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محمد بن راشد: هذه حكومة العبور 
نحو الخمسين القادمة.. ونراهن 

عليها في سباقنا نحو التفوق
محمد بن زايد: رؤية اإلمارات 

طى 
ُ
بقيادة رئيس الدولة تسير بخ

ثابتة لتحقيق تطلعات مواطنيها

حمدان بن محمد يعتمد حزمة ثالثة بقيمة 1.5 مليار درهم

دبي ترفع قيمة حزم التحفيز 
االقتصادي إلى 6.٣ مليارات درهم

»اقتصادنا قوي، وأسسه متينة، 
ويتمتع بدرجة عالية من المرونة، 

تمكننا من التعامل بكفاءة مع 
المتغّيرات العالمية«.

 مع 
ً
 واحدا

ً
»نقف صفا

القطاع الخاص، لتجاوز 
هذه المرحلة، بإرادة 

راسخة، وعزيمة ال تلين«.
رّد 50% من رسم مبيعات 
الفنادق ودرهم السياحة، 

 للسيولة للقطاع 
ً
تعزيزا

الفندقي.

استرداد المقاولين مبالغ 
التأمينات المالية المودعة 

 
ً
لدى بلدية دبي، دعما
لقطاع التشييد والبناء.

إلغاء الغرامات وإعفاء 
المدارس الخاصة من 

رسوم تجديد التراخيص 
التجارية والتعليمية. 

تخفيض الغرامات
لبعض القضايا

الجمركية 
بنسبة %80.

تمديد فترة إلغاء غرامات 
التأخير على المعامالت 

الحكومية.

إمكانية تطبيق مبدأ 
التقسيط على الغرامات، 
لتشجيع التّجار على الوفاء 

بالتزاماتهم المالية. 

عقاريون: للمستأجر حق رفض أي رسوم غير موثقة في العقود

 سنوية 
ً
مستأجرون: شركات تفرض رسوما

تحت بنود »إدارية« و»خدمات وصيانة«

أّكــــــــد عـــــقـــــاريـــــون أن تـــحـــصـــيـــل شــــركــــات 
إدارة الـــعـــقـــارات رســـومـــاً، بمسميات 
ــــتــــــشــــــرة يف  ــنــ ــ ــــلـــــفـــــة، مــــــــن األمــــــــــــــــور املــ ــــتـ مـــــخـ
الــــســــوق الـــعـــقـــاريـــة حـــالـــيـــاً، مـــشـــّدديـــن 
عـــى أن فــــرض أي رســـــوم مــســتــحــدثــة 
ــــتـــــفـــــق عــــلــــيــــهــــا دون مـــــــــــــــّرر، أو  وغــــــــــر مـ
خدمات، من املمارسات التي تيسء 
إىل ُسمعة الشركة التي تمارس تلك 
الـــــــــــســـــــــــيـــــــــــاســـــــــــات، لـــــــكـــــــنـــــــهـــــــا ســـــــلـــــــوكـــــــيـــــــات 
فــرديــة، إذ إن هناك شركات تحافظ 
عـــى مــســتــأجــري وحــداتــهــا الــســكــنــيــة، 
وتتعاون معهم يف ما يخص تجديد 
العقد اإليــجــاري، كما أنها ال تفرض 

أي رسوم.
وشـــّددوا عى أن للمستأجر حق 
ـــانـــــت غــر  ـــلــــك الـــــــرســـــــوم، إذا كــ رفـــــــض تـ
موثقة يف العقود منذ البداية، الفتني 
إىل أن بــعــض املــســتــأجــريــن يــخــضــعــون 
لــــتــــلــــك املــــــــمــــــــارســــــــات، خـــــــوفـــــــاً مـــــــن عـــــدم 
تــــــجــــــديــــــد الــــــعــــــقــــــد اإليــــــــــــــجــــــــــــــاري، مـــــــــع أن 
الــقــانــون يحفظ حقوقهم، كما يمنع 

ُـــــّاك مــن اإلخــــاء الــتــعــســفــي، مـــادام  امل
ســـــــــــــــــــداد الـــــــقـــــــيـــــــمـــــــة اإليــــــــــــجــــــــــــاريــــــــــــة يــــــــتــــــــم يف 
مــــــــــــــــــــوعــــــــــــــــــــده، وعــــــــــــــــــــــــــــدم وجــــــــــــــــــــــــــــود حـــــــــاجـــــــــة 
شخصية مثبتة من املالك الستخدام 

الوحدة العقارية من جانبه.
وكان مستأجرو وحدات سكنية 
قالوا، لـ»اإلمارات اليوم«، إن مكاتب 
تأجر وإدارة العقارات تفرض عليهم 
رســــومــــاً ســـنـــويـــة، عــنــد تــجــديــد الــعــقــد 
اإليـــــــــــجـــــــــــاري الــــــســــــكــــــنــــــي، تــــــحــــــت بــــــنــــــود، 
مثل: رسوم إدارية، أو أتعاب مكتب 

التأجر، أو خدمات وصيانة.
وأوضحوا أن قيمة تلك الرسوم 
تــــصــــل يف حــــــــاالت إىل ٢٠٠٠ درهـــــــم، 
وهـــــــــــــــــــــــــي مـــــــــــــــحـــــــــــــــاولـــــــــــــــة لــــــــــــــــــــــزيــــــــــــــــــــــادة أربـــــــــــــــــــــــــاح 
الشركات، مؤكدين أنها تزيد أعباء 
الـــــــــــعـــــــــــائـــــــــــات، وتـــــــــــحـــــــــــّد مـــــــــــن اســــــــتــــــــفــــــــادة 
املــســتــأجــريــن مــن التصحيح السعري 

يف السوق حالياً. 

مدحت السويفي À دبي 
أحمد الشربيني À الشارقة

ــــابــــــة أول يف دبــــــي  ــــيــ حـــــــــــــّذر رئـــــــيـــــــس نــ
ــــيــــــة،  ــــكــــــرونــ ــــرائــــــم اإللــ ــــالــــــجــ الـــــخـــــبـــــر بــ
املستشار خالد عيل الجنيبي، من 
أســـــــــــالـــــــــــيـــــــــــب مــــــــــــتــــــــــــطــــــــــــّورة لـــــــاحـــــــتـــــــيـــــــال 
اإللـــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــروين، مـــــــنـــــــهـــــــا اســـــــــتـــــــــخـــــــــدام 
تـــقـــنـــيـــات حـــديـــثـــة ملــــحــــاكــــاة الـــفـــيـــديـــو 
والـــــــــــصـــــــــــوت وخــــــــــــط الـــــــــيـــــــــد، لــــــدرجــــــة 
يـــــصـــــعـــــب تـــــمـــــيـــــيـــــزهـــــا عـــــــــن الــــنــــســــخــــة 

األصلية لإليقاع بالضحايا. 
وقــــــــــــــال إن »الـــــــنـــــــيـــــــابـــــــة رصـــــــــدت 
هـــــذه األســـالـــيـــب يف دول عــــــدة، إذ 
تنتقل بــســهــولــة مــن بــلــد إىل آخــر، 
يف ظل وسائل االتصال الحديثة«.

وأضـــــــــاف، عــــى هــــامــــش نــــدوة 
افـــــــراضـــــــيـــــــة نــــظــــمــــتــــهــــا هــــيــــئــــة تـــنـــمـــيـــة 
املــــجــــتــــمــــع، بــــالــــتــــعــــاون مــــــع الـــنـــيـــابـــة 
العامة: »رغم الجهود املبذولة يف 
الــــــتــــــوعــــــيــــــة مـــــــــن مــــــخــــــاطــــــر الــــــجــــــرائــــــم 
ــــيـــــة، فــــــإن مــــؤشــــر الــــوعــــي  اإللـــــكـــــرونـ
اليزال ضعيفاً لدى شريحة كبرة 

من املجتمع«.

تقنيات تحاكي 
أصوات مشاهير 
لتنفيذ عمليات 

احتيالية
أعلنت شركة »طران اإلمارات«، أمس، محمد فودة À دبي

أنها ستشّغل رحـــات إجـــاء خاصة إىل 
خمس مدن هندية، ملساعدة املواطنني 
بل، عى  الهنود الذين تقطعت بهم الُسّ
ــــاحـــــة الــفــرصــة  الـــــعـــــودة إىل وطـــنـــهـــم، وإتـ
أمــــــــام املـــقـــيـــمـــني يف اإلمـــــــــــــارات املــــوجــــوديــــن 
حــــالــــيــــاً بــــالــــهــــنــــد، لــــلــــعــــودة إىل اإلمــــــــــــارات. 
وأوضــحــت أن رحاتها ستعمل، خال 

ــــيـــــو، إىل مــــــدن:  الــــــفــــــرة بــــــني ١٢ و٢6 يـــــولـ
بــــــــنــــــــغــــــــالــــــــورو )رحـــــــــلـــــــــتـــــــــان يــــــــــومــــــــــيــــــــــاً(، دلـــــهـــــي 
)رحلتان يومياً(، كوتيش )رحلة يومية(، 
مــــــــــــومــــــــــــبــــــــــــاي )ثـــــــــــــــــــــــــاث رحـــــــــــــــــــــــــات يــــــــــــومــــــــــــيــــــــــــاً(، 
وثــــروفــــانــــانــــثــــابــــورام )رحــــلــــة يـــومـــيـــة(، أمـــا 
الـــــــــــرحـــــــــــات إىل بـــــــنـــــــغـــــــالـــــــورو ومـــــــومـــــــبـــــــاي، 

فتخضع ملوافقة حكومة الوالية.

أفادت شركات مستأجرة، يف أبوظبي، 
بــأن ُمـــّاك عــقــارات قــدمــوا لها عـــدداً من 
ــــــرة الـــــراهـــــنـــــة،  ــــفـ ــ الــــتــــســــهــــيــــات، خـــــــــال الـ
ــــيــــــف األعــــــــــــــبــــــــــــــاء عــــــــــــن الـــــــــشـــــــــركـــــــــات،  ــــفــ ــــخــ ــتــ ــ لــ
خــــصــــوصــــاً الــــصــــغــــرة املــــتــــأثــــرة بـــتـــداعـــيـــات 
»كــــورونــــا«، عــى رأســهــا تــأجــيــل شيكات 
اإليـــــجـــــار، وتـــعـــديـــل تــــواريــــخ الــتــحــصــيــل، 
وإعــــــــــــــــــادة جــــــــدولــــــــة الـــــــدفـــــــعـــــــات الــــســــنــــويــــة 
لــــــزيــــــادة عـــــددهـــــا إىل خـــمـــس دفـــــعـــــات أو 

أكرث، وتغير العقود إىل عقود شهرية، 
لـــــيـــــتـــــم دفــــــــــــع اإليـــــــــــجـــــــــــار شـــــــهـــــــريـــــــاً دون أي 
زيــــــــــــــــــــــادات. وقــــــــــــــال مــــــــــســــــــــؤوالن بـــــشـــــركـــــات 
وساطة عقارية، إن هناك مرونة كبرة 
من جانب بعض املُّاك مع املستأجرين، 
مـــراعـــاة لــظــروف الــشــركــات الــتــي تمّيزت 
بــــاالنــــتــــظــــام يف الـــــســـــداد ســــابــــقــــاً، إال أنــهــا 

تأثرت سلباً بتداعيات »كورونا«.

ل رحالت إجالء 
ّ

»طيران اإلمارات« تشغ
إلى 5 مدن هندية

تأجيل شيكات اإليجار وهيكلة الدفعات 
لشركات متأثرة من »كورونا«

اإلمارات اليوم À دبي

عبير عبدالحليم À أبوظبي

 على التصحيح السعري لإليجارات 
ً
مستأجرون يرون في الرسوم التفافا

ومحاولة لزيادة أرباح الشركات. À أرشيفية
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بمباركة صاحب السمو الشيخ خليفة 
ــــــة،  ــــــدولـ ــــيــــــس الـ ــــــن زايـــــــــــد آل نـــــهـــــيـــــان، رئــ بـ
لــلــتــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــي الــــجــــديــــد، وأمـــــام 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس 
مــجــلــس الـــــــــوزراء حـــاكـــم دبــــــي، وبـــدعـــم 
مــن صــاحــب الــســمــو الــشــيــخ مــحــمــد بن 
زايد آل نهيان، ويل عهد أبوظبي نائب 
الـــقـــائـــد األعـــــى لـــلـــقـــوات املـــســـلـــحـــة، أدى 
الـــــــوزراء يف حــكــومــة اإلمــــــــارات، أمـــس، 

اليمني الدستورية، عن ُبعد.
وذلـــــك يف أعـــقـــاب إعـــــان صــاحــب 
الـــســـمـــو الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد بـــــن راشـــــــد آل 
مكتوم عن التشكيل الوزاري الجديد 
لحكومة اإلمارات، بعد التشاور مع 
صـــــاحـــــب الــــســــمــــو الــــشــــيــــخ مـــحـــمـــد بــن 
ــــاد صــــاحــــب  ــــمــ ــتــ ــ زايــــــــــد آل نـــــهـــــيـــــان، واعــ
الـــســـمـــو الـــشـــيـــخ خـــلـــيـــفـــة بـــــن زايـــــــد آل 

نهيان.
وأكــــــــــــــــــــــــــــد صــــــــــــــاحــــــــــــــب الــــــــســــــــمــــــــو 
الـــشـــيـــخ مــحــمــد بــــن راشــــــد آل 
مــــــــكــــــــتــــــــوم، أن »الــــــحــــــكــــــومــــــة 
الـــــــــــجـــــــــــديـــــــــــدة تـــــــعـــــــكـــــــس رؤيــــــــــــة 
قــــائــــدهــــا الــــشــــيــــخ خـــلـــيـــفـــة بــن 
ــــة الــــــتــــــطــــــورات  زايــــــــــــد ملــــــواكــــــبــ
وتـــــــــــــحـــــــــــــقـــــــــــــيـــــــــــــق مــــــــــــــــــزيــــــــــــــــــد مــــــــن 
الــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــــــور، وتـــــــــــــــســـــــــــــــريـــــــــــــــع 
اإلنـــــــــــــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــــــــــــازات يف مـــــــخـــــــتـــــــلـــــــف 
املـــــــجـــــــاالت واالســـــــتـــــــعـــــــداد املــــبــــكــــر لـــتـــنـــفـــيـــذ 

رؤيتها الوطنية«.  
وقــــد وّجـــــه ســـمـــوه كــلــمــة لـــلـــوزراء 
عقب مراسم أداء اليمني، أكد فيها 

ضـــــــــرورة مــــواصــــلــــة الــــجــــهــــود الـــتـــطـــويـــريـــة 
ملـــخـــتـــلـــف قـــــطـــــاعـــــات الــــــــدولــــــــة، والــــركــــيــــز 
خـــــــــال الـــــــفـــــــرة املــــقــــبــــلــــة عـــــــى األولــــــــويــــــــات 
الوطنية واالستعداد املبكر واالستباقي 

للتطورات. 
وقـــــــــال ســـــمـــــوه: »رهـــــانـــــنـــــا كــــبــــر عــى 
الـــحـــكـــومـــة لــتــنــفــيــذ أولـــــويـــــات وتــطــلــعــات 
شعبنا خال الفرة القادمة.. وأمامنا 
مــــــــــــوســــــــــــم حــــــــــكــــــــــومــــــــــي حــــــــــــافــــــــــــل لـــــتـــــحـــــقـــــيـــــق 
إنــــــــجــــــــازات وقـــــــفـــــــزات نــــوعــــيــــة يف مـــلـــفـــاتـــنـــا 

الوطنية الحيوية«.
وأضاف سموه: »حددنا عاماً لكل 
مـــــــــــــــــســـــــــــــــــؤول لــــــــتــــــــحــــــــقــــــــيــــــــق مــــــــســــــــتــــــــهــــــــدفــــــــات 
ــــيـــــر  ــــتـــــغـ قـــــــــطـــــــــاعـــــــــاتـــــــــه. ولــــــــــديــــــــــنــــــــــا املــــــــــــــرونــــــــــــــة لـ
وتـــشـــكـــيـــل حــكــومــتــنــا مـــتـــى مــــا اســـتـــدعـــت 
الــحــاجــة لــخــدمــة وطـــنـــنـــا.. واملـــهـــم خــال 
الفرة املقبلة هو رؤية نتائج عى أرض 
الــــــواقــــــع وتــــطــــويــــر مـــنـــهـــجـــيـــات اســـتـــبـــاقـــيـــة 
شاملة تستشرف املستقبل وتحدياته«.
وشــدد سموه عى أن »التغيرات 
الوزارية وإضافة ملفات وطنية ودمج 
هيئات ومؤسسات يف حكومة اإلمارات 

جـــــــاء لــــركــــيــــز الـــــجـــــهـــــود وتــــحــــقــــيــــق نـــتـــائـــج 
أكــر تأثراً يف حياة املواطنني واملقيمني 
يف دولــة اإلمـــارات، وهــي تغيرات تزيد 
مـــــن إصـــــــرارنـــــــا لــــتــــوفــــر مـــســـتـــقـــبـــل أفـــضـــل 

لألجيال القادمة«.
كــــــــمــــــــا أكـــــــــــــــد ســــــــــمــــــــــوه أن »حـــــــكـــــــومـــــــة 
اإلمـــــــــــــارات تـــعـــتـــمـــد يف رؤيــــتــــهــــا لـــلـــمـــرحـــلـــة 
املـــــقـــــبـــــلـــــة عـــــــــى تــــــعــــــزيــــــز وتـــــــطـــــــويـــــــر مــــلــــفــــات 
حـــيـــويـــة، مــنــهــا األمــــــن املــــــايئ والــــغــــذايئ، 
وتطوير الصناعات واملنصات الرقمية، 
واالعـــــــــــــتـــــــــــــمـــــــــــــاد عـــــــــــــى الـــــــــبـــــــــحـــــــــث واملـــــــــعـــــــــرفـــــــــة 
وتــــــــــوظــــــــــيــــــــــف الـــــــــــــــذكـــــــــــــــاء االصــــــــــطــــــــــنــــــــــاعــــــــــي يف 

الخدمات الحكومية«. 
وبمناسبة أداء الــفــريــق الحكومي 
الـــجـــديـــد الـــقـــســـم، أكــــد صـــاحـــب الــســمــو 
الـــشـــيـــخ مــحــمــد بــــن زايــــــد آل نـــهـــيـــان، أن 
رؤيـــــة اإلمـــــــارات بـــقـــيـــادة صـــاحـــب الــســمــو 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 
الــــــدولــــــة، تـــســـر بـــخـــطـــى ثـــابـــتـــة لــتــحــقــيــق 
تطلعات مواطنيها، ويف أن تــكــون من 
الــــــــــــعــــــــــــالــــــــــــم يف مـــــخـــــتـــــلـــــف  أفـــــــــــــضـــــــــــــل دول 

القطاعات.

وقـــــــــــــــــــال ســــــــــمــــــــــوه بــــــــــهــــــــــذه املـــــــنـــــــاســـــــبـــــــة: 
»نــبــارك ألعــضــاء حــكــومــة اإلمـــــارات ثقة 
الــــقــــيــــادة بــــهــــم، ونـــتـــمـــنـــى لــــهــــم الـــتـــوفـــيـــق 
والــنــجــاح يف مهامهم يف خدمة الوطن 
واملـــــــــواطـــــــــن تـــــحـــــت قـــــــيـــــــادة أخـــــــــي صــــاحــــب 
الـــــســـــمـــــو الـــــشـــــيـــــخ مــــحــــمــــد بـــــــن راشــــــــــــد آل 
مكتوم. كما نشكر الوزراء واملسؤولني 
السابقني لجهودهم الوطنية املخلصة 
خال الفرة املاضية.. وهم دائماً رصيد 

للوطن يف مختلف املجاالت«.
وأضـــــــــــــــــــــــــــاف ســــــــــــمــــــــــــوه أن »حــــــــكــــــــومــــــــة 
اإلمــــــــــــــــــــــارات نـــــــــمـــــــــوذج فـــــــاعـــــــل يف الــــــقــــــيــــــادة 
واإلدارة والـــتـــعـــامـــل بـــمـــرونـــة عـــالـــيـــة مــع 
مــــــــــتــــــــــطــــــــــلــــــــــبــــــــــات املــــــــــــــرحــــــــــــــلــــــــــــــة واســــــــــــــتــــــــــــــشــــــــــــــراف 
املـــســـتـــقـــبـــل. والــــحــــكــــومــــة الـــــجـــــديـــــدة تــعــد 
اســــتــــمــــراراً لــنــهــج الــتــطــويــر لــلــتــعــامــل مــع 
ظروف مختلفة بما يناسبها من آليات 
وأفـــكـــار ورؤى وهــيــاكــل عــمــل، ونتطلع 
خـــال املــرحــلــة املــقــبــلــة إىل تــحــقــيــق مــزيــد 
مــــــن الــــنــــجــــاحــــات عــــــى مــــســــتــــوى الـــعـــمـــل 

الحكومي«.
وأدى اليمني الدستورية كل من: 
أحمد بن جمعة الزعابي، وزير شؤون 
املـــجـــلـــس األعــــــى لـــاتـــحـــاد، وســـهـــيـــل بــن 
مــــحــــمــــد فــــــــرج فــــــــــارس املـــــــــزروعـــــــــي، عــضــو 
مــجــلــس الـــــــــوزراء وزيــــــر الـــطـــاقـــة والــبــنــيــة 
التحتية، والدكتور عبدالله بن محمد 
بــــــلــــــحــــــيــــــف الـــــــنـــــــعـــــــيـــــــمـــــــي، عــــــــضــــــــو مــــجــــلــــس 
ــــر الـــتـــغـــر املـــنـــاخـــي والــبــيــئــة،  الـــــــــوزراء وزيــ
ــــور ســــلــــطــــان بـــــن أحــــمــــد ســـلـــطـــان  والـــــدكـــــتـ
ــــر  الـــــجـــــابـــــر، عــــضــــو مـــجـــلـــس الــــــــــــــوزراء وزيــ
ــــقـــــدمـــــة،  ــتـ ــ الـــــصـــــنـــــاعـــــة والـــــتـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــيـــــا املـ

محمد بن راشد: الحكومة الجديدة تعكس رؤية قائدها 
خليفة بن زايد لمواكبة التطورات

محمد بن راشد: 

بدعم أخي محمد بن زايد.. 
دولتنا مستمرة في إنجازاتها.. 

والحفاظ على مكتسباتها.

المهم خالل الفترة المقبلة هو رؤية نتائج 
على أرض الواقع، وتطوير منهجيات استباقية 

شاملة تستشرف المستقبل وتحدياته.

العبور نحو الخمسين
قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس 

الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في تغريدة على »تويتر« 
أمس: »حضرت اليوم أداء القسم للوزراء الجدد في حكومة 

اإلمارات. مرحلة جديدة في حكومة اإلمارات، وفريق عمل نراهن 
 جديدة في تاريخ دولتنا«. 

ً
عليه للعبور نحو خمسين عاما

وزراء اإلمارات 
يؤّدون اليمين 

الدستورية عن ُبعد

https://www.emaratalyoum.com/
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نقول ما نفعل.. ونفعل ما 
نقول.. هذه دبي..

كـل يــوم
سامي الريامي

هو ليس املشروع األكرب أو األول من نوعه، وهو ليس 
أصعب مشروع تنفذه هيئة الطرق واملواصالت يف دبي، ومع 

ذلك احتفى به صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم، حفظه الله، حرص عىل تدشينه بنفسه، وبرفقة 

سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد، وكان واضحًا عىل 
سموه مشاعر الفرحة واالعتزاز باملشروع، فلماذا كل االهتمام 

بهذا املشروع رغم أن دبي نفذت مشاريع أضخم من ذلك؟
الحدث هو التشغيل الرسمي ملسار 2020 ملرتو دبي، 

الذي يمتد من محطة »جبل عيل« عىل الخط األحمر إىل 
محطة »إكسبو 2020«، بطول 15 كيلومرتاً، ويضم سبع 

محطات، بكلفة بلغت 11 مليار درهم، وسيتم افتتاح املسار 
للجمهور يف شهر سبتمرب املقبل، ولكن توقيت افتتاح هذا 

املشروع، وإنجازه يف الوقت املحدد بالضبط دون تأجيل ودون 
تأخري يف وقت توقف العالم أجمع عن العمل، وأوقفت 

حكومات العالم جميع مشاريعها، بل أصيبت معظم هذه 
الحكومات بشلل تام، وتأيت دبي لتنجز مشروعًا اسرتاتيجيًا 
ومهمًا الستكمال البنية التحتية يف وقته املحدد تمامًا؛ يعد 

إنجازاً غري مسبوق يستحق االهتمام واالعتزاز، ويستحق كل 
من وقف خلف ذلك التقدير واالحرتام.

لم يكن املشروع األضخم لدبي، هذا صحيح، ولكنه ليس 
مشروعًا عاديًا، بل ال يقل أهمية عن أية مشاريع أخرى 

ضخمة، ويتفوق عليها كونه أُنجز يف وقت صعب ومعقد، هو 
عبارة عن خمسني قطاراً، وسبع محطات ضخمة، ويستوعب 

يوميًا 125 ألف راكب، وعمل عىل إنجاز املشروع 12 ألف 
مهندس وفني عىل مدار 80 مليون ساعة، حدث ذلك يف 

ظروف استثنائية غري مسبوقة، ووسط تحديات صعبة 
للغاية!

عمل صعب، وجهد جبار، وقفت خلف تنفيذه فرق عمل 
متميزة، وخططت له عقول إماراتية وعاملية، هذه العقول 
اإلماراتية يف هيئة الطرق واملواصالت، سواء يف مستوياتها 

القيادية أو التنفيذية، تعمل بشكل مستمر ومتواصل لدفع 
مسرية التنمية املستدامة يف دولة اإلمارات، حيث تقدم لنا 

دومًا مشاريع نوعية، وبنية تحتية ُتصّنف بني األعىل كفاءة 
واعتمادية عىل مستوى العالم، يستفيد منها كل من يعيش 

عىل أرض اإلمارات، سواء كان مواطنًا أو ُمقيمًا، أو يزورها 
سائحًا، حيث يجد الجميع أفضل نوعيات الحياة، وأرقى 

مستوى من الخدمات التي تضمن لهم الرفاه والراحة.
وملن ال يعرف، فقد حظي مشروع »مسار 2020« تحديداً، 
بدعم ومتابعة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم، أوالً بأول، بدءاً من فكرة املشروع، مروراً بالتصميم، 

ثم تنفيذ مختلف األعمال الرئيسة يف املشروع، وصوالً إىل 
االفتتاح الرسمي. لقد تابع كل مراحله، وساهم يف تذليل 

كافة العقبات ليثبت للعالم أن اإلنسان هو من يطوع 
الظروف، وال يستطيع أي ظرف أن يثني اإلنسان عن هدفه، 

إذا كان هذا اإلنسان صاحب همة وعزيمة وطموح، لذلك 
كتب سموه تغريدة قال فيها بكل اعتزاز: »أنجزنا عملنا يف 

وقته كما وعدنا.. نقول ما نفعل.. ونفعل ما نقول.. هذه 
دبي«.  

twitter@samialreyami
reyami@emaratalyoum.com

محمد بن زايد: 
حكومة اإلمارات نموذج فاعل في 

القيادة واإلدارة، والتعامل بمرونة مع 
متطلبات المرحلة واستشراف المستقبل.

رؤية اإلمارات بقيادة رئيس الدولة تسير 
بخطى ثابتة لتحقيق تطلعات مواطنيها، 

وفي أن تكون من أفضل دول العالم.

ونــــــــــــــــورة بــــــنــــــت مـــــحـــــمـــــد الــــــكــــــعــــــبــــــي، عـــضـــو 
مــــــــجــــــــلــــــــس الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزراء وزيـــــــــــــــــــــــــــــرة الــــــــثــــــــقــــــــافــــــــة 
والـــــشـــــبـــــاب، وعــــبــــدالــــلــــه بـــــن طـــــــوق املـــــري 
عضو مجلس الـــوزراء وزيــر االقتصاد، 
والدكتور أحمد بالهول الفايس، وزير 
دولـــــــــــــــــــة لــــــــــــــريــــــــــــــادة األعــــــــــــــمــــــــــــــال واملـــــــــشـــــــــاريـــــــــع 
الـــصـــغـــرة واملـــتـــوســـطـــة، والــــدكــــتــــور ثـــاين 
بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة 
الـــــــــــخـــــــــــارجـــــــــــيـــــــــــة، وعـــــــــــــهـــــــــــــود بـــــــــنـــــــــت خــــــلــــــفــــــان 
الـــــــــــــرومـــــــــــــي، وزيـــــــــــــــــــرة الـــــــــــــدولـــــــــــــة  لــــلــــتــــطــــويــــر 
الحكومي واملستقبل مدير عــام مكتب 
رئــــاســــة مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء، ومــــريــــم بــنــت 
ــــرة  ــ مـــحـــمـــد ســـعـــيـــد حــــــــارب املــــــهــــــري، وزيـ
دولـــــــة لــــألمــــن الـــــغـــــذايئ واملــــــــــايئ، وســــــارة 
بــــــنــــــت يـــــــوســـــــف األمـــــــــــــــــــري، وزيـــــــــــــــــرة دولـــــــــة 
لـــــلـــــتـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــيـــــا املـــــــتـــــــقـــــــدمـــــــة، وعــــــــمــــــــر بــــن 
ســـلـــطـــان الـــعـــلـــمـــاء، وزيــــــر دولــــــة لــلــذكــاء 
االصــــــــــطــــــــــنــــــــــاعــــــــــي واالقـــــــــــــتـــــــــــــصـــــــــــــاد الــــــــرقــــــــمــــــــي 

وتطبيقات العمل عن بعد.
وأعرب الوزراء عن اعتزازهم بثقة 
صاحب السمو الشيخ خليفة بــن زايــد 
ــيـــــان، وصــــــاحــــــب الــــســــمــــو الـــشـــيـــخ  ــ ــــهـ آل نـ
محمد بــن راشـــد آل مــكــتــوم، وصاحب 
ــــمــــــد بـــــــــن زايـــــــــــــــد آل  ــــــخ مــــــحــ ــيـ ــ ــ ــــــشـ ــــو الـ ــ ــــمـ ــ ــــــسـ الـ
نهيان، وفخرهم بالعمل ضمن فريق 
حكومة اإلمـــارات، معاهدين أنفسهم 

والــوطــن عــى مــضــاعــفــة الجهود 
واإلخــــــــاص يف الـــعـــمـــل لـــخـــدمـــة الـــوطـــن 
واملواطنني وتحقيق تطلعات الحكومة 

والقيادة.
 وكـــــــــــــــان صــــــــاحــــــــب الــــــســــــمــــــو الــــشــــيــــخ 
مــــــحــــــمــــــد بــــــــــن راشــــــــــــــــد آل مـــــــكـــــــتـــــــوم أعـــــلـــــن 
ــيـــــل الــــــــــــــــوزاري  ــ ــــكـ ــتـــــشـ ــ األســــــــــبــــــــــوع املــــــــــــــايض الـ
الـــــــجـــــــديـــــــد لـــــحـــــكـــــومـــــة اإلمـــــــــــــــــــــــــارات، الـــــــــذي 
اعتمده صاحب السمو الشيخ خليفة 
بــن زايـــد آل نــهــيــان، وبــعــد الــتــشــاور مع 
أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن 
ــــيــــــان، وذلـــــــــــك عـــــــر ســـلـــســـلـــة  ــــهــ زايـــــــــــد آل نــ
تـــغـــريـــدات نـــشـــرهـــا ســـمـــوه عــــى حــســابــه 

الرسمي عى »توير«.
وشــهــد التشكيل الــــوزاري الجديد 
لحكومة اإلمارات تعديات شملت 11 
حقيبة وزارية تنوعت ما بني استحداث 
مهام وملفات ودمج أخرى، وبقاء 21 

حقيبة وزارية دون تغير. 
وشــــمــــل الـــتـــشـــكـــيـــل الــــجــــديــــد إلـــغـــاء 
ــــز الـــــخـــــدمـــــة الـــحـــكـــومـــيـــة  ـــــراكــ 50% مــــــن مـ
وتــــحــــويــــلــــهــــا إىل مــــنــــصــــات رقــــمــــيــــة خــــال 
عامني، إضافة إىل دمج نحو 50% من 
الــهــيــئــات االتـــحـــاديـــة مـــع بــعــضــهــا بــعــضــاً 
عـــــــى  عـــــــــــــــــــــــــــــــاوة  وزارات،  ضـــــــــــــمـــــــــــــن  أو 

استحداث 
مــــــنــــــاصــــــب وزراء دولـــــــــــــــة جـــــــــدد، 

ــــلـــــق مــــنــــاصــــب رؤســـــــــــاء تـــنـــفـــيـــذيـــني يف  وخـ
قطاعات تخصصية.

ويـــــــــــتـــــــــــمـــــــــــاىش الــــــــتــــــــشــــــــكــــــــيــــــــل الـــــــــــــــــــــــــــوزاري 
الجديد للحكومة مــع مــا أكــده صاحب 
ــــمـــــد بــــــــن راشـــــــــــــد آل  ــــيــــــخ مـــــحـ ــــو الــــــشــ ــــمــ الــــــســ
مـــــــكـــــــتـــــــوم يف شـــــــهـــــــر مــــــــايــــــــو املــــــــــــــــايض بـــــشـــــأن 
الـــعـــمـــل عــــى مـــراجـــعـــة هــيــكــل الــحــكــومــة 
ــــا ومـــــــهـــــــامـــــــهـــــــا، بــــــــــــمــــــــــــوازاة دمــــــج  ــــهــ ــــمــ وحــــــجــ
وزارات واعتماد تغيرات، وذلك ضمن 
فـــــعـــــالـــــيـــــات اجــــــتــــــمــــــاعــــــات حـــــكـــــومـــــة دولــــــــة 
اإلمارات الذي تناول االستعداد ملرحلة 
مـــــــــا بــــــعــــــد كـــــــــوفـــــــــيـــــــــد-19، مــــــــــؤكــــــــــداً ســـــمـــــوه 
أهمية إعــادة ترتيب األولــويــات وتطوير 
الـــســـيـــاســـات واالســـراتـــيـــجـــيـــات الــوطــنــيــة 
وتــــعــــزيــــز الــــجــــاهــــزيــــة واالرتـــــــقـــــــاء بـــــــــاألداء، 
وتطوير أطر العمل الحكومية بما يلبي 
احـــتـــيـــاجـــات ومـــتـــطـــلـــبـــات املــــرحــــلــــة املــقــبــلــة 
الــــــــتــــــــي تــــــســــــتــــــلــــــزم حـــــــكـــــــومـــــــة أكـــــــــــــر مـــــــرونـــــــة 
ورشــاقــة، وأكــر اســتــعــداداً للتكيف مع 
ــــتـــــحـــــديـــــات  املـــــــتـــــــغـــــــرات والــــــتــــــعــــــامــــــل مــــــــع الـ
املــســتــقــبــلــيــة مــــن خـــــال تـــطـــويـــر مــنــظــومــة 

عمل حكومية ذات بعد استشرايف.

ومــــن بـــني الـــتـــغـــرات الـــتـــي شملتها 
الـــهـــيـــكـــلـــيـــة الـــــجـــــديـــــدة لـــلـــحـــكـــومـــة إنــــشــــاء 
وزارة للصناعة والتكنولوجيا املتقدمة 
ــــالـــــدولـــــة،  لــــتــــطــــويــــر الـــــقـــــطـــــاع الــــصــــنــــاعــــي بـ
ثــــــــــاثــــــــــة وزراء ضــــــــمــــــــن وزارة  وتــــــــعــــــــيــــــــني 
االقــــتــــصــــاد، واســــتــــحــــداث مـــنـــصـــب وزيــــر 
دولـــــــــــــــــة لـــــــاقـــــــتـــــــصـــــــاد الــــــــرقــــــــمــــــــي والــــــــــذكــــــــــاء 
االصـــــطـــــنـــــاعـــــي وتــــطــــبــــيــــقــــات الـــــعـــــمـــــل عـــن 
بعد، وإنشاء املكتب اإلعامي لحكومة 

اإلمارات.
كــمــا شــهــدت الــهــيــكــلــيــة دمـــج وزارة 
الطاقة مع وزارة البنية التحتية لتصبح 
وزارة الــطــاقــة والــبــنــيــة التحتية، ودمــج 
ــــنـــــي لــــــإعــــــام واملــــؤســــســــة  املــــجــــلــــس الـــــوطـ
االتــحــاديــة للشباب مــع وزارة الثقافة، 
إضــــــــــــــافــــــــــــــة إىل دمــــــــــــــــــج الــــــــهــــــــيــــــــئــــــــة الــــــــعــــــــامــــــــة 
لـــلـــمـــعـــاشـــات والــــتــــأمــــيــــنــــات االجـــتـــمـــاعـــيـــة 
ضــــمــــن وزارة تـــنـــمـــيـــة املــــجــــتــــمــــع، ودمــــــج 
الـــهـــيـــئـــة الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــمـــؤهـــات مــــع وزارة 
الربية، ودمــج هيئة التأمني مع هيئة 

األوراق املالية والسلع.
دبي À وام

يـــــــــــســـــــــــتـــــــــــهـــــــــــدف مــــــــــــــــــشــــــــــــــــــروع اإلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــارات 
الستكشاف املريخ »مسبار األمل«، 
الــــــذي تــبــقــى عــــى إطــــاقــــه ثـــاثـــة أيــــام 
)15 يـــــــــولـــــــــيـــــــــو الــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــاري(، تـــــحـــــقـــــيـــــق 
مــجــمــوعــة مــــن األهـــــــداف عــــى ســطــح 

الكوكب األحمر.
وسيقدم املسبار دراسة شاملة 
عــــــن مـــــنـــــاخ كـــــوكـــــب املــــــريــــــخ وطــــبــــقــــات 
غافه الجوي املختلفة عندما يصل 
إىل الــكــوكــب األحـــمـــر، ملــنــح الــعــلــمــاء 
نــــظــــرة أعــــمــــق عـــــن مــــــايض ومــســتــقــبــل 
ــــات إيــــجــــاد  ـــكــــــانــ كـــــوكـــــب األرض، وإمـــ
حــيــاة عـــى كــوكــب املـــريـــخ والــكــواكــب 

األخرى.
ــــيـــــعـــــمـــــل فــــــريــــــق املــــــســــــبــــــار عـــى  وسـ
الـــــــــــتـــــــــــعـــــــــــاون مــــــــــــع املـــــــجـــــــتـــــــمـــــــع الـــــعـــــلـــــمـــــي 
العاملي املهتم بكوكب املريخ إليجاد 
إجابات عن األسئلة التي لم تتطرق 
إلــــــــيــــــــهــــــــا أي مــــــــــــن مــــــــهــــــــمــــــــات الـــــــفـــــــضـــــــاء 
الـــــســـــابـــــقـــــة، ودراســــــــــــــة أســــــبــــــاب تــــآكــــل 
الـــــغـــــاف الـــــجـــــوي عـــــى ســــطــــح املــــريــــخ 
عـــر تــتــبــع ســلــوكــيــات ومـــســـار خـــروج 
ذرات الــهــيــدروجــني واألوكـــســـجـــني، 

الـــــتـــــي تــــشــــكــــل الــــــــوحــــــــدات األســــاســــيــــة 
لتشكيل جزيئات املاء.

ــــا ســـــيـــــعـــــمـــــل الــــــــفــــــــريــــــــق عــــى  ــ ــــمـ ــ كـ
تـــــــــــقـــــــــــي الــــــــــــعــــــــــــاقــــــــــــة بــــــــــــــــني طـــــــبـــــــقـــــــات 
الغاف الجوي الدنيا والعليا عى 
كــــوكــــب املـــــريـــــخ، وتــــقــــديــــم الــــصــــورة 
ــــا حـــــــــــول كـــيـــفـــيـــة  ــــهــ األوىل مــــــــن نــــــوعــ
ــــريـــــخ عـــــى مــــــــدار الـــيـــوم  تـــغـــر جـــــو املـ
بـــــــني فــــــصــــــول الــــــســــــنــــــة، والــــــظــــــواهــــــر 
ــثــــــل  ــ الـــــــــــــجـــــــــــــويـــــــــــــة عــــــــــــــــى ســـــــــــطـــــــــــحـــــــــــه، مــ
الـــــعـــــواصـــــف الـــــغـــــبـــــاريـــــة، وتـــــغـــــرات 
درجــات الــحــرارة، فضاً عــن تنّوع 
أنـــــــــمـــــــــاط املـــــــــنـــــــــاخ تــــــبــــــعــــــاً لــــتــــضــــاريــــســــه 
املــتــنــوعــة، والــكــشــف عـــن األســبــاب 
الكامنة وراء تــآكــل سطح املــريــخ، 
والبحث عن أي عاقات تربط بني 
الــــــــــــطــــــــــــقــــــــــــس الـــــــــــــــــحـــــــــــــــــايل والـــــــــــــــــظـــــــــــــــــروف 

املناخية قديماً للكوكب األحمر. 
ومن املقرر أن ينطلق املسبار يف 
مـــــــــهـــــــــمـــــــــتـــــــــه إىل املـــــــــــــــــريـــــــــــــــــخ مـــــــــــــــــن مـــــــــركـــــــــز 
تــــانــــيــــغــــاشــــيــــمــــا الــــــفــــــضــــــايئ يف الـــــيـــــابـــــان 
بـــــاســـــتـــــخـــــدام صــــــــــــاروخ مـــيـــتـــســـوبـــيـــي 
 ،)MHI H2A لــلــصــنــاعــات الــثــقــيــلــة
وأن يصل إىل مــدار الكوكب األحمر 

يف الربع األول من العام 2021.

»مسبار األمل« يدرس مناخ المريخ
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بــتــوجــيــهــات صــاحــب الــســمــو الــشــيــخ 
مــحــمــد بـــن راشــــد آل مــكــتــوم، نــائــب 
رئـــــــــــيـــــــــــس الـــــــــــــــدولـــــــــــــــة رئـــــــــــيـــــــــــس مـــــجـــــلـــــس 
الـــــــــوزراء حــــاكــــم دبــــــي، أطـــلـــقـــت دبـــي 
الـــحـــزمـــة الـــتـــحـــفـــيـــزيـــة الـــثـــالـــثـــة بــقــيــمــة 
1.5 مـــــــلـــــــيـــــــار درهــــــــــــــــــــم، لـــــــتـــــــضـــــــاف إىل 
الــحــزم التحفيزية الــتــي تــم إطالقها 
ــــلـــــت الـــــحـــــزمـــــة األوىل  ســــــابــــــقــــــاً، وشـــــمـ
بـــقـــيـــمـــة 1.5 مــــلــــيــــار درهـــــــــم، تــبــعــتــهــا 
الحزمة الثانية بقيمة 3.3 مليارات 
درهـــــــــــــــــــــــم، لــــــــرتــــــــفــــــــع بــــــــــذلــــــــــك إجــــــــمــــــــايل 
ــــيـــــزيـــــة الــــــتــــــي قــــدمــــتــــهــــا  ــــتـــــحـــــفـ الـــــــحـــــــزم الـ
اإلمــــــــــــــــــــــــــارة خــــــــــــــــالل األشــــــــــــهــــــــــــر الـــــقـــــلـــــيـــــلـــــة 

املاضية إىل 6.3 مليارات درهم. 
واعــتــمــد ســمــو الــشــيــخ حــمــدان 
بـــــن مــــحــــمــــد بـــــن راشــــــــد آل مــــكــــتــــوم، 
ويل عــــــــهــــــــد دبـــــــــــــــي رئــــــــــيــــــــــس املــــــجــــــلــــــس 
ــــثـــــة مـــن  ــــالـ ــثـ ــ ــــيـــــذي، الــــــحــــــزمــــــة الـ ــــفـ ــنـ ــ ــتـ ــ الـ
املحفزات االقتصادية، لدعم عدد 
مـــن الـــقـــطـــاعـــات يف اإلمـــــــارة، بــهــدف 
تــعــزيــز الــســيــولــة املــالــيــة لــلــشــركــات، 
ودعــــــــــــــــــــــم اســــــــــــتــــــــــــمــــــــــــراريــــــــــــة أعــــــــمــــــــالــــــــهــــــــا، 
والــــــتــــــخــــــفــــــيــــــف مـــــــــن كـــــلـــــفـــــة مـــــمـــــارســـــة 
األعـــــــمـــــــال، وتــــســــهــــيــــل اإلجــــــــــــــراءات، 
الســـــــــــيـــــــــــمـــــــــــا لـــــــــــلـــــــــــشـــــــــــركـــــــــــات الـــــــــصـــــــــغـــــــــرة 
واملـــتـــوســـطـــة وعــــــدد مــــن الـــقـــطـــاعـــات 

االسرتاتيجية.

تحديات استثنائية
وأكــــــــــــــد ســــــمــــــو الــــــشــــــيــــــخ حـــــــــمـــــــــدان بــــن 
ــــتـــــوم، أن  ــــكـ مــــحــــمــــد بــــــن راشـــــــــد آل مـ

الــــــــــعــــــــــالــــــــــم يــــــــعــــــــيــــــــش الـــــــــــــيـــــــــــــوم يف ظـــــل 
تـــــــــــــــــحـــــــــــــــــديـــــــــــــــــات اســـــــــــــتـــــــــــــثـــــــــــــنـــــــــــــائـــــــــــــيـــــــــــــة وغـــــــــــــــر 
مــــــســــــبــــــوقــــــة، األمـــــــــــــر الـــــــــــــذي يــــســــتــــلــــزم 
تـــعـــزيـــز الـــتـــكـــاتـــف والــــتــــالحــــم بــشــكــل 
يــتــمــاىش مـــع حــجــم الــتــحــدي وثــقــل 

الظرف العاملي الراهن.
وشـــــــــــــــــــــدد ســـــــــــمـــــــــــوه عـــــــــــــى الـــــــــــتـــــــــــزام 
حــــكــــومــــة دبــــــي بــــمــــواصــــلــــة جـــهـــودهـــا 
لـــحـــشـــد اإلمـــــكـــــانـــــات الــــــالزمــــــة لـــدعـــم 
الـــــــقـــــــطـــــــاعـــــــات االقــــــــتــــــــصــــــــاديــــــــة كــــــافــــــة، 
لــضــمــان تــعــزيــز قــدرتــهــا عـــى تــجــاوز 
تــداعــيــات أزمـــة جــائــحــة »كــورونــا«، 
انــــــــطــــــــالقــــــــاً مــــــــن تــــــوجــــــيــــــهــــــات صـــــاحـــــب 
السمو الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم، الــرامــيــة إىل التخفيف من 
ــــيــــــات وآثـــــــــــار األزمـــــــــــــة، وبـــشـــكـــل  تــــــداعــ
يــعــزز اســتــمــراريــة األعـــمـــال ويــســهــم 
ــــــع الـــــــتـــــــعـــــــايف االقـــــــتـــــــصـــــــادي  ــــريـ ــ ــــــسـ يف تـ

ملواصلة مسرتنا التنموية.

أسس متينة
وقـــــــــــــــــــــــــــــال ســــــــــــمــــــــــــو ويل عــــــــــــهــــــــــــد دبــــــــــــــــــي: 
»اقتصادنا قوي وقائم عى أسس 
مــتــيــنــة، ويــتــمــتــع بـــدرجـــة عــالــيــة مــن 
املـــــرونـــــة الــــتــــي تـــمـــكـــنـــنـــا مــــن الـــتـــعـــامـــل 
بـــــــــكـــــــــفـــــــــاءة مــــــــــــع مــــــخــــــتــــــلــــــف الــــــــــظــــــــــروف 
واملــــتــــغــــرات الـــعـــاملـــيـــة، ونــــحــــن نــقــف 
صــــفــــاً واحــــــــــداً مـــــع الــــقــــطــــاع الــــخــــاص 
لتجاوز هذه املرحلة بإرادة راسخة 

وعزيمة ال تلني«.
وتــــــابــــــع ســــــمــــــوه: »نــــــحــــــرص عـــى 

بتوجيهات محمد بن راشد

دبي ترفع قيمة حزم التحفيز 
االقتصادي إلى 6.3 مليارات درهم 

قطاع التجارة الخارجية قطاع السياحة والترفيه والفعاليات القطاع الصحي
À  اعتماد مبادرة تسريع دفع جميع المستحقات المالية لمبالغ 

التأمين وغيرها من قيمة العالجات المستحقة والمترتبة على 
الحكومة للمستشفيات الخاصة. 

À اعتماد مبادرة استرداد المنشآت الفندقية والمطاعم لنصف 
قيمة رسم مبيعات الفنادق البالغ 7% للفترة من يوليو حتى 

ديسمبر 2020.
À  استرداد نصف قيمة رسم »درهم السياحة«، وتمتد حتى 

نهاية ديسمبر المقبل.

À تخفيض الغرامات لبعض القضايا الجمركية بنسبة 80%، إضافة 
إلى الرسوم الجمركية المستحقة.

À إمكانية تطبيق مبدأ التقسيط على الغرامات، لتشجيع التجار 
على الوفاء بالتزاماتهم المالية واالستمرار بممارسة أعمالهم. 

تـــــــقـــــــرر تــــــمــــــديــــــد فـــــــــــرتة ســـــــــريـــــــــان بـــعـــض 
املــــبــــادرات املــعــلــنــة يف الــحــزمــة األوىل 
ملدة ثالثة أشهر إضافية حتى نهاية 
ســــبــــتــــمــــر 2020، الســـــــتـــــــمـــــــرار دعــــــم 
الــقــطــاع الـــخـــاص ملــواجــهــة الــتــأثــرات 
الـــــســـــلـــــبـــــيـــــة والــــــــتــــــــعــــــــايف مـــــــــن األزمـــــــــــــــة، 

والتي تتضمن:
À مـــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــادرة تــــــــــجــــــــــمــــــــــيــــــــــد رســـــــــــــم 

األسواق البالغ %2.5.
À إلغاء جميع غرامات التأخر 
ــيـــــة كــــافــــة  ــ ــــكـــــومـ عــــــــى الـــــــخـــــــدمـــــــات الـــــحـ
)مـــــــثـــــــل الـــــــــغـــــــــرامـــــــــات املــــــــرتاكــــــــمــــــــة نــــــظــــــراً 
لــــــــــلــــــــــتــــــــــأخــــــــــر يف تــــــــــــجــــــــــــديــــــــــــد تــــــــــراخــــــــــيــــــــــص 

األعــــمــــال(، وفــــك ارتــبــاطــهــا بــتــجــديــد 
الرخص التجارية.

À تجديد الرخص التجارية من 
دون إلزامية تجديد عقود اإليجار.

À إلــــغــــاء شـــــرط الـــدفـــعـــة األوىل 
املــحــدد بنسبة 25% لقبول تقسيط 
الـــــــــــــــــرســـــــــــــــــوم الـــــــــحـــــــــكـــــــــومـــــــــيـــــــــة الــــــــخــــــــاصــــــــة 

بالرتخيص.
À تــــــجــــــديــــــد الـــــــرتخـــــــيـــــــص بــــشــــكــــل 

شهري ومن دون حد أدىن. 
À اإلعـــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــاء مــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــرســـــــــــــــــوم 
ــــنـــــزيـــــالت  ــــتـ املـــــــفـــــــروضـــــــة عــــــــى إجـــــــــــــــراء الـ

والعروض التجارية.

ــــــد ســــــــــريــــــــــان مــــــــبــــــــادرة  ــــديـ ــ ــــمـ ــ ــــتــــــم تـ ــيــ ــ ســ
إعفاء املراكب التجارية التقليدية 
املــــســــجــــلــــة مــــحــــلــــيــــاً يف الـــــــدولـــــــة مـــن 
رسوم الرسو يف مرفأ دبي وميناء 

الحمرية، وتشمل: 
À رســـــــــــوم الــــتــــحــــمــــيــــل املــــبــــاشــــر 

وغر املباشر.
À إلــــغــــاء الــــضــــمــــان الـــبـــنـــي أو 
الــــنــــقــــدي املــــطــــلــــوب ملــــــزاولــــــة نـــشـــاط 
الـــــتـــــخـــــلـــــيـــــص الـــــــجـــــــمـــــــريك واملــــــــحــــــــدد 

بمبلغ 50 ألف درهم. 
À رد الـــــــضـــــــمـــــــانـــــــات الــــبــــنــــكــــيــــة 
والــــــــنــــــــقــــــــديــــــــة املــــــــقــــــــدمــــــــة لــــــشــــــركــــــات 

ــــائـــــمـــــة  ــــقـ ــــيـــــص الــــــجــــــمــــــريك الـ ــلـ ــ ــتـــــخـ ــ الـ
حــالــيــاً.

À تــــخــــفــــيــــض رســـــــــــوم تــــقــــديــــم 
املستندات الجمركية للشركات 
ــــمــــــســــــة  50 درهــــــــــــــــمــــــــــــــــاً إىل خــ مــــــــــــــن 
ــــلـــــة وعـــــن  دراهــــــــــــم عـــــــن كـــــــل مـــــعـــــامـ
ـــــي تــــم  ـــــتــ الــــــبــــــيــــــانــــــات الـــــجـــــمـــــركـــــيـــــة الــ

إنــجــازهــا.
À إلغاء شرط الصك املصريف 
عــــنــــد تــــقــــديــــم طــــلــــبــــات الـــتـــظـــلـــمـــات 
ــــيــــــة لــــتــــســــهــــيــــل وتـــــســـــريـــــع  ــــركــ ــــمــ الــــــجــ
الــــــــــــبــــــــــــت يف طـــــــــلـــــــــبـــــــــات الـــــــتـــــــظـــــــلـــــــمـــــــات 

الجمركية. 

مبادرات الدعم لنهاية 
سبتمبر 2020

تمديد سريان إعفاء المراكب 
التجارية التقليدية
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قطاع الفنون واإلبداعقطاع التعليمقطاع اإلنشاءات
À التسريع في دفع المستحقات المالية للمقاولين.

À رد جميع الضمانات المالية ألنشطة التشييد والبناء المرتبطة 
بالرخص التجارية المودعة لديها على أن يتم استبدالها بنظام 

آخر يضمن جميع حقوق األطراف المتعاقدة.

À اعتماد مبادرة إلغاء الغرامات.
À إعفاء المدارس الخاصة من رسوم تجديد التراخيص التجارية 

والتعليمية حتى نهاية ديسمبر المقبل. 

تمديد فترة اإلدخال المؤقت لألعمال الفنية الُمعارة والواردة 
من خالل منافذ إمارة دبي حتى نهاية 2020، بحيث يشمل 

القرار األعمال الفنية كافة التي دخلت اإلمارة من بداية الربع 
الرابع من عام 2019 ولم تخرج حتى تاريخه من اإلمارة.

عودة األعمال إىل طبيعتها بأسرع 
وقــــــــت، مـــــع الــــتــــأكــــيــــد عـــــى مـــواصـــلـــة 
ــــافــــــة الــــقــــطــــاعــــات  الـــــتـــــزامـــــنـــــا لــــــدعــــــم كــ
االقـــــــــــــــتـــــــــــــــصـــــــــــــــاديـــــــــــــــة؛ فــــــــــنــــــــــحــــــــــن نــــــعــــــمــــــل 
لـــــلـــــمـــــســـــتـــــقـــــبـــــل بـــــــفـــــــكـــــــر ورؤيــــــــــــــــــــــة قــــــائــــــد 
اســتــثــنــايئ اخـــتـــار الـــريـــادة والــســبــق، 
والــــــــفــــــــوز عــــــنــــــوانــــــه األبـــــــــــــرز واخــــــتــــــيــــــاره 
االســرتاتــيــجــي األول، وتــعــلــمــنــا مــن 
أجــــــــــــــدادنــــــــــــــا أن نـــــــقـــــــهـــــــر املــــــســــــتــــــحــــــيــــــل، 

فــــنــــحــــن شـــــعـــــب أحــــــالمــــــه ال تـــتـــوقـــف 
وطموحاته ال تتحطم«. 

تطوير األعمال
وأشـــــــــــــــــار ســــــــمــــــــوه إىل أنـــــــــــه مـــــــــع تـــــــــوايل 
املــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــادرات الـــــــــــحـــــــــــكـــــــــــومـــــــــــيـــــــــــة لـــــــــدعـــــــــم 
ومــــســــانــــدة الـــقـــطـــاعـــات االقـــتـــصـــاديـــة 
يف هـــــــــــــــــــــــــذه األوقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات، فـــــــــــــــــــــــــإن عـــــــى 
األعــــــــــــــمــــــــــــــال  ورواد  املــــــــــســــــــــتــــــــــثــــــــــمــــــــــريــــــــــن 

مـــســـؤولـــيـــة تـــطـــويـــر أعـــمـــالـــهـــم بــشــكــل 
يواكب متغرات األسواق العاملية، 
ومــــــــواصــــــــلــــــــة اســــــتــــــكــــــشــــــاف الــــــــفــــــــرص، 

وتعزيز جاهزيتهم للمستقبل.

الشركات الصغيرة 
وأكد سموه أن الشركات الصغرة 
واملـــتـــوســـطـــة تــشــكــل عـــصـــبـــاً أســـاســـيـــاً 
لــالقــتــصــاد الــوطــنــي، ومــحــركــاً قــويــاً 
ــــاد  ــ ــــــصـ ــتـ ــ ــ لــــــعــــــجــــــلــــــة الـــــــــتـــــــــحـــــــــول نــــــــحــــــــو اقـ
تــــنــــافــــي مـــنـــتـــج قــــائــــم عـــــى االبــــتــــكــــار 
واملـــــــعـــــــرفـــــــة، مـــــــشـــــــراً ســــــمــــــوه إىل أن 
توجيه السياسات الحكومية نحو 
دعــــــــــــم هــــــــــــذا الـــــــقـــــــطـــــــاع بــــــــــــات ضــــــــــــرورة 
حـــــــتـــــــمـــــــيـــــــة يف ظــــــــــــل األوضــــــــــــــــــــــــــــاع الـــــــتـــــــي 
يــــشــــهــــدهــــا الــــعــــالــــم حــــالــــيــــاً بــــاعــــتــــبــــاره 
أحد أكرث القطاعات عرضة ملخاطر 
الـــــــــــتـــــــــــأثـــــــــــرات االقـــــــــتـــــــــصـــــــــاديـــــــــة لــــتــــفــــي 

جائحة فروس كورونا املستجد.
وقــــــــــــــال ســـــــمـــــــوه إن إمــــــــــــــــارة دبــــــي 
ــــهــــــة  ســــــتــــــحــــــافــــــظ عــــــــــى مــــــكــــــانــــــتــــــهــــــا وجــ
حـــاضـــنـــة لـــــرواد األعــــمــــال وأصـــحـــاب 

املشروعات الصغرة واملتوسطة.
وتــــــابــــــع ســــمــــو ويل عــــهــــد دبــــــي: 
»يحظى قطاع الشركات الصغرة 
واملـــــتـــــوســـــطـــــة بــــقــــيــــمــــة اســــرتاتــــيــــجــــيــــة 
كـــــــبـــــــرة، وهـــــــــو مـــــســـــاهـــــم رئــــــيــــــس يف 
رفــــــــــــــــــد الـــــــــــنـــــــــــاتـــــــــــج املـــــــــــحـــــــــــي اإلجـــــــــــمـــــــــــايل 
لإلمارة، ومن الحكمة أن يتوجه 
الـــدعـــم لـــهـــذا الـــقـــطـــاع يف ظـــل هـــذه 
الــــــظــــــروف، األمـــــــر الـــــــذي مـــــن شـــأنـــه 
تـــوفـــر عــــائــــدات اقـــتـــصـــاديـــة قــّيــمــة، 
ــــتـــــدامـــــة مـــســـرتـــنـــا نــحــو  لــــضــــمــــان اسـ
تأسيس اقتصاد متنوع قائم عى 

املعرفة«.
دبي À اإلمارات اليوم

٠٥

دبي ترفع قيمة حزم التحفيز 
االقتصادي إلى 6.3 مليارات درهم 

حمدان بن محمد: 
اقتصادنا قوي ويتمتع بدرجة عالية من المرونة تمكننا من التعامل بكفاءة مع المتغيرات العالمية.

العالم يعيش في ظل تحديات استثنائية وغير مسبوقة، األمر الذي يستلزم تعزيز التكاتف والتالحم.

نعمل للمستقبل بفكر ورؤية قائد استثنائي اختار الريادة والسبق.. والفوز عنوانه األبرز واختياره االستراتيجي.

ين ورواد األعمال مسؤولية تطوير أعمالهم بشكل يواكب متغيرات األسواق العالمية. على المستثمر

الشركات الصغيرة والمتوسطة
تبلغ نسبة الشركات الصغيرة والمتوسطة 99% من إجمالي 

الشركات العاملة في دبي، وتسهم بنحو 46% من الناتج 
المحلي اإلجمالي في وقت تستقطب فيه نحو 51% من 

القوى العاملة في اإلمارة.

رسوم التصنيف على الفنادق
À تمديد سريان مبادرة تجميد تطبيق رسوم التصنيف على 

الفنادق، ورسوم التذاكر وإصدار التصاريح، وغيرها من الرسوم 
الحكومية على الفعاليات الترفيهية واألعمال.

https://www.emaratalyoum.com/
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محطة جبل علي
مساحتها (متر مربع)

٨٨٠٠
طولها

١٥٠ً
مترا

طاقتها ا�ستيعابية 
★ ١٧ ألف راكب في الساعة خ�ل أوقات الذروة، ونحو ٣٢٠ 

.
ً
ألف راكب يوميا

★ تضم ٤ أرصفة لصعود القطارات، و٤ مواقف للحاف�ت، و١٧ 
 لمركبات ا¡جرة، و٧ مواقف ¡صحاب الهمم.

ً
موقفا

.
ً
تضم ٨ محال ل�ستثمار التجاري مساحتها ٣٨٨ مترا

محطة الحدائق
مساحتها (متر مربع)

٨١٠٠
طولها

١٦٨ً
مترا

ً
مترا

طاقتها ا�ستيعابية 
 في الساعة خ�ل أوقات الذروة، ونحو ١٢٥ ألف 

ً
★ ٦٧٧٣ راكبا
 .

ً
راكب يوميا

★ تضم المحطة رصيفين لصعود القطارات، و٤ مواقف 
 لمركبات ا�جرة، وموقفين �صحاب 

ً
للحاف�ت، و٢٠ موقفا

.
ً
الهمم. تضم ٥ محال ل�ستثمار التجاري مساحتها ١٦١ مترا

محطة ديسكفري جاردنز
مساحتها (متر مربع)

٨٦٠٠١٦٨
طاقتها ا§ستيعابية 

 في الساعة خ�ل أوقات الذروة، ونحو ١٢٥ ألف 
ً
★ ٤٢١٥ راكبا
 .

ً
راكب يوميا

★ تضم المحطة رصيفين لصعود القطارات، و٤ مواقف 
 لمركبات ا�جرة، وموقفين �صحاب 

ً
للحاف�ت، و٢٠ موقفا

.
ً
الهمم. تضم ٤ محال ل�ستثمار التجاري مساحتها ١٤٩ مترا

محطة الفرجان
مساحتها (متر مربع)

٨٤٠٠
طولها

١٦٨ً
مترا

طاقتها ا§ستيعابية 
 في الساعة خ�ل أوقات الذروة، ونحو ١٢٥ ألف 

ً
★ ٤٧٤٦ راكبا
 .

ً
راكب يوميا

تضم المحطة رصيفين لصعود القطارات، و٤ مواقف للحاف�ت، 
 لمركبات ا�جرة، وموقفين �صحاب الهمم. 

ً
و٢٠ موقفا

.
ً
تضم ٤ محال ل�ستثمار التجاري مساحتها ١٤٩ مترا

محطة عقارات جميرا للغولف
مساحتها (متر مربع)

٢٨٧٠٠
طولهاطولها

٢٣٢ً
مترا

ً
مترا

طاقتها ا§ستيعابية 
 في الساعة خ�ل أوقات الذروة، ونحو ٢٥٠ 

ً
★ ١١٥٥٥ راكبا

 .
ً
ألف راكب يوميا

★ تضم رصيفين لصعود القطارات، و٤ مواقف للحاف�ت، و٢٠ 
 لمركبات ا�جرة، وموقفين �صحاب الهمم. 

ً
موقفا

 .
ً
 ل�ستثمار التجاري مساحتها ٤٦٦ مترا

ً
تضم ١٤ مح�

مزودة ب ٤ أجزة تذاكر لشراء وتعبئة بطاقات «نول».

محطة مجمع دبي ل�ستثمار
مساحتها (متر مربع)

٢٧٠٠٠٢٢٦
طاقتها ا§ستيعابية 

 في الساعة خ�ل أوقات الذروة، ونحو ٢٥٠ 
ً
★ ١٣٨٩٩ راكبا

 .
ً
ألف راكب يوميا

★ تضم رصيفين لصعود القطارات، و٤ مواقف للحاف�ت، و٢٠ 
 لمركبات ا�جرة، وموقفين �صحاب الهمم.

ً
موقفا

.
ً
تضم ٨ محال ل�ستثمار التجاري مساحتها ٣١٥ مترا

ً
مترا

طولها مساحتها (متر مربع)

١٨٨٠٠١١٩
طاقتها ا§ستيعابية 

★ ٢٩ ألف راكب في الساعة خ�ل أوقات الذروة، ونحو ٥٢٢ 
 .

ً
ألف راكب يوميا

★ تضم ٣ أرصفة لصعود القطارات، و٦ مواقف للحاف�ت، و٢٠ 
 لمركبات ا�جرة، و٤ مواقف �صحاب الهمم. 

ً
موقفا

.
ً
★ تضم ٩ محال ل�ستثمار التجاري مساحتها ٢٦٤ مترا

★ زودت ب ٨ أجزة تذاكر لشراء وتعبئة بطاقات «نول».

محطة إكسبو

االفتتاح سبتمبر المقبل.. و4 مراحل تثبت الكفاءة واألمان

مليون ساعة عمل أنجزت 80
مسار مترو دبي 2020

المشروع يخدم مناطق سكانية تقدر كثافتها بـ270 ألف نسمة، وضيوف وزوار المعارض الدولية 
التي تستهل بـ»إكسبو«. 

