش اليمني 

في محيط صنعاء
تصاعد الخروقات اليومية لميليشيات 
قوات من الشرعية اليمنية في إحدى المناطق بالقرب من المخاء. ■ رويترزالحوثي في جبهات الساحل الغربي.

مواجهات 
جنوب غرب تعز

أكدت مصادر محلية في 
مديرية الشمائيتين، جنوب 
غرب محافظة تعز، اندالع 

مواجهات بين قوات 
اللواء 35 مدرع، وعناصر 
ميليشيات حزب اإلصالح، 

تركزت في عزلة بني شيبة 
بالمديرية، بعد قيام 

عناصر اإلصالح بفتح نيراهم 
على وحدة من الجيش 

في المنطقة أمس.
وأشارت المصادر إلى أن 
المواجهات بين الجانبين 
استخدم فيها مختلف 

أنواع األسلحة، وأن عناصر 
اإلصالح تسعى لفرض 

سيطرتها على منطقة 
الحجرية، التي تنتشر فيها 

قوات اللواء 35 مدرع، 
التابع للشرعية، بهدف 
قطع خطوط اإلمداد 

لمدينة تعز، والقادمة من 
العاصمة المؤقتة عدن.

صنعاء ■ اإلمارات اليوم

قالت كيم يو جونغ، الشقيقة 
الــــــــــصــــــــــغــــــــــرى لــــــــلــــــــزعــــــــيــــــــم الـــــــــــكـــــــــــوري 
الـــــــــشـــــــــمـــــــــايل كـــــــيـــــــم جـــــــــونـــــــــغ أون، 
أمـــــــس، إنــــهــــا ال تــــــرى فـــــائـــــدة مــن 
عقد قمة جــديــدة مــع الــواليــات 
املـــــــــتـــــــــحـــــــــدة، مــــــــــا لــــــــــم يـــــــكـــــــن هـــــنـــــاك 
ــــانــــــب  »تـــــــغـــــــيـــــــر حـــــــــــاســـــــــــم« مـــــــــــن جــ

واشنطن.
وصـــــــــــرحـــــــــــت جـــــــــــونـــــــــــغ، الــــــتــــــي 
تــــــــعــــــــتــــــــر إحـــــــــــــــــــــدى الــــــشــــــخــــــصــــــيــــــات 
األوســـــــــــــــــــــــــــع نــــــــــــــــفــــــــــــــــوذاً يف الــــــــنــــــــظــــــــام 
املــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــزول، لــــــــــــوكــــــــــــالــــــــــــة األنـــــــــــــبـــــــــــــاء 
ــــأنــــــه إذا  ــــيـــــة، بــ ــــالـ الــــــكــــــوريــــــة الـــــشـــــمـ
عقدت قمة »فمن الواضح أنها 
لـــــن تــــقــــدم ســــــوى ثـــــرثـــــرات مــمــلــة 

من شخص مغرور«.
ــــــغ أون  ــــونـ ــ والــــــتــــــقــــــى كـــــيـــــم جـ
والــــــــــرئــــــــــيــــــــــس األمـــــــــــــــــــــريك دونـــــــــالـــــــــد 
تــــــــــرامــــــــــب، لــــــلــــــمــــــرة األوىل، عــــــام 
2018، يف ســــــنــــــغــــــافــــــورة، لـــكـــن 
املفاوضات توقفت منذ الفشل 
ــــتـــــي  ــــمـــــة الــــــثــــــانــــــيــــــة الـ ــــقـ ــلـ ــ الــــــــــذريــــــــــع لـ
عــــــــقــــــــدت يف فـــــــــرايـــــــــر 2019، يف 
هـــــــانـــــــوي، بــــــن كــــيــــم جـــــونـــــغ أون 

ودونالد ترامب.
سيؤول ■ أ.ف.ب

شقيقة زعيم 
كوريا الشمالية: ال 

فائدة من استئناف 
المفاوضات مع 

واشنطن

ماكرون يطلب من نتنياهو التخلي عن ضم أراٍض فلسطينية

شهيد برصاص االحتالل شمال »الضفة«
أعــلــنــت وزارة الــصــحــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
فجر أمس، عن استشهاد فلسطيني 
مــــن قـــريـــة كـــفـــل حــــــارس يف ســلــفــيــت، 
قرب نابلس شمال الضفة، برصاص 

االحتال اإلسرائييل.
وذكــر موقع صحيفة »يديعوت 
أحــــــــــــــرونــــــــــــــوت« اإلســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــيـــــــة أن قـــــــوة 
عسكرية إسرائيلية أطلقت النار عىل 
فلسطيني آخــر، لكنه فر من املكان، 
ــــقــــــوا زجـــــاجـــــات  ــــبـــــان ألــ مــــدعــــيــــة أن الـــــشـ
حـــارقـــة عـــىل طـــريـــق اســـتـــيـــطـــاين، قـــرب 

مستوطنة أريئيل، قرب نابلس.
ويف بـــــــــــــاريـــــــــــــس، طــــــــلــــــــب الـــــــرئـــــــيـــــــس 
الــــفــــرنــــي، إيــــمــــانــــويــــل مــــــاكــــــرون، مــن 
رئـــيـــس الــــــــوزراء اإلســــرائــــيــــيل، بــنــيــامــن 
نتنياهو، عـــدم املـــي يف خطته لضم 

جزء من الضفة الغربية املحتلة.
وحــــــســــــب قـــــصـــــر اإللــــــــيــــــــزيــــــــه، حـــــذر 
مـــاكـــرون رئــيــس الــــــوزراء اإلســـرائـــيـــيل، 
يف محادثة هاتفية جرت بينهما أول 
من أمس، من أن تنفيذ خطة الضم 
ــــاً لــــلــــقــــانــــون الــــــــــدويل،  ــــاكـ ــــهـ ــــتـ ســـيـــمـــثـــل انـ
وســـيـــقـــوض حــــل الــــدولــــتــــن، وجـــهـــود 
تحقيق الــســام الــعــادل والــدائــم بن 

اإلسرائيلين والفلسطينين.
وقــــــالــــــت الـــــرئـــــاســـــة الــــفــــرنــــســــيــــة إن 
مــــــــــــاكــــــــــــرون أكـــــــــــــــــد، مـــــــــــــجـــــــــــــدداً، صـــــــداقـــــــة 
فـــــرنـــــســـــا مــــــــع إســــــــرائــــــــيــــــــل، و»الــــــتــــــزامــــــهــــــا 

الثابت« بأمنها.
تــــــأيت خــــطــــوة الــــضــــم اإلســـرائـــيـــلـــيـــة 

لـــــجـــــزء مـــــن أرايض الــــضــــفــــة الـــغـــربـــيـــة، 
استناداً إىل خطة الرئيس األمريك، 
دونــــــــالــــــــد تــــــــرامــــــــب، املــــــعــــــروفــــــة إعــــامــــيــــا 
بـــــ»صــــفــــقــــة الــــــــقــــــــرن«، والــــــتــــــي يـــرفـــضـــهـــا 

الفلسطينيون بشكل قاطع.
ــــيــــــة،  ــــمــــــوجــــــب الـــــخـــــطـــــة األمــــــركــ وبــ
ستفرض إسرائيل سيادتها عىل نحو 
30% مـــــــن أرايض الـــــضـــــفـــــة الــــغــــربــــيــــة، 
ــــتـــــي تـــحـــتـــلـــهـــا إســـــرائـــــيـــــل مــــنــــذ 1967،  الـ
بــيــنــمــا ســيــحــصــل الــفــلــســطــيــنــيــون عــىل 
النسبة املتبقية، 70%، إلقامة دولة 

غر متصلة األرايض.

وكــــــــــــــــــــــــــانــــــــــــــــــــــــــت بــــــــــــــــــــــــــاريــــــــــــــــــــــــــس حــــــــــــــــــــــــــذرت 
إسرائيل، يف أواخر يونيو، من هذا 
اإلجــراء الــذي »ســيــؤثــر« يف عــاقــاتــهــا 
مــــــــع االتـــــــــحـــــــــاد األوروبــــــــــــــــــــي، وشــــــــــددت 
عـــىل أن بـــاريـــس »مــــازالــــت« مــصــمــمــة 
عــــــــــــــــــىل االعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرتاف »عــــــــــــــنــــــــــــــدمــــــــــــــا يـــــــحـــــــن 
الــــــــــــــــــــوقــــــــــــــــــــت« بـــــــــــــــــدولـــــــــــــــــة فــــــــلــــــــســــــــطــــــــيــــــــنــــــــيــــــــة. 
ــــر  ــ ــــــصـ وحــــــــــضــــــــــت فــــــــرنــــــــســــــــا وأملــــــــــانــــــــــيــــــــــا ومـ
واألردن، الـــــثـــــاثـــــاء، إســـــرائـــــيـــــل عـــىل 
الــــــــتــــــــخــــــــيل عـــــــــــن املـــــــــــــشـــــــــــــروع مـــــــــــن خــــــــال 

وزراء خــارجــيــتــهــا.
رام اهلل، باريس À وكاالت

الصين تهدد بالرد على 
العقوبات األميركية 
بشأن ملف اإلويغور

أعـــلـــنـــت الــــصــــن، أمــــــس، أنــــهــــا ســـرتد 
عـــــــــىل الـــــــــــواليـــــــــــات املــــــــتــــــــحــــــــدة، بــــــعــــــد أن 
فـــــــــرضـــــــــت واشــــــــنــــــــطــــــــن عــــــــقــــــــوبــــــــات عــــىل 
مـــســـؤولـــن صــيــنــيــن كــــبــــار، مــتــهــمــن 
بارتكاب انتهاكات لحقوق اإلنسان، 
ــــمــــــة يف  ــــلــ ضـــــــــد أقــــــلــــــيــــــة اإلويــــــــــــغــــــــــــور املــــــســ

منطقة شينغ يانغ.
وقـــــــــــــــال املــــــــتــــــــحــــــــدث بــــــــاســــــــم وزارة 
الخارجية الصينية، تشاو ليغيان، 
إن »الــــصــــن قــــــررت اتــــخــــاذ إجــــــــراءات 
مـــمـــاثـــلـــة ضـــــد املـــنـــظـــمـــات األمــــركــــيــــة، 
واألفـــــــــــــــــــــــراد الـــــــــذيـــــــــن تــــــعــــــامــــــلــــــوا بـــشـــكـــل 

سيئ، يف ما يتعلق بشينغ يانغ«.
ــــقــــــة شــــبــــه  ــــطــ ــنــ ــ وشـــــــــهـــــــــدت هــــــــــــذه املــ
الصحراوية، التي يبلغ عدد سكانها 
ــــنــــــذ فــــــرتة  ــــيــــــون نـــــســـــمـــــة مــ ــــلــ نــــــحــــــو 25 مــ
طــويــلــة هـــجـــمـــات، نــســبــتــهــا بــكــن إىل 
االنــفــصــالــيــن. وتــحــكــم الــصــن، منذ 

سنوات، سيطرتها عىل املنطقة.
وتـــــقـــــول واشــــنــــطــــن، ومـــنـــظـــمـــات 
دولـــيـــة لـــحـــقـــوق اإلنــــســــان، إن هــنــاك 
أكــر مــن مــلــيــون مسلم أكــرهــم من 
اإلويـــــــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــــــور، مـــــــــــحـــــــــــتـــــــــــجـــــــــــزون أو تــــــم 

اعتقالهم يف شينغ يانغ.
وتنفي بكن أي مساس بحقوق 
اإلويــــغــــور أو اعــتــقــالــهــم يف املــنــطــقــة، 
ــــيـــــل  ــــأهـ ــــتـ ــلـ ــ وتـــــــــتـــــــــحـــــــــدث عـــــــــــن »مـــــــــــــراكـــــــــــــز لـ

املــهــنــي«، هــدفــهــا إبــعــاد الــســكــان عن 
التطرف واإلرهاب.

ــــتــــــحــــــدة،  وفــــــــرضــــــــت الــــــــــواليــــــــــات املــ
الخميس، عقوبات عىل مسؤولن 
صــيــنــيــن كـــبـــار، يف أول تـــحـــّرك بــهــذا 
املـــــــــــــــســـــــــــــــتـــــــــــــــوى لــــــــــــــــوقــــــــــــــــف االنـــــــــــــتـــــــــــــهـــــــــــــاكـــــــــــــات 
»املرّوعة« لحقوق اإلنسان يف شينغ 

يانغ.
وبـــمـــوجـــب بـــيـــان صـــــدر عــــن وزيــــر 
الــخــارجــيــة األمـــــريك مـــايـــك بــومــبــيــو، 
ســــيــــحــــرم ثـــــاثـــــة مــــســــؤولــــن صــيــنــيــن 
من الحصول عىل تأشرات لدخول 
الـــــــــــــــــــــواليـــــــــــــــــــــات املــــــــــــــتــــــــــــــحــــــــــــــدة، كـــــــــــــــــــــرد عــــــىل 
»االنـــتـــهـــاكـــات املــــرّوعــــة واملــمــنــهــجــة«، 
ـــــم الــــــــــواقــــــــــع غـــــــــــرب الـــــــبـــــــاد،  ــــيــ ـــلـــ ـــ يف اإلقـ
والـــــتـــــي تـــشـــمـــل الــــعــــمــــالــــة الـــقـــســـريـــة، 
وعــمــلــيــات اعــتــقــال واســعــة الــنــطــاق، 

وتحديد نسل قسرياً.
وأشار املتحدث باسم الخارجية 
الصينية، يف مؤتمر صحايف، إىل أن 
هذه املبادرة األمركية تشكل تدخاً 
كبراً يف الشؤون الداخلية للصن، 
وتــــــــنــــــــتــــــــهــــــــك بــــــــشــــــــكــــــــل ســـــــــــافـــــــــــر املــــــــعــــــــايــــــــر 
األســـــــــاســـــــــيـــــــــة لـــــــلـــــــعـــــــاقـــــــات الــــــــدولــــــــيــــــــة، 
وتضر بالعاقات الصينية األمركية 

بشكل خطر.
بكين À أ.ف.ب

 في عصيرة الشمالية بالقرب من 
ً
قوات االحتالل تعتقل فلسطينيا

نابلس. À أ.ف.ب
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وجـــــــــــد وزيــــــــــــــر الـــــــــــزراعـــــــــــة اإلنـــــــدونـــــــيـــــــي 
نـــفـــســـه يف مــــوقــــف مـــــحـــــرج، بـــعـــد أن 
زعم أن قالدة مصنوعة من شجرة 
الــــكــــيــــنــــا، يـــمـــكـــن أن تــــســــاعــــد يف مــنــع 
انـــتـــقـــال عــــــدوى فــــــروس »كـــــورونـــــا«. 
وقــــــــــال ســـــيـــــهـــــرول يـــــاســـــن لــــيــــمــــبــــو إن 
الــــــعــــــقــــــد، إذا تــــــــم ارتــــــــــــــــــــداؤه ملــــــــــدة 30 
دقــيــقــة، يمكن أن يساعد يف تدمر 
ــــثـــــر مـــــــن الـــــــفـــــــروســـــــات الــــتــــاجــــيــــة.  ــــكـ الـ
وقــــــــــــــــــال إن وزارة الــــــــــــــزراعــــــــــــــة قــــــامــــــت 
بتطويره، وزودته ببعض االضافات 
ــــغــــــرة،  وأجـــــــــهـــــــــزة االســــــتــــــنــــــشــــــاق الــــــصــ
وســــيــــتــــم إنــــتــــاجــــه بـــكـــمـــيـــات كــــبــــرة يف 
أغــســطــس. إال أن الـــــــوزارة تــراجــعــت 
ــــهـــــت  ــــا واجـ ــــنـــــدمـ عـــــــن هـــــــــذا الــــــــزعــــــــم، عـ
انـــــــتـــــــقـــــــادات مـــــــن أخـــــــصـــــــايئ األمـــــــــــراض 
املــعــديــة، وزعــمــت أن هــذه املنتجات 
لن يتم اإلعالن عنها عىل أنها لديها 
الــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــدرة عــــــــــــــــــــــىل مـــــــــــــــنـــــــــــــــع أو عـــــــــــــــالج 
»كـــــــــوفـــــــــيـــــــــد-19«، وبــــــــــــــدالً مـــــــن ذلـــــــك، 
ســيــتــم تــصــنــيــفــهــا عـــىل أنــهــا منتجات 
عشبية، حسبما قــال رئــيــس قسم 
الــبــحــث والــتــطــويــر بـــالـــوزارة، فـــادري 

جفري، يوم اإلثنن.

مزاعم
ومـــــــــــنـــــــــــذ انــــــــــتــــــــــشــــــــــار وبــــــــــــــــــــــاء الـــــــــــفـــــــــــروس 

التاجي، ظــل عــدد مــن السياسين 
ــــنـــــيـــــن وشــــخــــصــــيــــات  والــــــزعــــــمــــــاء الـــــديـ
ــــاء  ــــيـــــع أنــــــحــ ــــمـ مـــــتـــــنـــــفـــــذة أخـــــــــــــرى يف جـ
الــــعــــالــــم، يــــزعــــمــــون أنــــهــــم اكـــتـــشـــفـــوا 
عالجاً للفروس، ما يقّوض جهود 
املـــــــــــهـــــــــــنـــــــــــيـــــــــــن الـــــــــــصـــــــــــحـــــــــــيـــــــــــن لــــــــتــــــــقــــــــديــــــــم 

معلومات واضحة للجمهور.
وأثـــــــــارت مـــثـــل هــــــذه االدعـــــــــاءات 
الـــــتـــــي ال أســـــــــاس لــــهــــا مــــــن الــــصــــحــــة، 
بـــشـــأن الـــعـــقـــد انــــتــــقــــادات مــــن خــــراء 
الصحة يف إندونيسيا، بمن يف ذلك 
نــــــــــــــــائــــــــــــــــب مــــــــــــــــديــــــــــــــــر مـــــــــــعـــــــــــهـــــــــــد إيـــــــــــكـــــــــــمـــــــــــان 
لـــلـــبـــيـــولـــوجـــيـــا الــــجــــزيــــئــــيــــة، هـــــــــراوايت 
ســــودويــــو، الــــذي أكــــد قـــائـــالً: »نــحــن 
نعلم أن العالم لم يجد حتى اآلن 
ــــتـــــقـــــد أنــــه  ــــهـــــذا الـــــــوبـــــــاء، وأعـ ــــاً لـ عــــــالجــ
ســـيـــكـــون مــــن الـــحـــكـــمـــة بــالــنــســبــة لــنــا 
عـــدم نــشــر مــثــل هـــذه الــشــائــعــات يف 

مجتمع مذعور بالفعل«.
لــــــــــــــصــــــــــــــحــــــــــــــة  ا يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  وز أن  اال 
اإلنـــــــــــــدونـــــــــــــيـــــــــــــي، تـــــــــــــــــــــــــــراوان أجــــــــــــوس 
بــــــيــــــرانــــــتــــــو، اســـــتـــــمـــــر يف الـــــــــدفـــــــــاع عـــن 

القالدة. 
وقــــــــــــــــــال لــــــشــــــبــــــكــــــة »كـــــــــومـــــــــبـــــــــاس« 
الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة إن األشـــــخـــــاص الـــذيـــن 
يــرتــدون هــذه الــقــالدة قــد يشعرون 
بـــمـــزيـــد مــــن الـــثـــقـــة، وهــــــذا يــمــكــن أن 

يعزز أجهزة املناعة لديهم. وقال 
يف الــســابــق إن الــصــلــوات ساعدت 
يف مـــــــــــــنـــــــــــــع انـــــــــــــــتـــــــــــــــشـــــــــــــــار فــــــــــــــــروســــــــــــــــات 

»كورونا« يف البالد.

أساطير
ويف حــن تمكن الــعــديــد مــن دول 
جــــــنــــــوب شـــــــــرق آســــــيــــــا مـــــــن احــــــتــــــواء 
انـــــــتـــــــشـــــــار »كـــــــــــوفـــــــــــيـــــــــــد-19«، تــــــواجــــــه 

إندونيسيا تفشياً متزايداً. 
لـــــــكـــــــن هــــــــــــــذه الــــــــشــــــــجــــــــرة شــــكــــلــــت 
ــــلـــــة،  تــــــــاريــــــــخ الـــــبـــــشـــــريـــــة لــــــــقــــــــرون طـــــويـ
وُنـــــــســـــــجـــــــت حــــــولــــــهــــــا أســـــــــاطـــــــــر عـــــــــدة. 
وتــــقــــول عـــاملـــة الـــبـــيـــولـــوجـــيـــا بــاملــتــحــف 
الوطني بالدنمارك، ناتايل كانالز، 
ــــتــــــي تــــنــــحــــدر مــــــن مـــنـــطـــقـــة غــــابــــات  والــ
ُــركــب الــذي  األمـــــازون يف بـــرو، إن امل
يـــســـتـــخـــرج مـــــن هــــــذه الــــشــــجــــرة أنـــقـــذ 

حياة املالين عىل مر التاريخ.
ــــتـــــخـــــرج مــــــــن لــــــحــــــاء هـــــذه  إذ يـــــسـ
الشجرة النادرة مادة الكينن التي 
تـــــعـــــد أول عــــــقــــــار لــــــعــــــالج املــــــــالريــــــــا يف 
الــعــالــم. ومنذ مئات السنن، لقي 
اكــــــتــــــشــــــاف هــــــــــذه املــــــــــــــادة تـــــرحـــــيـــــبـــــاً مـــن 
البعض، وأثار ارتياب آخرين حول 
الـــــــــعـــــــــالـــــــــم. ويف األســـــــــابـــــــــيـــــــــع املــــــاضــــــيــــــة 
أصـــبـــحـــت هـــــذه املـــــــادة الـــطـــبـــيـــة مــحــل 
جـــــدل عـــاملـــي واســــــع الـــنـــطـــاق. ورّوج 
الـــبـــعـــض لـــلـــبـــدائـــل املـــخـــلـــقـــة مــعــمــلــيــاً 
ملــــــــــــــادة الــــــكــــــيــــــنــــــن، مــــــثــــــل كــــــلــــــوروكــــــن 
وهـــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــدروكـــــــــــــــــــــــي كــــــــــــــــــلــــــــــــــــــوروكــــــــــــــــــن، 
كـــــــــــعـــــــــــالجـــــــــــات مـــــــحـــــــتـــــــمـــــــلـــــــة لـــــــــفـــــــــروس 

»كورونا« املستجد.

ترجمة: ع-خ
عن »الغارديان«

زعم بأنها تمنع انتقال عدوى »كورونا«

 شجرة الكينا تضع وزير الزراعة اإلندونيسي في موقف محرج

ظــــلــــت املـــــســـــتـــــشـــــارة األملــــــانــــــيــــــة، أنـــغـــيـــال 
مـــــركـــــل، هـــــــذه األيــــــــــام مـــــصـــــدر إلــــهــــام 
للقيادات اليابانية، السيما األنثوية 
مــنــهــا، بــعــد ان اجـــتـــازت أملــانــيــا محنة 
»كورونا« بأمان، ولطاملا كانت أملانيا 
مصدر إلهام لليابان منذ أن فتحت 
البالد حدودها للقوى األجنبية عام 
1868. ويـــــراوح تــأثــرهــا مــن حوكمة 
الــدولــة إىل الــطــب والــفــلــســفــة. ومنذ 
ــــة الــــــثــــــانــــــيــــــة،  ــ ــيـ ــ ــ ــــاملـ ــ ــــعـ ــ ــــة الــــــــــحــــــــــرب الـ ــ ــــايـ ــ ــــهـ ــ نـ
شــــــــــعــــــــــرت طــــــــوكــــــــيــــــــو بــــــــعــــــــالقــــــــة خــــــاصــــــة 
تــربــطــهــا مـــع املـــانـــيـــا، تــتــمــثــل يف سعي 
االملان للتعايف من الهزيمة. واستمر 
إعــــــــــــــجــــــــــــــاب الــــــــــيــــــــــابــــــــــانــــــــــيــــــــــن بـــــــــــــــــاألملـــــــــــــــــان يف 
نــجــاحــهــم بـــالـــظـــهـــور كـــأقـــوى اقــتــصــاد 

يف أوروبا. 
ويف الــــــــوقــــــــت الـــــــــراهـــــــــن قــــــــد تــــكــــون 
مـــــــركـــــــل هـــــــــي الـــــــتـــــــي تـــــلـــــهـــــم الـــــــقـــــــيـــــــادات 
اليابانية، السيما اإلناث منها، حيث 
تـــعـــتـــر مــــركــــل بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــمـــشـــّرعـــات 
الـــيـــابـــانـــيـــات نــــمــــوذجــــاً يـــحـــتـــذى بـــــه، يف 

املــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــار الــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي قــــــــد 
يــــصــــغــــنــــه ألنـــفـــســـهـــن 
يف عــــالــــم الـــســـيـــاســـة 
الـــــــذي يــهــيــمــن عــلــيــه 

الذكور.

وفـــــــــــقـــــــــــاً لــــــلــــــمــــــنــــــتــــــدى االقـــــــــتـــــــــصـــــــــادي 
العاملي، تحتل اليابان املرتبة 121 يف 
مـــــــــــــــــؤشـــــــــــــــــر الــــــــــــــــفــــــــــــــــجــــــــــــــــوة الــــــــــــــــعــــــــــــــــاملــــــــــــــــي بـــــــن 
الــجــنــســن، مــقــارنــة بــأملــانــيــا الــتــي تــأيت 
يف املـــرتـــبـــة الـــعـــاشـــرة. وعـــنـــدمـــا يــتــعــلــق 
األمــــر بــالــتــمــثــيــل الــســيــايس، فـــإن أداء 
الـــــيـــــابـــــان أســـــــــــوأ، حــــيــــث تــــحــــتــــل املــــرتــــبــــة 
165 مــــــــــن حـــــــيـــــــث تـــــمـــــثـــــيـــــل اإلنــــــــــــــــــــاث يف 
املــــــــــنــــــــــاصــــــــــب املــــــــنــــــــتــــــــخــــــــبــــــــة، ويف الـــــــــوقـــــــــت 

نفسه، تأيت أملانيا يف املركز 47.
هذا النهج جعل عمدة طوكيو، 
يـــوريـــكـــو كـــويـــي، الــبــالــغــة مـــن الــعــمــر 

67 عــــــــــــــــــامــــــــــــــــــاً، وهــــــــــــــــــــي املــــــــــــــــــــرأة 
ــــتـــــي تـــشـــرف  الـــــوحـــــيـــــدة الـ

عـــــــــــــــىل أعـــــــــــــــــــىل مـــــنـــــصـــــب 
عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام، تـــــــــــســـــــــــعـــــــــــى 
لـــــــــــتـــــــــــرســـــــــــم مـــــــنـــــــهـــــــاج 
مـــــــــركـــــــــل لـــــصـــــعـــــود 

الــــســــلــــم الـــــســـــيـــــايس. فــــقــــد بـــــــــدأت هــــذه 
املرأة حياتها املهنية كصحافية، حيث 
تــتــمــتــع بــطــالقــة يف الــتــحــدث والــكــتــابــة 
باللغة اإلنــجــلــيــزيــة، وبالعربية أيضاً 
بعد تخرجها يف جامعة القاهرة، يف 
مــــــــــــــــــن حــــــــيــــــــاتــــــــهــــــــا  الــــــــــــــــســــــــــــــــنــــــــــــــــوات األوىل 
الـــســـيـــاســـيـــة، واســتــقــطــبــت يف مــــا بــعــد 
قـــــــــــــدراً كـــــــبـــــــراً مـــــــن اهـــــتـــــمـــــام الــــيــــابــــانــــيــــن 
بمظهرها وقــدراتــهــا. وصــعــدت سّلم 
الشهرة منذ ذلك الحن لتصبح قوة 
ســــيــــاســــيــــة هــــائــــلــــة يف الــــــيــــــابــــــان. ويـــنـــظـــر 
ــــا  ــــهـ إلــــــيــــــهــــــا عـــــــــىل نــــــــطــــــــاق واســـــــــــــــع عـــــــــىل أنـ
عــالــجــت الــجــائــحــة بــشــكــل أفــضــل 
بــــــكــــــثــــــر مـــــــــــن رئـــــــــيـــــــــس الـــــــــــــــــــــوزراء 
شــــيــــنــــزو آبــــــــــي. يف الــــــواقــــــع، 
قــــارنــــهــــا الــــبــــعــــض بـــحـــاكـــم 
نـــيـــويـــورك املـــثـــر لــلــجــدل، 
أنـــــــــــــــــــــدرو كـــــــــــومـــــــــــو، يف حــــن 
ــــــىل أنـــــه  يـــــنـــــظـــــرون إىل آبـــــــــي عـ
أقـــــــــــــــــــرب إىل الـــــــرئـــــــيـــــــس 

األمــريك دونالد ترامب يف ما يتعلق 
بــمــكــافــحــة »كـــــورونـــــا«. وهــــي تــتــعــرض 
لالنتقادات بسبب مظهرها أكرث من 
ســــــــيــــــــاســــــــتــــــــهــــــــا، الـــــــــــتـــــــــــي تــــــــــــــــــــــــراوح مـــــــــــــا بـــــن 
مــــــــــكــــــــــيــــــــــاجــــــــــهــــــــــا، مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــروراً بـــــــــاخـــــــــتـــــــــيـــــــــارهـــــــــا 
مــالبــســهــا، وصـــــوالً اىل أقــنــعــة الــوجــه 
املــــــخــــــتــــــلــــــفــــــة الـــــــــتـــــــــي تـــــــرتـــــــديـــــــهـــــــا يف عــــصــــر 
»كـــــــــــــــورونـــــــــــــــا«. يف عــــــــــــام 2007 عــــمــــلــــت 
كــــــويــــــي لــــــفــــــرة وجـــــــيـــــــزة كــــــــــــأول وزيــــــــــرة 
لـــلـــدفـــاع يف الــــيــــابــــان، قـــبـــل اســتــقــالــتــهــا 
وســــــط نــــــــزاع داخـــــــــي، وأمـــــضـــــت يف مــا 
بــــعــــد ثـــــــالث ســـــنـــــوات كــــــوزيــــــرة لـــلـــبـــيـــئـــة. 
وتــــــعــــــتــــــر رئــــــــيــــــــس الــــــــــــــــــــــــوزراء الــــــســــــابــــــق، 
جــونــيــتــشــرو كـــويـــزومـــي، والــســيــايس 
ذا الـــــــــــوزن الــــثــــقــــيــــل، إيــــــشــــــرو أوزاوا، 

قدوتيها السياسيتن يف اليابان.

تغيير الوالءات
غـــــــــــــــــرت يــــــــــوريــــــــــكــــــــــو كـــــــــــويـــــــــــي والءاتـــــــــــــهـــــــــــــا 
الــــحــــزبــــيــــة ســــــت مـــــــــرات خـــــــالل حـــيـــاتـــهـــا 
ــــيـــــة. ونــــتــــيــــجــــة لـــــــذلـــــــك، ُيـــنـــظـــر  ــــيـــــاسـ الـــــسـ
إليها عــىل أنــهــا إمــا براغماتية مطلقة 

أو انتهازية.
مـــــــن مــــمــــيــــزاتــــهــــا ايـــــــضـــــــاً صــــعــــودهــــا 
وطـــمـــوحـــاتـــهـــا لـــلـــقـــيـــادة دون أي دعـــم 
عــــــــــــائــــــــــــي، يف بــــــــلــــــــد 30% مــــــــــــن جــــمــــيــــع 
أعــــــــــــــضــــــــــــــائــــــــــــــه املــــــــــنــــــــــتــــــــــخــــــــــبــــــــــن هــــــــــــــــــم أبــــــــــــنــــــــــــاء 
الـــــــــــســـــــــــيـــــــــــاســـــــــــيـــــــــــن، حـــــــــــيـــــــــــث ُيـــــــــــنـــــــــــظـــــــــــر إىل 
الــســيــاســة يف الــيــابــان عــىل أنــهــا شركة 
عـــائـــلـــيـــة. ويـــنـــطـــبـــق هـــــذا بـــشـــكـــل خـــاص 
عـــــىل الـــــحـــــزب الــــلــــيــــرايل الـــديـــمـــقـــراطـــي 
الحاكم يف اليابان، حيث إن أكرث من 
نـــــــســـــــل  40% مــــــــــــــــــــن اعــــــــــــــــضــــــــــــــــائــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــن 
الرملانين. رئيس الوزراء شينزو آبي 
نفسه من ذوي »الدم األزرق«، كان 
والــــــــــــــده وزيــــــــــــــــراً لـــــلـــــخـــــارجـــــيـــــة، وجـــــــده 

رئيساً سابقاً للوزراء.
وكــــــــــــــثــــــــــــــراً مــــــــــــا تــــــكــــــون 

عضوات الرملان من عائالت سياسية 
بــــــــــــارزة، مــــثــــل يـــــوكـــــو أوبـــــــوتـــــــي، وهــــي 
ــــابــــــق كــــيــــزو  ابــــــنــــــة رئــــــيــــــس الــــــــــــــــــوزراء الــــــســ
أوبــــــــــــوتــــــــــــي، خــــــــدمــــــــت لــــــــفــــــــرة وجــــــيــــــزة 
كوزيرة لالقتصاد يف عام 2014، قبل 
أن تضطر لالستقالة نتيجة لفضيحة 
رشـــــــــــوة. وبــــالــــنــــســــبــــة إىل الــــســــيــــاســــيــــات 
الـــــطـــــمـــــوحـــــات يف الـــــــيـــــــابـــــــان، فـــــــــإن نـــهـــج 

ــّلـــــم الـــســـيـــايس  ــ مـــــركـــــل يف تـــســـلـــق الـــــسـ
مــــن خــــــالل عــــــدم الــــركــــيــــز عــــىل قــضــايــا 
النوع االجتماعي هو أمر مفيد لهن، 
عىل األقل ألنه الطريقة األكرث عملية 

للوصول إىل القمة. 

ترجمة:عوض خيري
À عن »الغلوباليست«

اليابان تشعر بعالقة خاصة تربطها مع ألمانيا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية 

عمدة طوكيو تترّسم 
خطى ميركل »الملهمة«

 
ً
تعتبر ميركل بالنسبة للمشّرعات اليابانيات نموذجا

يحتذى به، في المسار الذي قد يصغنه ألنفسهن 
في عالم السياسة الذي يهيمن عليه الذكور.

حزب األمل
رغم تقّربها من كبار الشخصيات 

السياسية، إال أن يوريكو 
كويكي، حظيت بدعم فاتر في 

صفوف الحزب الليبرالي 
الديمقراطي، وفشلت في 

تولي زعامته.
حت لمنصب حاكم 

ّ
وعندما ترش

طوكيو في 2016، دعم الحزب 
 
ً
حا

ّ
الليبرالي الديمقراطي مرش

آخر.
لكن سكان طوكيو دعموا 

حماستها لإلصالح وانتخبوها 
كأول حاكمة للعاصمة اليابانية 

التي يقطنها أكثر من ُعشر 
سكان اليابان.

في العام التالي، خاطرت 
بإطالق »حزب األمل« الجديد، 

لكن دعمه تراجع بعد بداية 
ل 

ّ
واعدة بدا حينها أنها قد تمث

 آلبي. ولكن إثر قرارها 
ً
 كبيرا

ً
تحديا

البقاء حاكمة لطوكيو، سرت 
شكوك بشأن الشخصية التي 

ستتولى رئاسة الوزراء في حال 
فاز حزبها في االنتخابات 

الوطنية، وتعّرضت لهزيمة كبيرة 

في االقتراع. وحافظ آبي 
وكويكي، الحليفان اللذان أصبحا 

خصمين، على عالقة عمل ودية 
 ألولمبياد 

ً
أثناء تحضيرهما معا

 
ً
ل إرثا

ّ
طوكيو الذي كان سيشك

 لكليهما. لكن تم 
ً
 مهما

ً
سياسيا

تأجيل األولمبياد على خلفية 
وباء »كوفيد-19« بعد 

تحضيرات مكلفة.
وما لبثت كويكي أن نقلت 

تركيزها إلى مكافحة الوباء 
لتقّدم إيجازات يومية لوسائل 

اإلعالم، وتوجه تحذيرات ألهالي 
طوكيو من أن األسوأ لم يأِت 
بعد. وكررت شعاراتها الالفتة 

لمكافحة الفيروس خالل 
تصريحاتها المتلفزة لتشجيع 

اليابانيين على التزام منازلهم 
وتجّنب الحشود.

وفي مسعاها للفوز بوالية 
ثانية، أدارت كويكي بارتياح حملة 

مستقلة عبر اإلنترنت وسط 
دعم علني من أبرز أعضاء الحزب 

الليبرالي الديمقراطي. 
طوكيوÀ  أ.ف.ب

القالدة التي رّوجت لها وزارة 
الزراعة. À غيتي

وزير الصحة 
اإلندونيسي، تيراوان 
أجوس بيترانتو، استمر 

في الدفاع عن القالدة. 
وقال إن األشخاص الذين 
يرتدونها قد يشعرون 
بمزيد من الثقة، وهذا 
يمكن أن يعزز مناعتهم.

ميركل مصدر إلهام 
للكثير من السياسيات 

عبر العالم، من 
بينهن كويكي. ■ أ.ب

سكان طوكيو دعموا حماس 
كويكي لإلصالح وانتخبوها كأول 

حاكمة للعاصمة اليابانية التي 
يقطنها أكثر من ُعشر سكان 

اليابان. À  أ.ف.ب
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بـــعـــث صــــاحــــب الـــســـمـــو الـــشـــيـــخ مــحــمــد 
بـــن زايــــد آل نــهــيــان، ويل عــهــد أبــوظــبــي 
نائب القائد األعــى للقوات املسلحة، 
رســــــالــــــة خــــطــــيــــة إىل رئـــــيـــــس جـــمـــهـــوريـــة 
كوريا الجنوبية الصديقة، مون جاي 
إن، بمناسبة االحتفاء بمرور 40 عاماً 
عــى تــأســيــس الــعــاقــات الدبلوماسية 

بني البلدين.
وقــــد ســلــم الـــرســـالـــة ســمــو الــشــيــخ 
عــــــبــــــدالــــــلــــــه بـــــــــن زايــــــــــــــد آل نـــــــهـــــــيـــــــان، وزيـــــــــر 
ــــتـــــعـــــاون الــــــــــدويل، خـــال  الــــخــــارجــــيــــة والـ
الـــلـــقـــاء الـــــذي عـــقـــده أمـــــس، مـــع وزيــــرة 
خــارجــيــة كــوريــا الجنوبية كــانــغ كيونغ 
هـــــــوا، يف إطـــــــار الــــــزيــــــارة الـــرســـمـــيـــة الـــتـــي 
يــقــوم بــهــا ســمــوه إىل جــمــهــوريــة كــوريــا 

الجنوبية.
وتــــــــــم خــــــــــال الــــــلــــــقــــــاء اإلعـــــــــــــــان عـــن 
إجـــــــــــــــراء »املـــــــــســـــــــار الـــــــســـــــريـــــــع« بــــــــني دولــــــــة 
ــــارات وجــمــهــوريــة كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة  اإلمــ
يف ضــــــــــــــــوء الـــــــــــشـــــــــــراكـــــــــــة االســــــــراتــــــــيــــــــجــــــــيــــــــة 
الـــــخـــــاصـــــة بــــــني الـــــبـــــلـــــديـــــن، والــــــــــــذي يــــأيت 
تماشياً مــع جــهــود الــدولــتــني يف إيجاد 
ــــيــــــل  ــــهــ مــــــــــمــــــــــر ســــــــــفــــــــــر آمــــــــــــــــــــن يـــــــــضـــــــــمـــــــــن تــــــســ
ــــتـــــأكـــــد مـــــن أن  إجــــــــــــراءات الــــــدخــــــول، والـ
الذين يزورون البلدين من أجل نشاط 
تجاري أو غرض إنساين مهم يمكنهم 

بدء أنشطتهم عى الفور.
ويــــــتــــــم مـــــــن خـــــــــال إجـــــــــــــراء »املــــــســــــار 
السريع« تطبيق اإلجراءات االحرازية 
قــــــبــــــل وبــــــــعــــــــد الــــــســــــفــــــر بـــــــــني الـــــــدولـــــــتـــــــني، 
والــــــــذي يـــســـهـــم يف تــقــلــيــل مـــــدة الــحــجــر 
الــــــــــطــــــــــبــــــــــي واملـــــــــــســـــــــــاهـــــــــــمـــــــــــة يف اســـــــتـــــــئـــــــنـــــــاف 
ــــيــــــة بـــني  ــــانــ األنـــــشـــــطـــــة الـــــتـــــجـــــاريـــــة واإلنــــــســ

البلدين عى نحو سريع وأمن.
ويــــــــــــــــــــــــــأيت اإلعــــــــــــــــــــــــــــــــان عــــــــــــــــن »املــــــــــــــســــــــــــــار 
السريع« بعد التعاون االستثنايئ بني 
ــبــــلــــديــــن خـــــــال أزمـــــــــة تــــفــــي جـــائـــحـــة  الــ
فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــروس كــــــــــــــــــــــــــورونــــــــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــــى جــــــــمــــــــيــــــــع 
األصـــــــــــــــــعـــــــــــــــــدة، حـــــــــيـــــــــث قـــــــــــــــــــــّدم الــــــــجــــــــانــــــــب 
ـــاً لـــــــرجـــــــال  ـــ ــيـ ـــ ـــائــ ـــ ــنـ ـــ ــــثــ ــ ـــتـ ـــ اإلمـــــــــــــــــــــــــــارايت إذنــــــــــــــــــــاً اسـ
األعـــــــــــمـــــــــــال الــــــــكــــــــوريــــــــني بـــــــــدخـــــــــول دولـــــــــة 

اإلمـــــــــــــــــــــــــــــارات خـــــــــصـــــــــوصـــــــــاً الــــــــعــــــــامــــــــلــــــــني يف 
مشروع محطة براكة للطاقة النووية 
الــســلــمــيــة، كــمــا تــم تــشــغــيــل الــرحــات 
الــــــــجــــــــويــــــــة بــــــــــني أبــــــــوظــــــــبــــــــي وإنــــــــشــــــــيــــــــون، 
والــــتــــنــــســــيــــق املــــــشــــــرك يف إجـــــــــاء رعــــايــــا 

الدولتني من دول أخرى.
وجــــــــــــــــــــــــــرى خـــــــــــــــــــــال الــــــــــــلــــــــــــقــــــــــــاء بــــــحــــــث 
الـــــــعـــــــاقـــــــات االســــــراتــــــيــــــجــــــيــــــة الـــــخـــــاصـــــة 
وأوجه التعاون املشرك بني البلدين 
يف الــــــــعــــــــديــــــــد مــــــــــن املــــــــــــــجــــــــــــــاالت، ومـــــنـــــهـــــا 

الدبلوماسية والصحية واالقتصادية 
والـــتـــجـــاريـــة واالســتــثــمــاريــة والــدفــاعــيــة 
ــــاقـــــة املــــتــــجــــددة  واألمــــــــــن الــــــغــــــذايئ والـــــطـ
والــــطــــاقــــة الــــنــــوويــــة الـــســـلـــمـــيـــة والـــبـــنـــيـــة 
ــــبـــــحـــــث  الــــتــــحــــتــــيــــة والــــــنــــــفــــــط والـــــــــغـــــــــاز والـ

العلمي والتكنولوجيا والتعليمية.
كما بحثا عـــدداً مــن القضايا ذات 
االهــتــمــام املــشــرك ومجمل الــتــطــورات 
اإلقــــلــــيــــمــــيــــة والــــــدولــــــيــــــة، ومــــنــــهــــا الـــيـــمـــن 

وسورية وليبيا وإيران.
واســــــــــــــتــــــــــــــعــــــــــــــرض ســـــــــــــمـــــــــــــوه ووزيــــــــــــــــــــــــــرة 

ــيـــــة تــــــطــــــورات  ــ ــنـــــوبـ ــ خــــــارجــــــيــــــة كــــــــوريــــــــا الـــــجـ
ــــتـــــجـــــد  جـــــــائـــــــحـــــــة فـــــــــــــــــروس كــــــــــــورونــــــــــــا املـــــسـ
)كوفيد - 19( وجهود البلدين الحتواء 
تـــــداعـــــيـــــاتـــــه ومــــعــــالــــجــــة آثــــــــــــــاره. ويف هــــذا 
ــــتـــــعـــــازي يف  الـــــصـــــدد تـــــبـــــادل الــــجــــانــــبــــان الـ
ضــحــايــا »كــوفــيــد - 19«، وأكــــدا أهمية 
التنسيق والتعاون القائم عى صعيد 
ــــادل الــــــــخــــــــرات وتــــطــــبــــيــــق الــــفــــحــــوص  ــ ــبـ ــ ــ تـ
املــــــتــــــطــــــورة الكـــــتـــــشـــــاف حــــــــــاالت اإلصـــــابـــــة 
بـــــــــــــالـــــــــــــفـــــــــــــروس، بــــــــــــاإلضــــــــــــافــــــــــــة إىل دعـــــــــم 
الجهود العاملية املبذولة للوصول إىل 

لقاح للمرض.
كــمــا أكــــد ســـمـــوه ووزيــــــرة خــارجــيــة 
كــــوريــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة، أهـــمـــيـــة اســـتـــمـــراريـــة 
تــــــــــــــــــبــــــــــــــــــادل الــــــــــــــــــــــــــزيــــــــــــــــــــــــــارات بــــــــــــــــــني الـــــــــبـــــــــلـــــــــديـــــــــن 
الــــــــــصــــــــــديــــــــــقــــــــــني، وذلــــــــــــــــــــــك انــــــــــــطــــــــــــاقــــــــــــاً مـــــن 
العاقات االسراتيجية الخاصة التي 
ــــمـــــع بــــــــني دولـــــــــــــة اإلمـــــــــــــــــــــارات وكـــــــوريـــــــا  تـــــجـ

الجنوبية.
وأثــــنــــى ســـمـــو الـــشـــيـــخ عـــبـــدالـــلـــه بــن 
زايـــــد آل نــهــيــان عـــى الـــتـــعـــاون املــشــرك 
بني دولــة اإلمـــارات وكــوريــا الجنوبية، 
يف مــواجــهــة تــداعــيــات فــــروس كــورونــا 
املــســتــجــد )كـــوفـــيـــد - 19(، والــــــذي جــاء 
انــــطــــاقــــاً مــــن الــــعــــاقــــات االســـراتـــيـــجـــيـــة 
ــــلـــــديـــــن  ــــبـ الـــــــخـــــــاصـــــــة الـــــــتـــــــي تـــــجـــــمـــــع بــــــــني الـ
الصديقني، مثمناً دعم كوريا للدولة 
عــــى الـــصـــعـــيـــد الـــطـــبـــي ملـــســـاعـــدتـــهـــا عــى 

احتواء الجائحة.
وأعـــرب ســمــو الــشــيــخ عــبــدالــلــه بن 
زايــد آل نهيان عن سعادته وتشرفه، 
كــــونــــه أول وزيـــــــر خــــارجــــيــــة يـــــــزور كـــوريـــا 
الــجــنــوبــيــة مــنــذ تــفــي جــائــحــة »كوفيد 
الـــــــــــعـــــــــــاقـــــــــــات  عــــــــــــــــى  مــــــــــــــــــؤكــــــــــــــــــداً   ،»19  -
االسراتيجية الخاصة التي تجمع بني 
دولــة اإلمــارات وكوريا الجنوبية، وما 
يـــجـــمـــعـــهـــمـــا مـــــــن شـــــــراكـــــــة اســــراتــــيــــجــــيــــة 
أثمرت العديد من املنجزات يف العديد 

من املجاالت.
وأشــــــــــــــــــــــــاد ســــــــــمــــــــــوه بـــــــــــالـــــــــــتـــــــــــزام أبــــــــنــــــــاء 
الجالية الكورية الجنوبية املقيمني يف 
دولـــــة اإلمــــــــارات بـــالـــتـــدابـــر واإلجــــــــراءات 
الوقائية واالحرازية التي تم اتخاذها 
يف مواجهة »كوفيد - 19«، معرباً عن 
تــــمــــنــــيــــاتــــه لــــلــــشــــعــــب الــــــــكــــــــوري الــــصــــديــــق 

السامة والرخاء واالزدهار.
وأشـــــار ســمــوه إىل أنــنــا نــتــطــلــع من 
خــال هــذه الــزيــارة إىل تعزيز التعاون 
املـــشـــرك بـــني الــبــلــديــن الــصــديــقــني عى 
املــــســــتــــويــــات كـــــافـــــة، وذلـــــــــك بــــمــــا يــحــقــق 
املصالح املشركة لهما ويــعــود بالخر 
ــــا أشـــــــــــــــاد ســـــمـــــوه  ــ ــــمـ ــ عـــــــــى شـــــعـــــبـــــيـــــهـــــمـــــا. كـ
ــــيـــــة  ــــنـــــوبـ بــــــــدعــــــــم جــــــمــــــهــــــوريــــــة كـــــــــوريـــــــــا الـــــجـ
الصديقة ملعرض »إكسبو 2020 دبي« 
الذي تستضيفه الدولة العام املقبل، 
معرباً عن تطلعه ملشاركة متميزة من 
جمهورية كوريا الجنوبية الصديقة يف 

هذا املعرض العاملي.
سيؤول ■ وام

 على تأسيس العالقات الدبلوماسية بين البلدين
ً
بمناسبة مرور 40 عاما

محمد بن زايد 
يبعث رسالة خطية 

إلى الرئيس الكوري 
الجنوبي

عبداهلل بن زايد يبحث مع وزيرة خارجية 
كوريا الجنوبية العالقات الثنائية 
والتطّورات اإلقليمية والدولية.