محليات | األحد ١٢ من يوليو ٢٠٢٠
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محطة جبل علي
مساحتها (متر مربع)

٨٨٠٠
طولها

١٥٠ً
مترا

طاقتها ا�ستيعابية 
★ ١٧ ألف راكب في الساعة خ�ل أوقات الذروة، ونحو ٣٢٠ 

.
ً
ألف راكب يوميا

★ تضم ٤ أرصفة لصعود القطارات، و٤ مواقف للحاف�ت، و١٧ 
 لمركبات ا¡جرة، و٧ مواقف ¡صحاب الهمم.

ً
موقفا

.
ً
تضم ٨ محال ل�ستثمار التجاري مساحتها ٣٨٨ مترا

محطة الحدائق
مساحتها (متر مربع)

٨١٠٠
طولها

١٦٨ً
مترا

ً
مترا

طاقتها ا�ستيعابية 
 في الساعة خ�ل أوقات الذروة، ونحو ١٢٥ ألف 

ً
★ ٦٧٧٣ راكبا
 .

ً
راكب يوميا

★ تضم المحطة رصيفين لصعود القطارات، و٤ مواقف 
 لمركبات ا�جرة، وموقفين �صحاب 

ً
للحاف�ت، و٢٠ موقفا

.
ً
الهمم. تضم ٥ محال ل�ستثمار التجاري مساحتها ١٦١ مترا

محطة ديسكفري جاردنز
مساحتها (متر مربع)

٨٦٠٠١٦٨
طاقتها ا§ستيعابية 

 في الساعة خ�ل أوقات الذروة، ونحو ١٢٥ ألف 
ً
★ ٤٢١٥ راكبا
 .

ً
راكب يوميا

★ تضم المحطة رصيفين لصعود القطارات، و٤ مواقف 
 لمركبات ا�جرة، وموقفين �صحاب 

ً
للحاف�ت، و٢٠ موقفا

.
ً
الهمم. تضم ٤ محال ل�ستثمار التجاري مساحتها ١٤٩ مترا

محطة الفرجان
مساحتها (متر مربع)

٨٤٠٠
طولها

١٦٨ً
مترا

طاقتها ا§ستيعابية 
 في الساعة خ�ل أوقات الذروة، ونحو ١٢٥ ألف 

ً
★ ٤٧٤٦ راكبا
 .

ً
راكب يوميا

تضم المحطة رصيفين لصعود القطارات، و٤ مواقف للحاف�ت، 
 لمركبات ا�جرة، وموقفين �صحاب الهمم. 

ً
و٢٠ موقفا

.
ً
تضم ٤ محال ل�ستثمار التجاري مساحتها ١٤٩ مترا

محطة عقارات جميرا للغولف
مساحتها (متر مربع)

٢٨٧٠٠
طولهاطولها

٢٣٢ً
مترا

ً
مترا

طاقتها ا§ستيعابية 
 في الساعة خ�ل أوقات الذروة، ونحو ٢٥٠ 

ً
★ ١١٥٥٥ راكبا

 .
ً
ألف راكب يوميا

★ تضم رصيفين لصعود القطارات، و٤ مواقف للحاف�ت، و٢٠ 
 لمركبات ا�جرة، وموقفين �صحاب الهمم. 

ً
موقفا

 .
ً
 ل�ستثمار التجاري مساحتها ٤٦٦ مترا

ً
تضم ١٤ مح�

مزودة ب ٤ أجزة تذاكر لشراء وتعبئة بطاقات «نول».

محطة مجمع دبي ل�ستثمار
مساحتها (متر مربع)

٢٧٠٠٠٢٢٦
طاقتها ا§ستيعابية 

 في الساعة خ�ل أوقات الذروة، ونحو ٢٥٠ 
ً
★ ١٣٨٩٩ راكبا

 .
ً
ألف راكب يوميا

★ تضم رصيفين لصعود القطارات، و٤ مواقف للحاف�ت، و٢٠ 
 لمركبات ا�جرة، وموقفين �صحاب الهمم.

ً
موقفا

.
ً
تضم ٨ محال ل�ستثمار التجاري مساحتها ٣١٥ مترا

ً
مترا

طولها مساحتها (متر مربع)

١٨٨٠٠١١٩
طاقتها ا§ستيعابية 

★ ٢٩ ألف راكب في الساعة خ�ل أوقات الذروة، ونحو ٥٢٢ 
 .

ً
ألف راكب يوميا

★ تضم ٣ أرصفة لصعود القطارات، و٦ مواقف للحاف�ت، و٢٠ 
 لمركبات ا�جرة، و٤ مواقف �صحاب الهمم. 

ً
موقفا

.
ً
★ تضم ٩ محال ل�ستثمار التجاري مساحتها ٢٦٤ مترا

★ زودت ب ٨ أجزة تذاكر لشراء وتعبئة بطاقات «نول».

محطة إكسبو

هنادي أبونعمة À دبي
غرافيك: محمد داوود

12 ألــف مهندس وفني عملوا خالل 
80 مليون ساعة عىل إنجاز مشروع 
مسار 2020 ملرتو دبي، وتمكنوا من 
تـــــنـــــفـــــيـــــذ وعـــــــــــــد الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــة وجـــــــدولـــــــهـــــــا 
الـــزمـــنـــي، وإنــــجــــاز املــــشــــروع يف الــوقــت 
املــــحــــدد لـــــه، لــيــمــتــد بــــه الـــخـــط األحـــمـــر 
للمرتو بكلفة بلغت 11 مليار درهم، 
مــضــيــفــاً ســـبـــع مـــحـــطـــات و50 قــــطــــاراً، 

ستخدم 125 ألف راكب يومياً.
ودشــــــــن صــــاحــــب الــــســــمــــو الـــشـــيـــخ 
مـــحـــمـــد بــــــن راشـــــــــد آل مــــكــــتــــوم، نـــائـــب 
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
ــــيــــــل الــــــرســــــمــــــي  ــــغــ ــــتــــــشــ حــــــــاكــــــــم دبــــــــــــــــي، الــ
لــــلــــمــــســــار، أخـــــــــــــراً، مـــــــؤكـــــــداً أن تـــنـــفـــيـــذ 
املــــــشــــــروع، الـــــــذي بــــــدأ مـــنـــذ 47 شــــهــــراً، 

يــــعــــّد أحـــــــد األمــــثــــلــــة الــــحــــيــــة عـــــىل إرادة 
ــــا بـــمـــطـــابـــقـــة  ــــهــ ــــزامــ ــــتــ دبــــــــي وقــــــدرتــــــهــــــا والــ
الـــــــــقـــــــــول بـــــــالـــــــفـــــــعـــــــل.وأعـــــــلـــــــن ســــــــمــــــــوه يف 
تـــــــغـــــــريـــــــدة عـــــــــىل »تــــــــــــويــــــــــــرت«: »نـــــــــقـــــــــول مـــا 
نفعل، ونفعل ما نقول.. هذه دبي«.
كــمــا قـــال ســمــوه خـــالل الــتــدشــن 
ــــــروع، إن »مــــــســــــرة  ــــــشـ ــــمـ ــ ــلـ ــ ــ الـــــــرســـــــمـــــــي لـ
الــتــنــمــيــة املــســتــدامــة يف دولـــة اإلمــــارات 
تدعمها مشاريع نوعية وبنية تحتية 
ُتــصــّنــف بــن األعــىل كــفــاءة واعتمادية 

عىل مستوى العالم«.
وأكــــــــد أن اســــرتاتــــيــــجــــيــــة اإلمــــــــــارات 
قـــــــــــائـــــــــــمـــــــــــة عــــــــــــــــىل حـــــــــــســـــــــــن االســـــــــــــتـــــــــــــعـــــــــــــداد 
للمستقبل بتخطيط ُمحكم يضع يف 
ــــبـــــان االحـــــــتـــــــمـــــــاالت كـــــــافـــــــة، وأن  الـــــحـــــسـ
لــديــهــا رصـــيـــداً مـــن الــخــطــط والــعــقــول 
ــــفـــــاءات، مــــا يــعــيــنــهــا عــــىل اجـــتـــيـــاز  ــــكـ والـ
املــــــرحــــــلــــــة االســـــتـــــثـــــنـــــائـــــيـــــة عــــــــىل مــــســــتــــوى 

الـــــــعـــــــالـــــــم مــــــــن خـــــــــــالل مــــــــا تــــمــــتــــلــــكــــه مـــن 
الــــــــقــــــــدرة والــــــــخــــــــرة لــــلــــتــــعــــامــــل مـــــــع كـــل 
ــــفـــــادي  ــــلـــــة الــــعــــمــــل وتـ املـــــتـــــغـــــرات ملـــــواصـ

املعوقات.
ويـــــأيت املــــشــــروع، الـــــذي ســيــخــدم 
مــنــاطــق ســكــانــيــة تــقــدر كــثــافــتــهــا بــــ270 
ألــــــــــــف نــــــســــــمــــــة، إضـــــــــافـــــــــة إىل الــــــــوفــــــــود 
ــــيـــــوف وزوار املـــــعـــــارض الــــدولــــيــــة،  وضـ
الــــــــتــــــــي تـــــســـــتـــــهـــــل بـــــــمـــــــعـــــــرض إكــــــســــــبــــــو؛ 
تـــــــــنـــــــــفـــــــــيـــــــــذاً لـــــــلـــــــخـــــــطـــــــة الـــــــــشـــــــــامـــــــــلـــــــــة الـــــــتـــــــي 
وضـــعـــتـــهـــا هـــيـــئـــة الــــطــــرق واملـــــواصـــــالت 
لـــتـــوفـــر أنـــظـــمـــة نـــقـــل جـــمـــاعـــي تــشــمــل 
خـــــــطـــــــوطـــــــاً لــــــلــــــمــــــرتو والــــــــــــــــــــرتام وأخــــــــــــرى 
لـــــــــــلـــــــــــحـــــــــــافـــــــــــالت والـــــــــــــنـــــــــــــقـــــــــــــل الـــــــــــبـــــــــــحـــــــــــري، 
وتـــــــحـــــــقـــــــيـــــــق الــــــــتــــــــكــــــــامــــــــل بــــــــــــن مــــخــــتــــلــــف 

أنظمة املواصالت.
وأكد املدير العام رئيس مجلس 
ــــايـــــر،  ــــئـــــة، مـــــطـــــر الـــــطـ ــــيـ املــــــديــــــريــــــن يف الـــــهـ

أهـــــــــــمـــــــــــيـــــــــــة نــــــــــــــظــــــــــــــام املــــــــــــــــــــــــــرتو يف تــــــحــــــقــــــيــــــق 
مــتــطــلــبــات الــنــمــو الــعــمــراين املستقبيل 
إلمــــــــارة دبـــــــي، وأن املـــــــرتو يـــعـــد بــمــثــابــة 
الـــــعـــــمـــــود الـــــفـــــقـــــري لــــنــــظــــام املــــــواصــــــالت 
الــذي يــربــط مختلف املــنــاطــق الحيوية 

يف اإلمارة.
وأضـــــــــــــــــــــــاف أنــــــــــــــــه ولــــــــــيــــــــــد فــــــــــكــــــــــرة مـــــن 
ــــيـــــخ مــــحــــمــــد بـــن  ــــمـــــو الـــــشـ صــــــاحــــــب الـــــسـ
راشــــــــــــــد آل مـــــــكـــــــتـــــــوم، مـــــــــشـــــــــراً إىل أنــــــه 
ــــــوه وقــــنــــاعــــتــــه  ــــمـ ــ ــــلـــــعـــــات سـ يـــــعـــــكـــــس تـــــطـ
ــيـــــة عــــاملــــيــــة  ــ ــتـ ــ ــــيــــــة تــــــــوفــــــــر بـــــنـــــيـــــة تـــــحـ ــــمــ ــــأهــ بــ
املـــــــــــــــســـــــــــــــتـــــــــــــــوى، تــــــــــلــــــــــعــــــــــب فــــــــــيــــــــــهــــــــــا شــــــبــــــكــــــة 
املـــــواصـــــالت والــــنــــقــــل دوراً مــــحــــوريــــاً يف 

دفع مسرة التنمية.
وتـــــــم اإلعــــــــــالن عـــــن افــــتــــتــــاح مـــســـار 
2020 أمام الجمهور يف شهر سبتمر 
املــــــــقــــــــبــــــــل، ومـــــــــواصـــــــــلـــــــــة الــــــهــــــيــــــئــــــة إجــــــــــــراء 
االخــتــبــارات والــتــجــارب التشغيلية يف 

الـــــــــفـــــــــرتة املـــــقـــــبـــــلـــــة مـــــــــن خـــــــــــالل الـــــشـــــركـــــة 
املـــــــشـــــــغـــــــلـــــــة لـــــــــلـــــــــمـــــــــرتو، حــــــــيــــــــث يــــنــــقــــســــم 
التشغيل التجريبي إىل أربـــع مراحل 
تــــــكــــــفــــــل إثــــــــــبــــــــــات كــــــــــفــــــــــاءة نــــــــظــــــــام الـــــخـــــط 
الـــجـــديـــد ومـــطـــابـــقـــتـــه ملـــعـــايـــر الــســالمــة 

واألمان. 
وتــــم االنـــتـــهـــاء مـــن املـــرحـــلـــة األوىل 
وتـــســـمـــى بـــاالخـــتـــبـــار الـــســـاكـــن، والـــــذي 
يــــتــــم خـــــاللـــــه وضـــــــع عـــــربـــــة ســــاكــــنــــة مــن 
عـــربـــات الـــقـــطـــار عـــىل املـــســـار، ومــــن ثــم 
إجراء اختبارات عليها تشمل أنظمة 
االتــــصــــال، وأنـــظـــمـــة الــتــشــغــيــل اآليل، 

والتيار الكهربايئ. 
وســــتــــســــتــــمــــر الــــهــــيــــئــــة يف مــــواصــــلــــة 
االخـــتـــبـــارات بـــإجـــراء االخــتــبــار املــتــحــرك 
الــذي يتم مــن دون ركـــاب، ويتضمن 
فــــحــــص أنــــظــــمــــة املـــــحـــــركـــــات واملــــكــــابــــح، 
وأنـــظـــمـــة الــتــشــغــيــل اآليل واخــــتــــبــــارات 

التحميل، واختبار السرعة، وكذلك 
اخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات الــــــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــوافــــــــــــــــــــــــــــــــــق 
الـــــــــــكـــــــــــهـــــــــــرومـــــــــــغـــــــــــنـــــــــــاطـــــــــــيـــــــــــي، ومــــــــــــــــــــــن ثــــــم 
االخـــــــتـــــــبـــــــارات الـــتـــشـــغـــيـــلـــيـــة الـــتـــجـــريـــبـــيـــة 
الــــــتــــــي يـــــتـــــم فــــيــــهــــا إثـــــــبـــــــات كـــــــفـــــــاءة أداء 
الــــنــــظــــام بــــأكــــمــــلــــه، والــــتــــأكــــد مـــــن مــــدى 
ــــتـــــقـــــرار األنــــظــــمــــة الـــتـــشـــغـــيـــلـــيـــة، عــر  اسـ
ــــام بـــــاســـــتـــــمـــــرار بـــــصـــــورة  ــــنــــــظــ تــــشــــغــــيــــل الــ
مــــــــــمــــــــــاثــــــــــلــــــــــة لــــــــلــــــــتــــــــشــــــــغــــــــيــــــــل يف الــــــــــــوضــــــــــــع 

االعتيادي.
ــيــــــذ االخــــــــــتــــــــــبــــــــــارات  ــ ــــفــ ــنــ ــ وأخـــــــــــــــــــــــــــراً، تــ
الـــــــتـــــــشـــــــغـــــــيـــــــلـــــــيـــــــة مــــــــــــــن ِقــــــــــــــَبــــــــــــــل ُمــــــــشــــــــّغــــــــل 
الــــــــــقــــــــــطــــــــــارات الــــــــتــــــــي تـــــــتـــــــم قـــــــبـــــــل الـــــــبـــــــدء 
بـــــــالـــــــتـــــــشـــــــغـــــــيـــــــل الـــــــــفـــــــــعـــــــــيل لـــــــلـــــــخـــــــدمـــــــة، 
ــــاً، وتــــكــــون أيـــضـــاً  وتـــســـتـــغـــرق 14 يـــــومـ
مـــن دون ركـــــاب، حــيــث يــتــم خــاللــهــا 
الــــتــــأكــــد مــــــن جـــمـــيـــع الــــســــيــــنــــاريــــوهــــات 

التشغيلية املختلفة.

مليون ساعة عمل أنجزت 
مسار مترو دبي 2020
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غرف المستشفى الميداني. À  من المصدر

كـــــــــــشـــــــــــفـــــــــــت إحـــــــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــــاءات الــــــــهــــــــيــــــــئــــــــة 
االتـــــــــحـــــــــاديـــــــــة لـــــــلـــــــجـــــــمـــــــارك، ودوائـــــــــــــــر 
الجمارك املحلية، عن ارتفاع عدد 
ضــبــطــيــات املـــــواد املـــخـــدرة يف املــنــافــذ 
الــــــــــــــحــــــــــــــدوديــــــــــــــة، خـــــــــــــــــال الـــــــــســـــــــنـــــــــوات 
الخمس املاضية )2105 - 2019(، 
إىل أكرث من 15 ألفاً و764 ضبطية.
ــــــة،  ــئـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــهـ ــ وأســــــــــــــفــــــــــــــرت جــــــــــهــــــــــود الـ
ودوائــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الــــــــــــــجــــــــــــــمــــــــــــــارك املــــــــحــــــــلــــــــيــــــــة، 
ــــيـــــق مــــــــع وزارة الـــــداخـــــلـــــيـــــة  ــــنـــــسـ ــــتـ ــــالـ بـ
والـــجـــهـــات األمـــنـــيـــة ذات الـــعـــاقـــة، 
عـــــــن ارتــــــــفــــــــاع نــــســــبــــة إســـــــهـــــــام قــــطــــاع 
الـــــجـــــمـــــارك يف مــــؤشــــر زيــــــــــادة نــســبــة 
ضــبــطــيــات املــــخــــدرات عـــى مــســتــوى 
الدولة من 33% يف عام 2018، إىل 

39% يف 2019.
ووفـــــــــــــــقـــــــــــــــاً لــــــــــقــــــــــاعــــــــــدة الــــــــبــــــــيــــــــانــــــــات 
اإلحـــــــصـــــــائـــــــيـــــــة بــــــالــــــهــــــيــــــئــــــة، ارتـــــفـــــعـــــت 
كمية املخدرات املضبوطة بواسطة 
قــــطــــاع الــــجــــمــــارك يف الـــــدولـــــة، عـــام 
2019 وحده، لتصل إىل نحو 2.1 

طن من املواد املخدرة.
وقال مفوض الجمارك رئيس 
الهيئة االتــحــاديــة لــلــجــمــارك، عيل 
ســــعــــيــــد مــــطــــر الــــــنــــــيــــــادي، إن »هــــــذه 
األرقـــــــــام واملــــــؤشــــــرات تـــعـــكـــس مـــدى 

خطورة عمليات االستهداف التي 
تــــــــــقــــــــــوم بــــــــهــــــــا عـــــــــصـــــــــابـــــــــات الــــــجــــــريــــــمــــــة 
املــنــظــمــة ألبــنــاء املــجــتــمــع اإلمــــارايت، 
ـــــدى  ـــــف يف الــــــــــوقــــــــــت ذاتـــــــــــــــه مــ ــــــشــ ــــكـ ــ وتـ
يـــقـــظـــة قــــطــــاع الــــجــــمــــارك بـــالـــدولـــة، 
وأهمية الدور الكبري الذي يقوم به 

يف مكافحة تهريب املخدرات«.
ــــلـــــحـــــوظـــــاً يف  ــــــع تــــــراجــــــعــــــاً مـ ــــوقـ ــ وتـ
عـــــمـــــلـــــيـــــات تــــــهــــــريــــــب املـــــــــــخـــــــــــدرات عـــر 
مــــــــنــــــــافــــــــذ الـــــــــــــــدولـــــــــــــــة، خـــــــــــــــال الــــــــفــــــــرة 
املقبلة، بعد نجاح قطاع الجمارك 
يف تـــــــــــــــرســـــــــــــــيـــــــــــــــخ مـــــــــــــــفـــــــــــــــهـــــــــــــــوم الـــــــــــــــــــــــــــــردع 
الـــــجـــــمـــــريك، عــــــر تـــكـــثـــيـــف عـــمـــلـــيـــات 
ضبط املخدرات، وتطبيق مبادرات 
وآليات جديدة تحقق هذا الهدف.
وأوضـــــــــــــح الــــــنــــــيــــــادي أن الـــهـــيـــئـــة 
ـــر الـــجـــمـــارك املــحــلــيــة اتــخــذت  ودوائـــ
ــــتـــــمـــــع هـــــدفـــــاً  مـــــــن حـــــمـــــايـــــة أمــــــــــن املـــــجـ
اسراتيجياً رئيساً لقطاع الجمارك 
يف الــــــدولــــــة، ومـــنـــحـــت هــــــذه املــهــمــة 
ــــــر  ــــاطـ ــ ــــخـ ــ أولـــــــــــــويـــــــــــــة كـــــــــبـــــــــرية يف ظـــــــــــل املـ
املتزايدة، التزاماً بدورها الوطني، 
وإيــــــــــــمــــــــــــانــــــــــــاً مـــــــنـــــــهـــــــا بـــــــــالـــــــــضـــــــــرر الـــــــبـــــــالـــــــغ 
لـــــــــلـــــــــمـــــــــخـــــــــدرات عــــــــــــى أمــــــــــــــــن وصــــــحــــــة 
املــجــتــمــع واملـــــواطـــــن، وقـــنـــاعـــة مــنــهــا 
بــــــــــدورهــــــــــا املـــــــهـــــــم يف مـــــــواجـــــــهـــــــة تـــلـــك 

الـــجـــريـــمـــة املـــنـــظـــمـــة، وحــــمــــايــــة أمـــن 
املجتمع واستقراره، بالتعاون مع 

الجهات ذات العاقة يف الدولة.
وأشـــــارت الــبــيــانــات اإلحــصــائــيــة 
لـــــــلـــــــهـــــــيـــــــئـــــــة إىل أن إجـــــــــــــــمـــــــــــــــايل عــــــــــدد 
ضــبــطــيــات املـــــخـــــدرات، الـــتـــي نــفــذت 
بـــــــــــواســـــــــــطـــــــــــة قـــــــــــطـــــــــــاع الــــــــــــجــــــــــــمــــــــــــارك يف 
ــــام 2019 وحــــــــده، بــلــغ  الــــــدولــــــة، عــ

ــــيـــــة، مــــــقــــــارنــــــة بـــــــــــــ3332  ــــبـــــطـ 4451 ضـ
ضــبــطــيــة يف الــــعــــام الـــســـابـــق، بــــوزن 
إجمايل 2.1 طن، ما يعكس مدى 
تـــــطـــــور الــــجــــهــــود املـــــبـــــذولـــــة مــــــن قــبــل 
جمارك الدولة يف مجال مكافحة 

تهريب املخدرات.
ويف مـــــــــــــــــا يـــــــــتـــــــــعـــــــــلـــــــــق بـــــــنـــــــوعـــــــيـــــــة 
الــــضــــبــــطــــيــــات، كـــشـــفـــت الـــبـــيـــانـــات 
اإلحــصــائــيــة للهيئة أن ضبطيات 
ــــاجــــــون جـــــــــــــاءت يف  ــتــ ــ ــبــ ــ ــــكــ حـــــــبـــــــوب الــ
مـــــــــــــــقـــــــــــــــدمـــــــــــــــة ضـــــــــــــبـــــــــــــطـــــــــــــيـــــــــــــات قـــــــــــطـــــــــــاع 
الــــــجــــــمــــــارك مـــــــن املـــــــــخـــــــــدرات لــــعــــام 
2019، من حيث الوزن، بنسبة 
وزن  إجـــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــايل  مـــــــــــــــــــــــــــــن   %51
الضبطيات، بما يعادل 1.4 طن 
تــــــــــــقــــــــــــريــــــــــــبــــــــــــاً، وحـــــــــــــلـــــــــــــت ضـــــــبـــــــطـــــــيـــــــات 
الــكــريــســتــال املــخــدر بــاملــركــز الــثــاين 
بـــنـــســـبـــة 19%، وبــــــــوزن 492 ألـــف 
غــــــــــرام، بـــيـــنـــمـــا جـــــــــاءت ضـــبـــطـــيـــات 
الــــحــــشــــيــــش ثــــالــــثــــة بـــنـــســـبـــة %11، 
وبــــوزن إجــمــايل 294 ألـــف غـــرام، 
تـــــــلـــــــيـــــــهـــــــا ضــــــــبــــــــطــــــــيــــــــات الــــــــكــــــــوكــــــــايــــــــن 
بــــنــــســــبــــة 7%، وبــــــــــــــوزن 168 ألـــــف 
غــــرام، ثـــم »الــــرامــــادول« بنسبة 
6%، بوزن 144.2 ألف غرام من 
الـــــــــضـــــــــبـــــــــطـــــــــيـــــــــات.  إجـــــــــــــــــمـــــــــــــــــايل وزن 

وراوحــت نسبة ضبطيات القات 
والـــــــهـــــــريويـــــــن واألفـــــــــيـــــــــون والــــقــــنــــب 
والحبوب واألدوية األخرى، بن 

2% وأقل من 1% لكل منها.
وأظـــهـــرت تــحــلــيــات ضــبــطــيــات 
املـــــــــــــــــــــــخـــــــــــــــــــــــدرات، خـــــــــــــــــــــال الـــــــــــســـــــــــنـــــــــــوات 
األخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرية، أن أكــــــــــــــــــــــرث الـــــــــــوســـــــــــائـــــــــــل 
املــــســــتــــخــــدمــــة لــــتــــهــــريــــب املـــــــخـــــــدرات، 
هي: الحقائب الشخصية بصحبة 
املــســافــريــن، تــلــيــهــا وســـائـــل الــنــقــل، 
ثــــــــــــــــــــــــــم الــــــــــــــــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــــــــــــــــرود، واملــــــــــــــــــــــــــابــــــــــــــــــــــــــس، 
والــــــــــــــحــــــــــــــاويــــــــــــــات، وأخــــــــــــــــــــــــــرياً أحــــــــشــــــــاء 

املسافرين.
وأكـــــــــد الـــــنـــــيـــــادي تـــنـــفـــيـــذ الـــهـــيـــئـــة 
ــلـــــة، لــــتــــعــــزيــــز  ــ ــــامـ ــــكـ ــتـ ــ اســـــراتـــــيـــــجـــــيـــــة مـ
جـــــــــــــــهـــــــــــــــود الـــــــــــــــــــــدولـــــــــــــــــــــة يف مــــــــكــــــــافــــــــحــــــــة 
املـــــــــــــخـــــــــــــدرات، ومــــــــنــــــــع تـــــهـــــريـــــبـــــهـــــا عــــر 
املـــــــنـــــــافـــــــذ الـــــجـــــمـــــركـــــيـــــة الــــــــحــــــــدوديــــــــة، 
بــــــالــــــتــــــعــــــاون مــــــــع دوائــــــــــــــــر الــــــجــــــمــــــارك 
املــحــلــيــة والــشــركــاء االســراتــيــجــيــن 
من الوزارات والجهات الحكومية 

ذات العاقة.
وتــــــــــتــــــــــضــــــــــمــــــــــن االســــــــــراتــــــــــيــــــــــجــــــــــيــــــــــة 
مـــجـــمـــوعـــة مـــــن املــــــحــــــاور الـــرئـــيـــســـة، 
مـــــــــــــن أبـــــــــــــــرزهـــــــــــــــا مــــــــــشــــــــــاركــــــــــة مـــــــراقـــــــبـــــــي 
ومفتيش الــجــمــارك يف الهيئة )64 

مـــــــــــــــراقـــــــــــــــبـــــــــــــــاً ومـــــــــــفـــــــــــتـــــــــــشـــــــــــاً جــــــــــمــــــــــركــــــــــيــــــــــاً( 
املــــنــــتــــشــــريــــن يف املـــــنـــــافـــــذ الـــجـــمـــركـــيـــة 
بــــــــــالــــــــــدولــــــــــة، نـــــــــظـــــــــراءهـــــــــم يف دوائــــــــــــــر 
الــــجــــمــــارك املـــحـــلـــيـــة عـــمـــلـــيـــات ضــبــط 
تهريب املواد املخدرة، واملعلومات 
املـــســـبـــقـــة حــــــول عـــمـــلـــيـــات الـــتـــهـــريـــب 

املزمع القيام بها.
وبــــلــــغ إجـــــمـــــايل قـــيـــمـــة األجــــهــــزة 
الــــــــتــــــــي زودت بــــــهــــــا الـــــهـــــيـــــئـــــة املـــــنـــــافـــــذ 
الــجــمــركــيــة يف اإلمـــــــارات املــخــتــلــفــة، 
نحو 66 مليون درهم، إضافة إىل 
تــــــشــــــكــــــيــــــل فــــــــــــــــرق مــــــــشــــــــركــــــــة لــــــرصــــــد 
الــــــــــتــــــــــحــــــــــديــــــــــات األمـــــــــــنـــــــــــيـــــــــــة املـــــــتـــــــوقـــــــعـــــــة 

وعاجها.
ولــفــت إىل تطبيق 218 معياراً 
للتدقيق، تتعلق بأجهزة ومواقع 
الــــــــتــــــــفــــــــتــــــــيــــــــش واألمـــــــــــــــــــــــــــن والـــــــــســـــــــامـــــــــة 
والتحقيق والضبط واملحجوزات، 
تـــــــــــطـــــــــــبـــــــــــيـــــــــــق أفـــــــــــضـــــــــــل  إضـــــــــــــــــــــافـــــــــــــــــــــة إىل 
املــــــــــمــــــــــارســــــــــات واملـــــــــعـــــــــايـــــــــري يف مـــــجـــــال 
الــتــفــتــيــش الـــجـــمـــريك، واســـتـــخـــدام 
األســــــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــب الـــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــديـــــــــــــــــــــثـــــــــــــــــــــة يف 
االستخبارات الجمركية يف تحليل 
الـــــــــــــبـــــــــــــيـــــــــــــانـــــــــــــات ومــــــــــــــــــحــــــــــــــــــرك املــــــــــخــــــــــاطــــــــــر 

الستهداف الشحنات.
أبوظبي À وام

2.1 طن الكمية المضبوطة في 2019

ألف ضبطية مخدرات 
في منافذ الدولة 

خالل 5 سنوات

 15.7

علي سعيد النيادي:

المؤشرات تعكس مدى 
خطورة استهداف أبناء 
المجتمع اإلماراتي من 

عصابات الجريمة المنظمة 

الهيئة تدعم المنافذ الجمركية بأحدث أجهزة الفحص والتفتيش عن المواد المخدرة والخطرة. À من المصدر 

أعـــلـــنـــت دائـــــــرة الـــصـــحـــة، يف أبـــوظـــبـــي، 
خــــــــــــــلــــــــــــــو 27 مــــــــــســــــــــتــــــــــشــــــــــفــــــــــى بــــــــــــــــــــاإلمــــــــــــــــــــارة 
ــــــداين، وخـــــــــاص( مــن  ــيـ ــ ــ )حـــــكـــــومـــــي، ومـ
مـــــــــــــــــــــــرىض »كـــــــــــــــــــــــوفـــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــد-19«، نــــــتــــــيــــــجــــــة 
اســـــــــراتـــــــــيـــــــــجـــــــــيـــــــــة الـــــــــــقـــــــــــطـــــــــــاع الــــــــصــــــــحــــــــي، 
وتــــــفــــــعــــــيــــــل بــــــــرنــــــــامــــــــج املـــــــــســـــــــح الــــــوطــــــنــــــي 
ــــيـــــة املـــخـــتـــلـــفـــة،  ــــبـــــاقـ ــــتـ والــــــفــــــحــــــوص االسـ
إضــــــافــــــة إىل الــــــوعــــــي الـــــــعـــــــام، والــــــتــــــزام 
أفراد املجتمع باإلرشادات الصحية، 
والتطبيق األمــثــل لــلــتــدابــري الــوقــائــيــة، 
والــتــبــاعــد اآلمــــن يف األمـــاكـــن الــعــامــة، 

وأماكن العمل.
وخــصــصــت الـــدائـــرة مستشفين 
لــلــتــعــامــل مـــع حــــاالت »كـــوفـــيـــد-19«، 
هــــــــــمــــــــــا: مــــــســــــتــــــشــــــفــــــى مــــــــديــــــــنــــــــة الــــــشــــــيــــــخ 

خليفة الطبية، ومستشفى العن.
وبــــــــــلــــــــــغــــــــــت نــــــــســــــــبــــــــة الـــــــــــشـــــــــــفـــــــــــاء مـــــن 
فــــــــــــــــــــــريوس كــــــــــــــــورونــــــــــــــــا املـــــــــســـــــــتـــــــــجـــــــــد، مـــــن 
إجــــــــــــــمــــــــــــــايل اإلصـــــــــــــــــــابـــــــــــــــــــات املـــــــــســـــــــجـــــــــلـــــــــة يف 
الـــــــــدولـــــــــة، 81.5%، فــــيــــمــــا بـــــلـــــغ عـــــدد 
فـــحـــوص »كـــــورونـــــا« االســـتـــبـــاقـــيـــة نــحــو 

أربعة ماين فحص.
وشـــمـــلـــت املـــســـتـــشـــفـــيـــات الــخــالــيــة 
ــــبـــــي،  مــــــن مــــــــرىض »كـــــــــورونـــــــــا« يف أبـــــوظـ
بـــــــعـــــــد تـــــــــعـــــــــايف املــــــــصــــــــابــــــــن وخـــــــروجـــــــهـــــــم 
منها، سبعة مستشفيات يف منطقة 

ــــفــــــرة: )مــــســــتــــشــــفــــى مــــديــــنــــة زايــــــــد،  الــــــظــ
ودملـــــــــــا، واملــــــــرفــــــــأ، وغـــــــيـــــــايث، والــــســــلــــع، 
ولــــــــــــــــــيــــــــــــــــــوا، إضــــــــــــــــافــــــــــــــــة إىل مــــــســــــتــــــشــــــفــــــى 
الـــــــــــــرويـــــــــــــس(، وأربــــــــــعــــــــــة مــــســــتــــشــــفــــيــــات 
تابعة ملجموعة »يف بي إس« للرعاية 
الصحية: )برجيل، وميديور، واليف 

إتــــــــــــــــــــــــــــــش«، وأربـــــــــــــعـــــــــــــة  كــــــــــــــــــــري، وإل إل 
مستشفيات تــابــعــة ملجموعة »إن إم 
يس« لــلــرعــايــة الــصــحــيــة: )مــســتــشــفــى 
إن إم يس رويــــال، وإن إم يس رويــال 
لـــــلـــــمـــــرأة، وإن إم يس الـــتـــخـــصـــصـــيـــة، 

وبارين الدويل«.

وتــــــــــضــــــــــمــــــــــنــــــــــت الـــــــــــقـــــــــــائـــــــــــمـــــــــــة أربـــــــــــعـــــــــــة 
مـــــــــســـــــــتـــــــــشـــــــــفـــــــــيـــــــــات تـــــــــــابـــــــــــعـــــــــــة ملـــــــجـــــــمـــــــوعـــــــة 
مـــيـــديـــكـــلـــيـــنـــيـــك يف أبـــــوظـــــبـــــي والـــــعـــــن، 
وثــــــــاثــــــــة مــــســــتــــشــــفــــيــــات ضـــــمـــــن شـــبـــكـــة 
مــبــادلــة لــلــرعــايــة الــصــحــيــة: )كليفاند 
ــــلـــــث بــــويــــنــــت،  ــــيـ كــــلــــيــــنــــك أبــــــوظــــــبــــــي، وهـ
ــــنـــــدن(، ومـــديـــنـــة  وإمـــــريـــــال كـــولـــيـــدج لـ
الشيخ شخبوط الطبية، ومستشفى 
تــــوام يف الــعــن، واملــســتــشــفــى املــيــداين 
يف مركز أبوظبي الوطني للمعارض، 
ومستشفى عن الخليج، إضافة إىل 

مستشفى يونيفرسال أبوظبي.
وأوضـــــــح أطــــبــــاء يف مــســتــشــفــيــات 
الـــــعـــــزل، املـــعـــلـــن خــــلــــوهــــا، أن تــحــلــيــل 
مـــــؤشـــــر اإلصــــــــابــــــــات والــــــتــــــعــــــايف، خــــال 
الــشــهــريــن املــاضــيــن، يــظــهــر انــخــفــاضــاً 
مــــــــــلــــــــــحــــــــــوظــــــــــاً يف مـــــــــــــعـــــــــــــدل اإلصـــــــــــــــابـــــــــــــــات 
بالدولة، بنسبة كبرية، مقابل زيادة 

معدل الشفاء.
ــــوا أن مـــعـــظـــم اإلصـــــابـــــات  ــ ــــافـ ــ وأضـ
املـــــســـــجـــــلـــــة حـــــــديـــــــثـــــــاً تـــــصـــــنـــــف عـــــــــى أنـــــهـــــا 
بسيطة، وال تحتاج إىل سرير طبي، 

ويتم عزلها ومتابعتها منزلياً.
وأشــــــــــــــــــــــــــــادت الــــــــــــــــدائــــــــــــــــرة بــــــالــــــجــــــهــــــود 
املتميزة التي قدمتها الكوادر الطبية 
يف املــســتــشــفــيــات واملــــنــــشــــآت الــصــحــيــة 
بـــــاإلمـــــارة، ودعــــــت أفـــــــراد املـــجـــتـــمـــع إىل 
مواصلة اتخاذ اإلجــراءات االحرازية 

الـــازمـــة، كـــارتـــداء الــكــمــامــات وغسل 
الـــــــــيـــــــــديـــــــــن، والـــــــــحـــــــــفـــــــــاظ عــــــــــى الـــــتـــــبـــــاعـــــد 

االجتماعي.
وقــــــــــال وكـــــيـــــل الــــــــدائــــــــرة بـــــاإلنـــــابـــــة، 
الـــدكـــتـــور جـــمـــال مــحــمــد الــكــعــبــي، إن 
القطاع الصحي الخاص أدى مهمته 
عـــى أكــمــل وجــــه، إىل جــانــب الــقــطــاع 
الــصــحــي الــحــكــومــي، وبــرهــن عــى أنــه 
جــــــزء أســــــــايس مـــــن مـــنـــظـــومـــة الــــرعــــايــــة 

الصحية وضمان استدامتها. 
وأظـــــــــــهـــــــــــرت إحــــــــــــصــــــــــــاءات الـــــــــدائـــــــــرة 
نــــجــــاحــــاً يف تـــحـــجـــيـــم فــــــــريوس كــــورونــــا 
ومــــحــــاصــــرتــــه، عــــر تـــوظـــيـــف إمـــكـــانـــات 
الذكاء االصطناعي، والبنية التحتية 
ــــتــــــي يــــتــــمــــتــــع بـــهـــا  ــــتـــــقـــــدمـــــة الــ ــــيـــــة املـ الـــــرقـــــمـ
الـــــــــــــقـــــــــــــطـــــــــــــاع الـــــــــــصـــــــــــحـــــــــــي يف أبـــــــــــوظـــــــــــبـــــــــــي، 
واالســــــــــتــــــــــفــــــــــادة مـــــــــن وجــــــــــــــود مــــنــــظــــومــــة 
صحية متطورة، وطواقم طبية عى 
أعى مستوى، سواء يف املستشفيات 
أو مـــراكـــز الــفــحــص والـــحـــجـــر، إضــافــة 
إىل تـــــــــــــــــــوافـــــــــــــــــــر الـــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــــوادر الــــــــــبــــــــــشــــــــــريــــــــــة 
والـــــــتـــــــجـــــــهـــــــيـــــــزات واملــــــــــــعــــــــــــدات الـــــطـــــبـــــيـــــة، 
واملـــخـــزون االســراتــيــجــي مـــن الــــدواء، 
والـــــــــتـــــــــوســـــــــع يف الــــــــفــــــــحــــــــوص الــــــخــــــاصــــــة 
بـــــ»كــــورونــــا«، وتــطــبــيــق بـــرنـــامـــج املــســح 
املــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداين إلجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراء فـــــــــــــــــحـــــــــــــــــوص 
ــــلــــــف أنــــــــحــــــــاء  ــــتــ ــــمــــــخــ »كـــــــــــــــوفـــــــــــــــيـــــــــــــــد-19«، بــ
اإلمـــــــــــــــــارة، لـــتـــقـــيـــيـــم الـــــــوضـــــــع الـــــــوبـــــــايئ، 

وضــمــان سامة وصحة جميع أفــراد 
املــجــتــمــع، مــا أســهــم يف وصـــول نسب 
الـــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــاالت املـــــــــــــــــــؤكـــــــــــــــــــدة مــــــــــــــــن إجـــــــــــمـــــــــــايل 

الفحوص، أخرياً، إىل أقل من %1.
ونــــــــجــــــــحــــــــت الـــــــــــــــدائـــــــــــــــرة يف تــــســــخــــري 
الــبــحــث الــعــلــمــي، الحــتــواء الــفــريوس 
والحد من انتشاره، عر التعاون مع 
الــــــــــــجــــــــــــامــــــــــــعــــــــــــات يف إجــــــــــــــــــــــــــــــراء عـــــــــــشـــــــــــرات 
األبـــحـــاث والـــدراســـات الــعــلــمــيــة حــول 
الـــجـــائـــحـــة، وإطــــــــاق تـــطـــبـــيـــقـــات ذكـــيـــة 
ــــالـــــطـــــن، ومـــتـــابـــعـــة  لـــلـــكـــشـــف عــــــن املـــــخـ
األشخاص يف العزل والحجر املنزيل، 
بجانب إطـــاق خــدمــة بــرنــامــج العزل 
ــــيـــــق »واتــــــــــــــــس أب«،  ــــبـ املـــــــــنـــــــــزيل عـــــــــر تـــــطـ
ومنصة »القوى العاملة الصحية يف 
أبــــــــــوظــــــــــبــــــــــي«، الــــــــتــــــــي عــــــــــــــــززت اإلســــــــهــــــــام 
والتطوع يف مجال الرعاية الصحية.

وأكــــدت الـــدائـــرة تــطــبــيــق املــنــشــآت 
الصحية يف اإلمارة أحدث االختبارات 
والـــعـــاجـــات يف مــكــافــحــة »كــــورونــــا«، 
ــــبـــــاع الـــــروتـــــوكـــــوالت املـــعـــتـــمـــدة مــن  واتـ
الـــــــــــجـــــــــــهـــــــــــات الـــــــــصـــــــــحـــــــــيـــــــــة يف الــــــــــــــدولــــــــــــــة، 
وبـــروتـــوكـــوالت رعـــايـــة مـــرىض الــعــنــايــة 
املــــــــــــــركــــــــــــــزة، وابــــــــــتــــــــــكــــــــــار مـــــــــركـــــــــز أبــــــوظــــــبــــــي 
لــــلــــخــــايــــا الــــجــــذعــــيــــة عــــــــاج »كـــــــورونـــــــا« 
بــــــالــــــخــــــايــــــا الــــــجــــــذعــــــيــــــة كــــــــعــــــــاج داعـــــــــم 
لــلــمــرىض، إضــافــة إىل تطبيق برنامج 

العاج ببازما املتعافن.

عمرو بيومي À أبوظبي

إصابات جديدة بـ »كورونا«.. وحالة وفاة
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أنها أجرت أكثر من 58 ألف 

فحص جديد، لفئات مختلفة في المجتمع، باستخدام أفضل 
وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وأضافت أن تكثيف إجراءات التقصي والفحص، وتوسيع نطاق 
الفحوص على مستوى الدولة، أسهما في الكشف عن 403 

إصابات جديدة بالفيروس، ليبلغ مجموع الحاالت المسجلة 54 
 و453 حالة.

ً
ألفا

كما أعلنت عن وفاة مصاب بتداعيات اإلصابة بالفيروس، ليبلغ 
عدد الوفيات في الدولة 331 حالة. 

وأعلنت الوزارة عن شفاء 679 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، 
وتعافيهم التام من أعراض المرض، وبذلك يبلغ مجموع حاالت 

 و648 حالة.
ً
الشفاء 44 ألفا
أبوظبي À وام

 403

مستشفى في أبوظبي 
خالية من مرضى »كورونا«
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مـــــــــــــــة  لـــــــــــــــعـــــــــــــــا ا رة  اإلدا تــــــــــــــمــــــــــــــكــــــــــــــنــــــــــــــت 
لـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــؤســـــــــــــــــــســـــــــــــــــــات الـــــــــــــــعـــــــــــــــقـــــــــــــــابـــــــــــــــيـــــــــــــــة 
واإلصالحية، يف شرطة دبي، من 
تــــحــــويــــل ســــبــــع خـــــدمـــــات حــــضــــوريــــة 
إىل خــدمــات ذكــيــة، خــالل جائحة 
»كـــــــــــوفـــــــــــيـــــــــــد-19«، لــــيــــســــتــــفــــيــــد مــــنــــهــــا 
2335 نــــزيــــالً، وتــــهــــدف إىل تــبــســيــط 
اإلجـــراءات واســتــمــراريــة األعــمــال، 
خــــــــــــالل جـــــــائـــــــحـــــــة كــــــــــــورونــــــــــــا، وعــــــــــدم 
مـــراجـــعـــة الـــجـــمـــهـــور مــــراكــــز تــقــديــم 
الــخــدمــة يف املــؤســســات الــعــقــابــيــة، 
ــــاً عـــــــى ســـــالمـــــتـــــهـــــم، والـــــحـــــد  ــــاظــ ــــفــ حــ

من انتشار الفريوس.
وتـــــــتـــــــمـــــــثـــــــل قــــــــائــــــــمــــــــة الــــــــخــــــــدمــــــــات 
الذكية يف الزيارة عن ُبْعد للنزالء 
مــن خــالل تــطــويــر الــنــظــام واعــتــمــاد 
أفـــضـــل الــتــقــنــيــات، والــتــحــقــيــق عــن 
ــــتـــــمـــــراريـــــة الـــعـــمـــل  ُبــــــْعــــــد وذلـــــــــك بـــــاسـ
بــالــنــظــام بــالــتــنــســيــق مـــع الــشــريــك، 
والــــــــــتــــــــــقــــــــــايض عـــــــــــن ُبـــــــــــْعـــــــــــد لــــــــلــــــــنــــــــزالء، 
والــــــــــــــــــــوكــــــــــــــــــــاالت عــــــــــــــن ُبــــــــــــــْعــــــــــــــد )كــــــــــاتــــــــــب 
العدل(، تتمثل يف تحويل جميع 
الـــطـــلـــبـــات عــــر املــــوقــــع اإللـــــكـــــروين، 
وطلب شهادة ملن يهمه األمــر عن 
ُبــــْعــــد، والـــعـــيـــادة االفـــراضـــيـــة الــتــي 

تقوم عى مقابلة النزيل للطبيب 
عـــــــــــــــن ُبــــــــــــــــــْعــــــــــــــــــد، وطـــــــــــــلـــــــــــــب املــــــــنــــــــتــــــــجــــــــات 
الــــحــــرفــــيــــة عـــــر عــــــرض املــــنــــتــــجــــات يف 

موقع نون.
ــــائـــــد الــــــعــــــام لـــشـــرطـــة  ــــقـ وأكـــــــــد الـ
دبـــــــــــــي، الـــــــفـــــــريـــــــق عــــــبــــــدالــــــلــــــه خــــلــــيــــفــــة 
املــــــــــــــــري، حـــــــــــرص شـــــــرطـــــــة دبـــــــــــي عـــى 
تـــــــبـــــــســـــــيـــــــط وتــــــــســــــــهــــــــيــــــــل اإلجــــــــــــــــــــــــــــراءات 
ــــة  ــــاعــ لــــــلــــــجــــــمــــــهــــــور، عـــــــــى مـــــــــــــــدار الــــــســ

طــــوال األســـبـــوع، مــن 
خـــــــــــــــــــــــــــالل تــــــــــحــــــــــويــــــــــل 
الــــــــــــــــخــــــــــــــــدمــــــــــــــــات إىل 
ذكــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــة، بـــــــــــــمـــــــــــــا 

يضمن إسعادهم، 
وتــــــــــــــــــــــــوفــــــــــــــــــــــــري األمــــــــــــــــــــــــــــــــان 
لــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــم، تــــــــــحــــــــــقــــــــــيــــــــــقــــــــــاً 

للتوجهات 

االسراتيجية لشرطة دبي.
فــــــيــــــمــــــا أوضـــــــــــــــــح مـــــــــديـــــــــر اإلدارة 
الــــــعــــــامــــــة لـــــلـــــمـــــؤســـــســـــات الــــعــــقــــابــــيــــة 
واإلصالحية، العميد عيل محمد 
الـــــــــــشـــــــــــمـــــــــــايل، أن إصــــــــــالحــــــــــيــــــــــة دبـــــــــي 
اســـــــــــــتـــــــــــــطـــــــــــــاعـــــــــــــت تـــــــــــــحـــــــــــــويـــــــــــــل مـــــــعـــــــظـــــــم 
الـــــــــــــخـــــــــــــدمـــــــــــــات مــــــــــــــن حـــــــــــضـــــــــــوريـــــــــــة إىل 
ذكــــــيــــــة، وذلــــــــــك لــــتــــطــــويــــر مـــنـــظـــومـــة 
الــــــعــــــمــــــل أثـــــــــنـــــــــاء وبــــــــعــــــــد »كــــــــــورونــــــــــا« 
وتـــداعـــيـــاتـــه، الفـــتـــاً إىل أنــــه أصــبــح 
بإمكان أي متعامل إنجاز 
خــــــــــــــدمــــــــــــــتــــــــــــــه عــــــــــــــــــــى املــــــــــــــوقــــــــــــــع 

اإللـــكـــروين، وعـــر الــتــطــبــيــق 
الذيك.

وقــال إن »عــدد املستفيدين 
مـــن الــتــحــقــيــق عـــن ُبـــْعـــد لــلــنــزالء، 

بــلــغ 97 مــســتــفــيــداً، والــتــقــايض عن 
ُبــْعــد بــلــغ 94 مــســتــفــيــداً، فــيــمــا بلغ 
عـــــــــــــــــدد املــــــــســــــــتــــــــفــــــــيــــــــديــــــــن مـــــــــــــن خـــــــدمـــــــة 
الــــــوكــــــاالت عـــــن ُبـــــْعـــــد 14 شـــخـــصـــاً، 
ــــلــــــغــــــت 410  والـــــــــــــزيـــــــــــــارة عـــــــــن ُبـــــــــْعـــــــــد بــ
أشــــخــــاص، والــــعــــيــــادة االفـــراضـــيـــة 
بــــلــــغــــت 1282 مـــــســـــتـــــفـــــيـــــداً، وعـــــــدد 
املـــســـتـــفـــيـــديـــن مــــن خـــدمـــة املــنــتــجــات 
الــــــــحــــــــرفــــــــيــــــــة بــــــــلــــــــغ 81 مـــــــســـــــتـــــــفـــــــيـــــــداً، 
وطــــــــــلــــــــــب شـــــــــهـــــــــادة 
ملــــــــــــــــــــــــــــــــــن يــــــــــــهــــــــــــمــــــــــــه 
األمــر بلغ 357 

مستفيداً«.
 À دبي

اإلمارات اليوم

بهدف تسهيل اإلجراءات واستمرارية 
األعمال خالل جائحة »كورونا«

2335
 بـ »إصالحية 

ً
نزيال

دبي« يستفيدون 
من 7 خدمات 

تحّولت إلى ذكية
العميد علي الشمالي:الفريق عبداهلل خليفة المري:

»شرطة دبي حريصة على تبسيط 
اإلجراءات للجمهور، على مدار الساعة«.

»بإمكان أي متعامل إنجاز خدمته على 
الموقع اإللكتروني، وعبر التطبيق الذكي«.

حــــــــــــــذرت الــــــنــــــيــــــابــــــة الـــــــعـــــــامـــــــة يف دبـــــــــــي مـــن 
أساليب متطورة لالحتيال اإللكروين، 
منها استخدام تقنيات حديثة ملحاكاة 
الــفــيــديــو والـــصـــوت وخـــط الـــيـــد، لــدرجــة 
يصعب تمييزها عــن النسخة األصلية 
لـــــــإيـــــــقـــــــاع بــــــالــــــضــــــحــــــايــــــا، وزيـــــــــــــــــــــادة نـــــشـــــاط 
املحتالني عــى شبكة اإلنـــرنـــت، يف ظل 

أزمة »كورونا«.
وقــــــــال رئــــيــــس نـــيـــابـــة أول يف دبـــــي، 
الــخــبــري بــالــجــرائــم اإللــكــرونــيــة املستشار 
خالد عيل الجنيبي، إن »النيابة رصدت 
هـــذه األســالــيــب املــتــطــورة يف دول عــدة، 
فهي تنتقل بسهولة مــن بلد إىل آخــر، 

يف ظل وسائل االتصال الحديثة«.
وأضـــــــــــــــــــــــــــــــــــاف، عـــــــــــــــى هـــــــــــــامـــــــــــــش نـــــــــــــــدوة 
افراضية نظمتها هيئة تنمية املجتمع، 
ــــامـــــة: »رغـــــم  بــــالــــتــــعــــاون مـــــع الــــنــــيــــابــــة الـــــعـ
الـــجـــهـــود املـــبـــذولـــة يف الـــتـــوعـــيـــة بــمــخــاطــر 

الجرائم اإللكرونية، فإن مؤشر الوعي 
اليــــزال ضعيفاً لـــدى شريحة كــبــرية من 

املـــــــجـــــــتـــــــمـــــــع«، مـــــــــشـــــــــرياً إىل أن دراســـــــــــــــات 
ــــفــــــت أن االحـــــــــتـــــــــيـــــــــال يـــكـــبـــد  حـــــــديـــــــثـــــــة كــــــشــ

الـــــــــــعـــــــــــالـــــــــــم، ســـــــــــنـــــــــــويـــــــــــاً، قـــــــــــــرابـــــــــــــة األربـــــــــــعـــــــــــة 
تريليونات درهم.

وقــــال املــســتــشــار خــالــد الجنيبي إن 
»املــــــــحــــــــتــــــــالــــــــني اإللـــــــــكـــــــــرونـــــــــيـــــــــني يـــــــــطـــــــــورون 
أساليبهم باستمرار، إذ تم رصد برامج 
تحايك الصورة والصوت، يمكنها - من 
خالل الحصول عى 20 دقيقة مسجلة 
لصاحب الصوت األصــيل - أن تصطنع 
تـــســـجـــيـــالً لـــــه واســــتــــخــــدامــــه يف االحـــتـــيـــال 
عـــــــــــــــــى اآلخـــــــــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــــــــن«، مـــــــــــــوضـــــــــــــحـــــــــــــاً أنــــــــهــــــــم 
»يــــــنــــــتــــــحــــــلــــــون صـــــــــفـــــــــات مــــــــشــــــــاهــــــــري، مــــثــــل 
الــفــنــانــني والـــســـيـــاســـيـــني، لــلــتــواصــل مع 

األشخاص العاديني وخداعهم«.
وأضــــــــــــــاف: »هــــــنــــــاك بــــــرامــــــج يــمــكــنــهــا 
مــــــــحــــــــاكــــــــاة الـــــــــخـــــــــط والــــــــتــــــــوقــــــــيــــــــع الـــــــــيـــــــــدوي 
بــطــريــقــة بـــالـــغـــة االحــــرافــــيــــة بــاســتــخــدام 
الـــــذكـــــاء االصــــطــــنــــاعــــي، لــــدرجــــة يــصــعــب 
تــــــــمــــــــيــــــــيــــــــزهــــــــا مـــــــــــــــن قــــــــــبــــــــــل خـــــــــــــــــــــــــراء األدلــــــــــــــــــــة 
ــــيـــــة«، مــــطــــالــــبــــاً »أفـــــــــــــــراد املـــجـــتـــمـــع  ــــائـ ــــنـ الـــــجـ
بـــــــــالـــــــــتـــــــــثـــــــــبـــــــــت بــــــــــــــأكــــــــــــــر مـــــــــــــــــن وســــــــــــيــــــــــــلــــــــــــة مــــــن 

املستندات، التي تمنح لهم«.
وأكــــد الــجــنــيــبــي أن مــؤشــر الــجــرائــم 
اإللــكــرونــيــة، خــصــوصــاً االحــتــيــال بهذه 
األساليب، اليزال منخفضاً يف الدولة، 
مـــقـــارنـــة بـــــدول أخــــــرى، لــكــن هـــنـــاك - يف 
ــــابـــــل - حـــــاجـــــة لـــــــزيـــــــادة تــــوعــــيــــة أفــــــــراد  ــــقـ املـ
املــــجــــتــــمــــع، يف ظـــــل تـــمـــتـــع الــــــدولــــــة بــبــنــيــة 
رقمية قــويــة، وقطعها شــوطــاً كــبــرياً يف 

مجال الخدمات الذكية. 
وحـــــــــــذر مـــــــن اســــــتــــــخــــــدام الــــبــــطــــاقــــات 
البنكية يف عــمــلــيــات الـــشـــراء مــن مــواقــع 
غــــري مـــوثـــوقـــة عــــى اإلنـــــرنـــــت، خــصــوصــاً 
خالل أزمة »كوفيد-19«، التي انتشرت 
فيها عــمــلــيــات االحــتــيــال اإللـــكـــروين، يف 
ظـــــــل عـــــجـــــز مــــعــــظــــم ســــــكــــــان الـــــعـــــالـــــم عــن 
الـــــــــــــــــخـــــــــــــــــروج مــــــــــــــن مـــــــــــنـــــــــــازلـــــــــــهـــــــــــم، مــــــــــــــا أتــــــــــــــاح 
للمحتالني مجاالً أكر لتنفيذ جرائمهم.
وأشار إىل استهداف أفراد املجتمع 
بــــرســــائــــل خــــــادعــــــة، يــــخــــر فـــيـــهـــا املـــحـــتـــال 
الشخص املستهدف بأن بطاقته أوقفت 

ــــنـــــك، ويــــطــــلــــب مــــنــــه بــعــض  ــــبـ مــــــن قــــبــــل الـ
الــبــيــانــات الــســريــة إلعـــــادة تــفــعــيــلــهــا، ثم 
يسحب مبالغ منها بعد اخراقها، الفتاً 
ــــرائــــــم املـــســـجـــلـــة  إىل أن مــــــن أحــــــــــدث الــــــجــ
بهذه الطريقة، عملية احتيال تعرضت 
لها امرأة عر اتصال من شخص ادعى 
لها أنه موظف من البنك، وحصل عى 
بياناتها البنكية واستوىل عى رصيدها.
وأكــد الجنيبي أن من غري املنطقي 
أن يــرســل الــبــنــك رســائــل مــمــاثــلــة، فهي 
ــــا أنــــفــــســــهــــم  ــــهـ ــــيـ ــــفـ لـــــــــم تــــــعــــــد تـــــســـــمـــــح ملـــــوظـ
بـــــــــــــــــاالطـــــــــــــــــالع عـــــــــــــــى الـــــــــــبـــــــــــيـــــــــــانـــــــــــات الــــــــســــــــريــــــــة 
للعمالء، بل تدرج عر نظام إلكروين، 
لذا يجب عى أفراد املجتمع االنتباه إىل 
مــــــثــــــل هــــــــــــذه األســـــــــالـــــــــيـــــــــب، الفـــــــــتـــــــــاً إىل أن 
املـــــحـــــتـــــالـــــني يــــحــــبــــكــــون خـــــدعـــــهـــــم بـــطـــريـــق 
مختلفة، فيتواصلون هاتفياً أحياناً مع 
الــــضــــحــــايــــا، ويــــحــــولــــهــــم أحــــــدهــــــم لـــآخـــر 
بــاعــتــبــاره مـــديـــره، حــتــى يقتنع الضحية 

بأنه يتعامل مع البنك فعالً.

ر 
ّ
النيابة العامة في دبي تحذ

من االحتيال بمحاكاة أصوات مشاهير 
محمد فودة À دبي

جرائم تقنية

أوضح المستشار خالد 
الجنيبي أن الدولة كانت 

من أولى الدول التي 
 لمكافحة 

ً
سنت قانونا

جرائم تقنية المعلومات، 
إال أن هناك حاجة ملحة 

لتحديث هذا القانون 
باستمرار، في ظل تطور 

هذا النوع من الجرائم 
 إلى 

ً
بشكل سريع، الفتا

أن آخر تحديث طرأ على 
قانون تقنية المعلومات 

كان عام 2012.

المستشار خالد الجنيبي:

»مؤشر الجرائم اإللكترونية 
 في 

ً
اليزال منخفضا
الدولة«.

قــــــــــــــال رئـــــــــيـــــــــس دائـــــــــــــــــــــرة مـــــــحـــــــاكـــــــم رأس 
الـــــخـــــيـــــمـــــة، املـــــســـــتـــــشـــــار أحــــــمــــــد مـــحـــمـــد 
ــــيـــــوم«، إن  الــــخــــاطــــري، لـــــــ»اإلمــــــارات الـ
»املحكمة العمالية أصـــدرت أحكاماً 
قضائية يف 432 قضية عمالية، من 
أصــــــــــل 436 قــــضــــيــــة عـــــمـــــالـــــيـــــة، خـــــالل 
الـــنـــصـــف األول مـــــن الـــــعـــــام الـــــجـــــاري، 
نسبة فــصــل تــصــل إىل 99.10%، يف 
الـــــــــــقـــــــــــضـــــــــــايـــــــــــا الــــــــــعــــــــــمــــــــــالــــــــــيــــــــــة املـــــــــــــتـــــــــــــداولـــــــــــــة 

باملحكمة«.
ــــا  ــ ــــايـ ــ ــــــضـ ــــقـ ــ وأوضــــــــــــــــــــــــح أن حـــــــــجـــــــــم الـ
العمالية تسري بشكلها الطبيعي يف 
اإلمارة، خالل الفرة املاضية، حيث 
نــــــــظــــــــرت املــــــحــــــكــــــمــــــة الــــــعــــــمــــــالــــــيــــــة بــــــــــــــ436 
قضية، منها 353 قضية يف املحكمة 
الـــعـــمـــالـــيـــة الــــجــــزئــــيــــة، و83 قـــضـــيـــة يف 
ــيـــــة، حـــيـــث  ــ ــلـ ــ ــــكـ املــــحــــكــــمــــة الــــعــــمــــالــــيــــة الـ
فــــصــــلــــت يف 351 قــــضــــيــــة يف املـــحـــكـــمـــة 
الـــــجـــــزئـــــيـــــة، و81 قــــضــــيــــة يف املـــحـــكـــمـــة 
الكلية، ليصل إجمايل عدد القضايا 

املفصولة 432 قضية عمالية.
وأضـــاف أن نسبة إنــجــاز القضايا 
تــصــل إىل 90%، يف الــيــوم، باملحكمة 

ــــتــــــي تـــحـــكـــم بـــالـــجـــلـــســـة  الــــعــــمــــالــــيــــة، والــ
املحددة ذاتها بعد إحالتها من مكتب 
إدارة الــــــدعــــــوى، مـــبـــيـــنـــاً أن تــخــصــيــص 
قــــــــــــــــــــاٍض مــــــــــشــــــــــرف يف إدارة الــــــــــدعــــــــــوى 
باملحكمة العمالية، أسهم يف تجهيز 
الـــــــــــــــــدعـــــــــــــــــاوى، وإحـــــــــالـــــــــتـــــــــهـــــــــا لــــلــــمــــحــــكــــمــــة 

مستوفاة املستندات كافة.
ولــــــــــفــــــــــت إىل أن مــــــــحــــــــاكــــــــم رأس 
الــخــيــمــة أصــــــدرت، يف يــونــيــو املــــايض، 
547 حكماً قضائياً منذ تفعيل نظام 
ــــتـــــخـــــدام  الــــــتــــــقــــــايض )عــــــــــن ُبــــــــــْعــــــــــد(، بـــــاسـ
ــــر،  ــ ــــاشـ ــ ــبـ ــ ــ تــــــقــــــنــــــيــــــات االتـــــــــــصـــــــــــال املـــــــــــــــريئ املـ
وذلـــك يف إطـــار اإلجــــراءات االحــرازيــة 
الــــتــــي اتـــبـــعـــتـــهـــا الــــــدائــــــرة، حـــفـــاظـــاً عــى 
صــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــة وســـــــــــــــــــــــــــــالمـــــــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــوظــــــــــــفــــــــــــيــــــــــــهــــــــــــا 

ومتعامليها.
وأوضــــح أن الــبــيــانــات اإلحــصــائــيــة 
الــــــشــــــهــــــريــــــة الــــــــــــصــــــــــــادرة عـــــــــن الــــتــــفــــتــــيــــش 
الــــــقــــــضــــــايئ أظـــــــهـــــــرت أن إجـــــــمـــــــايل عـــــدد 
األحــكــام الــقــضــائــيــة، الـــصـــادرة حسب 
ــــقــــــايض، بــــلــــغ 547 حـــكـــمـــاً  ــتــ ــ درجــــــــــــات الــ
قـــضـــائـــيـــاً، خــــــالل شـــهـــر يـــونـــيـــو املــــــايض، 

مـــنـــهـــا 15 حــــكــــمــــاً صـــــــــــادراً مـــــن مــحــكــمــة 
الـــتـــمـــيـــيـــز، و103 أحــــكــــام مــــن مــحــكــمــة 
االستئناف، و429 حكماً من املحكمة 
االبــــتــــدائــــيــــة، فـــيـــمـــا بـــلـــغ عــــــدد األحــــكــــام 
القضائية الصادرة، خالل شهر يونيو 
من العام املــايض، 307 أحكام، منها 
12 مـــــــن مــــحــــكــــمــــة الــــتــــمــــيــــيــــز، و73 مـــن 
مــــــحــــــكــــــمــــــة االســــــــــتــــــــــئــــــــــنــــــــــاف، و222 مــــن 

املحكمة االبتدائية.
وأشــــــــــــــــــــار إىل أن عـــــــــــــدد الـــــقـــــضـــــايـــــا 
املـــــــــــــــــفـــــــــــــــــصـــــــــــــــــولـــــــــــــــــة، حـــــــــــــــســـــــــــــــب املـــــــــــــحـــــــــــــاكـــــــــــــم 
املــــــتــــــخــــــصــــــصــــــة، بــــــــلــــــــغ، خــــــــــــالل الـــــشـــــهـــــر 
ــــــة، و111  ــيـ ــ ــ ــــدنـ ــ ــــيـــــة مـ املــــــــــــــــايض، 45 قـــــضـ

قضية تجارية، و234 قضية عمالية، 
قــــــــــضــــــــــيــــــــــة أحـــــــــــــــــــــــــــــــــــوال شــــــخــــــصــــــيــــــة  و56 
وتـــــــــــــــــــركـــــــــــــــــــات، و90 قــــــــضــــــــيــــــــة بــــــــالــــــــيــــــــوم 
الــواحــد، وخــمــس قــضــايــا باملطالبات 
الــصــغــرى املــدنــيــة والـــتـــجـــاريـــة، وســت 
ــــا بــــــــاألمــــــــور املــــســــتــــعــــجــــلــــة، فـــيـــمـــا  ــــايـ قـــــضـ
أظــهــرت إحـــصـــاءات الــفــرة ذاتــهــا من 
الـــعـــام املــــــايض، الــفــصــل يف 47 قــضــيــة 
مــــدنــــيــــة، و79 قـــضـــيـــة تـــــجـــــاريـــــة، و46 
قـــضـــيـــة عـــمـــالـــيـــة، و75 قـــضـــيـــة أحـــــوال 
شــــــخــــــصــــــيــــــة وتـــــــــــــــركـــــــــــــــات، و57 قــــضــــيــــة 
ــــا  ــــايــ بـــــــــالـــــــــيـــــــــوم الـــــــــــــــواحـــــــــــــــد، وثـــــــــــــــــــالث قــــــضــ

بالتنفيذ. 