المباحثات تناولت تطّورات 
فيروس كورونا وجهود 
البلدين الحتواء تداعياته. 

اإلعالن عن إجراء »المسار السريع« بين دولة اإلمارات وجمهورية كوريا الجنوبية.
رسالة محمد بن زايد سلمها عبداهلل بن زايد خالل لقائه وزيرة خارجية كوريا الجنوبية.À  وام

https://www.emaratalyoum.com/




رياضة | السبت ١١ من يوليو ٢٠٢٠ اإلمارات اليوم  22 www.emaratalyoum.com

تستأنف أندية دوري الخليج العربي 
ــــقـــــرار صــــــــادر مــن  ــــاً لـ ــــقـ ــــقــــــدم، وفـ لــــكــــرة الــ
اتــــــحــــــاد الـــــــكـــــــرة، تــــدريــــبــــاتــــهــــا مــــــن جـــديـــد 
ــــيـــــوم، بـــعـــد تــــوقــــف ملـــــدة 118  اعــــتــــبــــاراً الـ
يــــــــومــــــــاً مــــــنــــــذ 15 مــــــــــــــارس املــــــــــــــــايض، بـــعـــد 
تــــــجــــــمــــــيــــــد الـــــــــنـــــــــشـــــــــاط الـــــــــــــريـــــــــــــايض بــــســــبــــب 
جائحة كورونا، فيما قام اتحاد الكرة 
بــــــــــــــــدوره بــــتــــعــــمــــيــــم الــــــدلــــــيــــــل اإلرشــــــــــــــــادي 
ــــراءات  »الــــــروتــــــوكــــــول« الــــخــــاص بــــــاإلجــ
ــــيـــــع  الــــــــصــــــــحــــــــيــــــــة االحـــــــــــــــــــرازيـــــــــــــــــــة عـــــــــــــى جـــــمـ

األندية.
ــــمـــــن الــــــــروتــــــــوكــــــــول كـــخـــطـــوة  وتـــــضـ
أوىل إلــزام األندية بتعقيم كل مرافق 
ــــــادي مــــــن قــــبــــل شـــــركـــــة مـــخـــتـــصـــة يف  ــنـ ــ ــ الـ
الــــــتــــــعــــــقــــــيــــــم الـــــــــطـــــــــبـــــــــي، فــــــيــــــمــــــا تــــضــــمــــنــــت 
الـــــخـــــطـــــوة الــــثــــانــــيــــة مــــنــــه فــــحــــص جــمــيــع 
ــــنـــــادي مــــن العــــبــــن وأجــــهــــزة  مـــــرتـــــادي الـ
فـــــــــنـــــــــيـــــــــة وإداريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة قـــــــــــبـــــــــــل مـــــــــــــوعـــــــــــــد بـــــــــــدء 
الــــــــــتــــــــــمــــــــــاريــــــــــن، فـــــــيـــــــمـــــــا تـــــــضـــــــمـــــــن الـــــــدلـــــــيـــــــل 
ــــنـــــداً يـــجـــب الــــتــــأكــــد مــن  اإلرشـــــــــــادي 12 بـ
االلـــتـــزام بــهــا خـــال الــتــمــاريــن، أبــرزهــا: 
الـــتـــبـــاعـــد الـــجـــســـدي، وتــعــقــيــم الـــكـــرات 
واملــــابــــس الـــريـــاضـــيـــة، وإلــــــزام الــجــمــيــع 
بــــــــــــارتــــــــــــداء الـــــــكـــــــمـــــــامـــــــات والــــــــــقــــــــــفــــــــــازات يف 
ــــــوال، مـــا عــــدا الــاعــبــن إن  جــمــيــع األحـ

رغبوا.
وتـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــود خـــــــــــمـــــــــــســـــــــــة أنـــــــــــــــــــديـــــــــــــــــــة إىل 
الــــــــــتــــــــــدريــــــــــبــــــــــات الـــــــــــيـــــــــــوم هـــــــــــــــي: الــــــــــوصــــــــــل، 
الــــــــنــــــــصــــــــر، اتــــــــــحــــــــــاد كــــــــلــــــــبــــــــاء، الــــــــــوحــــــــــدة، 
وعـــــــــجـــــــــمـــــــــان، بـــــــانـــــــتـــــــظـــــــار تـــــــــدشـــــــــن بــــقــــيــــة 
ــــاتـــــهـــــا.وأكـــــد ريــــاضــــيــــون  ــــبـ ــــتـــــدريـ األنـــــــديـــــــة لـ
لــــ»اإلمـــارات الــيــوم« أن »الــتــزام األنــديــة 
بــتــطــبــيــق مــــا جـــــاء يف هـــــذا الـــروتـــوكـــول 
ــــمـــــرار  ــتـ ــ ــــلــــــوب يــــضــــمــــن اسـ ــــطــ بــــالــــشــــكــــل املــ
الـــــنـــــشـــــاط الـــــــــريـــــــــايض«، مـــــشـــــدديـــــن عـــى 

»ضــــــــــــــــــرورة عـــــــــــدم الـــــــتـــــــهـــــــاون يف مــــســــألــــة 
تطبيق اإلجراءات الصحية، وتشكيل 
فــــرق رقـــابـــة مـــن خــــارج الــفــريــق ملــتــابــعــة 

مـــــــــــــدى الــــــــــــتــــــــــــزام الـــــــجـــــــمـــــــيـــــــع، مـــــــنـــــــعـــــــاً ألي 
تــــــــهــــــــاون، كـــــــــون األمــــــــــــر يـــــهـــــم الــــجــــمــــيــــع، 
وحـــــتـــــى يــــضــــمــــن الــــجــــمــــيــــع الـــــــعـــــــودة إىل 

الــــنــــشــــاط بـــشـــكـــل ســــلــــس، ويف ظـــــروف 
صحية آمنة«.

وقـــال رئــيــس مــجــلــس إدارة نــادي 

الـــــــــــــفـــــــــــــجـــــــــــــرة، نــــــــــــاصــــــــــــر الـــــــــــيـــــــــــمـــــــــــاحـــــــــــي، إن 
»الروتوكول الذي وزعه اتحاد الكرة 
رائع، لكن تطبيقه بحاجة إىل تعاون 
الــــجــــمــــيــــع وكـــــــل مـــســـتـــخـــدمـــي املـــنـــشـــآت 
الـــريـــاضـــيـــة، كــــون االلــــتــــزام بـــه وتــطــبــيــق 
اإلجــــــــــــــــــــــراءات االحـــــــــــرازيـــــــــــة املــــتــــعــــلــــقــــة بـــه 
يــــــعــــــنــــــي ســــــــامــــــــة الــــــــــفــــــــــرد واملـــــــجـــــــتـــــــمـــــــع«، 
معتراً أن »الرقابة تبدأ من الشخص 
نفسه والاعب، وتمتد إىل الجميع«، 
مـــــشـــــراً إىل »ضـــــــــــرورة أن يــــكــــون هـــنـــاك 
فــريــق عمل مــن الــنــادي، يتابع ويقيم 
بـــــــــــشـــــــــــكـــــــــــل يـــــــــــــــــومـــــــــــــــــي مــــــــــــــســــــــــــــألــــــــــــــة تـــــــطـــــــبـــــــيـــــــق 
الروتوكول، وأنهم كأندية حريصون 

عى تطبيقه بالشكل املطلوب«.
وأضــــــاف الـــيـــمـــاحـــي »مـــطـــلـــوب مــن 
كــل املــعــنــيــن تــطــبــيــق هـــذا الــروتــوكــول 

بشكل دقيق«.
مـــن جــهــتــه، شــــدد عــضــو مــجــلــس 
إدارة اتـــحـــاد الـــكـــرة الـــســـابـــق، الــدكــتــور 

ســــلــــيــــم الـــــــشـــــــامـــــــي، عـــــــى ضــــــــــــــرورة أن 
تكون هناك جهة رقابية تتابع تطبيق 
هــــذا الـــروتـــوكـــول بـــالـــصـــورة املــطــلــوبــة، 
وأن تـــقـــوم األنــــديــــة بــالــتــطــبــيــق الـــصـــارم 
لإلجراءات الصحية، ولو وصل األمر 
إىل تـــــــــوقـــــــــيـــــــــع الئــــــــــــحــــــــــــة عـــــــــــقـــــــــــوبـــــــــــات عـــــى 
املـــخـــالـــفـــن، مــــؤكــــداً عـــى ضــــــرورة عــدم 
الــــتــــهــــاون يف األمـــــــــر، لـــضـــمـــان اســـتـــمـــرار 

النشاط الريايض.
وأضــــــــــاف الـــــشـــــامـــــي: »أتــــمــــنــــى أن 
يتفهم جميع املعنين أن هــذا الدليل 
اإلرشــــــادي جــــاء ملــصــلــحــتــهــم، وضــمــانــاً 
لـــصـــحـــتـــهـــم وســــامــــتــــهــــم وســــــامــــــة كــل 
املــجــتــمــع، وبــالــتــايل اســتــمــرار مــمــارســة 
ــــنـــــشـــــاطـــــهـــــم الـــــــــــريـــــــــــايض، ألن  الـــــجـــــمـــــيـــــع لـ
االلـــــــــتـــــــــزام يــــعــــنــــي أن تــــنــــجــــو الـــســـفـــيـــنـــة، 

خصوصاً أن األمر ليس بسيطاً«.
وتــــابــــع الـــشـــامـــي »أتـــمـــنـــى وجــــود 
جـــهـــات رقـــابـــيـــة مـــن األنــــديــــة مـــن خـــارج 
الــــــفــــــريــــــق املـــــعـــــنـــــي بــــــالــــــتــــــدريــــــبــــــات، مــــنــــعــــاً 
لــــــــــحــــــــــدوث أي نــــــــــــــوع مــــــــــن الـــــــــتـــــــــهـــــــــاون يف 

تطبيق الروتوكول«.
بدوره، شدد عضو مجلس إدارة 
ــــفــــــجــــــرة، ومــــــديــــــر الــــفــــريــــق  نــــــــــادي دبــــــــا الــ
األول لكرة القدم، جمعة العبدويل، 
عــــــــى ضـــــــــــــــرورة الـــــــــتـــــــــزام الـــــجـــــمـــــيـــــع بــــهــــذه 
اإلجــــراءات االحــرازيــة التي قــام اتحاد 
الــكــرة بتعميمها عــى األنـــديـــة، وذلــك 
خــــال الـــتـــدريـــبـــات، مــعــتــراً أن »الــــدور 
يقع عى عاتق الكل من أجهزة إدارية 

وفنية والعبن«.
وأضـــــــــــــــــــاف الـــــــــعـــــــــبـــــــــدويل »الـــــــخـــــــطـــــــوة 
األهم هي مرحلة ما بعد امللعب، ألن 
الــــكــــل ســــرجــــع إىل بـــيـــتـــه، وهــــنــــا تــكــمــن 
ــــكــــــل  الـــــــــــخـــــــــــطـــــــــــورة، لـــــــــذلـــــــــك فــــــــــــــإن عـــــــــــى الــ
ــــــذه اإلرشــــــــــــــــــــــادات لــــضــــمــــان  ــــهـ ــ االلــــــــــتــــــــــزام بـ

سامة الجميع«.

رياضيون يدعون إلى تشكيل فرق رقابة للمتابعة والتقييم 

أندية تعود إلى التدريبات اليوم.. 
ومطالب بتطبيق دقيق لـ »البروتوكول« 

منصور السندي À دبي

À العودة التدريجية للتمارين »عن بعد« )فردية، جماعية صغرية، املجموعة كاملة(.
À تعقيم الكرات وكل املعدات الرياضية واملالبس.

À فحص حرارة جميع مرتادي النادي دون استثناء عند املدخل.
À وضع امللصقات واإلرشادات يف جميع مرافق النادي للتباعد الجسدي.

À إلزام الجميع بالكمامات والقفازات يف جميع األحوال »ما عدا الالعبني إن رغبوا«.
À يجب عىل الالعبني الوصول إىل مكان التدريب املعقم قبل وقت كاٍف، للتأكد من خلوهم من أي أعراض جانبية.

À توفري مواد تعقيم خاصة لكل العب وكل أفراد األجهزة الفنية واإلدارية.
À يف حال تقديم وجبات لالعبني يجب تقديمها يف علب قابلة للرمي.

À منع الالعبني من البصق يف امللعب أو تحية بعضهم لتقليل االحتكاكات.
À يمنع عىل الالعبني اصطحاب أغراضهم الشخصية من غري املعقمات إىل أرضية امللعب.

À يمنع دخول غري األشخاص املخولني للملعب من غري الطاقم اإلداري والفني والالعبني.
À تطبيق جميع القوانني يف حاالت املعسكرات الداخلية أو الخارجية.

ين   على األندية التأكد من االلتزام بها خالل التمار
ً
12 بندا

ناصر اليماحي:جمعة العبدولي:سليم الشامسي:

»أتمنى أن يتفهم جميع 
المعنيين أن هذا الدليل 

اإلرشادي جاء لمصلحتهم 
 لصحتهم«. 

ً
وضمانا

»جاء دور األجهزة اإلدارية 
والفنية والالعبين لتطبيق 
اإلجراءات االحترازية في 

المالعب«.  

»من الضروري أن يكون 
هناك فريق عمل من 

النادي يتابع بشكل يومي 
تطبيق البروتوكول«. 

الوحدة: اليوم )5 مساء(.
اتحاد كلباء: اليوم )5 مساء(.

عجمان: اليوم )6 مساء(.
النصر: اليوم )4 مساء(.

الوصل: اليوم )5 مساء(.
الشارقة: غداً )4:30 مساء(.
شباب األهيل: اإلثنني املقبل.

حتا: اإلثنني املقبل.
الجزيرة: اإلثنني املقبل.

العني: 15 يوليو.  
الظفرة: 15 يوليو. 
الفجرية: 18 يوليو.

خورفكان: لم يعلن رسمياً.
بني ياس: لم يحدد بعد.

موعد بدء التدريبات 

التزام األندية بتطبيق »الدليل اإلرشادي« بالشكل 
المطلوب يضمن استمرار النشاط الرياضي.

األهلي السعودي 
يوفر طائرة خاصة 
لعودة البرازيلي 

دي سوزا

ذكــر تقرير إخــبــاري، أمــس، أن إدارة 
الــــــــــــنــــــــــــادي األهـــــــــــــــــي الـــــــــســـــــــعـــــــــودي بــــــــــدأت 
اتـــــــــــــــــصـــــــــــــــــاالت مـــــــــــبـــــــــــاشـــــــــــرة مــــــــــــــع االتــــــــــــحــــــــــــاد 
الــــــــســــــــعــــــــودي لـــــــكـــــــرة الـــــــــقـــــــــدم مـــــــــن أجــــــل 
تـــــأمـــــن عـــــــــودة الـــــــرازيـــــــي جـــــوزيـــــف دي 
ســــــــــــــــوزا، العـــــــــــب الـــــــفـــــــريـــــــق األول لــــكــــرة 
الـــــــقـــــــدم بــــــــاألهــــــــي، مـــــــن بـــــــــــــاده، حـــيـــث 
تعهد النادي بتوفر طائرة خاصة له.

وكـــــــــــــــــــــان دي ســـــــــــــــــــــوزا تـــــــخـــــــلـــــــف عـــــن 
الـــطـــائـــرة الـــتـــي وفـــرهـــا االتــــحــــاد إلعــــادة 
ــــديــــــة املـــحـــلـــيـــة مـــــن الـــــرازيـــــل  العــــبــــي األنــ
األسبوع املايض، بسبب تأكد إصابته 
بـــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــروس كـــــــــــــــــــــــــــــورونـــــــــــــــــــــــــــــا املـــــــــــســـــــــــتـــــــــــجـــــــــــد 
)كــــــــــوفــــــــــيــــــــــد-19( بــــــعــــــد إجـــــــــــــــــراء املــــســــحــــة 
الطبية. وذكرت صحيفة »الرياضية« 
السعودية أن مصادر خاصة كشفت 

لـــــهـــــا أن إدارة األهـــــــــــي تــــنــــتــــظــــر نـــتـــيـــجـــة 
الـــــفـــــحـــــص الـــــــــثـــــــــاين، الــــــــــــذي أجـــــــــــــــراه دي 
ســــــــــــــوزا قــــــبــــــل يـــــــــومـــــــــن، إذ ســــــتــــــوفــــــر لـــه 
طـــائـــرة خــاصــة إلعـــادتـــه بــرفــقــة عائلته 
إىل جـــــدة، بــالــتــنــســيــق مـــع اتـــحـــاد كــرة 
الـــــــــــــــــقـــــــــــــــــدم، يف حـــــــــــــــــــال جــــــــــــــــــــــــاءت نـــــــتـــــــائـــــــج 

الفحص سلبية.
جدة À د.ب.أ

أحمد طارق À دبي

أطــــــــلــــــــق نـــــــــــــــادي الـــــــــوصـــــــــل مـــــــــــبـــــــــــادرة لـــــدعـــــم 
الـــــعـــــامـــــلـــــن يف الــــــقــــــطــــــاع الــــــطــــــبــــــي، عـــقـــب 
الجهد الكبر والتضحيات التي يبذلها 
أبــــطــــال خــــط الـــــدفـــــاع األول يف مــواجــهــة 
جائحة تفيش فروس كورونا )كوفيدـ  
19(، وذلك بتقديم اشراك مجاين ملدة 
عــــــام لـــلـــعـــامـــلـــن يف الــــقــــطــــاع بـــاســـتـــخـــدام 

مرافق أكاديمية السباحة يف النادي.
وقالت شركة الوصل لكرة القدم 
يف بـــيـــان صـــحـــايف، أمـــــس، تــحــت عــنــوان 
»خـــــــــط دفـــــاعـــــنـــــا األول شـــــــــكـــــــــراً«: »نـــــــــادي 
الــوصــل يعلن عــن مــبــادرة ألبــطــال خط 

دفــاعــنــا األول بــتــوفــر اشـــــراك ملــــدة عــام 
مـــــجـــــانـــــاً الســــــتــــــخــــــدام مـــــــرافـــــــق أكــــاديــــمــــيــــة 
الـــســـبـــاحـــة، تـــقـــديـــراً لـــجـــهـــودهـــم الــكــبــرة 
التي بذلوها يف الفرة املاضية من أجل 

خــــدمــــة الــــوطــــن خــــــال جـــائـــحـــة فــــروس 
كورونا املستجد«.

مـــن جــهــة أخـــــرى، يــخــوض الــفــريــق 
األول لكرة القدم تدريبه األول، اليوم، 

عـــــقـــــب انــــــتــــــهــــــاء الـــــــاعـــــــبـــــــن، أمـــــــــــــس، مـــن 
إجراء الفحوص الطبية استعداداً لبدء 

فرة اإلعداد للموسم الجديد.
ومــــــــــــــــــن املــــــــــــــقــــــــــــــرر أن يـــــــــــعـــــــــــود املــــــــــــــــــدرب 
الروماين لورينت ريجيكامب إىل دبي، 
األســبــوع الــجــاري، إذ سيعقد اجتماعاً 
مع شركة الوصل لكرة القدم، لحسم 
الــــــعــــــديــــــد مـــــــن املــــــلــــــفــــــات املــــــهــــــمــــــة، أبــــــرزهــــــا 
تـــحـــديـــد احـــتـــيـــاجـــات »اإلمــــــــراطــــــــور« عــى 
مـــــــســـــــتـــــــوى الـــــــــتـــــــــعـــــــــاقـــــــــدات مــــــــــع الــــــاعــــــبــــــن 
املـــــواطـــــنـــــن، إىل جــــانــــب االســـــتـــــقـــــرار عــى 
ــــهـــــة الـــــفـــــريـــــق بـــالـــنـــســـبـــة إىل املـــعـــســـكـــر  وجـ
الـــــخـــــارجـــــي الــــــــذي ســــيــــقــــام يف أغــســطــس 

املقبل.

الفريق األول يبدأ تدريباته اليوم

مبادرة »وصالوية« ألبطال خط الدفاع األول

جانب من الفحوص الطبية على العبي الوصل. À من المصدر

 الستخدام 
ً
اشتراك لمدة عام مجانا

مرافق أكاديمية السباحة. 

شركة الوصل لكرة القدم: »خط 
»

ً
دفاعنا األول شكرا

5



اإلمارات اليومwww.emaratalyoum.com 23السبت ١١ من يوليو ٢٠٢٠ | رياضة

سيد مصطفى ■ عجمان

ـــــادي  ـــيـــــــوم« أن نـ ــ عــــلــــمــــت »اإلمــــــــــــــــارات الــ
عجمان يفاضل بني كل من أبوظبي 
وجـــبـــل عـــــي، واإلمـــــــــــارات الــشــمــالــيــة، 
إلقــــــــــــامــــــــــــة مــــــعــــــســــــكــــــر داخـــــــــــــــــــي يف إطــــــــــــار 
تحضرياته للموسم الجديد، يف ظل 
صـــــعـــــوبـــــة الـــــســـــفـــــر إىل خـــــــــــارج الــــــدولــــــة 
إلقـــــــــــامـــــــــــة مــــــعــــــســــــكــــــر خـــــــــــارجـــــــــــي بــــســــبــــب 
جــــــائــــــحــــــة كـــــــــــورونـــــــــــا، وســـــــيـــــــكـــــــون نـــــــــادي 
الـــــضـــــبـــــاط يف أبـــــوظـــــبـــــي املــــــكــــــان األقــــــــرب 
ــــراً لــــإمــــكــــانــــات  ــــظــ ــــة املــــعــــســــكــــر، نــ ــــامــ إلقــ
الـــكـــبـــرية الـــتـــي يــتــمــتــع بـــهـــا مــــن مــاعــب 
ــــيـــــة وغـــــــريهـــــــا مـــن  ــــاقـــــة بـــــدنـ ــــيـ وصـــــــــــــاالت لـ
الــبــنــيــة الــريــاضــيــة الــتــي تــحــتــاجــهــا فــرق 

كرة القدم.
ومــــــــــــــن املــــــــــقــــــــــرر أن يـــــــــبـــــــــدأ عـــــجـــــمـــــان 

تــــدريــــبــــاتــــه الـــــيـــــوم يف مـــســـتـــهـــل مـــرحـــلـــة 
ــــاً  اإلعــــــــــــداد لـــلـــمـــوســـم الـــــجـــــديـــــد، ووفـــــقـ
لـــــــــ»بــــــــرتــــــــوكــــــــول« اتــــــــحــــــــاد كــــــــــرة الـــــــقـــــــدم، 
ــــــى مــــجــــمــــوعــــات  ســـــيـــــتـــــدرب الـــــفـــــريـــــق عـ
مــتــبــاعــدة كــخــطــوة احــــرازيــــة لــســامــة 

الاعبني.
ــــان األســــبــــوع املــــــايض قــــد شــهــد  وكــ
إجراء الفحوص الطبية العادية عى 
كــــل الــــاعــــبــــني، فـــيـــمـــا أجــــــرى أول مــن 
أمـــــــــــس املـــــــســـــــح عــــــــى »كـــــــوفـــــــيـــــــد ـ 19«، 

بــــــحــــــســــــب الــــــــــرتــــــــــوكــــــــــول الــــــــــــصــــــــــــادر مــــن 
ــــاد الــــــكــــــرة، الـــــــــذي يــــقــــي بـــــإجـــــراء  اتــــــحــ
تـــــــلـــــــك املـــــــســـــــحـــــــة قـــــــبـــــــل 48 ســــــــاعــــــــة مــــن 
تـــــجـــــمـــــعـــــات الـــــــــفـــــــــرق لــــــضــــــمــــــان ســـــامـــــة 
وأمــــــــن مـــنـــظـــومـــة كـــــل فــــريــــق يف أنـــديـــة 

دوري املحرفني.
مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، مــــــــــــازال مـــلـــف 
الاعبني األجــانــب مفتوحاً بني إدارة 
الـــــــــــــنـــــــــــــادي واملــــــــــــــــــــــــدرب املـــــــــــــصـــــــــــــري، أيــــــمــــــن 
الـــــرمـــــادي، لـــاســـتـــقـــرار عــــى الــاعــبــني 
الذين ينوي النادي التعاقد معهم، 
ــــلـــــة  ــــيـ ولــــــــــــــــم يـــــــتـــــــبـــــــق رســــــــــمــــــــــيــــــــــاً مــــــــــــن تـــــشـــــكـ

ــــــم  ــيـ ــ ــ األجــــــــــــــانــــــــــــــب ســــــــــــــــوى الــــــــــــغــــــــــــاين ولـ
أوســو، الــذي مــن املــقــرر أن يعود 
ــــبـــــوع، فــيــمــا  إىل الــــدولــــة هـــــذا األسـ

اليـــــزال مـــوقـــف الــــرازيــــي فـــانـــدر فــيــريا 
معلقاً حتى اآلن.