دائرة المحاكم تحرص على تحقيق السرعة في الفصل بالقضايا.  
 À من المصدر

فصلت في 99% من القضايا خالل النصف األول

»رأس الخيمة العمالية« تصدر 
 في 432 قضية عمالية

ً
أحكاما

مصباح أمين À رأس الخيمة

أحمد محمد الخاطري:

»نسبة إنجاز القضايا تصل 
إلى 90%، في اليوم، 
بالمحكمة العمالية«.

لت معظم  »إصالحية دبي« حوَّ
الخدمات من حضورية إلى ذكية.

عون صفة فنانين وسياسيين لخداع ضحاياهم محتالون يدَّ

»أبوظبي 
العمالية« تسلم 

170 مليون 
درهم مستحقات 

26800 عامل

تمكنت محكمة أبوظبي العمالية 
ــــقـــــات مــــالــــيــــة  ــتـــــحـ ــ ــــيـــــم مـــــسـ ــــلـ مـــــــــن تـــــسـ
لــــــنــــــحــــــو 26 ألــــــــــفــــــــــاً و800 عـــــــامـــــــل، 
بــــــــإجــــــــمــــــــايل 170 مـــــــلـــــــيـــــــون درهـــــــــــــم، 
وذلـــــــــــــــــــك يف إطـــــــــــــــــــار تــــــطــــــبــــــيــــــق اآللــــــــيــــــــة 
املـــــــســـــــتـــــــحـــــــدثـــــــة الســــــــتــــــــيــــــــفــــــــاء حــــــقــــــوق 
الــــعــــمــــال الـــــذيـــــن ال تــــتــــوافــــر لــديــهــم 
حـــــــســـــــابـــــــات بـــــنـــــكـــــيـــــة، تــــــمــــــاشــــــيــــــاً مـــع 
استدامة األعــمــال عــن ُبعد خالل 
الـــفـــرة الـــراهـــنـــة، تــطــبــيــقــاً لــلــتــدابــري 
الــــوقــــائــــيــــة واإلجــــــــــــــراءات املـــتـــبـــعـــة يف 
الــدولــة للحد مــن انــتــشــار فــريوس 

كورونا املستجد )كوفيد-19(. 
وتــــــــــضــــــــــمــــــــــن اآللـــــــــــــــيـــــــــــــــة املـــــــطـــــــبـــــــقـــــــة 
تسريع إجراءات حصول العمال 
ــــيـــــة، وفــــق  ــــالـ عـــــى مـــســـتـــحـــقـــاتـــهـــم املـ
األحكام القضائية الصادرة لهم، 
ــــاجــــــة إىل مــــراجــــعــــة  مـــــــن دون الــــــحــ
مـــقـــر املـــحـــكـــمـــة الـــعـــمـــالـــيـــة، إذ يــتــم 
تــــســــلــــيــــمــــهــــا لـــــهـــــم عـــــــن طــــــريــــــق بــــريــــد 

اإلمارات.
أبوظبي À وام

https://www.emaratalyoum.com/
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رســــــائــل

أنـــا مــواطــنــة مــن الــفــجــرة )29 عــامــاً(، 
حاصلة عىل شهادة الثانوية العامة، 
الــــــــــــــــــحــــــــــــــــــاســــــــــــــــــب اآليل  وشـــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــادة يف 
و»الـــــــــتـــــــــوفـــــــــل«، ودورات تـــــدريـــــبـــــيـــــة يف 
خدمة العمالء لثالث سنوات. أبحث 
عن عمل منذ سنتني، وطرقت أبواباً 
عدة يف جهات ومؤسسات حكومية 
وخــــاصــــة، ولــــم أوفـــــق يف الـــعـــثـــور عــىل 
وظـــــــيـــــــفـــــــة، ملـــــــســـــــاعـــــــدة زوجـــــــــــــــي وأفـــــــــــــــراد 
أســـــــــــــريت، يف ظـــــــل الــــــــظــــــــروف الـــصـــعـــبـــة 

التي نمر بها.
أنــــــــــــاشــــــــــــد املـــــــــــســـــــــــؤولـــــــــــني مــــــــــســــــــــاعــــــــــديت يف 
العثور عىل وظيفة، توفر لنا الحياة 

الكريمة.

)ريم(

أنــــا مـــواطـــن مـــن الـــشـــارقـــة )27 عـــامـــاً(، 
حاصل عىل الصف األول اإلعدادي، 
ولديَّ خربة بمجال العالقات العامة 
لـــثـــالث ســــنــــوات، وأنـــــا املــعــيــل الــوحــيــد 
ألســــــــريت املــــكــــونــــة مـــــن خـــمـــســـة أفــــــــراد، 
أبــحــث عــن عــمــل مــنــذ ثـــالث ســنــوات، 
وطــــــــــــــرقــــــــــــــت أبــــــــــــــــــوابــــــــــــــــــاً عــــــــــــــــــدة يف جـــــــهـــــــات 
ومـــــــــــــؤســـــــــــــســـــــــــــات حـــــــــكـــــــــومـــــــــيـــــــــة وخــــــــــاصــــــــــة 

بالدولة دون جدوى.
أنـــــــــــــاشـــــــــــــد املـــــــــــســـــــــــؤولـــــــــــني مــــــــــســــــــــاعــــــــــديت يف 
ــيــــــع مــــن  ــ ــــطــ ــتــ ــ الـــــــعـــــــثـــــــور عـــــــــىل عــــــــمــــــــل، أســ
خــــــــــــــــاللــــــــــــــــه االعـــــــــــــــــتـــــــــــــــــمـــــــــــــــــاد عـــــــــــــــــــىل نــــــــــفــــــــــي، 
ومساعدة أسريت عىل ظروف الحياة 

الصعبة التي تعيشها.

)م.إ(

ــــاً(،  ــــامــ ــــنـــــة مــــــن الـــــعـــــني )27 عــ أنـــــــا مـــــواطـ
حاصلة عىل شهادة الثانوية العامة، 
ودورة يف الـــــــحـــــــاســـــــب اآليل، ولـــــــــــديَّ 
أســـــرة مــكــونــة مـــن ثـــالثـــة أفــــــراد. تكمن 
مــــــشــــــكــــــلــــــتــــــي يف الــــــــــــــظــــــــــــــروف املـــــعـــــيـــــشـــــيـــــة 
الصعبة التي تمر بها أسريت، وتراكم 
الـــديـــون عـــىل عــاتــق زوجـــــي، وحــاولــت 
جـــــاهـــــدة الـــبـــحـــث عـــــن فــــرصــــة عـــمـــل يف 
جهات ومؤسسات حكومية وخاصة 
عدة، منذ أربع سنوات، ولم أوفق.

أنـــــــــــــاشـــــــــــــد املـــــــــــســـــــــــؤولـــــــــــني مــــــــــســــــــــاعــــــــــديت يف 
العثور عىل عمل، ألواجه مصروفات 
ــــل غـــــالء  الـــــحـــــيـــــاة ومــــتــــطــــلــــبــــاتــــهــــا، يف ظـــ

املعيشة وارتفاع األسعار.

)منى(

ــــنـــــة مــــــن الـــــعـــــني )35 عــــــامــــــاً(،  أنــــــــا مـــــواطـ
حــــاصــــلــــة عــــــىل الــــــشــــــهــــــادة اإلعـــــــــداديـــــــــة، 
وشــــهــــادة الـــرخـــصـــة الـــدولـــيـــة يف قــيــادة 
الحاسب اآليل )ICDL(، وزوجــي هو 
املــــــــعــــــــيــــــــل الـــــــــوحـــــــــيـــــــــد ألســـــــــــــــــــــــريت، وراتــــــــــبــــــــــه 
الــــشــــهــــري بــــالــــكــــاد يـــغـــطـــي مــــصــــروفــــات 
الــــــــــــــحــــــــــــــيــــــــــــــاة ومــــــــــتــــــــــطــــــــــلــــــــــبــــــــــاتــــــــــهــــــــــا، يف ظــــــل 
املــســتــلــزمــات البنكية املــرتــبــة عــلــيــه. أنــا 
أبـــــحـــــث عــــــن عــــمــــل مــــنــــذ ســــنــــتــــني، لــكــن 
دون جدوى، لذا أناشد املسؤولني يف 
الـــــــــــجـــــــــــهـــــــــــات الـــــــــحـــــــــكـــــــــومـــــــــيـــــــــة والــــــــــخــــــــــاصــــــــــة 
مــــــــســــــــاعــــــــديت يف الــــــــعــــــــثــــــــور عــــــــــىل عـــــمـــــل، 
أســــتــــطــــيــــع مــــــن خـــــاللـــــه إعــــــالــــــة أســــــــريت، 
ومساعدة زوجي عىل ظروف الحياة.

)ش.س(

محاكم دبي ُتنهي اإلجراءات مع إدارة البنك خالل أيام

أحمد المزاحمي■ دبي

تكفل متربع بسداد 150 ألف درهم، 
ــــيـــــة املــــــالــــــيــــــة املــــــرتــــــبــــــة عـــىل  مــــبــــلــــغ الـــــقـــــضـ
املـــــــــواطـــــــــن )بــــــــــــــــدر.ب - 28 عـــــــامـــــــاً - مـــن 
ــــة  ــــويــ أصــــــــــــحــــــــــــاب الـــــــــــهـــــــــــمـــــــــــم(، بــــــــعــــــــد تــــــســ
مـــــــحـــــــاكـــــــم دبــــــــــــــي لـــــقـــــضـــــيـــــتـــــه مــــــــــع إدارة 
الـــــــــبـــــــــنـــــــــك، نـــــــــــظـــــــــــراً لـــــــوضـــــــعـــــــه اإلنـــــــــســـــــــاين 
والصحي، ووافقت إدارة البنك عىل 
خفض قيمة املطالبة املالية من 268 
ألــــــــفــــــــاً و351 درهــــــــــمــــــــــاً، إىل 150 ألـــــف 
درهـــــــم، مـــقـــابـــل إغــــــالق املـــلـــف وإلـــغـــاء 

اإلجراءات.
ونـــســـق »الـــخـــط الـــســـاخـــن« مــع 

املــــــــــــــــــتــــــــــــــــــربع ودائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة الـــــــــــــــشـــــــــــــــؤون 
اإلسالمية والعمل الخري 

بـــــدبـــــي، لـــتـــحـــويـــل مــبــلــغ 

الـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــربع ملـــــــــــــحـــــــــــــاكـــــــــــــم دبــــــــــــــــــــــــــــــي، إلنـــــــــــــهـــــــــــــاء 
اإلجــــــــــــــــــــــــراءات املـــــــرتـــــــبـــــــة عـــــلـــــيـــــه وإغـــــــــــالق 
مــــــلــــــفــــــه. وكــــــــانــــــــت »اإلمـــــــــــــــــــــــارات الـــــــيـــــــوم« 
ــــيــــــس املـــــــــــــــــايض، قــــصــــة  ــــمــ ــــخــ نـــــــــشـــــــــرت، الــ
ــــــه عـــىل  ــــــدرتـ مـــــعـــــانـــــاة )بــــــــــــــدر(، وعــــــــــدم قـ
ســـــــــــــــــــــــــداد مـــــــــبـــــــــلـــــــــغ الـــــــــــقـــــــــــضـــــــــــيـــــــــــة، يف ظــــــل 

الظروف الصعبة التي يمر بها.
وأعـــــــــــــــــــــــرب )بـــــــــــــــــــــــدر( عــــــــــــن ســـــــعـــــــادتـــــــه 

وشكره 
العميق 

للمتربع والصحيفة ومحاكم دبي، 
لــوقــفــتــهــم الــنــبــيــلــة مـــع قــضــيــتــه املــالــيــة 
والــــــــظــــــــروف الــــصــــعــــبــــة الـــــتـــــي يــــمــــر بــــهــــا. 
وأفـــادت شــعــبــة الــتــســامــح وتــســويــات 
التنفيذ يف محاكم دبي بأن »موظفي 
ــــلـــــوا مـــــع إدارة الـــبـــنـــك  الـــشـــعـــبـــة تـــــواصـ
إلجـــــــــــــــــراء تــــــســــــويــــــة يف مـــــبـــــلـــــغ الــــقــــضــــيــــة 
ــــيـــــق مـــع  ــــنـــــسـ ــــتـ ــــيــــــه، وتــــــــــم الـ ــــلــ املــــــرتــــــبــــــة عــ
إدارة البنك إلنهاء إجراءات القضية 
وإغالق امللف، خالل األيام املقبلة«. 
وأضـــــــافـــــــت الــــشــــعــــبــــة أن »املــــــواطــــــن 
)بــــــــــــــــــــــدر( يـــــــعـــــــتـــــــرب مــــــــــــن أصــــــــحــــــــاب 
الهمم، إذ تعرض إلصابة 
وعــــــــــــــــــــــــاهــــــــــــــــــــــــة مــــــــــســــــــــتــــــــــديــــــــــمــــــــــة 
ــتــــــه عـــــــن الــــعــــمــــل،  ــ ــــفــ أوقــ
ونــــــــــــــــــــــظــــــــــــــــــــــراً لـــــــــحـــــــــالـــــــــتـــــــــه 
ــــمــــــت  اإلنـــــــــــســـــــــــانـــــــــــيـــــــــــة تــ
دراســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــلــــــــــــف 
قــــــــضــــــــيــــــــتــــــــه ووضــــــــــعــــــــــه 
ــــبـــــني  االجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــي، وتـ
أن والــــــده يــنــفــق عــلــيــه«. 
وكـــــــــــــان )بــــــــــــــــدر( يـــــعـــــتـــــرب مــــن 
املـــــــــــــتـــــــــــــعـــــــــــــريـــــــــــــن مـــــــــــالـــــــــــيـــــــــــاً 

واملالحقني 
قــــــــــــضــــــــــــائــــــــــــيــــــــــــاً، وكــــــــــــــــان 
يــنــشــد مــــن يــســاعــده 
عـــــــــىل ســـــــــــــــداد مــــبــــلــــغ 
الـــقـــضـــيـــة املـــالـــيـــة 
املرتبة عليه.

متبرع يتكفل بسداد 150 ألف 
درهم إلغالق قضية »بدر« المالية

طلبات توظيف

محلل سياسي وحالق!

ذهبت إىل حالق يف مركز 
تجاري، وكان من جنسية 

عربية، وهذه املرة األوىل التي 
أعود فيها إىل حالق عربي منذ 
خمسة أعوام. بعد صمت لم 

يتجاوز دقيقة واحدة، بدأ 
إخباري قصة حياته، وسرعان 

ما دخل يف السياسة.
سؤال يحريين، أنا املسكني 

الذي سلمت رأيس لهذا الحالق: 
هل بعض املحللني السياسيني، 

الذين يظهرون عىل القنوات 
التلفازية العربية كانوا حالقني 

يف األصل؟!
ملاذا يتحدث الحالقون العرب يف السياسة أو الفن مع 

شخص يتعاملون معه ألول مرة؟ ال بأس لو كانت هناك عالقة 
ود بني زبون يتعامل بشكل دائم مع حالق، لكن الرجل رآين 

ألول مرة، وقرر فتح موضوع سيايس معي، دون أن يعلم 
شيئًا عني.

يف الـ33 سنة املاضية، مررت عىل الكثري من الحالقني 
اآلسيويني والعرب، اآلسيوي ال يتحدث معي كثرياً بسبب 

حاجز اللغة، ويشغل نفسه بمشاهدة قناة بالده يف التلفاز 
املعلق فوق رأيس، أو يتبادل أطراف الحديث مع زميله.

هذا بالنسبة يل، ألن هناك نسبة ال يستهان بها من 
مواطني الدولة تتحدث إما بلغة الحالق اآلسيوي، أو 

تستخدم معه العربية املكسرة التي يفهمها، وال أعلم إن كان 
اآلسيويون مغرمني باألحاديث السياسية كما العرب. ولن 

أبالغ لو قلت إنني لم أتبادل أي حديث قط مع حالق غري 
عربي، باستثناء كلمتني مؤثرتني جداً قالهما يل حالق 

آسيوي، مجاور ملنزيل، منذ أربعة أشهر، هما: »كورونا 
مشكلة«!

مشكلتي مع الحالقني اآلسيويني تحولت إىل عقدة، 
عندما ذهبت إىل أحدهم أيام املدرسة الثانوية، وعندما قال 

يل: »سوي خفيف؟«، فهمت أنه يريد تقصري شعري ووافقت 
فوراً. لكني صدمت عندما خففه يل باملاكينة بسرعة الربق، 

حتى بانت صلعتي يف عز مراهقتي!
قررت فوراً التعامل مع حالقني عرب، وكان ذلك يف 

منتصف التسعينات، وهؤالء بالطبع هم الذين حاولوا تثقيفي 
سياسيًا، إذ لم يكن عندي أي اهتمام بالسياسة، وكانوا 

كذلك يتبجحون كثرياً بالفن والنقد، وأنهم أعطوا أفكاراً فنية 
كثرية ملخرجي أغاٍن عربية، وصففوا شعر فنانني عرب، أمثال 

راشد املاجد، الذي كان يمر بعصر ذهبي يف ذلك الوقت.
كان أحدهم يعلق صورة ذلك الفنان - والتي كانت إهداء 

وزعت مع األلبوم الرائع بعنوان »املسافر« 1996 - عىل باب 
املحل، ويقول إنه من صفف شعر راشد املاجد. قد يكون محقًا 

لكنه لم يربز أي دليل كصورة تجمعهما معًا.
منذ منتصف التسعينات وحتى عام 2015، تعاملت مع 

الحالقني العرب، الذين أدلوا بدلوهم يف الفن والسياسة 
والتاريخ وحتى علم اآلثار والجيولوجيا. وهو كالم كنت أميل 
لتصديقه يف البداية، ثم مع نضجي عرب السنني وقراءايت يف 

املجاالت التي تهمني، بدأت أدخله من أذن وأخرجه من 
أخرى، خصوصًا نظريات املؤامرة التي ال أطيق سماعها.

بالعربي: ال أنىس الحالق الذي أخربين بقصة السرقة، 
التي حدثت يف محله من ِقَبل أحد العاملني لديه، الذي افتتح 

بها محالً آخر له، ثم بدأ بسرد نظريات املؤامرة عن إسرائيل 
كما تفعل العرب.

وال أعرف من تآمر ضده، العامل الذي سرقه أم إسرائيل، 
ألن املوضوعني متداخالن جداً عىل لسانه! 

Abdulla.AlQamzi@emaratalyoum.com

ال أنسى الحالق، الذي 
أخبرني بقصة السرقة التي 

حدثت في محله من ِقَبل 
أحد العاملين لديه، الذي 

 آخر له، ثم 
ً
افتتح بها محال

بدأ بسرد نظريات 
المؤامرة.

5 دقائق

عبداهلل القمزي

تقرير طبي
يشير التقرير الطبي، الصادر عن مستشفى 

ميدكلينك المدينة في دبي، إلى أن »المريض 
 في الرقبة واألنف والجانب األيمن 

ً
يعاني ألما

للعنق، وبعض التشنجات بالجانب األيسر للعضلة 

المنحرفة وعدم قدرته على استخدام ذراعة 
اليسرى، وبعد الفحوص تبين أنه ال يستطيع الكتابة 

أكثر من ساعة واحدة، أو التركيز أمام جهاز الحاسب 
 بأن المريض خضع لعملية جراحية«.

ً
اآللي، علما

ــــيـــــذي لـــجـــمـــعـــيـــة  ــــنـــــفـ ــــتـ قــــــــــال املـــــــديـــــــر الـ
الـــــــــــشـــــــــــارقـــــــــــة الـــــــــــخـــــــــــريـــــــــــة، عــــــبــــــدالــــــلــــــه 
ســـــــلـــــــطـــــــان بـــــــــــن خــــــــــــــــــادم إن مـــــلـــــيـــــون 
مـــــــــــــتـــــــــــــصـــــــــــــفـــــــــــــح وزائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر لـــــــــــلـــــــــــمـــــــــــوقـــــــــــع 
اإللـــكـــروين، خــالل النصف األول 
من العام الجاري، استفادوا من 
الخدمات اإللكرونية، بمتوسط 

8000 زائر يومياً.
»الــــــــــــقــــــــــــيــــــــــــمــــــــــــة  أن  وأضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف 
ــلــــتــــربعــــات مــــــن خــــالل  ــــيـــــة لــ اإلجـــــمـــــالـ
املوقع بلغت 3.2 ماليني درهــم، 
بــــــيــــــنــــــمــــــا بـــــــلـــــــغـــــــت تـــــــــــــربعـــــــــــــات خــــــدمــــــة 
الــــــــــرســــــــــائــــــــــل الـــــــنـــــــصـــــــيـــــــة 24 مـــــلـــــيـــــون 
درهــــــــــــــــم، وســـــــجـــــــل الـــــــــرابـــــــــط الــــــــذيك 
تــــربعــــات بـــــــــ3.7 مـــاليـــني درهــــــــم، يف 
حـــني قــــدم مــســتــخــدمــو الــبــطــاقــات 
ــــيـــــة تـــــــربعـــــــات بــــقــــيــــمــــة 3.4  ــــانـ ــــتـــــمـ االئـ
ماليني درهم، يف مقابل 155 ألف 
درهــــــــــــــــم لـــــلـــــمـــــتـــــربعـــــني عــــــــــرب تـــطـــبـــيـــق 
التربعات وجهاز ماكس بوكس«.
وشــــــهــــــدت قــــــنــــــوات الــــتــــواصــــل 
اإللـــكـــرونـــيـــة الـــتـــابـــعـــة لــلــجــمــعــيــة، 
خـــــــالل الــــنــــصــــف األول مــــــن الــــعــــام 
الـــــــــــجـــــــــــاري، انــــــــتــــــــشــــــــاراً واســــــــــعــــــــــاً بـــني 
ــــتـــــربعـــــني، الـــــذيـــــن أبـــــــدوا  جـــمـــهـــور املـ
رضـــــــاهـــــــم وإعـــــجـــــابـــــهـــــم بـــــمـــــا وفـــــرتـــــه 
الــــجــــمــــعــــيــــة مــــــــن وســــــــائــــــــل بـــســـيـــطـــة 
وميّسرة تمكنهم من وضع قيمة 

تربعهم بسهولة.
وأبدى املستفيدون ومقدمو 
الـــــــــطـــــــــلـــــــــبـــــــــات رضـــــــــــــاهـــــــــــــم الـــــــــــــتـــــــــــــام عـــــن 
الــــخــــدمــــات املــــقــــدمــــة، الــــتــــي وفــــرت 
عليهم الــوقــت، مــا يــؤكــد مواكبة 

الجمعية للتحوالت الرقمية.
ووفــقــاً لتقرير صـــدر، أخـــراً، 
عــن إدارة املــالــيــة بالجمعية، فــإن 
التربعات الذكية كان لها النصيب 
األكرب من إجمايل الدخل العام، 
منذ مطلع العام حتى نهاية شهر 

يونيو املايض.
الشارقة À وام

مليون زائر 
لـ »الشارقة الخيرية 
اإللكتروني« خالل 

النصف األول



اإلمارات اليومwww.emaratalyoum.com 11األحد ١٢ من يوليو ٢٠٢٠ | محليات

على مكتب المسؤوللقطة

نـــطـــالـــب نـــحـــن مــــمــــاريس ريــــاضــــة الــــــدّراجــــــات املـــائـــيـــة 
ــــة بــتــكــثــيــف  ــ ــــــدولـ ــــلـــــديـــــات الـ املـــــســـــؤولـــــن يف إدارات بـ
الــــرقــــابــــة عـــــى شـــــركـــــات تــــأجــــر الــــــــدّراجــــــــات املـــائـــيـــة، 
وتـــــطـــــبـــــيـــــق االشـــــــــــــراطـــــــــــــات الـــــصـــــحـــــيـــــة واإلجــــــــــــــــــــــراءات 
الوقائية، بعدما أستأنفت نشاطها بنسبة %50 

ــــلــــــب اإلمــــــــــــــــــارات. ونـــــطـــــالـــــب الـــــجـــــهـــــات املـــعـــنـــيـــة  يف أغــ
بـــــالـــــتـــــأكـــــد مـــــــن االلـــــــــتـــــــــزام بــــــــــــاإلجــــــــــــراءات والــــــضــــــوابــــــط 
الــصــحــيــة ومــنــهــا تــعــقــيــم وتــطــهــر الـــــدّراجـــــات بــعــد 

كل استعمال.
القارئ: )أبوفهد(

مــع ارتـــفـــاع درجـــة حــــرارة الــجــو خـــال الــصــيــف، ولــتــفــادي 
مــــخــــاطــــر الـــــحـــــرائـــــق، أقــــــــرح تـــكـــثـــيـــف الــــتــــوعــــيــــة والــــحــــمــــات 
الدعائية واإلعــانــيــة ألفـــراد املجتمع للحد مــن استهاك 
الـــكـــهـــربـــاء، وعــــــدم تـــــرك األجـــــهـــــزة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة تـــعـــمـــل مــن 
دون تـــوقـــف، وفــصــل األجـــهـــزة املــنــتــجــة لـــلـــحـــرارة، وزيــــادة 

التوعية بأهمية توفر أنظمة السامة املنزلية وصيانتها 
بـــــاســـــتـــــمـــــرار، وعــــــــــدم تـــحـــمـــيـــل املـــــقـــــابـــــس الــــكــــهــــربــــائــــيــــة فــــوق 
طــــاقــــتــــهــــا، وغـــــرهـــــا مـــــن اإلجــــــــــــــراءات األخـــــــــرى الــــتــــي تــحــفــظ 

سامة املنزل من وقوع أي حرائق. 
القارئ: )أبوراشد(

نعاين نحن مرتادي الطرق يف دبي، قيادة سائقي 
ــــة الــــتــــابــــعــــن لـــــشـــــركـــــات تـــوصـــيـــل  ــــاريــ ــنــ ــ الــــــــــدّراجــــــــــات الــ
طلبات املطاعم والخدمات األخــرى بسرعة كبرة 
وتجمعاتهم عند إشــارات املــرور، ما يسبب إرباكاً 
يف الـــــــقـــــــيـــــــادة لــــــــــدى اآلخـــــــــريـــــــــن يــــتــــمــــثــــل يف تــــــــجــــــــاوزات 
أصحاب هذه الدراجات بطريقة خطرة، فضاً عن 

سرعاتهم الجنونية، مستغلن خلو الــشــوارع يف 
ــــيــــــل. لـــــــــــذا، أنـــــاشـــــد  ــــلــ بـــــعـــــض األحــــــــيــــــــان يف ســـــــاعـــــــات الــ
املــــــــــســــــــــؤولــــــــــن يف شــــــــــرطــــــــــة دبـــــــــــــــي وضـــــــــــــــع حــــــــــــل لــــــهــــــذه 
التصرفات غر الحضارية وفرض غرامات مغلظة 

عليهم.
القارئ: )أبوفيصل(

بلديات الدولة

الدفاع المدني

شرطة دبي

تـــحـــتـــاج الـــطـــفـــلـــة عـــائـــشـــة )ســـــوريـــــة - 9 
ســــــــنــــــــوات( إىل 30 ألـــــــــف درهـــــــــــم كـــلـــفـــة 
حــــقــــنــــتــــن، إضــــــافــــــة إىل 1500 درهــــــم 
ــــاً كــــلــــفــــة الــــتــــحــــالــــيــــل واألدويـــــــــــــة،  ــــريـ ــــهـ شـ
بمبلغ إجمايل 48 ألــف درهــم، لرفع 

مستوى الربوتن يف جسمها.
وتـــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــاين عـــــــــــــــــــــائـــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــرض 
ــــارة عــن  ـــبـ »الـــــكـــــواشـــــيـــــوركـــــور«، وهــــــو عــ
نـــقـــص حـــــاد يف الـــــربوتـــــن، ويف بــعــض 
املـــــــــعـــــــــادن والـــــفـــــيـــــتـــــامـــــيـــــنـــــات األســـــاســـــيـــــة 
للجسم، ما أدى إىل ظهور انتفاخات 
ومياه أسفل الجلد، وأثر يف وظائف 
الـــــكـــــى. وتــــــواجــــــه أســــرتــــهــــا صــــعــــوبــــة يف 
ــــهـــــا يف مـــســـتـــشـــفـــى  تــــــدبــــــر كــــلــــفــــة عـــــاجـ
ــــاشــــــد والــــــــدهــــــــا أهـــــــــل الــــخــــر  ــــنــ دبـــــــــــي، ويــ
وأصــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــاب الـــــــــــــــقـــــــــــــــلـــــــــــــــوب الــــــــــرحــــــــــيــــــــــمــــــــــة 
مــــســــاعــــدتــــه عـــــى تــــدبــــر كـــلـــفـــة الــــعــــاج 

من املرض، الذي يهّدد حياة ابنته.
ويــــروي والـــد الــطــفــلــة لــــ»اإلمـــارات 
ــــــوم«، قــــصــــة مــــعــــانــــاة ابــــنــــتــــه قــــائــــاً:  ــيـ ــ ــ الـ
»عندما أكملت عائشة عامها الرابع، 
ــــــور انــــــتــــــفــــــاخــــــات وتــــجــــمــــع  ــــهـ ــ الحـــــظـــــنـــــا ظـ
الــــســــوائــــل أســــفــــل الـــجـــلـــد، وتـــــورمـــــاً يف 
ــــلـــــن والــــــوجــــــه، لــيــصــل  الــــيــــديــــن والـــــرجـ

االنـــتـــفـــاخ إىل كـــامـــل الــجــســم، إضــافــة 
إىل آالم يف املـــعـــدة، فــاصــطــحــبــتــهــا إىل 
عيادة خاصة، وبعد إجراء التحاليل 
والـــــــــفـــــــــحـــــــــوص الــــــطــــــبــــــيــــــة لــــــــهــــــــا، أخـــــــــربين 
الــــــــطــــــــبــــــــيــــــــب بـــــــــأنـــــــــهـــــــــا تــــــــــــعــــــــــــاين نـــــــــقـــــــــصـــــــــاً يف 
الـــــــــــــــــربوتـــــــــــــــــن، وطـــــــــــلـــــــــــب تـــــــحـــــــويـــــــلـــــــهـــــــا إىل 
مستشفى دبي، حيث عاينها طبيب 

استشاري كى لألطفال«.
ــــد نـــقـــل  ــنــ ــ ولـــــــفـــــــت األب إىل أنـــــــــــه عــ
ابنته إىل مستشفى دبي، تمت إعادة 
جــــــــــمــــــــــيــــــــــع الــــــــــــــفــــــــــــــحــــــــــــــوص والــــــــــتــــــــــحــــــــــالــــــــــيــــــــــل 
املــــــخــــــربيــــــة، وتــــــبــــــن حــــــــــــدوث تــــكــــســــر يف 
الـــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــضـــــــــــــــــــــات، وفـــــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــــدان الــــــــــــكــــــــــــى 
لوظائفها، مــا أدى إىل بــدايــة الفشل 
الـــكـــلـــوي، ومــكــثــت يف الــعــنــايــة املـــركـــزة 

أسبوعاً تتلقى العاج.
ــــيـــــب بـــــأن  ــبـ ــ وتـــــــــابـــــــــع: »أخـــــــــــــــربين الـــــطـ
عـــائـــشـــة تـــحـــتـــاج إىل أدويــــــــة بـــانـــتـــظـــام، 
ــبــــــســــــوالت تـــــحـــــتـــــوي عـــى  ــ عـــــــبـــــــارة عـــــــن كــ
الكورتيزون وأدوية الكى واملضادات 
الـــــــحـــــــيـــــــويـــــــة، ويف حـــــــــــال عـــــــــــدم أخــــــذهــــــا 

ستتعرض حياتها للخطر«.
وقــــال األب: »كــنــا حــريــصــن عى 
ــــــة، ونــــعــــطــــيــــهــــا  ــــــشـ ــــائـ ــ مـــــتـــــابـــــعـــــة حـــــــالـــــــة عـ
جــمــيــع أدويــتــهــا بــانــتــظــام، إضـــافـــة إىل 

إجراء جميع فحوصها الطبية«. 

وأضــــــاف: »يف شــهــر يــولــيــو الــعــام 
املــايض، تعرضت عائشة النتكاسات 
ومــــــــــضــــــــــاعــــــــــفــــــــــات، وأصـــــــــبـــــــــحـــــــــت تــــشــــعــــر 
بـــالـــتـــعـــب الــــشــــديــــد وســـــرعـــــة االنـــفـــعـــال 
وإصــــــابــــــتــــــهــــــا بـــــبـــــعـــــض أنــــــــــــــــواع الـــــــعـــــــدوى 
وتـــكـــرارهـــا، وتــضــخــم كــبــر يف منطقة 
الــــبــــطــــن وإحــــــــمــــــــرار أجــــــــــــزاء مــــــن الـــجـــلـــد 
والـــتـــهـــابـــهـــا، وتــــوقــــف نـــمـــوهـــا وجـــفـــاف 
وسقوط الشعر بسهولة، وشحوب 

يف الوجه«.
وتـــــــــــــــــــــابـــــــــــــــــــــع: »أســـــــــــــــــــــرعـــــــــــــــــــــت بــــــــــــهــــــــــــا إىل 
ــــفــــــى دبـــــــــــــــــــي، وبــــــــــعــــــــــد مـــــعـــــايـــــنـــــة  ــتــــــشــ ــ مــــــســ
ــــتـــــص لــــحــــالــــتــــهــــا وإجــــــــــراء  الــــطــــبــــيــــب املـــــخـ

الفحوص، أخربين أنه البد من تغير 
بــــــــعــــــــض األدويــــــــــــــــــــــــــــة وإعـــــــــطـــــــــائـــــــــهـــــــــا حـــــقـــــن 
بالوريد، ليتم السيطرة عى حالتها 
الــصــحــيــة، وبــســبــب بــلــوغــهــا الــتــاســعــة 
مــــــــن عـــــــمـــــــرهـــــــا، أصــــــبــــــحــــــت تــــــحــــــتــــــاج إىل 
عــــــقــــــاقــــــر أكـــــــــــر فــــــاعــــــلــــــيــــــة، لـــيـــســـتـــجـــيـــب 
جسدها للعاج، عبارة عن حقنتن 
ملـــــــــدة عـــــــــــام، تــــبــــلــــغ قـــيـــمـــتـــهـــمـــا 30 ألـــــف 

درهم«. 
وأشار األب إىل أنه أخرب الطبيب 
ــــتـــــه أن كـــلـــفـــة  ــنـ ــ ــــالـــــج حــــــالــــــة ابـ الـــــــــــذي يـــــعـ
الحقن تفوق إمكاناته املالية، وسأله 
إن كـــــــانـــــــت هـــــــنـــــــاك أدويـــــــــــــــة أقـــــــــــل كـــلـــفـــة 

يـــســـتـــطـــيـــع تـــــوفـــــرهـــــا إلنــــــقــــــاذ حـــيـــاتـــهـــا، 
لـــكـــنـــه أخــــــــربه أن األدويـــــــــــة األخــــــــــرى لــن 
يكون ملفعولها تأثر يف حالة عائشة 

الصحية.
وقـــــــــــــــــــــــــال: »أنـــــــــــــــــــــا املـــــــــعـــــــــيـــــــــل الـــــــوحـــــــيـــــــد 
ألســــــــريت املــــكــــونــــة مـــــن خـــمـــســـة أفــــــــراد، 
وأعـــــمـــــل يف شــــركــــة خــــاصــــة بـــــراتـــــب 11 
ألـــــف درهــــــم، ولـــــم أتـــســـلـــم راتــــبــــي مــنــذ 
سبعة أشهر بسبب تعرض الشركة 
لــــخــــســــارة مــــالــــيــــة، مـــــا أدى إىل إغـــــاق 
أفرع منها وتسريح بعض موظفيها، 
وأدفـــــــــــــــــــــع مـــــــــــن راتـــــــــــبـــــــــــي إيـــــــــــجـــــــــــار املـــــســـــكـــــن 

والرسوم الدراسية«.

 بـ 48 ألف درهم
ً
تحتاج إلى حقنتين وأدوية سنويا

أعــــــــلــــــــن »صـــــــــــنـــــــــــدوق أمـــــــــــــــــــــرة«، إحـــــــــدى 
املبادرات اإلنسانية التابعة لجمعية 
أصــــــــدقــــــــاء مـــــــــرىض الـــــــســـــــرطـــــــان، الــــتــــي 
أطلقتها سمو الشيخة جواهر بنت 
ــــنـــــة الـــشـــيـــخ  ـــمــــد الـــــقـــــاســـــمـــــي، قـــــريـ مــــحـ
الــــــــــــــــدكــــــــــــــــتــــــــــــــــور ســــــــــــلــــــــــــطــــــــــــان بــــــــــــــــــن مــــــحــــــمــــــد 
الـــــقـــــاســـــمـــــي، حـــــاكـــــم الــــــشــــــارقــــــة، عـــن 
تــــــــنــــــــفــــــــيــــــــذ حــــــــــــزمــــــــــــة مـــــــــــــــن املــــــــــــشــــــــــــروعــــــــــــات 
ــــلــــــغــــــت 11.18  اإلنـــــــســـــــانـــــــيـــــــة بـــــكـــــلـــــفـــــة بــ
مـــــــــلـــــــــيـــــــــون درهـــــــــــــــــــــــــم، شــــــــمــــــــلــــــــت تـــــســـــعـــــة 
مـــــشـــــروعـــــات يف األردن ومــــوريــــتــــانــــيــــا 
وتـــــنـــــزانـــــيـــــا وإثـــــيـــــوبـــــيـــــا وشـــــــــــرق إفــــريــــقــــيــــا 

وفـــــــــــلـــــــــــســـــــــــطـــــــــــن وســــــــــــــــــاحــــــــــــــــــل الـــــــــــــــعـــــــــــــــاج، 
وبـــــاكـــــســـــتـــــان، إىل جـــــانـــــب تـــخـــصـــيـــص 
1.4 مـــــلـــــيـــــون درهــــــــــــم لــــــعــــــاج مـــــرىض 

السرطان داخل الدولة.  
وجـــــــــــــــــــــــــاءت املـــــــــــــشـــــــــــــروعـــــــــــــات بـــــــهـــــــدف 
تـــعـــزيـــز الــــوعــــي مــحــلــيــا وعـــاملـــيـــا بــمــرض 
السرطان، وتوفر العاجات الازمة 
للمرىض، ودعم قدرات العاملن يف 
املـــــجـــــال الــــطــــبــــي لــــلــــمــــرض، حــــيــــث نـــّفـــذ 
»الــــــــــــــصــــــــــــــنــــــــــــــدوق« املــــــــــــــشــــــــــــــروع األول يف 
األردن، بــــــالــــــتــــــعــــــاون مــــــــع »مـــــؤســـــســـــة 

الحسن للسرطان«.

وقـــّدم الــصــنــدوق خــال املــشــروع 
دعماً مالياً ملرىض السرطان بلغ 734 
ُخــــــــصــــــــصــــــــت  ألــــــــــــــفــــــــــــــا و500 درهـــــــــــــــــــــــــــــــــم، 
ــــابــــــع  ــتــ ــ لـــــــــــ»صــــــــــنــــــــــدوق ُحــــــــســــــــن الــــــــنــــــــيــــــــة« الــ
لـــــلـــــمـــــؤســـــســـــة، وهــــــــــو يـــــغـــــطـــــي تــــكــــالــــيــــف 
الــــــعــــــاج الــــكــــامــــلــــة أو الــــجــــزئــــيــــة ملــــرىض 
الـــــــســـــــرطـــــــان املـــــــحـــــــرومـــــــن، مـــــــن جـــمـــيـــع 

الجنسيات.
ونـــجـــح الـــصـــنـــدوق مـــنـــذ تــأســيــســه 
يف عام 2003 يف توفر العاج إلنقاذ 

حياة 2320 من مرىض السرطان.
الشارقة À اإلمارات اليوم

 عربية وإفريقية
ً
شملت بلدانا

عائشة المنصوري À دبي

المشروعات تهدف إلى توفير العالج الالزم لمرضى السرطان. À من المصدر

نقص البروتين يهّدد حياة 
الطفلة »عائشة«

»صندوق أميرة« ينفذ 9 مشروعات 
إنسانية لعالج السرطان

تقرير طبي

أكد التقرير الطبي الصادر 
عن مستشفى دبي، 

واطلعت »اإلمارات 
اليوم« على نسخة منه، 
 
ً
أن »الطفلة تعاني نقصا

 في البروتين، وفي 
ً
حادا

السعرات الحرارية، 
وانتفاخات في اليدين 

والرجلين والوجه ومياه 
أسفل الجلد«.

وأضاف التقرير أن 
»المريضة تحتاج إلى حقن 

في الوريد، وأدوية 
لعالجها من هبوط 

ضغط الدم، وأدوية 
لعالج الكلى، وأدوية 

الكورتيزون، إضافة إلى 
الفيتامينات والمعادن 
والكربوهيدرات، وفي 

حال لم تحصل على 
العالج، ستكون حياتها 

مهددة بالخطر«.

دّراجات نارية
يتهور بعض الشباب يف قيادة الدّراجات النارية عى طرق 
الـــــشـــــارقـــــة بـــــســـــرعـــــات جــــنــــونــــيــــة، مــــــن دون مــــــبــــــاالة بــــقــــوانــــن 
املــــــــرور، مــــا يــســبــب ربـــكـــة لـــســـائـــقـــي املـــركـــبـــات عــــى الـــطـــريـــق، 
ــــا تـــــــصـــــــدره مـــن  ــــمـ ــــكــــــان بـ فــــــضــــــاً عـــــــن تــــســــبــــبــــهــــا يف إزعـــــــــــــاج الــــــســ

أصوات.

لذا، أناشد املسؤولن يف شرطة الشارقة بتحديد 
أوقــــــات لـــســـرهـــا، أو تــشــديــد الـــرقـــابـــة عــلــيــهــا، وتــغــلــيــظ 

العقوبة عى املخالفن لألنظمة املرورية.

القارئ: )أبوعبيد(



اقتصاد | األحد ١٢ من يوليو ٢٠٢٠ اإلمارات اليوم  12 www.emaratalyoum.com

أسعار الذهب

مؤشر سوق دبي

مؤشر سوق أبوظبي

1801.9

2082.19

4295.48

 
ً
دوالرا

لألونصة

نقطة

نقطة

دوالريورو = 1.1302

ين 106.90
ياباني دوالر  = 

فرنك 0.9412
سويسري دوالر  = 
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أسعار العمالت

أعلنت شركة »طريان اإلمارات« عن 
تـــشـــغـــيـــل رحــــــــات إجــــــــاء خــــاصــــة إىل 
خــــــــمــــــــس مــــــــــــــــدن هــــــــــنــــــــــديــــــــــة، ملـــــــســـــــاعـــــــدة 
ــــنــــــن الـــــهـــــنـــــود الــــــذيــــــن تـــقـــطـــعـــت  املــــــواطــ
بــــــــــهــــــــــم الــــــــــســــــــــبــــــــــل عـــــــــــــــى الــــــــــــــــــعــــــــــــــــــودة إىل 
وطـــــــنـــــــهـــــــم، وإتــــــــــاحــــــــــة الـــــــفـــــــرصـــــــة أمـــــــــام 
املــــــــــــقــــــــــــيــــــــــــمــــــــــــن يف دولـــــــــــــــــــــــــــــــــة اإلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات 
املوجودين حالياً يف الهند، للعودة 
إىل دولــــــــــــــــــــــــة اإلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات لــــــــالــــــــتــــــــحــــــــاق 

بعائاتهم وأعمالهم.
ــــيـــــان،  وأوضــــــــحــــــــت الـــــشـــــركـــــة يف بـ
أمـــس، أن الــرحــات ستعمل خــال 
الـــفـــرة بـــن 12 و26 يــولــيــو الـــجـــاري، 
إىل مدن: بنغالورو )رحلتان يومياً(، 

ــــــي )رحـــــــلـــــــتـــــــان يــــــــومــــــــيــــــــاً(، كــــوتــــي  ــــهـ ــ دلـ
)رحـــــــــلـــــــــة يــــــــومــــــــيــــــــة(، مـــــــومـــــــبـــــــاي )ثـــــــــاث 
رحـــــات يـــومـــيـــاً(، وثـــريوفـــانـــانـــثـــابـــورام 
)رحــــــــــــــلــــــــــــــة يــــــــــــومــــــــــــيــــــــــــة(، الفــــــــــــتــــــــــــة إىل أن 
ــــنـــــغـــــالـــــورو ومــــومــــبــــاي  الـــــــرحـــــــات إىل بـ

تخضع ملوافقة حكومة الوالية.
وأضافت انه يمكن للمتعاملن 
مع »طريان اإلمارات« الحجز للسفر 
emirates. عى هذه الرحات عى
com، أو عن طريق وكاء السفر، 
ومـــكـــاتـــب مــبــيــعــات الـــنـــاقـــلـــة أو مــركــز 

االتصال.
ولفتت الشركة إىل أنه سيسمح 
فقط للمواطنن الهنود العالقن يف 

دولــــة اإلمـــــــارات بــالــســفــر مـــن دبــــي إىل 
أي مـــن املـــــدن الـــهـــنـــديـــة الـــخـــمـــســـة، يف 
وقت تقتصر فيه الرحات من الهند 
إىل دبــــــي لـــلـــمـــواطـــنـــن الــــهــــنــــود الــــذيــــن 
يـــــــحـــــــمـــــــلـــــــون إقـــــــــــامـــــــــــة دولـــــــــــــــــــة اإلمــــــــــــــــــــــارات 
الحائزين موافقة مسبقة من اإلدارة 
الــعــامــة لــلــجــنــســيــة وشـــــؤون األجـــانـــب 
يف دبـــــــــــي لــــلــــمــــقــــيــــمــــن يف دبـــــــــــــي، ومــــــن 
الهيئة االتــحــاديــة للهوية والجنسية 
للمقيمن يف إمارات الدولة األخرى.
كـــــــــــــــمـــــــــــــــا يـــــــــــنـــــــــــبـــــــــــغـــــــــــي عــــــــــــــــــــــى جــــــــمــــــــيــــــــع 
املسافرين مــن املــطــارات الهندية إىل 
دبـــــــــــــي حــــــــــيــــــــــازة شــــــــــهــــــــــادة صــــــــــــــــــــادرة عــــن 
مـــــــــخـــــــــتـــــــــر مــــــــعــــــــتــــــــمــــــــد مـــــــــــــــن الــــــــحــــــــكــــــــومــــــــة 

الــهــنــديــة قــبــل 96 ســـاعـــة قــبــل مــوعــد 
اإلقــــاع حـــداً أقـــى، بنتيجة سلبية 
لـــفـــحـــص )PCR(، لــــي يـــســـمـــح لــهــم 

بالصعود إىل الطائرات.
وشـــــــــــــــــددت »طـــــــــــــــــريان اإلمـــــــــــــــــــارات« 
عى أنها تطبق مجموعة شاملة من 
اإلجـــــــراءات يف كـــل خــطــوة مـــن رحــلــة 
املــســافــر، لــضــمــان ســامــة املسافرين 
وموظفيها عى األرض ويف األجواء. 
وســـيـــصـــل عـــــدد الــــوجــــهــــات الــتــي 
ســتــغــطــيــهــا شــبــكــة خـــطـــوط الــنــاقــلــة، 
بحلول منتصف أغسطس، إىل 58 

مدينة يف قارات العالم الست.
دبي À اإلمارات اليوم

تستمر حتى 26 يوليو الجاري

ل رحالت خاصة إلى 5 مدن هندية
ّ

»طيران اإلمارات« تشغ

»طيران اإلمارات« تطبق مجموعة من اإلجراءات لضمان سالمة 
عمالئها وموظفيها. À أرشيفية  

أفـــــــادت شـــركـــة االتـــــحـــــاد لــلــمــعــلــومــات 
االئــتــمــانــيــة بــــأن وجــــود »رايـــــت أوف«، 
يف الـــتـــقـــريـــر االئـــتـــمـــاين لــلــعــمــيــل، يــعــّد 
مــــــــــؤشــــــــــراً ســــــلــــــبــــــيــــــاً، وأن الـــــعـــــمـــــيـــــل قـــد 
تخّلف عن سداد أحد التزاماته املالية 
يف وقـــــــــــــــــت مـــــــــــــــــا. وأكــــــــــــــــــــــــــدت الـــــــــشـــــــــركـــــــــة، 
ــــلـــــوك  لـــــــــــــــ»اإلمــــــــــــــارات الــــــــــيــــــــــوم«، أن الـــــسـ
االئتماين اإليجابي جزء مهم يف حياة 
الـــعـــمـــيـــل، ويـــجـــب املـــحـــافـــظـــة عــلــيــه يف 
جــــمــــيــــع األوقــــــــــــــــات، فــــــــــإذا ثــــبــــتــــت حــــالــــة 
الـــــتـــــعـــــر، ســــتــــظــــل ظــــــاهــــــرة يف الـــتـــقـــريـــر 
االئــــتــــمــــاين، ســــــواء تــــم ســــــداد االلــــتــــزام 
الحــــــقــــــاً أم قــــــــرر الــــبــــنــــك شــــطــــبــــه )رايــــــــت 

أوف(.
جـــــــــــــــاءت تــــــصــــــريــــــحــــــات الــــــشــــــركــــــة، 
ــــكــــــاوى مـــتـــعـــامـــلـــن،  تــــوضــــيــــحــــاً عــــــى شــ
نــــشــــرتــــهــــا الــــــجــــــريــــــدة يف وقــــــــت ســـــابـــــق، 
وتــفــيــد بــعــدم تــمــكــنــهــم مـــن االقــــراض 
بــــــــســــــــبــــــــب وجــــــــــــــــــــــــود »رايــــــــــــــــــــــــــــت أوف« يف 
ــــتـــــمـــــاين، رغــــــم ســـــــداد مــا  تـــقـــريـــرهـــم االئـ
عــــــلــــــيــــــهــــــم أو حـــــــصـــــــولـــــــهـــــــم عــــــــــــى حــــكــــم 
محكمة لصالحهم. وطالبوا املصرف 

املركزي وشركة االتحاد للمعلومات 
االئـــــتـــــمـــــانـــــيـــــة بـــــالـــــتـــــدخـــــل بــــــوضــــــع نــــظــــام 
ــــتـــــزم يف الـــــســـــداد  ــــلـ يــــســــمــــح لـــلـــعـــمـــيـــل املـ
بـــــــــــرفـــــــــــع »رايـــــــــــــــــــــــــت أوف« مـــــــــــــن تـــــــقـــــــريـــــــره 

االئتماين. 
وأوضـــــــــحـــــــــت الــــــشــــــركــــــة أيــــــــضــــــــاً أنـــــه 
ــــأكــــــد مـــن  ــتــ ــ يـــــجـــــب عـــــــى كـــــــل شـــــخـــــص الــ
ــــا  ــــاتـــــهـ ــــاتــــــه املـــــالـــــيـــــة يف أوقـ ــــزامــ ــــتــ ســـــــــــداد الــ
املـــــــــــحـــــــــــددة، والــــــــتــــــــواصــــــــل مــــــــع مـــــــــــزودي 
الـــتـــســـهـــيـــات والـــــخـــــدمـــــات، لـــلـــوصـــول 
إىل حـــــــــلـــــــــول، أو إعـــــــــــــــــادة جـــــــــدولـــــــــة أي 
الـــــــــــتـــــــــــزامـــــــــــات، لــــــــــي ال يـــــــتـــــــأثـــــــر الـــــــتـــــــاريـــــــخ 
االئــتــمــاين للشخص، علماً بــأن حالة 
الــــــــتــــــــعــــــــر ســــــــتــــــــؤثــــــــر ســــــــلــــــــبــــــــاً يف تــــقــــيــــيــــمــــه 
االئــتــمــاين وجــدارتــه يف الــحــصــول عى 

التسهيات والخدمات املعتادة.
وعــــن الــصــاحــيــات الـــتـــي تملكها 
الــــشــــركــــة، الــــتــــي تــســتــطــيــع بــمــوجــبــهــا 
ــــنـــــوك عــــــى تــــعــــديــــل بــــيــــانــــات  ــبـ ــ إلـــــــــــزام الـ
الــــتــــقــــريــــر االئــــــتــــــمــــــاين، إذا كــــــــان هـــنـــاك 
إجـــــــحـــــــاف لــــلــــعــــمــــيــــل ومـــــــــا اإلجــــــــــــــــراءات 
الـــــــــواجـــــــــب اتـــــــخـــــــاذهـــــــا يف ذلــــــــــك األمــــــــــر؟ 
أفادت الشركة يف ردها بأن »القانون 
االتــــــــــــحــــــــــــادي رقــــــــــــم )6( لـــــســـــنـــــة 2010 

بـــشـــأن املـــعـــلـــومـــات االئـــتـــمـــانـــيـــة، يــلــزم 
مــــــزّودي املــعــلــومــات بــتــزويــد الــشــركــة 
ــــيـــــحـــــة«،  بـــــمـــــعـــــلـــــومـــــات دقـــــيـــــقـــــة وصـــــحـ
واســــــــتــــــــنــــــــاداً إىل الــــــائــــــحــــــة الــــتــــنــــفــــيــــذيــــة 
للقانون، يتحّمل مزّودو املعلومات 
املسؤولية القانونية عن دقة وصحة 
املعلومات. وكذلك حــّددت ضوابط 
عمل الشركة، التي أصدرها املصرف 
املـــركـــزي، مـــدة أقــصــاهــا خــمــســة أيـــام 
عــــــــــــمــــــــــــل لــــــــــــيــــــــــــقــــــــــــوم خــــــــــــالــــــــــــهــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــــــزّودو 
ــــــات بــــتــــصــــحــــيــــح أو تــــحــــديــــث  ــــــومـ ــلـ ــ ــ ــــعـ ــ املـ
املـــــعـــــلـــــومـــــات االئـــــتـــــمـــــانـــــيـــــة. ولـــتـــســـهـــيـــل 
عـــمـــلـــيـــة تـــصـــحـــيـــح املـــــعـــــلـــــومـــــات، فـــقـــد 
وفــــــــرت الـــــشـــــركـــــة، مــــنــــذ عـــــــام 2018، 
نــــــــــــظــــــــــــامــــــــــــاً يــــــــــمــــــــــّكــــــــــن جـــــــــمـــــــــيـــــــــع مـــــــــــــــــــــــــزّودي 
املــعــلــومــات مـــن تــحــديــث الــبــيــانــات يف 
التقرير االئــتــمــاين بشكل فـــوري. ويف 
حال لم يتم التحديث من قبل مزّود 
املـــــــــــــعـــــــــــــلـــــــــــــومـــــــــــــات، فــــــــيــــــــمــــــــكــــــــن لـــــلـــــعـــــمـــــيـــــل 
الـــــتـــــواصـــــل مـــــع مـــــركـــــز اتـــــصـــــال شـــركـــة 
االتـــــــحـــــــاد لــــلــــمــــعــــلــــومــــات االئــــتــــمــــانــــيــــة، 
لــتــســجــيــل طــلــب تــصــحــيــح مــعــلــومــات 
لتتم متابعته مع الجهة املزّودة من 

قبل الشركة.

كــــشــــفــــت مـــــؤســـــســـــة مــــحــــمــــد بـــــــن راشـــــــد 
لتنمية املشاريع الصغرية واملتوسطة، 
ــــتـــــصـــــاديـــــة دبــــــي،  إحـــــــــدى مـــــؤســـــســـــات اقـ
حصول 3871 رائد أعمال إماراتياً عى 
دعم من املؤسسة، التي قدمت نحو 
170 مـــلـــيـــون درهــــــم عــــى هـــيـــئـــة حـــوافـــز 
وإعفاءات وخدمات، إلطاق وتنمية 
الــــــــــــشــــــــــــركــــــــــــات الـــــــــوطـــــــــنـــــــــيـــــــــة الـــــــــنـــــــــاشـــــــــئـــــــــة يف 

قطاعات مختلفة خال عام 2019.
وأضـــافـــت أنــــه، مــنــذ إنــشــائــهــا عــام 
2002، تـــجـــاوز إجـــمـــايل حــجــم الــدعــم 
الــذي قدمته املؤسسة لـــرّواد األعمال 
املـــواطـــنـــن 630 مــلــيــون درهـــــم، ضمن 
بــرامــج الحوافز واإلعــفــاءات، يف حن 
ارتــــــــفــــــــع إجــــــــمــــــــايل عــــــــــدد رّواد األعــــــمــــــال 
اإلمــــــاراتــــــيــــــن، الـــــذيـــــن اســـــتـــــفـــــادوا مــنــهــا 
حــــتــــى اآلن، إىل 38 ألــــــفــــــاً و565 رائــــــد 

أعمال حتى نهاية عام 2019.
وقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال املــــــــــــــــــــــــــديــــــــــــــــــــــــــر الـــــــــــــتـــــــــــــنـــــــــــــفـــــــــــــيـــــــــــــذي 
لــلــمــؤســســة، عــبــدالــبــاســط الــجــنــاحــي، 
يف بيان، أمس: »لقد كان 2019 عاماً 
ــــاً بــشــكــل  مـــلـــيـــئـــاً بــــالــــتــــحــــديــــات، ونـــــاجـــــحـ
ملحوظ يف جهود املؤسسة، الهادفة 
ــــيـــــق الــــــــتــــــــوافــــــــق املـــــــطـــــــلـــــــوب بـــن  ــــقـ إىل تـــــحـ
الـــــــقـــــــدرات املــــتــــنــــّوعــــة، الــــتــــي تـــتـــمـــتـــع بــهــا 
الـــــــــــشـــــــــــركـــــــــــات الــــــــــصــــــــــغــــــــــرية واملــــــــتــــــــوســــــــطــــــــة 
ومواهبها يف مجال ريادة األعمال من 
ــــنـــــمـــــو  جــــــــهــــــــة، وبـــــــــــــن اســـــــراتـــــــيـــــــجـــــــيـــــــات الـ
الــــطــــمــــوحــــة يف دبــــــــي ودولــــــــــــة اإلمــــــــــــارات 
عــــــــمــــــــومــــــــاً ورؤيــــــــــــــــــــة الـــــــــقـــــــــيـــــــــادة مــــــــــن جــــهــــة 
أخرى، للتحّول إىل اقتصاد قائم عى 

االبتكار واملعرفة«.
وتـــــــــابـــــــــع: »نــــــــحــــــــرص عــــــــى تـــحـــســـن 
الــــفــــرص املـــتـــاحـــة لـــلـــشـــركـــات الـــصـــغـــرية 
واملتوسطة، وتوفري الدعم لها طوال 
دورة حـــــــيـــــــاتـــــــهـــــــا، ومـــــــســـــــاعـــــــدتـــــــهـــــــا عــــى 
خـــــــوض املــــنــــافــــســــة الــــعــــاملــــيــــة، وتـــحـــقـــيـــق 
النمو املستدام، واإلسهام يف التنمية 
االقـــــــــــتـــــــــــصـــــــــــاديـــــــــــة إلمـــــــــــــــــــــــــارة دبـــــــــــــــــي ودولـــــــــــــــــة 
اإلمــــــــــــــــارات. وعــــمــــلــــنــــا أيــــــضــــــاً عــــــى إيــــجــــاد 
مــؤســســات وإطـــاق مــبــادرات مــحــددة 
ــــا يف نــــــــقــــــــل املـــــــــــهـــــــــــارات  ــــهــ ــتــ ــ ــــمــ ــــهــ تــــــتــــــمــــــثــــــل مــ
الـــحـــيـــويـــة إىل رّواد األعـــــمـــــال، وتــيــســري 
حــــــــــــــــــصــــــــــــــــــول الـــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــركـــــــــــــــــــات الــــــــــــصــــــــــــغــــــــــــرية 

واملتوسطة عى التمويل«.
وحـــــــــتـــــــــى اآلن، دعـــــــــمـــــــــت حـــــاضـــــنـــــة 
حــمــدان لــإبــداع واالبــتــكــار 651 شركة 
نـــاشـــئـــة، كــــان مــنــهــا 68 شـــركـــة يف عــام 

2019، الــذي شهد أيضاً اعتماد أربع 
حاضنات أعمال جديدة يف دبي، بما 
يف ذلك أول حاضنة معتمدة للطاب 
يف »جيمز مــودرن أكــاديــمــي«. وتوجد 
حـــــــالـــــــيـــــــاً ســـــــــت حـــــــاضـــــــنـــــــات ومـــــــســـــــّرعـــــــات 
معتمدة يف دبي، يف وقت تعمل فيه 
حاضنة حمدان لابداع واالبتكار عى 
تـــطـــويـــر شـــبـــكـــة مــــن الـــحـــاضـــنـــات لـــدعـــم 

املشروعات املبتكرة.
وقدم صندوق محمد بن راشد، 
الــــذراع الــتــمــويــلــيــة ملــؤســســة مــحــمــد بن 
راشـــــــــــــــــد لـــــتـــــنـــــمـــــيـــــة املـــــــــشـــــــــاريـــــــــع الــــــصــــــغــــــرية 
واملــــــتــــــوســــــطــــــة، قــــــــروضــــــــاً مـــــالـــــيـــــة إىل 75 
شــركــة صــغــرية ومــتــوســطــة الــحــجــم يف 
عـــام 2019. ووصــــل عـــدد املــســتــفــيــديــن 
من املنتجات التمويلية للصندوق إىل 
172 مـــــشـــــروعـــــاً، بـــمـــجـــمـــوع يــــفــــوق 80 
مليون درهم. كما تم تقديم إعفاءات 

ــــأســـــيـــــس األعــــــــمــــــــال إىل 1470 شــــركــــة  تـ
إمـــــــــــاراتـــــــــــيـــــــــــة نـــــــــاشـــــــــئـــــــــة، لــــــــريتــــــــفــــــــع الــــــــعــــــــدد 
اإلجــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــايل لــــــــــــلــــــــــــشــــــــــــركــــــــــــات الــــــــــصــــــــــغــــــــــرية 
واملــــــــتــــــــوســــــــطــــــــة، الــــــــتــــــــي اســـــــــتـــــــــفـــــــــادت مــــن 
الــــــــحــــــــوافــــــــز واإلعــــــــــــــــفــــــــــــــــاءات، إىل 7590 

شركة.
وتــــــــــجــــــــــاوزت قــــيــــمــــة الــــــعــــــقــــــود الــــتــــي 
أســـــــــــهـــــــــــمـــــــــــت املـــــــــــــؤســـــــــــــســـــــــــــة يف تــــــــــوفــــــــــريهــــــــــا 
ألعضائها املسجلن واملؤهلن، ضمن 
بــــرنــــامــــج املــــشــــريــــات الـــحـــكـــومـــيـــة، نــحــو 
973 مــــلــــيــــون درهــــــــم يف الـــــعـــــام املـــــــايض. 
وعـــمـــلـــت مـــنـــذ تــأســيــســهــا عــــى تــســهــيــل 
ــــركــــــات عــــــى عـــقـــود  حـــــصـــــول هــــــــذه الــــــشــ
ــيـــــارات  ــ ــلـ ــ وصــــــلــــــت قــــيــــمــــتــــهــــا إىل 5.67 مـ
درهــــــــــم، بــــمــــوجــــب بــــرنــــامــــج املــــشــــريــــات 
الــــــحــــــكــــــومــــــيــــــة، مـــــــــن جــــــــهــــــــات حــــكــــومــــيــــة 

وشبه حكومية وخاصة.
دبي À اإلمارات اليوم

»المعلومات االئتمانية« أرجعتها إلى عدم سداد التزام مالي قدمتها »محمد بن راشد لتنمية المشاريع«

»رايت أوف«.. مؤشر سلبي 
ويظهر في التقرير االئتماني 

حتى بعد السداد

حوافز وإعفاءات بـ 170 
مليون درهم لـ 3871 رائد 

أعمال في 2019

»الشركة« أكدت أنه يجب على كل شخص التأكد من سداد التزاماته المالية في أوقاتها المحددة. À أرشيفية

أمل المنشاوي À أبوظبي

عبدالباسط الجناحي: 

»تحسين الفرص المتاحة 
للشركات الصغيرة 

والمتوسطة، وتيسير 
حصولها على التمويل«.

»محمد بن راشد لتنمية المشاريع« إحدى مؤسسات اقتصادية دبي.  
À أرشيفية    

https://www.emaratalyoum.com/
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قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل 
مـــكـــتـــوم، رئـــيـــس مــجــلــس إدارة »دبـــي 
القابضة«، إن حجم التجارة الثنائية 
بـــــن دولـــــــة اإلمـــــــــــارات والـــــصـــــن شـــهـــد، 
خـــــــال عـــــــام 2020، بــــعــــض الــــعــــوائــــق 
ــــنـــــايئ الــــــراهــــــن،  ــثـ ــ ــتـ ــ جــــــــــراء الــــــوضــــــع االسـ
لـــكـــن الــــــروابــــــط الـــعـــمـــيـــقـــة الــــتــــي تــجــمــع 
الـــــــبـــــــلـــــــديـــــــن والـــــــــطـــــــــمـــــــــوحـــــــــات املــــــشــــــركــــــة 
ــــا عـــى  ــــمـ ــــهـ ــــبـــــر يف قـــــدرتـ ــــكـ والـــــتـــــشـــــابـــــه الـ
الــتــكــيــف مـــع الـــظـــروف بــاالعــتــمــاد عى 
االبــــــتــــــكــــــار، أمــــــــــور تــــمــــثــــل ركــــــائــــــز مـــهـــمـــة 
لــــــــــلــــــــــشــــــــــراكــــــــــة نــــــــــحــــــــــو الــــــــــنــــــــــمــــــــــو يف عــــــــالــــــــم 
االقــــــتــــــصــــــاد الـــــرقـــــمـــــي الــــــجــــــديــــــد، الـــــــذي 
ــــيـــــه، مـــعـــتـــراً  نـــحـــن بــــصــــدد االنــــتــــقــــال إلـ
سموه أن »معرض التجارة الرقمية« 
ســيــكــون ســبــبــاً يف اكــتــشــاف الــكــثــر من 
الــــفــــرص الـــجـــديـــدة لـــلـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري 

والثقايف بن الدولتن الصديقتن.
جــــــــــــــــــــــــــــــاءت تــــــــــــصــــــــــــريــــــــــــحــــــــــــات ســـــــــمـــــــــوه 
بـــــــمـــــــنـــــــاســـــــبـــــــة اإلعــــــــــــــــــــــــــــــان، أمــــــــــــــــــــــس، عـــــن 
ــــارة الـــــرقـــــمـــــيـــــة«، أول  ــــتــــــجــ »مــــــعــــــرض الــ
مــــعــــرض رقــــمــــي لــــلــــتــــجــــارة واالقــــتــــصــــاد 
ــــيـــــة  ــبـ ــ بـــــــــــن جــــــــمــــــــهــــــــوريــــــــة الـــــــــصـــــــــن الـــــشـــــعـ
ودولــــــــــــــــة اإلمـــــــــــــــــــــــارات، وتـــــنـــــظـــــمـــــه »دبــــــــي 
الـــقـــابـــضـــة«، خــــال الـــفـــرة مـــن 15 إىل 

21 يوليو الجاري.
 

المعرض الرقمي
وتفصياً، تستضيف وزارة االقتصاد 
يف دولــــــــــــة اإلمـــــــــــــــــــــارات، بــــــالــــــتــــــعــــــاون مـــع 
ــــز الـــــتـــــجـــــارة  ــــزيـ ــــتـــــعـ ــــنـــــي لـ ــيـ ــ املـــــجـــــلـــــس الـــــصـ
الدولية، أول معرض رقمي للتجارة 
واالقــــــــتــــــــصــــــــاد بــــــــن جـــــمـــــهـــــوريـــــة الــــصــــن 
الـــشـــعـــبـــيـــة ودولـــــــــة اإلمــــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة 
املــــتــــحــــدة، وهـــــو مـــنـــصـــة تــــم تــصــمــيــمــهــا 
بـــــهـــــدف إعــــــطــــــاء دفـــــعـــــة جــــــديــــــدة قـــويـــة 
لـــــــــــلـــــــــــتـــــــــــبـــــــــــادل الـــــــــــــــتـــــــــــــــجـــــــــــــــاري واألنـــــــــــشـــــــــــطـــــــــــة 

االقـــتـــصـــاديـــة املـــشـــركـــة بـــن الــبــلــديــن، 
يف إطـــــــــار تــــــوافــــــق الـــــــــــرؤى والـــتـــطـــلـــعـــات 
نـــحـــو إرســـــــاء أســـــس جــــديــــدة لـــلـــروابـــط 
االقـــتـــصـــاديـــة، لـــاســـتـــفـــادة مــــن فـــرص 
الــنــجــاح الــتــي أتــاحــهــا الــعــصــر الــرقــمــي 

وتقنياته.
ــــّظــــــم »هـــــــــا بــــــالــــــصــــــن«، وهـــــي  ــنــ ــ وتــ
مـــــــبـــــــادرة تـــــقـــــودهـــــا »دبــــــــــي الــــقــــابــــضــــة«، 
الحدث الذي يستمر أسبوعاً، خال 
الــفــرة مــن 15 إىل 21 يوليو الــجــاري، 
بالتعاون مــع شركة مجموعة مركز 
الصن الدويل للمعارض. وسيشهد 
املعرض تفاعل الشركات الرائدة من 
اإلمـــــــــــــــــــــــارات والـــــــــصـــــــــن عـــــــــر اإلنـــــــــرنـــــــــت، 
الســـــــــــــــتـــــــــــــــكـــــــــــــــشـــــــــــــــاف فـــــــــــــــــــــــــــــرص الـــــــــــــــتـــــــــــــــعـــــــــــــــاون 
االقـــــتـــــصـــــادي الـــــجـــــديـــــدة لـــلـــمـــؤســـســـات 
والشركات، عن طريق مجموعة من 
الـــــــــنـــــــــقـــــــــاشـــــــــات مـــــــــــع رواد الـــــــقـــــــطـــــــاعـــــــات 

املختلفة.

التجارة الثنائية
وقـــال ســمــو الــشــيــخ أحــمــد بــن سعيد 
ــــلـــــس إدارة  آل مــــــكــــــتــــــوم، رئـــــــيـــــــس مـــــجـ
»دبـــــــــــــــــــي الــــــــــقــــــــــابــــــــــضــــــــــة«: »شــــــــــهــــــــــد حــــجــــم 
الـــتـــجـــارة الــثــنــائــيــة بـــن دولـــــة اإلمــــــارات 
والصن، عام 2020، بعض العوائق 
ــــنـــــايئ الــــــراهــــــن،  ــثـ ــ ــتـ ــ جــــــــــراء الــــــوضــــــع االسـ

الــــذي تـــأثـــرت بــتــبــعــاتــه كـــل الــقــطــاعــات 
حــول الــعــالــم، خصوصاً االقتصادي 
مــــنــــهــــا. لــــكــــن الـــــــروابـــــــط الـــعـــمـــيـــقـــة الـــتـــي 
تـــــــــجـــــــــمـــــــــع الـــــــــــبـــــــــــلـــــــــــديـــــــــــن والـــــــــــطـــــــــــمـــــــــــوحـــــــــــات 
املــشــركــة بــيــنــهــمــا والــتــشــابــه الــكــبــر يف 
قـــدرتـــهـــمـــا عــــى الـــتـــكـــيـــف مــــع الــــظــــروف 
بــاالعــتــمــاد عـــى االبـــتـــكـــار، أمــــور تمثل 
ركـــائـــز مــهــمــة لــلــشــراكــة نــحــو الــنــمــو يف 
عــــــالــــــم االقــــــتــــــصــــــاد الـــــرقـــــمـــــي الـــــجـــــديـــــد، 

الذي نحن بصدد االنتقال إليه«.
وأضـــــــــــــــــــــــــــاف ســــــــــــــمــــــــــــــوه: »)مــــــــــــعــــــــــــرض 
الـــــــتـــــــجـــــــارة الــــــرقــــــمــــــيــــــة( خــــــــر مــــــثــــــال عـــى 
ذلـــــــــــــك، والـــــــــحـــــــــدث ســـــيـــــكـــــون ســـــبـــــبـــــاً يف 
اكتشاف الكثر من الفرص الجديدة 
للتبادل التجاري بل والثقايف أيضاً، 
بــــــــــــن الــــــــــدولــــــــــتــــــــــن الــــــــصــــــــديــــــــقــــــــتــــــــن، مــــع 
ــــتـــــعـــــايف  دخــــــولــــــنــــــا والـــــــعـــــــالـــــــم مـــــرحـــــلـــــة الـ

االقتصادي«.

فيروس كورونا
ووفــــــــــــقــــــــــــاً ألرقــــــــــــــــــــام وزارة االقــــــــتــــــــصــــــــاد، 
أشــــــــارت الـــتـــوقـــعـــات إىل نـــمـــو الـــتـــجـــارة 
الــــــــثــــــــنــــــــائــــــــيــــــــة بــــــــــــن الـــــــــــصـــــــــــن واإلمــــــــــــــــــــــــــــارات 
بـــــســـــرعـــــة، وذلــــــــــك قــــبــــيــــل انـــــــــــدالع أزمــــــة 
فـــــروس كـــورونـــا )كــــوفــــيــــد-19(، الــتــي 
تــــركــــت ظـــالـــهـــا عـــــى اقــــتــــصــــاد الـــعـــالـــم 

أجمع.
وأظــــــهــــــرت األرقــــــــــــام الــــرســــمــــيــــة أن 
الــــتــــجــــارة بــــن الـــبـــلـــديـــن تـــــجـــــاوزت 184 
مليار درهم )50 مليار دوالر أمريك( 
يف 2019، بــــزيــــادة 16% عـــى 2018، 
مــــــع نــــمــــو الـــــــــصـــــــــادرات اإلمـــــــاراتـــــــيـــــــة غـــر 
الــنــفــطــيــة إىل الـــصـــن بــنــســبــة 64% يف 
الفرة نفسها. ووضع البلدان نصب 
أعينهما تنمية التجارة الثنائية بنحو 
ــــبــــــل الـــــصـــــدمـــــة  ــــار دوالر، قــ ــيــ ــ ــلــ ــ 100 مــ
االقــتــصــاديــة الــعــاملــيــة الــتــي تسبب بها 

»كوفيد-19«.

»هال بالصين«
بدوره، قال الشيخ ماجد بن عبدالله 
املـــــــعـــــــا، رئــــــيــــــس مــــجــــلــــس إدارة »هـــــا 
ــــفــــــل مــــــــــبــــــــــادرة )هــــــا  ــــتــ بــــــــالــــــــصــــــــن«: »تــــــحــ
بــــالــــصــــن(، يف شـــهـــر يـــولـــيـــو الـــــجـــــاري، 
بمرور عامن عى انطاقها، وخال 
هـــــــــــــذه الــــــــــفــــــــــرة بـــــــذلـــــــنـــــــا جــــــــــــهــــــــــــوداً كـــــبـــــرة 

لـــــــــتـــــــــعـــــــــزيـــــــــز عــــــــــاقــــــــــاتــــــــــنــــــــــا الـــــــــثـــــــــنـــــــــائـــــــــيـــــــــة عـــــر 
الفعاليات املتنوعة وبرامج وأنشطة 
التبادل الثقايف وتوفر الفرص وفتح 
املــــــــــــــجــــــــــــــال لــــــــــلــــــــــشــــــــــركــــــــــات ومــــــــــؤســــــــــســــــــــات 
األعـــمـــال يف اإلمـــــارات والـــصـــن، ملــزيــد 
مــــن الـــتـــعـــاون نـــحـــو تــحــقــيــق نــجــاحــات 
جــــديــــدة مـــشـــركـــة. ومـــــع ســـعـــي دول 
الــــــعــــــالــــــم إىل تـــــســـــريـــــع وتــــــــــــرة الــــتــــعــــايف 
واالنـــتـــقـــال إىل أســـلـــوب حــيــاة جــديــد، 
فإن عاقاتنا مع الصن ستتيح فرصاً 
واعدة واسراتيجية للنمو والتعاون 

املـــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــادل يف عــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــم )مـــــــــــــــــــــــــــــــا بــــــــعــــــــد 
كــــوفــــيــــد-19(«.  وأضـــــاف: »تـــعـــّد دولـــة 
اإلمـــــارات أهـــم شــريــك تــجــاري للصن 
يف العالم العربي، إذ تسهم اإلمارات 
بـــــــــــــــــــــ26% مــــــــــن إجــــــــــمــــــــــايل حـــــــجـــــــم تـــــــجـــــــارة 
الــــصــــن الــــخــــارجــــيــــة غـــــر الـــنـــفـــطـــيـــة مــع 
ــــذا  الــــــــــــــــدول الــــــعــــــربــــــيــــــة. ومـــــــــــع إقــــــــامــــــــة هــ
الــــحــــدث، فـــإنـــنـــا نـــعـــّر مـــــرة أخــــــرى عــن 
الــــــــتــــــــزامــــــــنــــــــا بـــــــرســـــــيـــــــخ الــــــــــعــــــــــاقــــــــــات بــــن 

البلدين الصديقن«. 
دبي ■ اإلمارات اليوم

.. خالل الفترة من 15 إلى 21 الجاري
ً
ُيقام افتراضيا

أحمد بن سعيد: »معرض 
التجارة الرقمية« يمّهد 
الفرص للتبادل التجاري 

بين اإلمارات والصين

نــــــــاقــــــــش مـــــجـــــلـــــس املـــــــنـــــــاطـــــــق الـــــــــحـــــــــرة يف 
دبـــــــــي، خـــــــال اجــــتــــمــــاعــــه الـــــــــــــ15، الـــــذي 
ترأسه سمو الشيخ أحمد بن سعيد 
آل مـــكـــتـــوم، رئـــيـــس املـــجـــلـــس، وعــقــد 
عــن ُبــْعــد، خــطــة عــمــل املــنــاطــق الــحــرة 
ــــا بــــعــــد جــــائــــحــــة كـــــــورونـــــــا، ومـــــشـــــروع  ملــ
بـــــــــــوابـــــــــــة املـــــــــنـــــــــاطـــــــــق الـــــــــــحـــــــــــرة لــــــــأعــــــــمــــــــال، 
ــــقــــــة خــــــاصــــــة  ــــنــــــطــ ومــــــــــــشــــــــــــروع إنــــــــــشــــــــــاء مــ
بــــاأللــــعــــاب اإللــــكــــرونــــيــــة، واملـــتـــطـــلـــبـــات 
الــــــخــــــاصــــــة بــــتــــطــــبــــيــــق قـــــــانـــــــون األنــــشــــطــــة 
االقتصادية الواقعية، والتعاون بن 
املــجــلــس ودائـــــرة الــتــنــمــيــة االقــتــصــاديــة 

يف مجال حماية املستهلك.
وتــــــم، خـــــال االجــــتــــمــــاع، اعــتــمــاد 
تطبيق مــشــروع بــوابــة املــنــاطــق الــحــرة 
لأعمال، التي ستوفر للمستثمرين 
قناة اتصال مع جميع املناطق الحرة 
يف إمـــــــــــــــــــــــارة دبــــــــــــــــــــي، وتــــــــســــــــهــــــــل عــــلــــيــــهــــم 
االطـــــــــــــــــاع عـــــــــى املــــــــمــــــــيــــــــزات املـــــــقـــــــدمـــــــة يف 
جــــــمــــــيــــــع املــــــــنــــــــاطــــــــق الــــــــــــحــــــــــــرة، واخـــــــتـــــــيـــــــار 
املــنــطــقــة الـــحـــرة األنـــســـب لــهــم بحسب 

احتياجاتهم االستثمارية. 
وقــــــــــــال ســـــمـــــو الـــــشـــــيـــــخ أحــــــمــــــد بـــن 
ــــيـــــس مــجــلــس  ســـعـــيـــد آل مــــكــــتــــوم، رئـ
املناطق الحرة بدبي، يف بيان أمس، 
إن »خطة عمل املناطق الحرة ملا بعد 

جــائــحــة كـــورونـــا، تــكــرس جــهــود هــذه 
املـــــــنـــــــاطـــــــق لـــــتـــــعـــــزيـــــز مـــــكـــــانـــــتـــــهـــــا يف دعــــــم 
االقــتــصــاد، وتــعــد اســتــكــمــاالً لــرنــامــج 
رســـــــــــــــــــــــــــم الــــــــــــــــــخــــــــــــــــــارطــــــــــــــــــة االقــــــــــــــتــــــــــــــصــــــــــــــاديــــــــــــــة 
الجغرافية إلمارة دبي، والذي يمّثل 
الـــبـــنـــد الــــثــــاين مــــن وثـــيـــقـــة الـــخـــمـــســـن، 
الـــتـــي أعــلــنــهــا صـــاحـــب الـــســـمـــو الــشــيــخ 
مـــحـــمـــد بـــــن راشــــــــد آل مــــكــــتــــوم، نـــائـــب 

رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
حاكم دبي، وتم رسمها وفق نموذج 
)مـــنـــاطـــق دبــــي الـــحـــرة 2.0(، الـــهـــادف 
ــتــــعــــزيــــز مـــــوقـــــع دبــــــــي كـــــوجـــــهـــــة عـــاملـــيـــة  لــ
لــــــــاســــــــتــــــــثــــــــمــــــــار، وكــــــــــنــــــــــمــــــــــوذج لـــــتـــــكـــــامـــــل 
املناطق االقتصادية الحرة املتخصصة 
يف مــــخــــتــــلــــف الـــــــقـــــــطـــــــاعـــــــات، وتـــــحـــــويـــــل 
اإلمـــــــــــــــــــــــــــــــــارة إىل مــــــــــنــــــــــاطــــــــــق اقـــــــــتـــــــــصـــــــــاديـــــــــة 

تخصصية ومتكاملة وحرة«. 
وأكــــــــــد ســـــمـــــوه أن الــــــفــــــرة املـــقـــبـــلـــة 
تـــــتـــــطـــــلـــــب تـــــــضـــــــافـــــــر جــــــمــــــيــــــع الـــــــجـــــــهـــــــود، 
والــعــمــل املــشــرك بــن جميع املناطق 
الـــــــــــــحـــــــــــــرة وعـــــــــــــــــى أعـــــــــــــــــى املـــــــــســـــــــتـــــــــويـــــــــات، 
لــلــتــنــســيــق والــــتــــعــــاون لـــبـــنـــاء مــنــظــومــة 
ــــــدم  ــــخـ ــ اقــــــــــتــــــــــصــــــــــاديــــــــــة إيـــــــــكـــــــــولـــــــــوجـــــــــيـــــــــة، تـ
الــــقــــطــــاعــــات االســــراتــــيــــجــــيــــة لـــــإمـــــارة، 

لــــــــــــــجــــــــــــــعــــــــــــــل دبـــــــــــــــــــــــــــــــي الـــــــــــــــــــوجـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــة املــــــــــــثــــــــــــى 
ــــيـــــس  لــــــاســــــتــــــثــــــمــــــارات األجـــــنـــــبـــــيـــــة وتـــــأسـ

األعمال. 
كـــمـــا اطـــلـــع أعــــضــــاء املـــجـــلـــس عــى 
خــــطــــة إلنـــــشـــــاء ســــجــــل مـــــوحـــــد ألرقـــــــام 
ـــــرة، بــحــيــث  ــــحــ ــــنـــــاطـــــق الـــ ـــــص يف املـ الــــــرخـ
يكون لكل منطقة حرة الرمز الخاص 
بها، تماشياً مع اسراتيجية املجلس 
بــــــــإنــــــــشــــــــاء قــــــــــاعــــــــــدة بــــــــيــــــــانــــــــات مــــتــــكــــامــــلــــة 

للمناطق الحرة.
وســـيـــتـــم اســــتــــخــــدام هــــــذا الــــرقــــم، 
لـــلـــحـــصـــول عـــــى املــــعــــلــــومــــات الـــخـــاصـــة 
بـــــــــالـــــــــشـــــــــركـــــــــات املـــــــســـــــجـــــــلـــــــة يف املـــــــنـــــــاطـــــــق 
الـــــحـــــرة، بــــاإلضــــافــــة إىل أنـــــه ســيــســاعــد 
عى تسهيل عملية انتقال الشركات 
ــــــن مــــنــــطــــقــــة حـــــــــرة إىل أخــــــــــــرى، حـــــال  مـ

رغبتها يف ذلك.
كــــــــمــــــــا نــــــــــاقــــــــــش املــــــــــجــــــــــلــــــــــس، خــــــــال 
االجـــــــتـــــــمـــــــاع، تـــــمـــــديـــــد الـــــــفـــــــرة الــــزمــــنــــيــــة 
ــــتـــــي تــــــم إطـــاقـــهـــا  ــــــدة الـ ــــــوحـ لــــلــــحــــزمــــة املـ
ســـــــــابـــــــــقـــــــــاً لـــــــــدعـــــــــم قـــــــــطـــــــــاع األعـــــــــــــمـــــــــــــال يف 
املناطق الــحــرة لفرة مماثلة، يف ظل 
الـــتـــداعـــيـــات االقـــتـــصـــاديـــة املـــرتـــبـــة عــى 
جـــــائـــــحـــــة كــــــــــورونــــــــــا، مـــــــن خــــــــــال تــــوفــــر 
تـــــســـــهـــــيـــــات عـــــــــى الــــــــدفــــــــعــــــــات وإلـــــــغـــــــاء 
بعض الغرامات عى الشركات، ورد 

مــــــــبــــــــالــــــــغ الـــــــــضـــــــــمـــــــــانـــــــــات والــــــــتــــــــأمــــــــيــــــــنــــــــات. 
لتخفيف األعباء املالية عن الشركات 

العاملة يف املناطق الحرة.
وناقش املجلس املبادرة الخاصة 
ــــعــــــاب  ــــاأللــ ــــاء مــــنــــطــــقــــة خـــــــاصـــــــة بــ ــ ــــــشـ ــــإنـ ــ بـ
اإللـــــــــــــــكـــــــــــــــرونـــــــــــــــيـــــــــــــــة، حـــــــــــيـــــــــــث تــــــــــــــــم عـــــــــــرض 
مقرحات فريق العمل، وذلــك بعد 
ــــهـــــات املــــعــــنــــيــــة ذات  الـــــتـــــشـــــاور مــــــع الـــــجـ
العاقة كدائرة التنمية االقتصادية، 
ومكتب دبي اإلعامي، باإلضافة إىل 
الــــــــــــــــــــخــــــــــــــــــــراء مـــــــــــــــــن الــــــــــــــقــــــــــــــطــــــــــــــاع الــــــــــــخــــــــــــاص 
والشركات العاملة بمجال األلعاب 

اإللكرونية.
كما تم، خال االجتماع، إطاع 
األعــــــضــــــاء عـــــى املــــســــتــــجــــدات املــتــعــلــقــة 
بــــــــــــقــــــــــــانــــــــــــون األنــــــــــــشــــــــــــطــــــــــــة االقــــــــــتــــــــــصــــــــــاديــــــــــة 
الــواقــعــيــة، واآلثــــار املــتــوقــعــة يف قطاع 
املــــنــــاطــــق الــــحــــرة والــــشــــركــــات الـــعـــامـــلـــة 

بها.
دبي ■ اإلمارات اليوم

اعتماد تطبيق مشروع »بوابة المناطق الحرة لألعمال« في دبي

الصادرات اإلماراتية غير 
النفطية إلى الصين 

زادت بنسبة 64% في 
2019. ■أرشيفية 

ين قناة اتصال مع جميع المناطق الحرة في دبي. ■أرشيفية بوابة المناطق الحرة لألعمال توفر للمستثمر

تقنيات مجانية

التعليم

تتمثل إحدى المزايا الرئيسة المتاحة للجهات العارضة، بمعرض 
التجارة الرقمية، في تقنية اإلضاءة الثالثية األبعاد، التي تتيح 

لهم عرض منتجاتها على منصة رقمية أمام الجمهور، ما 
سيمكنها من تدوير المنتج المعروض عبر استخدام أي جهاز 

ذكي، إلظهار حجم الُمنتج وأبعاده.

تشمل األنشطة األخرى للمعرض: جلسة الستعراض المؤسسات 
التعليمية اإلماراتية، خالل البث الحي والمباشر، بعنوان: »ادرس 

في اإلمارات«، وهي حملة أطلقتها وزارة التربية والتعليم عام 
2019. ويعد التعليم ركيزة أساسية، ضمن األجندة الوطنية 

لرؤية 2021، واستراتيجية مئوية اإلمارات 2071.

مجلس المناطق الحرة ناقش خطة العمل لما بعد »كورونا«

خطة إلنشاء سجل موحد 
ألرقام الرخص في 

المناطق الحرة.

أحمد بن سعيد:

»اإلمارات والصين تمتلكان ركائز مهمة للشراكة في عالم 
االقتصاد الرقمي الجديد«.

التجارة بين اإلمارات والصين تجاوزت الـ184 
مليار درهم في 2019.

ماجد المعال:

»اإلمارات أهم شريك 
تجاري للصين، في العالم                 

العربي«.
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تـــــــنـــــــظـــــــم جـــــــمـــــــعـــــــيـــــــة »رواد األعـــــــــــمـــــــــــال 
اإلماراتيني« ندوة حوارية افرتاضية، 
بـــعـــد غــــــٍد، تـــحـــت عــــنــــوان »املـــشـــرتيـــات 
الـــحـــكـــومـــيـــة ورواد األعــــمــــال – فـــرص 

وتحديات«.
وتــــنــــاقــــش الـــــــنـــــــدوة، دور »إدارة 
املشرتيات الحكومية« بوزارة املالية، 
يف تمكني رواد األعمال اإلماراتيني، 
مــن تــجــاوز تــداعــيــات أزمـــة »كــورونــا« 
)خــــــــــــــال وبــــــــعــــــــد األزمـــــــــــــــــــــــة(، وأهـــــمـــــيـــــة 
تــفــعــيــل مــنــصــة خـــاصـــة لــلــمــشــرتيــات 
الـــــحـــــكـــــومـــــيـــــة لـــــــدعـــــــم رواد األعـــــــمـــــــال 
وأصـــــــــحـــــــــاب املــــــــشــــــــروعــــــــات الـــــصـــــغـــــرة 

واملتوسطة.

كــــمــــا تــــســــتــــعــــرض الـــــــنـــــــدوة الــــــــدور 
الوطني واالجتماعي لــرواد األعمال 
ــــيـــــني ومـــســـاهـــمـــاتـــهـــم يف دعـــم  ــــاراتـ اإلمـ
الناتج املحيل اإلجمايل وتوفر فرص 
عــــمــــل ملـــــواطـــــنـــــي دولــــــــــة اإلمــــــــــــــــارات مـــن 
خــــــــال إعــــــــــــادة تــــــدويــــــر مــــنــــظــــومــــة نـــمـــو 
األعمال بما ينعكس عىل االقتصاد 

الوطني.
وتــــتــــطــــرق الـــــنـــــدوة إىل نـــقـــاشـــات 
حـــــــــول إمـــــكـــــانـــــيـــــة إعـــــــطـــــــاء الـــــشـــــركـــــات 
الـــصـــغـــرة واملـــتـــوســـطـــة نــســبــة عــادلــة 
مــن املــنــاقــصــات الــحــكــومــيــة، يف ظل 
تضرر رواد األعمال اإلماراتيني من 
املــــــنــــــافــــــســــــة غــــــــر املـــــتـــــكـــــافـــــئـــــة أحـــــــيـــــــانـــــــاً، 

وكـــــذلـــــك أهــــمــــيــــة تـــــعـــــاون املــــشــــرتيــــات 
الــــــحــــــكــــــومــــــيــــــة يف تــــــــوفــــــــر الـــــصـــــفـــــقـــــات 
والعقود لرواد األعمال اإلماراتيني 
وإيــجــاد الــحــلــول املــنــاســبــة، وأهمية 
تطبيق الحوكمة إلدارات الشركات 
الــــــــــصــــــــــغــــــــــرة واملــــــــــتــــــــــوســــــــــطــــــــــة لــــــضــــــمــــــان 
االرتـــــــــــــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــــــــــــاء بـــــــــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــــــــودة الــــــــــــعــــــــــــمــــــــــــل 

واالستدامة.
ويـــشـــارك يف الـــنـــدوة، عـــدد كبر 
مـــــن كــــبــــار املــــتــــحــــدثــــني، حـــيـــث يــتــطــرق 
رئــيــس مجلس إدارة »جــمــعــيــة رواد 
األعمال اإلماراتيني«، سند املقبايل، 
ــــتـــــي  إىل الـــــــعـــــــديـــــــد مـــــــــن الـــــــتـــــــحـــــــديـــــــات الـ
تـــــواجـــــه رواد األعــــــمــــــال اإلمـــــاراتـــــيـــــني، 

عــــــىل خـــلـــفـــيـــة تـــــداعـــــيـــــات أزمـــــــــة تــفــي 
فروس كورونا وما بعدها.

كــــــــمــــــــا تــــــــتــــــــحــــــــدث خــــــــــــــــال الــــــــــنــــــــــدوة 
وكـــــــــيـــــــــل الـــــــــــــــــــــــــــوزارة املــــــــســــــــاعــــــــد لـــــــشـــــــؤون 
اإلدارة املـــــــــالـــــــــيـــــــــة الـــــــــعـــــــــامـــــــــة بــــــــــــــــــــــــــ»وزارة 
املــــــــالــــــــيــــــــة«، مـــــــريـــــــم مـــــحـــــمـــــد األمـــــــــــــري، 
ومدير »الربنامج الوطني للمشاريع 
الـــــــــــصـــــــــــغـــــــــــرة واملــــــــــــتــــــــــــوســــــــــــطــــــــــــة« بـــــــــــــــــــــــوزارة 
االقــتــصــاد، املهندسة عــزة سليمان، 
واملــديــر الــتــنــفــيــذي بمكتب املــشــرتيــات 
الــــــــحــــــــكــــــــومــــــــيــــــــة يف »دائــــــــــــــــــــــــــــــرة اإلســـــــــــنـــــــــــاد 
الــحــكــومــي« بــأبــوظــبــي، تــريــس أحمد 

الكتبي.
كـــــــــــــمـــــــــــــا يـــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــارك يف الــــــــجــــــــلــــــــســــــــة 

بــــــالــــــحــــــديــــــث، مـــــــديـــــــر مــــــشــــــرتيــــــات أول 
»طـــران اإلمـــــارات«، مــنــى الشعفار، 
ومــــــديــــــر إدارة املــــــشــــــرتيــــــات وســـلـــســـلـــة 
اإلمــــــــــــــــــــــــــداد يف »مـــــــــؤســـــــــســـــــــة اإلمــــــــــــــــــــــارات 
للطاقة النووية«، محمد الجنيبي، 
ومدير برنامج املشرتيات الحكومية 
يف »مؤسسة محمد بن راشد لتنمية 
املشاريع الصغرة واملتوسطة«، ثريا 
مــــحــــمــــد، ومـــــديـــــر املــــحــــتــــوى املــــحــــيل يف 
»مـــــــجـــــــمـــــــوعـــــــة االتـــــــــــــحـــــــــــــاد لـــــــــلـــــــــطـــــــــران«، 
سلطان املهري، والرئيس التنفيذي 
لــــــشــــــركــــــة »آي لــــــلــــــتــــــجــــــارة الـــــــعـــــــامـــــــة«، 

إبراهيم بن شاهني.
أبوظبي À اإلمارات اليوم

تحت عنوان »المشتريات الحكومية - فرص وتحديات«

»رواد األعمال اإلماراتيين« تنظم ندوة حول تجاوز تداعيات »كورونا«

سند المقبالي. À من المصدر

أفادت شركات مستأجرة يف أبوظبي، 
بأن ماك عقارات قدموا لها عدداً من 
ــــيــــــات خـــــــــــال الـــــــــفـــــــــرتة الــــــراهــــــنــــــة  ــــهــ ــــتــــــســ الــ
لـــــتـــــخـــــفـــــيـــــف األعـــــــــــــبـــــــــــــاء عـــــــــــىل الــــــــشــــــــركــــــــات 
خصوصاً )الصغرة( املتأثرة بتداعيات 
»كـــــــــــــــــــورونـــــــــــــــــــا«، وعـــــــــــــــىل رأســـــــــــهـــــــــــا تـــــأجـــــيـــــل 
شــــــيــــــكــــــات اإليـــــــــــجـــــــــــار وتـــــــعـــــــديـــــــل تــــــــواريــــــــخ 
الــتــحــصــيــل وإعـــــــادة جـــدولـــة الــدفــعــات 
الــــســــنــــويــــة لــــــزيــــــادة عـــــددهـــــا إىل خــمــس 
ـــقــــود اىل  دفـــــعـــــات أو أكــــــر وتــــغــــيــــر الــــعـ
عــــــقــــــود شــــــهــــــريــــــة، لــــيــــتــــم دفــــــــــع اإليــــــجــــــار 

شهرياً دون أي زيادات.
وقـــــــــــــــــــــــــــــال مــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــؤوالن بــــــــــشــــــــــركــــــــــات 
وساطة عقارية، لـــ»اإلمــارات اليوم«، 
إن هـــــــنـــــــاك مــــــــرونــــــــة كـــــــبـــــــرة مــــــــن جـــــانـــــب 
بعض املاك مع املستأجرين، مراعاة 
لــــــــــــظــــــــــــروف الـــــــــــشـــــــــــركـــــــــــات الــــــــــتــــــــــي تــــــمــــــيــــــزت 
بــاالنــتــظــام يف الـــســـداد ســابــقــاً، إال أنــهــا 

تأثرت سلباً بتداعيات »كورونا«.

مالك البناية
وتفصياً، قال املستأجر، نبيل نصر، 
صـــــاحـــــب شـــــركـــــة تــــجــــاريــــة صـــــغـــــرة، إن 
مـــالـــك الـــبـــنـــايـــة، الـــتـــي يـــوجـــد فــيــهــا مــقــر 
ــــتـــــه، وافـــــــــق عــــــىل تــــأجــــيــــل الـــشـــيـــك  شـــــركـ
املستحق يف يونيو املايض، نتيجة لتأثر 
العمليات التجارية بتداعيات فروس 
كورونا، موضحاً أن هناك مرونة من 
جانب عدد من املاك وتفهماً لطبيعة 
الـــــظـــــروف االســـتـــثـــنـــائـــيـــة الــــحــــالــــيــــة، ومـــا 
تــــفــــرضــــه مـــــن تـــــعـــــاون خــــاصــــة بــالــنــســبــة 
للمستأجرين امللتزمني منذ سنوات، 
بــــالــــســــداد يف الــــوقــــت املــــحــــدد مــــن دون 

تأخر.
وأضـــــــاف املـــســـتـــأجـــر، حـــاتـــم نـــزيـــه، 
رئيس مكتب تجاري صغر، إن املالك 
وافــق عىل زيــادة عدد دفعات اإليجار 
مــن ثــاث دفــعــات اىل خمس دفعات 
ســنــويــاً، مــوضــحــاً أنـــه ملــس مــنــه تفهماً 
لـــــــــلـــــــــظـــــــــروف الـــــــــــراهـــــــــــنـــــــــــة والــــــــــــتــــــــــــي أجــــــــــــربت 
شـــــركـــــات تــــجــــاريــــة نــــاجــــحــــة عـــــىل إعـــــــادة 
جــــــــــدولــــــــــة الــــــــتــــــــزامــــــــاتــــــــهــــــــا املــــــــالــــــــيــــــــة نــــتــــيــــجــــة 

للجائحة.
وأكد املستأجر، عبدالله مايض، 
أن الـــــــشـــــــركـــــــة الـــــــصـــــــغـــــــرة الـــــــتـــــــي يـــعـــمـــل 
فـــيـــهـــا، افـــتـــحـــتـــت مـــكـــتـــبـــاً يف أبـــوظـــبـــي يف 
شـــــهـــــر مـــــــــــــارس املـــــــــــــــايض، وأن الـــــشـــــركـــــة 
دفــــــــعــــــــت مـــــبـــــلـــــغ الـــــــتـــــــأمـــــــني فــــــــقــــــــط، ولــــــم 
تسدد اإليجار حتى اآلن، بعد موافقة 
املـــالـــك عـــىل تــأجــيــل الــشــيــكــات، مــشــراً 
إىل أن املالك وافق عىل تعديل تواريخ 
الــــــــتــــــــحــــــــصــــــــيــــــــل واالنــــــــــــــتــــــــــــــظــــــــــــــار إىل نــــــهــــــايــــــة 
أغسطس، حتى تتضح األمور ويعود 
الــــــــــــنــــــــــــشــــــــــــاط الـــــــــــــتـــــــــــــجـــــــــــــاري إىل طـــــبـــــيـــــعـــــتـــــه 

تدريجياً.
وقالت املستأجرة، هادية ماك، 

ــــتـــــب  ــــكـ إن املــــــــــالــــــــــك وافــــــــــــــــق عــــــــــىل قــــــــيــــــــام املـ
ــــمــــــل فــــــــيــــــــه، بـــــدفـــــع  ــــعــ ــــــر الـــــــــــــــذي تــ ــــغـ ــ ــــــصـ الـ
اإليــــجــــار شــــهــــريــــاً، ومـــــن دون زيـــــــادة يف 
اإليجار لصعوبة دفع املبلغ عىل ثاث 
دفـــعـــات خــــال الـــفـــرتة الـــراهـــنـــة، الفــتــة 
إىل أنـــــه بــيــنــمــا تـــوجـــد مــــرونــــة وتـــجـــاوب 
كــبــر مـــن بــعــض املــــاك األفــــــراد، إال أن 
ــــاً آخـــــريـــــن يــــتــــشــــددون ويـــرفـــضـــون  مـــــاكـ

ــــار أو تــقــســيــم الـــدفـــعـــات  تـــأجـــيـــل اإليـــــجـ
إىل عدد أكرب.

مرونة كبيرة
مـــــن جــــانــــبــــه، قــــــال الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
لــــــــــشــــــــــركــــــــــة ســـــــــــــكـــــــــــــاي اليــــــــــــــــــــن لــــــــلــــــــوســــــــاطــــــــة 
ــــاريـــــة، نـــــــــادر حـــــســـــن، إن »هــــنــــاك  ــــقـ الـــــعـ
مرونة كبرة من جانب عدد كبر من 

املــــــــــــــــــاك مـــــــــــن حــــــــيــــــــث تــــــــأجــــــــيــــــــل تــــحــــصــــيــــل 
شيكات اإليجار، وزيادة عدد دفعات 
اإليـــــجـــــار إىل خـــمـــس دفـــــعـــــات، مــقــابــل 
دفعتني أو ثاث دفعات سابقاً، وفقاً 
للعقود الراهنة، وقبول تغير العقد 
والــــســــمــــاح بـــالـــدفـــع شــــهــــريــــاً، مــــن دون 
زيادة يف اإليجار، بدالً من الدفع عىل 
دفــــعــــتــــني أو ثـــــــاث دفــــــعــــــات ســــنــــويــــاً«، 
مـــــــشـــــــراً إىل أنـــــــــه تــــــوجــــــد أيـــــــضـــــــاً حـــــــاالت 
لــــــإعــــــفــــــاء مـــــــن ســــــــــــداد اإليـــــــــجـــــــــار ألشــــهــــر 
عـــــــــدة، لـــكـــنـــهـــا حـــــــــاالت نــــــــــادرة تـــــرتكـــــز يف 
حــاالت مــحــددة مثل إغــاق الشركة، 
وتـــــــــــــــوقـــــــــــــــف نـــــــــشـــــــــاطـــــــــهـــــــــا وعـــــــــــــــــــــــــدم وجـــــــــــــــود 

تعامات لها خال فرتة طويلة.
ولـــــفـــــت حـــــســـــن، إىل أنــــــــه رغــــــــم أن 
ــــكــــــل عـــــــــــــام يـــــــبـــــــدون  املــــــــــــــــاك األفــــــــــــــــــــــراد بــــــشــ
مـــــــــرونـــــــــة وتــــــفــــــهــــــمــــــاً لـــــــلـــــــظـــــــروف الــــــراهــــــنــــــة 
ولــــــــديــــــــهــــــــم خــــــــــــيــــــــــــارات كـــــــــثـــــــــرة ملــــــســــــاعــــــدة 
مستأجري املساحات املكتبية، الذين 
يمرون بظروف صعبة ومؤقتة، إال أن 
املشكلة الرئيسة تبقى يف املاك الذين 
عــلــيــهــم أقـــســـاط مــســتــحــقــة لــلــبــنــوك أو 
تــــم رهــــــن بـــنـــايـــاتـــهـــم لـــلـــبـــنـــوك، حـــيـــث ال 
يـــبـــدون مـــرونـــة مــمــاثــلــة، نـــظـــراً لــتــشــدد 
البنوك وعــدم موافقتها عىل منحهم 
أي تــــــــســــــــهــــــــيــــــــات، خـــــــــصـــــــــوصـــــــــاً تـــــأجـــــيـــــل 
األقـــــــســـــــاط أو إســــــقــــــاط الــــــدفــــــعــــــات، مـــا 
انــــــــــــــــــعــــــــــــــــــكــــــــــــــــــس عـــــــــــــــــــــــــــىل عــــــــــــــــاقــــــــــــــــتــــــــــــــــهــــــــــــــــم مـــــــــع 

املستأجرين.
ولفت إىل أن العام الجاري شهد 
انخفاضاً يف إيجارات املكاتب التجارية 

منذ بدايته، وقبل تصاعد أزمة جائحة 
»كـــوفـــيـــد-19« بــنــســب تـــراوحـــت بـــني 10 
و20% ووصــــــــلــــــــت إىل 30% يف بـــعـــض 
املناطق، وذلك نتيجة لزيادة املعروض 
بـــشـــكـــل كـــبـــر، بـــعـــد لـــجـــوء مــســتــثــمــريــن 
اىل إقامة عدد كبر من األبراج املكتبية 
يف أبــوظــبــي وجـــزيـــرة الـــريـــم، مــشــراً إىل 
ــــار املـــــســـــاحـــــات املـــكـــتـــبـــيـــة يف  ــــعــ ارتــــــفــــــاع أســ
جـــزيـــرة الـــريـــم عـــىل ســبــيــل املـــثـــال مــقــابــل 

نظرتها يف أبوظبي.
مـــن جـــانـــبـــه، قــــال رئـــيـــس مــجــلــس 
إدارة شـــــــــــركـــــــــــة مـــــــــنـــــــــابـــــــــع الـــــــــعـــــــــقـــــــــاريـــــــــة، 
ــــبـــــاين، إن »مـــــاكـــــاً  ــيـ ــ عــــبــــدالــــرحــــمــــن الـــــشـ
قـــــــــــــــــدمـــــــــــــــــوا كـــــــــــــــــثـــــــــــــــــراً مـــــــــــــــــن الـــــــــتـــــــــســـــــــهـــــــــيـــــــــات 
ملــــــســــــتــــــأجــــــري الــــــــشــــــــركــــــــات واملـــــــســـــــاحـــــــات 
املكتبية، خصوصاً الشركات املتضررة 
ــــبـــــب تـــــــداعـــــــيـــــــات )كـــــــــــــورونـــــــــــــا(، وعــــــىل  بـــــسـ
رأسها تأجيل تحصيل شيكات اإليجار 
وتـــــعـــــديـــــل تـــــــواريـــــــخ الــــتــــحــــصــــيــــل وزيــــــــــادة 
ــــن دفــــعــــتــــني أو  عــــــدد الــــدفــــعــــات بــــــــدالً مـ
ثـــــــــــــاث دفــــــــــعــــــــــات إىل أربــــــــــــــــع أو خــــمــــس 
دفــــــــــــعــــــــــــات أو أكـــــــــــــــر وإعــــــــــــــــــــــــــادة جــــــــدولــــــــة 
الـــــدفـــــعـــــات، بـــحـــيـــث يـــتـــم مــــثــــاً تــقــســيــم 
الــشــيــك الــواحــد عــىل قــســطــني، بــفــارق 
زمــــــــــــنــــــــــــي، فــــــــــضــــــــــاً عــــــــــــن تــــــــحــــــــويــــــــل عــــــقــــــود 
سنوية إىل عــقــود شهرية لــعــدم قــدرة 
الشركة عىل تسديد مبلغ مايل كبر، 
نـــــظـــــراً لـــحـــاجـــتـــهـــا إىل الـــســـيـــولـــة مــــراعــــاة 

للظروف الراهنة«.
ــــأن الــتــســهــيــات  ونـــــــوه الـــشـــيـــبـــاين بــ
ترّكزت عىل املاك األفراد الذين ليس 

لـــديـــهـــم الــــتــــزامــــات مــــع الــــبــــنــــوك، بــيــنــمــا 
تشدد بعض املاك امللتزمني بقروض 
وتواريخ تحصيل شيكات مع البنوك، 
فـــــضـــــاً عــــــن الـــــبـــــنـــــوك الـــــتـــــي تـــــديـــــر عــــــــدداً 
كــــبــــراً مــــن الــــعــــقــــارات وتــــخــــى إعـــطـــاء 
تـــــــــــــســـــــــــــهـــــــــــــيـــــــــــــات لــــــــــــــــلــــــــــــــــمــــــــــــــــاك، فــــــــــــتــــــــــــواجــــــــــــه 
انخفاضات كبرة يف التحصيل، الفتاً 
إىل أن اإليجارات املكتبية يف أبوظبي، 
قــــــد ســــجــــلــــت تـــــراجـــــعـــــاً وصـــــــل إىل %10 
تـــقـــريـــبـــاً يف املـــتـــوســـط مـــنـــذ بــــدايــــة الـــعـــام 
الــــــــــجــــــــــاري، نــــتــــيــــجــــة لـــــــــزيـــــــــادة املـــــــعـــــــروض 

ووجود خلل بني العرض والطلب.

تجاوب المالك
من جانبهما، اتفق املالكان، خميس 
محمد، وسلطان عبدالله، يف وجود 
تــــجــــاوب كـــبـــر مــــن املـــــاك عــــامــــة، تــجــاه 
ــــبـــــات الــــــشــــــركــــــات املــــــتــــــضــــــررة يف ظـــل  ــلـ ــ طـ
تــــوجــــيــــهــــات حــــكــــومــــيــــة، بـــالـــتـــيـــســـر عــىل 
املـــــــــتـــــــــضـــــــــرريـــــــــن، خـــــــــصـــــــــوصـــــــــاً الـــــــشـــــــركـــــــات 
ــــة بــــــــالــــــــســــــــداد، لـــكـــن  ــــزمــ ــــتــ ــــلــ الــــــتــــــجــــــاريــــــة املــ
تــعــرضــت لــصــعــوبــات لـــظـــروف خــارجــة 

عن إرادتها.
ــــا أن رفـــــض مـــــاك بــعــض  وأوضـــــحـ
الـــطـــلـــبـــات مــــن الــــشــــركــــات املـــســـتـــأجـــرة، 
يــرجــع إىل االلــتــزامــات املــالــيــة خصوصاً 
لـــــلـــــبـــــنـــــايـــــات الــــــــجــــــــديــــــــدة، يف مــــــــا يـــتـــعـــلـــق 
بـــــــــــوجـــــــــــود أقـــــــــــســـــــــــاط بــــــنــــــكــــــيــــــة مــــســــتــــحــــقــــة 
لــــــــــــلــــــــــــقــــــــــــروض، وتـــــــــــتـــــــــــشـــــــــــدد الـــــــــــبـــــــــــنـــــــــــوك يف 
سدادها حسب مواعيدها املقررة، أو 
كــون بعض البنايات مرهونة للبنوك 

أو يتم إدارتها من قبل بنوك.

ين خالل الظروف الراهنة مسؤوالن: مرونة من مالك مع مستأجر

عبير عبدالحليمÀ أبوظبي

تجاوب كبير من مالك تجاه طلبات الشركات المتضررة التي تواجه صعوبات خارجة عن إرادتها. À تصوير: نجيب محمد

نادر حسن:

عبدالرحمن الشيباني:

»زيادة عدد 
دفعات اإليجار إلى خمس، 

مقابل دفعتين أو ثالث 
.»

ً
سابقا

زت على 
ّ
»التسهيالت ترك

المالك األفراد الذين ليس 
لديهم التزامات مع 

البنوك«.

تعاون بين المالك 
والشركات

قال الخبير االقتصادي المدير 
العام لشركة »تروث 

لالستشارات االقتصادية«، 
رضا مسلم، إن »أزمة 

)كورونا( لها تأثير كبير في 
بعض الشركات، وهناك 

ضرورة للتعاون بين المالك 
والشركات المستأجرة في 

 
ً
مثل هذه الظروف«، مطالبا

بإعفاء الشركات التي أغلقت 
فترة وتوقف نشاطها، من 

، كإجراء 
ً
دفع اإليجار مؤقتا

تحفيزي للشركات لالستمرار 
في النشاط. كما طالب 

بإعادة النظر في الرسوم 
المفروضة على مالك 

العقارات والرسوم على 
أصحاب الشركات مثل رسوم 

التجديد بشكل مؤقت في 
هذه الظروف الصعبة 

ولفترة معينة.

تأجيل شيكات اإليجار وهيكلة الدفعات وتغيير 
العقود إلى شهرية لشركات متأثرة من »كورونا«
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أكــــد عـــقـــاريـــون أن تــحــصــيــل شــركــات 
إدارة الـــعـــقـــارات رســـومـــاً بــمــســمــيــات 
مــــخــــتــــلــــفــــة مـــــــــن األمــــــــــــــــور املــــــنــــــتــــــشــــــرة يف 
األســـــواق حــالــيــاً، مــشــدديــن عـــى أن 
فــــــــــرض هــــــــــذه الـــــــشـــــــركـــــــات أي رســــــــوم 
مــســتــحــدثــة وغـــر مــتــفــق عــلــيــهــا دون 
مـــــرر أو خــــدمــــات؛ تـــعـــد مـــمـــارســـات 
ــــا  ــ ــــهـ ــ ــنـ ــ ــ ــــكـ ــ تــــــــــــــــــــــــيء إىل ســــــــــمــــــــــعــــــــــتــــــــــهــــــــــا، لـ
ــــرديــــــة مــــــن قــــبــــل بــعــض  ســــلــــوكــــيــــات فــ

املكاتب.
وشـــــــــــــــددوا عـــــــى أن لـــلـــمـــســـتـــأجـــر 
حــــق رفـــــض تـــلـــك الـــــرســـــوم إذا كــانــت 

غر موثقة يف العقود منذ البداية.
وكـــــــــــــــــــــــــان مــــــــــســــــــــتــــــــــأجــــــــــرو وحــــــــــــــــــــدات 
سكنية قــالــوا لــــ»اإلمـــارات الــيــوم« إن 
مــــــكــــــاتــــــب تـــــــأجـــــــر وإدارة الـــــــعـــــــقـــــــارات 
تـــفـــرض عــلــيــهــم رســـومـــاً ســنــويــة عند 
تــجــديــد الــعــقــد اإليــــجــــاري الــســكــنــي، 
تحت بنود مثل »رسوم إدارية«، أو 
أتــعــاب مكتب الــتــأجــر، أو خــدمــات 

وصيانة.

رسوم تجديد العقد
وتــــــــفــــــــصــــــــيــــــــاً، قـــــــــــــال املـــــــســـــــتـــــــأجـــــــر وائــــــــــل 
يـــوســـف، إن هـــنـــاك ثـــغـــرات واضــحــة 
يف الـــــــــــعـــــــــــقـــــــــــد اإليــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــاري الـــــــــــخـــــــــــاص 

ــــالــــــوحــــــدات الــــســــكــــنــــيــــة، مــــــن أبـــــرزهـــــا  بــ
تــــــحــــــصــــــيــــــل رســـــــــــــــــــوم تــــــــجــــــــديــــــــد الـــــعـــــقـــــد 
اإليــــــــــــــــجــــــــــــــــاري، تـــــــحـــــــت بـــــــــنـــــــــد: »رســــــــــــــوم 

إدارية« أو »أتعاب مكتب«.
ــــســـــتـــــأجـــــر مـــحـــمـــد  بـــــــــــــــدوره، قـــــــــال املـ
الـــجـــوهـــري، إن شــركــة إدارة الــوحــدة 
الــــســــكــــنــــيــــة الــــــتــــــي يــــقــــيــــم بــــــهــــــا، فــــرضــــت 
رســـــــــــــومـــــــــــــاً عــــــلــــــيــــــه تـــــــحـــــــت بـــــــنـــــــد »رســــــــــــــوم 
إدارية«، الفتاً إىل أن الشركة أبلغته 
بأنها رســـوم تجديد العقد اإليــجــاري 

للوحدة السكنية.
واتــــــــــــــفــــــــــــــقــــــــــــــت املـــــــــــــســـــــــــــتـــــــــــــأجـــــــــــــرة ملـــــــــيـــــــــاء 
الـــــــعـــــــامـــــــودي يف أن مـــــكـــــاتـــــب الــــتــــأجــــر 
الــــــســــــكــــــنــــــي تـــــــبـــــــالـــــــغ يف رســــــــومــــــــهــــــــا عــــنــــد 
تــجــديــد الــعــقــد اإليــــجــــاري، وتــضــعــهــا 
يف العقد تحت مسميات مختلفة، 
مــــــشــــــرة كــــــذلــــــك إىل فــــــــــرض غــــــرامــــــات 
مــــــــبــــــــالــــــــغ فـــــــيـــــــهـــــــا تــــــتــــــعــــــلــــــق بــــــالــــــشــــــيــــــكــــــات 
املرتجعة، أو تأخر دفعة إيجارية، 

تصل إىل 1000 درهم.
من جهته، ذكر املستأجر أحمد 
سلطان، أن مكتب التأجر العقاري 
ألــــــزمــــــه بـــــدفـــــع 500 درهـــــــــــم، رســـــومـــــاً 
لــــــتــــــجــــــديــــــد الـــــــعـــــــقـــــــد اإليـــــــــــــــجـــــــــــــــاري، عــــى 
الرغم من عدم وجود بند يف العقد 

ينص عى ذلك.
أما املستأجر محمد األنصاري، 
فـــــقـــــال إن مـــــالـــــك الـــــــوحـــــــدة الـــســـكـــنـــيـــة 
ــتــــــر رســـــــــــــم تـــــــجـــــــديـــــــد الـــــــعـــــــقـــــــد حـــــقـــــاً  ــ ــــعــ يــ

ســـنـــويـــاً يـــجـــب أن يـــدفـــعـــه املـــســـتـــأجـــر، 
عـــــــــــــى الـــــــــــــرغـــــــــــــم مـــــــــــــن أن الـــــــــــــرســـــــــــــم غـــــر 
معلن، ومدرج تحت بنود أخرى يف 
الـــــعـــــقـــــد اإليـــــــــجـــــــــاري مـــــــن مـــــثـــــل »رســـــــم 

إداري«.
ــــمـــــن  بــــــــــــــــــــدوره، أكــــــــــــد املــــــســــــتــــــأجــــــر أيـ
كمال، أنــه يدفع 500 درهــم سنوياً 
لـــتـــجـــديـــد الـــعـــقـــد اإليــــــجــــــاري لـــلـــوحـــدة 
الــــــســــــكــــــنــــــيــــــة مـــــــــــع أن هــــــــــــــذا الـــــــبـــــــنـــــــد غــــر 

موجود يف العقد أصاً.

خدمات وصيانة
يف الـــــســـــيـــــاق نـــــفـــــســـــه، قــــــــال املــــســــتــــأجــــر 
عــاء محمد، إن الــشــركــة الــتــي تدير 
بــــنــــايــــتــــه ألـــــزمـــــتـــــه عــــنــــد تــــجــــديــــد الـــعـــقـــد 
اإليـــجـــاري بـــســـداد رســــوم مستحدثة 
قيمتها 1000 درهــم، تحت مسمى 
رســــــــــــوم »خـــــــــدمـــــــــات وصـــــــيـــــــانـــــــة«، عـــى 
الـــــــــــرغـــــــــــم مـــــــــــن أن تـــــــلـــــــك الــــــــــــرســــــــــــوم لــــم 
تــفــرض خــال أربـــع ســنــوات، معتراً 
أن تــــــــــلــــــــــك الـــــــــــــــــرســـــــــــــــــوم الــــــــــــتــــــــــــفــــــــــــاف عـــــى 
الــــتــــصــــحــــيــــح الــــــســــــعــــــري لـــــــإيـــــــجـــــــارات، 

ولزيادة أرباح الشركات.
واتفق املستأجر إبراهيم ليث يف 
أن الرسوم تزيد من أعباء العائات، 
وتحد مــن استفادة املستأجرين من 
التصحيح السعري للقيم اإليجارية 
يف الـــــــســـــــوق. وقــــــــــال إن شـــــركـــــة إدارة 
الـــــــعـــــــقـــــــارات فــــــرضــــــت رســــــــومــــــــاً إداريـــــــــــة 

قيمتها 2000 درهــم شرطاً أساسياً 
لتجديد العقد اإليجاري.

أمـــــــــــا املــــــســــــتــــــأجــــــر مـــــحـــــمـــــد ســـــمـــــر، 
فأكد فرض رسوم عليه تبلغ 1000 
درهــــــــــــــــــــــــــــــم تــــــــــــحــــــــــــت مــــــــــســــــــــمــــــــــى »رســــــــــــــــــــــــوم 
إداريـــــــــــــــــــــــة«، إضــــــــافــــــــة إىل 500 درهــــــــم 
رسوم خدمات وصيانة، عى الرغم 
مــــــن أن الــــصــــيــــانــــة وفــــــقــــــاً لـــــلـــــمـــــدون يف 

عقود اإليجار من مسؤولية املالك.

اتفاق الطرفين
ــــر الــــتــــنــــفــــيــــذي يف  إىل ذلـــــــــك، قـــــــال املــــــديــ
»شــركــة الــســوم الــعــقــاريــة«، سفيان 
الـــــســـــامـــــات، إن املــــبــــالــــغ املــــالــــيــــة الـــتـــي 
تــــــطــــــلــــــبــــــهــــــا بــــــــعــــــــض الـــــــــــشـــــــــــركـــــــــــات تــــحــــت 
مــــــســــــمــــــيــــــات مـــــخـــــتـــــلـــــفـــــة عـــــــنـــــــد تـــــجـــــديـــــد 
ـــــم خــــــدمــــــات  ـــديـ ــ ـــــقـ الـــــــعـــــــقـــــــود، ودون تـ
مقابل ذلك، ومع كونها غر موثقة 
بــــــــــــالــــــــــــعــــــــــــقــــــــــــود مــــــــــــنــــــــــــذ الــــــــــــــــــبــــــــــــــــــدايــــــــــــــــــة، هــــــي 
مــــــــمــــــــارســــــــات وتـــــــــــــجـــــــــــــاوزات لــــتــــحــــصــــيــــل 

مبالغ إضافية.
وأضــــــــــــــــــاف أن فــــــــــــرض أي رســـــــــوم 
يـــــــــخـــــــــضـــــــــع التــــــــــــــــفــــــــــــــــاق الـــــــــــــطـــــــــــــرفـــــــــــــن مــــــنــــــذ 
الـــــــبـــــــدايـــــــة، ويــــــجــــــب أن تــــــكــــــون بـــقـــيـــمـــة 
ــــبـــــة، تـــــقـــــدر بــــنــــحــــو 500 درهــــــم  ــــنـــــاسـ مـ
ــــــع تـــــقـــــديـــــم خـــــدمـــــات  ــــيــــــس أكــــــــــر، مـ ولــ

مقابل ذلك مثل تصديق العقود.
وأوضــــــــــــــــــــــــــــــــــــح أن فــــــــــــــــــــــــرض رســــــــــــــــــوم 
مستحدثة وغر متفق عليها بنسب 

كـــبـــرة دون مـــــرر، أو خــــدمــــات، مــن 
املـــــمـــــارســـــات الــــتــــي تــــــيء إىل ســمــعــة 
الـــــــــــــــشـــــــــــــــركـــــــــــــــات الــــــــــــــتــــــــــــــي تــــــــــــــــمــــــــــــــــارس تــــــلــــــك 
الـــــســـــيـــــاســـــات، وعــــــــى املــــــــــدى الــــطــــويــــل 

تخسر مستأجريها القدامى.

رسوم غير ملزمة
ــــنـــــة  ــــلـــــجـ مـــــــــــن جـــــــهـــــــتـــــــه، قــــــــــــــال رئـــــــــيـــــــــس الـ
التمثيلية لقطاع العقارات يف غرفة 
ــــــة، رئــــيــــس  ــــارقـ ــ ــــــشـ ــــارة وصـــــنـــــاعـــــة الـ ــ ــــجـ ــ تـ
»شــركــة الغانم لــلــعــقــارات«، سعيد 
غـــــانـــــم الــــــســــــويــــــدي، إن فــــــــرض بــعــض 
الشركات أو ماك العقارات رسوماً 
ــــنـــــد تـــــجـــــديـــــد الـــــعـــــقـــــود،  مــــســــتــــحــــدثــــة عـ
كبديل لعموالت التأجر السنوية، 
غر ملزم للمستأجرين يف حال عدم 
االتفاق عليها مسبقاً، أو كانت غر 
مـــــدونـــــة يف الــــعــــقــــود األســــاســــيــــة الـــتـــي 

تحدد العاقة بن الطرفن.
وأكــــــــــــــــد أن لـــــلـــــمـــــســـــتـــــأجـــــريـــــن حــــق 
رفــــــــض تــــلــــك الـــــــرســـــــوم إذا كـــــانـــــت غــر 
ــــنــــــذ الــــــبــــــدايــــــة،  ــــقــــــة يف الــــــعــــــقــــــود مــ ــــوثــ مــ
وعــــنــــد إصــــــــرار الــــشــــركــــات عــلــيــهــا فــإنــه 
يــمــكــن للمستأجرين ســـداد الــرســوم 
ــــاً  ــــقـ ــــلـــــديـــــة وفـ ــــبـ اإليـــــــجـــــــاريـــــــة يف دائـــــــــــــرة الـ

للمتفق عليه.
ولفت إىل أن بعض املستأجرين 
يـــخـــضـــعـــون لـــتـــلـــك املـــــمـــــارســـــات خــــوفــــاً 
من عدم تجديد العقد اإليجاري مع 

يـــــــــــــحـــــــــــــفـــــــــــــظ حــــــــــــقــــــــــــوق  الــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــانــــــــــــــــــــون  أن 
املــــــــســــــــتــــــــأجــــــــريــــــــن، ويـــــــمـــــــنـــــــع املـــــــــــــــــاك مــــن 
ــــتـــــعـــــســـــفـــــي مــــــــا دام ســــــــداد  اإلخـــــــــــــــاء الـ
الـــقـــيـــمـــة اإليـــــجـــــاريـــــة يـــتـــم يف مــــوعــــده، 
وعدم وجود حاجة شخصية مثبتة 
مـــــــــــــن املـــــــــــــــــــــاك الســــــــــــتــــــــــــخــــــــــــدام الـــــــــــوحـــــــــــدة 
الــــــــعــــــــقــــــــاريــــــــة مــــــــــن جــــــــانــــــــبــــــــه، مــــــــــع عـــــــدم 

وجود عقار بديل له.

زيادة األرباح
أمـــــــــــــــــا الــــــــــوســــــــــيــــــــــط الــــــــــــعــــــــــــقــــــــــــاري مـــــــجـــــــدي 
عــبــدالــعــزيــز، فــقــال إن الـــرســـوم الــتــي 
ــــنـــــد  تـــــــفـــــــرضـــــــهـــــــا بــــــــعــــــــض الـــــــــــشـــــــــــركـــــــــــات عـ
ــــة بـــشـــكـــل  ــ ــــاريـ ــ ــــجـ ــ تـــــجـــــديـــــد الـــــعـــــقـــــود اإليـ
مستحدث، ودون اتفاق مسبق، أو 
تــــدويــــن يف الــــعــــقــــود، وســـيـــلـــة لــــزيــــادة 
األربـــــــــاح والـــــعـــــائـــــدات، خــــصــــوصــــاً مــع 
االســــــتــــــقــــــرار أو الــــتــــصــــحــــيــــح الــــســــعــــري 
لـــــــــــإيـــــــــــجـــــــــــارات، وعــــــــــــــــدم الــــــــــــقــــــــــــدرة عــــى 

فرض زيادات جديدة.
واتفق الوسيط العقاري محمد 
رســـــــــــــــــــــوم  تـــــــــــحـــــــــــصـــــــــــيـــــــــــل  أن  بــــــــــــــشــــــــــــــر يف 
ــــفــــــة مـــــــــــن األمـــــــــــــــور  ــــلــ ــــتــ بــــــمــــــســــــمــــــيــــــات مــــــخــ
املنتشرة يف األسواق حالياً، مع عدم 
قـــــدرة شـــركـــات إدارة الـــعـــقـــارات عــى 
فـــرض زيــــادات جـــديـــدة، الفــتــاً إىل أن 
بــــعــــض الـــــشـــــركـــــات تـــعـــتـــمـــد عـــــى تــلــك 
الــــــــرســــــــوم لــــتــــعــــويــــض ضـــــعـــــف الــــعــــائــــد 

املقدم من املاك إلدارة البنايات.

 سنوية تحت بنود »إدارية« و»خدمات وصيانة«
ً
مستأجرون: شركات تفرض رسوما

عقاريون: للمستأجر حق رفض أي 
رسوم غير موثقة في العقود

 على التصحيح السعري لإليجارات ومحاولة لزيادة أرباح الشركات. À أرشيفية
ً
مستأجرون يرون في الرسوم التفافا

مدحت السويفي À دبي
أحمد الشربيني À الشارقة

سعيد غانم السويدي:سفيان السالمات:

»فرض رسوم غير 
متفق عليها يسيء إلى 

سمعة الشركة«.

»الرسوم المستحدثة عند 
تجديد العقود غير ملزمة 
في حال عدم االتفاق 

.»
ً
عليها مسبقا

رمضان: المالك هو الخاسرالزرعوني: سلوكيات فردية ضارة
قال الرئيس التنفيذي لشركة »دبليو كابيتال« للوساطة 

العقارية، وليد الزرعوني، هناك بعض مكاتب التأجير وشركات 
إدارة العقارات تأتي بسلوكيات تضر بالسوق، ومن الممكن أن 

تضعها تحت طائلة القانون.
وتابع: »لكنها تظل سلوكيات فردية من قبل بعض المكاتب، إذ 

إن هناك مكاتب جيدة تحافظ على مستأجريها وتتعاون معهم 
في ما يخص تجديد العقد اإليجاري، كما أنها ال تفرض على 

ين أي رسوم«. المستأجر

قال الخبير العقاري الدكتور رعد رمضان، إن مثل هذه السلوكيات 
تضر بالعقار أكثر مما تضيف له، فمدير العقار الذكي هو من 

يحتفظ بمستأجريه القدامى عبر مراعاة أال يزيد عليهم القيمة 
اإليجارية، ذلك أن المالك هو الخاسر في المحصلة.