أجـــــــــــــــــرى العـــــــــبـــــــــو الــــــــــــوحــــــــــــدة الــــــفــــــحــــــوص 
الطبية للكشف عن فريوس كورونا، 
اســــــــــتــــــــــعــــــــــداداً الســــــتــــــئــــــنــــــاف الــــــتــــــدريــــــبــــــات 
املقررة أن تبدأ اليوم بمقر النادي يف 
أبوظبي.  وقال حساب نادي الوحدة 
عـــــــــى »تــــــــــــويــــــــــــر«، إن »إدارة الـــــفـــــريـــــق 
قــســمــت الـــاعـــبـــني عــــى مـــجـــمـــوعـــات، 
تـــــــــــطـــــــــــبـــــــــــيـــــــــــقـــــــــــاً إلجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراءات الـــــــــــتـــــــــــبـــــــــــاعـــــــــــد 
االجـــــــــتـــــــــمـــــــــاعـــــــــي، كـــــــمـــــــا قـــــــــامـــــــــت اإلدارة 
بـــتـــطـــبـــيـــق الــــخــــطــــة االحــــــــرازيــــــــة لــــعــــودة 
ــــفـــــحـــــوص دوريـــــــــــــة لـــجـــمـــيـــع  الـــــاعـــــبـــــني بـ
ــــانـــــب تـــعـــقـــيـــم  مــــنــــتــــســــبــــي الــــــفــــــريــــــق، بـــــجـ
املـــنـــشـــآت الــتــابــعــة لـــلـــنـــادي وتــجــهــيــزهــا 

باملتطلبات للمرحلة الحالية«.
أبوظبي ■ اإلمارات اليوم

الوحدة يجري فحوص 
»كورونا« الستئناف 

التدريبات

حجر
طلب إداري في أحد أندية دوري الخليج العربي من العب 

أجنبي في الفريق االلتزام بفترة الحجر المنزلي عقب وصوله 
إلى الدولة، حتى يتمكن من االنضمام إلى تدريبات الفريق 
 على ضرورة بقاء الالعب في 

ً
التي ستبدأ اليوم، مشددا

منزله.

عرض
تلقى صانع ألعاب تاليريس األرجنتيني نيكوالس خيمينيز )24 

 ألرسنال 
ً
(، الذي لعب في الموسم الماضي معارا

ً
عاما

 من أحد أندية دوري الخليج العربي، ودخل 
ً
األرجنتيني عرضا

رواد مواقع التواصل االجتماعي في تكهنات حول النادي 
الذي سيستقطبه.

بالوتيلي 
انتقد مشجعون لنادي الشارقة، عبر مواقع التواصل 

االجتماعي، فكرة تفاوض ناديهم - في حال صحة التقارير 
العالمية - مع الالعب اإليطالي ماريو بالوتيلي، مشددين 
 ،

ً
 مزاجيا

ً
، لكونه العبا

ً
على أن قرار ضم الالعب سيكون خاطئا

ويصعب السيطرة عليه.

ب
سة مالع

رم

عجمان يستعد لموسم جديد في دوري الخليج العربي.                           
À تصوير: أسامة أبوغانم

عجمان يبدأ تدريباته 
اليوم في مستهل

 مرحلة اإلعداد للموسم 
الجديد.

عجمان يفاضل بين 3 أماكن للمعسكر الداخلي.. أقربها نادي الضباط

صحيفة مكسيكية: العرض الرسمي يصل األسبوع الجاري

أحمد طارق ■ دبي

أكـــدت وســائــل إعـــام مكسيكية أن 
شـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــاب األهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي تـــــــــــــــــــــــواصـــــــــــــــــــــــل مــــــــع 
اإلكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوادوري إيــــــــــــنــــــــــــري فـــــــالـــــــنـــــــســـــــيـــــــا، 
لــــلــــتــــعــــاقــــد مــــعــــه بــــــدايــــــة مــــــن املــــوســــم 
املــقــبــل، مــشــرية إىل أن انــتــهــاء عقد 
الــــــاعــــــب الــــــــــــدويل مــــــع تــــايــــغــــر أونــــــــال 
املكسييك يجعل مهمة انتقاله إىل 
دوري الــخــلــيــج الـــعـــربـــي ســـهـــلـــة، يف 
وقـــــــــــت أكــــــــــــــدت فــــــيــــــه وســـــــــائـــــــــل إعـــــــــام 
فــرنــســيــة أن شــبــاب األهــــي يــفــاوض 
ــــا  ــيــــــدوبــ ــ أيــــــــــضــــــــــاً الــــــــــاعــــــــــب الــــــغــــــيــــــنــــــي ســ
ــــلـــــعـــــب يف صــــفــــوف  ســــــــومــــــــا، الـــــــــــــذي يـ

بارتيزان بلغراد الصربي.
ــــــة »إيــــــــــــــــــــه إم«  ــــفـ ــ ــيـ ــ ــ ــــحـ ــ وقــــــــــــالــــــــــــت صـ
املــــــكــــــســــــيــــــكــــــيــــــة أن »إيـــــــــــنـــــــــــري فـــــالـــــنـــــســـــيـــــا 
ســـيـــتـــوجـــه إىل دبــــــي بـــنـــســـبـــة كـــبـــرية، 
ليخوض تجربة جديدة باالنضمام 
ــــا قــــــدم  ــــعــــــدمــ إىل شـــــــبـــــــاب األهــــــــــــــــي، بــ
األخــــــري عــــرضــــاً لـــضـــم الــــاعــــب بـــدايـــة 
من املوسم املقبل«، مشرية إىل أن 

»فالنسيا لم يحسم قراره«.
وأوضـــــحـــــت أن »الـــــاعـــــب الــــذي 
شـــــــــــــــــارك يف كــــــــــــــأس الـــــــــعـــــــــالـــــــــم 2014 
بــــالــــرازيــــل مــــع اإلكـــــــــــــوادوري، تــلــقــى 
عـــرضـــاً يف األيـــــام املــاضــيــة مـــن غلطة 

ســــــــراي الــــــــــريك، ولـــــكـــــن املــــفــــاوضــــات 
تـــوقـــفـــت، مـــا يــجــعــل فــالــنــســيــا يفكر 
بشكل جدي يف املوافقة عى عرض 

شباب األهي«.
وأضـــــــــــــــــافـــــــــــــــــت: »وكـــــــــــــيـــــــــــــل أعـــــــــمـــــــــال 
فــــالــــنــــســــيــــا تــــلــــقــــى مـــــكـــــاملـــــات عــــــــدة مـــن 
شـــــبـــــاب األهـــــــــي يف األيـــــــــــام املــــاضــــيــــة، 
ومــــــــــــن املـــــــتـــــــوقـــــــع أن يــــــــرســــــــل الــــــــنــــــــادي 
اإلمــــــــــــــــــــــــــــارايت عـــــــــــرضـــــــــــاً رســـــــــمـــــــــيـــــــــاً خــــــــال 

األسبوع الجاري«.
يذكر أن فالنسيا )30 عاماً( بدأ 
مـــــــــــســـــــــــريتـــــــــــه مـــــــــــــــــع الـــــــــــــــــكـــــــــــــــــرة يف فـــــــــريـــــــــق 
ــنـــــادي كــــاريــــبــــي جـــونـــيـــور  ــ الـــنـــاشـــئـــني لـ
اإلكوادوري، ثم انضم إىل إيميلك 
الذي بدأ معه خطواته األوىل عى 
مستوى االحراف، قبل أن يخوض 
أول تــــــــــــجــــــــــــربــــــــــــة خــــــــــــــــــــــــــــــارج الــــــــــــــــــــــــــــــدوري 
اإلكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوادوري بــــــــــــاالنــــــــــــضــــــــــــمــــــــــــام إىل 
باتشوكا املكسييك يف يناير 2014، 
إذ أســهــم تــألــقــه يف مــونــديــال 2014 

يف رحـــيـــلـــه ســـريـــعـــاً عــــن بـــاتـــشـــوكـــا يف 
يوليو 2014 بانتقاله إىل وست هام 
اإلنجليزي مقابل 15 مليون يورو، 
رغم أن قيمته السوقية كانت تبلغ 
ــــيـــــون يـــــــــــــورو، خـــــصـــــوصـــــاً أن  ــــلـ 1.6 مـ
فـــــــالـــــــنـــــــســـــــيـــــــا أحــــــــــــــــــــرز جـــــــمـــــــيـــــــع أهــــــــــــــــداف 
مــنــتــخــب اإلكـــــــــــوادوري يف مـــونـــديـــال 
الــــــــــــــــــرازيــــــــــــــــــل، والــــــــــــتــــــــــــي بـــــــلـــــــغـــــــت ثــــــاثــــــة 
أهـــــداف، بـــواقـــع الـــهـــدف االفــتــتــاحــي 
يف مــــــــرمــــــــى ســــــــويــــــــســــــــرا وهــــــــــدفــــــــــني يف 

مرمى الهندوراس.
ولعب فالنسيا مع وست هام 
اإلنــــــــــجــــــــــلــــــــــيــــــــــزي مــــــــــوســــــــــمــــــــــني، شـــــــــــــارك 
خالهما يف 68 مـــبـــاراة، وأحـــرز 10 
أهـــــــــــــــــــــــــداف، ومــــــــــــــــــرر ســــــــبــــــــع تــــــــمــــــــريــــــــرات 
ــــــه إىل  ــــارتـ ــ حـــــاســـــمـــــة، بـــيـــنـــمـــا تــــمــــت إعـ
إيـــفـــرتـــون يف مـــوســـم 2017-2016، 
وشــــارك مــع الــفــريــق يف 23 مــبــاراة، 
وأحـــــــــــــــــــــــــــــــرز ثـــــــــــــاثـــــــــــــة أهــــــــــــــــــــــــــــــــــــداف، ومــــــــــــــــرر 
تـــــــمـــــــريـــــــرتـــــــني حـــــــاســـــــمـــــــتـــــــني، قـــــــبـــــــل أن 

يـــــعـــــود إىل الـــــــــــــدوري املــــكــــســــيــــيك مــــرة 
أخـــــــــرى بــــاالنــــضــــمــــام إىل تــــايــــغــــر مــنــذ 
2017 وحتى انتهاء عقده يف األول 
مــــــن يــــولــــيــــو املــــــــــــايض، إذ شــــــــــارك مـــع 
الـــــنـــــادي املـــكـــســـيـــيك يف 118 مــــبــــاراة، 
وأحــــرز 34 هـــدفـــاً، ومـــرر 14 تــمــريــرة 
حــــــــــــاســــــــــــمــــــــــــة، وحـــــــــــــصـــــــــــــل عـــــــــــــــى ثـــــــــــاث 
بطاقات صفراء، منها بطاقتان يف 
مباراة واحدة ليحصل عى البطاقة 
ــــــرى، قــالــت  الــــحــــمــــراء. مــــن جـــهـــة أخـ
صـــــــحـــــــيـــــــفـــــــة »يل نـــــــــــــــــويف دي فـــــــــــــوت« 
الفرنسية إن شباب األهي دخل يف 
مــــــفــــــاوضــــــات مـــــــع بـــــــارتـــــــيـــــــزان بــــلــــغــــراد 
الـــــصـــــربـــــي، لــــضــــم الــــغــــيــــنــــي ســــيــــدوبــــا 
ســـــــــــومـــــــــــا خــــــــــــــــــال فــــــــــــــــــرة االنـــــــــــتـــــــــــقـــــــــــاالت 
الـــــــحـــــــالـــــــيـــــــة، مــــــــشــــــــرية إىل أن النــــــس 
الـــــــــفـــــــــرنـــــــــي أبـــــــــــــــــــدى رغــــــــبــــــــتــــــــه يف ضــــم 

الاعب أيضاً.
ــــاً  ــــيـ ــــالـ ويـــــــضـــــــم شـــــــبـــــــاب األهـــــــــــــي حـ
أربعة العبني أجانب، هم اإلسباين 
بيدرو كوندي، والرازيي ليوناردو 
دي ســــــوزا، واألرجـــنـــتـــيـــنـــي فــيــدريــكــو 
كــــــــارتــــــــابــــــــيــــــــا، والــــــــســــــــويــــــــســــــــري ديــــفــــيــــد 
مــــــــاريــــــــاين، إذ يــــعــــد األخـــــــــري مــــرشــــحــــاً 
للرحيل عن شباب األهــي، بعدما 
تم استبعاده من قائمة الفريق يف 

فرة االنتقاالت الشتوية املاضية.

اإلكوادوري إينير فالنسيا. ■ من المصدر 

اإلكوادوري فالنسيا والغيني 
سوما على رادار شباب األهلي

 عن 
ً
إسالم خان يرحل رسميا

العين.. ويحلم بـ »الليغا«
معاذ كمبال ■ العين

أعــلــن العـــب خــط وســـط فــريــق الــعــني، 
الـــــدويل الــكــازاخــســتــاين بـــايـــرزان إســـام 
خـــــــــــــــان، رحــــــيــــــلــــــه رســـــــمـــــــيـــــــاً عـــــــــن صـــــفـــــوف 
»الزعيم« مع نهاية عقده، ورغبته يف 
خوض تجربة جديدة، مشرياً إىل أنه 
يــأمــل الــحــصــول عــى فــرصــة اللعب يف 
الـــــــــــــدوري اإلســـــــبـــــــاين الــــــــــذي يــــعــــد حــلــمــه 
ــــغــــــر، وأنـــــــــــه لـــــــم يـــفـــقـــد  ــــنـــــذ الــــــصــ األول مـ
األمــــــــــــــــــــــل يف االلــــــــــــتــــــــــــحــــــــــــاق بـــــــــــأحـــــــــــد أنـــــــــديـــــــــة 
»الليغا«، مؤكداً يف الوقت نفسه أنه 
ســــيــــكــــشــــف عـــــــن وجـــــهـــــتـــــه الـــــرســـــمـــــيـــــة يف 

األيام املقبلة.
وقال يف مقابلة مع صحيفة »برو 
ســــــبــــــورت« الــــكــــازاخــــســــتــــانــــيــــة، أول مــن 
أمس، إنه وبعد انتشار وباء فريوس 
كـــــورونـــــا عــــــاد إىل كــــازاخــــســــتــــان، وكـــــان 
عــقــده مــع فــريــق الــعــني اليـــزال ســاريــاً، 
وأضاف: »عقدي انتهى اآلن بالفعل، 
كــــل الــــخــــيــــارات حـــالـــيـــاً مـــتـــاحـــة أمـــامـــي، 
وقــــــــــــريــــــــــــبــــــــــــاً ســـــــــأكـــــــــشـــــــــف الــــــــــوجــــــــــهــــــــــة الـــــــتـــــــي 

سأنتقل إليها«.
وأضــــــــــــــاف أن حـــــلـــــم الـــــــــوصـــــــــول إىل 
الدوري اإلسباين اليزال يراوده، وأنه 
واثق بأن حلمه أصبح قاب قوسني أو 
أدىن من الحقيقة. وقال: »هذا حلمي 
ــــيـــــا،  ــــبـــــانـ الـــــكـــــبـــــري أن أكــــــــــــون العـــــــبـــــــاً يف إسـ
أســـــلـــــوب كــــــرة الـــــقـــــدم هــــنــــاك رائـــــــــع، أنــــا 
عاشق للنجم أندريس إنييستا، وهو 
قدويت يف املاعب، وأتمنى أن أحصل 

عى فرصة الوصول إىل هناك«.
وفــــــيــــــمــــــا إذا كــــــــــــان لــــــــديــــــــه بــــالــــفــــعــــل 
عــــــــرض مــــــن أحــــــــد األنـــــــديـــــــة اإلســــبــــانــــيــــة، 
قال إسام خان: »بكل صراحة حلمي 
ــــعــــــب هــــــــنــــــــاك، وهـــــــــــو أمـــــــــــر لـــيـــس  ــــلــ هــــــــو الــ

ببعيد، والحياة مليئة باملفاجآت«.
وانتهى عقد إسام خان يف األول 
ــــيـــــو الــــــــجــــــــاري، بـــــعـــــد أن خـــــاض  ــــــن يـــــولـ مـ
فــقــط 10 مــبــاريــات مــع فــريــق الــعــني يف 
ــــيـــــس  دوري أبـــــــــطـــــــــال آســــــــيــــــــا وكـــــــــــــــأس رئـ
الــــــــــدولــــــــــة ودوري الـــــخـــــلـــــيـــــج الــــــعــــــربــــــي، 

ــــنـــــع ثـــاثـــة  ــــاً واحــــــــــــــداً، وصـ وســـــجـــــل هــــــدفــ
أهداف.

وال يــــــــــعــــــــــد رحــــــــــــيــــــــــــل إســــــــــــــــــــــــام خــــــــــان 
مـــفـــاجـــئـــاً، خـــصـــوصـــاً أن عــضــو مجلس 
إدارة شركة نادي العني لكرة القدم، 
مـــاجـــد الـــعـــويـــس، كــــان قـــد ذكــــر مطلع 
الــشــهــر املـــايض لــقــنــاة الــعــني أن الــيــابــاين 
تـــســـوكـــاســـا شـــيـــوتـــاين، والـــتـــوغـــويل البـــا 
كــــــودجــــــو، بــــاقــــيــــان يف قــــائــــمــــة الــــفــــريــــق، 
وأنه يف حال عدم استمرار إسام خان 

سيتم التعاقد مع العب يف وسط.
ــــائـــــد املـــنـــتـــخـــب  ــــيـــــل قـ وســـيـــســـمـــح رحـ
الـــــــكـــــــازاخـــــــســـــــتـــــــاين إســــــــــــــام خـــــــــــان لـــلـــجـــنـــة 
الفنية لنادي العني بالبحث عن العب 
ــــفــــــات أفـــــــضـــــــل، لـــــحـــــل الــــــصــــــداع  ــــمــــــواصــ بــ
ــــانـــــع ألــــعــــاب  املــــســــتــــمــــر بـــــعـــــدم وجـــــــــود صـ
رئيس يف الفريق، والذي جعل املدرب 
الــرتــغــايل، بــيــيــدرو إيــمــانــويــل، يف أكــر 
من مباراة، يعتمد بشكل رئيس عى 
تحركات الجبهة اليمنى التي يقودها 
الدويل بندر األحبابي من أجل صناعة 

الفرص. 

الغيني سيدوبا سوما. ■ من المصدر

فالنسيا أحرز جميع أهداف 
المنتخب اإلكوادوري في 

مونديال البرازيل.

النجم اإلكوادوري لعب 
في الدوري اإلنجليزي مع 

وست هام وإيفرتون.

العب العين الدولي 
الكازاخستاني إسالم 

خان. ■ من المصدر

مباريات فقط خاضها 
إسالم خان مع العين 
 وصنع 

ً
 واحدا

ً
سجل هدفا

ثالثة.
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اختيار الكولومبي بينتو لقيادة الجهاز الفني لألبيض اإلمارايت، 
جاء بعد سلسلة من املشاورات واملفاضلة بني العديد من 

األسماء. وهذا جاء بناًء عىل ما يحمله من سجل تدريبي حافل، 
ومعايري وجد فريق التعاقد أنها األنسب لوضعية املنتخب 

واألقرب لقدرات العبينا، بحيث يمكنها التناغم مع متطلبات 
املرحلة التي يتطلع فيها املعنيون إىل إحداث تغيري وتطوير 

النتشال املنتخب، بعد فرتٍة من الرتاجع واالنحسار عىل مستوى 
األداء والنتائج. 

الشك يف أن اختيار بينتو كان مفاجئًا للساحة، بحكم أنه لم 
يكن مطروحًا بني األسماء املقرتحة، مثلما كان أيضًا مشاعًا حول 

التعاقد مع أحد القريبني املطلعني عىل تفاصيل الدوري، 
وامللمني بشؤون وشجون األندية، لكن البوصلة اتجهت بعيداً 

إىل القارة الالتينية، لتستقر بالقرار بعد دراسة وتقييم لألسماء 
التي ُوجد األنسب منها الكولومبي، لإلشراف عىل هذه الفرتة، 

ومنها دخول تجربة جديدة لعلها تؤيت الثمار املفقودة، وتحقق 
األحالم املنشودة. 

ولعل التصفيات اآلسيوية القريبة ستكون محطة الظهور 
األوىل للمدرب، رغم أنها بمثابة سالح ذي حدين، يف حال 

النجاح أو اإلخفاق، كونها نقطة االنطالقة التي ُيفرتض أن تحدد 
الشكل والهوية ملسرية املستقبل القادمة. وحسب العرف، فإن 

االنطباع يأيت من الرؤية األوىل، وبالتايل ستكون تحركاته 
وخياراته للعناصر محط أنظار ومتابعة من الجماهري، التي 

ترتقب التغيري، مثلما وعد االتحاد والقائمون عليه.
بغض النظر عن هوية املدرب ودواعي اختياره، األمر صار 

نافذاً بل أصبح واقعًا جديداً، وجب التعامل معه بروح التعاون 
والعمل املشرتك بني أطراف اللعبة، بتقديم الدعم من خالل 

أدوارهم املختلفة يف حلقة النجاح املطلوبة. 
ما يهم الساحة هو املخرجات املتوقعة من أداٍء ونتيجٍة تقفز 

بنا درجة، يك نصل للنقلة التي نبحث عنها منذ سنني، 
فاملسؤولية مشرتكة ويتقاسمها أركان املنتخب الثالثة، إذ أصبح 
لزامًا خلع الثوب القديم، ومسح بقعة السواد من صفحة املايض 

بكل تفاصيلها، فاملرحلة القادمة فيها من التحديات ما يضع 
الجميع يف موضع الجدية واملسؤولية، من أجل انطالقة حقيقية 

للمستهدفات املرجوة. 
لذا لم تعد هناك مساحة للعذر أو التسويف، ومتى ما 
تجردت القناعة من مفاهيمها القديمة، وتصافت مع ذاتها، 

عندها ستنتهي ما ُتعرف بسياحة املنتخب، وحينها أيضًا سيعتذر 
من ال يجد نفسه قادراً، وسيبقى بمكانه من ال يرى املنتخب 

طموحًا، فالرحلة طويلة ومشوارها صعب، لكن عنصر نجاحها 
لن تقوم له قائمة دون رغبة فعلية وإرادة حقيقية.

الكولومبي بينتو

Twitter: @Yousif_alahmed

ملح وسكر

يوسف األحمد

سلطان بن 
 
ً
شخبوط نائبا

لرئيس االتحاد 
الدولي للرياضات 

اإللكترونية

انتخب الشيخ سلطان بن خليفة بن 
شــخــبــوط آل نـــهـــيـــان، رئـــيـــس جــمــعــيــة 
اإلمـــــــــــــــــارات لـــــلـــــريـــــاضـــــات اإللـــــكـــــرونـــــيـــــة، 
نــائــبــاً لــرئــيــس االتــحــاد الـــدويل للعبة، 
وذلك بعد استقالة الرئيس السابق 
الـــــــجـــــــنـــــــوب إفـــــــريـــــــقـــــــي كـــــــولـــــــن وبــــــســــــر، 
وانــــتــــخــــاب األمــــــــريك فــــــاد مــاريــنــســكــو 
رئــــيــــســــاً لــــاتــــحــــاد الـــــــــدويل. وأفــــــــاد بـــيـــان 
صــــــــــــــحــــــــــــــايف لــــــــلــــــــجــــــــمــــــــعــــــــيــــــــة بـــــــــــــــــــــــأن مــــــمــــــثــــــل 
اإلمــارات، الشيخ سلطان بن خليفة 
ــــيـــــان، فــــــــاز بـــأعـــى  ــــهـ بــــــن شــــخــــبــــوط آل نـ
عـــــــــــدد مــــــــن األصــــــــــــــــــوات يف اجـــــتـــــمـــــاعـــــات 

االتحاد الــدويل، ليصبح أول إمارايت 
يفوز بعضوية مجلس إدارة اتحادين 
دولين يف رياضتن مختلفتن، هما 

الرياضات اإللكرونية والشطرنج.
وأكــد الشيخ سلطان بــن خليفة 
بــــــــــن شـــــــخـــــــبـــــــوط آل نـــــــهـــــــيـــــــان أن الـــــــفـــــــوز 
اعــــــــــــــراف عــــــاملــــــي بـــــمـــــكـــــانـــــة اإلمــــــــــــــــــارات يف 
مـــــجـــــال الــــــريــــــاضــــــات اإللــــــكــــــرونــــــيــــــة، مـــا 
جعلها تتبوأ مكانة كبرة بن الدول 
املهتمة بهذه الرياضات، خصوصاً أن 
اإلمارات كانت من أوىل دول الشرق 
األوســـــط الــتــي تــبــنــت فــكــرة الــريــاضــات 

اإللكرونية، والتي أصبحت واسعة 
االنــــــــــتــــــــــشــــــــــار يف الــــــــــســــــــــنــــــــــوات األخــــــــــــــــــرة، 
وبـــــــدأت تـــحـــظـــى بـــــاعـــــراف مـــتـــزايـــد مــن 
أكــــــــــر مــــــــن 80 دولــــــــــــة حــــــــــول الـــــعـــــالـــــم. 
ــــبـــــر، الــــــــــذي تـــولـــيـــه  ــــكـ وثـــــمـــــن الــــــدعــــــم الـ
ــــيـــــدة لـــنـــشـــر الــــريــــاضــــات  ــــيـــــادة الـــــرشـ الـــــقـ
اإللــكــرونــيــة يف اإلمـــــارات، ودعـــم كل 
ما يصب يف مصلحة الشباب وتنمية 

قدراتهم.  
أبوظبي ■ اإلمارات اليوم

أكد األمن العام التحاد السباحة، 
عبدالله الوهيبي، أن مجلس إدارة 
اتـــحـــاد الــســبــاحــة قــــرر إيـــقـــاف تــدريــب 
املــــــنــــــتــــــخــــــبــــــات الــــــــتــــــــي تــــــــقــــــــام يف شـــــاطـــــئ 
املمزر، وذلك بسبب عدم وجود أي 
اســتــحــقــاقــات حــتــى ديــســمــر املــقــبــل. 
وقـــال الــوهــيــبــي، يف تــصــريــح صحايف 
بــعــد اجــتــمــاع مــجــلــس إدارة االتــحــاد 
عــــــــــــن ُبــــــــــــــْعــــــــــــــد، أول مــــــــــــن أمــــــــــــــــــــس، إن 
االتـــــــــــــــــحـــــــــــــــــاد يـــــــــفـــــــــضـــــــــل تــــــــــــــــــــرك مـــــــســـــــاحـــــــة 
لــلــســبــاحــن، لــلــتــدرب مــع أنــديــتــهــم، 

حتى موعد البطوالت القادمة.
يذكر أن االجتماع شهد تحديد 
موعد اجتماع الجمعية العمومية 

غــــــر الــــــعــــــاديــــــة، الـــــتـــــي مــــــن املــــــقــــــرر أن 
ــــيــــــع، أي يف  ــــابــ تـــــكـــــون بــــعــــد ثـــــاثـــــة أســ
مــطــلــع أغــســطــس املــقــبــل، وخــالــهــا 
ســيــتــم تــشــكــيــل لــجــنــة االنـــتـــخـــابـــات، 
ــــا أخـــــــــــــرى مــــهــــمــــة.  ــــايــ ــــة قــــــضــ ــــاقــــــشــ ــنــ ــ ومــ
ــــال  وأضــــــــــــــــاف الــــــوهــــــيــــــبــــــي: ســـــيـــــتـــــم خــ
اجــــتــــمــــاع الـــجـــمـــعـــيـــة الـــعـــمـــومـــيـــة غــر 
الــعــاديــة مناقشة عــدد مــن األمـــور، 
مــنــهــا اعـــتـــمـــاد تـــوقـــيـــت االنـــتـــخـــابـــات، 
ــــنـــــة الــــــتــــــي ســــتــــشــــرف  ــــلـــــجـ ــــيـــــل الـ وتـــــشـــــكـ
عــلــيــهــا، كــمــا طــالــبــت بــعــض األنــديــة 
بمناقشة عــدد مــن البنود الخاصة 
بـــالـــوزن الــتــصــويــتــي، واعــتــمــاد نظام 
ــــائـــــمـــــة، وعــــــــــدد مــــــن األمـــــــــــور الـــتـــي  ــــقـ الـ
ــــا، خـــــــال  ــ ــــهـ ــ ــيـ ــ ــ ــلـ ــ ــ ســــــيــــــتــــــم االعــــــــــتــــــــــمــــــــــاد عـ

الفرة املقبلة.

اتحاد السباحة يوقف تدريب المنتخبات 
لـ »غياب البطوالت«

محمد أبوإسماعيل ■ دبي

أحــــــــــــرز نــــــــــــادي مــــلــــيــــحــــة نـــــتـــــائـــــج مــــمــــيــــزة، 
خـــــــــــــــــــال املـــــــــــــشـــــــــــــاركـــــــــــــة األخــــــــــــــــــــــــــــرة بـــــــنـــــــظـــــــام 
االتــصــال املـــريئ عــن ُبــْعــد، يف بــطــوالت 
دولــيــة للشطرنج، جــرى تنظيمها يف 

الفرة املاضية.
وقـــــــال الــــــنــــــادي، يف بــــيــــان صــــحــــايف، إن 
نــــــجــــــمــــــه أحــــــــمــــــــد الــــــــصــــــــبــــــــاغ كـــــــــــــان األكــــــــــر 
ــــيـــــزاً، بــــعــــد أن حــــقــــق ملـــلـــيـــحـــة مــــراكــــز  تـــــمـ
مــــتــــقــــدمــــة يف ثــــــــاث بــــــطــــــوالت دولـــــيـــــة، 
حيث كان التميز بنيله املركز األول يف 
بطولة الفجرة الدولية االفراضية، 
بجانب الــفــوز بــاملــركــز األول يف بطولة 
لــــــــــ»الـــــــــشـــــــــطـــــــــرنـــــــــج  خـــــــــــــورفـــــــــــــكـــــــــــــان األوىل 
االفــــرايض«، وأيــضــاً نيل املــركــز الرابع 
يف بطولة العرب تحت ثماين سنوات. 
وظهر الاعب أحمد الصباغ متفوقاً، 
بمشاركة عدد من الاعبن اآلخرين. 
وأشـــــــــــــــــــــــــاد عـــــــــضـــــــــو مــــــــجــــــــلــــــــس إدارة 
الـــــــــــــــــنـــــــــــــــــادي، رئـــــــــــيـــــــــــس لــــــــجــــــــنــــــــة األلـــــــــــعـــــــــــاب 

ــــفــــــرديــــــة ورعـــــــايـــــــة املــــــوهــــــوبــــــن، ســـالـــم  الــ
راشــــــــــد الــــكــــتــــبــــي، بـــــــ»الــــــاعــــــب املـــــوهـــــوب 
أحمد الصباغ، وما حققه من نتائج، 
خـــــــــــــال تـــــمـــــثـــــيـــــل الـــــــــــنـــــــــــادي يف بـــــــطـــــــوالت 

الــشــطــرنــج، والــتــي أجــريــت عــن ُبــْعــد، 
خـــــــــــــال الـــــــــــفـــــــــــرات الـــــــســـــــابـــــــقـــــــة، بــــســــبــــب 

جائحة )كورونا(«.
وقـــــــــــــــــــــــــال الـــــــــــكـــــــــــتـــــــــــبـــــــــــي، يف تـــــــصـــــــريـــــــح 

صــــــــــحــــــــــايف، إن »اســــــــراتــــــــيــــــــجــــــــيــــــــة نــــــــــادي 
مليحة، التي أقرها مجلس اإلدارة، 
بــــرئــــاســــة مـــحـــمـــد الـــــخـــــاصـــــوين، رئـــيـــس 
مــجــلــس اإلدارة، شــجــعــت عـــى دعــم 
العــــبــــي الـــــنـــــادي لـــلـــمـــشـــاركـــة بــمــخــتــلــف 
الـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــوالت، الســـــــــــــيـــــــــــــمـــــــــــــا بـــــــــــــطـــــــــــــوالت 
ــــتـــــي جـــــــرى تـــنـــفـــيـــذهـــا عــن  الــــشــــطــــرنــــج الـ
ُبْعد، باستخدام التقنيات الحديثة. 
وأشــــار إىل أن الـــنـــادي شــــارك باعبيه 
يف عـــــــــــــــدد مــــــــــــن الــــــــــبــــــــــطــــــــــوالت الــــــــدولــــــــيــــــــة 
واملــحــلــيــة لــلــشــطــرنــج، شــمــلــت بطولة 
أبــــوظــــبــــي الــــدولــــيــــة )خـــلـــيـــك بـــالـــبـــيـــت(، 
وبــــــطــــــولــــــة زايـــــــــــــد الـــــــدولـــــــيـــــــة لــــلــــشــــطــــرنــــج 
االفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرايض، وبــــــــــــــــــطــــــــــــــــــولــــــــــــــــــة اتـــــــــــــــحـــــــــــــــاد 
الشطرنج، وبطولة الشارقة الدولية 
)رمـــــضـــــان 2020(، وبـــطـــولـــة أبـــوظـــبـــي 
الــــدولــــيــــة، وبـــطـــولـــة الــــعــــرب املــفــتــوحــة 

للشطرنج الخاطف. 
الشارقة ■ اإلمارات اليوم

نادي مليحة يحقق 3 مراكز متقدمة 
في بطوالت دولية للشطرنج

نادي مليحة تفوق في البطوالت »االفتراضية« األخيرة. À  من المصدر

ــــبــــــي الــــــريــــــايض  ــــهــــــرجــــــان أبــــــوظــ ــــلـــــق مــ انـــــطـ
الصيفي 2020، يف األول من الشهر 
الـــــجـــــاري، ويـــنـــظـــمـــه مـــجـــلـــس أبـــوظـــبـــي 
ــــار: »لــــيــــاقــــتــــك يف  ــــعــ ــــــايض تــــحــــت شــ ــــريـ ــ الـ
أبوظبي«، ومن املقرر أن يستمر حتى 
نهاية شهر أغسطس املقبل. وكشف 
املـــــــــــديـــــــــــر الـــــــتـــــــنـــــــفـــــــيـــــــذي لـــــــــــنـــــــــــادي أبــــــوظــــــبــــــي 
لــــــــــــــلــــــــــــــدراجــــــــــــــات الـــــــــــهـــــــــــوائـــــــــــيـــــــــــة، الــــــــنــــــــخــــــــرة 
الــــــخــــــيــــــيــــــي، أن الــــــــــنــــــــــادي قــــــــــــرر تـــنـــظـــيـــم 
مسرة أسبوعية للدراجات الهوائية 
مــــســــاء كـــــل يــــــوم إثـــــنـــــن، وطــــيــــلــــة فــــرة 
ــــبــــــة،  ــــوثــ ــــبـــــة الــ ــلـ ــ املـــــــهـــــــرجـــــــان بـــــمـــــضـــــمـــــار حـ
حـــيـــث كـــانـــت الـــبـــدايـــة اإلثــــنــــن املـــــايض، 
ــــاركــــــة كــــــبــــــرة مـــــــن قـــبـــل  وشـــــــهـــــــدت مــــــشــ
ــــة عـــــــى مــــســــتــــوى  ــيــ ــ ــــاضــ ــــريــ الـــــــقـــــــيـــــــادات الــ
اإلمــــــــــــــارة، بــــجــــانــــب مــــــســــــؤويل مــجــلــس 
أبوظبي، ومنهم األمن العام عارف 

العواين، وعدد كبر من املشاركن.
وقــال الخييي يف تصريح صــحــايف أن 
»النادي وفر كافة متطلبات املشاركة 
اإليــــــــجــــــــابــــــــيــــــــة الـــــــنـــــــاجـــــــحـــــــة الـــــــــتـــــــــي تــــحــــقــــق 
ــــهــــــدف املـــــنـــــشـــــود، ورصـــــــــد مـــجـــمـــوعـــة  الــ
مـــن الـــجـــوائـــز، والـــهـــدايـــا  التشجيعية 
ــــانــــــب جــــــوائــــــز  ــــزيــــــن، بــــــجــ ــــائــ ــــفــ ــــلــ املــــــمــــــيــــــزة لــ
ــــتــــــم إجــــــــــــــــراء الــــســــحــــب  أخـــــــــــــرى ســـــــــــوف يــ
عــلــيــهــا، مــنــهــا )ســـاعـــة أبــــــل(، قــمــصــان 

وقبعات«. 
يـــــذكـــــر أن املـــــهـــــرجـــــان يـــتـــضـــمـــن 13 
فــعــالــيــة، إىل جـــانـــب أنــشــطــة ريــاضــيــة 
ــــنـــــــس األريض،  ــ ــتـ ــ ــ ــــــة، بـــــيـــــنـــــهـــــا الـ ــــــوعـ ــنـ ــ ــ ــتـ ــ ــ مـ
وتشمل حصصاً تدريبية، وبطوالت 
تــنــافــســيــة تـــقـــام بـــالـــتـــعـــاون مــــع مــديــنــة 
زايــــــد الـــريـــاضـــيـــة، عــــــاوة عــــى أنــشــطــة 
مــــشــــروع املــــــــدارس املــجــتــمــعــيــة، الــــذي 
ــــيـــــة  يـــــــقـــــــام بــــــالــــــتــــــعــــــاون مــــــــع وزارة الـــــربـ

والتعليم.
ويــــــــــمــــــــــثــــــــــل املـــــــــــــهـــــــــــــرجـــــــــــــان بـــــــــرنـــــــــامـــــــــجـــــــــاً 
مـــتـــكـــامـــاً لــــأســــرة، يــســتــهــدف الــطــلــبــة 
وأولياء األمور وكبار السن، ويشمل 
20 منصة تفاعلية وبــرامــج وأنشطة 

متنوعة ومبادرات توعوية وصحية، 
مـــن بــيــنــهــا »وزنـــــك صـــحـــي«، و»تــــدرب 
مـــــــــــــــع نـــــــــــــــجـــــــــــــــم«، ويــــــــــشــــــــــمــــــــــل تــــــــــدريــــــــــبــــــــــات 
لــــلــــجــــوجــــيــــتــــســــو تـــــــقـــــــام بــــــالــــــتــــــعــــــاون مـــع 
اتـــــــــــحـــــــــــاد الـــــــجـــــــوجـــــــيـــــــتـــــــســـــــو، مـــــــــــن خــــــــال 
مــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــاركــــــــــــــــــــة نـــــــــــــــخـــــــــــــــبـــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــــن العـــــــــــــبـــــــــــــي 
الـــــــجـــــــوجـــــــيـــــــتـــــــســـــــو يف تــــــــقــــــــديــــــــم حــــصــــص 
ــــيـــــة  ــــلـ ــــفـــــاعـ ــــتـ تـــــــدريـــــــبـــــــيـــــــة عــــــــــر املــــــــنــــــــصــــــــات الـ
ملجلس أبــوظــبــي الـــريـــايض، بــالــتــعــاون 

مع دائرة التعليم واملعرفة.
وتقام حصص تدريبية يف رياضة 
الـــــــــكـــــــــريـــــــــكـــــــــت، بـــــــــالـــــــــتـــــــــعـــــــــاون مــــــــــــع نــــــــــــادي 

أبوظبي للكريكت، إىل جانب أنشطة 
أنـــــديـــــة الـــلـــيـــاقـــة الــــبــــدنــــيــــة، والـــــعـــــروض 
الـــكـــبـــرة املـــقـــدمـــة لـــفـــئـــات املــجــتــمــع مــن 
قــــبــــل نــــــــادي ضــــبــــاط الــــــقــــــوات املـــســـلـــحـــة 
عـــــــــــــى املـــــــــــــاعـــــــــــــب واملـــــــــــســـــــــــبـــــــــــح والـــــــــــــنـــــــــــــادي 
الـــصـــحـــي، عـــــاوة عـــى عـــــروض نــاديــي 
أبــــــــــــوظــــــــــــبــــــــــــي والــــــــــــــــــعــــــــــــــــــن، لـــــــــلـــــــــســـــــــيـــــــــدات، 
وفــرونــت اليــن لــلــريــاضــة، ويس هوك 
للرياضات املائية، واملغامرات وياس 
للدراجات، إضافة إىل نادي أبوظبي 
للكريكت. وتتضمن أجندة املهرجان، 
كــــــــــذلــــــــــك، حـــــــصـــــــصـــــــاً تـــــــدريـــــــبـــــــيـــــــة لـــــفـــــريـــــق 

أبــــــــــــوظــــــــــــبــــــــــــي لـــــــــــلـــــــــــجـــــــــــري بـــــــــمـــــــــديـــــــــنـــــــــة زايــــــــــــــــد 
ــــإشــــــراف املـــــــــدرب يـــوســـف  الــــريــــاضــــيــــة، بــ
رشـــــــــــدي. وتــــشــــمــــل أنــــشــــطــــة املــــهــــرجــــان 
فـــعـــالـــيـــات ريــــاضــــيــــة خــــاصــــة بـــأصـــحـــاب 
الـــــــهـــــــمـــــــم، بـــــــالـــــــتـــــــعـــــــاون مـــــــــع األوملـــــــبـــــــيـــــــاد 
الـــــــــــخـــــــــــاص، ومـــــــؤســـــــســـــــة زايـــــــــــــــد الــــعــــلــــيــــا 
ألصـــــــــحـــــــــاب الـــــــهـــــــمـــــــم، يف حـــــــــن يــــنــــظــــم 
ــــادي أبـــوظـــبـــي لـــلـــريـــاضـــات الــشــراعــيــة  نــ
واليخوت سباقاً للقوارب الشراعية، 
إىل جانب حصص تدريبية يف الشراع 

الحديث.
وتــــقــــام فـــعـــالـــيـــات املــــهــــرجــــان وفـــق 
ضوابط وإجراءات احرازية، وتدابر 
وقــائــيــة ضــد فــــروس كـــورونـــا، تعمل 
عــــــى تـــطـــبـــيـــق أعــــــــى مــــعــــايــــر الــــســــامــــة 
والــــــــــــــــصــــــــــــــــحــــــــــــــــة يف جـــــــــــمـــــــــــيـــــــــــع املـــــــــــنـــــــــــشـــــــــــآت 

الرياضية، ومواقع الفعاليات.
أبوظبي ■ اإلمارات اليوم

تقام كل يوم إثنين حتى نهاية أغسطس

مسيرة أسبوعية للدراجات تعزز فعاليات 
»مهرجان أبوظبي الصيفي«

قيادات رياضية عدة شاركت في مسيرة اإلثنين الماضي. ■ من المصدر

أنشطة المهرجان تشمل فعاليات رياضية خاصة بأصحاب 
الهمم، بالتعاون مع األولمبياد الخاص، ومؤسسة زايد 

العليا ألصحاب الهمم.
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 على أتاالنتا الفريق المتخصص في إسقاط »الكبار«
ً
يحل ضيفا

يوفنتوس في مباراة المصير أمام »الحصان األسود« 
في إيطاليا اليوم

يــــــــجــــــــد يـــــــــوفـــــــــنـــــــــتـــــــــوس، حــــــــــامــــــــــل الـــــلـــــقـــــب 
للدوري اإليطايل لكرة القدم »سريي 
أ«، نفسه اليوم أمام مباراة مصريية 
أمــــــــــــــام أحــــــــــــد أقــــــــــــــوى فــــــــــــرق إيــــــطــــــالــــــيــــــا يف 
املــــــوســــــم الــــــــراهــــــــن، وذلـــــــــك حــــــن يــحــل 
ضــيــفــاً عــى أتــاالنــتــا يف املــرحــلــة الثانية 
والــــــــــثــــــــــاثــــــــــن. وبــــــــعــــــــد ثـــــــــــــاث مـــــــبـــــــاريـــــــات 
هجومية رائعة ضد ليتيش )4-صفر( 
وجنوى )3-1( وجــاره تورينو )1-4(، 
ــــــد فــــــــريــــــــق املــــــــــــــــــدرب مـــــاوريـــــتـــــســـــيـــــو  ــــقـ ــ ــتـ ــ ــ اعـ
ســــــاري أنـــــه يف طـــريـــقـــه لــتــحــقــيــق فــــوزه 
الــــثــــامــــن تــــوالــــيــــاً بـــعـــد تـــقـــدمـــه الـــثـــاثـــاء 
عى مضيفه ميان بثنائية الفرنيس 
أدريـــــان رابـــيـــو والـــرتـــغـــايل كريستيانو 

رونالدو.
لـــكـــن املـــضـــيـــف الــــلــــومــــبــــاردي قــلــب 
ـــــاز  ــــمــــــاق تـــــوريـــــنـــــو وفــ ـــــى عــ الــــــطــــــاولــــــة عــ
عــــــلــــــيــــــه 4-2. ويــــــــتــــــــصــــــــدر الــــــــــيــــــــــويف بـــــــــــ75 
نـــــــقـــــــطـــــــة، وبــــــــــــفــــــــــــارق ســـــــبـــــــع نـــــــــقـــــــــاط عــــن 
ــــو الـــــــــثـــــــــاين، وتـــــــســـــــع نـــــــقـــــــاط عـــن  ــــيــ التــــــســ
أتـــــاالنـــــتـــــا الـــــثـــــالـــــث، وذلـــــــــك قــــبــــل خـــتـــام 
ــــقـــــة بــــســــبــــع جـــــــــــــوالت، ســـتـــكـــون  ــــابـ املـــــسـ
ــــيـــــويف مــــــفــــــرق طـــــرق  ــلـ ــ مــــــــبــــــــاراة الـــــــيـــــــوم لـ
حقيقياً، إمــا الــهــروب بــالــصــدارة، أو 

دخول دوامة الحسابات.
وتأيت خسارة اليويف أمام ميان 
يف مــــــرحــــــلــــــة حـــــــاســـــــمـــــــة، الســــــيــــــمــــــا أنــــــه 
ــــتـــــار  ــــهـــــات صـــعـــبـــة يف األمـ مـــــدعـــــو ملـــــواجـ
ــــــذي  ــــد أتــــــاالنــــــتــــــا الـ ــ األخــــــــــــــرية، أّولــــــــهــــــــا ضـ
ــــتــــــر صــــــــاحــــــــب أفــــــــضــــــــل عــــــــــــــــروض يف  ــــعــ يــ
الـــــدوري هـــذا املـــوســـم، ثـــم التــســيــو يف 
املـــــــرحـــــــلـــــــة الــــــــرابــــــــعــــــــة والــــــــثــــــــاثــــــــن وجـــــــــار 

األخري روما يف املرحلة الختامية.
ــــتـــــوس إىل املــــرحــــلــــة  ــــنـ ويــــــصــــــل يـــــوفـ
ــــتـــــاســـــع  ــيـــــة حــــــاســــــمــــــاً لــــلــــقــــبــــه الـ ــ ــــامـ ــتـ ــ الـــــخـ
تـــوالـــيـــاً يف حـــــال حـــافـــظ عــــى تـــركـــيـــزه، 
بــحــســب مـــا نــاشــد مـــدربـــه ســــاري بعد 
ــــــان،  ــيـ ــ ــ الــــــــخــــــــســــــــارة املـــــــوجـــــــعـــــــة أمـــــــــــــــام مـ
مضيفاً: »قدمنا ستن دقيقة جيدة، 

كنا مسيطرين عى املباراة، ثم أغمي 
عــــــلــــــيــــــنــــــا )مـــــــــــــجـــــــــــــازيـــــــــــــاً( لـــــــســـــــبـــــــب ال أريــــــــــــد 
الـــخـــوض فــيــه، ألنـــه بــانــتــظــارنــا مــبــاراة 