وأكد أن هناك تجاوزات من قبل بعض مالك العقارات، أو من 
ينوب عنهم في مكاتب تأجير وشركات إدارة العقارات، تتم أثناء 
 إلى 

ً
، الفتا

ً
كتابة العقد اإليجاري، السيما عند تجديد العقد سنويا

أن مثل هذه السلوكيات تدفع المستأجر للبحث عن مكان آخر.

رسوم لمرة واحدة
أكد مركز فض المنازعات اإليجارية، الذراع القضائية لدائرة األراضي 

 على المستأجر 
ً
واألمالك في دبي، أن البعض يفرض رسوما

بعد تضمينها في العقد، تحت بنود تتوافق وطبيعة العقد 
 إلى أنه من المفترض أال تكون هذه البنود 

ً
اإليجاري، مشيرا

موجودة من األساس، وذلك ألن هذه الرسوم أو العموالت 
يتم تقاضيها لمرة واحدة عند كتابة العقد اإليجاري للمرة 

األولى.
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أصـــدر مــشــروع »كــلــمــة« لــلــرجــمــة يف 
دائـــــرة الــثــقــافــة والــســيــاحــة - أبــوظــبــي 
تــــرجــــمــــة كــــتــــاب »اإلبــــــحــــــار يف الـــخـــلـــيـــج 
الــعــربــي وُعــمــان: مجتمعات السفن 
الـــــــــــــــشـــــــــــــــراعـــــــــــــــيـــــــــــــــة«، ملـــــــــــؤلـــــــــــفـــــــــــه آجـــــــــــيـــــــــــوس 
ديــــونــــيــــســــيــــوس، ونـــقـــلـــه إىل الـــعـــربـــيـــة 
الــدكــتــور ســلــطــان بــن نــاصــر املــجــيــول، 
وراجعه وقّدمه وعّلق عليه الدكتور 

حمد محمد بن صراي.
ُيعّد الكتاب دراسة إثنوغرافية 
ــــيــــــة يف  ــــراعــ ملــــجــــتــــمــــعــــات الـــــســـــفـــــن الــــــشــ
الخليج العربي وُعمان، أجرى فيه 
املـــــــــــؤلـــــــــــف مــــــــســــــــحــــــــاً شـــــــــــامـــــــــــاً لــــطــــبــــيــــعــــة 
اهــــــــــتــــــــــمــــــــــام دول الـــــــخـــــــلـــــــيـــــــج الـــــــعـــــــربـــــــي 
ــــاري عـــر  ــتــــــجــ ــ ــــارة والــــــتــــــبــــــادل الــ ــــتـــــجـ ــــالـ بـ
الــســفــر بــالــســفــن الـــشـــراعـــيـــة، وذلـــك 
مـــــــن مـــــــصـــــــادر وأرشـــــــيـــــــفـــــــات تــــاريــــخــــيــــة 
تــــفــــيــــد بــــكــــثــــر مـــــــن املـــــعـــــلـــــومـــــات حـــــول 
ــــيـــــل  املـــــــــــــــوضـــــــــــــــوع، إضـــــــــــافـــــــــــة إىل تـــــســـــجـ
ــــــن بـــــــّحـــــــارة وغــــــواصــــــن  املـــــعـــــلـــــومـــــات مـ

كـــــبـــــار يف الـــــســـــفـــــن مــــــــازالــــــــوا عــــــى قـــيـــد 
الحياة، إذ ُسجلت معهم مقابات 
حـــــــــــــول كــــــــــل مــــــــــا يـــــتـــــعـــــلـــــق بـــــتـــــجـــــاربـــــهـــــم 
الرثّية يف صناعة السفن واإلبحار، 
والــــــتــــــجــــــارب الــــصــــعــــبــــة الـــــتـــــي عــــانــــوهــــا 
بــــوصــــفــــهــــم نــــــــواخــــــــذة أو بـــــحـــــاريـــــن أو 

غواصن.
ويــــــــحــــــــاول الــــــكــــــتــــــاب اســــتــــكــــشــــاف 
أهمية السفن الشراعية من ناحية 
طـــــــــــرائـــــــــــق صـــــــنـــــــاعـــــــتـــــــهـــــــا، وأســـــــمـــــــائـــــــهـــــــا، 
واخــــــــتــــــــصــــــــاص صــــــيــــــغ تــــــلــــــك األســـــــمـــــــاء 
بـــــاملـــــنـــــاطـــــق الــــخــــلــــيــــجــــيــــة الــــســــاحــــلــــيــــة، 
ومهمتها الــتــجــاريــة بــعــد صناعتها، 
ومـــــــســـــــاراتـــــــهـــــــا املــــــــاحــــــــيــــــــة، ونــــــوعــــــيــــــات 
املــنــتــجــات الــتــجــاريــة والــســلــعــيــة الــتــي 

ارتبطت بها.
ويـــــــــــدرس املــــــؤلــــــف يف كــــــل فـــصـــل 
مـــــــــــــــرحـــــــــــــــلـــــــــــــــة مـــــــــــــهـــــــــــــمـــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــن مـــــــــــــــراحـــــــــــــــل 
مــجــتــمــعــات الــســفــن الــشــراعــيــة الــتــي 
تغطي معلوماتها ما يزيد عى أكرث 

من 150 عاماً ماضية، ُمضّمناً فيها 
ــــيـــــة والـــــعـــــمـــــلـــــيـــــة يف  ــــمـ ــلـ ــ الـــــــــخـــــــــرات الـــــعـ
مـــيـــاديـــن املــــاحــــة واإلبــــحــــار وصــنــاعــة 
الــســفــن وتــجــارة األســمــاك والـــآئل، 

ــــيــــــجــــــي  ــلــ ــ والــــــــــــــــواقــــــــــــــــع املـــــــجـــــــتـــــــمـــــــعـــــــي الــــــخــ
وتــــــــــــــــفــــــــــــــــاصــــــــــــــــيــــــــــــــــل هـــــــــــــيـــــــــــــكـــــــــــــلـــــــــــــة الـــــــــــســـــــــــفـــــــــــن 
الــــــــشــــــــراعــــــــيــــــــة، وكــــــــــــل األدوات الـــــتـــــي 
تــســتــعــمــل يف صــنــاعــتــهــا، وتــفــاصــيــل 
ــــة الــــــبــــــشــــــريــــــة الــــتــــشــــغــــيــــلــــيــــة يف  ــ ــــاقـ ــ ــــطـ ــ الـ
مــراحــل الصناعة واإلبــحــار واملــاحــة 
والــــــــــغــــــــــوص والـــــــــتـــــــــجـــــــــارة يف ســــــواحــــــل 
ــــيـــــا، إضــــافــــة  الــــهــــنــــد والـــــصـــــن وإفـــــريـــــقـ
إىل اإلنــــفــــاق املــــــايل والــــعــــائــــد املــــــايل يف 
كـــــــــــــــل مــــــــــــرحــــــــــــلــــــــــــة. ومـــــــــــــــؤلـــــــــــــــف الـــــــــكـــــــــتـــــــــاب 
الــــــــــــــــــروفــــــــــــــــــيــــــــــــــــــســــــــــــــــــور ديــــــــــــونــــــــــــيــــــــــــســــــــــــيــــــــــــوس 
ــتـــــاذ يف  ــ ألـــــرتـــــوس آجـــــيـــــوس، هـــــو أسـ
جــــــــــامــــــــــعــــــــــة إكــــــــــســــــــــيــــــــــر الـــــــــريـــــــــطـــــــــانـــــــــيـــــــــة، 
ــــتـــــخـــــصـــــص يف الـــــثـــــقـــــافـــــة الــــبــــحــــريــــة  ومـ
بــــــــالــــــــعــــــــالــــــــم اإلســـــــــــــامـــــــــــــي والـــــــــعـــــــــربـــــــــي، 
ومــــــهــــــتــــــم بــــــــــدراســــــــــة املــــــــــــــــواد الــــثــــقــــافــــيــــة 
والـــــــــــــــــــــــــــــراث يف الــــــــــعــــــــــالــــــــــم اإلســـــــــــامـــــــــــي 
واملــــحــــيــــط الــــهــــنــــدي الــــغــــربــــي والـــبـــحـــر 

األبيض املتوسط.
أبوظبي ■ اإلمارات اليوم

في كتاب ترجمه مشروع كلمة للترجمة

ديونيسيوس يبحر 
في »مجتمعات 
السفن الشراعية«

معلومات من بّحارة وغواصين 
مازالوا على قيد الحياة.

المؤلف متخصص في الثقافة 
البحرية بالعالم اإلسالمي.

بيعت نسخة تــرجــع لــعــام 1985 من 
لعبة الفيديو الشهرة »سوبر ماريو 
بـــروس« بــمــزاد يف الــواليــات املــتــحــدة، 
ــــيـــــايس بــلــغ  أول مـــــن أمــــــــس، بـــســـعـــر قـ

114 ألف دوالر.

وأعــــــــــــلــــــــــــنــــــــــــت شـــــــــــــركـــــــــــــة لــــــــــــلــــــــــــمــــــــــــزادات 
بـــمـــديـــنـــة داالس بـــــواليـــــة تـــكـــســـاس أن 
عــــمــــلــــيــــة الـــــبـــــيـــــع جــــعــــلــــتــــهــــا أغــــــــــى لـــعـــبـــة 
فــــيــــديــــو يــــتــــم بـــيـــعـــهـــا يف املــــــــــزاد بــعــلــبــتــهــا 
األصــلــيــة. وكــتــبــت الــشــركــة عــى توير 

»نـــتـــيـــجـــة رائــــعــــة ألفــــضــــل ســــوبــــر مـــاريـــو 
بـــــــــــروس.. إن أي إس نـــيـــنـــتـــنـــدو 1985 
الــواليــات املتحدة: 114 ألــف دوالر يف 

هريتيدج أوكشنز«. 
لوس أنجلوس ■ د.ب.أ

ًنسخة من »سوبر ماريو« تسجل 
 قياسيا

ً
سعرا

ديانا أيوب ■ دبي

مــســافــة زمــنــيــة بــســيــطــة تــفــصــل الــشــاب 
اإلمـــــــارايت أحـــمـــد الـــشـــحـــي، عـــن تــحــقــيــق 
ــــبـــــح أول طـــــــائـــــــر بــــشــــري  ــــلـــــمـــــه بــــــــــأن يـــــصـ حـ
ــلـــــة مـــن  ــ إمـــــــــــــــــارايت، لــــيــــنــــضــــم بــــــذلــــــك إىل قـ

الـــطـــيـــاريـــن الـــبـــشـــريـــن الـــذيـــن يــحــلــقــون 
عــالــيــاً يف الــســمــاء بــأجــنــحــة ومــحــرك 
تـــــــصـــــــل ســـــــرعـــــــتـــــــه إىل 120 مــــــــيــــــــاً يف 
الــــــــــــســــــــــــاعــــــــــــة. خـــــــــضـــــــــع الـــــــــشـــــــــحـــــــــي إىل 
تــدريــبــات عـــدة، وسيستكملها يف 
الـــــخـــــارج بـــعـــد أن انـــقـــطـــع عـــنـــهـــا يف 
الــــــــــفــــــــــرة األخـــــــــــــــــــــــرة، بــــــســــــبــــــب أزمــــــــــة 

»كـــورونـــا«، ليتمكن مــن الــوصــول 
إىل هــــــدفــــــه ضـــــمـــــن املـــــــــشـــــــــروع الــــــــذي 

ــــبـــــو دبـــــــي 2020«.  ســــيــــقــــدم يف »إكـــــسـ
ووصــــــــــــــــــــــــف الـــــــــــشـــــــــــحـــــــــــي، يف حــــــــــــــــــــــــــــواره مـــــع 
»اإلمـــــــــــــــــارات الــــــــيــــــــوم«، شـــــعـــــور الـــتـــحـــلـــيـــق 
عـــالـــيـــاً بــــهــــذا الـــشـــكـــل الـــفـــريـــد بــــأنــــه »يــمــد 
املرء بسعادة بالغة، وحرية وانفصال 
عن الواقع، وكأنه يرقص يف الهواء«، 
مشراً إىل هواياته املتعددة، وحصوله 
عى بطوالت يف القفز الحر، ومهاراته 
يف الــتــزلــج عــى املـــاء، وأنـــواع أخـــرى من 

الرياضات.
وأعـــــرب الــشــحــي - الــــذي يــعــمــل يف 
مــجــال الــدعــم الفني بوظيفة حكومية 
- عــــــن ســـــعـــــادتـــــه الخــــــتــــــيــــــاره يف مــــشــــروع 
الــطــران البشري، الــذي تبّناه »إكسبو 
دبـــــي 2020«، إلطــــاقــــه خـــــال الـــحـــدث 
الــــعــــاملــــي، الــــــــذي يــــقــــدم الــــــطــــــران الــــحــــر، 

ومن ضمنه أول طائر بشري إمارايت. 

سفرات تدريبية
أوضـــح الــشــحــي أنـــه انــضــم إىل املــشــروع 
قبل نحو سنة، وكانت أول سفراته إىل 
ــــابـــــة رحــــــلــــــة تــــعــــريــــفــــيــــة عـــن  ــــثـ إســـــبـــــانـــــيـــــا بـــــمـ
الــــــطــــــائــــــر الـــــــبـــــــشـــــــري، ويف شـــــهـــــر نــــوفــــمــــر 
املــايض سافر إىل الصن، وبــدأ بتدريب 
يرتبط بالتحكم بــالــطــران وكــيــف يقلع 
وكـــــيـــــف يـــــوفـــــر األمــــــــــن والــــــســــــامــــــة، وهــــو 

تدريب مشابه لرج املراقبة يف املطار. 
بــعــدهــا ســـافـــر الــشــحــي إىل جــنــوب 
ـــــع إىل تــــــــدريــــــــب مــــدتــــه  ــــضــ إفــــــريــــــقــــــيــــــا، وخـــ
شــــهــــريــــن، وتــــمــــكــــن مـــــن الــــحــــصــــول عــى 
رخصة الــطــران الـــدويل، وســاعــده هذا 
الرنامج عى التحكم بحركات الطائرة 
وكــــــــيــــــــف تــــــحــــــلــــــق، ومــــــكــــــنــــــه مـــــــــن مـــــعـــــرفـــــة 
ــــام  ــ كـــــيـــــفـــــيـــــة الـــــــــــــطـــــــــــــران، وعــــــــقــــــــب ذلـــــــــــــك قـ

ــــــاك  ــنـ ــ ــ بــــــــرحــــــــلــــــــة إىل فــــــــرنــــــــســــــــا وخــــــــــضــــــــــع هـ
لرنامج يقوم عى التزلج عى الجليد 

باالستعانة بمظلة فقط. 
الــــــــــتــــــــــدريــــــــــب يف غــــــــــرفــــــــــة هـــــــــوائـــــــــيـــــــــة يف 
ــــتـــــي تـــعـــلـــم مــن  الــــســــويــــد كـــــــان املــــحــــطــــة الـ
خـــــــالـــــــهـــــــا الـــــــشـــــــحـــــــي الـــــتـــــحـــــلـــــيـــــق بـــــالـــــبـــــدلـــــة 

املــجــنــحــة، وســيــســتــكــمــل الـــتـــدريـــبـــات يف 
ــــتـــــحـــــدة  رحـــــــلـــــــة خـــــــاصـــــــة إىل الــــــــــواليــــــــــات املـ
األمــــــــــركــــــــــيــــــــــة، إذ ســـــيـــــخـــــضـــــع فــــــيــــــهــــــا إىل 
تدريبات الطران بالبدلة املجنحة، إىل 
جانب دورة القفز من األماكن الثابتة، 
وستمتد تلك الدورة إىل شهرين. ونوه 
بــأنــه مــن خــال التنسيق مــع جهات 
حــــــــكــــــــومــــــــيــــــــة حـــــــــصـــــــــل عـــــــــــــى الـــــــــدعـــــــــم 
الســتــكــمــال الــتــدريــبــات والسفر 

لفرات طويلة. 

صعوبات
وعن خوض التجربة والتعاطي 
الـــــــــنـــــــــفـــــــــي مــــــــــــــع فــــــــــــكــــــــــــرة الــــــــــــطــــــــــــران 
والـــــتـــــحـــــلـــــيـــــق بـــــــهـــــــذا الـــــــشـــــــكـــــــل، ومــــــا 
يـــحـــمـــلـــه مــــــن مــــخــــاطــــر وصــــعــــوبــــات، 
قــال الــشــحــي: »إن دبــي قــد نجحت يف 
ــــايــــــر األمـــــــــــــن والـــــــســـــــامـــــــة يف  ــــعــ ــــر مــ ــــويــ ــــطــ تــ
ـــــر الـــــبـــــشـــــري  ـــائــ ــــــطــــ املــــــــــجــــــــــال، إذ يـــــحـــــمـــــل الـ
ــــيـــــة  ــــيـــــاطـ ــــتـ ــــتـــــن: األســـــــاســـــــيـــــــة، واالحـ ــــلـ مـــــظـ
الــــتــــي طــــــــورت كـــيـــفـــيـــة فـــتـــحـــهـــا عـــــى ُبـــعـــد 
100 مــر مــن األرض«، معتراً أنــه من 
خـــــــــــــال املــــــــعــــــــايــــــــر الـــــــعـــــــالـــــــيـــــــة لـــــلـــــســـــامـــــة، 
وتــــــســــــخــــــر الــــــعــــــلــــــم لـــــــأمـــــــن واملـــــــــــهـــــــــــارات، 
يــــــتــــــخــــــطــــــى املـــــــــــــــــــرء الــــــــــــخــــــــــــوف أو الـــــــحـــــــاجـــــــز 

النفي. 
وعـــــــــن بـــــــدايـــــــة اإلقـــــــــــــاع ومـــــــــا يـــلـــتـــفـــت 
إلــيــه، أوضـــح أنـــه »يــحــصــل عــى الــدعــم 
مـــــــــــــــن املــــــــــــــــــدربــــــــــــــــــن الـــــــــفـــــــــرنـــــــــســـــــــيـــــــــن الــــــــــذيــــــــــن 
يساعدونه يف مشروعه، إذ يسر عى 
ـــا، ويـــــــعـــــــتـــــــمـــــــدون عــــى  ــ ـــهـ ـــــفــــــســـ الـــــــُخـــــــطـــــــى نـ
مــابــس ومــظــات خــاصــة مختلفة عن 
املستخدمة يف القفز الــحــر، إىل جانب 
وجود املظات االحتياطية، التي يمكن 
فــــــــــتــــــــــحــــــــــهــــــــــا يف االرتــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــاعــــــــــــــــــــــات وحــــــــــتــــــــــى 
ــــبـــــدء  ــــفـــــضـــــة«. وأضـــــــــــــاف أنـــــــــه »يف الـ ــــنـــــخـ املـ
يطر بالجناح من دون محركات، وهو 
عــــــــــبــــــــــارة عــــــــــن تـــــحـــــلـــــيـــــق بـــــــشـــــــعـــــــور الــــــبــــــدلــــــة 
املــجــنــحــة نـــفـــســـه، ولـــكـــن عـــنـــدمـــا تــضــاف 
املحركات يكون الطران بعد اإلقاع«، 
مـــــــــنـــــــــوهـــــــــاً بــــــــــأنــــــــــه لــــــــــــم يــــــــصــــــــل إىل مـــــرحـــــلـــــة 

التدريب عى املحرك واإلقاع.

قافز محترف
ــــتـــــي يــــجــــب أن تـــتـــوافـــر  حـــــــول املـــــــهـــــــارات الـ
لــــــدى الــــطــــائــــر الــــبــــشــــري، قــــــال الـــشـــحـــي: 
ــــــي أن يـــــــــكـــــــــون عـــــــقـــــــل الـــــشـــــخـــــص  ــــغـ ــ ــبـ ــ ــ ــــنـ »يـــ
متأقلماً مع هذه الرياضات، والتدريب 
خــطــوة بــخــطــوة، كــمــا يــنــبــغــي أن يــكــون 

املــرء قــافــزاً مــحــرفــاً، وأن يكون متمكناً 
من الدورات التدريبية التي تمنحه كل 
ــــطــــــرق لـــلـــتـــعـــاطـــي مــــــع الـــــــطـــــــران، وإىل  الــ
جـــانـــب هـــــذه املـــــهـــــارات، البـــــد مــــن وجــــود 
بــعــض الــشــروط الــجــســديــة، وأن يكون 
الئــــقــــاً صـــحـــيـــاً، وصــــاحــــب جـــســـم ريــــايض 
ــــتــــــي يـــصـــل  ــــــى حـــــمـــــل املـــــــعـــــــدات الــ قــــــــــادر عـ

وزنها اىل 100 كيلوغرام«. 
ــــمــــــارس الــــشــــحــــي مـــجـــمـــوعـــة مــن  ويــ
الرياضات، منها القفز الحر، والتزلج 
ــــيــــــد،  ــلــ ــ عـــــــــــى املــــــــــــــــــــاء، والـــــــــتـــــــــزلـــــــــج عـــــــــــى الــــــجــ
وغرها من الرياضات التي يمارسها يف 
أوقـــــــــــــــــــات الـــــــــــفـــــــــــراغ اىل جــــــــانــــــــب ريــــــــاضــــــــات 
الـــــلـــــيـــــاقـــــة الــــــبــــــدنــــــيــــــة، وركــــــــــــــوب الـــــــــدّراجـــــــــة 
ــــبـــــوعـــــي، وتــــمــــاريــــن  ــيــــة بـــشـــكـــل أسـ ـــهــــوائــ الـ
التقوية للظهر والــقــدمــن للتمكن من 

حمل األوزان«.
وال يـــــــــنـــــــــفـــــــــي الـــــــــــشـــــــــــحـــــــــــي مـــــــــواجـــــــــهـــــــــة 
مــجــمــوعــة مـــن الــتــحــديــات يف املـــشـــروع، 
ــــانـــــت تـــتـــمـــثـــل غــــالــــبــــاً يف  ــــتـــــي رأى أنـــــهـــــا كـ الـ
الـــــــريـــــــاضـــــــات الـــــــجـــــــديـــــــدة، الــــــتــــــي لـــــــم يـــكـــن 
يــــعــــرف عـــنـــهـــا أي يشء مـــــن قــــبــــل، مــثــل 
التي تدرب عليها يف فرنسا، لكنه قبل 
البدء بالتدريب عليها، كان يعمل عى 
جـــمـــع كـــــل املــــعــــلــــومــــات عـــنـــهـــا، ومــــــن ثــم 
يــــركــــز عــــى املـــــهـــــارات الــــتــــي تـــنـــقـــصـــه، ويف 
الــبــدايــة كــان يشعر ببعض الصعوبة، 
لـــــــكـــــــنـــــــه بــــــــعــــــــد مـــــــمـــــــارســـــــتـــــــهـــــــا كـــــــــــــــان يــــــــرتــــــــاح 
ــــابــــــع  تـــــــدريـــــــجـــــــيـــــــاً، عــــــــى حــــــــد تـــــــعـــــــبـــــــره.  وتــ
ـــــحـــــــي، عــــــــن شــــــــعــــــــوره وهـــــــــــو يــــحــــلــــق:  ـــــشــ الــ
»شـــعـــور جــمــيــل وال يـــوصـــف، إذ يشعر 
املـــــــــــــرء بـــــحـــــريـــــة الــــــجــــــســــــم، والـــــتـــــحـــــكـــــم بـــه 

ــــتـــــوقـــــع، وكــــــأنــــــه رقــــــــص يف  بــــشــــكــــل غــــــر مـ
الهواء، وهذا الشعور غريب وجميل، 
وعندما أشعر بالضيق من أي يشء يف 
ــــيـــــايت، أمـــــــــارس الـــقـــفـــز الـــــحـــــر، وأنـــــى  حـ
ـــــي، فـــــــالـــــــطـــــــران والــــتــــحــــلــــيــــق  كــــــــل هـــــــمـــــــومــ
يفصل املــرء عن الــواقــع، وقــد شاهدت 
أكرث من جولة تدريب للطائر البشري، 
ــــعــــــور  وإنــــــــــنــــــــــي أتــــــــــــــــوق لــــــتــــــجــــــربــــــة هـــــــــــــذا الــــــشــ
بــالــتــحــلــيــق مــــع مــــحــــرك، ولــــهــــذا أمــتــلــك 
الــــدافــــع الــكــبــر لــتــجــربــة هــــذا الـــشـــعـــور«. 
ونـــوه بــأنــه خـــال الـــطـــران، الســيــمــا بن 
الـــجـــبـــال، ال يــمــكــن مــاحــظــة جــمــالــيــات 
الطبيعة، ألن الركيز يكون عى خطة 
الطران املوضوعة، فا يمكن التشتت 
بــفــعــل أي عــــوامــــل خـــارجـــيـــة، مــــن أجـــل 

الحفاظ عى السامة. 

يستكمل تدريباته ليشارك ضمن مشروع لـ »إكسبو دبي 2020«

دبي نجحت في تطوير معايير السالمة، إذ يحمل 
الطائر البشري مظلتين: األساسية، واالحتياطية.

الطيران بهذا الشكل شعور جميل ال يوصف، إذ 
يحس المرء بحرية، وكأنه يرقص في الهواء.

الشحي أكد أن هذه النوع من الرياضات يتطلب التدريب خطوة بخطوة. ■ من المصدر

أكاديمية طيران 
في دبي 

اعتبر أحمد الشحي أن 
اختياره ليكون ضمن 

مشروع الطائر البشري، 
من قبل سمّو الشيخ 

حمدان بن محمد بن راشد 
آل مكتوم، ولي عهد 

دبي، للمشاركة في 
»إكسبو دبي 2020« 

هو فخر له لتمثيل الدولة 
في هذا المعرض 

العالمي.
وأكد أن الحدث نقطة 

االنطالق التي يتمنى من 
بعدها أن يمثل اإلمارات 

في محافل عالمية. 
وأعرب عن طموحه إلى 

تأسيس أول أكاديمية 
خاصة بالطيران البشري 

في العالم، ويكون 
 
ً
مقرها اإلمارات، وتحديدا

دبي.

غالف الكتاب. ■ من المصدر

تصوير: أشوك فيرما

ق نحو حلم 
ّ
أحمد الشحي يحل

أول »طائر بشري إماراتي«
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شـــــــــــــــــــــــــارك 50 شـــــــــــــــابـــــــــــــــاً مـــــــــــــــن اإلمـــــــــــــــــــــــــــــارات 
ومــــخــــتــــلــــف الـــــــــــدول الــــعــــربــــيــــة يف دورة 
ـــــة مــــتــــخــــصــــصــــة عــــــــر االتـــــــصـــــــال  ـــيـ ـــــبـــ ــــدريـ تــ
املـــــــــــــــــــريئ لـــــــخـــــــريـــــــجـــــــي بـــــــــرنـــــــــامـــــــــج فــــــــرســــــــان 
الـــــــــتـــــــــســـــــــامـــــــــح، الــــــــــتــــــــــي نــــــظــــــمــــــتــــــهــــــا وزارة 
الــــــــتــــــــســــــــامــــــــح والــــــــــتــــــــــعــــــــــايــــــــــش، أول مــــن 
أمــــــس، بـــالـــتـــعـــاون مــــع »فـــيـــس بــــوك« 
و»إنـــســـتـــغـــرام« لــلــخــريــجــن؛ لــيــكــونــوا 
ســـــــــــــفـــــــــــــراء لـــــــلـــــــتـــــــســـــــامـــــــح عـــــــــــــى مــــــنــــــصــــــات 

التواصل االجتماعي.
ركــزت الـــدورة عــى تعزيز أفضل 
املــــــــمــــــــارســــــــات يف اســــــــتــــــــخــــــــدام مــــنــــصــــات 
ــــر قــــيــــم  ـــنــــــشــ الـــــــــتـــــــــواصـــــــــل االجــــــــتــــــــمــــــــاعــــــــي لـــ
ومــــــــفــــــــاهــــــــيــــــــم الــــــــتــــــــســــــــامــــــــح والـــــــتـــــــعـــــــايـــــــش 
واألخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوة اإلنــــــــــــــســــــــــــــانــــــــــــــيــــــــــــــة، وكـــــــيـــــــفـــــــيـــــــة 
االســـــــتـــــــفـــــــادة مـــــــن مـــــنـــــصـــــات الـــــتـــــواصـــــل 
االجــــــــتــــــــمــــــــاعــــــــي لـــــــتـــــــعـــــــزيـــــــز الــــــــــرســــــــــائــــــــــل يف 
املــــــــــجــــــــــتــــــــــمــــــــــعــــــــــات، وإتـــــــــــــــــقـــــــــــــــــان األدوات 
واملـــمـــيـــزات املـــوجـــودة لـــدى كـــل منصة 
مــــن مـــنـــصـــات الــــتــــواصــــل االجـــتـــمـــاعـــي، 
ــــلــــــم أفـــــــضـــــــل املــــــــمــــــــارســــــــات لـــــــزيـــــــادة  ــــعــ وتــ
تـــــــــــــــواجـــــــــــــــدهـــــــــــــــم عـــــــــــــــــى هـــــــــــــــــــــــذه املــــــــــنــــــــــصــــــــــات 
االجـــتـــمـــاعـــيـــة، ومــــمــــارســــات الـــســـامـــة 
لـــــلـــــحـــــفـــــاظ عـــــــــى حــــــمــــــايــــــة حــــســــابــــاتــــهــــم 

الشخصية.
وقال الشيخ نهيان بن مبارك آل 
نـــهـــيـــان، وزيـــــر الـــتـــســـامـــح والـــتـــعـــايـــش، 
إن »رســــــالــــــة الــــــــــــوزارة تـــــرّكـــــز عـــــى دعــــم 
قـــيـــم الـــتـــعـــايـــش والــــتــــســــامــــح واألخــــــــوة 
ــــتـــــعـــــصـــــب  اإلنـــــــــســـــــــانـــــــــيـــــــــة، ومـــــــــواجـــــــــهـــــــــة الـ
والــــــتــــــطــــــرف بـــــأشـــــكـــــالـــــه كـــــــافـــــــة، مـــحـــلـــيـــاً 

ــــاً، لـــــذا تـــعـــمـــل دائـــمـــاً  ــيــ ــ وإقـــلـــيـــمـــيـــاً ودولــ
عى االستفادة من إمكانات منصات 
التواصل االجتماعي يف تعزيز القيم 
اإلنــســانــيــة الـــراقـــيـــة، ويف الــقــلــب منها 

التسامح والتعايش«.
وأضاف أن »الوزارة تحرص عى 
تــنــظــيــم دورات مــتــخــصــصــة بــالــتــعــاون 

مــــع تـــلـــك املــــنــــصــــات، لـــتـــأهـــيـــل الــشــبــاب 
ــــفــــــراء  ــــيـــــكـــــونـــــوا مـــــؤثـــــريـــــن وســ الـــــعـــــربـــــي لـ
التسامح عر هــذه املــواقــع، والتعبري 
عن آرائهم وأفكارهم حول التعايش 
واألخـــوة اإلنــســانــيــة واحـــرام اآلخــريــن 
وتقّبل االخــتــاف، وغــريهــا مــن القيم 
ــــبــــــشــــــر عـــى  اإلنــــــســــــانــــــيــــــة الـــــــتـــــــي تـــــحـــــفـــــز الــ

الـــــــــــــــتـــــــــــــــعـــــــــــــــاون، ومــــــــــــــواجــــــــــــــهــــــــــــــة الـــــــــتـــــــــطـــــــــرف 
والتعصب بصوره كافة«.

وأشـــــــــــــــــــــــــــــرف عـــــــــــــــى الـــــــــــــــــــــــــــــــــدورة مــــــــديــــــــر 
ــــيـــــس  الـــــــشـــــــريـــــــك االســــــــراتــــــــيــــــــجــــــــي يف »فـ
بــــــــــــــوك« مـــــــــــون بــــــــــــــاز، ومـــــــــديـــــــــر الـــــشـــــريـــــك 
االســـراتـــيـــجـــي يف »إنـــســـتـــغـــرام« ســامــر 
جـــمـــال، ومـــديـــر ســيــاســة الـــســـامـــة يف 

ــيــــلــــفــــيــــا مــــســــلــــقــــاين،  ــيـــــــس بـــــــــــــوك« ســ ــ ــ »فـ
ومــــــــــــــــــــــديــــــــــــــــــــــرة بـــــــــــــــــــرامـــــــــــــــــــج الـــــــــــــســـــــــــــيـــــــــــــاســـــــــــــة يف 
»إنستغرام« كريا وونغ أوكونور، إىل 
ــــــب خــــــــــــراء مــــــــن وزارة الــــتــــســــامــــح  ــــانـ ــ جـ

والتعايش.
ــــار الــشــيــخ نــهــيــان بـــن مــبــارك  وأشــ
إىل أن »تنظيم الــوزارة لهذه النوعية 
ــــيـــــزة  ــــمـ مــــــــــن الـــــــــــــــــــــــــدورات قـــــــــــــدم فــــــــــرصــــــــــاً مـ
ــــــاب  ــبـ ــ ــ ــــــشـ لـــــــــتـــــــــدريـــــــــب عـــــــــــــــدد كــــــــبــــــــري مـــــــــــن الـ
الــعــربــي مـــن مــخــتــلــف الــــدول الــعــربــيــة 
الــشــقــيــقــة عــى كــيــفــيــة االســتــفــادة من 
إمــكــانــات وقـــــدرات مــنــصــات الــتــواصــل 
االجــــتــــمــــاعــــي، إليــــصــــال رســـالـــتـــهـــم إىل 
ــــتـــــهـــــدف، ومــــــــا يــتــطــلــبــه  الــــجــــمــــهــــور املـــــسـ
ذلك من قدرات إبداعية يف ما يتعلق 
بطبيعة الرسالة وأسلوب صياغتها، 
ــــنـــــه مـــــــــن جـــــــــوانـــــــــب تـــتـــعـــلـــق  ــــتـــــضـــــمـ ومــــــــــــا تـ
بـــاملـــعـــلـــومـــات واإلبـــــــــداع وفــــقــــاً لــطــبــيــعــة 

كل منصة«.
وأكــــــــــــــد أن مـــــــشـــــــاركـــــــة خــــــــــــــراء مـــن 
»فــــــــــيــــــــــس بـــــــــــــــــــوك« و»انــــــــــــســــــــــــتــــــــــــغــــــــــــرام« يف 
تدريب الشباب أسهم يف تقديم رؤية 
واضــــــحــــــة لــــلــــشــــبــــاب حــــــــول اإلمـــــكـــــانـــــات 
املـــــــتـــــــوافـــــــرة عـــــــى مـــــنـــــصـــــات الــــــتــــــواصــــــل، 
وكيفية التعامل معها بصورة تحقق 
األهــداف املــرجــوة، لنشر وتعزيز قيم 

التسامح واألخوة اإلنسانية.
وأوضح أن التوجه إىل الشباب، 
خــاصــة فــرســان الــتــســامــح يف مختلف 
الـــــــــــدول الــــعــــربــــيــــة، يـــــركـــــز عــــــى تـــقـــديـــم 
الـــــــــــدعـــــــــــم الـــــــتـــــــقـــــــنـــــــي ملـــــــــــواقـــــــــــع الــــــــتــــــــواصــــــــل 

االجــــــــــتــــــــــمــــــــــاعــــــــــي، إضــــــــــــافــــــــــــة إىل الــــــــدعــــــــم 
املـــــعـــــلـــــومـــــايت املــــتــــعــــلــــق بــــقــــيــــم وأهـــــــــــداف 
الـــــــــــتـــــــــــســـــــــــامـــــــــــح  وزارة  ومــــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــادرات 
والــتــعــايــش، بما يمكننا مــن تحصن 
األجـــــــــــــيـــــــــــــال الــــــــــجــــــــــديــــــــــدة ضــــــــــــد الـــــــتـــــــطـــــــرف 
والتعصب والكراهية، ودعم قيمهم 
اإلنــســانــيــة واملــجــتــمــعــيــة األصــيــلــة التي 
تــــــــــدعــــــــــو إىل الــــــــتــــــــســــــــامــــــــح والـــــــتـــــــعـــــــايـــــــش 

واحرام اآلخر وقبول االختاف«.
ولـــــفـــــت إىل أن الــــــــــــــوزارة ســــبــــق أن 
قــدمــت دورات مــمــاثــلــة بــالــتــعــاون مع 
»مـــؤســـســـة تـــويـــر« لــتــحــقــيــق األهـــــداف 
والـــــنـــــجـــــاحـــــات املـــــــرجـــــــوة عــــــى مـــســـتـــوى 
ــــــة، وهـــــــــــو مـــــــــا شـــجـــع  ــيـ ــ ــ ــــربـ ــ ــــعـ ــ األقــــــــــطــــــــــار الـ
الـــــــــــــــــــــــــــــوزارة عـــــــــــى تـــــــــــكـــــــــــرار الــــــــتــــــــجــــــــربــــــــة مــــع 
مــنــصــات أخــــرى. وثــمــن الــشــيــخ نهيان 
بــــن مــــبــــارك اهـــتـــمـــام الـــشـــبـــاب الـــعـــربـــي 
باملشاركة يف برنامج فرسان التسامح 
لــلــحــصــول عـــى مــحــتــوى مـــعـــريف جــيــد 
حـــول الــتــســامــح واألخـــــوة اإلنــســانــيــة، 
وما يتعلق بهما من الجوانب كافة، 
ــــافـــــة إىل اســـتـــفـــادتـــهـــم مـــــن خـــــرات  إضـ
مواقع التواصل االجتماعي، متمنياً 
لــــــــهــــــــم الـــــــتـــــــمـــــــكـــــــن مـــــــــــن تــــــــقــــــــديــــــــم رســــــــالــــــــة 
ملهمة ألقرانهم من الشباب وجميع 
فــئــات املــجــتــمــع مــحــلــيــاً وعــربــيــاً وعــاملــيــاً 
ــــاد  حــــــول الـــتـــعـــايـــش والــــتــــســــامــــح. وأشــ
بــالــجــديــة الــتــي أبـــداهـــا الــشــبــاب خــال 
الــــــدورة ورغــبــتــهــم يف تــنــمــيــة قــدراتــهــم 

التقنية واملعلوماتية.
أبوظبي ■ اإلمارات اليوم

 يتدربون على نشر 
ً
 عربيا

ً
شابا

التسامح عبر منصات التواصل
 على االستفادة من إمكانات منصات التواصل االجتماعي في 

ً
»نعمل دائما

تعزيز القيم اإلنسانية الراقية، وفي القلب منها التسامح والتعايش«.

لتحصين األجيال الجديدة ضد التعصب والكراهية

تنطلق غــداً فعاليات ملتقى القصة 
والــــــــــروايــــــــــة االفـــــــــــــــرايض الـــــــــــذي يـــنـــظـــمـــه 
اتـــــحـــــاد كــــتــــاب وأدبـــــــــــاء اإلمــــــــــــارات عــى 
مــدار يومن، ملناقشة قضايا حيوية 
يف مجال القصة والرواية بمشاركة 
عـــدد مــن األدبـــــاء واملــخــتــصــن، تحت 
عــــــــــــنــــــــــــوان »مـــــــــــــــا لــــــــــــم يـــــــقـــــــلـــــــه الــــــــــــــــــــــــــراوي«، 
وتحمل الدورة اسم األديبة الراحلة 

مريم جمعة فرج.
وأكــــــــــد األمــــــــــن الــــــعــــــام لـــــاتـــــحـــــاد، 
الــــــــــدكــــــــــتــــــــــور مــــــحــــــمــــــد بـــــــــــن جــــــــــــــــــرش، أن 
ــــة االفــــــرايض  مــلــتــقــى الـــقـــصـــة والــــــروايــ
يــمــثــل رحــلــة ثــقــافــيــة أدبـــيـــة ومــعــرفــيــة 
ينظمها االتــحــاد بهدف إثــراء املشهد 
األدبــــــــي، مــــشــــرياً إىل أن املـــلـــتـــقـــى يــعــد 
إضــــــــــافــــــــــة ملــــــــســــــــرية االتـــــــــــــحـــــــــــــاد، لــــتــــعــــزيــــز 

العطاءات األدبية.
وأوضــــــــــح أن املـــلـــتـــقـــى الـــــــــذي يــــأيت 
بـــعـــنـــوان »مــــا لـــم يــقــلــه الـــــــراوي« يتيح 
فضاءات إبداعية ومساحات حيوية 
للتفاعل، وتبادل الخرات واألفكار 
يف املـــوضـــوعـــات املــخــصــصــة لــلــحــديــث 
طـــــــوال فــــــرة انـــــعـــــقـــــاده، بــــهــــدف إثــــــراء 
املــشــهــد الــثــقــايف واألدبـــــي يف الـــدولـــة، 
وتـــــــــســـــــــلـــــــــيـــــــــط الــــــــــــــــضــــــــــــــــوء عــــــــــــــــى الـــــــقـــــــصـــــــة 

والرواية كجنسن أدبين.

وأوضـــــح بـــن جـــرش أن الــجــلــســة 
األوىل من امللتقى خصصت للحديث 
ــــريـــــم جــمــعــة  عــــــن األديــــــبــــــة الـــــراحـــــلـــــة مـ
فــــرج، ويـــشـــارك يف الــنــقــاش كـــل من 
الكّتاب: إبراهيم مبارك وعبدالرضا 

الـــــــســـــــجـــــــواين والـــــــــدكـــــــــتـــــــــورة أمــــــيــــــنــــــة بـــن 
ذيبان، وتديرها نجيبه الرفاعي.

أمــــــــــــــــا الـــــــجـــــــلـــــــســـــــة الــــــــثــــــــانــــــــيــــــــة فــــــتــــــأيت 
ــــنـــــاقـــــد«، ويــــشــــارك  بــــعــــنــــوان »مـــــــوت الـ
بها كل من محمد العباس ومحمد 
حسن املــرزوقــي، وتــديــرهــا الــدكــتــورة 
مــريــم الــهــاشــمــي. وســيــخــتــتــم امللتقى 
بجلسة تحت عنوان »كان يا ما كان 
الـــحـــكـــايـــة« بـــمـــشـــاركـــة مـــجـــمـــوعـــة مــن 
ــــفـــــراء  الـــــكـــــاتـــــبـــــات الـــــــشـــــــابـــــــات، وهـــــــــن عـ
ــــنــــــى  مـــــــحـــــــمـــــــود ومــــــــــريــــــــــم الـــــــرمـــــــيـــــــثـــــــي ومــ

الحمودي.
وتعمل اللجنة التنظيمية التي 

تــشــرف عــى بــرنــامــج املــلــتــقــى، وتضم 
الــــدكــــتــــور مـــحـــمـــد بــــن جـــــرش رئـــيـــســـاً، 
ــــالـــــحـــــة عـــبـــيـــد،  وعـــــضـــــويـــــة كـــــــل مـــــــن صـ
ولـــــــــــــــــــــولـــــــــــــــــــــوة املــــــــــــــــــنــــــــــــــــــصــــــــــــــــــوري، وســــــــــــامــــــــــــح 
كـــعـــوش، عـــى اســتــكــمــال الــلــمــســات 
الــنــهــائــيــة وانـــتـــظـــام الـــرنـــامـــج لــيــحــقــق 
ــــيـــــه االتـــــحـــــاد  أهـــــــدافـــــــه، ومـــــــا يـــتـــطـــلـــع إلـ
لــيــمــثــل ســــاحــــة ثـــقـــافـــيـــة أدبــــيــــة نــوعــيــة 
لكل املشاركن والحضور، ويتاقى 
مع غايات االتحاد يف تسليط الضوء 
عــــــــى عــــــــــدد مــــــــن املــــــــوضــــــــوعــــــــات املــــهــــمــــة 

وتناولها.
الشارقة ■ اإلمارات اليوم

ملتقى القصة والرواية االفتراضي 
يحتفي بمريم جمعة فرج

»الدورة« نظمت بالتعاون مع »فيس بوك« و»إنستغرام«. ■وام
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أكـــــــــــد مــــــــشــــــــاركــــــــون يف نــــــــــــــدوة »الـــــشـــــعـــــر 
واإلبــــــــــــــــــــــــــــــــداع يف زمــــــــــــــــن كــــــــــــــــــورونــــــــــــــــــا«، أن 
الـــعـــرض الـــرقـــمـــي لـــلـــقـــاءات الــشــعــريــة 
والـــفـــنـــيـــة ال يــمــكــن أن يــــعــــّوض الــلــقــاء 
املباشر بن الشعر وعشاقه واملسرح 
ــــيـــــهـــــا،  ــــبـ وجــــــــمــــــــهــــــــوره والــــــســــــيــــــنــــــمــــــا ومـــــحـ
والــــــلــــــوحــــــة وتــــــأثــــــريهــــــا املـــــبـــــاشـــــر يف زوار 

املعارض الفنية.
جـــــاء ذلـــــك ضـــمـــن وقــــائــــع الــــنــــدوة 
الــنــقــديــة والـــفـــكـــريـــة الـــتـــي نــظــمــتــهــا دار 
الــــشــــعــــر بــــتــــطــــوان يف شــــمــــال املــــغــــرب، 
والتي أقيمت عن بعد، وشارك فيها 
رئـــــــــــيـــــــــــس املـــــــــــــركـــــــــــــز الــــــــــــــــــــــــدويل لـــــــــــــدراســـــــــــــات 
الفرجة الدكتور خالد أمن، والناقد 
شــــــــرف الــــــديــــــن مــــــاجــــــدولــــــن، والــــخــــبــــري 

السينمايئ املغربي أحمد حسني.
واعتر خالد أمن أنه »ال مسرح 
دون لــــقــــاء بـــــن مـــــؤديـــــن وجــــمــــهــــور«، 
واصفاً جائحة كورونا التي اضطرت 
ــــقـــــاء ســـتـــائـــرهـــا مــغــلــقــة  املــــــســــــارح إىل إبـ
بـــــــــــــــــــــ»عــــــــــــــــــــدو املـــــــــــــــــســـــــــــــــــرح بــــــــــــوصــــــــــــفــــــــــــه مــــــــــــاذ 

التاقي«.
وأضــــــــــــاف عــــــن مــــنــــصــــات »املـــــســـــرح 
الــــــــــــرقــــــــــــمــــــــــــي« أنـــــــــــهـــــــــــا »حـــــــــــــالـــــــــــــة اســـــــتـــــــثـــــــنـــــــاء 
مــســتــحــبــة ومـــرغـــوب فــيــهــا«، لــكــنــهــا ال 
يــمــكــن أن تــصــري قـــاعـــدة يف مــرحــلــة ما 
بــعــد كــــورونــــا »ألن عـــــادة الــــذهــــاب إىل 
املسرح يف وطننا العربي تظل ضرورة 

ملحة أكرث من أي وقت مىض«.

ــــتــــــه، اســــــتــــــعــــــرض أحــــمــــد  ــــهــ مــــــــن جــ
حسني آثار وباء كورونا عى السينما 
بــــــــــــعــــــــــــد إغــــــــــــــــــــــــــــاق الـــــــــــــــقـــــــــــــــاعـــــــــــــــات وإلــــــــــــــغــــــــــــــاء 
املــــــهــــــرجــــــانــــــات، مــــــشــــــرياً إىل أنـــــهـــــا أزمــــــة 
ــــقـــــطـــــاع الــــســــيــــنــــمــــايئ يف  قــــاســــيــــة عــــــى الـ
الــــــــعــــــــالــــــــم، إذ بـــــــاتـــــــت تـــــشـــــكـــــل تــــــهــــــديــــــداً 

حقيقياً لصناعة السينما.
وأضــــــــــــــــــــــــاف »انـــــــــــتـــــــــــشـــــــــــرت املـــــــنـــــــصـــــــات 
ــــكــــــروين لــــأفــــام،  الـــرقـــمـــيـــة لـــلـــبـــث اإللــ
والــتــي حققت أربــاحــاً طــائــلــة، خاصة 
عى منصة نتفليكس، وحن حققت 
بــــــــعــــــــض األفـــــــــــــــــــــام مــــــــــشــــــــــاهــــــــــدات كــــــبــــــرية 

جداً«. 
تطوان ■ اإلمارات اليوم

دار الشعر بتطوان تستضيف 
»اإلبداع في زمن كورونا«

خالد أمين: ال مسرح دون لقاء 
بين مؤدين وجمهور.■من المصدر

محمد بن جرش: 

»)ما لم يقله الراوي( 
يتيح فضاءات إبداعية 

ومساحات حيوية 
للتفاعل، وتبادل الخبرات 

واألفكار«.

لولوة المنصوري. ■ من المصدر

نهيان بن مبارك:

مواجهة الصور السلبية
أشاد الشباب العربي بدور 

وزارة التسامح والتعايش في 
احتضانهم والحرص على تقديم 

كل وسائل الدعم لهم لكي 

يتمكنوا من أن يكونوا سفراء 
للتسامح والتعايش واألخوة 
اإلنسانية، وليقدموا صورة 
إيجابية للعالم حول إبداعات 

وقناعات الشباب العربي في 
مواجهة الصور السلبية 

المتعلقة بالتطرف والعنف 
والكراهية.

صالحة عبيد. ■ من المصدر
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عرض: عبداهلل القمزي 

مـــــن املــــفــــاجــــئ عـــــــودة الــــنــــاقــــد الـــســـابـــق 
واملــــــخــــــرج األمــــــــــريك رود لــــــــــوري، إىل 
الـــــســـــيـــــنـــــمـــــا بــــــعــــــد عــــــقــــــد مـــــــــن الـــــغـــــيـــــاب 
 Straw تقريباً، إذ كان آخر فيلم له
شــــبــــه  لـــــــــــــــــــوري   .2011 عــــــــــــــــام   Dogs
مــتــخــصــص يف األفــــام الــســيــاســيــة أو 
الـــبـــولـــيـــســـيـــة بــنــكــهــة ســـيـــاســـيـــة، ومـــن 
أشهر أفامه Deterrence »ردع« 
 The 1999 وأفـــــضـــــلـــــهـــــا حـــــتـــــى اآلن
عــــــــام  »املــــــــــــنــــــــــــافــــــــــــس«   Contender
 The Outpost 2000. هذا الفيلم
»الـــــقـــــاعـــــدة األمـــــامـــــيـــــة« املـــقـــتـــبـــس مــن 
ــــيــــــة وردت يف كــــــتــــــاب  ــــقــ ــيــ ــ ــــقــ قــــــــصــــــــة حــ
بــــــالــــــعــــــنــــــوان نـــــفـــــســـــه لـــــجـــــيـــــك تـــــــابـــــــر هـــو 
الـــــــــثـــــــــاين بــــــعــــــد »إكــــــــســــــــراكــــــــشــــــــن« هــــــذا 
الــــــعــــــام يـــســـتـــحـــق تــــجــــربــــة ســـيـــنـــمـــائـــيـــة 
حــــتــــى لـــــو كــــانــــت مــــنــــزلــــيــــة، خـــصـــوصـــاً 
بـــســـبـــب مــــشــــاهــــد األكــــــشــــــن الـــحـــرفـــيـــة 
الـــتـــي تــــدور يف ســـيـــاق حــــرب. بعكس 
»مـــــلـــــك ســــتــــيــــن آيـــــــانـــــــد« و»يـــــــــو شــــود 
هاف ليفت« اللذين لن يضيفا شيئاً 

لو عرضا سينمائياً. 
يـــــغـــــمـــــس الـــــفـــــيـــــلـــــم املـــــــشـــــــاهـــــــد يف 
الــتــجــربــة كـــأفـــام أخــــرى ذات طــابــع 
عسكري، مثل »باك هوك داون« 
 Saving2002 لــــريــــديل ســــكــــوت و
ــــفــــــن  ــــيــ ــــتــ لــــــســ  ،Private Ryan
سبيلبرغ، أوبكلمات أخرى يلقي 

املشاهد يف قلب املعركة. 

قساوة المنطقة 
تـــتـــكـــرر لـــقـــطـــة يف الـــفـــيـــلـــم نــــــرى فــيــهــا 
طـــبـــيـــعـــة املــــنــــطــــقــــة الــــجــــبــــلــــيــــة الـــــوعـــــرة 
املــــــحــــــيــــــطــــــة بــــــــالــــــــقــــــــاعــــــــدة الـــــعـــــســـــكـــــريـــــة 

كــيــتــنــغ يف كــامــديــش بــأفــغــانــســتــان، 
حيث تقع أحداث الفيلم، ويمهد 
لـــــــــــــــــوري مــــــــــن خـــــــالـــــــهـــــــا ملــــــــــا ســــــيــــــمــــــر بــــه 
الـــــــــــجـــــــــــنـــــــــــود مــــــــــــــن مــــــــــتــــــــــاعــــــــــب يــــــــومــــــــيــــــــة، 

خصوصاً بسبب جغرافية املكان. 
ــــلـــــقـــــطـــــة االفـــــتـــــتـــــاحـــــيـــــة لـــلـــفـــيـــلـــم  الـ
لـــــــــــلـــــــــــمـــــــــــصـــــــــــور اإليـــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــايل لــــــــــــوريــــــــــــنــــــــــــزو 
ســيــنــاتــوري، هـــي األكــــر تــعــبــراً عن 
قـــســـاوة تــضــاريــس املــنــطــقــة، وكــيــف 
أن تلك الــقــاعــدة الــتــي يــدور حولها 
الـــفـــيـــلـــم كــــانــــت يف أســــــــوأ مـــــوقـــــع: يف 
مــــــركــــــز واد عـــــمـــــيـــــق. يــــعــــطــــي املـــــوقـــــع 
ــــيـــــزة لــــلــــعــــدو - مـــلـــيـــشـــيـــات  الــــســــيــــئ مـ
حركة »طالبان« التي تسيطر عىل 
أجـــــــــــــــــــزاء مــــــــــن أفـــــــغـــــــانـــــــســـــــتـــــــان - وهـــــــي 
قـــــــــــدرتـــــــــــهـــــــــــم عــــــــــــــىل االخــــــــــــتــــــــــــبــــــــــــاء خـــــلـــــف 
الــــــــــصــــــــــخــــــــــور املـــــــــطـــــــــلـــــــــة مــــــــــبــــــــــاشــــــــــرة عـــــىل 
القاعدة، وبالتايل إطاق النار عىل 

الجنود أسفلهم بكل سهولة. 
ســبــب اخـــتـــيـــار املـــوقـــع قـــربـــه مــن 
الــــــــــــــحــــــــــــــدود الــــــــبــــــــاكــــــــســــــــتــــــــانــــــــيــــــــة، حــــيــــث 
ـــــن هــــــــــنــــــــــاك مــــــجــــــتــــــمــــــع أفــــــــغــــــــاين  ـــكــ ــ ــــــســ يـ
يحاول الجنود األمركيون تكوين 
عــــاقــــات صــــداقــــة وثــــقــــة مــــع أعـــيـــانـــه 
وأفــــــــــــــــــــــــــــراده، لـــــــكـــــــن تـــــــلـــــــك الـــــــعـــــــاقـــــــات 
ســـــرعـــــان مـــــا شــــابــــهــــا شــــعــــور بـــالـــغـــدر 
والــــخــــيــــانــــة مـــــن الــــجــــانــــب األفـــــغـــــاين، 
الـــــــذي ال يـــمـــيـــز بـــســـهـــولـــة بــــن عــــدوه 
وحـــــلـــــيـــــفـــــه، فــــــــــأي جـــــريـــــمـــــة يــــرتــــكــــبــــهــــا 
أفـــــــــــــراد »طـــــــالـــــــبـــــــان«، يــــتــــهــــم األعــــــيــــــان 

الجنود األمركين بها.

الساعة األولى
يتبنى لــوري وكاتبا السيناريو بول 
تامايس وإريك جون )كتبا فيلم ذا 
ــاً تـــــجـــــزيـــــئـــــيـــــاً  ــ ــ ــــجـ ــ ــــهـ ــ ــنـ ــ ــ فـــــــــايـــــــــر 2010( مـ

لـــلـــســـاعـــة األوىل مــــن الـــفـــيـــلـــم، هـــذه 
الـــســـاعـــة مــعــظــمــهــا عــــن الـــجـــنـــود يف 
كــــامــــديــــش، وهــــــم يــــعــــانــــون فـــواجـــع 

تتطلب إبراز قادة جدد.
مـــــــــــــن ســـــــــــمـــــــــــات هــــــــــــــــــذه الــــــــســــــــاعــــــــة 
حـــوارات روتينية تقطعها مشاهد 
تــــــــبــــــــادل إطـــــــــــــاق نـــــــــــــار، ثــــــــم تــــســــتــــأنــــف 
الحوارات بشكل متداخل. الجنود 
هـــــم مــــتــــقــــاربــــون يف الــــســــن وجــــــــاءوا 
مـــن الــخــلــفــيــة نــفــســهــا، وجميعهم 
يـــــــمـــــــرون بـــــشـــــعـــــور يــــــتــــــنــــــاوب عـــلـــيـــهـــم 
جــــــــمــــــــيــــــــعــــــــاً، وهــــــــــــــــو مــــــــلــــــــل شــــــــــديــــــــــد يف 
قــــاعــــدة عـــســـكـــريـــة بـــعـــيـــدة جـــــــداً عــن 
الحضارة، ممزوج برعب دائم من 
هــــــــــجــــــــــوم وشــــــــــيــــــــــك قــــــــــــد يــــــــقــــــــع يف أي 

لحظة. 
وهــــذا مـــا يــنــجــح لــــوري يف نقله 
إىل املشاهد الذي يفاجأ برصاصات 
طـــائـــشـــة وســـــط حـــــــــوارات، مــــا يــعــزز 
شـــــــــــعـــــــــــوراً عـــــــــامـــــــــاً بــــــــعــــــــدم االرتـــــــــــيـــــــــــاح، 
وشــفــقــة عـــىل شــخــصــيــات مــعــّرضــة 

للموت يف ملح البصر. 
تـــــــرز وســـــــط الــــــــحــــــــوارات وجــــــوه 
ــــيـــــزهـــــا رغــــــــــم أن بـــعـــضـــهـــا  بــــــالــــــكــــــاد نـــــمـ
ــــامـــــن  ــــنـــــجـ لــــــــنــــــــجــــــــوم، مـــــــثـــــــل املــــــــــــــــــــازم بـ
كــيــتــنــغ )أورالنـــــــــدو بــــلــــوم(، الــرقــيــب 
كــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــنــــــــــــت رومــــــــــــــــــيــــــــــــــــــشــــــــــــــــــا )ســــــــــــــــكــــــــــــــــوت 
ــــر  ــ ــــارتـ ــ ــــــل كـ ــــكـ ــ ــــايـ ــ إيــــــــــســــــــــتــــــــــوود(، تــــــــــــاي مـ
)كـــيـــلـــب النــــــدري جــــونــــز(، والــنــقــيــب 
روبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرت يـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــســـــــــــكـــــــــــاس )مـــــــــــايـــــــــــلـــــــــــو 

غيبسون(.
أداء الــجــمــيــع يف »آوتــبــوســت« 
أفـــضـــل مـــن عـــــادي بــالــنــســبــة ألفـــام 
هـــــذا الــــنــــوع، وهــــــذه مــــن نـــقـــاط قـــوة 
لـــــــــــــــــــــوري. فـــــــهـــــــو يـــــــــريـــــــــد مـــــــــــن املــــــشــــــاهــــــد 
ــــنــــــدي هـــــــو رجـــــل  االنــــــتــــــبــــــاه أن كـــــــل جــ

عـــــــــــــــــــــادي، ثـــــــــــم يــــــعــــــطــــــي كـــــــــــل جــــــنــــــدي 
ــــتـــــاجـــــه بـــالـــضـــبـــط  املـــــــوقـــــــف الــــــــــــذي يـــــحـ

ليستخرج منه األداء املطلوب. 
ــــو نـــــظـــــرنـــــا إىل ســــكــــوت  ــ ــــــاً، لـ ــثـ ــ ــ مـ
إيــــــــــســــــــــتــــــــــوود، وهـــــــــــــو ابـــــــــــــن أســـــــــطـــــــــورة 
الـــســـيـــنـــمـــا كـــلـــيـــنـــت إيـــــســـــتـــــوود، فــــإن 

أداءه يـــذكـــر كــــثــــراً بـــــــأداء والـــــــده يف 
ــــــذه  ــــــه أول الــــــســــــبــــــعــــــيــــــنــــــات. هـ ــــابـ ــ ــبـ ــ ــ شـ
لــيــســت مـــصـــادفـــة، لـــــوري يــعــلــم مــا 
يــفــعــلــه. مـــن املــســتــحــيــل أن يــشــاهــد 
شـــخـــص مــتــمــكــن أداء ســـكـــوت وال 
يــــــــــتــــــــــذكــــــــــر أداء والــــــــــــــــــــــــــــــده كـــــــلـــــــيـــــــنـــــــت، 
ــــتـــــي يـــقـــول  خـــــصـــــوصـــــاً يف الــــلــــقــــطــــة الـ
ــــإن  ــــيــــــس الـــــــــــيـــــــــــوم«، فــ ــــا: »ال، لــ ــــهــ ــيــ ــ فــ
ســكــوت يــقــلــد صــــوت والـــــده وحــتــى 
طـــــــريـــــــقـــــــة إلـــــــــــقـــــــــــاء الـــــــــــعـــــــــــبـــــــــــارة، وكـــــــــــأن 
ــــتـــــوود نـــفـــســـه يـــقـــولـــهـــا.  كـــلـــيـــنـــت إيـــــسـ
ــــيــــــســــــت مــــــصــــــادفــــــة أن شـــخـــصـــيـــة  ولــ
ــــنـــــت. الــــــــيء  ــــيـ ــــلـ ســــــكــــــوت اســـــمـــــهـــــا كـ
نــــفــــســــه بـــالـــنـــســـبـــة إىل كــــيــــلــــب جـــونـــز 
الــذي يشع أداءه بريقاً يف النصف 
الثاين من الفيلم، رغم أن مامح 
وجـــــــــــــــهـــــــــــــــه بــــــــــــــالــــــــــــــكــــــــــــــاد تــــــــــظــــــــــهــــــــــر وســــــــــــط 

الكدمات والراب والدخان. 

الساعة الثانية
تتألف الساعة الثانية من الهجوم 
الـــــــــذي تـــــعـــــّرضـــــت لــــــه تــــلــــك الــــقــــاعــــدة 
الـــعـــســـكـــريـــة كـــيـــتـــنـــغ يف الــــثــــالــــث مــن 
أكتوبر 2009، وتلك الواقعة من 
ــــثـــــة الــــتــــي  ــــمـــــات الـــــحـــــديـ ــــهـــــجـ أعــــــنــــــف الـ
حـــــصـــــلـــــت مــــــنــــــذ ضـــــــــربـــــــــات ســــبــــتــــمــــر. 
اخــتــصــرهــا لـــــوري يف ســـاعـــة واحــــدة 
لن تستطيع خالها أن تغفل عن 
الــــــــــشــــــــــاشــــــــــة.  الـــــــقـــــــصـــــــة هــــــــــي أن خــــر 
إغــــــــاق الـــــقـــــاعـــــدة كـــيـــتـــنـــغ وصـــــــل إىل 
مقاتيل »طــالــبــان«، فــقــرروا إرســال 
رســالــة، وهــي الــدفــع بــــ300 مقاتل 
مـــدجـــج بــأســلــحــة رشــــاشــــة وبـــنـــادق 
قـــنـــص. يــمــيــل لـــــوري يف هــــذا الــجــزء 
إىل تـــــــــــــوظـــــــــــــيـــــــــــــف أســـــــــــــــــــلـــــــــــــــــــوب ريـــــــــــــــــــديل 
ســكــوت، وهــو رصــاصــات متطايرة 

وسط صراخ الجنود عىل بعضهم 
بعضاً بأوامر عسكرية. 

لـــــــــــــكـــــــــــــن لــــــــــــــــــــــــــــــــوري ال يـــــــــــضـــــــــــيـــــــــــع يف 
األكــــــــــــــــشــــــــــــــــن، وال يـــــــــنـــــــــى الــــــــجــــــــانــــــــب 
اإلنـــــــــــــــســـــــــــــــاين، وال يـــــــلـــــــجـــــــأ إىل خــــــــدع 
رخيصة لتغطية قصور السيناريو، 
وهـــذه أحــيــانــاً مــن ســقــطــات املــخــرج 
األمــــــــــــــــــــريك بـــــــيـــــــر بـــــــــــــــــرغ. هـــــــــــــذا لــــيــــس 
ــــــذي يـــكـــشـــف كــيــف  الـــفـــيـــلـــم األول الـ
تسببت األخطاء البشرية بفقدان 
أرواح، فمعركة كامديش نتجت 
عـــــــنـــــــهـــــــا قــــــــــــــــــــــــــــرارات انــــــــضــــــــبــــــــاطــــــــيــــــــة ضـــــد 
العسكرين الذين أخفقوا يف دعم 
الـــــــقـــــــاعـــــــدة يف املــــــــقــــــــام األول. وكــــمــــا 
يـــقـــال فـــــإن »األزمـــــــــات تــخــلــق فـــرصـــاً 
واإلخــــــــــــفــــــــــــاقــــــــــــات تـــــــــفـــــــــرض أبـــــــــــــطـــــــــــــاالً«. 
يــرتــقــي الــتــوازن بفيلم لـــوري، فهو 
مــمــســك بــالــعــمــل مـــن الــــوســــط، ال 
يــركــه أبــــداً يــمــيــل بــاتــجــاه الــوطــنــيــة 
الـــــــــــعـــــــــــمـــــــــــيـــــــــــاء، خــــــــــــصــــــــــــوصــــــــــــاً يف ظـــــل 
االنـــــــــــقـــــــــــســـــــــــام الــــــــــســــــــــيــــــــــايس الـــــــشـــــــديـــــــد 
الحاصل يف الواليات املتحدة هذه 
األيـــــــــــــــــــــــــــام، ويف الــــــــــــوقــــــــــــت نـــــــفـــــــســـــــه ال 
يشحنه بالتوبيخ أو الــلــوم لنظام 
عسكري معطل تسبب يف خسارة 
الـــكـــثـــر مــــن األرواح، إنـــمـــا تــركــيــزه 
مــــنــــصــــب عـــــــىل يشء واحــــــــــــــد، وهـــــو 
أولــئــك الــبــشــر املــحــشــوريــن يف تلك 
ــــــب واد  ــلـ ــ ــ املـــــــعـــــــركـــــــة الــــــــواقــــــــعــــــــة يف قـ
مـــحـــاصـــر. انـــتـــهـــت املـــعـــركـــة بــتــدخــل 
ســــــــــــاح الـــــــــجـــــــــو، وكـــــــــــــــان ذلــــــــــــك بــــعــــد 
ــــنـــــود أمــــركــــيــــن،  مـــقـــتـــل ثــــمــــانــــيــــة جـ
ــــهـــــم األفــــــغــــــان،  وأربـــــــعـــــــة مــــــن زمـــــائـ
ــــبـــــان« خــســائــر  ــــالـ بـــيـــنـــمـــا تـــكـــبـــدت »طـ
ــــــدد  ــــعـ ــ ــــــف الـ ـــــصـ فــــــــــادحــــــــــة وفــــــــــقــــــــــدت نــ

الذي أرسلته. 