أخرى بعد أيام معدودة«.
ورأى ســـــــــــاري أن مـــــــا حـــــصـــــل مـــع 
فريقه حصل أيــضــاً مــع فــرق أخــرى، 
السيما التسيو الــذي خسر مباراتيه 
األخـــــريتـــــن وثــــاثــــة مــــن أصـــــل خــمــســة 
ــــنـــــاف الــــــــــــــدوري يف  ــــئـ ــــتـ ــــنـــــذ اسـ خـــــاضـــــهـــــا مـ
مـــــايـــــو بــــعــــد تـــــوقـــــف نــــحــــو ثـــــاثـــــة أشـــهـــر 
بــــســــبــــب فــــــــــريوس كـــــــورونـــــــا املـــســـتـــجـــد، 

مــوضــحــاً »لــقــد حــصــل ذلــــك مـــع فــرق 
أخـــــــــــرى ألنــــــهــــــا فـــــــــرة صــــعــــبــــة بـــالـــنـــســـبـــة 

للجميع، جسدياً وذهنياً«.
وشدد عى انه »يجب املحافظة 
عى رباطة جأشنا«، وهو األمر الذي 
يــــحــــتــــاجــــه حــــــقــــــاً رونـــــــــالـــــــــدو ورفــــــــاقــــــــه يف 
مباراة أتاالنتا الذي يدخل اىل اللقاء 
ــــيـــــة مـــن  ــــاريـــــخـ عـــــــى خــــلــــفــــيــــة ســــلــــســــلــــة تـ
ــــارات املـــتـــتـــالـــيـــة بـــلـــغـــت تــســعــة  ــتــــــصــ ــ االنــ
بـــعـــد فــــــوزه األربـــــعـــــاء عــــى ســمــبــدوريــا 
)2-صـــفـــر(، وعــــدد األهـــــداف املسجلة 

يف موسم واحد )85(. وسبق ألتاالنتا 
أن فــــــــاز عــــــى مـــــيـــــان 5-صـــــــفـــــــر، وعــــى 
رومـــــــــــــا مـــــــرتـــــــن ذهـــــــــابـــــــــاً وإيــــــــــــابــــــــــــاً، وعــــــى 
التسيو تعادل معه ذهاباً وفاز عليه 
إيـــــــــــابـــــــــــاً، واألمــــــــــــــــر نـــــفـــــســـــه مــــــــع نـــــــابـــــــويل، 
وتعادل مع اإلنر 1-1، كما سبق أن 
فــاز عــى يوفنتوس يف الــكــأس، لكنه 
خـــســـر مـــنـــه يف الــــــــــدوري.  وبــــــات فــريــق 
املـــــدرب جــــان بـــيـــريو غــاســبــرييــنــي ثــالــث 
ــــيـــــة  فـــريـــق فـــقـــط يف الــــبــــطــــوالت األوروبـ
الـــــــــخـــــــــمـــــــــس الــــــــــــــكــــــــــــــرى يــــــــــــفــــــــــــوز بـــــجـــــمـــــيـــــع 

مبارياته بعد العودة من التوقف إىل 
جانب بايرن ميونيخ األملاين )9 من 9( 
وريال مدريد اإلسباين )7 من 7(. ويف 
ــــــو وإنــــــــــر  ــيـ ــ ــ ــــــسـ ــــــج التـ ــــائـ ــ ــتـ ــ ــ ظــــــــــل تــــــــــذبــــــــــذب نـ
ميان الذي تعادل يف اثنتن وخسر 
ــــه الـــــــســـــــت بـــعـــد  ــ ــــاتـ ــ ــــاريـ ــ ــبـ ــ ــ واحــــــــــــــــدة مــــــــن مـ
الـــــــــعـــــــــودة، صـــــعـــــد أتــــــاالنــــــتــــــا اىل املـــــركـــــز 
الـــــــثـــــــالـــــــث وقـــــــطـــــــع شـــــــــوطـــــــــاً كـــــــــبـــــــــرياً نـــحـــو 
املــــشــــاركــــة لـــلـــمـــوســـم الــــثــــاين تــــوالــــيــــاً يف 
مــســابــقــة دوري األبــــطــــال الـــتـــي وصــل 
ــــا هــــــــــــذا املـــــــــوســـــــــم اىل الــــــــــــــــــدور ربــــــع  ــــهــ ــــيــ فــ

ــــتـــــه األوىل. ويـــــريـــــد  ــــربـ الــــــنــــــهــــــايئ يف تـــــجـ
مـــــمـــــثـــــل بـــــــرغـــــــامـــــــو مـــــــواصـــــــلـــــــة مــــوســــمــــه 
الــــرائــــع الـــــذي ســيــصــبــح أكــــر روعـــــة يف 
حال نجح يف تحقيق فوزه األول عى 
يـــوفـــنـــتـــوس يف تـــوريـــنـــو مـــنـــذ 8 أكــتــوبــر 
1989 )1-صفر(، ألن ذلك سيجعله 
يحلم بــإحــراز اللقب للمرة األوىل يف 
تاريخه كونه سيصبح عى بعد ست 
نـــــــــــقـــــــــــاط مـــــــــــــن »الـــــــــــســـــــــــيـــــــــــدة الــــــــــعــــــــــجــــــــــوز«. 
وتــفــتــتــح املــرحــلــة الــيــوم بــلــقــاء التسيو 
وضيفه ساسوولو يف مباراة مصريية 
لفريق املدرب إينزاغي الذي يدرك أن 
الخطأ أصــبــح مــمــنــوعــاً، ألن أي تعر 
جــديــد ســيــجــعــلــه مـــهـــدداً حــتــى بــعــدم 
املــــشــــاركــــة يف دوري األبـــــطـــــال املـــوســـم 
ــــتـــــوقـــــف  ــــبــــــل الـ ــــعــــــد أن كـــــــــــان قــ ــــبــــــل بــ ــــقــ املــ
مــرشــحــاً بــقــوة إلزاحــــة يــوفــنــتــوس عن 

الزعامة.
روما ■ أ.ف.ب

رونالدو وزمالؤه في لقاء فاصل اليوم أمام أتاالنتا ولرد االعتبار بعد الخسارة المدوية من ميالن. ■ إي.بي.إيه

حميد نعمان ■ دبي

أســـفـــرت قــرعــة دور ربـــع الــنــهــايئ من 
دوري أبــــــطــــــال أوروبـــــــــــــــا، الـــــتـــــي جــــرت 
أمس يف مقر االتحاد األوروبي لكرة 
ــــيـــــون الــــســــويــــســــريــــة، عــن  الـــــقـــــدم يف نـ
مواجهات قوية محتملة يف دور ربع 
النهايئ، إذ سيواجه الفائز من لقاء 
اإليــــــــــــاب ضـــــمـــــن دور الـــــــــــــ16 بــــــن ريــــــال 
مـــــدريـــــد ومــــانــــشــــســــر ســــيــــتــــي، الـــفـــائـــز 
مــــــــــن لـــــــــقـــــــــاء إيـــــــــــــــــاب آخــــــــــــــر مـــــــــؤجـــــــــل بــــن 
ــــنـــــتـــــوس ولـــــــيـــــــون، و)بـــــرشـــــلـــــونـــــة -  يـــــوفـ
ــــايــــــرن(،  ــبــ ــ ــــــويل( ضــــــد )تــــشــــلــــيس -الــ ــــابـ ــ نـ
بينما تم الحسم يف لقاءين آخرين، 
هـــــمـــــا بــــــــن أتـــــــاالنـــــــتـــــــا اإليـــــــــطـــــــــايل وســــــــان 

جــرمــان الــفــرنــيس، واليــبــزيــغ األملـــاين 
ضد أتلتيكو مدريد اإلسباين.

يذكر أن لقاءات اإلياب املؤجلة 
بسبب فريوس كورونا، منذ مارس 
املايض، تم الحسم فيها رسمياً من 
ــــاد األوروبــــــــــــــي بـــــــأن تـــجـــرى  ــ ــــحـ ــ قــــبــــل االتـ
عــــــى مـــــاعـــــب األنـــــــديـــــــة املـــســـتـــضـــيـــفـــة، 
كما كان مقرراً للقاءات اإلياب عى 
أرضـــهـــا، لــكــن مـــن دون جــمــهــور، إذ 
يستضيف مان سيتي الريال بعد أن 
فــــاز عــلــيــه 2-1 ذهــــابــــاً، بــيــنــمــا تــعــادل 
بــــــــرشــــــــلــــــــونــــــــة يف نـــــــــــابـــــــــــويل 1-1، وفـــــــــــاز 
البايرن عى تشليس يف أرض األخري 
3-0، وخـــــســـــر الــــــيــــــويف مــــــن لـــــيـــــون يف 

فرنسا 0-1.
ــــاريـــــات  ــبـ ــ ومــــــــن املــــــقــــــرر أن تـــــقـــــام املـ
ــــــن دور الـــــــــــــ16 يف الــــســــابــــع  املــــتــــبــــقــــيــــة مـ

والـــــــثـــــــامـــــــن مــــــــن أغــــــســــــطــــــس، عــــــــى أن 
يــقــام ربـــع الــنــهــايئ بــن 12 و15 منه، 

ونــــــصــــــف الـــــنـــــهـــــايئ يف 18 و19 مــــنــــه، 
واملـــــبـــــاراة الــنــهــائــيــة يف 23 أغــســطــس. 
أمـــا بــالــنــســبــة لــقــرعــة نــصــف الــنــهــايئ، 
فسيواجه الفائز من )ريــال مدريد - 
ــــيــــــون(  ــــتــــــوس - لــ ــــنــ مــــــــــان ســــــيــــــتــــــي.. يــــــوفــ
ــــة - نـــــــــابـــــــــويل..  ــ ــــونـ ــ ــلـ ــ ــ ــــــرشـ الـــــــفـــــــائـــــــز مـــــــــن )بـ
الــــــبــــــايــــــرن - تـــــشـــــلـــــيس(. بــــيــــنــــمــــا يـــلـــتـــقـــي 
ــــزيــــــغ مـــع  ــــبــ ــتــــيــــكــــو - اليــ ــلــ ــــائــــــز مـــــــن أتــ ــــفــ الــ

الفائز من سان جرمان - أتاالنتا.
وبــهــذا فــهــنــاك إمــكــانــيــة ملــواجــهــة 
كـــــاســـــيـــــكـــــو رغـــــــــــم أنـــــــهـــــــا مــــســــتــــبــــعــــدة، 
لــكــنــهــا واردة يف حــــال واصـــــل الـــريـــال 

وبرشلونة 
طريقهما إىل نصف النهايئ. 

ومــــــــــــن املـــــــــقـــــــــرر أن تــــــــقــــــــام األدوار 

النهائية ملسابقة يوروبا ليغ يف مدن 
كولن ودويسبورغ وغيلسنكريشن 
ودوســلــدورف األملانية يف الفرة من 

10 إىل 21 أغسطس.
وبــعــد أن أقــيــمــت ســت مــبــاريــات 
مـــــــــــن أصـــــــــــــــل ثــــــــــمــــــــــاين يف ذهــــــــــــــــــاب ثــــمــــن 
الـــــــــنـــــــــهـــــــــايئ، بــــــاســــــتــــــثــــــنــــــاء لــــــــــقــــــــــاءي إنـــــــر 
اإليــــــــــــطــــــــــــايل مــــــــــع خـــــــيـــــــتـــــــايف اإلســــــــــبــــــــــاين، 
ورومـــــــــــــــــــــــــــــا االيـــــــــــــــــطـــــــــــــــــايل مـــــــــــــــع إشــــــبــــــيــــــلــــــيــــــة 
اإلســــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــاين، ســـــــــــتـــــــــــحـــــــــــســـــــــــم هــــــــــــــاتــــــــــــــان 

املواجهتان بلقاء واحد يف أملانيا.
وسُتستكمل البطولتان اعتباراً 
من الدور ربع النهايئ بنظام خروج 
املــغــلــوب بــعــد مــبــاراة واحــــدة وصـــوالً 

إىل املباراة النهائية.

مواجهة متوقعة بين برشلونة والبايرن 
في دور الـ 8 

جدول مواجهات ربع النهائي في دوري أبطال أوروبا. ■ رويترز

»أبطال أوروبا«.. تضع 
اليوفي في طريق سيتي 
أو الريال.. و»كالسيكو« 

محتمل في نصف النهائي
من المقرر أن تقام المباريات المتبقية من دور الـ16 

في السابع والثامن من أغسطس.

■ يوفنتوس - ليون يواجه الفائز من )ريال مدريد - مان سيتي(.
■ برشلونة - نابويل يلتقي )البايرن - تشليس(.

■ سان جرمان - أتاالنتا
■ أتلتيكو مدريد - اليبزيغ

■ الفائز من )ريال مدريد - مان سيتي.. يوفنتوس - ليون( يواجه الفائز
 من  )برشلونة - نابولي.. البايرن - تشلسي(. 

■ الفائز من أتلتيكو - اليبزيغ يواجه الفائز من سان جرمان - أتاالنتا.

قرعة ربع النهائي:

نصف النهائي

جوالت متبقية على ختام 
الموسم اإليطالي الذي 
 في 

ً
 قويا

ً
يشهد صراعا

الصدارة وعلى البطاقات 
األوروبية.

7

أتاالنتا حقق سلسلة 
تاريخية من االنتصارات 

المتتالية بلغت تسعة بعد 
فوزه األربعاء على 
سمبدوريا 2-صفر.
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سكيك
مواعيد 

نّوهت متعاملة مع مركز املزهر الصحي يف دبي 
بالتجاوب السريع مع شكوى تم نشرها يف 

زاوية »سكيك«، بشأن حجز املواعيد الخاصة 
بعيادة األسنان، مشرية إىل أن إضافة خاصية 

التواصل عن طريق الهاتف مع املريض قبل 
ذهابه إىل املركز أسهمت يف الحفاظ عىل وقت 

املرىض وتخفيف العبء عن األطباء.

أسعار
الحظ متسوقون يف أبوظبي تبايناً يف أسعار 
مالبس تحمل عالمات تجارية معروفة، إذ 

وجدوا أنها أقل عند الشراء اإللكرتوين مقارنة 
بأسعارها داخل املحال، متسائلني عن سبب 

هذا االختالف رغم أن السلعة واحدة، والبائع 
واحد.

اختبارات 
اشتىك طلبة يف إمارة الفجرية اختيار إدارات 

عدد من الجامعات وكليات التقنية يوم 
الجمعة إلجراء االختبارات النهائية، مشريين 
إىل أن االختبار عن بعد ال يخّول هذه اإلدارات 

اختيار هذا اليوم إلجراء االختبارات فيه. 

ظهرية 
لفت قراء إىل عدم التزام بعض أصحاب 

املنشآت يف عجمان بقرار توقف العمل خالل 
ساعات الظهرية، خصوصاً مغاسل السيارات 

واملحال باملنطقة الصناعية.

لعب 
يمارس أطفال بأعداد كبرية رياضة كرة القدم 

أسفل املباين السكنية من دون مراعاة 
إلجراءات الوقاية من فريوس كورونا، ما قد 

يعرضهم وأسرهم للعدوى. 

صيانة
تكررت شكوى مستأجرين يف العديد من 

املناطق من تلكؤ مديري العقارات السكنية يف 
صيانة األعطال التي تحدث يف وحداتهم 

السكنية، مفسرين ذلك بأنها محاولة غري 
مباشرة لدفعهم إىل إصالحها بأنفسهم وعدم 

تحميل املالك الكلفة.

سويسرا: سحب 
كمامات ملوثة بفطر 

العفن

ســــــحــــــبــــــت الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــة الــــــســــــويــــــســــــريــــــة 
مـــايـــيـــنـــاً مـــــن الــــكــــمــــامــــات الــــتــــي كـــانـــت 
ضـــمـــن مـــخـــزونـــات قـــديـــمـــة وزعــــــت يف 
ــــنـــــهـــــا  بـــــــــــــدايـــــــــــــة جـــــــــائـــــــــحـــــــــة كـــــــــــــــــورونـــــــــــــــــا، لـــــكـ

تعرضت لإلصابة بفطر العفن.
وقـــــــــالـــــــــت الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــة، أول مــــن 
ــــابـــــقـــــة لـــم  أمـــــــــــس، إن »اخـــــــتـــــــبـــــــارات سـ

ينتج عنها وجود هذا التلوث«.
وأوضــحــت أن النسخ املعطوبة 
بــالــعــفــن تــضــم 13.5 مــلــيــون كــمــامــة 
كـــــــانـــــــت مـــــــعـــــــدة مــــــــن جـــــــانـــــــب االتـــــــحـــــــاد 
الـــــــــــــســـــــــــــويـــــــــــــســـــــــــــري مــــــــــــنــــــــــــذ عـــــــــــــــــــــــام 2007 
استعداداً لقدوم جائحة، وحفظت 
يف صــــيــــدلــــيــــة تــــابــــعــــة لــــلــــجــــيــــش، ولــــم 
تــســتــخــدم حــتــى تــوزيــعــهــا مـــع حــلــول 
»كــــــــــــورونــــــــــــا«. وكــــــــانــــــــت الـــــحـــــكـــــومـــــة قـــد 
وزعـــت هـــذه الــكــمــامــات عــى الــقــطــاع 
الــــــــصــــــــحــــــــي وقــــــــــطــــــــــاعــــــــــات االســــــــتــــــــهــــــــاك 
عــــنــــدمــــا كـــــانـــــت هـــــنـــــاك حـــــاجـــــة مـــاســـة 

للكمامات يف بداية الجائحة.
ولم يتأثر بفطر العفن 18 مليون 
كمامة أخرى سلمت يف أبريل املايض 

إىل املحال التجارية للبيع.
بيرن À د.ب.أ

تحّولت أنثى حمار يف كندا إىل نجمة 
مـــــــــــــــــــــــــــدّرة لــــــــــــــــــأمــــــــــــــــــوال، إذ اســـــــــتـــــــــحـــــــــوذت 
إطــالــتــهــا املــفــاجــئــة خـــال االجــتــمــاعــات 
التي تعقد بالفيديو عرب تطبيق »زوم« 
عى اإلعجاب، وأصبحت »الحمارة« 
وسيلة لتمويل ملجأ لحيوانات املزارع 
تراجعت مداخيله إثر توقف الزيارات 

إليه بسبب جائحة »كوفيد-19«.
ومــــا إن انـــضـــمـــت األتــــــان الـــرمـــاديـــة 
والــبــيــضــاء الــلــون »بــاكــويــت« )الحنطة 
الــــــســــــوداء( إىل اجــــتــــمــــاع افــــــــرايض عــى 
»زوم« بمشاركة عدد من األشخاص 
ــتــــــى َعــــــــَلــــــــت آهـــــــــــــات الــــــحــــــاضــــــريــــــن عـــى  ــ حــ
الـــــــــشـــــــــاشـــــــــة تـــــــــعـــــــــبـــــــــراً عـــــــــــن َتـــــــفـــــــاُجـــــــئـــــــهـــــــم، 

واستحسانهم الفكرة الظريفة. 
ومــــــــــا لـــــبـــــثـــــوا أن انـــــــفـــــــجـــــــروا ضــــحــــكــــاً 
عـــــــــــنـــــــــــدمـــــــــــا قـــــــــــــــــــــال تـــــــــــيـــــــــــم فـــــــــــــــــــــــــــــــورس، أحـــــــــــد 
املـــــتـــــطـــــوعـــــن يف املـــــلـــــجـــــأ »نــــــحــــــن نـــقـــتـــحـــم 
اجتماعكم، أعّرفكم بباكويت، وهي 

مقتحمة اجتماعات شهرة«.

وأوضـــــــــــــح فـــــــــــورس أن »بـــــاكـــــويـــــت« 
تـــنـــضـــّم إىل االجــــتــــمــــاعــــات »بـــطـــلـــب مــن 
الــــــــنــــــــاس«، بـــــهـــــدف »تــــحــــقــــيــــق مــــدخــــول 
مايل«. وأشار إىل أنها »وسيلة لجمع 
ــــار،  ــــقــ ــــة لــــــأبــ ــــذيــ ــــغــ ــتــ ــ ــــوفــــــر الــ ــتــ ــ األمــــــــــــــــــوال لــ
خــــــــال مــــرحــــلــــة جــــائــــحــــة كــــــوفــــــيــــــد-19«. 
وقــبــل بـــدء تــفــّي »كـــورونـــا« يف كــنــدا، 
كــان امللجأ يعتمد لتأمن استمراريته 
عــــى تــــربعــــات زواره، واألنــــشــــطــــة الــتــي 

يستضيفها. 
وأمــــــــــام األزمــــــــــة الــــتــــي كــــانــــت تــــهــــّدد 
اســـــتـــــمـــــراريـــــة املــــلــــجــــأ ســــــرعــــــان مــــــا أدرك 
مــــــــســــــــؤولــــــــوه ضــــــــــــــــــرورة إيـــــــــجـــــــــاد مــــــصــــــادر 

تمويل. 
ويــمــكــن لــلــراغــبــن مـــلء اســتــمــارة 
عــــــــى مـــــــوقـــــــع املــــــلــــــجــــــأ لـــــحـــــجـــــز خــــــدمــــــات 
ــــــدل األتــــعــــاب«  »بـــــاكـــــويـــــت«. وُحـــــــــَدد »بـ
لـــ10 دقائق بـــ75 دوالراً، ولـــ20 دقيقة 

125، ولنصف ساعة 175 دوالراً.
أكسبريدح À أ.ف.ب

تنضّم إلى اجتماعات »زوم« »بطلب من الناس«

»حمارة« تتحول إلى نجمة 
في كندا

»باكويت« أصبحت مدّرة لألموال 
لتوفير التغذية ألبقار الملجأ.  

À أ.ف.ب

sekeek@emaratalyoum.com

يمكن إرسال سكيك على »واتس أب« رقم 

 ٠٥٠٢٢٩٩٥٥١
 بصورة حال توافرها.

ً
مرفقا

نعتذر عن عدم نشر مالحظات القراء
غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

مفاجآت صيف دبي 
تنطلق بأمسية 

مبهرة

بــأمــســيــة افــتــتــاحــيــة ضــمــت مـــزيـــجـــاً من 
الـــــعـــــروض الـــضـــوئـــيـــة عـــــى بــــــرج خليفة 
واأللــــــعــــــاب الــــنــــاريــــة وعـــــــــروض الـــنـــافـــورة 
الراقصة، وظهور شخصية »مدهش« 
بـــحـــلـــتـــه الــــجــــديــــدة،انــــطــــلــــقــــت أول مــن 
أمـــــــــس مـــــفـــــاجـــــآت صــــيــــف دبـــــــــــي، وســــط 
العديد من الفعاليات الرفيهية التي 

تناسب جميع أفراد العائلة. 
وبينما تراقصت نــافــورة دبــي عى 
أنغام أغنية »دبي كوكب آخر« بصوت 
الـــــفـــــنـــــان راشـــــــــــد املـــــــاجـــــــد، اســــتــــمــــتــــع زوار 
الـــــــســـــــاحـــــــة الـــــــخـــــــارجـــــــيـــــــة لــــــــــــ»دبـــــــــــي مـــــــــول« 
بعرض ضويئ مبهر عى برج خليفة، 
شمل عرض فيديو ضوئياً استمر أربع 
دقـــــــائـــــــق، مــــــع الـــــعـــــد الـــــتـــــنـــــازيل النــــطــــاق 
مفاجآت صيف دبي والرسوم املتحركة 
الــــــــافــــــــتــــــــة لـــــــــأنـــــــــظـــــــــار. ورحــــــــــــــــــب الـــــــعـــــــرض 
باملتسوقن واملقيمن والزوار ودعاهم 
الكــــتــــشــــاف املـــــزيـــــد مـــــن املـــــفـــــاجـــــآت، كــمــا 
أرسل رسالة شكر وعرفان من جميع 
ســـكـــان دولــــــة اإلمـــــــــارات إىل األبــــطــــال يف 
ــُتـــتـــم الــعــرض  الـــخـــطـــوط األمــــامــــيــــة. واخـ

ــــاجـــــآت صــــيــــف دبــــي  ــــفـ بــــظــــهــــور شـــــعـــــار مـ
بألوانه املميزة عى أنغام املوسيقى. 

واستكماالً لــأجــواء االحتفالية، 
ظهرت شخصية »مــدهــش« الشهرة 
بــشــكــل جـــديـــد ومـــتـــمـــيـــز، والــشــخــصــيــة 
الـــــجـــــديـــــدة املــــصــــاحــــبــــة لــــــه »دانـــــــــــــة« الـــتـــي 
تظهر للمرة األوىل. وتــوجــت األمسية 
االحتفالية بعرض لألعاب النارية مع 
عــــــــرض لــــلــــنــــافــــورة الـــــراقـــــصـــــة لــلــرحــيــب 
بـــــســـــكـــــان دبـــــــــــي وزوارهــــــــــــــــــــــا لـــيـــســـتـــمـــتـــعـــوا 
بـــــــســـــــبـــــــعـــــــة أســـــــــــابـــــــــــيـــــــــــع مــــــــــــــن الـــــــصـــــــفـــــــقـــــــات 
ــــــة وفـــــعـــــالـــــيـــــات  ــيـ ــ ــ ــــجـ ــ ــــــرويـ والــــــــــــعــــــــــــروض الـ

الرفيه العائلية املتميزة. 
وحــــظــــي املـــتـــســـوقـــون خــــــال الـــيـــوم 
األول مـــن الـــحـــدث بــفــرصــة االســتــفــادة 
من تخفيضات تصل إىل 90% ملدة 12 
ســـــــاعـــــــة حـــــــصـــــــريـــــــاً يف مــــــــــــول اإلمــــــــــــــــــــارات، 
وســـيـــتـــي ســـنـــر مــــــــــردف، وســـيـــتـــي سنر 
ديـــــــــــرة، ومـــــــــاي ســـيـــتـــي ســــنــــر الــــــربشــــــاء، 
وسيتي سنر معيصم، وسيتي سنر 
الــشــنــدغــة.  واحــتــفــلــت وجــهــتــا السيف 
وذا أوتــلــت فيليدج بــانــطــاق مفاجآت 
صيف دبي من خال اإلعان عن عدد 
ــــيـــــة لـــلـــعـــائـــات  مــــــن الـــــــعـــــــروض الـــــرويـــــجـ

واألصدقاء. 
ونـــــــجـــــــحـــــــت الــــــــوجــــــــهــــــــتــــــــان يف رســـــــم 
البسمة عـــى وجــــوه الــــــزوار خــــال أول 
أيــــــــام مــــفــــاجــــآت صـــيـــف دبــــــي مـــــن خـــال 
الــــــــــــعــــــــــــروض الــــــفــــــنــــــيــــــة املـــــــتـــــــجـــــــولـــــــة ورواة 
ــــيــــــة،  ــــقــ ــــيــ الـــــــقـــــــصـــــــص والــــــــــــــعــــــــــــــروض املــــــوســ
بــــاإلضــــافــــة إىل الـــــعـــــروض والــفــعــالــيــات 
االحــتــفــالــيــة األخـــــــرى الـــتـــي تــســتــمــر عى 

مدار سبعة أسابيع. 
دبي À اإلمارات اليوم

النافورة تراقصت على 
أنغام أغنية »دبي كوكب 

آخر«.

شخصية »مدهش« أطلت 
بشكل جديد بصحبة »دانة«.

موسيقى وألعاب نارية ورسالة 
ألبطال الخطوط األمامية

زوار الساحة الخارجية لـ»دبي 
مول« استمتعوا بعروض 

النافورة وبرج خليفة.  
À من المصدر

اليابان و»ناسا« تتعاونان 
إلرسال بشر وروبوتات  

إلى القمر
اتفقت اليابان وإدارة الطران والفضاء 
األمركية »ناسا« أمس، عى التعاون 
بـــــــــــــشـــــــــــــأن مـــــــــحـــــــــطـــــــــة الــــــــــــفــــــــــــضــــــــــــاء الــــــــــدولــــــــــيــــــــــة 
واســــتــــكــــشــــاف ســـطـــح الــــقــــمــــر، والـــعـــمـــل 
مــعــاً إلرســــال بــشــر وروبـــوتـــات يف نهاية 
املــطــاف للقمر. ووقــع املــســؤول اإلداري 
لـــــــــ»نــــــــاســــــــا« جـــــيـــــم بـــــريـــــدنـــــســـــتـــــن، ووزيــــــــــر 
التعليم والــثــقــافــة والــريــاضــة والــعــلــوم 
والـــــــــتـــــــــكـــــــــنـــــــــولـــــــــوجـــــــــيـــــــــا الـــــــــــــيـــــــــــــابـــــــــــــاين كـــــــويـــــــي 
هـــــاجـــــويـــــدا، عـــــى إعــــــــان نـــــوايـــــا مـــشـــرك 
ــــتـــــكـــــشـــــاف املـــــــشـــــــرك، خــــال  بـــــشـــــأن االسـ

اجتماعهما عرب اإلنرنت.
وطــبــقــاً لــإلعــان، يعتزم الجانبان 
الـــــــــــــتـــــــــــــعـــــــــــــاون يف مـــــــــــــــا يــــــــتــــــــعــــــــلــــــــق بـــــــــربنـــــــــامـــــــــج 
»أرتــيــمــيــس« الــتــابــع لــنــاســا، وهــو مهام 

لبعثات مأهولة للقمر.
وقـــــال بــريــدنــســتــن »تـــوقـــيـــع إعـــان 
النوايا يعزز تاريخاً طوياً من التعاون 
الناجح بــن الــواليــات املتحدة واليابان 
يف الـــــــــفـــــــــضـــــــــاء«. وأضـــــــــــــــــاف »نـــــــــقـــــــــدر دعــــــم 
ـــيـــــمـــــيـــــس  الــــــــيــــــــابــــــــان الـــــــــقـــــــــوي لـــــــربنـــــــامـــــــج أرتــ

ونتطلع لتوسيع الشراكة القوية التي 
نتمتع بها يف محطة الفضاء الدولية، 
لــتــصــل إىل املــــدار حـــول الــقــمــر وسطحه 

وما يتجاوز ذلك«.
مــــن جـــانـــبـــه، قـــــال هــــاجــــويــــدا »إنـــهـــا 
خـــطـــوة كـــبـــرة نــحــو أول هـــبـــوط لــيــابــاين 

عى سطح القمر«.
طوكيو À د.ب.أ

 مهام 
ً
التعاون يشمل أيضا

محطة الفضاء الدولية. À أ.ف.ب

7
أسابيع من الصفقات 
والعروض الترويجية 
وفعاليات الترفيه

العائلية. 



اإلعالنات المبوبة

احجز إعالنك مباشـرة عبر 

SMS: 5125SMS: 5071

لإلعالن العادي أرسل
 رسالة نصية على الرقم

لإلعالن الملون أرسل 
رسالة نصية على الرقم

https://shop.emaratalyoum.com/classifieds

اتصاالت - دو »٢٠ درهم« يوم واحداتصاالت - دو »٣٥ درهم« ثالثة أيام

www.emaratalyoum.comالسبت ١١ من يوليو 2020    ١٩ من ذي القعدة ١٤٤١ هـــــ   العدد ٥٣٤٤

راف 4
موديل : 2019 - اللون : أبيض - وكالة الفطيم

مع عقد صيانة - للجادين فقط
)7-10(     0507164666

GTR نيسان نيسمو
موديل : 2017 - اللون : أسود 

قطعت : 19000 كم
)7-10(    971559074004

GMC دينايل
موديل : GCC - 2015 - بيك آب - 6,2  

)7-10(    971559074004

 G63 مرسيدس
موديل : 2014 - اللون : أسود - فل أوبشن

قطعت : 70000 كم
)7-8(     971505058787

تويوتا يارس
موديل : 2011 

السعر : 15000 درهم 
)7-4(    0555577678

رجن سبورت 
موديل : 2014 - نظيف جدا 

اللون : أبيض داخل أحمر 
قطعت : 150000 كم

)6-31(     0501444202

بيع سيارتك 
بأعلى األسعار ، للعرض يف دبي العوير 

إتصل أو إرسل رسالة على ...
)7-8(    971559074004

 Z71 شفروليه تاهو
موديل : 2013 - اللون : أبيض

قطعت : 249000 كم
السعر : 47000 درهم

)6-27(     0501404045

نيسان باترول 
بالتينيوم - موديل : 2020 - رقم 1 

اللون : أبيض داخل كمل - ضمان 5 سنوات
فل أوبشن - من الوكيل - زيرو كيلو مرت

للتواصل عرب الواتس آب على ...
)6-19(     0562209572

 LS430 لكزس
موديل : 2005 - للجادين فقط 

اللون : أبيض داخل أبيض 
قطعت : 370000 كم 
السعر : 30000 درهم

)6-21(     971507873727

 LX570 مطلوب لكزس
موديل : 2014 & 2015

)5-12(    0501222483

لكزس ٥٧٠ 
موديل : 2017 - تشيكات الوكالة 

اللون : أبيض - للجادين فقط
قطعت : 24000 كم 

السعر : 300000 درهم »نهائي«
)6-3(    971504999913

تويوتا سينا
موديل : 2015 - وارد - عائلية - 6 سلندر

اللون : أسود - بابني - كهرباء 
 السعر : 40000 درهم »قابل للتفاوض«

)3-25(    0521502424

صبيح
لتأجري جميع أنواع السيارات 

بعجمان ، الكورنيش
)6-25(    0551414441-067477756

سوبر كار 
لتأجري السيارات ...

)5-22(    0551325550

مطلوب رقم دبي
 B أو A ثالثي ... كود

)7-11(     0505885858

رقم مميز دبي 
 B للبيع ... 2592 كود

 السعر : 35000 درهم »قابل للتفاوض«
واتس آب على ...

)6-25(    0508779762

رقم مميز دبي
J للبيع ... 55556 كود

السعر : 55900 درهم
Dubai9990 : إنستجرام

)7-10(    0553139990

أرقام مميزة
للبيع ... 8X الفئة 5 »أبوظبي« 

للبيع ... 9X كود S »دبي«
للبيع ... 22222 كود I »دبي«

للبيع ... 11111 كود D »دبي«
)6-31(    0555552020

رقم مميز
O للبيع ... 10104 كود
السعر : 10000 درهم

)6-15(    971544398125

أرقام مميزة دبي
للبيع ...

J1419 = 14000 درهم
S1641 = 12800 درهم

L2660 = 12400 درهم
O1923 = 11900 درهم

)6-25(     0508577778

رقم مميز دبي
 A للبيع ... 14434 كود

السعر : 10500 درهم 
)6-18(    0508777839

أرقام مميزة دبي
A للبيع ... كود

40250 = 4800 درهم
88431 = 4500 درهم
73009 = 4600 درهم
28905 = 3000 درهم

)3-15(    971506331342

أرقام مميزة دبي
لديك رقم دبي ترغب يف بيعه ...

إرسل الرقم والسعر علي ...
)3-13(    0553139990

أرقام مميزة دبي
R للبيع ... كود

8534 = 4500 درهم
8259 = 4400 درهم

20404 = 4200 درهم
20909 = 4200 درهم
40909 = 4200 درهم

)3-13(    971502747000

أرقام مميزة دبي
S للبيع ... كود

4533 = 12000 درهم
18218 = 3000 درهم

68689 = 3300 درهم
59696 = 3500 درهم
23500 = 3500 درهم

للمزيد ...
)3-12(    971502747000

رقم مميز دبي
للبيع ... 68814

)3-11(      971564999608

أرقام مميزة دبي
للبيع ...

S2820 = 12900 درهم
I6361 = 10900 درهم
E9064 = 5500 درهم
R8653 = 4900 درهم

 Dubai9990 : إنستجرام
)3-20(     0553139990

أرقام مميزة
للبيع ... دبي

B-67894 = 9000 درهم
0507654323 = 10000 درهم »تنازيل«

 0503456745 = 50000 درهم »تصاعدي«
)7-8(   971561010107

رقم مميز دبي
 A  للبيع ... 19868 كود

السعر : 10000 درهم
)7-9(     0562030703

رقمني مميزين
VIP ... للبيع

Q4680 = 12500 درهم
F25244 = 3500 درهم

)6-31(     0555540999

أرقام مميزة
للبيع وللشراء ، دبي ، بأفضل األسعار 

Dubai_G123 : إنستجرام
)3-22(    971501120011

أرقام مميزة دبي
للبيع ...

U1077 = 23000 درهم
U1107 = 23000 درهم
U1140 = 23000 درهم
U1170 = 23000 درهم
U4607 = 7500 درهم

dxb_number : إنستجرام
)3-14(     971508776771

أرقام مميزة عجمان
للبيع ...

B/4839 & B/49549 & A/39990
)3-26(     971544032777

أرقام مميزة دبي
للبيع ...

U1710 = 19500 درهم
S4419 = 11800 درهم

A29944 = 9500 درهم
S64640 = 5200 درهم

)7-8(     0508577778

أرقام مميزة
للبيع ...

P20002 = 81000 درهم
T33033 = 55000 درهم

L11197 = 7300 درهم
مع رقم إتصاالت مدفوعة

0562022022 = 8600 درهم
)3-6(    971505656969

رقمني مميزين إتصاالت
للبيع ... واصل

 056155xxx0 & 052177xxxx
التواصل بالواتس آب على ...
)6-11(    0557772417

رقمني مميزين إتصاالت
للبيع ...

 0582101010 & 0503211111
)6-4(     0565501501

رقم مميز إتصاالت 
للبيع ... 0582101010 ... مدفوعة

)3-25(     0565501501

أرقام مميزة إتصاالت
للبيع ... 

0505554477 & 0505550508
0505550502

السعر : 15000 درهم »للجميع«
)3-26(    0556666009

رقم مميز
للبيع ... 0555535336 ... مدفوعة 

)3-21(     0553852683

رقم مميز إتصاالت 
للبيع  ... 0507191000

السعر : 3900 درهم »فقط«
)3-13(    0553139990

رقم مميز إتصاالت 
للبيع ... 0506200004 ... مدفوعة

السعر : 60000 درهم »قابل للتفاوض«
)6-31(     0506200004

أرقام مميزة 
نشرتي أرقام هواتف مميزة جدا ، الدفع نقدا 

يرجى إرسال رسالة على ...
)6-31(    0505022250

رقم مميز 
للبيع ... 0521588888 ... خماسي 

السعر : 19500 درهم
)6-31(    0505022250

أرقام مميزة إتصاالت
للبيع ... مدفوعة

0503211111 = 200000 درهم
0506666501 = 60000 درهم

0582101010 = 8000 درهم
)3-23(     971565501501

لإليجار بيت 
يف أم القيوين ...

)7-9(    0506331266

للبيع بناية 
بالربشاء ، الدخل : ٪8

ورسان 8.5٪ & املرقبات ٪7.5
)6-19(    971562002009

للبيع بيت 
مؤجر ، يف السطوة

)6-19(    971562002009

مطلوب فيال 
أو بيت عربي ، يف الشارقة ، بسعرمناسب

ميتنع الوسطاء ، من املالك مباشرة 
)6-17(    971502080038

للبيع أراضي 
جتارية ، بالربشاء ، السطوة ، اجلداف ، الورقاء

)6-19(    971562002009

لإلستثمار أو لإليجار 
مزرعة ، يف فلج املعال ، يف أم القيوين 

تصلح ألي مشروع ، شامل الكهرباء واملاء 
)6-19(    971505714499

للبيع فلل 
سوبر ديلوكس ، يف عجمان ، من املالك مباشرة 
بدون عمولة ، مكتب تشطيب عايل جدا ، متلك 
جلميع اجلنسيات 100٪ ، ممكن للمشرتي أن 

ميول على البنك نحن نقوم بإجراءات التخليص 
واملوافقة ، للتواصل على ...

)6-30(    0506430064

للبيع أرض 
سكنية ، يف احلوشي ، 900 مرت ، أقرب لشارع 

اإلمارات ، ميتنع الوسطاء
السعر : 730000 درهم 

)6-19(    971543444838

لإليجار فيال 
يف الشارقة ، منطقة الطرفا ، من املالك مباشرة

)6-19(    0506546242

للبيع فيال 
جديدة ، يف القوز ، خلف مركز الواحة 

)6-19(     0502277372

للبيع أرض 
يف ند احلمر ، بدبي ، املساحة : 15000 قدم 

تصريح : سكني ، فيال 
تصريح اإلعالن : 30602

)6-17(    0585299999

للبيع مغسلة 
وتلميع سيارات ، يف عجمان ، اجلرف 

لعدم التفرغ ...
)6-17(    971501616845

للبيع مطعم 
ومقهى راقي ، يف دبي

)6-25(     0507090300

للبيع فلل
سوبر ديلوكس ، تشطيب راقي ، يف عجمان 

)7-11(     971503627667

للبيع مطعم 
متنقل ، كرفان ، بكامل معداته ، الكرفان جديد 

مستخدم فقط 4 أشهر ، لإلستفسار التواصل على 
)6-25(     0505255004

للبيع فيال
على الشارع العام ، يف الراشدية ، دبي ، ند شما 
20000 قدم ، مكون من : 9 غرف ماسرت وصالة 

وجملس ومالحق 2 وحوش كبري ، مع إمكانية 
تقسيم األرض مللكيتني ، من املالك مباشرة

السعر : 5.5 مليون درهم »قابل للتفاوض«
)6-25(    971557747771

للبيع فلل
جممع فلل ، بجمريا 

السعر : 21 مليون درهم
)6-23(    971528702833

للبيع فيال 
سكنية ، جديدة ، بالشرقان ، الشارقة ، دورين

املساحة : 5800 قدم مربع
السعر : 2.8 مليون درهم

)6-17(    971552040630

لإليجار غرف 
ماسرت ، للموظفات

)6-10(    971507171840

للبيع شقق 
يف مشروع نشاما ، جاهزة ، إدفع 10٪ وإستلم 

والباقي على 5 سنوات ، بأفضل إستثمار 
)6-15(    971528702833

للبيع فيال 
دورين ، يف الشارقة ، منطقة الرمثاء

مساحة األرض : 10600 قدم 
تشطيبات راقية ، ميتنع الوسطاء 

السعر : 3.1 مليون درهم »قابل للتفاوض«
)6-10(    971543444838

للبيع أرض
سكني ، بالسلمة ، أم القيوين 

املساحة : 80000 قدم2 
السعر : 3 مليون درهم

)6-7(     0527777714

للمبادلة منزل 
يف احمليصنة 3 ، مساحة األرض : 15000 قدم  

مؤجر ، للمبادلة بأرض زراعية أو سكنية يف العوير 
أو اخلوانيج ، ملزيد من اإلستفسارات التواصل علي

)6-6(     971506215528

للبيع بناية
مؤجرة ، يف JVC ، عمر البناية : سنتني

السعر : 600 درهم »للقدم«
السعر : 60 مليون درهم

)6-8(   971528702833

مطلوب أرض 
سكنية ، جتارية ، صناعية ، بدبي ، بسعر مناسب 

من املالك مباشرة ، ميتنع الوسطاء
تصريح : 34916

)6-11(    971503010566

للبيع أرض 
فرصة ذهبية ... أرض سكني جتاري ، مبنطقة 

املنامة ، حوض 11 ، علي الشارع الرئيسي 
تصريح : أرضي وطابقني

)6-18(    971563928039

للبيع أرض 
مبيدان ، على القناه املائية 
 السعر : 120 درهم »للقدم«

)6-16(    971528702833

للبيع مستودع
بدبي ، دي اي سي ، 6 مستودعات 
مساحة املستودع : 72000 قدم2 
مساحة األرض : 200000 قدم2 

السعر : 12 مليون درهم 
)6-8(     0527777714

للبيع مزرعة 
يف أم القيوين ، الراشدية ، غري مزروعة

السعر : 1.6 مليون درهم
)6-23(    971555051717



للمبادلة أرض 
يف أم نهد 3 ، مساحة األرض : 1115 مرت مربع 

للمبادلة بأرض سكنية يف ند حصة أو القوز 
أو الربشاء ، ملزيد من اإلستفسارات التواصل 

بالواتس آب على ...
)7-1(     0558934466

للبيع مطعم 
متنقل ، كرفان ، بكامل معداته ، الكرفان جديد 

ومستخدم فقط 4 أشهر وميكن بيعه بنظام 3 دفعات 
)7-8(     0501521251

مطلوب عقارات
للبيع وللشراء ، أراضي وبيوت وفلل وعمارات وشقق 

إتصل أو واتس آب على ...
)7-8(    971557988808

مطلوب بيوت
عربية ، يف الراشدية ، هور العنز ، أبو هيل 

القصيص وغريها ، من املالك مباشرة
)7-8(    971503010566

لإليجار فيال 
مستقلة ، يف دبي ، مردف ، 3 غرف وصالة 

ومطبخ ، من املالك مباشرة
السعر : 75000 درهم 

)7-8(    0505533379

للبيع فيال
7 غرف ، سرداب وملحق خارجي ، جديدة 

أول ساكن ، جديدة ، يف جمريا
)7-8(     0525293438

للبيع بناية
بنايف ، شارع عام ، عدد : 40 إستوديو 

عدد : 7 حمالت ، الدخل: 1.5 مليون درهم
السعر : 30 مليون درهم

نيو يورك لإلستثمار والعقارات ذ.م.م 
)7-6(     0527777714

لإليجار شقق
بعجمان ، دفع شهري 

عقد سنوي يبدأء من : 12000 درهم
)6-24(    0569000154

للبيع منتجع 
سياحى ، قائم ، فى مصر ، 210 غرفة 

56000 مرت ، شاطىء رملى : 18000 مرت
)6-24(     0552132261

للبيع سكن عمال
مساحة األرض : 7203 قدم2 

عدد الغرف : 84 ، من املالك مباشرة
الدخل: مليون درهم

السعر : 5 مليون درهم
)6-24(     0527777714

لإليجار فلل 
بعجمان ، تبدأ من : 40000 درهم

)6-24(    0569000154

للبيع أراضي 
بعجمان ، قريب شارع الشيخ حممد بن زايد 

متليك حر ، للجادين فقط
السعر يبدأ من : 140000 درهم 

)6-24(    0506969296

للبيع فلل 
يف عجمان ...

السعر يبدأ من : 950000 درهم 
)6-24(     0557188208

للبيع فيال 
دور واحد ، يف عود املطينة ، دبي

رجاء اإلتصال على ...
)6-21(    0505714499

لإليجار إستوديو 
يف اخلليج التجاري ، جديد ، 334 فوت

32 مرت ، برج مريانو 
السعر : 50000 درهم 

)6-9(    0509993294

للبيع منزل 
يف هور العنز ، على شارع وسكتني ، 3 غرف 

و3 حمامات ، من املالك مباشرة
سعر البيع : 1200000 درهم

واإليجار : 50000 درهم »دفعة واحدة«
)6-15(    971506505045

للبيع أرض 
يف اجلمريا ، 22000 قدم ، عرض مغري

السعر : 14 مليون درهم
)6-23(    971528702833

للبيع فيلتان
دورين ، بهور العنز ، علي الشارع العام 

مبوقع مميز ، تصريح : 36313
)7-1(    0522983570

للبيع بناية 
6 شقق ، بنايات جملس األعمال الصفية ، بدبي 

تصريح : 36313
)7-1(    0522983570

للبيع أراضي 
جتارية ، بالنهدة 1 ، الورقاء 1 

بهور العنز ، ورسان 
تصريح : 39424

)7-1(    971502810120

لإليجار فيال
شارع الوصل ، يصلح جتاري ، 10 غرف

السعر : 280000 درهم »للجادين فقط«
)6-12(    0505599555

لإليجار فيال
مفروشة ، 3 غرف ، يف جبل علي و من املالك

السعر : 75000 درهم
)6-12(    971562002009

مطلوب ملحق 
أو شقة ، يتكون من : 3 غرف ، يف الشارقة

لسكن عائلي ...
)6-12(    0509588787

للبيع فيال 
يف املمزر ، 6 غرف ، دورين ، 9800 قدم 

السعر : 5.5 مليون درهم
)6-23(    971528702833

لإليجار فيال 
يف حتا ، مصفوت ، أول ساكن ، 5 غرف نوم 

جملس وصالتني ، للجادين فقط 
السعر : 100000 درهم »سنوي«

)6-11(    0505655594

للبيع بناية 
سكنية ، يف دبي ، ديسكفري جاردن 

املساحة : 60817 قدم2 ، 66 إستوديو
33 شقة غرفة نوم واحدة   
الدخل : 4.2 مليون درهم 
السعر : 37 مليون درهم 

)6-11(    0527777714

للبيع بناية 
بعجمان ، سكني ، جتاري ، بدخل ٪13

و85 وحدة عقارية ، ميتنع الوسطاء
)6-12(    971505494139

للبيع أرض 
بند الشبا 4 ، مبوقع مميزجدا ، 15000 قدم 

السعر : 4.5 مليون درهم
)6-8(    971503010566

للبيع فيال
يف الصفا ، 40000 قدم 

)6-23(    971528702833

لإليجار فيال
5 غرف نوم ، كل غرفة مع حمام . الطابق األرضي: 

صالة ، غرفة نوم واحدة ، غرفة دراسة ، غرفة 
خادمة ومطبخ ، الطابق األول : 4 غرف نوم مبا يف 

ذلك غرفة نوم رئيسية ، حديقة خاصة ، ال يوجد 
حمام سباحة ، ملزيد من املعلومات على ...