يغمس الفيلم المشاهد في التجربة كأفالم أخرى ذات طابع 
عسكري، أو بكلمات أخرى يلقي المشاهد في قلب المعركة. 

يرتقي التوازن بفيلم لوري، فهو ممسك بالعمل من الوسط،              
 يميل باتجاه الوطنية العمياء.

ً
ال يتركه أبدا

أول فيلم للمخرج رود لوري بعد عقد من الغياب

»ذا آوتبوست«.. توازن مطلق 
بين المعارك والجانب اإلنساني

التقييم

 ÂÂÂÂ
ليس مصادفة

معركة قاعدة كيتنغ 
هي األولى منذ 50 

، التي ُمنحت بسببها 
ً
عاما

ميدالية الشجاعة إلى 
جنديين على قيد الحياة، 

هما: كلينت روميشا 
وتاي مايكل كارتر. 

يذكر أن الفيلم طرح خالل 
إجازة يوم االستقالل 

األميركي، الذي صادف 
الرابع من يوليو الجاري، 
وحتى تاريخ طرحه ليس 

مصادفة.

أكتوبر 2009 تاريخ 
الهجوم الذي تعّرضت له 
قاعدة كيتنغ، وتدور 
حوله الساعة الثانية من 
الفيلم.
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رحــــــــــلــــــــــت، أول مــــــــــن أمــــــــــــــــس، املــــنــــتــــجــــة 
الفلسطينية وكاتبة السيناريو، مي 
ــــمـــــة  ــــالـــــعـــــاصـ مــــــــســــــــحــــــــال، يف مــــــنــــــزلــــــهــــــا بـ
ــــبــــــب جــــلــــطــــة  املــــــــصــــــــريــــــــة الـــــــــقـــــــــاهـــــــــرة، بــــــســ

مفاجئة.
وقـــــــــــدمـــــــــــت الــــــــــراحــــــــــلــــــــــة عـــــــــــــــــــــدداً مــــن 
األعـــــمـــــال املـــتـــمـــيـــزة والــــنــــاجــــحــــة، الـــتـــي 
كان بعضها عالمات يف تاريخ نجوم 
ــــهـــــرة، مــــثــــل هــــاين  انــــطــــلــــقــــوا نــــحــــو الـــــشـ
ــــلــــــي كـــــــريـــــــم ورامـــــــــــــــز جــــــالل  ــــيــ رمـــــــــــــزي ونــ
ومصطفى شعبان ويوسف الشريف 
ومــاجــد املــصــري وحـــال شــيــحــة وعــامــر 
منيب، ولــذا أطلق البعض عــى مي 
مسحال لقب »مكتشفة النجوم«. 

ومن أعمال مي مسحال املميزة 
يف تــــــــــــــاريــــــــــــــخ الـــــــــســـــــــيـــــــــنـــــــــمـــــــــا، مــــــــــــــن حـــــيـــــث 
املوضوع والرؤية الفنية فيلم »ليه يا 
بنفسج« للمخرج رضوان الكاشف، 
وبــــــــــطــــــــــولــــــــــة لـــــــــــــــــويس ونـــــــــــــجـــــــــــــاح املـــــــــوجـــــــــي 
وفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاروق الــــــــــــــفــــــــــــــيــــــــــــــشــــــــــــــاوي، وفــــــــيــــــــلــــــــم 
»رومـــــانـــــتـــــيـــــكـــــا« ملــــــمــــــدوح عـــبـــدالـــعـــلـــيـــم 
ولـــــــويس وعـــــــالء ويل الــــديــــن وشـــريـــف 
مـــنـــر وأشــــــــرف عـــبـــدالـــبـــاقـــي، وإخــــــراج 

زيك فطني عبدالوهاب. 
وأنـــــــــــــتـــــــــــــجـــــــــــــت الـــــــــــــــراحـــــــــــــــلـــــــــــــــة أفــــــــــــــالمــــــــــــــاً 
كـــومـــيـــديـــة كـــانـــت بــمــثــابــة بـــوابـــة عــبــور 
نـــــحـــــو الــــنــــجــــومــــيــــة انـــــطـــــالقـــــة لـــكـــثـــريـــن 
مـــثـــل: »غـــبـــي مــنــه فـــيـــه« الــــذي اشــتــهــر 
من خالله كل من هاين رمزي ونيلي 
كـــــريـــــم، و»أحـــــــــــالم الــــفــــتــــي الــــطــــايــــش« 
الــــــــذي صـــعـــد مـــــن خــــاللــــه رامــــــــز جـــالل 
للبطولة املطلقة، و»سحر العيون« 
الـــذي منح عــامــر منيب وحــال شيحة 

ونيلي كريم بطولة غّرت مسارهم 
الفني. كما قــدمــت الفنان مصطفى 
شعبان يف بطولة فيلم »فتح عينك« 
مع نيلي كريم ويوسف الشريف يف 
فيلم »آخــر الدنيا«، وماجد املصري 
ــــتـــــحـــــي وهــــــــــــاين رمــــــــــــزي يف  مــــــــع أمــــــــــــرة فـ
فــــيــــلــــم »فــــــرقــــــة بـــــنـــــات وبــــــــــــس«، وكــــــان 

آخر أعمالها »برتا بوابة الزمن« عام 
.٢٠١٧

يــشــار إىل أن ابــــن الـــراحـــلـــة املــنــتــج 
راين مسحال، كان قد أعاد النشاط 
لشركة »دانا« التي أسستها والدته، 
وبــــالــــفــــعــــل بـــــــدأ إنــــــتــــــاج فــــيــــلــــم بــــعــــنــــوان 
»3٠ مارس« ليكون عودة من جديد 
لـــشـــركـــة إنــــتــــاج مــــي مــــســــحــــال، ومـــنـــذ 
أيــــــــــــــام بــــــــــــــدأت أســــــــــــــرة الــــــعــــــمــــــل تــــصــــويــــر 
بــعــض املــشــاهــد الــخــارجــيــة، والفيلم 
بــــــــطــــــــولــــــــة ديــــــــــنــــــــــا الـــــــشـــــــربـــــــيـــــــنـــــــي وأحــــــــمــــــــد 
الــفــيــشــاوي وخــالــد الـــصـــاوي وإخـــراج 

أحمد خالد موىس.
القاهرة ■ اإلمارات اليوم

مي مسحال.. منتجة فلسطينية 
 في قلب القاهرة

ً
صنعت نجوما

مليون دوالر حصيلة مزاد 
لـ »كريستيز« في 3 قارات

حـــصـــد مــــــزاد نــظــمــتــه دار »كــريــســتــيــز« 
بصورة متزامنة يف ثالث قارات، أول 
مــــــن أمــــــــــس، 4٢١ مــــلــــيــــون دوالر، يف 
مـــــؤشـــــر إىل الـــــصـــــحـــــة الـــــجـــــيـــــدة لــــســــوق 
األعـــــــــمـــــــــال الـــــفـــــنـــــيـــــة يف الـــــــعـــــــالـــــــم، رغــــــم 

تبعات جائحة »كوفيد-١9«.
وبـــــــــــــــعـــــــــــــــدمـــــــــــــــا اضــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــرت بـــــــســـــــبـــــــب 
فروس »كورونا« املستجد إىل إرجاء 
مــزادات الربيع الــكــرى، التي تشكل 
ــــيــــــة  ــنــ ــ ــــفــ مـــــــــــوســـــــــــم الــــــــــــــــــــــــــــذروة لـــــــــلـــــــــســـــــــوق الــ
ــــديــــــة يف الـــــــنـــــــصـــــــف األول مــــن  ــيــ ــ ــلــ ــ ــــقــ ــتــ ــ الــ
ــــة  ــــقــ ــــريــ ــــعــ الــــــــــــعــــــــــــام، اخــــــــــــتــــــــــــارت الـــــــــــــــــــــدار الــ
استبدال هذا املوعد السنوي بحدث 
يــــــمــــــتــــــد عــــــــــى يـــــــــــــوم واحــــــــــــــــد بــــــنــــــســــــق غــــر 

مسبوق.
وانــطــلــق الــحــدث املــســمــى »وان« 
ببيع سلسلة أعــمــال بـــإدارة مفوضة 
مــــــــــــــــزادات يف هــــــونــــــغ كـــــــونـــــــغ، قـــــبـــــل أن 
تسلم هذه األخرة املهمة إىل مفوض 
آخر يف باريس ثم يف لندن وأخراً يف 

نيويورك.
ويف هـــــــــــــونـــــــــــــغ كـــــــــــــونـــــــــــــغ وبـــــــــــــاريـــــــــــــس 
ولــــــــــنــــــــــدن، دعــــــــــــي بــــــعــــــض هـــــــــــــــواة جـــمـــع 
القطع الفنية إىل املــشــاركــة شخصياً 
ــــــدث  ــــحـ ــ ــــا أقــــــــيــــــــم الـ ــــمــ ــــيــ يف املـــــــــــــــــــــــــــزادات، فــ
بشقه األمريك يف نيويورك من دون 
حــــضــــور، احـــــرتامـــــاً لـــلـــتـــدابـــر الــصــحــيــة 
املــــــعــــــتــــــمــــــدة يف أكــــــــــــر مــــــــــــدن الـــــــــواليـــــــــات 

املتحدة.
وتمكن املتفرجون من املزايدة يف 
مراحل املزاد كافة، رغم أنهم ليسوا 
مـــــــــوجـــــــــوديـــــــــن مــــــــــع مــــــــفــــــــوض الـــــــبـــــــيـــــــع يف 

القاعة عينها. ويف املدن األربع، كان 
متخصصون من »كريستيز« يتلقون 
أيــــــــضــــــــاً مــــــــــزايــــــــــدات عــــــــر الـــــــهـــــــاتـــــــف. كـــمـــا 
أتــــــــــيــــــــــحــــــــــت املـــــــــــــشـــــــــــــاركـــــــــــــة يف املــــــــــــــــــــــــــــزاد عـــــر 

اإلنرتنت.
ويف املــــــــحــــــــصــــــــلــــــــة، بــــــــلــــــــغ إجــــــــمــــــــايل 
مــبــيــعــات األعــــمــــال الــفــنــيــة عــــى مـــدى 
ــــــر مـــــن أربــــــــع ســـــاعـــــات 4٢١ مـــلـــيـــون  أكـ
الــــــــــــــــرســــــــــــــــوم  يـــــــــــشـــــــــــمـــــــــــل  بـــــــــــــمـــــــــــــا  دوالر، 

والعموالت. وتابع املزاد أكر من ٢٠ 
ألف شخص عى منّصات املجموعة 

املختلفة.
ــــمـــــن األعـــــــــــى لـــلـــوحـــة  ــثـ ــ وُســـــــجـــــــل الـ
رســـــــــــمـــــــــــهـــــــــــا الــــــــــــفــــــــــــنــــــــــــان األمـــــــــــــــــــــــــــــــريك روي 
لــيــشــتــنــشــتــايــن يف آخــــر أيـــامـــه بــعــنــوان 
ـــيــــود ويـــــذ جــــويــــوس بـــايـــنـــتـــيـــنـــغ«، إذ  »نـ

بيعت بـ46.٢ مليون دوالر.
نيويورك ■ أ.ف.ب

المزاد تابعه 20 ألف شخص على منّصات المجموعة المختلفة.            
■ أ.ف.ب

مي مسحال توفيت إثر إصابتها بجلطة. ■ أرشيفية

نجالء سليم ■ القاهرة

فــــّجــــر الــــفــــنــــان املـــــصـــــري يــــاســــر جـــــالل، 
مفاجأة مــن العيار الثقيل، أخــراً، 
إذ اعـــــــــــتـــــــــــذر عـــــــــــن بــــــــطــــــــولــــــــة مــــســــلــــســــل 
»ســـــــــــيـــــــــــف الـــــــــــــــلـــــــــــــــه«، الـــــــــــــــــــــذي كـــــــــــــــــان مـــــن 
املـــــفـــــرتض أن يــــجــــّســــد فــــيــــه شــخــصــيــة 
الصحابي الجليل خالد بن الوليد.

وأثـــــــــــــــــــــــارت املـــــــــفـــــــــاجـــــــــأة الــــــــــجــــــــــدل يف 
الـــــــــــــوســـــــــــــط الــــــــــفــــــــــنــــــــــي، مـــــــــــــا دفـــــــــــــــــع بـــــطـــــل 
مسلسل »الفتوة« بالتوضيح، من 
خــالل بــيــان رســمــي صــدر عــن مكتبه 
ــــعـــــــض  ــ اإلعــــــــــــــــــــــــالمــــــــــــــــــــــــي، شــــــــــــــــــــــــرح فــــــــــــيــــــــــــه بـ
األســـــــــبـــــــــاب الـــــــتـــــــي رآهـــــــــــــا الـــــبـــــعـــــض غـــر 
ــيــــاتــــهــــا ســــــراً  مــــقــــنــــعــــة، وتـــــحـــــمـــــل يف طــ

أكر مما ورد يف البيان. 
وقـــــــــال يـــــاســـــر جـــــــــالل: »اعــــــتــــــذرت 
ــــــدور يـــحـــتـــاج إىل  ألنـــنـــي وجــــــدت أن الـ
فرتة طويلة من اإلعداد البدين، قد 
تستمر لشهور، بسبب كم املعارك 
الــــــحــــــربــــــيــــــة الــــــــعــــــــديــــــــدة الـــــــتـــــــي خــــاضــــهــــا 
الصحابي الجليل خالد بن الوليد، 

فـــــــضـــــــالً عـــــــــن الــــــــتــــــــدريــــــــب عـــــــــى ريــــــاضــــــة 
املــــــــبــــــــارزة«، مـــــشـــــراً إىل أنـــــــه وجـــــــد أن 
األمــر صعب للغاية، ويتعذر عليه 
تــــقــــديــــم مــــثــــل هـــــــذا الــــــــــدور يف الــــوقــــت 
الـــحـــايل.  وأضــــاف: »شــخــصــيــة خالد 
بن الوليد مسؤولية كبرة، وأخىش 
ــــــه  ــــــوجـ أال أقـــــــــــــــوم بـــــتـــــقـــــديـــــمـــــهـــــا عـــــــــى الـ
األكــــــــــمــــــــــل، وذلــــــــــــــك عـــــــــى الـــــــــرغـــــــــم مـــن 
ســـــــــعـــــــــاديت بـــــــاملـــــــخـــــــرج املـــــتـــــمـــــيـــــز رؤوف 
عبدالعزيز، واملؤلف إسالم حافظ، 

الذي كتب هذا السيناريو املتميز«.
ــــر جـــــــــالل تــــحــــيــــة إىل  ــــاســ ووّجـــــــــــــه يــ
شـــــــــــــركـــــــــــــة اإلنــــــــــــــــــتــــــــــــــــــاج املــــــــــــــســــــــــــــؤولــــــــــــــة عــــــن 
املـــســـلـــســـل: »أوجــــــــه الـــتـــحـــيـــة لــشــركــة 
ســـــيـــــرجـــــي، واألســـــــــتـــــــــاذ تــــــامــــــر مـــــريس 
ولـــفـــريـــق الـــعـــمـــل، الـــــذي قــــام بــتــوفــر 
جــــــــمــــــــيــــــــع اإلمـــــــــــــكـــــــــــــانـــــــــــــات مـــــــــــــن مـــــــالبـــــــس 
ــــــوارات، وأتــــمــــنــــى الـــتـــوفـــيـــق  ــــــسـ ــــــسـ وإكـ
لكل فريق العمل، ووجدت أنه من 
األفــــــــضــــــــل االعــــــــــتــــــــــذار يف هــــــــــذا الـــــوقـــــت 
املـــــــبـــــــكـــــــر، إلتـــــــــاحـــــــــة الـــــــفـــــــرصـــــــة إليــــــجــــــاد 

البديل املناسب لهذا الدور«. 

غموض التفاصيل
حتى اآلن، لم تعلق شركة اإلنتاج 
عــى خــر اعــتــذار ياسر جــالل، الــذي 
من الواضح أنها فوجئت به، مثلها 
مـــثـــل الـــوســـطـــني الـــفـــنـــي واإلعــــالمــــي، 
ولم يتم االتفاق عى هذا االنسحاب 
مـــع الـــبـــطـــل، والـــرتتـــيـــب إلعــــالنــــه، إذ 
تــــــــقــــــــوم شــــــــركــــــــة ســــــيــــــرجــــــي بــــــــاإلعــــــــالن 
بنفسها وعن طريق مكتبها عن أي 
مــــســــتــــجــــدات تــــخــــص املـــســـســـلـــســـالت 

والتعاقدات والنجوم. 
وذكــــــــــــــــــرت مـــــــــصـــــــــادر مـــــــقـــــــّربـــــــة مــــن 

املسلسل أن »هناك خالفات وقعت 
بـــــــني يــــــاســــــر جـــــــــالل وأســـــــــــــرة الــــعــــمــــل، 
ــــعــــــض  ولـــــــــــــــــــــم يـــــــــــتـــــــــــم االتــــــــــــــــــفــــــــــــــــــاق عــــــــــــــــى بــ
الـــــــــــــتـــــــــــــفـــــــــــــاصـــــــــــــيـــــــــــــل، فـــــــــــفـــــــــــضـــــــــــل الـــــــــــفـــــــــــنـــــــــــان 
االنسحاب مبكراً، بدالً من الدخول 
بـــالـــتـــصـــويـــر، واالضـــــطـــــرار الســتــكــمــال 
املــــــــــــشــــــــــــروع مــــــــرغــــــــمــــــــاً بـــــــــــدافـــــــــــع احــــــــــــــرتام 

تعاقده«. 
ومــــــــــا يــــــزيــــــد األمــــــــــــــور غــــــمــــــوضــــــاً أن 
جــــــــــــــالل اعــــــــــتــــــــــذر بـــــــعـــــــد أن وّقـــــــــــــــــع عــــى 
بطولة املسلسل منذ فرتة، وبدأ يف 
الـــــــروفـــــــات ومــــعــــايــــنــــة بــــعــــض أمــــاكــــن 

ــتــــــصــــــويــــــر، ســــــــــــواء داخــــــــــــل مـــــصـــــر أو  ــ الــ
خــــــــــــارجــــــــــــهــــــــــــا، وكـــــــــــــــــــــان ســــــــــعــــــــــيــــــــــداً جـــــــــــــداً 

بالعمل. 
يــــــشــــــار إىل أن يــــــاســــــر جــــــــــالل هـــو 
ــــــاين الــــــــــذي يــــنــــســــحــــب مـــن  ــثـ ــ ــ ــــنـــــجـــــم الـ الـ
بـــــــطـــــــولـــــــة املــــــســــــلــــــســــــل دور خــــــــالــــــــد بــــن 
ــــان عــــمــــرو  ــ ــنـ ــ ــ ــــفـ ــ الـــــــولـــــــيـــــــد، إذ اعــــــــتــــــــذر الـ
يـــوســـف أيـــضـــاً، رغــــم أنــــه صــــور عــــدداً 
املـــــــــشـــــــــاهـــــــــد يف األردن، وبــــــعــــــد  مـــــــــــن 
تــرشــيــح يــاســر جــالل لــم يقبل الــدور 
إال بـــعـــد مــــبــــاركــــة يـــــوســـــف، إذ ذهـــب 
إىل بيته وخــرج بفيديو يجمعهما، 
ويــــعــــر عـــــن املــــبــــاركــــة والـــــحـــــب. وقـــــال 
يــــوســــف إنــــــه مـــشـــغـــول بـــعـــمـــل آخـــــر، 

وتمنى كل التوفيق لزميله. 
وكانت اآلراء النقدية تصب يف 
مـــــــصـــــــلـــــــحـــــــة تـــــــــرشـــــــــيـــــــــح يـــــــــــاســـــــــــر جـــــــــالل 
لـــلـــبـــطـــولـــة إلجـــــادتـــــه لـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة 
الــفــصــحــى، إضــافــة إىل قــدرتــه عى 
ركوب الخيل، وتجسيد املعارك، 
إذ شــــــــــــــــــــارك مــــــــــــن قــــــــبــــــــل يف أعــــــــمــــــــال 

تاريخية. 

أزمة حقيقية
يعاين مسلسل »سيف الله« حالياً 
أزمــــــــة حـــقـــيـــقـــيـــة، إذ البـــــــد مـــــن إنــــقــــاذ 
املشروع بنجم له مواصفات خاصة 
ويتم الثقة به حتى ال ينسحب مثل 
زميليه، ويعّرض املشروع مرة ثالثة 
لـــلـــخـــطـــر، الســـيـــمـــا أنـــــه البـــــد مــــن بـــدء 
الــــتــــصــــويــــر بـــــأســـــرع وقـــــــت حــــتــــى شــهــر 
رمــضــان، نــظــراً إىل صــعــوبــة املــعــارك 

واملشاهد الخارجية. 
وتتجه االنظار حالياً لرتشيح النجم 
خـــالـــد الـــنـــبـــوي، أو عـــمـــرو ســـعـــد، أو 
أحد النجوم السوريني املخضرمني.

ياسر جالل يعتذر 
عن »سيف اهلل«: 

شخصية خالد بن الوليد 
مسؤولية كبيرة

»الدور يحتاج فترة طويلة من اإلعداد.. 
وأخشى أال أقدمه على الوجه األكمل«.

انسحاب البطل الجديد للعمل يثير الجدل
في الوسط الفني

مسلسل »الفتوة« آخر بطوالت ياسر جالل في رمضان الماضي. ■ أرشيفية

 متميزة في السينما المصرية
ً
قدمت أعماال  421

»ليه يا بنفسج« و»غبي 
منه فيه« و»سحر 

العيون«.. من أبرز األعمال 
التي أنتجتها مسحال.

فريق العمل
تشارك في مسلسل »سيف اهلل« نخبة من النجوم، منهم: 

رانيا يوسف ومحسن محيي الدين وسوسن بدر ويوسف 
شعبان وأحمد خالد صالح، وآخرون.

والعمل من سيناريو وحوار إسالم حافظ، عن كتاب »عبقرية 
خالد« لألديب المصري الراحل عباس محمود العقاد.

ذكرت مصادر 
مقربة من المسلسل 
أن »هناك خالفات 

وقعت بين ياسر جالل 
وأسرة العمل«.
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عودة الروح 

تصوير: أشوك فيرما

بحيرة خالد و»الممزر«..
حياة رياضية نشطة 

بوعي ومسؤولية.. عادت 
، في كل األرجاء 

ً
الحياة، مجددا

بعد فترة من الغياب، اشتاق 
فيها كثيرون إلى إطاللة عن 

قرب، والتجّول في أرجاء 
اإلمارات الحبيبة التي ال تتوقف 

عن منح العالم الدهشة.. هي 
مساحة حب وبهجة تختصر 

 من جهات 
ً
ناسا

ُ
العالم، وتجمع أ

األرض المختلفة، يسجلون 
اللحظات السعيدة، واالبتسامات 

التي يرسمها هذا البلد على 

وجوه أهله وزّواره. وتلتقط 
عدسات مصّوري »اإلمارات 

اليوم«، هنا، مالمح من عودة 
الروح إلى بحيرة خالد، وكورنيش 

الممزر في الشارقة، والتزام 
العائدين بالتعليمات، وحفاظهم 
على التباعد االجتماعي، لتتواصل 

مظاهر الحياة، وينتصر جانبها 

المشرق على أشهر من العزلة، 
وأيام طويلة قضاها البشر بين 

أربعة جدران. 
دبي■ اإلمارات اليوم
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ُتــــــــــعــــــــــّد مــــــــــراكــــــــــز الـــــــــتـــــــــســـــــــّوق مــــــــــن أبــــــــــرز 
الــوجــهــات الــتــي تــضــفــي أجـــــواًء من 
ــــا،  ــــهــ ــــاديــ ــــرتــ ــــــه واملــــــــــــــــرح عــــــــى مــ ــيـ ــ ــ ــــــرفـ الـ
خـــال مــفــاجــآت صــيــف دبــــي، الــتــي 
انــــطــــلــــقــــت يــــــــوم الــــخــــمــــيــــس املــــــــايض، 

وستتواصل لسبعة أسابيع.
وتـــحـــتـــضـــن مـــــراكـــــز الــــتــــســــّوق يف 
ـــــر الــــــعــــــامــــــات الــــعــــاملــــيــــة،  ــــهـ دبـــــــــي أشــ
ولــــــــــــــذا فـــــتـــــجـــــربـــــة الــــــــتــــــــســــــــّوق يف دبــــــي 
ــــبــــــي كــــــــــل أذواق  ــلــ ــ ــــــي تــ ــــهـ ــ فـــــــــــريـــــــــــدة، فـ
ومــتــطــلــبــات مــرتــاديــهــا، عـــاوة عى 

أنها تعّد متنفساً لهم. 
وتـــــــســـــــعـــــــى الــــــــــــــــــــــــدورة الــــــــــــــــــــــ23 مــــن 
مـــــــفـــــــاجـــــــآت صــــــيــــــف دبــــــــــــي إىل جـــلـــب 
املــرح إىل السكان والـــزّوار عــى حد 
سواء، بعد إعان دبي إعادة فتح 
أبــوابــهــا أمــام الـــزّوار يف السابع من 

الــــشــــهــــر الــــــــجــــــــاري. وتــــشــــمــــل حـــمـــلـــة 
مفاجآت صيف دبي، التي تستمر 
لسبعة أسابيع حتى 29 أغسطس 
املــــقــــبــــل، عــــيــــد األضــــــحــــــى، ومــــوســــم 
الـــــــــــــعـــــــــــــودة إىل املـــــــــــــــــــــــــــــدارس، لـــــتـــــقـــــدم 
تشكيلة من الصفقات والعروض 
الرويجية، والفعاليات الرفيهية 

طوال هذا املوسم. 
وتـــوفـــر »املـــفـــاجـــآت« لــلــعــائــات 
مــــا تـــصـــبـــو إلــــيــــه، إذ إن لـــــدى اآلبـــــاء 
ــــثـــــر مـــــــن الـــــخـــــيـــــارات  ــــكـ واألمـــــــــهـــــــــات الـ
للتسّوق وتناول أشهى املأكوالت، 
وكــذلــك الــتــجــّول يف ردهـــات املــراكــز 
ــــعــــــة، عـــــــــاوة عــــــى اســـتـــمـــتـــاع  الــــــواســ
األطفال بقضاء أجمل األوقات يف 
األلـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــاب املــــــــــــتــــــــــــنــــــــــــّوعــــــــــــة ومـــــــــنـــــــــاطـــــــــق 
الــرفــيــه، الــتــي تــمــيــز كـــل مــركــز عن 

اآلخــــــــــر، إذ تـــــعـــــّد مـــــراكـــــز الــــتــــســــّوق، 
ــــار  ــ ــيـ ــ ــ ـــــخـ خـــــــــــــــال فــــــــصــــــــل الـــــــــصـــــــــيـــــــــف، الــ
املـــفـــضـــل لـــكـــثـــريـــن، يف ظـــــل ارتــــفــــاع 

الحرارة.
وتعاود مراكز التسّوق يف دبي 

نـــــــشـــــــاطـــــــهـــــــا بــــــــعــــــــد انــــــــــقــــــــــطــــــــــاع بــــســــبــــب 
جائحة »كوفيد-19«، إذ تأيت هذه 
ــــــاف  ــنـ ــ ــ ــئـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الــــــــخــــــــطــــــــوة يف ســـــــــيـــــــــاق االسـ
التدريجي لألنشطة االقتصادية، 
وإعادة الحياة إىل طبيعتها بصورة 

مــــــــــرحــــــــــلــــــــــيــــــــــة، مــــــــــــــع الــــــــــتــــــــــشــــــــــديــــــــــد عـــــى 
مـــــواصـــــلـــــة تــــطــــبــــيــــق كــــــل اإلجــــــــــــــراءات 
الـــــوقـــــائـــــيـــــة والـــــــتـــــــدابـــــــر االحـــــــــرازيـــــــــة، 
التي تضمن سامة وصحة جميع 

الزّوار والعاملني يف املراكز.
ــــتــــــســــــّوق يف  وشــــــهــــــدت مــــــراكــــــز الــ
ــــبــــــل  دبــــــــــــــــــــي حـــــــــــــركـــــــــــــة نـــــــــشـــــــــطـــــــــة مــــــــــــــــن قــ
الــــــــــــعــــــــــــائــــــــــــات، مــــــــــــع الـــــــــســـــــــمـــــــــاح لــــكــــل 
الـــفـــئـــات الــعــمــريــة بـــدخـــولـــهـــا، بــمــن 
فـــيـــهـــم األطــــــفــــــال وكـــــبـــــار الـــــســـــن، إذ 
تـــوافـــد إلــيــهــا الـــــــزّوار الـــذيـــن الــتــزمــوا 
بــــــكــــــل االشـــــــــــــراطـــــــــــــات الــــــــتــــــــي أقــــــّرتــــــهــــــا 
الـــــــجـــــــهـــــــات الـــــــرســـــــمـــــــيـــــــة، مـــــــــن بــــيــــنــــهــــا 
وضـــــع الـــكـــمـــامـــات، والـــحـــفـــاظ عــى 
الـــــــــــــــــتـــــــــــــــــبـــــــــــــــــاعـــــــــــــــــد االجـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــاعـــــــــــــــــــي بـــــــــني 
األشــخــاص، واملــســافــة اآلمــنــة التي 
يجب أال تقل عن مرين، وكذلك 

اســــــــتــــــــخــــــــدام املـــــــعـــــــقـــــــمـــــــات، وقــــــيــــــاس 
درجـــــــة الــــــحــــــرارة قـــبـــل الـــــدخـــــول إىل 

مراكز التسّوق.
فـــــــــيـــــــــمـــــــــا أســـــــــــهـــــــــــمـــــــــــت الـــــــــــــعـــــــــــــروض 
الــــرويــــجــــيــــة، الــــتــــي تـــقـــدمـــهـــا مـــراكـــز 
الــــــــتــــــــســــــــّوق، يف جـــــــــــذب املـــــتـــــســـــّوقـــــني 

والزّوار. 
دبي ■ اإلمارات اليوم

اإلجراءات الوقائية والتدابير االحترازية حاضرة في مراكز التسّوق. ■ من المصدر

طالب بالمرحلة المتوسطة 
من »المبرمج اإلماراتي« في الظفرة

ــــلــــــة  أطــــــــلــــــــق صـــــــــنـــــــــدوق الـــــــــوطـــــــــن املــــــرحــ
ــــة مــــــــن مـــــــــبـــــــــادرة »املـــــــرمـــــــج  ــــطــ ــــتــــــوســ املــ
ــــقـــــة الــــــظــــــفــــــرة،  ــــنـــــطـ اإلمـــــــــــــــــــــــارايت« يف مـ
ــــيـــــة عـــــن ُبــــعــــد،  خــــــال دورة افـــــراضـ
ــــيـــــات الــــذكــــاء  ــــنـــــوان »أســـــاسـ تـــحـــت عـ
االصــــــــــطــــــــــنــــــــــاعــــــــــي ولـــــــــــغـــــــــــة »بــــــــــايــــــــــثــــــــــون« 
لـــــــلـــــــرمـــــــجـــــــة، بـــــــــهـــــــــدف إعــــــــــــــــــــداد جــــيــــل 
مـــــبـــــدع مــــــن املـــــرمـــــجـــــني اإلمـــــاراتـــــيـــــني 
املــــواكــــبــــني ملـــتـــطـــلـــبـــات ســـــوق الـــعـــمـــل 

املتسارعة.
وتــــــــنــــــــظــــــــم الـــــــــــــــــــــــــدورة بــــــــــدعــــــــــم مـــــن 
شـــــركـــــة »أدنـــــــــــــوك«، بــــالــــتــــعــــاون مــع 
وزارة الـــــربـــــيـــــة والــــتــــعــــلــــيــــم ودائــــــــــرة 
الـــــــتـــــــعـــــــلـــــــيـــــــم واملــــــــــــعــــــــــــرفــــــــــــة واملـــــــــــــــــــــــــدارس 
املــجــتــمــعــيــة يف أبـــوظـــبـــي، ويـــشـــارك 
فــيــهــا أكـــر مــن 300 طــالــب وطــالــبــة 
مـــــــــــــــــن خــــــــــــريــــــــــــجــــــــــــي املــــــــــــــرحــــــــــــــلــــــــــــــة األوىل 
املــــــتــــــمــــــيــــــزيــــــن مـــــــــن ســـــــــت مـــــــــــــــــدارس يف 

منطقة الظفرة.
وتــســتــمــر الـــــــدورة، الـــتـــي تــنــظــم 
مـــــــــــــــــــن قـــــــــــــبـــــــــــــل صـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــدوق الــــــــــــــــوطــــــــــــــــن، 
بــــــــــــــــــواســــــــــــــــــطــــــــــــــــــة مـــــــــــــنـــــــــــــصـــــــــــــة »تــــــــــــيــــــــــــنــــــــــــكــــــــــــر« 
التعليمية الــعــاملــيــة، 10 أيــام، من 
الــيــوم وحتى 23 الــجــاري، وتهدف 
إىل تأهيل طــاب منطقة الظفرة، 
ــــنـــــوا مــــــــن تـــــعـــــلـــــم أســــــاســــــيــــــات  ــــتـــــمـــــكـ ــــيـ لـ
تــــــــــطــــــــــويــــــــــر الـــــــــتـــــــــطـــــــــبـــــــــيـــــــــقـــــــــات الــــــــرقــــــــمــــــــيــــــــة 

واأللـــــــــعـــــــــاب اإللــــــكــــــرونــــــيــــــة وبــــرمــــجــــة 
الـــــروبـــــوتـــــات والـــــذكـــــاء االصـــطـــنـــاعـــي 

وإنرنت األشياء.
وخــــــــــــــال الـــــــعـــــــامـــــــني الـــــســـــابـــــقـــــني 
أسهمت »املبادرة« يف تخريج نحو 
1000 طـــــــالـــــــب وطـــــــالـــــــبـــــــة مـــــــــن ســــت 
مـــــــدارس مــجــتــمــعــيــة يف كــــل أرجـــــاء 

أبوظبي.
أبوظبي ■ اإلمارات اليوم

استثمار الوقت
قال مدير عام صندوق الوطن باإلنابة، أحمد محمود فكري: »يأتي 

إطالق المرحلة المتوسطة من المبرمج اإلماراتي في الظفرة، 
 من حرصنا على استغالل أوقات الطلبة، وتسليحهم 

ً
انطالقا

بالمهارات التي تمكنهم من مواكبة تطّورات الذكاء االصطناعي 
الضرورية في اقتصاد وسوق العمل في المستقبل«.

واعد إماراتي يعرض أسرار 
الروبوتات بأسلوب مشّوق

يـــــــــنـــــــــظـــــــــم نـــــــــــــــــــــــــادي الــــــــــــــــذيــــــــــــــــد الـــــــــثـــــــــقـــــــــايف 
الــــــــريــــــــايض، ضــــمــــن بـــــاقـــــة أنـــشـــطـــتـــه 
الصيفية، التي ينظمها حالياً عن 
ُبــعــد، ســلــســلــة مــن الــــورش حــول 
ــــوتــــــات، وكـــيـــفـــيـــة ابـــتـــكـــارهـــا،  الــــــروبــ
التي يقدمها الطالب راشد سيف 

الطنيجي، بشكل سلس. 
وتـــقـــدم الــــــورش، الــتــي بـــدأت 
األســبــوع املـــايض، وتــتــواصــل حتى 
نــــهــــايــــة الــــشــــهــــر الـــــــجـــــــاري، يف إطـــــار 
فـــعـــالـــيـــات »عـــطـــلـــتـــنـــا غـــــــر«، تــحــت 
مــظــلــة مــجــلــس الــشــارقــة الــريــايض 
يف حكومة الــشــارقــة. وتــهــدف إىل 
ــــكـــــار يف مـــجـــال  ــــتـ تــــعــــزيــــز ثــــقــــافــــة االبـ
الـــروبـــوتـــات، وتــرســيــخ مفاهيمها 
لــــــــــــــــدى املـــــــــــشـــــــــــاركـــــــــــني مــــــــــــن مــــخــــتــــلــــف 
األعـــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــار وطــــــــــــلــــــــــــبــــــــــــة املــــــــــــــــــــــــــــــــــــدارس، 
والتعرف إىل مكوناتها وأجزائها. 
ويقدم ورش الروبوت، التي تبث 
عـــــــــر مــــــنــــــصــــــات الــــــــتــــــــواصــــــــل لــــــنــــــادي 
الـــــــــــــذيـــــــــــــد، الـــــــــطـــــــــالـــــــــب راشــــــــــــــــــد ســــيــــف 
الـــطـــنـــيـــجـــي، الــــــــذي يـــســـتـــعـــرض يف 
الــحــلــقــات املـــصـــورة، خـــال الــفــرة 
ــــروبــــــوت  الــــصــــبــــاحــــيــــة، مـــــكـــــونـــــات الــ
واســـتـــعـــمـــاالتـــه وكـــيـــفـــيـــة الــتــعــامــل 
مــــــــع أدوات الـــــــــــروبـــــــــــوت وأنــــــــواعــــــــه 
املتاحه وتجميع أجزائه. ويتناول 
الطنيجي يف الــورش، التي القت 
ــــبـــــراً وتــــفــــاعــــاً مـــــن قــبــل  حـــــضـــــوراً كـ
املـــشـــاركـــني يف الـــنـــشـــاط الــصــيــفــي، 

وكــــذلــــك مــــن مــتــابــعــني مــــن داخــــل 
الدولة وخارجها، املواد العلمية 
لــــــــــلــــــــــروبــــــــــوتــــــــــات بـــــــــأســـــــــلـــــــــوب يــــــجــــــذب 
األطـــــــــــــــــفـــــــــــــــــال واملــــــــــــــشــــــــــــــاركــــــــــــــني لـــــفـــــهـــــم 
أجــــــزائــــــهــــــا. ويــــــشــــــرح الــــطــــنــــيــــجــــي يف 
الـــــــــــــــــــــــــــورش الـــــــــــجـــــــــــانـــــــــــب اإللــــــــــــــكــــــــــــــروين 
والــــــتــــــقــــــنــــــي ألجــــــــــــــــــزاء الـــــــــروبـــــــــوتـــــــــات، 
وكـــــيـــــفـــــيـــــة الــــــتــــــعــــــامــــــل مـــــــــع قـــطـــعـــهـــا 
وتوظيفها وكأنها إنسان آيل، ما 
يساعد املشاركني يف الورش عى 
التفكر بطريقة مبدعة يف تصنيع 
وتــــــوظــــــيــــــف الــــــــــروبــــــــــوت لــــلــــبــــحــــث يف 
حــلــول جـــديـــدة يــفــهــمــونــهــا بشكل 
ســــــــــــلــــــــــــســــــــــــل، ويـــــــــــــــــــــــدركـــــــــــــــــــــــون آلــــــــــــيــــــــــــات 

تصميمها.
الشارقة ■ اإلمارات اليوم

 عن ُبعد لمنتسبي »صيف الذيد«
ً
يقدم ورشا

محمد عيد هادي المنصوري. مريم خالد علي الحمادي. محمد يوسف محمد الحمادي. 
■ من المصدر

الورش التي يقدمها الطنيجي 
.■ من المصدر

ً
 الفتا

ً
القت تفاعال

 من العائالت والزّوار
ً
تشهد إقباال

بعد استئناف النشاط

مراكز التسّوق 
في دبي.. 

وجهات للسعادة 
والمفاجآت

العروض الترويجية، التي تقدمها المراكز، أسهمت 
في جذب المتسّوقين والزّوار.

المراكز تلبي كل أذواق ومتطلبات مرتاديها، عالوة 
.
ً
 مثاليا

ً
على أنها تعّد متنفسا

بهجة حقيقية
عّبر زّوار عن شوقهم لممارسة حياتهم بشكل طبيعي مرة 
أخرى، بعد أن تسببت أزمة »كورونا« في عدم إتاحة المجال 

أمامهم لالستمتاع ببهجة التسّوق في دبي لنحو ثالثة أشهر 
 .

ً
تقريبا

وتعّد مراكز التسّوق في دبي من الوجهات األولى التي يرغب 
السياح من مختلف دول العالم في زيارتها، مع استئناف 

.
ً
استقبال الزّوار الدوليين أخيرا

29
أغسطس المقبل، موعد 
اختتام »مفاجآت صيف 
دبي«.
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ــــارة األملـــــــانـــــــيـــــــة، أنــــغــــيــــا  ــــتــــــشــ أكــــــــــــدت املــــــســ
مــــركــــل، أنـــــه ال يـــمـــكـــن الـــســـيـــطـــرة عــى 
أزمة جائحة »كورونا«، إال من خال 
ــــتـــــوى  الـــــتـــــضـــــامـــــن والــــــــتــــــــعــــــــاون عــــــــى املـــــسـ

الدويل.
وقـــــــــــالـــــــــــت مـــــــــــركـــــــــــل، يف رســــــالــــــتــــــهــــــا 

األسبوعية، أمس: »فقط عندما نجد 
رداً عـــاملـــيـــاً عـــى هــــذا الــتــهــديــد الــعــاملــي، 
ســـتـــكـــون لـــديـــنـــا فــــرصــــة لـــلـــســـيـــطـــرة عــى 
الـــجـــوائـــح، اآلن ومــســتــقــبــاً«. وذكــــرت 
مركل أن حكومتها تدعم، من أجل 
ذلـــــــك، الــــجــــهــــود املــــبــــذولــــة يف مــكــافــحــة 

فــروس كــورونــا، وتشارك يف »برامج 
املنظمات الدولية، خصوصاً منظمة 
الـــــصـــــحـــــة الـــــعـــــاملـــــيـــــة، وصــــــــنــــــــدوق الـــنـــقـــد 
والـــبـــنـــك الــــدولــــيــــن«. وأشــــــــارت مــركــل 
إىل املساعدة التي تقدمها أملانيا، عرب 
ــنــــــوعــــــة، يف مـــــــجـــــــايل الــــصــــحــــة  ــ ــتــ ــ طـــــــــــرق مــ

والـــبـــحـــث الـــعـــلـــمـــي، مــــن أجـــــل تــحــقــيــق 
تـــــــــــــــوزيـــــــــــــــع عــــــــــــاملــــــــــــي وعـــــــــــــــــــــــــــــادل لــــــــلــــــــقــــــــاحــــــــات 
واألدويــــــــــــــــــــة. وقـــــــالـــــــت إنــــــهــــــا تـــــــــرى »رغـــــبـــــة 
كبرة يف العديد من البلدان، ملواجهة 
هذه التحديات، عى نحو مشرتك«.

برلين ■ د.ب.أ

ميركل: ال يمكن السيطرة على أزمة »كورونا« دون تضامن دولي

أرجــــــــــــــــــــأ الــــــــــرئــــــــــيــــــــــس األمــــــــــــــــــــــــــــريك، دونــــــــــالــــــــــد 
تــــرامــــب، يف الـــدقـــائـــق األخــــــرة، تــجــمــعــاً 
انـــتـــخـــابـــيـــاً كــــــان مــــــقــــــرراً، أمــــــــس، بــســبــب 
عـــاصـــفـــة، وجـــــاء ذلــــك يف وقــــت يــســعــى 
ـــــة  ـــــهــ فــــــــيــــــــه إىل دفـــــــــــــــع حــــــمــــــلــــــتــــــه يف مـــــــواجــ
منافسه باالنتخابات الرئاسية املقبلة، 
جــو بــايــدن، الـــذي صـــارت اســتــطــاعــات 

الرأي تمنحه تقّدماً.
وبالتزامن، كرر الرئيس األمريك 
ــــحــــــة  ــــائــ انــــــــــتــــــــــقــــــــــاداتــــــــــه الــــــــــصــــــــــن بـــــــســـــــبـــــــب جــ
ـــــداً أّن الــــعــــاقــــات  ـــــؤكـ »كــــــوفــــــيــــــد-19«، مـ
بن واشنطن وبكن »تضررت بشدة«، 
مــضــيــفــاً أّن بــكــن »كــــان بــإمــكــانــهــا وقــف 

الجائحة، لكنها لم تفعل«.

وكــــــــان تـــــرامـــــب تــــــوّجــــــه، الـــجـــمـــعـــة، 
إىل فــــــلــــــوريــــــدا مـــــــن أجـــــــــل حــــمــــلــــة لـــجـــمـــع 
الــــتــــربعــــات وأحـــــــــداث أخــــــــرى، مـــتـــجـــاهـــاً 
ــــر  ــــطــ الـــــــــنـــــــــصـــــــــيـــــــــحـــــــــة الـــــــــصـــــــــحـــــــــيـــــــــة حـــــــــــــــــــــول خــ
التجمعات الكبرة، خصوصاً يف هذه 
الوالية، التي تعّد واحدة من أكرب بؤر 

تفيش الوباء يف الواليات املتحدة.
ومـــــــــع اســـــتـــــطـــــاعـــــات الـــــــــــــــرأي، الــــتــــي 
تظهر زيادة تأييد ملنافسه الديمقراطي 
يف مــــعــــركــــة االنـــــتـــــخـــــابـــــات الـــــرئـــــاســـــيـــــة يف 
نـــــــوفـــــــمـــــــرب، جـــــــــو بــــــــــايــــــــــدن، كــــــثــــــف تــــــرامــــــب 
جـــــدولـــــه لـــــأحـــــداث الــــعــــامــــة، مـــــن أجـــل 

تعبئة قاعدته.
ــــانـــــت حـــمـــلـــة الــــرئــــيــــس األمــــــريك  وكـ

ــــتـــــجـــــمـــــع يف  حــــــــــــــددت الــــــســــــبــــــت مــــــــــوعــــــــــداً لـ
والية نيو هامبشر، بعد توقف استمر 
أسابيع، بسبب ارتفاع عدد اإلصابات 

بـ»كورونا« املستجد، يف واليات عدة.
لــكــن الــبــيــت األبــيــض أعــلــن تأجيله 
ــــــدة »أســــــبــــــوع أو أســـــبـــــوعـــــن«، بــســبــب  ملـ

اقرتاب العاصفة املدارية »فاي«.
وهذا التأجيل مّثل ضربة لجهود 
ــــتـــــشـــــديـــــد عـــى  تــــــــرامــــــــب، الــــــهــــــادفــــــة إىل الـ
الــنــقــطــة املــركــزيــة يف مــســار الــحــمــلــة، يف 
ــــارة إىل أن الـــحـــيـــاة واألعــــمــــال يمكن  إشــ
أن تــبــدأ يف الــعــودة إىل طبيعتها، بعد 

أربعة أشهر من األزمة.
وكــان تجمعه األخـــر، الــذي نظم 

يف يونيو يف تولسا )أوكاهوما(، مثراً 
لـــلـــجـــدل، إذ خـــــرق مــعــظــم الــحــاضــريــن 
املــــــــــــبــــــــــــادئ الــــــتــــــوجــــــيــــــهــــــيــــــة إلدارة تـــــــرامـــــــب 
ملـــكـــافـــحـــة فـــــــروس كــــــورونــــــا، مــــن خـــال 
رفض وضع الكمامات أو الحفاظ عى 
املــســافــة الــجــســديــة، عــلــمــاً بــأنــهــم كــانــوا 

يف مكان مغلق.
وقـــفـــز عـــــدد اإلصـــــابـــــات بـــــ»كــــورونــــا« 
املـــســـتـــجـــد يف تــــولــــســــا، خــــــال األســــابــــيــــع 
الـــتـــي أعـــقـــبـــت تــجــمــع 20 يـــونـــيـــو، وقــــال 
ــــــه »مــــن  مــــســــؤولــــو الــــصــــحــــة املــــحــــلــــيــــون إنـ
املـــحـــتـــمـــل« أن تــــكــــون األحــــــــــداث الـــكـــربى 

عاماً مساهماً يف ذلك.
ميامي ■ أ.ف.ب

 الصين بسبب جائحة »كوفيد-19« 
ً
انتقد مجددا

 فيروس كورونا
ً
 ويزور فلوريدا متجاهال

ً
 انتخابيا

ً
ترامب يؤجل تجمعا

ترامب لحظة وصوله إلى فلوريدا من أجل حملة لجمع التبرعات. À  رويترز

ــــبــــــران مــــــن مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة  وصـــــــل خــ
الــعــاملــيــة إىل بـــكـــن، أمـــــس، يف مــهــمــة 
اســتــكــشــافــيــة، قــبــل بـــدء تــحــقــيــق تــريــد 
ــــيـــــة إجـــــــــــراءه حــــول  هـــــــذه الـــهـــيـــئـــة الـــــدولـ
مــــصــــدر فـــــــروس كـــــورونـــــا املـــســـتـــجـــد يف 
الــــصــــن بـــنـــهـــايـــة 2019، وفـــيـــمـــا وصـــل 
إجـــــــــــــــــمـــــــــــــــــايل عــــــــــــــــــــــدد حــــــــــــــــــــــــــــاالت اإلصــــــــــــــابــــــــــــــة 
بــــفــــروس كــــورونــــا املــســتــجــد يف أنـــحـــاء 
ــــاً و500 ألـــــف  ــيـــــونـ ــ ــلـ ــ ــــالــــــم إىل 12 مـ ــــعــ الــ
و489 حالة، تجاوز عدد الوفيات يف 
الـــــــربازيـــــــل 70 ألــــــفــــــاً، يف حـــــن ســجــلــت 
الــــــواليــــــات املــــتــــحــــدة أكــــــر مـــــن 63 ألــــف 
إصابة جديدة بـ»كورونا«، خال 24 

ساعة.
وتـــفـــصـــيـــاً، تــــأيت زيــــــارة الــخــبــريــن 
إىل الـــــــــــصـــــــــــن، وهـــــــــــمـــــــــــا: عـــــــــالـــــــــم أوبــــــــئــــــــة 
ومـــتـــخـــصـــص يف الـــصـــحـــة الـــحـــيـــوانـــيـــة، 
بينما أطلقت منظمة الصحة العاملية 
نــــداء لــلــحــذر يف مــواجــهــة ارتـــفـــاع كبر 

بعدد اإلصابات يف العالم أخراً.
وعـــنـــد إعـــانـــهـــا، أول مـــن أمـــس، 
عـــــــــن تـــــــوجـــــــه الــــــخــــــبــــــريــــــن إىل الــــــصــــــن، 
قــــــــــالــــــــــت الــــــــنــــــــاطــــــــقــــــــة بــــــــــاســــــــــم املــــــنــــــظــــــمــــــة، 
مــارغــريــت هـــاريـــس، إنــهــمــا ســيــجــريــان 
مــــحــــادثــــات مـــــع مــــســــؤولــــن صــيــنــيــن، 
وسيحددان األماكن التي ينبغي عى 

بعثة التحقيق املقبلة زيارتها.
وقـــالـــت هــــاريــــس: »أحـــــد األســئــلــة 
الـــــــــــــكـــــــــــــربى، هـــــــــــو تـــــــحـــــــديـــــــد مـــــــــــا إذا كـــــــان 
ــــقــــــل إىل اإلنـــــــــســـــــــان مـــن  ــتــ ــ الـــــــــفـــــــــروس انــ
حيوان، وإذا كان األمر كذلك.. فمن 

أي حيوان؟«.
وأكد املدير العام ملنظمة الصحة 
الـــــــــــــعـــــــــــــاملـــــــــــــيـــــــــــــة، تــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــدروس أدهـــــــــــــــــانـــــــــــــــــوم 
غــــيــــربيــــيــــســــوس، أول مـــــن أمـــــــــس، أن 

»عـــــــدد اإلصــــــابــــــات يف الــــعــــالــــم ارتــــفــــع، 
أكــــــــــــــر مـــــــــــن الـــــــــضـــــــــعـــــــــف، يف األســــــــابــــــــيــــــــع 
الستة األخـــرة«. وبعدما تحدث عن 
هذا الوضع املقلق، شدد عى ضرورة 
الــــتــــدخــــل بــــســــرعــــة، عـــنـــدمـــا تـــظـــهـــر بـــؤر 

للوباء.
وقــــــــــــــال غــــــيــــــربيــــــيــــــســــــوس: »وحـــــــــــده 
تحرك جريء، ترافقه وحدة وطنية 
وتـــــــضـــــــامـــــــن عـــــــــاملـــــــــي، يـــــمـــــكـــــن أن يـــقـــلـــب 

املسار«. 
ورحـــبـــت الـــواليـــات املــتــحــدة، أول 
مـــــــــن أمـــــــــــــــس، بـــــــــــاإلعـــــــــــان عـــــــــن تــــحــــقــــيــــق 
املـــــنـــــظـــــمـــــة يف الــــــــصــــــــن. وقـــــــــــــال الــــســــفــــر 
األمـــــــريك يف األمــــــم املـــتـــحـــدة بــجــنــيــف، 
أندرو بريمربغ: »نعترب هذا التحقيق 
العلمي مرحلة ضــروريــة، للحصول 
عــــــى فــــهــــم كـــــامـــــل وشــــــفــــــاف لـــلـــطـــريـــقـــة 
ــــــي انـــــتـــــشـــــر بـــــهـــــا هــــــــــذا الـــــــــفـــــــــروس يف  ــتـ ــ ــ الـ

العالم«.
ووصـــــــــــــــــل إجــــــــــمــــــــــايل عــــــــــــــدد حــــــــــاالت 
اإلصابة بفروس كورونا املستجد يف 
أنــــحــــاء الـــعـــالـــم إىل 12 مـــلـــيـــونـــاً و500 
ألـــــــف و489 حــــــالــــــة، أمـــــــــس، بــحــســب 
بـــــــــيـــــــــانـــــــــات لـــــــجـــــــامـــــــعـــــــة جــــــــــونــــــــــز هـــــوبـــــكـــــنـــــز 
األمركية، ووكالة بلومربغ لأنباء.

وأظـــــــــــهـــــــــــرت الـــــــبـــــــيـــــــانـــــــات أن مــــــرض 
»كــــوفــــيــــد-19«، الـــنـــاجـــم عــــن اإلصـــابـــة 
بــــالــــفــــروس، أودى بـــحـــيـــاة 560 ألـــفـــاً 
و226 شخصاً، يف أنحاء العالم حتى 

اآلن.
وواصـــــــــــــــــــــــل وبـــــــــــــــــــاء »كــــــــــــوفــــــــــــيــــــــــــد-19« 
ــــاره يف أمـــــركـــــا الــــاتــــيــــنــــيــــة، الـــتـــي  ــــتـــــشـ انـ
أصـــــــــــــــيـــــــــــــــب قـــــــــــــــــــــــــــــادة عـــــــــــــــــــــــدد مــــــــــــــــــن دولــــــــــــهــــــــــــا 

بالفروس.
فـــــفـــــي الـــــــــربازيـــــــــل، أعـــــلـــــن الــــرئــــيــــس 

جـــــــــايـــــــــر بــــــــــولــــــــــســــــــــونــــــــــارو، بــــــنــــــفــــــســــــه، أنـــــــه 
مصاب بالفروس.

والـــــــــــــــربازيـــــــــــــــل هــــــــــي الــــــــــــدولــــــــــــة األكــــــــــر 
تـــــضـــــرراً بــــالــــوبــــاء يف أمــــركــــا الـــاتـــيـــنـــيـــة، 
والــثــانــيــة يف الــعــالــم. وقـــد تـــجـــاوز عــدد 
الـــوفـــيـــات فــيــهــا عــتــبــة الـــــــ70 ألــــفــــاً، بــعــد 
تــــــســــــجــــــيــــــل 1214 وفــــــــــــــــــــاة إضــــــــــافــــــــــيــــــــــة يف 
الـــســـاعـــات الــــــ24 الـــتـــي ســبــقــت. وبــذلــك 
يرتفع عدد اإلصابات إىل 1.8 مليون.
وســـــــّجـــــــلـــــــت الــــــــــــواليــــــــــــات املـــــــّتـــــــحـــــــدة، 
مـــــــــســـــــــاء الـــــــجـــــــمـــــــعـــــــة، 63643 إصـــــــابـــــــة 
ــــا املـــســـتـــجـــّد،  جــــديــــدة بــــفــــروس كـــــورونـ
ــــانـــــات  ــيـ ــ خـــــــــــال 24 ســــــــاعــــــــة، بـــــحـــــســـــب بـ
نشرتها جامعة جــونــز هوبكنز، التي 
ُتــــــعــــــتــــــرب مـــــــرجـــــــعـــــــاً يف تــــــتــــــّبــــــع اإلصـــــــــابـــــــــات 
والوفيات الناجمة عن »كوفيد-19«.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز أّن 
إجــمــايل عــدد املــصــابــن بـــ»كــوفــيــد-19« 
يف الدولة األكر تضرراً بالوباء ارتفع 
إىل 3.18 ماين شخص، تويف منهم 
حتى اليوم 133.969 شخصاً، بينهم 
774 فــــــــــــــارقــــــــــــــوا الـــــــــــحـــــــــــيـــــــــــاة، يف غــــــضــــــون 

الساعات األربع والعشرين املاضية.
ورفعت بوغوتا، البؤرة الرئيسة 
للوباء يف كولومبيا، مستوى التأهب 
يف مـــــــــــواجـــــــــــهـــــــــــة انـــــــــــتـــــــــــشـــــــــــار الـــــــــــــفـــــــــــــروس، 
وســــــتــــــعــــــزز إجــــــــــــــــــــراءات عــــــــــزل الـــــســـــكـــــان. 
وسجلت يف كولومبيا 133 ألفاً و973 

إصابة، بما فيها 4717 وفاة.
ويف أســـــــرتالـــــــيـــــــا، فـــــــــرض الــــحــــجــــر، 
مـــــــجـــــــدداً، لـــســـتـــة أســــابــــيــــع عـــــى ســـكـــان 
مــــــــلــــــــبــــــــورن، الـــــــبـــــــالـــــــغ عـــــــــددهـــــــــم خـــمـــســـة 

ماين نسمة.
ــــا،  وظـــهـــرت بــــؤر جـــديـــدة يف أوروبــ
الـــــــــــقـــــــــــارة الــــــــتــــــــي ســــــجــــــل أكــــــــــــرب عــــــــــــدد مــــن 

الــــوفــــيــــات فــــيــــهــــا، بــــلــــغ 200 ألــــــف )مــــن 
أصل 2.8 مليون إصابة(، لكن يبدو 

أنها سيطرت عى الوضع حالياً.
ويف فرنسا، تجاوز عدد الوفيات 
بــالــفــروس 30 ألــفــاً بــعــد تــســجــيــل 25 
وفـــــاة جــــديــــدة، مــنــذ الــخــمــيــس، لــكــن 
عـــــــدد الــــــذيــــــن يــــعــــالــــجــــون يف »الــــعــــنــــايــــة 

املركزة« يرتاجع.
ووصـــــــــــــــل عــــــــــــدد حـــــــــــــــاالت اإلصــــــــابــــــــة 
املــؤكــدة بــفــروس كــورونــا املستجد يف 
ــــالــــــة،  بـــــريـــــطـــــانـــــيـــــا 289 ألــــــــفــــــــاً و678 حــ
أمــــــــــــــــس، بــــــحــــــســــــب بــــــــيــــــــانــــــــات لـــــجـــــامـــــعـــــة 
ــــلـــــومـــــربغ  ــــنــــــز، ووكـــــــــالـــــــــة بـ ــــكــ ــــوبــ جـــــــونـــــــز هــ

لأنباء.
وأشــــــــــــــــــــــــــــــــارت الـــــــــــبـــــــــــيـــــــــــانـــــــــــات إىل أن 
الوفيات يف بريطانيا، جراء اإلصابة 
الــــــــــــفــــــــــــروس، وصــــــــلــــــــت إىل 44 ألــــــفــــــاً 

و735. 
ويف إســــــــــــــبــــــــــــــانــــــــــــــيــــــــــــــا، وصــــــــــــــــــــــــل عــــــــــــدد 
اإلصـــــابـــــات املـــــؤكـــــدة بــــفــــروس كــــورونــــا 
املستجد إىل 253 ألفاً و908 حاالت، 
أمس، بحسب بيانات أشارت إىل أن 
الوفيات، جراء اإلصابة بالفروس، 
زادت بــــــــــواقــــــــــع حـــــــالـــــــتـــــــن عــــــــــى الـــــــيـــــــوم 
الــــســــابــــق، لـــتـــصـــل إىل 28 ألـــــفـــــاً و403 
حـــــــــــــــــــــــــاالت. وأعــــــــــلــــــــــنــــــــــت هـــــــــــونـــــــــــغ كـــــــــونـــــــــغ، 
ــــيـــــل 20 حــــــــالــــــــة إصــــــابــــــة  أمــــــــــــــس، تـــــســـــجـ
جــديــدة، بــفــروس كــورونــا املستجد، 
ــــا نـــقـــلـــتـــه صـــحـــيـــفـــة »ســــــاوث  بـــحـــســـب مـ
تشاينا مــورنــيــنــغ بــوســت« عــن مصدر 

طبي.
وأوضحت الصحيفة أنه لم يتم 
َبـــْعـــُد تــحــديــد عـــدد مـــن انــتــقــلــت إلــيــهــم 

العدوى، محلياً، من بن املصابن.
عواصم ■ وكاالت

ترحيب أميركي بتحقيق منظمة الصحة العالمية في الصين
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 بـ »كورونا« من مستشفى في ميلوز شرق فرنسا. ■ أ.ف.ب - أرشيفية
ً
طاقم طبي فرنسي ينقل مريضا

يتطوعون الختبار لقاح لـ »كورونا« 
في ألمانيا

سجل نحو 4000 متطوع أنفسهم كموضوعات لدراسة لقاح ضد 
فيروس كورونا المستجد، في المستشفى الجامعي ببلدة توبينغن 

األلمانية. وقال مدير الدراسة، بيتر كريمسنر، لوكالة األنباء األلمانية، أول 
من أمس: »إنه وضع رفاهية حقيقية، على عكس التجارب السريرية 

المعتادة.. عادة نواجه صعوبة في الوصول إلى العدد الكافي من 
األشخاص، ليكونوا موضوعات اختبار«. وقد بدأت دراسة سريرية بالعيادة 

الجامعية في منتصف شهر يونيو، الختبار تحمل اللقاح الذي طورته 
شركة »كيور فاك« لألدوية الحيوية ببلدة توبينغن. ومنذ ذلك الحين، 

 لكريمسنر، لم تحدث أي آثار جانبية 
ً
 العقار. ووفقا

ً
تناول نحو 50 شخصا

مفاجئة حتى اآلن. وقال كريمسنر إن كل شيء على ما يرام حتى اآلن.
توبينغن ■ د.ب.أ

ألف وفاة بـ »كورونا« 
في البرازيل.. 

ًواإلصابات حول العالم 
تتجاوز الـ 12.5 مليونا

إصابات »الفيروس« تسجل أعلى 
مستوياتها في طوكيو

ارتفعت اإلصابات بفيروس كورونا المستجد، في طوكيو، إلى 243 
حالة، مسجلة أعلى المستويات في يوم واحد منذ انتشار الفيروس 

. ويزداد القلق في العاصمة اليابانية، التي كانت سجلت يوم 
ً
عالميا

الخميس 224 إصابة جديدة، متجاوزة لليوم الثاني حد الـ200. وأكدت 
حاكمة طوكيو، يوريكو كويكي، أن المرحلة الراهنة تتطلب المزيد من 

الحذر، داعية السكان إلى اتخاذ تدابير الوقاية الالزمة، مثل: غسل األيدي، 
 عن األماكن المزدحمة. وكانت إصابات الشباب في 

ً
والبقاء بعيدا

العشرينات والثالثينات األعلى، أول من أمس، بنسبة 80% من اإلجمالي.
طوكيو ■ وام
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أعــــلــــنــــت وزارة الــــصــــحــــة الـــســـعـــوديـــة 
أمــــــــــــــس، تـــــســـــجـــــيـــــل 30 حـــــــالـــــــة وفـــــــــاة 
جـــديـــدة بـــفـــروس كــــورونــــا، لــرتــفــع 
إجــــمــــايل الــــوفــــيــــات يف املـــمـــلـــكـــة جــــراء 
اإلصــــــــــــــابــــــــــــــة بـــــــــــالـــــــــــفـــــــــــروس إىل 2181 
ــــــت  ــــويـ ــ ــــكـ ــ حـــــــــــالـــــــــــة، وفــــــــيــــــــمــــــــا أعــــــــلــــــــنــــــــت الـ
تسجيل ثــاث وفيات و478 إصابة 
جــــــديــــــدة بــــــالــــــفــــــروس، قـــــالـــــت وزارة 
الــصــحــة الــفــلــســطــيــنــيــة إنـــهـــا ســجــلــت 
463 إصـــــــــابـــــــــة جـــــــــديـــــــــدة بــــــالــــــفــــــروس 

وحالتي وفاة.
وتـــــــــــفـــــــــــصـــــــــــيـــــــــــاً، أشـــــــــــــــــــــــــــــارت وزارة 
الصحة السعودية يف بيان صحايف 
عــــــــــــــــى مــــــــــوقــــــــــعــــــــــهــــــــــا اإللـــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــروين إىل 
تــــــســــــجــــــيــــــل 2994 إصـــــــــــابـــــــــــة جــــــــديــــــــدة 
بــــــــــــــــالــــــــــــــــفــــــــــــــــروس، لـــــــــــرتـــــــــــفـــــــــــع إجـــــــــــمـــــــــــايل 
اإلصــــابــــات يف املــمــلــكــة إىل 229 ألـــفـــاً 

و480 حالة.
تــــــســــــجــــــيــــــل 2370  ولــــــــفــــــــتــــــــت إىل 
ــــيــــــصــــــل  حــــــــــــالــــــــــــة شــــــــــــفــــــــــــاء جـــــــــــــــــديـــــــــــــــــدة، لــ
إجــــــــمــــــــايل املــــــتــــــعــــــافــــــن إىل 165 ألــــــفــــــاً 

و396 شخصاً.
الـــــــــكـــــــــويـــــــــت أعــــــــلــــــــنــــــــت وزارة  ويف 
الـــصـــحـــة الـــكـــويـــتـــيـــة أمـــــس، تــســجــيــل 
ثــــــــــــــاث وفـــــــــــيـــــــــــات جـــــــــــديـــــــــــدة بــــــــفــــــــروس 
كــــورونــــا املـــســـتـــجـــد، لـــرتـــفـــع إجـــمـــايل 
حــــــــــــــــــــــــــــــاالت الــــــــــــــــــــــوفــــــــــــــــــــــاة جــــــــــــــــــــــــــــــراء مـــــــــــــرض 
»كـــوفـــيـــد-19« الــنــاجــم عـــن اإلصـــابـــة 

بالفروس إىل 386 حالة.
وقال املتحدث الرسمي لوزارة 
الصحة الدكتور عبدالله السند يف 
بيان صحايف، إنه تم تسجيل 478 
إصــابــة جــديــدة بــالــفــروس، لرتفع 
بذلك إجمايل اإلصابات يف الكويت 

إىل 54 ألفاً و58 حالة.