السعر : 130000 درهم 
)6-6(     0553234306

للبيع شقتني 
غرفتني وصالة ، يف دبي مارينا 

السعر : 2.250 مليون درهم
)6-8(   971528702833

للبيع بيوت 
عربية ، بهورالعنز ، الراشدية ، أبوهيل ، السطوة 

تصريح : 37754
)6-5(    971502810120

للبيع أرض
يف الورقاء ، بدبي ، املساحة 13000 قدم

تصريح سكني فيال
تصريح اإلعالن : 30602

)3-22(     0585299999

للبيع حمل 
متميز ، يف دبي السيف 

السعر : 30000 درهم »سنوي«
)3-15(    0505442275

للبيع فيال
يف مدينة حممد بن راشد ، بجانب برج خليفة

4 غرف جديدة ، بأفضل سعر
السعر : 7 مليون درهم

)3-26(     971528702833

للبيع فيلتان
دورين ، بهور العنز ، مبوقع مميز ، شارع الرشيد 

تصريح : 39424
)7-12(    0559594171

مطلوب بيوت 
عربية ، أراضي ، فلل ، بنايات ، أنحاء دبي 

تصريح : 39424
)7-12(    0559594171

للبيع فيلتان
دورين ، بهور العنز ، علي الشارع العام 

تصريح : 39424
)7-12(     0564722882

للبيع بيت
عربي ، بهور العنز وأبو هيل ، تصريح باركن 

ودورين ، تصريح : 39424
)7-12(    0559594171

للبيع فيلتان
متالصقتان ، يف الشارقة ، منطقة احلوشي 

كل فيال : 3 غرف وصالة وجملس وغرفة خادمة 
السعر : 3.2 مليون درهم »قابل للتفاوض«

)6-28(    971543444838

لإليجار بيت
يف العوير ، 5 غرف ، كل غرف بحمامها

غرفة خدامة ، مطبخ ، صالتني
)6-26(     0505682003

للبيع أرض 
مصرح بناية ، أرضي + 4 ، يف الرباحة ، دبي

املساحة : 2455 قدم 
السعر : 3.2 مليون درهم 

تصريح : 35295
)6-17(    971503010566

للبيع أرض 
يف عجمان ، سكني ، جتاري

)3-18(    971569801000

لإليجار شقق 
غرفة وصالة وإستديو ، يف عجمان 

بدون عمولة ، قريب املرور
)3-18(    971569801000

للبيع مزرعة 
يف منطقة الزبري ، الشارقة

)3-18(    971569801000

للبيع أراضي 
بأم الشيف ، على دفعات ، تصل حتي 5 سنوات 

)7-3(    971528702833

مطلوب أرض 
سكنية ، جتارية ، صناعية ، يف الشارقة

بسعر مناسب ، ميتنع الوسطاء ، من املالك
)3-16(    971502080038

مطلوب بيت 
شعبي ، يف البدع أو السطوة ، بسعر مناسب

الدفع كاش ، التواصل عرب الواتس آب علي ...
)3-18(    0528233387

للبيع فيال 
3 غرف ماسرت ، يف الورقاء 3 ، جملسني كبار

ومطبخ كبري ، 3 غرف ماسرت بحماماتهم ، غرفة 
اخلادمة مع حمام ، غرفة سائق مع حمام 
جلستني تراس يف احلديقة ، موقف خاص
للسيارات مع مظلة  مطلوب لعائلة واحدة

السعر : 140000 درهم
)3-15(    971504745055

للبيع مزرعة 
يف أم القيوين ، 500*400 قدم

)3-16(    971555051717

للبيع مكتب 
تأجري دراجات نارية ، بدبي 
)3-13(    0506242483

للمبادلة أرض 
يف القوز 1 ، مساحة : 11046 قدم ، للمبادلة بأرض 

يف الربشاء جنوب 2 ، للجادين فقط
)2-13(    971506877725

للبيع فيال 
بالرفاعة اجلديدة ، برأس اخليمة ، من املالك 

)3-12(     0507164666

للبيع حمل 
مالبس أطفال ، يقع يف شارع امليناء

)3-12(     971565390794

لإليجار فيال
باخلوانيج ، دبي ، جديدة ، ميتنع الوسطاء

 السعر : 150000 درهم »شيك واحد«
)3-12(     0553515555

لإليجار شقق
بأم القيوين ، مساحات كبرية ، بناية جديدة
مبوقع مميز ، بدون عمولة ، بأسعار مميزة

غرفتني وصالة وحمامني ومطبخ
السعر : 23000 درهم »شهر جمانا«

مع ثالجة وغسالة جديدة ، فرش املطبخ جديد 
)7-9(    0501604600-0555677000

للبيع أراضي
يف عجمان ، خصم لفرتة قصرية ، 1722قدم 

السعر : 137779 درهم
)7-11(     0505954002

للبيع سكن عمال
مساحة األرض : 7203 قدم2 ، عدد الغرف : 84 

الدخل : مليون درهم
السعر : 5 مليون درهم

من املالك مباشرة
)7-6(     0527777714

للبيع بيوت
شعبية ، بالسطوة والراشدية والوحيدة وهورالعنز 

)3-8(    971509401316

للبيع أرض 
ند الشبا 4 ، 15000 قدم

واحمليصنة 3 ، 15000 قدم
والرباحة تصريح بناية

)7-2(     971503010566

مطلوب بيوت 
شعبية ، بالسطوة والراشدية وديرة وجمريا

من املالك مباشرة ...
)3-8(    971509401316

للبيع مطعم 
ميني ، يف مسايف ، الفجرية ، مساحة كبرية

لعدم التفرغ ...
)3-8(    0508255584

للبيع بيت 
يف أم سقيم ، مساحة األرض : 15000 قدم

للمبادلة بفيال يف اخلوانيج ، مع دفع الفارق
)3-14(    971544617771

للبيع أرض 
سكنية ، بندالشبا ، 15000 قدم ، من املالك 

السعر : 4.8 مليون درهم 
)3-12(    0505155440

للبيع فيال 
يف أم سقيم ، قريبة على البحر

5 غرف ، مؤثثة بالكامل 
السعر : 14 مليون درهم

)3-23(    971528702833

مطلوب سكن 
عمال وشربات ، يف الشارقة ، بسعر مناسب 

ميتنع الوسطاء ، من املالك مباشرة
)3-16(    971502080038

للبيع بناية
دخلها : 900000 درهم 

السعر : 9 مليون درهم 
وجممع فيلتان ، دخله : 550000 درهم

السعر : 5.5 مليون درهم
)2-26(    971526313844

مطلوب بيوت 
عربية ، يف ديرة أو بر دبي ، الدفع نقدا 

تصريح : 32353 
)3-12(     0506915044

للبيع بيوت 
عربية ، يف الوحيدة وأبو هيل وهور العنز 

والقصيص ، تصريح : 37258
)3-12(     0506915044

للبيع بناية 
يف املرقبات ...

السعر : 6 مليون درهم
تصريح : 37258

)3-12(     0506915044

للبيع بناية
جديدة ، يف الورقاء ، بسعر جيد

)3-12(     0506915044

للبيع مزرعة 
فخمة ، يف دبي ، ملزيد من املعلومات علي

)3-6(     971528077000

للبيع مزرعة 
يف أم القيوين ، 500*400 قدم

)3-25(    971555051717

للبيع بنايات
بسعر : 9،12،13،40،50 مليون درهم

)3-25(    0555559556

للبيع أراضي 
سكنية ، مفروزة ، بعمان ، األردن 

بأفضل األسعار ...
)7-20(     0504293604

للبيع مطعم 
جاهز ، مع الرخصة ، بسعر مغري ، بعجمان

)7-14(    0506288128

للبيع أراضي 
ببورسعيد ، النهدة ، هورالعنز ، الورقاء 1 

السوق الكبري ...
)7-10(    971502810120

للبيع بنايات
بنايف ، هورالعنز ، الضغايه ، النهدة 2

البدع ، الورقاء
)7-8(    971502810120

للبيع بيوت 
عربية ، بهور العنز ، الراشدية ، الطوار ، السطوة

أبوهيل ، تصريح : 39424
)7-8(    971502810120

للبيع فلل 
مبردف ، املزهر ، نداحلمر ، اجلافلية ، الورقاء 

احمليصنة ، اجلمريا
)7-8(    971502810120

للبيع أراضي 
بنداحلمر ، املزهر ، الورقاء ، احمليصنة 

مردف ، الربشاء
)7-8(    971502810120

للبيع فلل
جممعات 2،4،6،8 فلل ، مبردف 

وفيال مستقلة ...
)7-8(     971502810120

لإليجار غرف
ماسرت ، لكل غرفة حمام خاص ، اإليجار شامل 
الكهرباء واملاء واإلنرتنت مع خدمات التنظيف 

 botim و خدمة E-life والصيانة وخدمة
يف دبي ، يف منطقة الربشاء ، دفع شهرية 

من املالك مباشرة ...
)7-4(     0506588853

عقارات
سيدي املالك ... إذا يرغب ليستأجر أو إدارة 

بناية أو مستودع أو سكن عمال أو فيال 
لدينا عميل متوفر ...

)7-6(     0527777714

للمبادلة أرض 
15000 قدم مربع ، يف بر دبي ، للمبادلة بأرض 

منحة ، 10000 قدم مربع بالربشاء جنوب 2
األرض على شارعني ... 

)6-31(    0504559919

لإليجار ملحق 
عربي ، مكون من : غرفتني وصالتني وحمامني 

ومطبخ وستور يف املزهر 1
)6-31(    0506591585-0561119179

للبيع فيال 
من املالك مباشرة ، على الشارع العام ، يف 

الراشدية دبي ، ند شما ، 20000 قدم ، مكون 
9 غرف ماسرت وصاله وجملس ومالحق 2 وحوش 

كبري مع إمكانية تقسيم األرض مللكتني 
السعر : 5.5 مليون درهم »قابل للتفاوض« 

)6-29(     971569758000

للبيع قصر 
يف الصفا ، على أرض : 40000 قدم

السعر : 50 مليون درهم
)6-17(    971528702833

مطلوب أرض
سكنية ، جتارية ، صناعية ، من املالك 

يف الشارقة ، بسعرمناسب ، عذرا للوسطاء
)6-12(   971502080038

للبيع شقة
3 غرف و صالة ، يف فندق االدريس سكاي 

وفيال إطاللة على الربج ، مؤثثة بالكامل
السعر : 4.5 مليون درهم

)6-8(   971528702833

للبيع أرضني 
برأس اخليمة ، باحلرف 

مساحة كل أرض : 10000 قدم 
السعر : 300000 درهم »لألرضني«

واتس آب على ...
)6-7(    0555855054

مطلوب أرض
للبيع ، يف احلمدية أو اجلرف ، يف عجمان 

مساحة : 15000 قدم 
)6-12(    971509989592
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سكن مشرتك
راقي جدا ، مع 2 بلكون ، مطل علي البحر 

برج سالفة ، دبي مارينا
 السعر : 1200 درهم »شامل«

)6-31(    0506987880

سكن مشرتك
للفتيات ، يف دبي ، عند مرتو القيادة ، شامل

)4-17(    0502500023

بناء مالحق 
وفلل وجمالس ومستودعات ، بأسعار تنافسية

)7-9(    0509037978

بناء فلل 
بأسعار تنافسية وتسهيالت بالدفع ، مع التصميم 

)7-9(    0509037978

شركة اجلوهرة 
اجلديدة ، لصيانه املباين : دهان ، كهرباء ، صرف 

صحي ، جنارة ، الومنيوم ، إنرتلوك ، سرياميك  
تكييف ، بلوك ، إدارة متميزة وعمال مهرة 

بجميع إمارات الدولة ...
)7-4(      0554016645

مقاوالت
بناء مالحق ، صيانة عامة ، صبغ ، سرياميك 

كهرباء ، صحي ، إنرتلوك
)6-9(    971506872666

الدايل للمقاوالت
بناء مالحق ، فلل ، بنايات

بدبي ، العني ، عجمان
)7-4(     971551831950

مقاوالت
تصميم وبناء ، بأسعار ممتازة 

جلميع املشاريع ...
)7-1(    971529740000

ديكور 
تنفيذ جميع أعمال املنازل الذكية وأعمال الديكور 

الداخلي وعزل األسطح ، بأفضل األسعار وأفضل 
جودة تنافسية ...

)7-15(     0553029221

ديكور
ننفذ الديكورات واألصباغ للفلل واملطاعم 

والصالونات واملكاتب ...
)7-5(     0558881044

ديكور
جميع أعمال الديكور واجلبس والصيانة

رجاء اإلتصال على ...
)7-1(    971555915911

ديكور
إستشارات يف تنسيق الديكورات للبيوت

واملناسبات ، بأسعار مميزة 
للتواصل علي الوتس آب فقط علي ...

)6-31(    971562845847

ATech
إجناز الديكور وكل األعمال اخلاصة ببناء الفلل

)6-21(   0505954002

عسل
سمر برم ، مال اليبل ، أصلي ، جديد 

مال الدار ، كمية قليلة
)6-24(     0569962709

عسل 
سمر ، حر ، من جبال دبا والطويني 

)7-8(     0501977776

قرد 
أنثى ، النوع : بابون ، عمره : 5 أشهر 
ودود ويحب اللعب مع األطفال ، للبيع
السعر : 4500 درهم »قابل للتفاوض«

)6-12(     0505599555

املنارة 
للتنظيف ومكافحة احلشرات للفلل 

غسيل الكنب ، السجاد بالبخار
)7-8(    971508635446

 

أثاث
فك ، تركيب ، تغليف وترحيل ، بسعر جيد

)7-25(     971508780340

نشرتي أثاث
غال املدين للتجارة نشرتي أثاث مستعمل ، غرف 

كنب ، إلكرتونيات ، أجهزة رياضية وبيت كامل
)8-6(     971556780195

نشرتي أثاث
جميع أنواع األثاث املستعمل ، غرف ، كنب 

إلكرتونيات ، مطابخ
)7-16(   971556961430

نشرتي أثاث
جميع أنواع أثاث املنزل ، غرف ، كنب ، إلكرتونيات 

)7-11(   971503474277

كامريا كانون
70D ، مع عدسة زوم sigma 600 ، وعدسه 

 canon وفالش وعدسة sigma 200-70 زوم
0,3 وشنطة وعدسة الوكالة ، للبيع

السعر : 5000 درهم
)7--12(     0551119515

خدمات شركات
فرصة إستثمار يف مشاريع صغرية ألوقات حمددة 

وبعائد جيد ، الواتس شركة مرخصة يف دبي.
)7-3(     0556610020

للبيع و للشراء 
أسهم جمعية اإلحتاد واإلمارات ، بأفضل سعر 

)7-10(     0504299690

مطلوب شريك
ممول ، لشركة جتارية ، لصفقة واحدة

)6-27(    0567407751

خدمات شركات
إفتح اآلن ... 

1. شركة خدمات فنية يف دبي : 12,000 درهم
2. رخصة مهنية : 14,000 درهم 

3. رخصة جتارية : 20,000 درهم 
مالحظة : األسعار أعاله شاملة رسوم الدائرة 

 اإلقتصادية ، املكتب ، وكيل اخلدمات »الكفيل«
وجميع املصاريف حتى إستالم الرخصة يف ساعة 

وحدة ، كما ميكنك جتديد رخصتك معنا 
 السعر : 1000 درهم »عقد اإلستدامة«

نصنع التميز ... بأقل األسعار 
)7-11(     0554403300

للبيع و للشراء 
أسهم جمعية اإلحتاد التعاونية 
)7-12(     971502871977

مطلوب شريك 
جملموعة مطاعم شهرية ، جاهزة وقيد اإلنشاء 

يف دبي ، مبواقع مميزة ، للجادين فقط 
)7-11(    0554232323

مطلوب شريك 
ومستثمر ملوقع وتطبيق مشهور أطلق عام 2018 

لتوفري خدمات توصيل طلبات املطاعم أونالين 
وطلبات البقاالت يف دولة اإلمارات وذلك لتوسيع 

أعمال التطبيق يف الدولة ...
)6-9(    971559245716

للبيع شركة
نظافة ، مع الرخصة

)6-15(      0569667518

مطلوب شريك
وكفيل ، ملركز ألصحاب الهمم والتوحد

برخصة إستثنائية ...
)6-4(     0543707817

للبيع شركات 
جتارية ، نوع العمل والنشاط »جتارة عامة - 

مقاوالت عامة - مقاوالت خدمات فنية« جاهزة 
للتحويل إىل أي نشاط آخر مع إعطاء كافة 

التسهيالت البنكية ، للتواصل على ...
)7-4(     0506588853

خدمات
إحصل على جنسية وجواز سفر ثاين لدول الكاريبي 
خالل 4 شهور عن طريق برامج لألفراد والعائالت 

بأسعار تبدأ من : 100000 دوالر »فقط«
)6-31(     971503505991

وكيل خدمات
للرخص التجارية ، بكافة إمارات الدولة ، كافة 

األنشطة ، مؤسسة فردية ، رخصة جتارية
 وجميع الرخص و تخليص جميع املعامالت 

جلميع الدوائر والوزارات ...
)7-1(     0507555231

للبيع و للشراء 
أسهم جمعية اإلحتاد التعاونية ...

)6-21(     971506567698

وكيل خدمات
للرخص التجارية ، بكافة األنشطة ، مؤسسة 

فردية ، رخصة جتارية وجميع الرخص 
واملعامالت ...

)6-25(    0561891918 

مطلوب ممول
ملشروع تطبيق إلكرتوين ناجح ، يخدم منطقة 

الشرق األوسط والعامل ...
)6-2(    971509900577

تدريس
دكتورة تدرس مادة األحياء IGCSE أونالين 

واتس آب علي ... 
)7-8(   971525162134

تدريس
حمفظة قرآن كرمي ، جمازة كلية الشريعة ، جامعة 

دمشق ، جتويد نظري وعملي ، القاعدة النورانية
)7-8(     971527888384

تدريس
حمفظة قرآن كرمي ومعلمة تربية إسالمية وعربي 

للمرحلة اإلبتدائية ، أونالين 
)7-3(    0501510118

طلب عمل
طباخ ومدرب مأكوالت شرق وغرب مع شهادة

من سويسرا ، خربة 25 سنة داخل الدولة
يبحث عن عمل مناسب ...

)7-8(     971557627761

طلب عمل
أردين ، مواليد الدولة ، خربة 9 سنوات إدارة 

الرثوات يف البنوك و5 سنوات يف العقارات 
والعالقات العامة ، يطلب عمل مناسب

)7-12(     0509086896

طلب عمل
شاب سوري ، يبحث عن عمل مناسب ، خربة 

مندوب عالقات عامة ، تخليص معامالت تدقيق 
مراقب وسائق خاص أبوظبي أو العني أو دبي 

)7-11(    0503311315

طلب عمل
لبناين ، خربة يف إدارة املطاعم الفندقية 
مقيم بدبي ، لدي رخصة سياقة من دبي

وسيارة ، يطلب عمل مناسب ...
)7-9(     0507179352

طلب عمل
مديرة إدارية شركات عيادات طبية ،  15 سنة 

بالدولة ، تبحث عن عمل ...
)7-8(     0562516166

طلب عمل
خبري حسابات وضرائب ، يبحث عن عمل

دوام جزئي أو أونالين
)7-8(      0567754496

طلب عمل
أردين ، خربة يف املوارد البشرية ، اإلدارة

السوشال ميديا ، التطوير ، التسويق
)7-7(     971524342671

طلب عمل
حماسب سوري ، خربة 3 سنوات ، فيزا

يبحث عن عمل ... 
)6-21(     0523688462

طلب عمل
مواطن بحريني ، مقيم يف إمارة دبي 

يبحث عن وظيفة مناسبة ...
)6-19(    0554712713

طلب عمل 
فلبينية ، خربة باإلدارة ، تطلب عمل 

برأس اخليمة ، أم القيوين
)7-7(    0567067628 

شيف 
سوري ، خربة يف تأسيس وإدارة املطاعم 

يبحث عن عمل يف دبي ...
)6-12(    0556264349

طلب عمل
سورية ، بكالوريوس جتارة وإقتصاد 

قسم احملاسبة ، تطلب عمل مناسب
)6-12(    0506804368

طلب عمل
أطلب أي وظيفة إدارية ، مستعد للعمل بأي إمارة 

)6-5(    0508641544

طلب عمل
سيدة ملزتمة ، تبحث عن عمل إداري 
يف الشارقة ، خربة يف إدارة العقارات 

وبيعها من عام : 2007
)6-12(    971552040630

طلب عمل
شاب أردين ، فاحص بصريات ، مرخص من هيئة 

الصحة يف أبوظبي ودبي ، خربة ممتازة يف جمال 
الفحص و البيع باإلمارات ، يطلب عمل مناسب 

)6-9(    0506181857

طلب عمل
سورية ، خربة بالطباعة وإستقبال بآمر 
جتيد اللغة اإلجنليزية واحلاسوب ، بدبي

)6-5(    0553133589

طلب عمل
مستشار قانوين ، خربة واسعة ومتنوعة ، يرغب 

يف العمل عن بعد يف أحد مكاتب احملاماة 
واالستشارات القانونية ...

)6-31(     0504545997

طلب عمل
مهندس أجهزة طبية ، مصري ، خربة 5 سنوات 

يف بيع وصيانة األجهزة الطبية باملستشفيات
زيارة ، يجيد اإلجنليزية ، يطلب عمل مناسب

)6-30(     0551040926

مطلوب معلم 
مشاوي ، ملطعم بعجمان ، واتس آب علي ...

)7-11(     0547747797

مطلوبة سائقة
رجاء اإلتصال على ...

)7-11(    0509242555

مطلوب مندوب
يف العني ، لديه خربة بالتجارة 

وتطوير املشاريع الصغرية
)6-31(    0509827770

مطلوب خادمة 
فلبينية ، بدوام كامل ، يف دبي ، خربة أو بدون 

إرسال السرية الذاتية مع صورة بالواتس آب على   
)6-27(    0506565664

مطلوب طباخ 
أو طباخة ، بنغايل اجلنسية

)6-21(     0505570666

مطلوب عامل 
سوري ، شاب ، للعمل على نظام الزراعة املائية  

السكن متوفر ...
)6-19(    971506929720

مطلوب مصمم 
جرافيك »ديزايرن« ، يلم مبتطلبات الطباعة 

والتصميم اجلرافيكي ، إرسل cv واتس آب فقط  
)6-18(     971506885535

مطلوب موظف 
خربة ، يف السوشال ميديا ، ملم باإلنستجرام
لنكدن ، فيسبوك ، إرسل cv واتس اب فقط

huraiz@gmail.com : أو اإلمييل
)6-18(     971506885535

مطلوب عمال 
صنايعية بالسرت ، خربة عالية ، براتب شهري

)6-18(    971524977771

مطلوب مهندس 
معماري وديكور »تصميم وتنفيذ« 

ملدة شهر ونصف يف مشروع شخصي 
مقابل أجر : 8000 درهم »مقطوع«

)6-17(    0551245000

مطلوب موظفة 
مبيعات ، يف حمل عبايات ، لديها خربة سابقة 

يف املبيعات ، وأن يكون لديها القدرة على العمل 
حتت ظغط ومعرفة مناطق اإلمارات 

)6-14(    0501443555

مطلوب عمال
صنايعي نظام احلريق ومطلوب سباك 

)6-14(    971524977771

مطلوب مصممة
عبايات ، لديها خربة

)6-17(     0501443555

عبايات
تصفية حمل عبايات راقي ، مبردف 

السعر : 150 درهم »فقط«
)6-22(   971501005944

فقدان أسهم
فقد املدعو / سعيد طالب عبداهلل الغيثي 

اجلنسية / اإلماراتية
شهادة أسهم صادرة من شركة أسماك أبوظبي 

رقم الشهادة : 1726377 
عدد األسهم : 1500 سهم

ملن يعرث عليها تسليمها للشركة أو اإلتصال على ...
)6-17(   0504208881

1- أال يتضمن اإلعالن آيات قرآنية أو أحاديث نبوية و أال    
ينطوي على إساءة لألديان وللقيم والتقاليد االجتماعية.

2- أال يخالف القوانني السارية يف الدولة.
3- 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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