وأشـــــــار إىل وجــــــود 150 مـــصـــابـــاً 
يــــــتــــــلــــــقــــــون الــــــــرعــــــــايــــــــة الــــــطــــــبــــــيــــــة داخـــــــــل 

وحدات العناية املركزة.
لــــــــــصــــــــــحــــــــــة  ا وزارة  وأعــــــــــــــــلــــــــــــــــنــــــــــــــــت 
الكويتية يف وقــت سابق أمــس، أن 
747 مــصــابــاً تــمــاثــلــوا لــلــشــفــاء خــال 
ــــيــــــة، لـــرتـــفـــع  ــــاعــــــات الــــــــــــ24 املــــــاضــ الــــــســ
بـــــــــــــذلـــــــــــــك إجــــــــــــــــمــــــــــــــــايل املـــــــــــتـــــــــــعـــــــــــافـــــــــــن مــــــن 

»كورونا« إىل 43 ألفاً و961.
الـــــــــصـــــــــحـــــــــة يف  وأعــــــــــلــــــــــنــــــــــت وزارة 
سلطنة عمان أمس، تسجيل أربع 
وفــــــيــــــات جــــــديــــــدة بــــــفــــــروس كـــــورونـــــا 
املـــســـتـــجـــد، لـــرتـــفـــع إجــــمــــايل حــــاالت 
الوفاة يف السلطنة إىل 248 حالة.

وقالت الــوزارة يف بيان صحايف 
عى موقعها اإللكروين أمس، إنه 
تــــم تـــســـجـــيـــل 1083 إصــــابــــة جـــديـــدة 
بــــــــــــــــالــــــــــــــــفــــــــــــــــروس، لـــــــــــرتـــــــــــفـــــــــــع إجـــــــــــمـــــــــــايل 
اإلصـــابـــات يف الــســلــطــنــة إىل 54 ألــفــاً 

و697 حالة.
وأضــافــت أن اإلصـــابـــات تشمل 
786 حـــالـــة لــعــمــانــيــن، و297 لــغــر 
عــــــمــــــانــــــيــــــن، مـــــــشـــــــرة إىل أن 1030 
ــــلـــــشـــــفـــــاء، لـــيـــصـــل  ــــلـــــوا لـ ــــاثـ مـــــصـــــابـــــاً تـــــمـ
إجـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــايل عـــــــــــــــــــــــــدد املـــــــــــــتـــــــــــــعـــــــــــــافـــــــــــــن مـــــــن 
الـــفـــروس يف الــســلــطــنــة إىل 35 ألــفــاً 

و255 شخصاً.
وقــــــــــالــــــــــت الــــــــــــــــــــــــــوزارة إن إجـــــــمـــــــايل 
الفحوص الــتــي أجــريــت خــال الـــ24 

ساعة املاضية بلغت 3833.
مـــــــــــن جـــــــهـــــــتـــــــهـــــــا، أعــــــــلــــــــنــــــــت وزارة 
الــــصــــحــــة املــــغــــربــــيــــة أمــــــــس، تــســجــيــل 
حالة وفاة جديدة بفروس كورونا 
املستجد، لرتفع إجمايل الوفيات 

يف اململكة إىل 244 حالة.

وأشـــــــــــــــــــــــــــــــارت الـــــــــــــــــــــــــــــــــــوزارة يف بـــــــيـــــــان 
صــحــايف عــى مــوقــعــهــا اإللـــكـــروين، 
إىل تــــســــجــــيــــل 136 إصــــــابــــــة جـــــديـــــدة 
بالفروس، لرتفع عدد اإلصابات 

يف املغرب إىل 15 ألفاً و464.
كــــــــــمــــــــــا لـــــــــفـــــــــتـــــــــت إىل شــــــــــــفــــــــــــاء 68 
ــــمــــــايل  ــــفــــــع إجــ ــــرتــ مـــــــصـــــــابـــــــاً، وبــــــــذلــــــــك يــ
ألـــــــــــفـــــــــــاً و895،   11 املــــــــتــــــــعــــــــافــــــــن إىل 

مــــوضــــحــــة أن الــــــحــــــاالت املـــســـتـــبـــعـــدة 
بــــــــعــــــــد تـــــــحـــــــالـــــــيـــــــل مـــــــخـــــــتـــــــريـــــــة ســــلــــبــــيــــة 

بلغت 840 ألفاً و350 حالة.
وشــــــّددت الـــــــوزارة عـــى ضــــرورة 
االلتزام بقواعد النظافة والسامة 
الـــصـــحـــيـــة، واالنــــــخــــــراط يف الـــتـــدابـــر 
االحرازية التي اتخذتها السلطات 
املـــغـــربـــيـــة. ويف بـــغـــداد أعــلــنــت وزارة 

الـــصـــحـــة والـــبـــيـــئـــة الـــعـــراقـــيـــة أمــــس، 
تــــــســــــجــــــيــــــل 2734 إصـــــــــــابـــــــــــة جــــــــديــــــــدة 
بـــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــروس كــــــــــــــــــــــــورونــــــــــــــــــــــــا املـــــــــســـــــــتـــــــــجـــــــــد 
)كــــــــــــــــــوفــــــــــــــــــيــــــــــــــــــد-19(، لــــــــيــــــــصــــــــل الـــــــــعـــــــــدد 
اإلجــــــــمــــــــايل لــــلــــمــــصــــابــــن إىل 75194 
حــــــالــــــة يف جــــمــــيــــع أنـــــــحـــــــاء الـــــــعـــــــراق، 
فــضــاً عــن تسجيل 95 حــالــة وفــاة. 
وبـــــحـــــســـــب اإلحــــــصــــــائــــــيــــــة، فـــــقـــــد بـــلـــغ 

مجموع الوفيات يف العراق 3055 
حــالــة بــعــد تــســجــيــل 95 حــالــة وفــاة 
أمـــــــــــــــــــس، يف حــــــــــــن وصـــــــــــــــل إجــــــــمــــــــايل 
حـــــــاالت الــــشــــفــــاء إىل 43079 حـــالـــة 
بـــعـــد تـــســـجـــيـــل 1699 حــــالــــة شـــفـــاء. 
ويف رام الــــلــــه قــــالــــت وزارة الـــصـــحـــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة أمـــــس، إنـــهـــا ســجــلــت 
463 إصـــــــــــــابـــــــــــــة جـــــــــــــديـــــــــــــدة بـــــــــفـــــــــروس 
ــــــي وفــــــــاة  ــتـ ــ ــ ــــالـ ــ كـــــــــورونـــــــــا املـــــســـــتـــــجـــــد وحـ
خــــــــــــال الــــــــســــــــاعــــــــات الــــــــــــــــــ24 املــــــاضــــــيــــــة. 
وأضــــافــــت الــــــــوزارة يف بـــيـــان أن 328 
حالة من اإلصابات الجديدة كانت 
الـــــــــخـــــــــلـــــــــيـــــــــل و85 يف  مـــــــــحـــــــــافـــــــــظـــــــــة  يف 
الــقــدس و36 يف مــحــافــظــة رام الــلــه 
والــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــرة وثـــــــــــــــــمـــــــــــــــــاين إصــــــــــــــــــــابــــــــــــــــــــات يف 
مـــــــــحـــــــــافـــــــــظـــــــــة بــــــــــيــــــــــت لــــــــــحــــــــــم وخــــــــمــــــــس 
إصــــــــــــــــابــــــــــــــــات يف مـــــــــحـــــــــافـــــــــظـــــــــة نـــــــابـــــــلـــــــس 
وواحــــــــــــــــــــــــــــــــــدة يف مـــــــــحـــــــــافـــــــــظـــــــــة جــــــــنــــــــن. 
وذكــرت الـــوزارة يف بيانها أن هناك 
»16 حـــــــــــــالـــــــــــــة مــــــــــــــــن بــــــــــــــــن املـــــــــصـــــــــابـــــــــن 
موجودة يف غرف العناية املكثفة، 
بــــــيــــــنــــــهــــــا 6 مـــــــــوصـــــــــولـــــــــة عـــــــــــى أجــــــــهــــــــزة 

التنفس االصطناعي«.
وبــــــــــــــلــــــــــــــغ إجـــــــــــــــــمـــــــــــــــــايل اإلصـــــــــــــــــابـــــــــــــــــات 
ــــة بـــــــــفـــــــــروس كــــــــــورونــــــــــا مــــنــــذ  ــــطــ ــنــــــشــ ــ الــ
مــــــــارس 5827 حـــــالـــــة، فـــيـــمـــا ارتــــفــــع 

عدد حاالت الوفاة إىل 32.
وتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرض الـــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــومـــــــــــــــــــــة 
ــــتـــــاســـــع عـــى  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة لــــلــــيــــوم الـ
التوايل إغاقاً عى الضفة الغربية 
ملـــواجـــهـــة انـــتـــشـــار فــــــروس كــــورونــــا، 
يف حـــــــــــــــــن تــــــــــســــــــــمــــــــــح لــــــــلــــــــصــــــــيــــــــدلــــــــيــــــــات 
واملـــخـــابـــز ومـــحـــال الــبــقــالــة والــبــنــوك 

بالعمل.
عواصم ■ وكاالت

تسجيل 463 إصابة جديدة بفيروس 
كورونا، وحالتي وفاة بين الفلسطينيين.

3 وفيات و478 إصابة جديدة بالفيروس في الكويت

السعودية تسجل 
30 حالة وفاة 
و2994 إصابة 

جديدة بـ »كورونا«

طالبتان فلسطينيتان تعبران عن الفرحة بعد اإلعالن عن نتائج الثانوية في أحد شوارع الخليل.■ أ.ف.ب

تعتزم الهند استخدام مدرج إيدن 
غــــاردنــــز الـــشـــهـــر لـــريـــاضـــة الـــكـــريـــكـــت 
يف مـــــــديـــــــنـــــــة كـــــــالـــــــكـــــــوتـــــــا الــــــــــــقــــــــــــادر عــــى 
اســـــــــــتـــــــــــيـــــــــــعـــــــــــاب 80 ألــــــــــــــــــــف مـــــــــتـــــــــفـــــــــرج، 
كــــمــــوقــــع لــــفــــرض حــــجــــر صــــحــــي عــى 
شــرطــيــن تــثــبــت إصــابــتــهــم بــفــروس 

كـــــورونـــــا املـــســـتـــجـــد، عـــــى مـــــا أعـــلـــنـــت 
سلطات الهند املتضرر بشدة جراء 

الوباء.
وقال رئيس اتحاد الكريكت يف 
ــــيـــــك داملـــــيـــــا  ــــيـــــشـ مــــنــــطــــقــــة الـــــبـــــنـــــغـــــال أفـ
»مــــــــــــــــن واجــــــــــبــــــــــنــــــــــا املـــــــــــســـــــــــاعـــــــــــدة ودعــــــــــــم 

اإلدارة يف لـــــحـــــظـــــات األزمـــــــــــــة هـــــــذه. 
ســــــنــــــســــــتــــــضــــــيــــــف طــــــــــــواقــــــــــــم الـــــــشـــــــرطـــــــة 
املــــــــصــــــــابــــــــن الــــــــــذيــــــــــن يـــــــكـــــــافـــــــحـــــــون ضــــد 
)كــوفــيــد-19( لــتــمــضــيــة فــرة الحجر 

الصحي«.
ــــيـــــب نـــحـــو 550 شــــرطــــيــــاً يف  وأصـ

كــالــكــوتــا بــفــروس كــورونــا املستجد 
الذي أودى باثنن منهم.

وســـــــُتـــــــنـــــــشـــــــر مـــــــــئـــــــــات األســـــــــــــــــــــــّرة يف 
ــــبـــــر  ــــكـ ــــــط الـ ــــغـ ــ ــــــضـ املــــــــــــــــــــدرج، يف ظـــــــــل الـ
الـــــــــــــــذي تـــــــتـــــــعـــــــرض لــــــــــه مــــســــتــــشــــفــــيــــات 

املدينة.

وباتت الهند ثالث أكرث البلدان 
تــــــــــــضــــــــــــرراً بـــــــــــوبـــــــــــاء »كـــــــــــــوفـــــــــــــيـــــــــــــد-19« يف 
العالم لناحية عدد اإلصابات، مع 
أكـــــــــرث مـــــــن 820 ألـــــــــف مــــــصــــــاب تـــــويف 

منهم أكرث من 22 ألفاً.
وخـــــــــــــــــــــــــــال األشــــــــــــــــهــــــــــــــــر األخـــــــــــــــــــــــــــرة، 

اســــتــــخــــدمــــت مــــــدرجــــــات عـــــــدة بـــيـــنـــهـــا 
ســـــــانـــــــتـــــــيـــــــاغـــــــو بــــــــرنــــــــابــــــــيــــــــو يف مـــــــــدريـــــــــد، 
ومــــــــــــــاراكــــــــــــــانــــــــــــــا يف ريـــــــــــــــــو دي جـــــــــانـــــــــرو 
لـــــــــتـــــــــخـــــــــزيـــــــــن املــــــــــــــــــعــــــــــــــــــدات الـــــــــطـــــــــبـــــــــيـــــــــة أو 

استقبال املرىض.
كالكوتا ■ أ.ف.ب

 للحجر على الشرطيين المصابين بـ »كوفيد-19«
ً
 شهيرا

ً
الهند تستخدم ملعبا

أعـــــلـــــنـــــت وكــــــــالــــــــة اإلحـــــــــصـــــــــاء الــــرســــمــــيــــة 
ــــيـــــة أمـــــــــس، أن 7444 شـــخـــصـــاً  الـــــروسـ
عــــــى األقـــــــــل تــــــوفــــــوا بــــــفــــــروس كـــــورونـــــا 
ــــايـــــو، يف حـــصـــيـــلـــة تـــزيـــد  املـــســـتـــجـــد يف مـ
أكــــــــــر بـــــمـــــرتـــــن عـــــمـــــا أعـــــلـــــنـــــه مـــــســـــؤولـــــو 

الصحة يف روسيا سابقاً.
ــــادات يف  ــ ــــقـ ــ ــتـ ــ ــ ــــا انـ ــ ــيـ ــ ــ وواجــــــــهــــــــت روسـ
مـــايـــو عـــنـــدمـــا كـــانـــت تــعــلــن عــــن أعـــــداد 
ــــثــــــر مــــــــقــــــــارنــــــــة بــــــــــدول  ــــكــ وفــــــــــيــــــــــات أقــــــــــــل بــ

أوروبية أخرى.
واعـــــــتـــــــر املـــــــســـــــؤولـــــــون أن أســـــبـــــاب 
ــــعــــــود لـــاســـتـــجـــابـــة  ــــيـــــة تــ ــــتـــــدنـ األرقـــــــــــــــام املـ
ــــانــــــت ســـلـــطـــات  الــــســــريــــعــــة لـــــلـــــوبـــــاء. وكــ
الــــــصــــــحــــــة الــــــــتــــــــي واظـــــــــبـــــــــت يـــــــومـــــــيـــــــاً مـــنـــذ 

مــــــــــــــــــــــارس عــــــــــــــى اإلعـــــــــــــــــــــــــــان عــــــــــــــن أعــــــــــــــــــداد 
اإلصــابــات والــوفــيــات، قــد أفـــادت بأن 
3633 شــــخــــصــــاً تـــــوفـــــوا بــــالــــفــــروس يف 

مايو.
غر أن وكالة اإلحصاء الرسمية 
الــــتــــي تــــصــــدر مـــعـــطـــيـــات ديـــمـــوغـــرافـــيـــة 
مــــــــــتــــــــــأخــــــــــرة، نـــــــــشـــــــــرت أول مـــــــــــن أمــــــــس 
حصيلة مختلفة تماماً لذلك الشهر.

وقــــــــــــــالــــــــــــــت إن فــــــــــــــــــــــروس كـــــــــــورونـــــــــــا 
املـــــســـــتـــــجـــــد كـــــــــــان »الـــــــســـــــبـــــــب الــــــرئــــــيــــــس« 
املؤكد أو املرجح لوفاة 7444 شخصاً 
قضوا يف مايو. وتويف 5008 أشخاص 
آخـــــــــــــريـــــــــــــن تـــــــــــــم تـــــــشـــــــخـــــــيـــــــص إصـــــــابـــــــتـــــــهـــــــم 
بــــــــــــــالــــــــــــــفــــــــــــــروس، مــــــــــــــن جــــــــــــــــــــــراء أمــــــــــــــــــراض 

أخــــــــــــــــــــــــرى، رغــــــــــــــــم أن الــــــــــــــفــــــــــــــروس كــــــــان 
»الــــــــعــــــــامــــــــل املـــــــحـــــــفـــــــز« يف وفـــــــــــــــاة 1530 
شــخــصــاً مـــن هــــذه املـــجـــمـــوعـــة. وقــالــت 
الوكالة إن العدد اإلجمايل للوفيات 
يف مايو بلغ 172 ألــفــاً و914 يف أنحاء 
روســيــا كــافــة، أي أكــرث بـــ18 ألــف وفــاة 
مــقــارنــة بــالــشــهــر نــفــســه الــعــام املـــايض. 
وذكر رئيس وكالة اإلحصاء روستات 
بـــافـــل مـــالـــكـــوف، أن مـــعـــدل الـــوفـــيـــات 
ارتفع بنحو 12% يف مايو عى أساس 

سنوي.
وقــال يف تصريحات متلفزة، إن 
»مـــــــــــــعـــــــــــــدل الــــــــــــوفــــــــــــيــــــــــــات ارتـــــــــــــفـــــــــــــع يف 55 
مـــــنـــــطـــــقـــــة، وســــــجــــــلــــــت أكــــــــــــر زيـــــــــــــــــادة يف 

ــــيـــــهـــــا  املــــــــــنــــــــــاطــــــــــق األوىل الـــــــــــتـــــــــــي رصـــــــــــــــــد فـ
فروس كورونا املستجد«.

وأقـــــــــــــــــــرت نـــــــائـــــــبـــــــة رئــــــــيــــــــس الـــــــــــــــــــوزراء 
تــــــــاتــــــــيــــــــانــــــــا غــــــــولــــــــيــــــــكــــــــوفــــــــا، بــــــــــــــأن فـــــــــــروس 
كـــــورونـــــا هـــــو »الــــســــبــــب الــــرئــــيــــس لــتــلــك 
الــزيــادة«. واخــتــاف األرقــام يعود إىل 
اعـــــــــــتـــــــــــمـــــــــــاد مــــــــنــــــــهــــــــجــــــــيــــــــات مـــــــخـــــــتـــــــلـــــــفـــــــة يف 
الــتــســجــيــل. وبـــيـــانـــات مـــايـــو، تـــأيت بعد 

تضارب مماثل يف بيانات أبريل.
وأعــلــنــت روســيــا أول مــن أمــس، 
عـــــن حـــصـــيـــلـــة إجـــمـــالـــيـــة مـــــن 713 ألـــفـــاً 
و936 حالة إصابة و11 ألفاً و19 وفاة 

بالفروس.
موسكو ■ أ.ف.ب

 على األقل قضوا بالفيروس في مايو
ً
7444 شخصا

 أكبر من الوفيات
ً
حصيلة جديدة لـ »كورونا« في روسيا تكشف عددا

زّوار في معرض رسومات مختارة من مجموعة متحف بوشكين ستيت 
للفنون في موسكو. ■أ.ب

مستشفيات إدلب تعالج حاالت »كورونا« الحرجة فقط

باكستان تسجل 2752 إصابة بـ »كورونا« في يوم واحد

ذكر مدير مكتب تركيا بالجمعية الطبية السورية 
األميركية )سامز( الطبيب مازن كوارة، أن 

المستشفيات في إدلب شمال غرب سورية 
 على الحاالت الحرجة بعد 

ً
جعلت عملها قاصرا

تسجيل أولى حاالت اإلصابة بفيروس كورونا في 
المنطقة. 

وقال كوارة، إن المستشفيات علقت عمل 
العيادات الخارجية وال تستقبل سوى الحاالت 

الحرجة.
وأضاف أن مستشفى باب الهوى الذي تم فيه 

غلق بالكامل.
ُ
تسجيل أول حالة إصابة لطبيب، أ

دمشق ■ د.ب.أ

أكدت باكستان أمس، 65 حالة وفاة في يوم 
واحد بسبب فيروس كورونا المستجد )كوفيد - 

19(، حيث ارتفع عدد حاالت اإلصابة بالفيروس 
 و351 حالة. وقفزت حصيلة 

ً
إلى 246 ألفا

الوفيات في مختلف أنحاء باكستان إلى 5123، 
 لما ذكرته صحيفة »نيشن« الباكستانية 

ً
طبقا

أمس.
 ألحدث أرقام صادرة عن المركز الوطني 

ً
وطبقا

 
ً
للقيادة والعمليات، أصيب 2752 شخصا
بالفيروس في الساعات الـ24 الماضية.

 بسبب الوباء، يليه 
ً
وكان إقليم السند األكثر تضررا

أقاليم البنجاب وخيبر باختونخوا وإسالم آباد. 
 في مراكز حجر صحي في 

ً
ويتلقى المرضى عالجا

 
ً
462 مستشفى، حيث أن هناك 7295 سريرا

.
ً
متاحا

 
ً
وأجرت باكستان حتى اآلن 1538427 اختبارا

لفيروس كورونا و23569 في الساعات الـ24 
 في 

ً
 و134 مريضا

ً
الماضية. وتعافى 153 ألفا

البالد، فيما اليزال 2156 في حالة حرجة.
إسالم آباد ■ د.ب.أ
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تواصلت املعارك يف جبهات الجوف 
والبيضاء بمحيط العاصمة اليمنية 
صنعاء، بــن قــوات الجيش اليمني 
ومــيــلــيــشــيــات الـــحـــويث، فــيــمــا تمكنت 
ــــربـــــي لـــدعـــم  ــــاتـــــات الــــتــــحــــالــــف الـــــعـ ــــقـ مـ
الـــشـــرعـــيـــة مـــن تـــدمـــر غـــرفـــة عــمــلــيــات 
ملــــــيــــــلــــــيــــــشــــــيــــــات الــــــــــــحــــــــــــويث يف صــــــــعــــــــدة، 
ومخزن أسلحة وتعزيزات عسكرية 
لــلــمــيــلــيــشــيــات يف الـــجـــوف، وأفــشــلــت 
الــقــوات املــشــركــة مخططاً حــوثــيــاً يف 
مـــــــــحـــــــــيـــــــــط مــــــــــــديــــــــــــريــــــــــــة حــــــــــيــــــــــس جــــــــنــــــــوب 
الــحــديــدة كـــان يــهــدف إىل اســتــحــداث 
مواقع وزراعــة عبوات ناسفة وحفر 

أنفاق.
وتـــــــــفـــــــــصـــــــــيـــــــــاً، شــــــــــهــــــــــدت جـــــبـــــهـــــات 
شـــــــــــــــــــرق مـــــــــــديـــــــــــريـــــــــــة الــــــــــــــحــــــــــــــزم عـــــــاصـــــــمـــــــة 
مــحــافــظــة الــــجــــوف الـــيـــمـــنـــيـــة، أمــــس، 
معارك عنيفة بن الجيش والقبائل 
مــــن جـــهـــة ومـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــويث مــن 
جـــــــهـــــــة أخــــــــــــــــــــرى، تــــــــــركــــــــــزت يف مـــــــواقـــــــع 
الــــــجــــــدافــــــر واألقــــــــشــــــــع وشـــــــــــرق مــــديــــنــــة 
ــــريــــــق الــــــرابــــــط  الـــــــحـــــــزم عـــــــى طـــــــــول الــــــطــ

بينها وبن مديرية خب والشعف.
وذكـــــــــــــــــــرت مــــــــــصــــــــــادر مـــــــيـــــــدانـــــــيـــــــة يف 
الجوف، أن قوات الجيش والقبائل 
مسنودتن بالتحالف العربي تمكنتا 
مــــــــــن تـــــكـــــبـــــيـــــد املــــــيــــــلــــــيــــــشــــــيــــــات الـــــحـــــوثـــــيـــــة 
خــــــســــــائــــــر كـــــــبـــــــرة يف جــــــبــــــهــــــات الــــــحــــــزم 
وصوالً إىل مفرق »الجوف – صنعاء 
– مـــــــــــــــأرب«، وأوضــــــــحــــــــت أن مـــــــن بـــن 
ــــفـــــوف  الــــــقــــــتــــــى قــــــــــيــــــــــادات بـــــــــــــــــارزة يف صـ
املـــيـــلـــيـــشـــيـــات. وكــــانــــت قــــــوات الــجــيــش 
والقبائل تمكنتا من قتل تسعة من 
عناصر الحويث وأسر ثاثة آخرين يف 
كــــمــــن مــــحــــكــــم يف مــــنــــطــــقــــة الــــجــــدافــــر 

أول من أمس.
إىل ذلـــــــــــــــــــــــــــــك، أكـــــــــــــــــــــــــــــدت مــــــــــــصــــــــــــادر 
ــــيـــــة مــــــصــــــرع الــــــقــــــيــــــادي الـــــحـــــويث  ــــيـــــدانـ مـ
خـــالـــد حـــــران الــعــتــيــنــي، واملـــعـــن مــن 
ــــريــــــة حـــــرض  ــــديــ املــــيــــلــــيــــشــــيــــات مــــــــديــــــــراً ملــ

بـــــمـــــحـــــافـــــظـــــة حــــــــجــــــــة، مـــــــــع اثــــــــنــــــــن مــــن 
مرافقيه برصاص الجيش اليمني يف 

الجوف.
وشـــــــــــنـــــــــــت مـــــــــــقـــــــــــاتـــــــــــات الـــــــتـــــــحـــــــالـــــــف 
ســــــلــــــســــــلــــــة مــــــــــــن الـــــــــــــــغـــــــــــــــارات املــــــــســــــــانــــــــدة 
للجيش اليمني، استهدفت مواقع 
وتعزيزات وآليات حوثية يف معسكر 
الــــلــــبــــنــــات ومـــــديـــــنـــــة الــــــحــــــزم ومــــديــــريــــة 
خب والشعف يف محافظة الجوف، 
تـــــــــــدمـــــــــــر مـــــــــــخـــــــــــزن أســــــلــــــحــــــة  أدت إىل 
وآلـــــيـــــات عـــســـكـــريـــة ومــــصــــرع وإصــــابــــة 

عدد من العناصر الحوثية.
ــــيـــــات الــــــحــــــويث  ــــيـــــشـ ــــلـ ــــيـ ودفــــــــعــــــــت مـ
بتعزيزات كبرة تضم مرتزقة أفارقة 
إىل جــــــــــــبــــــــــــهــــــــــــات مــــــــــحــــــــــيــــــــــط صــــــــــنــــــــــعــــــــــاء، 
وتــــــــمــــــــركــــــــزت الـــــــتـــــــعـــــــزيـــــــزات يف مـــحـــيـــط 

مفرق الجوف ومديرية مجزر.
ويف صــــــعــــــدة، دمــــــــــرت مــــقــــاتــــات 
الــتــحــالــف غــرفــة عــمــلــيــات مليليشيات 
الحويث يف املنطقة الجبلية الواقعة 
بــن مــديــريــتــي حــيــدان والــظــاهــر غــرب 
املـــــحـــــافـــــظـــــة، كـــــانـــــت تــــضــــم تــــجــــهــــيــــزات 
ووسائل اتصاالت وخرائط، وذكرت 
مـــــــــــــصـــــــــــــادر أن مــــــــــقــــــــــاتــــــــــات الـــــــتـــــــحـــــــالـــــــف 
اســـتـــهـــدفـــت كـــذلـــك تـــعـــزيـــزات حــوثــيــة 
يف مديرية شدا يف صعدة، وقصفت 
مــواقــع لــلــحــوثــيــن يف مــديــريــة مدغل 
شـــــــــــرق مـــــحـــــافـــــظـــــة مـــــــــــــأرب وأخــــــــــــــــرى يف 
صـــــــــــــــــــــــــــــــــرواح غــــــــــــــــــــــرب املـــــــــــــحـــــــــــــافـــــــــــــظـــــــــــــة. ويف 
البيضاء، تواصلت أمس العمليات 
الــــــــــعــــــــــســــــــــكــــــــــريــــــــــة يف جـــــــــــبـــــــــــهـــــــــــات قــــــــانــــــــيــــــــة 
والعبدية بن الجيش والقبائل من 
جهة، وميليشيات الحويث من جهة 
أخــرى، وتــركــزت أعنفها يف العبدية 
مــــخــــلــــفــــة قـــــتـــــى وجـــــــرحـــــــى يف صــــفــــوف 
الحوثين، وذكــرت مصادر ميدانية 
أن الــــــــقــــــــيــــــــاديــــــــن الـــــــحـــــــوثـــــــيـــــــن مــــحــــمــــد 
ــــتـــــا إىل  ــــمـــــد الـــــــــــــــدرة، قـ ــــمــــــز، ومـــــحـ الــــــحــ
جـــــــــــانـــــــــــب عـــــــــــــــــدد مـــــــــــــن عــــــــنــــــــاصــــــــرهــــــــمــــــــا يف 
مــعــارك العبدية. ويف تعز، أفشلت 

قوات الجيش هجوماً حوثياً باتجاه 
جــــــــبــــــــهــــــــات شــــــــــمــــــــــال املـــــــــديـــــــــنـــــــــة وكــــــــبــــــــدت 
ــــر كـــــــــبـــــــــرة، وذكـــــــــر  ــ ــــائـ ــ ــــــسـ ــــــن خـ ــيـ ــ ــ ــــوثـ ــ ــــحـ ــ الـ
مـــــصـــــدر عــــســــكــــري أن الـــــهـــــجـــــوم تــــرّكــــز 
عى جبهتي الزنوج والدفاع الجوي.
وأكــدت مصادر محلية يف غرب 
تـــــعـــــز وصــــــــــــول تـــــــعـــــــزيـــــــزات حـــــوثـــــيـــــة إىل 
مــــــــنــــــــطــــــــقــــــــة الـــــــــــضـــــــــــبـــــــــــاب بــــــــيــــــــنــــــــهــــــــا آلــــــــــيــــــــــات 
عــســكــريــة مـــدرعـــة عـــى مــتــنــهــا عــنــاصــر 
مــســلــحــة قــــادمــــة عــــر طـــريـــق الــســتــن 

الرابط بن تعز ومحافظة إب.
ــــاعـــــدت حــــدة  ويف الـــــضـــــالـــــع، تـــــصـ
املــواجــهــات واالشــتــبــاكــات يف جبهات 
شـــــــــــــمـــــــــــــال املــــــــــحــــــــــافــــــــــظــــــــــة بـــــــــــــــن الـــــــــــــقـــــــــــــوات 
املــــشــــركــــة واملـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة يف 

قــــــــطــــــــاع الــــــــفــــــــاخــــــــر الــــــــــــــــذي عــــــــــــــــادت إلـــــيـــــه 
املـــــــــــواجـــــــــــهـــــــــــات بـــــــــــن الــــــــجــــــــانــــــــبــــــــن، بــــعــــد 
وصــــــــــول تـــــعـــــزيـــــزات لـــلـــمـــيـــلـــيـــشـــيـــات يف 
األيام األخرة. وذكر مصدر عسكري 
ــــد قـــــيـــــام  أن املــــــــــواجــــــــــهــــــــــات جـــــــــــــــاءت بـــــــعـــ
ــــــداف  ــــهـ ــ ــتـ ــ ــ ــــاسـ ــ ــيــــــات الـــــــــــحـــــــــــويث بـ ــ ــــيــــــشــ ــلــ ــ ــيــ ــ مــ
مواقع القوات املشركة يف باب غلق 
ولــــكــــمــــة عــــثــــمــــان والــــــــخــــــــرازة، مـــــا دفــــع 
القوات إىل الرد عى مصادر النران 

وتكبيد امليليشيات خسائر كبرة.
ويف الحديدة، أحبطت القوات 
املـــــشـــــركـــــة، مـــــســـــاء أول مــــــن أمــــــس، 
مــــحــــاولــــة تـــســـلـــل ملـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــويث 
عـــــــــى مــــــواقــــــعــــــهــــــا يف مـــــــديـــــــريـــــــة حــــيــــس 
جـــنـــوب املـــحـــافـــظـــة قــــادمــــة مــــن مــثــلــث 

العدين شمال غرب املديرية وكبدت 
امليليشيات خسائر كبرة.

وذكــر مصدر عسكري يف اللواء 
11 عــمــالــقــة أن قــــوات الـــلـــواء تمكنت 
مــــــــــــن إفــــــــــــشــــــــــــال مـــــــخـــــــطـــــــط حـــــــــــــــويث كــــــــان 
يهدف اىل استحداث مواقع والقيام 
ــــبـــــوات  بــــعــــمــــلــــيــــات تــــفــــخــــيــــخ وزراعــــــــــــــة عـ
نـــاســـفـــة يف مـــنـــاطـــق عــــــدة، إىل جــانــب 
حفر أنفاق وخنادق تمتد من مفرق 

العدين إىل تخوم مديرية حيس.
وأشار املصدر إىل أن امليليشيات 
حــشــدت عــنــاصــرهــا وآلـــيـــات إىل قرية 
»الحلة« وأطراف »بني زهر« لتنفيذ 
املـــــخـــــطـــــط، إال أن الـــــــقـــــــوات املــــشــــركــــة 
متمثلة يف قـــوات الــلــواء تمكنت من 
إفـــــــــــشـــــــــــال املـــــــــخـــــــــطـــــــــط، وقـــــــــــامـــــــــــت بــــشــــن 
هـــــــــجـــــــــوم مـــــــعـــــــاكـــــــس أدى إىل تـــــدمـــــر 
ــــتـــــحـــــداثـــــات الـــحـــوثـــيـــة األخـــــــــرة يف  االسـ
ــــلـــــك املــــــنــــــاطــــــق. وأكـــــــــــد املـــــــصـــــــدر تـــمـــكـــن  تـ
الـــــــــــــــقـــــــــــــــوات املــــــــــشــــــــــركــــــــــة مـــــــــــــن مــــــاحــــــقــــــة 
الـــــعـــــنـــــاصـــــر الـــــحـــــوثـــــيـــــة بــــــاتــــــجــــــاه مـــثـــلـــث 
الـــعـــديـــن وتــــدمــــر خــــنــــادق وأنــــفــــاق يف 
تلك املناطق، إىل جانب تدمر آليات 
ــــتـــــخـــــدمـــــت يف تـــنـــفـــيـــذ  ــــتــــــي اسـ الـــــحـــــفـــــر الــ
املــــــخــــــطــــــط الــــــــــــــذي كـــــــانـــــــت املــــيــــلــــيــــشــــيــــات 
ــــيـــــة تـــــــحـــــــاول مـــــــن خــــــالــــــه قـــطـــع  الـــــحـــــوثـ
طـــريـــق اإلمــــــداد بـــن املـــخـــاء غــــرب تــعــز 
ومــنــاطــق حــيــس والــخــوخــة والتحيتا 
يف الــحــديــدة. وواصــلــت امليليشيات، 
أمــــس، خــروقــاتــهــا لــلــهــدنــة األمــمــيــة، 
وقــــامــــت بـــشـــن هـــجـــمـــات عــــى مـــواقـــع 
الــقــوات املشركة واألحــيــاء السكنية 
يف الجبلية والفازة بالتحيتا ومحيط 
مــــــــديــــــــريــــــــة الـــــــــدريـــــــــهـــــــــمـــــــــي، وأخـــــــــــــــــــــرى يف 
منطقة الــجــاح األعـــى بــمــديــريــة بيت 
الــــــفــــــقــــــيــــــه، كــــــمــــــا اســــــتــــــهــــــدفــــــت مــــــواقــــــع 
وأحــــيــــاء ســكــنــيــة يف مـــديـــنـــة الـــحـــديـــدة 
بـــــاتـــــجـــــاه مــــنــــطــــقــــة الــــكــــيــــلــــو 16 وشـــــــرق 

مدينة الصالح وشارع الخمسن. 
صنعاء À اإلمارات اليوم

 في الحديدة
ً
 حوثيا

ً
القوات المشتركة تحبط مخططا

تدمير غرفة عمليات ومخزن 
أسلحة للميليشيات 

في صعدة والجوف

عناصر من القوات المشتركة في الساحل الغربي لليمن. À أرشيفية

الميليشيات تدفع 
بتعزيزات إلى محيط 

صنعاء.. والمواجهات 
تتصاعد في الضالع.

الجيش اليمني يتصّدى 
لهجوم حوثي في تعز 

ويكبد الميليشيات 
خسائر كبيرة.

وفيات جديدة بـ »كورونا« في اليمن
سجلت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء »كورونا« في 
اليمن، ثالث حاالت وفاة، و24 حالة إصابة جديدة بفيروس 
كورونا المستجد )كوفيد-19(، كما سجلت 11 حالة شفاء.
وأشارت اللجنة في تغريدة على حسابها بموقع التواصل 
االجتماعي »تويتر« إلى أن إجمالي حاالت اإلصابة المؤكدة 

بالفيروس في اليمن ارتفع إلى 1380 حالة، منها 364 حالة 
وفاة، و630 حالة تعاٍف.

عدن Àاإلمارات اليوم
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ــبـــــاب  ــ ــــافـــــة والـــــشـ ــــقـ ــثـ ــ أكـــــــــــدت وزيـــــــــــــرة الـ
رئــــيــــســــة الــــلــــجــــنــــة الــــوطــــنــــيــــة لـــلـــربـــيـــة 
والــــــثــــــقــــــافــــــة والــــــــعــــــــلــــــــوم، نــــــــــــــورة بـــنـــت 
محمد الكعبي، أن الــراث الثقايف 
يـــمـــثـــل إرثــــــــاً بــــشــــريــــاً يـــجـــب املـــحـــافـــظـــة 
ــــتـــــغـــــالـــــه وتـــغـــيـــر  ــــيـــــه، وعـــــــــــدم اسـ ــــلـ عـ
واقــــــــــــعــــــــــــه، عــــــــــر إدخـــــــــــــــــــال تــــــعــــــديــــــات 
تمّس جوهره اإلنساين، خصوصاً 
املـــــــــــــواقـــــــــــــع املــــــــصــــــــّنــــــــفــــــــة ضــــــــمــــــــن قـــــائـــــمـــــة 
ــــة ملـــنـــظـــمـــة  ــــعــ ــــابــ ــتــ ــ ــــــي الــ ــــاملـ ــ ــــعـ ــ الــــــــــــــــراث الـ
اليونسكو، التي تمثل قيمة عاملية 
اســــتــــثــــنــــائــــيــــة، تـــــشـــــرك فـــيـــهـــا جــمــيــع 

الشعوب والثقافات.

وقــــــــــــالــــــــــــت يف بــــــــــيــــــــــان أصــــــــــــدرتــــــــــــه، 
أمس، إن تغير وضع »آيا صوفيا« 
ــــمـــــة  ــيـ ــ ــــقـ يف إســـــــطـــــــنـــــــبـــــــول لـــــــــــم يـــــــــــــــــراع الـ
اإلنـــســـانـــيـــة لـــهـــذا املــعــلــم الــتــاريــخــي، 
الذي لطاملا شكل إرثاً عاملياً وقيمة 
ثــقــافــيــة وتـــراثـــيـــة، وجــــســــراً لــتــقــريــب 
الــــــــــــــشــــــــــــــعــــــــــــــوب وتــــــــــــــعــــــــــــــزيــــــــــــــز الـــــــــــــــــروابـــــــــــــــــط 

املشركة يف ما بينها.
وأضـــــافـــــت أن »حــــمــــايــــة الــــــراث 
ــــامــــــح  ــــتــــــســ اإلنــــــــــــســــــــــــاين يـــــــــــعـــــــــــّزز قـــــــيـــــــم الــ
والـــتـــعـــايـــش بــــن األمــــــم والـــشـــعـــوب 
ــــــة، إذ أصـــــــبـــــــحـــــــت مـــــــواقـــــــع  ــــفـ ــ ــلـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــــخـ ــ املـ
الــــــــــــــــــــراث الــــــــعــــــــاملــــــــي مـــــــنـــــــّصـــــــة لــــــتــــــبــــــادل 

املعرفة بن الثقافات والحضارات 
ــــاريـــــخ  ــتـ ــ املـــــــتـــــــعـــــــددة، الــــــتــــــي شــــكــــلــــت الـ
اإلنـــــــــــــــســـــــــــــــاين عـــــــــــــى مـــــــــــــر الــــــــــعــــــــــصــــــــــور«، 
ــــا صـــوفـــيـــا« مــثــال  مـــشـــرة إىل أن »آيــ
مــــهــــم عــــــى الــــتــــفــــاعــــل والــــــــحــــــــوار بـــن 
آســــيــــا وأوروبـــــــــــــا، ويـــنـــبـــغـــي أن يــبــقــى 
شــــــــــــاهــــــــــــداً عـــــــــــى الــــــــــتــــــــــاريــــــــــخ اإلنـــــــــســـــــــاين 
املـــتـــســـامـــح الـــقـــائـــم عــــى الــــحــــوار بــن 

الحضارات.
وأكــــــــــــــــــدت عـــــــــى أهــــــمــــــيــــــة الـــــبـــــيـــــان 
الــصــادر مــن منظمة األمـــم املتحدة 
لــــــــــلــــــــــربــــــــــيــــــــــة والــــــــــــــعــــــــــــــلــــــــــــــوم والــــــــــثــــــــــقــــــــــافــــــــــة 
ــــذي شـــــدد عــــى أن  )الـــيـــونـــســـكـــو(، الــ

»آيا صوفيا« تمثل جزءاً من مدينة 
ــــــول الـــــــتـــــــاريـــــــخـــــــيـــــــة«، وهــــــي  ــبـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــــطـ ــ »إسـ
ــــة »الـــــيـــــونـــــســـــكـــــو«  ــــمــ ــــائــ مــــــــدرجــــــــة يف قــ
ــــتـــــحـــــف، وهـــــي  لــــــــلــــــــراث الــــــعــــــاملــــــي كـــــمـ
تحفة مــعــمــاريــة وشــاهــد فــريــد عى 
الــتــفــاعــل مــا بــن أوروبــــا وآســيــا عى 
مـــــــــر الــــــــــــقــــــــــــرون، ويــــــعــــــكــــــس وضــــعــــهــــا 
كمتحف الطبيعة العاملية لراثها، 

ويجعلها رمزاً مهماً للحوار.
وكــــــــــانــــــــــت املــــــنــــــظــــــمــــــة طـــــــالـــــــبـــــــت يف 
بــــيــــانــــهــــا بـــــــــأن تــــــحــــــرص الــــــــدولــــــــة الــــتــــي 
توجد ممتلكات الراث الثقايف عى 
أراضــــــــيــــــــهــــــــا، عــــــــى عــــــــــدم إدخـــــــــــــــال أي 

ــــأنـــــه اإلضـــــــــرار  تــــعــــديــــل عـــلـــيـــهـــا مــــــن شـ
ــــيـــــة،  ــــائـ ــنـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ــيــــــة االسـ ــ ــــاملــ ــــعــ بــــقــــيــــمــــتــــهــــا الــ
ويقتيض إدخال أي تعديل من هذا 
النوع، قيام الدولة املعنية بإخطار 
»الــــيــــونــــســــكــــو« مـــســـبـــقـــاً بــــاملــــوضــــوع، 
وبعدها تقوم لجنة لــراث العاملي 

بالنظر فيه، عند االقتضاء.
يــذكــر أن دولــــة اإلمـــــارات عضو 
يف املجلس التنفيذي ملنظمة األمم 
املتحدة للربية والعلوم والثقافة 

)اليونسكو(.
أبوظبي À وام

أكدت أن تغيير وضع »آيا صوفيا« لم يراع القيمة اإلنسانية للمعلم التاريخي

نورة الكعبي تدعو إلى المحافظة 
على التراث اإلنساني وعدم المساس به

نورة الكعبي:

»حماية التراث اإلنساني يعّزز قيم التسامح والتعايش بين 
األمم والشعوب المختلفة«.

أعــــــــــــلــــــــــــن الــــــــــبــــــــــيــــــــــت األبــــــــــــــيــــــــــــــض أّن 
الـــــــــرئـــــــــيـــــــــس األمــــــــــــــــــــــريك دونــــــــــالــــــــــد 
ترامب، خّفف عقوبة السجن 
الـــصـــادرة بــحــّق صــديــقــه روجـــر 
ســــــتــــــون الـــــــــــذي ُحــــــكــــــم عــــلــــيــــه يف 
فراير املايض بالسجن ملدة 40 
شهراً، يف إطار التحقيق حول 
تــــدّخــــل روســــيــــا يف االنـــتـــخـــابـــات 
الرئاسية األمركية يف 2016. 
وأصـــــــــــــــدر تــــــــرامــــــــب قـــــــــــــــراره قـــبـــيـــل 
أيام من املوعد املحّدد لدخول 
صـــــــــديـــــــــقـــــــــه الـــــــــســـــــــجـــــــــن يك يـــــــبـــــــدأ 

بتنفيذ العقوبة.
وقالت الرئاسة األمركية 
يف بــيــان، إّن »تــرامــب وّقــع أمر 
رأفـــــــــــــــــــــــــــة تــــــــــنــــــــــفــــــــــيــــــــــذيــــــــــاً لــــــتــــــخــــــفــــــيــــــف 
العقوبة غر العادلة الصادرة 
بــحــق روجـــــر ســــتــــون«، مــشــرًة 
إىل أّن هــــــذا الــــصــــديــــق الـــقـــديـــم 
ــــلـــــرئـــــيـــــس أصــــــبــــــح اآلن »رجــــــــــاً  لـ

حّراً«.
وكــــــــــــــــــان تـــــــــــرامـــــــــــب أعـــــــــلـــــــــن يف 
فـــــــــــــرايـــــــــــــر، فـــــــــــــــور صـــــــــــــــــــدور حــــكــــم 
اإلدانة بحّق مساعده السابق 
البالغ من العمر 67 عاماً، أّنه 
يعتزم إصدار عفو خاص عنه. 
ومن شأن قرار ترامب هذا أن 
يــعــيــد إىل الــواجــهــة االّتــهــامــات 
املــــــــوّجــــــــهــــــــة إلــــــــيــــــــه بـــــــالـــــــتـــــــدّخـــــــل يف 
عــــــمــــــل الـــــــنـــــــظـــــــام الـــــــقـــــــضـــــــايئ مـــن 
أجــــــــــــــــل مــــــــــســــــــــاعــــــــــدة األصــــــــــــدقــــــــــــاء 
والحلفاء ومعاقبة الخصوم 

واألعداء.
وأديـــن ســتــون بسبع تهم 
تــــشــــمــــل عــــرقــــلــــة ســــــر الــــعــــدالــــة 
واإلدالء بــــــــشــــــــهــــــــادات كــــــاذبــــــة 
والــــتــــاعــــب بــــالــــشــــهــــود، وذلـــــك 
ــــة رّكـــــــــــــــــــزت عــــى  ــيــ ــ يف إطــــــــــــــــار قــــــضــ
تـــــــــــــــــنـــــــــــــــــســـــــــــــــــيـــــــــــــــــقـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــــــــــــــع مــــــــــــــــــوقــــــــــــــــــع 
»ويكيليكس« يف 2016 لنشر 
وثـــــــــــــــــــــــــــــــاق مـــــــــــقـــــــــــرصـــــــــــنـــــــــــة مـــــــســـــــيـــــــئـــــــة 
لـــهـــيـــاري كـــلـــيـــنـــتـــون، مــنــافــســة 
تــــــــــــــــــــــرامــــــــــــــــــــــب يف االنـــــــــــــــتـــــــــــــــخـــــــــــــــابـــــــــــــــات 

الرئاسية يف حينه.
وســــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــون، الــــــــــــــــــــــــــــذي كــــــــــــان 
ضــــــمــــــن فــــــــريــــــــق حـــــمـــــلـــــة تــــــرامــــــب 
االنتخابية يف 2016، أوقف يف 
يناير 2019 بتهم وّجهها إليه 
املــّدعــي الــخــاص آنــذاك روبــرت 
ــّقـــــق يف  ــ مـــــــولـــــــر، الـــــــــــذي كـــــــــان يـــــحـ
الـــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــدخـــــــــــــــــــــــــل الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرويس يف 

االنتخابات.
ــــتـــــون خـــصـــوصـــاً  وأُديــــــــــــن سـ
بــــالــــكــــذب يف شـــــهـــــادة أدىل بــهــا 
أمــام الكونغرس بشأن الدور 
الذي لعبه كوسيط بن فريق 
تــرامــب ومــوقــع »ويكيليكس« 
الــــــــــذي نــــشــــر ســـلـــســـلـــة الــــوثــــائــــق 
املقرصنة التي شّكلت إحراجاً 

لكلينتون.
واشنطن À  أ.ف.ب

ف 
ّ
ترامب يخف

العقوبة الصادرة 
 روجر ستون

ّ
بحق
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الــدعــم املــتــزايــد الـــذي يــتــلــقــاه املــرشــح 
الرئايس الديمقراطي، جو بايدن، 
قـــــــــبـــــــــيـــــــــل االنـــــــــــــتـــــــــــــخـــــــــــــابـــــــــــــات الــــــــــرئــــــــــاســــــــــيــــــــــة 
األمـــــــــــركـــــــــــيـــــــــــة يف نــــــــــوفــــــــــمــــــــــر، يـــــجـــــعـــــل 
مــــحــــلــــي وول ســــــريــــــت يـــــفـــــكـــــرون يف 
التأثر املحتمل يف السوق املايل، إذا 
فــاز بــايــدن بالرئاسة، فقد ارتفعت 
أســهــمــه خـــال الــشــهــر املـــــايض، بعد 
االنتقادات التي تعرض لها الرئيس 
ــــد تـــــرامـــــب بــــشــــأن تـــعـــامـــلـــه مــع  ــــالــ دونــ
فروس كورونا، ومع االحتجاجات 
الــتــي عــمــت الـــواليـــات املــتــحــدة تحت 

شعار: »حياة السود مهمة«.
قبل أيام، توقعت األسواق أن 
فـــــــــــــــرص فـــــــــــــــوز الــــــــســــــــيــــــــنــــــــاتــــــــور الــــــســــــابــــــق 
لوالية دياوير تبلغ أكرث من %59، 
ــــتــــــوى قــــيــــايس  قــــــريــــــبــــــاً مــــــــن أعـــــــــــى مــــــســ
وصــــــل إلــــيــــه يف وقــــــت ســــابــــق أخـــــــراً، 
ويـــتـــفـــوق عــــى مــنــافــســه تــــرامــــب بـــــ23 
نقطة مئوية، وفقاً لبيانات جمعها 

موقع »ريال كلر بوليتيكس«. 

ين تغير توقعات المستثمر
كــمــا تــغــرت تــوقــعــات املستثمرين، 
حـــــــــيـــــــــث كـــــــــشـــــــــف اســــــــــتــــــــــطــــــــــاع أجـــــــــرتـــــــــه 
»ســيــتــي غــــــروب« لـــــــ140 مـــن مــديــري 
الصناديق، صدر هذا األسبوع، أن 
ــــايـــــدن  ــــقـــــدون أن بـ ــتـ ــ 62% مــــنــــهــــم يـــــعـ
سينتصر، ويعتر ذلك تراجعاً عن 
تـــــوقـــــعـــــات ديـــــســـــمـــــر، عــــنــــدمــــا تــــوقــــع 
70% مــــــــــــن املــــــــســــــــتــــــــثــــــــمــــــــريــــــــن، الــــــــذيــــــــن 
استطلعت »سيتي غروب« آراءهم 

فوز ترامب.
ــــلــــــن أن  ــلــ ــ ــــحــ ــــد بــــــعــــــض املــ ــــقــ ــتــ ــ ــــعــ ويــ
حــــزب بـــايـــدن الـــديـــمـــقـــراطـــي، يمكنه 
ــــــة يف  ــيـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــلـ ــ ــ حـــــــتـــــــى الـــــــــحـــــــــصـــــــــول عـــــــــــى أغـ
مــــــــجــــــــلــــــــي الـــــــــــكـــــــــــونـــــــــــغـــــــــــرس. وتـــــــــقـــــــــول 
رئـــــيـــــســـــة قـــــســـــم األســـــــهـــــــم األمـــــركـــــيـــــة 
إلدارة أصــــــــــــول أفـــــيـــــفـــــا إنـــــفـــــســـــتـــــورز، 
ــــيــــــدت، إنـــــــــه مـــــــع زيـــــــــادة  ــــمــ ســـــــــــــوزان شــ
ــــفـــــوز بــــــايــــــدن، »ســـيـــبـــدأ  الــــتــــوقــــعــــات بـ
املستثمرون يف الــركــيــز عــى تأرجح 
ــــــدول مـــــــن »عــــــــــــرثة تــــــــرامــــــــب« إىل  ـــنـ ــــبــــ الـــ

الوضع الراهن.
ويتوقع بعض املحللن ارتــفــاع 
الـــــــضـــــــرائـــــــب يف ظــــــــل رئــــــــاســــــــة بـــــــايـــــــدن. 
حــــيــــث إن انــــتــــصــــار تـــــرامـــــب يف 2016 
أثار قفزة يف أسعار األسهم، عندما 
أخــــــــــذ املـــــســـــتـــــثـــــمـــــرون بـــــعـــــن االعـــــتـــــبـــــار 
الــلــوائــح املخففة وانــخــفــاض معدل 
الــــضــــريــــبــــة عـــــى الـــــشـــــركـــــات، والـــــــذي 
استمرت إدارته يف دعمه، وخفضه 

من 35 إىل %21.
وقدر بنك »غولدمان ساكس« 
أن اإللــــــــــــغــــــــــــاء الـــــــــــجـــــــــــزيئ لــــلــــتــــخــــفــــيــــض 
الـــضـــريـــبـــي لــــعــــام 2018، الــــــــذي مــن 
ــــأنـــــه أن يـــــرفـــــع املـــــعـــــدل إىل %28،  شـ
بــــــــــــــاإلضــــــــــــــافــــــــــــــة إىل الـــــــــــــــــــــــزيـــــــــــــــــــــــادات عــــــى 
املــــعــــدالت األخـــــــرى، ســيــخــصــم نــحــو 
12% مــن إجــمــايل أربــــاح 2021 لكل 
ــــكـــــونـــــات ســـــتـــــانـــــدرد آنــــد  ســــهــــم مــــــن مـ
بــــــــــــــــــــــورز 500. وتـــــــــــــقـــــــــــــول شــــــــمــــــــيــــــــدت: 
»ســــيــــكــــون لـــــذلـــــك أكـــــــر األثــــــــر بــشــكــل 
ــــيــــــف: »ألنـــــــــــه ال يـــتـــعـــلـــق  عـــــــــــــام«. وتــــــضــ
بـــقـــطـــاع مــــعــــن، إنــــمــــا ســـيـــضـــرب كــل 
يشء«.يقول مدير األسهم العاملية 
يف أحد الصناديق األمركية، إيتون 
فانس، إن مثل هذه الخطوة يمكن 
أن تزيد جاذبية األسهم يف الخارج، 
ــــــوق األســـــهـــــم  ــــفـ ــ بـــــعـــــد ســــــــنــــــــوات مــــــــن تـ
ــــيـــــة عـــــى األســـــــــــواق املـــتـــقـــدمـــة  األمـــــركـ
األخــــرى. ويــضــيــف »مـــن الــحــكــمــة أن 
يــــنــــوع املـــســـتـــثـــمـــرون اســـتـــثـــمـــاراتـــهـــم، 
بـــــعـــــيـــــداً عــــمــــا عــــــهــــــدوه خــــــــال الـــعـــقـــد 

املايض«.

حد أدنى لألجور
وتـــشـــمـــل ســـيـــاســـات بــــايــــدن األخـــــرى 
وضــــــــع حــــــد أدىن لــــــأجــــــور يــــبــــلــــغ 15 
دوالراً لــلــســاعــة الـــــواحـــــدة، والـــــذي 
مـــن املــحــتــمــل أن يـــــؤدي إىل تــجــمــيــد 
األربــــــاح لــــدى تـــجـــار الــتــجــزئــة الــذيــن 
يــــــــعــــــــتــــــــمــــــــدون عــــــــــــى الــــــــــعــــــــــمــــــــــال ذوي 
األجـــــور املــتــدنــيــة. لــكــن ســيــاســاتــه يف 
مـــجـــال الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة والـــطـــاقـــة 
الــنــظــيــفــة، الـــتـــي يــشــجــعــهــا الــجــنــاح 
الــيــســاري مــن حــزبــه، هــي الــتــي من 
شــــــــأنــــــــهــــــــا أن تــــــــــجــــــــــذب االنــــــــــــتــــــــــــبــــــــــــاه. يف 
أبـــــــــــريـــــــــــل، أعــــــــلــــــــن بـــــــــايـــــــــدن عـــــــــن خـــطـــة 
لــتــوســيــع بـــرنـــامـــج الـــتـــأمـــن الــصــحــي 
الوطني )ميدكر(، ودعم الجهود 
إلعــــــــــــــادة الــــــتــــــفــــــاوض بــــــشــــــأن الــــســــعــــر 
الــــــذي تـــدفـــعـــه الـــحـــكـــومـــة لــشــركــات 
األدويــــــــــــــــة، يف مــــــا يــــتــــعــــلــــق بــــــاألدويــــــة 
الــــــــــــــتــــــــــــــي تــــــــــــقــــــــــــع داخــــــــــــــــــــــــــــل اخــــــــــتــــــــــصــــــــــاص 

الرنامج.
وقـــبـــل أيـــــــام، تـــخـــى الــســيــنــاتــور 
الديمقراطي مــن واليــة أوريــغــون، 
ــــمـــــه لــنــســخــة  رون وايــــــــــــدن، عــــــن دعـ
منقحة من مشروع قانون تسعر 
العقاقر مقدمة للحزبن، والذي 
شــــــــــــارك يف رعــــــايــــــتــــــه الــــــــعــــــــام املــــــــــايض. 
وكــــــــتــــــــب مــــــحــــــلــــــلــــــون مــــــــــن مــــجــــمــــوعــــة 
ــــنــــــى  ــــعــ »ســــــــــــــراتــــــــــــــيــــــــــــــجــــــــــــــس«، الـــــــــــــتـــــــــــــي تــ
بالبحوث، هذا األسبوع، أن هذه 
الــخــطــوة »تظهر أن الديمقراطين 
يزدادون ثقة بشكل متزايد، بشأن 
فــــــــــــــرص فـــــــــــوزهـــــــــــم بــــــــاالنــــــــتــــــــخــــــــابــــــــات«، 
مــــــلــــــمــــــحــــــن إىل احـــــــــتـــــــــمـــــــــال ســـــيـــــطـــــرة 
الديمقراطين املحتملة عى البيت 
األبيض ويف مجلي الكونغرس. 
وتـــــــــشـــــــــر تــــــــــقــــــــــديــــــــــرات »كـــــــــريـــــــــدت 
سايت«، وهي شركة أبحاث تركز 
عى الديون، إىل أن الجهد البيئي 
الــــــــــــــــذي يــــــــقــــــــوم بــــــــــه بـــــــــــايـــــــــــدن، والـــــــــــــذي 
يستهدف انبعاثات صفراً للواليات 
املــــتــــحــــدة بــــحــــلــــول عــــــام 2050، مــن 
ــــزز مــــــــخــــــــزون الـــــطـــــاقـــــة  ــ ــــعـ ــ ــــــه أن يـ ــــأنـ ــ شـ

النظيفة.

بعد زيادة فرص فوزه في انتخابات نوفمبر المقبل

»وول ستريت« تضع 
تصوراتها لعهد جو بايدن 

كرئيس محتمل

متعاملون في بورصة نيويورك يتوقعون تراجع األرباح. À أ.ب 

فـــاقـــم نـــقـــص الـــــغـــــذاء، الــــــذي يــغــذيــه 
الــوبــاء الــحــايل، األزمـــة اإلنسانية يف 
سورية، ويقول مراقبون إن األسوأ 
لــــــــــم يــــــــــــــــأِت بــــــــعــــــــد، يف الـــــــــبـــــــــلـــــــــدان الـــــتـــــي 
مزقتها الصراعات. وقال مسؤولون 
يف مــنــظــمــة األمــــــم املـــتـــحـــدة، وعـــمـــال 
إغـــاثـــة مــقــيــمــون يف ســــوريــــة، إن هــذا 
الـــــــــوضـــــــــع يـــــمـــــكـــــن أن يـــــعـــــمـــــق األزمــــــــــــة 
اإلنسانية، يف الباد، بعد نحو عقد 

من الصراع.
وتـــــــــــــقـــــــــــــدم األزمــــــــــــــــــــــــــــات املــــــتــــــفــــــاقــــــمــــــة 
نـــــــــمـــــــــوذجـــــــــاً قــــــــاتــــــــمــــــــاً لــــــــــآثــــــــــار الــــــوبــــــائــــــيــــــة 
الطويلة املدى يف الوضع اإلنساين، 
يف مناطق ممزقة بالصراعات، مثل 
جنوب السودان واليمن والساحل 
اإلفــــــــــــــــــريــــــــــــــــــقــــــــــــــــــي، حــــــــــــيــــــــــــث قــــــــــــــــــد تــــــــــــواجــــــــــــه 
ــــنـــــظـــــمـــــات املـــــســـــاعـــــدة  الـــــحـــــكـــــومـــــات ومـ
املقايضة بن إجراءات اإلغاق التي 
تــــؤدي إىل تــفــاقــم نــقــص الـــغـــذاء، أو 
ــــــذاء مــــــع خــطــر  ــــغـ ــ مــــعــــالــــجــــة نــــقــــص الـ

املزيد من العدوى.

ومـــــــــــا زاد الـــــــــحـــــــــال ســــــــــــــــوءاً هـــو 
الــــتــــبــــاطــــؤ االقــــــتــــــصــــــادي الــــعــــاملــــي، 
الــــــنــــــاجــــــم عـــــــن فــــــــــــروس كــــــورونــــــا 
املستجد، والذي أدى بالفعل 
إىل تـــــفـــــاقـــــم نـــــقـــــص الـــــــغـــــــذاء يف 

جـــــــمـــــــيـــــــع أنــــــــــــحــــــــــــاء الــــــــعــــــــالــــــــم. 
وتتوقع هيئات املساعدة 
الـــــدولـــــيـــــة أن يـــــكـــــون عــــام 

أســــــــــــــــــــوأ  إحــــــــــــــــــــــــــــــــدى   2020
الــــــــســــــــنــــــــوات، يف مــــــــا يـــخـــص 

انـــــــــــــــــعـــــــــــــــــدام األمـــــــــــــــــــــــن الــــــــــــغــــــــــــذايئ 
العاملي، وذلك بسبب مزيج من 
تغر املــنــاخ والــصــراعــات. وبعد 
تــفــي الــــوبــــاء، تــضــاعــف عــدد 
األشخاص الذين ُيتوقع أنهم 

سيواجهون 

الجوع الحاد، يف جميع أنحاء 
الـــــعـــــالـــــم، مــــــن 135 مـــلـــيـــونـــاً 
إىل 265 مـــــــلـــــــيـــــــونـــــــاً، وفـــــــقـــــــاً 

لرنامج األغذية العاملي.
وتتحمل سورية العبء 
األكــــــــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــن هـــــــــــــــــــــذه األزمــــــــــــــــــــــــــات 
ــــاً لـــلـــرنـــامـــج،  املـــتـــداخـــلـــة. ووفـــــقـ
فــــــــقــــــــد تــــــــــــم تــــــصــــــنــــــيــــــف أكـــــــــــــــرث مــــن 
نـــصـــف إجــــمــــايل ســـكـــان الـــبـــاد، 

الــــــــبــــــــالــــــــغ عــــــــــددهــــــــــم نـــــــحـــــــو 17 مـــــلـــــيـــــون 
نـــســـمـــة، عــــى أنـــهـــم يـــعـــانـــون انـــعـــدام 
األمــــن الـــغـــذايئ، بـــزيـــادة قـــدرهـــا 1.4 
ــــنـــــذ بـــــــدايـــــــة الــــــــعــــــــام. وقـــــــال  مـــــلـــــيـــــون، مـ
ــــة بـــــاألمـــــم  ــــيــ ــــانــ مــــــديــــــر الــــــــشــــــــؤون اإلنــــــســ
املـــتـــحـــدة، مـــــارك لــــوكــــوك، إن »2.2 
مـــلـــيـــون آخــــريــــن قــــد يـــواجـــهـــون نــقــصــاً 
محتماً يف الغذاء،« متابعاً: »عدد 

املحتاجن يف تزايد«.

ــــامــــــج األمـــــــن  ــــرنــ وتـــــــقـــــــول مـــــــديـــــــرة بــ
الــغــذايئ العاملي يف مركز الــدراســات 
االســــراتــــيــــجــــيــــة والـــــدولـــــيـــــة، كــايــتــلــن 
ولش: »كانت هناك عاصفة من آثار 
تــــــــغــــــــر املـــــــــــنـــــــــــاخ والـــــــــــــصـــــــــــــراعـــــــــــــات، الــــــتــــــي 
جـــــعـــــلـــــت ســـــــــوريـــــــــة واحـــــــــــــــــدة مـــــــــن أكــــــرث 
الــــــــــــدول الـــــتـــــي تـــــعـــــاين انـــــــعـــــــدام األمــــــن 
الــغــذايئ يف الــعــالــم«. متابعًة: »هــذا 

يجعل املوقف السيئ أسوأ«.

الفيروس التاجي زاد معاناتهم

السوريون ضحية صراع مزمن 
وأزمة غذاء متفاقمة

تعاني سورية من صعوبات مستمرة في 
إنتاج الغذاء وتوزيعه، بعد أن كانت 

الزراعة إحدى ركائز االقتصاد السوري، 
قبل الحرب.

 
ً
ما يمكن أن يساعد الفئات األكثر ضعفا
في سورية، على المدى القصير، هو 

المزيد من شحنات األغذية الدولية، 
والمزيد من التفاعل مع عمال اإلغاثة.

لم يعد لدى السوريين ما يكفي                                      من المال لشراء الطعام. À أرشيفية

صعوبات مستمرة
مشكالت سورية كثيرة، منها صعوبات مستمرة 

في إنتاج الغذاء وتوزيعه، بعد أن كانت الزراعة 
إحدى ركائز االقتصاد السوري، قبل الحرب. 

وقد أدى الصراع إلى حدوث خلل كبير في 
العرض والتوريد. وحتى عندما يتوافر 

الطعام على الرفوف، فإنه ال يوجد 
عند السوريين ما يكفي لإلنفاق 

عليه. كما تعرضت سورية النتكاسات، بسبب 
سنوات من الجفاف الناجم عن تغير المناخ، بما 

في ذلك الجفاف الشديد، الذي ربما ساعد في 
بدء االنتفاضة، قبل 10 سنوات. ثم هناك الكارثة 
االقتصادية في لبنان المجاور، الذي يعتبر القناة 

الرئيسة لألعمال المصرفية لالقتصاد السوري 
الذي مزقته الحرب.

 كشف استطالع أجرته 
»سيتي غروب« لـ140 

من مديري الصناديق، صدر 
هذا األسبوع، أن %62 

منهم يعتقدون أن بايدن 
سينتصر.

البنية التحتية الصحية 
دمرت بفعل سنوات 

الحرب. À أرشيفية
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الفيروس التاجي زاد معاناتهم

يجب عى الواليات املتحدة أن تقدم 
لــــــــــأكــــــــــراد الــــــــســــــــوريــــــــن تــــــــــنــــــــــازالت حـــتـــى 
يتمكنوا مــن بــيــع نفطهم إىل الــســوق 
الدولية، هــذا ما قالته وكالة األنباء 
الـــــكـــــرديـــــة. ويـــســـيـــطـــر األكـــــــــــــراد، الــــذيــــن 
تقودهم قــوات ســوريــة الديمقراطية 
حالياً، عى أضخم حقول النفط يف 
ســــــــــــــــــوريــــــــــــــــــة، الـــــــــــــتـــــــــــــي أرســـــــــــــــــــــــــل الـــــــــرئـــــــــيـــــــــس 
األمــــــــــريك، دونـــــالـــــد تـــــرامـــــب، الــــقــــوات 
األمـــركـــيـــة لــحــمــايــتــهــا. لــكــن املــعــارضــة 
الــتــي يــقــودهــا األكــــراد عــاجــزة عــن بيع 
ــــر الــــذي  الـــنـــفـــط بــــصــــورة قـــانـــونـــيـــة، األمــ
يجرهم عــى التعامل مــع الحكومة 
السورية التي فرضت عليها الواليات 

املتحدة عقوبات اقتصادية.
وقـــــــــــــــــــــال رئـــــــــــيـــــــــــس مـــــــــــركـــــــــــز روجـــــــــــافـــــــــــا 
)الــــــــــــكــــــــــــردي( لـــــلـــــمـــــعـــــلـــــومـــــات، تــــــومــــــاس 
مـــاكـــلـــر، إن األكــــــــراد الــــذيــــن تــقــودهــم 
مـــــن  طــــــــــلــــــــــبــــــــــوا  األمـــــــــــــــركـــــــــــــــيـــــــــــــــة،  اإلدارة 
الــحــكــومــة األمــركــيــة، مــــراراً وتـــكـــراراً، 
إعفاءهم من العقوبات االقتصادية، 

التي تعوق تصدير النفط السوري. 

وترجع العقوبات األمركية عى 
ســـــوريـــــة إىل عــــــام 2011، األمــــــــر الـــــذي 
يجعل تصدير النفط إىل سورية غر 
قـــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــوين. وتــــــــــتــــــــــضــــــــــمــــــــــن الــــــــــعــــــــــقــــــــــوبــــــــــات 
األمـــــــــــــــركـــــــــــــــيـــــــــــــــة عــــــــــــــــى ســــــــــــــــوريــــــــــــــــة إعـــــــــــفـــــــــــاء 
لـــلـــمـــجـــمـــوعـــات املــــتــــمــــردة األكـــــــر ســـنـــاً، 
التي لم يعد لها وجود تقريباً، ولكن 
لـــيـــس هــــنــــاك أي ذكـــــر لــــقــــوات ســـوريـــة 
الــــــديــــــمــــــقــــــراطــــــيــــــة، الـــــــتـــــــي تــــســــيــــطــــر عـــى 

شمال شرق سورية حالياً. 
وتــــــــــــــــعــــــــــــــــن عـــــــــــــــــــى هـــــــــــــــــــــــــذه الــــــــــــــــقــــــــــــــــوات 
املــــــــــدعــــــــــومــــــــــة مـــــــــــن الـــــــــــــــواليـــــــــــــــات املــــــتــــــحــــــدة 
التعامل مع وسطاء ومهربن، لبيع 
النفط. ونتيجة عــدم صيانة املنشآت 
النفطية املتهالكة، حدثت أزمة بيئية 

يف املــنــاطــق الــواقــعــة عــى طـــول طريق 
تهريب النفط. 

ويـــرى مــاكــلــر أن تــقــديــم تــنــازالت 
أمركية إزاء هــذه العقوبات، يمكن 
أن يـــــســـــمـــــح لــــــــــأكــــــــــراد بـــــالـــــتـــــعـــــامـــــل مـــع 
الـــــســـــوق الــــعــــاملــــيــــة لــــلــــطــــاقــــة، ويـــســـاعـــد 
عــــــــــى »الـــــــــحـــــــــفـــــــــاظ عــــــــــى هـــــــــــــذه املــــنــــطــــقــــة 
خـــارج ســيــطــرة الــحــكــومــة الــســوريــة«، 
ــــــصـــــــاد  ـــتـ ــ و»تــــــــقــــــــلــــــــيــــــــص الــــــــــتــــــــــداخــــــــــل يف اقــ
املــنــطــقــة الــتــي يسيطر عليها األكــــراد، 
وتـــلـــك الـــتـــي تــســيــطــر عــلــيــهــا الــحــكــومــة 

السورية«.
الــــــــــوضــــــــــع  إن  الـــــــــحـــــــــقـــــــــيـــــــــقـــــــــة،  ويف 
االقتصادي يتدهور باطراد، سواء يف 
املــــــــــنــــــــــاطــــــــــق الـــــــــــواقـــــــــــعـــــــــــة تــــــــحــــــــت ســــــيــــــطــــــرة 

الـــحـــكـــومـــة الــــســــوريــــة أو خــــارجــــهــــا، يف 
ــــيـــــه حـــكـــومـــة  الـــــــوقـــــــت الـــــــــــذي فــــــرضــــــت فـ
الـــــــــــــــواليـــــــــــــــات املـــــــــتـــــــــحـــــــــدة قــــــــــــانــــــــــــون قــــيــــصــــر 
لتشديد الــعــقــوبــات االقــتــصــاديــة عى 
ســوريــة. وأشـــار مــاكــلــر إىل أن الــراتــب 
الشهري يف املنطقتن خارج أو داخل 
سيطرة الحكومة السورية، انخفض 
مــن نحو 90 دوالراً شــهــريــاً، إىل نحو 
20 دوالراً يف الــوقــت الـــحـــايل، نتيجة 
الــتــضــخــم الـــكـــبـــر يف الــــلــــرة الـــســـوريـــة. 
ــــلــــــر: »حــــــتــــــى بــــالــــنــــســــبــــة لـــنـــا  ــــاكــ وقـــــــــــال مــ
ــــا شـــــــــــراء  ــنــ ــ ــيــ ــ ــلــ ــ أصـــــــــبـــــــــح مـــــــــــن الـــــــصـــــــعـــــــب عــ

الخضراوات«.
وقــــــــــــــــــــال مــــــــــديــــــــــر بــــــــــــرامــــــــــــج مـــــــحـــــــاربـــــــة 
اإلرهـــــاب والــتــطــرف يف مــعــهــد الــشــرق 
األوســـــــــــط إن هــــــــذه الـــــعـــــقـــــوبـــــات »ربــــمــــا 
ــــون هــــــي الـــــتـــــي فــــاقــــمــــت بــــعــــض آثــــــار  ــــكـ تـ
األزمة االقتصادية، لكنها ليست هي 
الــــســــبــــب، لـــكـــن هــــنــــاك ســــــوء إدارة يف 

االقتصاد«.
ترجمة: حسن عبده حسن
À عن »ناشونال إنترست«

أكراد سورية يطلبون اإلذن من واشنطن 
لبيع النفط للحكومة السورية

لم يعد لدى السوريين ما يكفي                                      من المال لشراء الطعام. À أرشيفية

إن منطقة شمال غرب سورية، 
الــتــي يسيطر عليها املــتــمــردون، هي 
بــــــــــــــــأمــــــــــــــــس الـــــــــــــــحـــــــــــــــاجـــــــــــــــة لــــــــــلــــــــــمــــــــــســــــــــاعــــــــــدة 
اإلنــســانــيــة، إذ أدت الــهــجــمــات الــتــي 
شنتها القوات الحكومية، املدعومة 
مـــــــن روســــــــيــــــــا، إىل تـــــشـــــريـــــد أكـــــــــرث مـــن 
نــصــف مــلــيــون شـــخـــص، هــــذا الـــعـــام. 
لكن مستشار السياسة واالتصاالت 
بمنظمة »أوكــســفــام«، يف دمــشــق، 
ـــقـــــول إن الــــوضــــع  مـــــــات هــــيــــمــــســــي، يــ
يــزداد ســوءاً يف املناطق التي تسيطر 
عــــــلــــــيــــــهــــــا الـــــــــحـــــــــكـــــــــومـــــــــة، »إذ يـــــتـــــحـــــدث 
الـــــــــــنـــــــــــاس اآلن بــــــشــــــكــــــل مـــــــــتـــــــــزايـــــــــد عــــن 
املــــــــــخــــــــــاطــــــــــر، الـــــــــتـــــــــي يـــــــواجـــــــهـــــــونـــــــهـــــــا مــــن 
الجوع. وهذا يقود الناس إىل حافة 
الهاوية«. ويوضح هيمسي: »هناك 
تـــــقـــــاريـــــر تــــفــــيــــد بــــــــأن الــــــنــــــاس يــــتــــخــــذون 
تدابر يائسة تماماً، وهم يتحدثون 
إلـــيـــنـــا، ويـــخـــرونـــنـــا بـــأنـــهـــم يــجــمــعــون 
ــــبــــــخــــــون األعـــــــــشـــــــــاب الـــــــــضـــــــــارة ثـــم  ــــطــ ويــ
يأكلونها«، متابعاً: »هــذا ما يفعله 

الناس إذا كانوا يائسن«.

ــــئـــــات  ــــفـ ــــاعــــــد الـ مــــــــا يـــــمـــــكـــــن أن يــــــســ
األكــرث ضعفاً يف ســوريــة، عــى املــدى 
الـــــــقـــــــصـــــــر، هــــــــو املــــــــزيــــــــد مــــــــن شــــحــــنــــات 
األغــــــــــــــذيــــــــــــــة الــــــــــــدولــــــــــــيــــــــــــة، واملــــــــــــــزيــــــــــــــد مـــــن 
الزيارات إىل مراكز أو أســواق توزيع 
ــــزيــــــد مـــــن الـــتـــفـــاعـــل مــع  األغــــــذيــــــة، واملــ
عمال اإلغاثة. ويتطلب ذلك السفر 
والتفاعل الــشــخــي، مــع أن خــراء 
الصحة حذروا من ذلك ملنع انتشار 
الفروس التاجي. وهذا يرك عمال 
اإلغاثة اإلنسانية يناضلون من أجل 
مقايضة قاتمة، إما محاربة الجوع 

أو محاربة »كورونا«.

بنية تحتية مدمرة
يف الــــــــــوقــــــــــت الـــــــــــحـــــــــــايل، اليـــــــــــــــــــزال عـــــــدد 
حــــــــــــــــــــــــــــاالت الــــــــــــــــــــوفــــــــــــــــــــاة الــــــــــــنــــــــــــاجــــــــــــمــــــــــــة عــــــن 
»كـــــــــــــوفـــــــــــــيـــــــــــــد-19«، املـــــــبـــــــلـــــــغ عـــــــنـــــــهـــــــا، يف 
ســـوريـــة، مــنــخــفــضــاً، وفـــقـــاً لــلــبــيــانــات 
الرسمية. وسجلت منظمة الصحة 
ــــابـــــة مـــــؤكـــــدة، و14  الـــعـــاملـــيـــة 372 إصـ
حالة وفــاة يف الباد، حتى 7 يوليو. 

ــــيــــــة  لـــــــــكـــــــــن الــــــــبــــــــنــــــــيــــــــة الـــــــتـــــــحـــــــتـــــــيـــــــة الــــــصــــــحــ
املـــــدمـــــرة، والـــــظـــــروف املــعــيــشــيــة الــتــي 
تــجــعــل الــتــبــاعــد االجــتــمــاعــي صــعــبــاً، 
وانـــــــــخـــــــــفـــــــــاض مــــــــعــــــــدل االخــــــــــتــــــــــبــــــــــارات، 
ــــتـــــمـــــل أن  تــــعــــنــــي أن الــــــــعــــــــدد مــــــــن املـــــحـ
يــكــون أعـــى بــكــثــر. ومـــن املــحــتــمــل أال 
ــــايـــــة  ــــلـــــرعـ ــــكـــــن الـــــبـــــنـــــيـــــة الـــــتـــــحـــــتـــــيـــــة لـ ــــمـ ــــتـ تـ
الصحية الضعيفة من التعامل مع 
ــــفـــــــي املـــــــــــــــرض عـــــــــى نــــــــطــــــــاق واســــــــــــع.  ــ تـ
وتـــقـــدر مــنــظــمــة الــصــحــة أن أكـــرث من 
نــــــــــــصــــــــــــف املــــــــــســــــــــتــــــــــشــــــــــفــــــــــيــــــــــات واملــــــــــــــــــراكــــــــــــــــــز 
الــــــصــــــحــــــيــــــة، يف ســـــــــــوريـــــــــــة، ال تــــعــــمــــل 
ــــبـــــب الـــــــــحـــــــــرب. وال يـــــــوجـــــــد ســــــوى  بـــــسـ
1400 ســـريـــر بــاملــســتــشــفــيــات، و250 
ســـــــــــــريـــــــــــــراً لــــــلــــــعــــــنــــــايــــــة املـــــــــــــــركـــــــــــــــزة، وفــــــــقــــــــاً 
لــــبــــيــــانــــات اتــــــحــــــاد مــــنــــظــــمــــات الــــرعــــايــــة 
الـــطـــبـــيـــة واإلغـــــــاثـــــــة، وهـــــــي مـــجـــمـــوعـــة 

غر ربحية تتابع األزمة يف سورية.
وجــمــع مــؤتــمــر دويل للمانحن 
5.5 مليارات دوالر، الشهر املايض، 
قــدمــتــهــا الـــواليـــات املــتــحــدة واالتــحــاد 
األوروبــــــــــــــــي وأملــــــانــــــيــــــا وبـــــــلـــــــدان أخــــــــرى، 

لــلــمــســاعــدات اإلنــســانــيــة يف ســوريــة، 
يف هــــــــذا الـــــــعـــــــام. و2.2 مــــلــــيــــار دوالر 
لــاســتــجــابــة لـــأزمـــات يف عـــام 2021. 
وتـــــعـــــهـــــدت واشـــــنـــــطـــــن بــــتــــقــــديــــم 696 

مــــــــــلــــــــــيــــــــــون دوالر مـــــــــــــــن املــــــــــــســــــــــــاعــــــــــــدات 
اإلنسانية الجديدة، ووفقاً للناطق 
ــــيـــــة لــلــتــنــمــيــة  ــــالـــــة األمـــــركـ بــــاســــم الـــــوكـ
الدولية، بوجا جونونواال، فإنه تم 
تخصيص أكــرث من 31 مليون دوالر 
ــــديــــــد،  ــــحــ ــتــ ــ لــــــلــــــســــــوريــــــن عـــــــــى وجــــــــــــه الــ
ــــــي. لـــكـــن  ــــاجـ ــ ــتـ ــ ــ ملـــــكـــــافـــــحـــــة الــــــــفــــــــروس الـ
روســــــــــــيــــــــــــا تـــــــمـــــــنـــــــع إعـــــــــــــــــــــــادة فــــــــتــــــــح مــــعــــر 
حدودي مهم للمساعدة اإلنسانية.
وتـــــــــقـــــــــدم الـــــــطـــــــفـــــــرة الــــــــجــــــــديــــــــدة يف 
األمـــــــــــــــــوال شــــــــريــــــــان حــــــيــــــاة لــــلــــســــوريــــن 
املــــــحــــــاصــــــريــــــن بــــــــن الـــــــــصـــــــــراع والــــــــوبــــــــاء 
ونقص الغذاء. لكن لوكوك قال إنه 
حـــــــــتـــــــــى مـــــــــــــع زيــــــــــــــــــــــــادة جـــــــــمـــــــــع األمــــــــــــــــــــوال 
لـــســـوريـــة، قـــد ال يـــكـــون ذلــــك كــافــيــاً، 
بالنظر إىل أزمة »كورونا«، حتى لو 
كــــــــــــان بــــــــاإلمــــــــكــــــــان تـــــســـــلـــــيـــــم املــــــســــــاعــــــدة 
ـــفــــــعــــــل. وقـــــــــــــال »عـــــــــــى الــــــــرغــــــــم مـــن  ــــالـــ بــ
وجـــــــــــود عــــمــــلــــيــــة عـــــــر الــــــــحــــــــدود لـــنـــقـــل 
املواد الغذائية واألدوية واإلمدادات 
األخـــرى، فــإن حجم الحاجة يحول 
دون تـــــــلـــــــبـــــــيـــــــة جــــــــمــــــــيــــــــع احــــــــتــــــــيــــــــاجــــــــات 

الــــــســــــوريــــــن األســـــــاســـــــيـــــــة، مـــــــن خـــــال 
هذا الرنامج، يف الوقت الحايل«.

وتـــضـــررت دول كـــثـــرة، بــشــدة، 
مـــــــــــــــن الـــــــــــــــــفـــــــــــــــــروس وأنـــــــــــفـــــــــــقـــــــــــت مــــــــئــــــــات 
املـــلـــيـــارات مـــن الـــــــــدوالرات، لــلــتــعــامــل 
مــع األزمـــة الصحية، معظمها عى 
الـــــــــــــــرعـــــــــــــــايـــــــــــــــة الــــــــــصــــــــــحــــــــــيــــــــــة والــــــــتــــــــحــــــــفــــــــيــــــــز 
االقـــتـــصـــادي. وال تــســتــطــيــع ســـوريـــة، 
ــــقـــــرة  ــــفـ ــــثــــــل غـــــــرهـــــــا مــــــــن الـــــــبـــــــلـــــــدان الـ مــ
ــــالــــــصــــــراعــــــات، تــــحــــمــــل أي  واملـــــمـــــزقـــــة بــ
انـــتـــكـــاســـات اقـــتـــصـــاديـــة. وهــــــذا يــعــنــي 
ــــــون هــــنــــاك  ــــكـ ــ ــــمـــــل أن يـ ــتـ ــ أنــــــــــه مــــــــن املـــــحـ

الكثر يف االنتظار.
وقــال لــوكــوك: »هــنــاك احتمال 
يـــــــنـــــــذر بـــــالـــــخـــــطـــــر بـــــــشـــــــأن وضـــــــــــع ســـيـــئ 
حــــــــــقــــــــــاً، بـــــــالـــــــعـــــــديـــــــد مــــــــــن الـــــــــبـــــــــلـــــــــدان يف 
غضون ستة أشهر«. متابعاً: »هناك 
خـــطـــر حــــــــدوث مــــجــــاعــــات مـــتـــعـــددة، 
وارتــــــــــــــفــــــــــــــاع كـــــــبـــــــر يف الــــــــــوفــــــــــيــــــــــات، مــــع 

تدهور الخدمات الصحية«.
ترجمة: مكي معمري
ين بوليسي« À عن »فور

وضوح أكثر
هناك مجال واحد يريد فيه 

 من الوضوح 
ً
المستثمرون مزيدا

من جانب المرشح الرئاسي 
الديمقراطي، جو بايدن، وهو 

قطاع التكنولوجيا. حيث إن 
مجموعات التقنية هي بعض 
من أكبر الشركات في سوق 

األسهم، وإن القطاع هو 
األفضل أداء هذا العام.

وفي السنوات األخيرة، واجه 
عمالقة وسائل التواصل 

االجتماعي انتقادات حول 
حماية البيانات، وخطابات 
الكراهية التي يسمحون 
بنشرها على منصاتهم. 

وانضمت الشركات األميركية 
الكبرى، هذا األسبوع، إلى 
مقاطعة إعالنات مزودي 

الخدمات، بما في ذلك »فيس 
بوك« و»تويتر«.

ودعت السيناتورة عن والية 
ماساتشوستس، إليزابيث وارن، 

والمرشحة الديمقراطية 
السابقة للرئاسة، في السابق 

إلى تفكيك شركات 
أمازون، وغوغل، 

و»فيس بوك«، بموجب 
قواعد مكافحة احتكار معدلة. 
وفي غضون ذلك، انتقد بايدن 

»فيس بوك« بسبب 
معلومات خاطئة على منصته، 

لكنه لم يزد على ذلك سوى 
قوله العام الماضي إن »علينا 

أن نلقي نظرة متفحصة في 
هذا الخصوص«.

ويعول بعض االستراتيجيين 
على تحوالت محتملة في 

مجلس االحتياطي الفيدرالي، 
حيث ساعد المسؤولون للتو 

السوق األميركية على تسجيل 
أفضل أداء ربعي لها منذ عام 

1998، من خالل سلسلة من 
التدخالت التي كان لها تأثير في 

تعزيز األسعار. وقال كبير 
المحللين االستراتيجيين للسوق 

في شركة إنكابيتال، باتريك 
ليري، إن الحزب الديمقراطي 

»يرغب في أن يستخدم 
االحتياطي الفيدرالي المزيد من 
سلطاته، ليتمكن من مساعدة 

االقتصاد، وجعل االئتمان 
 بشكل أكبر«.

ً
متاحا

وتـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــول كــــــــــــــــبــــــــــــــــرة املــــــــحــــــــلــــــــلــــــــن 
االســراتــيــجــيــن لـــأســـواق الــعــاملــيــة 
لـــشـــركـــة »إنـــفـــيـــســـكـــو«، كــريــســتــيــنــا 
هــــــوبــــــر، إن نـــــظـــــام بــــــايــــــدن ســـيـــكـــون 
»واقعاً حقيقياً للطاقة النظيفة، 

ــــتـــــي  مـــــــقـــــــارنـــــــة بـــــــــــــــــــإدارة تـــــــــــرامـــــــــــب«، الـ
ألـــــــــــــغـــــــــــــت الــــــــــــــقــــــــــــــواعــــــــــــــد املـــــــــفـــــــــضـــــــــلـــــــــة يف 

القطاع.
ترجمة:  عوض خيري

À عن »الفايننشال تايمز«

 1400 

 5.5

سرير بالمستشفيات 
 
ً
السورية، فقط، وفقا
لبيانات غير رسمية.

مليارات دوالر، قدمتها 
الدول المانحة إلى 
سورية.

الوضع االقتصادي يتدهور باطراد، سواء في المناطق 
الواقعة تحت سيطرة الحكومة السورية، أو خارجها، في 
الوقت الذي فرضت فيه حكومة الواليات المتحدة قانون 

قيصر، لتشديد العقوبات االقتصادية على سورية.

قوات سورية الديمقراطية تسيطر على أضخم حقول النفط في سورية. À  أرشيفية

أيام صعبة بانتظار سورية. À  أرشيفية
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محمد فاضل ■ الشارقة

ــــفـــــريـــــق األول لــــنــــادي  كــــشــــف مـــــــــدرب الـ
الحمرية التونيس غازي الغرايري أن 
موعد بدء تدريبات فريقه سيكون يف 
املـــــــــــقـــــــــــبـــــــــــل،  أغـــــــــــــســـــــــــــطـــــــــــــس  مــــــــــــــــــــن  األول 
اســتــعــداداً لخوض منافسات املوسم 
املـــــــــــقـــــــــــبـــــــــــل لـــــــــــــــــــــــــــــــــدوري الـــــــــــــــــــدرجـــــــــــــــــــة االوىل 
ــــيـــــديـــــة  ــــتـــــمـــــهـ واملــــــــــشــــــــــاركــــــــــة يف األدوار الـ
لبطولة كــأس رئيس الــدولــة، مؤكداً 
أنـــه تـــم بــحــث ودراســـــة أكـــر مـــن خطة 
فـــنـــيـــة وبــــدنــــيــــة لــــاســــتــــعــــداد األمـــــثـــــل يف 
ظــــل الــــظــــروف الـــحـــالـــيـــة، وتـــــم اعــتــمــاد 
خـــــــــــــــطـــــــــــــــة تــــــــــــــــــركــــــــــــــــــز عــــــــــــــــــــــى االســـــــــــــــــتـــــــــــــــــعـــــــــــــــــداد 
بــــــــــاالســــــــــتــــــــــفــــــــــادة مــــــــــــن املــــــــــــــرافــــــــــــــق والـــــــبـــــــنـــــــى 

التحتية التي تتوافر يف النادي. وقال 
الـــــــــــــغـــــــــــــرايـــــــــــــري لــــــــــــــــــــــــ»اإلمـــــــــــــــــــــــارات الـــــــــــــيـــــــــــــوم«: 
»ســـــــــــراقـــــــــــب تـــــــــدريـــــــــبـــــــــات أنــــــــــديــــــــــة دوري 
الخليج العربي التي تسبقنا يف البدء 
بـــتـــدريـــبـــاتـــهـــا لـــاســـتـــفـــادة مــــن تــعــامــلــهــا 
مــــــــــع الــــــــــــظــــــــــــروف الـــــــــســـــــــائـــــــــدة يف الـــــــوقـــــــت 
الحاضر بسبب جائحة كــورونــا، ليك 
نــخــتــصــر الـــطـــريـــق لـــاســـتـــعـــداد األمـــثـــل 
للموسم املقبل الذي لن يكون سهاً، 
لـــــكـــــنـــــنـــــا ســـــنـــــعـــــمـــــل بـــــــجـــــــهـــــــود مـــــضـــــاعـــــفـــــة 
لــلــوصــول لــلــجــاهــزيــة األعـــــى«. وتــابــع: 
»خططنا لخوض أربع مباريات ودية 
رئــيــســة، ومثلها مــن املــبــاريــات الــوديــة 
الـــثـــانـــويـــة أمــــــام أنــــديــــة الــــدرجــــة الــثــانــيــة 

للوقوف عى جاهزية الاعبني«.

أحمد طارق ■ دبي

تـــــــــــفـــــــــــاعـــــــــــل رئــــــــــــــيــــــــــــــس الـــــــــــــــــــــرازيـــــــــــــــــــــل جــــــــايــــــــر 
بولسونارو مع التغريدة التي نشرها 
نــادي الــوصــل، عى حسابه الرسمي 
يف مـــــــــــوقـــــــــــع الــــــــــــتــــــــــــواصــــــــــــل االجــــــــتــــــــمــــــــاعــــــــي 
»تويرت«، يتمنى خالها »اإلمراطور« 
الــشــفــاء الــعــاجــل لــلــرئــيــس الـــرازيـــي، 
بــعــدمــا أكـــدت وســائــل إعـــام برازيلية 

إصابته بفروس كورونا.
ونـــــشـــــر بـــــولـــــســـــونـــــارو تـــعـــلـــيـــقـــاً عــى 
التغريدة التي نشرها نادي الوصل، 
مبدياً إعجابه بالتغريدة بنشر ثاثة 
وجـــــــــــــــوه تــــــعــــــبــــــريــــــة، تــــــعــــــر عـــــــــن شـــــكـــــره 
ـــــ»اإلمــــــراطــــــور«. وكــــــان نــــــادي الـــوصـــل  لــ
قد نشر تغريدة أول من أمس، ذكر 
فــيــهــا بــالــلــغــتــني الــعــربــيــة والــرتــغــالــيــة 

قـــــــــائـــــــــاً: »نـــــتـــــمـــــنـــــى لـــــلـــــرئـــــيـــــس الــــــــرازيــــــــي 
جاير بولسونارو الشفاء العاجل«.

وتأيت تغريدة الوصل تفاعاً مع 
ظـــهـــور رئـــيـــس الـــــرازيـــــل يف مــنــاســبــتــني 
رســمــيــتــني مـــرتـــديـــاً قــمــيــص الـــوصـــل يف 

شهر أبريل املــايض، املــرة األوىل كانت 
خال اجتماع مع رئيس وزراء الهند 
نــــــــاريــــــــنــــــــدرا مـــــــــــــــودي، أمــــــــــا املـــــــــــــرة الــــثــــانــــيــــة 
فكانت خال بث مباشر لبولسونارو 
ــــيــــــس  عـــــــــــى حـــــــســـــــابـــــــه الــــــــرســــــــمــــــــي يف »فــ
ــــه بـــكـــلـــمـــة  ــ ــــــالـ بــــــــــــوك« كــــــــــان يـــــتـــــحـــــدث خـ

رسمية إىل الشعب الرازيي. 
وتفاعلت وسائل إعــام برازيلية 
مــــع تـــغـــريـــدة نــــــادي الــــوصــــل، وذكـــــرت 
صــــــحــــــيــــــفــــــة »إســـــــــــــتـــــــــــــاديـــــــــــــو« أن الــــــــــنــــــــــادي 
اإلمـــــــــــــــــــــارايت وّجــــــــــــــه رســــــــالــــــــة خـــــــاصـــــــة إىل 
بــولــســونــارو مــتــمــنــيــاً لــلــرئــيــس الــشــفــاء 
الــــــــعــــــــاجــــــــل عـــــــقـــــــب إصــــــــابــــــــتــــــــه بـــــــفـــــــروس 
كــورونــا، مشرة إىل أن الوصل لعب 
يف صــــــفــــــوفــــــه الـــــــعـــــــديـــــــد مـــــــــن الـــــاعـــــبـــــني 
ــــيـــــاً ويـــلـــتـــون  ــــالـ الـــــرازيـــــلـــــيـــــني، ويـــــضـــــم حـ

سواريز وناثان فيليبي.

الغرايري: سنراقب تدريبات »المحترفين« 
لالستفادة من تعاملها مع »كورونا«

رئيس البرازيل يشكر الوصل بـ 3 وجوه تعبيرية

معاذ كمبال ■ أبوظبي

علمت »اإلمارات اليوم« أن نادي بني 
ياس الريايض وقع اتفاقية مع شركة 
مـــــــــاكـــــــــرون اإليــــــطــــــالــــــيــــــة املــــتــــخــــصــــصــــة يف 
صـــــــــنـــــــــاعـــــــــة املـــــــــــــابـــــــــــــس الــــــــــريــــــــــاضــــــــــيــــــــــة ملـــــــــدة 

مـــوســـمـــني لــتــجــهــيــز قـــمـــصـــان الــــنــــادي، 
ــــفـــــريـــــق األول وفــــــرق  والــــــتــــــي تــــشــــمــــل الـ
املــراحــل السنية املختلفة بجانب كرة 
الـــطـــائـــرة والــجــوجــيــتــســو وكـــــرة الــســلــة 
واملبارزة وكرة اليد، وذلك بعد نهاية 
الرعاية من شركة »جوما« اإلسبانية 

للمابس والتجهيزات الرياضية.
يـــــــــكـــــــــشـــــــــف  أن  املـــــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــــرر  ومــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 
»الـــســـمـــاوي« لـــوســـائـــل اإلعـــــام خــال 
ــــقـــــم الــــقــــمــــصــــان  األيـــــــــــــام املــــقــــبــــلــــة عـــــــن طـ
الـــجـــديـــد الـــــذي ســيــظــهــر بـــه يف املــوســم 
الــجــديــد بــعــد تــوقــيــع عــقــد االتــفــاقــيــة، 

ليصبح بــذلــك نـــادي بــنــي يـــاس ضمن 
أنــديــة عاملية تــرتــدي قمصان الشركة 
نـــفـــســـهـــا، مــــن بــيــنــهــا ريـــــــال ســـوســـيـــداد 
ونانت الفرنيس وسبورتنغ الرتغايل 
ــــا اإليـــــــــــطـــــــــــايل وكـــــــــلـــــــــوب بـــــــــروج  ــ ــنـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــجـ ــ وريـ

البلجييك.

»ماكرون اإليطالية« تفوز بتصميم قميص بني ياس لموسمين

غازي الغرايري.     
À من المصدر

دشـــــــــنـــــــــت أنـــــــــــديـــــــــــة الـــــــــــوصـــــــــــل والـــــــــــوحـــــــــــدة 
وعجمان والنصر تدريباتها، أمــس، 
ضــمــن تــحــضــراتــهــا لــلــمــوســم الــجــديــد 
2020-2021، تــــنــــفــــيــــذاً لـــــقـــــرار اتــــحــــاد 
الـــكـــرة بـــعـــودة األنــــديــــة إىل الــتــدريــبــات 
بــــعــــد تـــــوقـــــف ملــــــــدة 118 يــــــومــــــاً مــــنــــذ 15 
مــــارس املـــــايض، بــعــد تــجــمــيــد الــنــشــاط 

الريايض بسبب جائحة كورونا.
وتابعت »اإلمارات اليوم« اليوم 
األول مــــــــن الـــــــتـــــــدريـــــــبـــــــات الــــــــــــــذي شـــهـــد 
الـــــــتـــــــزامـــــــاً كـــــــبـــــــراً مـــــــن األنــــــــديــــــــة بـــتـــطـــبـــيـــق 
الــــــتــــــعــــــلــــــيــــــمــــــات الــــــــــــــصــــــــــــــادرة يف الــــــدلــــــيــــــل 
اإلرشـــــــــــــــادي »الــــــــروتــــــــوكــــــــول« الــــخــــاص 
بـــاإلجـــراءات الصحية االحـــرتازيـــة عى 

جميع األندية.
مــــن جــهــتــه قـــــاد املــــــدرب الــــرومــــاين 
لـــوريـــنـــت ريـــجـــيـــكـــامـــب الـــتـــدريـــب األول 
لــلــوصــل بــمــشــاركــة 26 العـــبـــاً يف املـــران 
الــــــــذي أقــــيــــم عـــــى املــــلــــعــــب الــــرئــــيــــس يف 
زعــــــبــــــيــــــل، بــــــحــــــضــــــور املــــــــديــــــــر الــــتــــنــــفــــيــــذي 
لـ»اإلمراطور« محمد عي العامري، 
حــــيــــث ألـــــقـــــى ريــــجــــيــــكــــامــــب كــــلــــمــــة عــى 
العبي »األصفر« يف بداية املران رحب 
خالها بــالــاعــبــني، وأكـــد عــى أهمية 
االلــــــــــــــتــــــــــــــزام بــــــــــــــــــاإلجــــــــــــــــــراءات االحـــــــــــــرتازيـــــــــــــة 
الـــخـــاصـــة بـــمـــكـــافـــحـــة فـــــــروس كــــورونــــا 
املستجد، مــشــدداً عــى أن سامتهم 
وســامــة جميع أفــراد الفريق تــأيت يف 

املقام األول.
بدوره وّجه مشرف الفريق األول 
لــــــــنــــــــادي الــــــــوصــــــــل املــــــتــــــحــــــدث الـــــرســـــمـــــي 
لــشــركــة الـــوصـــل لــكــرة الـــقـــدم، حميد 
يوسف، كلمة لاعبني، أكد خالها 
عـــــى أهـــمـــيـــة االلــــــتــــــزام بـــــ»الــــروتــــوكــــول 
الــصــحــي« الـــصـــادر عـــن اتـــحـــاد الـــكـــرة، 
ــــلــــــة تـــتـــطـــلـــب  ــــبــ ــــقــ مــــــــــؤكــــــــــداً أن الـــــــــفـــــــــرتة املــ
تـــركـــيـــزاً كـــبـــراً مـــن الـــاعـــبـــني لــتــعــويــض 
ــــلــــــة الـــــــتـــــــي غــــــاب  ــــويــ فــــــــــرتة الــــــتــــــوقــــــف الــــــطــ
الــــــــــفــــــــــريــــــــــق خـــــــــالـــــــــهـــــــــا عـــــــــــــن الـــــــــتـــــــــدريـــــــــبـــــــــات 

واملباريات.
األول  الـــــــــــــــــتـــــــــــــــــدريـــــــــــــــــب  أن  يــــــــــــــــذكــــــــــــــــر 
لــــــــــــــ»اإلمـــــــــــــراطـــــــــــــور« شــــــهــــــد غــــــــيــــــــاب نـــجـــم 

وهـــداف الــفــريــق يف آخــر ستة مواسم 
فابيو ليما، الذي سيعود إىل الدولة 
ــــادمـــــاً مــــن الــــــرازيــــــل يف 16 الــــجــــاري،  قـ
واألمـــــــــــــــر نـــــفـــــســـــه بــــالــــنــــســــبــــة إىل جـــمـــيـــع 
الاعبني األجــانــب، وهــم الرازيليون 
ــــتــــــون ســـــواريـــــز  ــــلــ رونــــــــالــــــــدو مــــيــــنــــديــــز وويــ
ــــنـــــي  ــــيـ ــــتـ ــــنـ وســــــانــــــتــــــوس نـــــــريـــــــس، واألرجـ

نيكوالس أوروز. 
من جانبه بدأ الفريق األول لكرة 
القدم بنادي عجمان، مساء أول من 
أمــــــــس، تــــدريــــبــــاتــــه يف مـــلـــعـــبـــه بـــاســـتـــاد 
راشد بن سعيد، بمشاركة الاعبني 
املــــــــــواطــــــــــنــــــــــني فـــــــــقـــــــــط، وتـــــــــحـــــــــت إشــــــــــــــراف 
ــــيـــــادة املــــــديــــــر الـــفـــنـــي  ــــقـ ــــاز الــــفــــنــــي بـ ــــهـ الـــــجـ

أيــــمــــن الــــــرمــــــادي، وبــــحــــضــــور عـــبـــدالـــلـــه 
الــظــاهــري أمــني الــســر الــعــام ومــشــرف 
ــــر  الـــــــــفـــــــــريـــــــــق، وعــــــــبــــــــدالــــــــلــــــــه أحـــــــــمـــــــــد مــــــديــ
الــــــــــفــــــــــريــــــــــق، ومـــــــحـــــــمـــــــد حـــــــســـــــني إداري 
ــــق الــــــتــــــدريــــــب اجــــتــــمــــاع  ـــبــ ــ الــــــفــــــريــــــق، وسـ
مصغر بني الجهازين الفني واإلداري 
والـــــاعـــــبـــــني، لـــــشـــــرح بــــرنــــامــــج املـــرحـــلـــة 
األوىل من اإلعـــداد بعد فــرتة التوقف 

الطويلة التي امتدت 118 يوماً.
ـــــه الــــجــــهــــاز  ـــوّجـ ــ ـــعـــــد االجـــــتـــــمـــــاع تـ وبــ
الفني والاعبون لبدء التدريب األول 
بــمــشــاركــة الــاعــبــني املــواطــنــني، حيث 
غـــــــــاب املـــــــحـــــــرتف الـــــــغـــــــاين ولـــــــيـــــــام أوســـــــو 
بــــســــبــــب تـــــــواجـــــــده يف بـــــــــــاده، ويــــتــــوقــــع 

ــــد أيـــــــــــــــام قــــلــــيــــلــــة.  ــ ــــعـ ــ عـــــــــودتـــــــــه لــــــــلــــــــدولــــــــة بـ
وأشـــــــــــــــــــرف عــــــــــى الـــــــــتـــــــــدريـــــــــب مــــــــــع املـــــــديـــــــر 
الفني، مساعد املدرب محمد سعد، 
ومـــــــــــــــــــــــــــدرب الــــــــــــــــحــــــــــــــــراس عـــــــــمـــــــــر أحـــــــــمـــــــــد، 
وينضم إليهم بعد أيام قليلة املدرب 
العام محمد عديل املتواجد يف مصر، 
ــــبـــــدالـــــرحـــــمـــــن وراشــــــــــــد مـــــال  وحــــــســــــني عـ
الـــــــــــلـــــــــــه املــــــــــرتــــــــــبــــــــــطــــــــــان بـــــــــــــــــــــــــدورة الــــــــخــــــــدمــــــــة 
الوطنية.  وحرص الجهاز الفني عى 
إجــــــــــراء تــــمــــاريــــن بــــدنــــيــــة خـــفـــيـــفـــة وفــــقــــاً 
لــلــرنــامــج املــعــد، وتــتــواصــل الــتــمــاريــن 
يـــــــــــومـــــــــــيـــــــــــاً بــــــــشــــــــكــــــــل مــــــــــــــتــــــــــــــدرج يف شـــــكـــــل 
مجموعات وفقاً لالتزام باالحرتازات 
ــــيـــــة املــــــعــــــمــــــول بــــــهــــــا. مــــــــن جـــهـــتـــه  الـــــصـــــحـ

انتظم فريق النصر يف التدريب األول 
بـــعـــد غـــيـــاب أربــــعــــة شــــهــــور، وذلــــــك يف 
امللعب املغطى بمدينة دبي الرياضية 
حيث تواجد الاعبون كافة واملــدرب 
الكروايت كرونساف، ولم يغب عن 
التدريب إال الاعب محمد العكري 
بـــــــــســـــــــبـــــــــب إجــــــــــــــــــــــــــــــــراء جــــــــــــــــراحــــــــــــــــة الــــــــــــــربــــــــــــــاط 
الـــــــصـــــــلـــــــيـــــــبـــــــي، وكــــــــــــــــــان الــــــــنــــــــصــــــــر قـــــــــــد بــــــــدأ 
الـــفـــحـــوص الــطــبــيــة وفـــحـــوص كـــورونـــا 
يف األول مـــــــــــن يـــــــــولـــــــــيـــــــــو. وانـــــــــتـــــــــظـــــــــم يف 
التدريبات الــثــايث األجنبي الرتغايل 
تـــوزي، والــهــولــنــدي كـــواس، والــوافــد 
الـــــــجـــــــديـــــــد مـــــــــن نــــــــــــــادي الــــــــشــــــــارقــــــــة ريـــــــــان 
مـــيـــنـــديـــز. عــــى صــعــيــد مـــتـــصـــل، قــــررت 
شركة كرة القدم لنادي اتحاد كلباء 
تأجيل انطاق التدريبات التي كانت 
مــــــــــقــــــــــررة مـــــــــســـــــــاء أمــــــــــــــــس، تـــــــــزامـــــــــنـــــــــاً مــــع 
الحداد املعلن بوفاة املغفور له بإذن 
الــلــه ســمــو الــشــيــخ أحــمــد بـــن ســلــطــان 
القاسمي نائب حاكم الشارقة، عى 
أن يتم انطاق التدريبات مجدداً غداً 

بإشراف الجهاز الفني. 
ومـــــن املــــقــــرر أن يـــعـــلـــن خـــورفـــكـــان 
ــــيـــــومـــــني املــــقــــبــــلــــني مـــــوعـــــد بــــدء  خــــــــال الـ
تدريبات الفريق استعداداً للموسم 
ــــيـــــدشـــــن الــــفــــجــــرة  الــــــجــــــديــــــد، بــــيــــنــــمــــا سـ

تدريباته يف 18 الجاري.
دبي ■ اإلمارات اليوم

4 فرق تدشن استعداداتها.. و»الحداد« يؤجل مران اتحاد كلباء

االلتزام بـ »البروتوكول الصحي« يسيطر على اليوم 
األول لتدريبات األندية

. À من المصدر
ً
المحترف الغاني وليام أوسو غاب عن تدريبات عجمان لتواجده في بالده. À من المصدرالمدرب ريجيكامب قاد التدريب األول للوصل بمشاركة 26 العبا

ً
الشارقة يبدأ تدريباته اليوم بمشاركة 21 العبا

منصور السندي ■ الشارقة 

أكد عضو مجلس إدارة شركة 
الشارقة لكرة القدم مدير 

التعاقدات وشؤون الالعبين، بدر 
أحمد الحمادي، اكتمال الترتيبات 
لبدء الفريق تدريباته اليوم األحد 

، وستكون 
ً
بمشاركة 21 العبا

التدريبات في الصالة الرياضية 
 
ً
وتنتقل بعدها إلى الملعب، الفتا

إلى أن النادي وضع اإلجراءات 
االحترازية الخاصة بسالمة الالعبين 

وجميع أفراد الفريق حسب 
البروتوكول اإلرشادي الذي 

عممه اتحاد الكرة على األندية. 
وقال بدر أحمد لـ»اإلمارات اليوم«: 
»آخر االستعدادات الخاصة بعودة 

الفريق للتدريبات كانت إجراء 
الفحوص الطبية لالعبين وفحوص 

كورونا«. وأشار إلى أن الالعبين 
األجانب في صفوف الفريق 

المتواجدين خارج الدولة سيصلون 
بتاريخ 15 الجاري. ويسعى 

الشارقة لبداية قوية ومواصلة 
 
ً
مشوار النتائج اإليجابية، خصوصا

بعد العناصر األخيرة المميزة التي 
ضمها الفريق في صفوفه بجانب 

وجود العناصر السابقة.
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معاذ كمبال ■ العين

قـــــال مـــصـــدر عـــيـــنـــاوي إن جــمــيــع العــبــي 
الـــــــــــفـــــــــــريـــــــــــق األول والــــــــــــجــــــــــــهــــــــــــاز الــــــــفــــــــنــــــــي، 
املـــوجـــوديـــن خـــــارج الــــدولــــة، ســيــصــلــون 
إىل مدينة العني يف غضون الـ48 ساعة 
املــقــبــلــة، مـــن أجـــل املــشــاركــة يف انــطــاق 
ــــــرات الـــــــخـــــــاصـــــــة بــــــاالســــــتــــــعــــــداد  ــــــضـ ــــحـ ــ ــتـ ــ ــ الـ
لــــلــــمــــوســــم الـــــــكـــــــروي الـــــجـــــديـــــد، بــــعــــد أن 
ــــبــــــل مـــــــوعـــــــداً  ــــقــ تـــــــحـــــــدد يـــــــــــوم األربـــــــــــعـــــــــــاء املــ
رســمــيــاً ألداء أول حــصــة تــدريــبــيــة عىل 
استاد خليفة بن زايد، وخلف األبواب 
املغلقة، ووفقاً لاشرتاطات الصحية.
وأكد املصدر، لـ»اإلمارات اليوم«، 
أنهم كانوا يواجهون تغرات مستمرة 

يف مـــــوعـــــد وصــــــــــول الـــــاعـــــبـــــني والــــجــــهــــاز 
الــفــنــي، بــســبــب عــــدم انــتــظــام الـــرحـــات 
الـــــجـــــويـــــة، جـــــــــراء عـــــــدم تـــخـــفـــيـــف بــعــض 
الــدول للقيود الصحية الخاصة بمنع 
ــــتـــــشـــــار فـــــــــروس كـــــــورونـــــــا، مــــــشــــــراً إىل  انـ
أنــــــهــــــم يـــــتـــــوقـــــعـــــون وصـــــــــــول الــــجــــمــــيــــع يف 
موعد قبل بداية الحصص التدريبية.

ويوجد مدرب الفريق، الربتغايل 
بـــيـــدرو إيـــمـــانـــويـــل، وطــاقــمــه املـــعـــاون يف 
الربتغال، فيما يقيض املهاجم الدويل 
الـــــــــــتـــــــــــوغـــــــــــويل، البــــــــــــــا كــــــــــــودجــــــــــــو، إجـــــــــازتـــــــــه 
الـــــــســـــــنـــــــويـــــــة يف مــــــســــــقــــــط رأســـــــــــــــــــــه، وهـــــــي 
ــثــــنــــايئ الــــــربازيــــــي:  الـــــحـــــال نـــفـــســـهـــا مـــــع الــ
كايو كانيدو وناين فيلبي، فيما اليزال 
عـــــــدد مـــــن الــــاعــــبــــني مـــــوجـــــوديـــــن خـــــارج 

إمــــــــارة أبــــوظــــبــــي. ولــــفــــت املــــصــــدر إىل أنـــه 
ــتـــــخـــــراج الـــتـــصـــريـــح  ــ ــــاً، اسـ ــيـ ــ ــــالـ يـــــجـــــري، حـ
الخاص بالدخول إىل أبوظبي لاعبني 
الـــذيـــن يــســكــنــون خـــــارج اإلمـــــــارة، عــقــب 
الخضوع للفحص، مشراً إىل أن كل 

ــــــات اكـــــتـــــمـــــلـــــت بــــــانــــــتــــــظــــــار املــــــوعــــــد  ــبـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــــرتتـ الـ
املــــــــحــــــــدد لـــــــبـــــــدء الـــــحـــــصـــــص الـــــتـــــدريـــــبـــــيـــــة، 
مــشــراً يف الــوقــت نفسه إىل أن الفريق 
ــــــة،  ــــقـ ــ ــــابـ ــ ــــــسـ مـــــــلـــــــتـــــــزم بـــــتـــــطـــــبـــــيـــــق خــــــطــــــتــــــه الـ
الخاصة بإقامة معسكر داخي، ما لم 
يحدث جــديــد. يذكر أن العني كــان قد 
بــــــدأ، األســــبــــوع املـــــــايض، املـــرحـــلـــة األوىل 
مــــــــــــــن الــــــــتــــــــحــــــــضــــــــر لــــــــلــــــــمــــــــوســــــــم الــــــــــــكــــــــــــروي 
ــــــراء الــفــحــوص  الـــجـــديـــد، مــــن خـــــال إجـ
الـــطـــبـــيـــة الـــشـــامـــلـــة لـــاعـــبـــني املـــوجـــوديـــن 
ــــــني، تـــــحـــــت إشـــــــــراف  ــــعـ ــ ــــنـــــة الـ داخـــــــــــل مـــــديـ
ــــــرة الــــقــــدم،  الـــلـــجـــنـــة الـــطـــبـــيـــة لــــشــــركــــة كـ
ــــــور طـــــــــال الــــــخــــــزرجــــــي،  ــتـ ــ ــ ــــــدكـ بــــــرئــــــاســــــة الـ
ــــتـــــش،  ــــيـ ــــــور جـــــوريـــــكـــــا راكـ ــتـ ــ ــ ــــابـــــعـــــة دكـ ــــتـ ومـ

طبيب الفريق األول.

سفر
طلب العب أجنبي، من إداري ناٍد في دوري الخليج العربي، 

، وتأخر موعد 
ً
مراعاة ظروف الطيران في العالم حاليا

عودته إلى الدولة يومين، حتى يتسنى له االنضمام إلى 
تدريبات الفريق، عقب التزامه بفترة الحجر المنزلي.

ناٍد
رفض أحد األندية اإلعالن عن اسم مرشحيه في انتخابات 

مجالس إدارات األلعاب الفردية، حتى معرفة الشكل 
النهائي لالنتخابات من قبل الهيئة العامة للرياضة، أو اللجنة 

األولمبية.

راتب 
 يختص بالجلوس مع 

ً
كلف ناٍد بدوري الخليج العربي فريقا

ين في صفوف الفريق،  أحد الالعبين األجانب، المؤثر
للتفاوض معه بشأن زيادة راتبه بنسبة معقولة، بعدما 
، لدرجة أن الالعب بات يفكر 

ً
 واضحا

ً
شهدت العالقة فتورا

في الرحيل.

ب
سة مالع

رم

العبو العين خضعوا لفحوص طبية. ■من المصدر

 
ً
ساعة تجمع شمل فريق العين استعدادا

النطالق التدريبات

شملت 100 فرد داخل النادي

سيد مصطفى■عجمان

كــشــف طبيب نـــادي عــجــمــان، الــدكــتــور 
طـــــــــــــــــــارق صــــــــــــــــــــــادق، أن الــــــــعــــــــيــــــــنــــــــات الــــــتــــــي 
أجــريــت عــىل العبي الفريق األول لكرة 
الــــقــــدم، والـــخـــاصـــة بــــفــــروس كــــورونــــا، 

قد جاءت جميعها سلبية.
وقال صادق، لـ»اإلمارات اليوم«، 
إن جــمــيــع الـــعـــيـــنـــات الـــتـــي أجــــريــــت عــىل 
ــــنــــــي  ــــفــ الــــــــــاعــــــــــبــــــــــني، وأفــــــــــــــــــــــــــراد الـــــــــجـــــــــهـــــــــاز الــ
والــطــبــي واإلداري، وكـــذلـــك الــعــامــلــني 
واملوظفني وأعضاء يف مجلس اإلدارة، 
قـــد جــــاءت جــمــيــعــهــا ســلــبــيــة، الفـــتـــاً إىل 
أن عــــــدد مــــن أجــــريــــت لــــه »املــــســــحــــة« يف 
نادي عجمان، قد بلغ نحو 100 فرد.

وأضــــــــــــــــــــــــــــاف: »نــــــــــحــــــــــن ســــــــــــعــــــــــــداء بـــــمـــــا 
أســـــــــفـــــــــرت عــــــنــــــه نــــــتــــــائــــــج مــــــســــــح فـــــــــروس 
كـــــــــــــــــورونـــــــــــــــــا، وهــــــــــــــــــــذا األمــــــــــــــــــــر يـــــــبـــــــعـــــــث عـــــىل 
الطمأنينة يف بداية التحضر للموسم 
الجديد، وسيزيل من داخــل الاعبني 
أي مخاوف مع عودة التدريبات يف ظل 
عــــدم الـــقـــضـــاء عـــىل الــــفــــروس، ويــؤكــد 
أمـــــــــــــــــراً آخـــــــــــر مـــــــهـــــــمـــــــاً، هـــــــــو مـــــــــــدى تــــعــــامــــل 
الــــاعــــبــــني بــــالــــحــــذر الــــــــذي كـــــــان مـــطـــلـــوبـــاً 
منهم خال فرتة الحجر املنزيل، إذ لم 
يــســبــق أن تــلــقــى الـــنـــادي طـــــوال األشــهــر 
األربـــــــــــــعـــــــــــــة املــــــنــــــقــــــضــــــيــــــة أي شـــــــــكـــــــــوى مــــن 

معاناة أي العب أعراض )كورونا(«.
وأوضح أن »كل الاعبني تسلموا 
الـــــــربوتـــــــوكـــــــول الــــــخــــــاص بــــالــــتــــعــــامــــل مـــع 
)كــوفــيــد-19(، خــال فــرتة الــتــدريــبــات، 
ولحني ظهور أي مستجدات أخرى«، 
الفـــتـــاً إىل أن »الــــربوتــــوكــــول مـــؤلـــف مــن 
35 صــفــحــة، ويــتــضــمــن كــل االحــــرتازات 
الواجب تنفيذها، سواء داخل امللعب 
أو خــــــــــــــارجــــــــــــــه، ونـــــــتـــــــمـــــــنـــــــى أن يـــــتـــــعـــــامـــــل 
الــجــمــيــع بـــحـــذر وحــيــطــة أكــــرب مــمــا كــان 

مــــــــــن قــــــــبــــــــل، خــــــــصــــــــوصــــــــاً يف ظــــــــــل عــــــــــودة 
الحياة تدريجياً لطبيعتها قبل انتشار 
فـــــــــــــــروس كــــــــــــورونــــــــــــا، إذ نـــــبـــــهـــــنـــــا عــــلــــيــــهــــم 
بـــــــــــــــــضـــــــــــــــــرورة عــــــــــــــــــــدم االخـــــــــــــــــتـــــــــــــــــاط مـــــــــــــــع أي 
أشـــــخـــــاص آخــــــريــــــن، وتــــــنــــــاول األطـــعـــمـــة 
بــــــطــــــريــــــقــــــة طـــــــهـــــــي كــــــــامــــــــلــــــــة، مـــــــــــع تـــــــنـــــــاول 

الفيتامينات ملقاومة الفروس«.
وكـــــــــــــــــان فـــــــــريـــــــــق عـــــــجـــــــمـــــــان قــــــــــد بــــــــــدأ، 
أمــــــــــــــس، املـــــــرحـــــــلـــــــة األوىل مـــــــــن اإلعــــــــــــــداد 
لــلــمــوســم الــجــديــد بــمــلــعــبــه، بــمــشــاركــة 

جميع الاعبني القدامى والجدد.
ــــهـــــر الـــــربتـــــقـــــايل بـــحـــلـــة جـــــديـــــدة،  وظـ
بــعــد أن أجــــرى الــعــديــد مـــن الــتــغــيــرات 
عىل تشكيلته، التي خاض بها املوسم 

املنقيض.
وأتــمــت إدارة الـــنـــادي الــتــعــاقــد مع 
خـــمـــســـة العــــبــــني جـــــــدد مـــــن املــــواطــــنــــني، 
هم: مهاجم خورفكان وشباب األهي 
الـــــــــســـــــــابـــــــــق راشــــــــــــــــــد حـــــــــســـــــــن، وعـــــــبـــــــدالـــــــلـــــــه 
صـــــالـــــح، وســــعــــد ســــــــرور الـــــقـــــادمـــــان مــن 
الفجرة واإلمارات، باإلضافة إىل ثنايئ 
الــــــــعــــــــني والــــــــنــــــــصــــــــر: الـــــــشـــــــابـــــــني ســــلــــيــــمــــان 
نـــــــــاصـــــــــر، مـــــحـــــمـــــد ســـــــــــــــــــــرواش، والزالـــــــــــــــت 
ــــــة، لـــــدعـــــم  ــلـ ــ ــ ــــــواصـ ــتـ ــ ــ مــــــســــــاعــــــي الــــــــــنــــــــــادي مـ
الــــفــــريــــق بــــاعــــبــــني مــــواطــــنــــني آخـــــريـــــن يف 

الدفاع ووسط امللعب.
واستغنى الربتقايل عن مجموعة 

غـــر قــلــيــلــة مـــن الــاعــبــني املـــواطـــنـــني، يف 
مـــقـــدمـــتـــهـــم املـــــدافـــــع وحــــيــــد إســـمـــاعـــيـــل، 
الـــــذي انـــتـــهـــى عـــقـــده ولـــــم يـــتـــم الــتــجــديــد 
له، باإلضافة إىل محمد سبيل، الذي 
فــضــل االنــتــقــال لـــنـــادي اتـــحـــاد كــلــبــاء يف 
ــــقـــــال حــــــــر، وعــــــــي خـــمـــيـــس،  ــتـ ــ صــــفــــقــــة انـ
وعــــبــــدالــــلــــه الـــجـــمـــحـــي، وعــــبــــدالــــلــــه مـــال 
ــــافــــــة إىل املـــــهـــــاجـــــم مـــحـــمـــد  الــــــلــــــه، بــــــاإلضــ
إبــــــــراهــــــــيــــــــم، فــــيــــمــــا لــــــــم يـــــتـــــحـــــدد إىل اآلن 
مــــــــــــوقــــــــــــف الـــــــــــــثـــــــــــــنـــــــــــــايئ: مــــــــحــــــــمــــــــد يـــــــعـــــــقـــــــوب 

والحارس خميس جابر.
ويــــــعــــــد املــــــلــــــف الـــــــخـــــــاص بــــالــــاعــــبــــني 
األجانب هو األكرث صعوبة داخل نادي 
عـــجـــمـــان، خـــصـــوصـــاً بــعــد انـــتـــهـــاء إعــــارة 
املـــــــهـــــــاجـــــــم الــــــغــــــامــــــبــــــي أبـــــــــــو بــــــكــــــر تــــــــــــــراويل، 
ــــــايل حــــامــــد دومـــبـــيـــا،  ــــــب الــــوســــط املـ والعـ
الــذي أصيب يف بــدايــة املــوســم املنتهي، 
ـــــي فـــــانـــــدر فــــيــــرا،  بـــــاإلضـــــافـــــة إىل الـــــــربازيــ
الــذي تجري مشاورات بشأن التجديد 
له من عدمه بني املدرب املصري، أيمن 

الرمادي، وإدارة النادي.
يــــــــذكــــــــر أن إدارة عـــــــجـــــــمـــــــان تــــلــــقــــت 
العديد من السر الذاتية ملجموعة من 
الاعبني األجانب، من إفريقيا وأمركا 
الــجــنــوبــيــة، وتــتــم دراســتــهــا بــعــنــايــة من 
قــبــل الــطــاقــم الــفــنــي، قــبــل إبـــــداء الـــرأي 

يف التعاقد معهم من عدمه.

فريق عجمان بدأ أمس المرحلة األولى من اإلعداد للموسم الجديد. ■ تصوير: أسامة أبوغانم

»عينات« العبي عجمان خالية 
من فيروس كورونا

البدواوي: أسعار 
الالعبين تخطت مرحلة 

ما قبل »كورونا«
محمد أبوإسماعيل À دبي

أكد املدير التنفيذي لنادي حتا املشرف 
الــــــــعــــــــام عــــــــىل فــــــريــــــق كــــــــــرة الـــــــــقـــــــــدم، عـــي 
البدواوي، تعجبه من أسعار الاعبني 
املـــــــواطـــــــنـــــــني املـــــــطـــــــروحـــــــة حــــــالــــــيــــــاً يف فـــــرتة 
االنـــــتـــــقـــــاالت الـــصـــيـــفـــيـــة، مـــــشـــــراً إىل أن 
»هناك العبني تخطت أسعارهم فرتة 
مــــــا قــــبــــل )كــــــــــورونــــــــــا(، ولــــــأســــــف لـــيـــســـوا 
أســــــــاســــــــيــــــــني يف الــــــــفــــــــريــــــــق بــــــــــل بـــــــــــــــــدالء«، 
موضحاً أن فــريــق حتا تــقــدم بــأكــرث من 
طـــلـــب لـــعـــدد مــــن األنــــديــــة لــلــتــعــاقــد مع 
العــــبــــني يف صـــفـــوفـــهـــم، لــكــنــه انــســحــب 
مــن املــفــاوضــات عقب دخـــول عـــدد من 
األندية ووكاء الاعبني يف مفاوضات 
ـــبـــــني أنــــفــــســــهــــم، مــــــا أدى إىل  ــــاعــ مــــــع الـ
زيــادة كبرة يف األســعــار. وكــان حتا قد 
واصـــــــــــــــــــــل ســــــــيــــــــاســــــــتــــــــه يف الـــــــــتـــــــــعـــــــــاقـــــــــد مــــع 
الاعبني املواطنني الصغار، إضافة إىل 
ــــه الــــيــــونــــاين  تــــجــــديــــد تـــــعـــــاقـــــده مــــــع مــــــدربــ
ــــكـــــل  ــــيـ ــــهـ ــــــاظ عـــــــــــىل الـ ــــفـ ــ ــــحـ ــ ــلـ ــ ــ كـــــــونـــــــتـــــــيـــــــس، لـ
ــــــي وجــــــــهــــــــاز املـــــوســـــم  ــبـ ــ ــ الــــــرئــــــيــــــس مــــــــن العـ
املــــــــايض، حـــيـــث أعـــلـــن عــــن 10 صــفــقــات 
حـــــــــــتـــــــــــى اآلن مــــــــــنــــــــــهــــــــــا تــــــــــســــــــــعــــــــــة العـــــــــبـــــــــني 
مـــــــواطـــــــنـــــــني، مـــــــا بـــــــني تـــــجـــــديـــــد إعـــــــــــــــارة أو 
تـــعـــاقـــد جــــديــــد، وبــــــدأ الـــفـــريـــق، أمــــس، 
إجراء فحوص »كورونا« لكل الاعبني 
ــــالــــــطــــــني مـــــــن عــــــمــــــال ومـــــوظـــــفـــــني،  ــــخــ واملــ
ــــنــــــني،  وســـــيـــــبـــــدأ الــــــتــــــدريــــــب يـــــــــوم غـــــــــٍد اإلثــ
ويـــــــــــدرس الـــــــنـــــــادي إمــــكــــانــــيــــة الــــســــفــــر إىل 
مــــعــــســــكــــر خـــــــــارجـــــــــي، إذا تــــــــم الــــســــمــــاح 
بذلك من الجهات املعنية، أو الدخول 
يف مــعــســكــر داخــــــــي، وســـيـــكـــون إمــــــا يف 
جــــــــــبــــــــــل عــــــــــــــي أو الــــــــــــــعــــــــــــــني. وقــــــــــــــــــــــــال عـــــي 
البدواوي، لـ»اإلمارات اليوم«: »سعى 
مـــجـــلـــس اإلدارة إىل الـــــحـــــفـــــاظ عــــــىل مــا 
يـــقـــارب 75% مـــن العـــبـــي املـــوســـم املـــايض 
األساسيني، إضافة إىل تجديد التعاقد 
مــــع املــــــــدرب، وقــــــرر الــــنــــادي االنـــســـحـــاب 

من املزايدات يف بعض الصفقات، التي 
كــان الجهاز الفني يسعى إىل التعاقد 
فــيــهــا، بــمــجــرد دخـــــول أكــــرث مـــن نـــــاٍد يف 
الصفقة، إضافة إىل وكاء الاعبني، 
ــــام  مــــا وصــــــل بـــأســـعـــار الـــاعـــبـــني إىل أرقــ
خـــيـــالـــيـــة لـــــأســـــف لـــــم نـــســـمـــع بــــهــــا حــتــى 
قبل أزمة )كورونا(، ما جعلنا ننسحب 
مــــــــــــــــن صـــــــــــفـــــــــــقـــــــــــات كــــــــــــــــــثــــــــــــــــــرة«. وأضــــــــــــــــــــــــــاف: 
»الـــــاعـــــبـــــون املــــــــغــــــــادرون لـــلـــفـــريـــق وصـــل 
عددهم إىل 16 العباً لكن ليس الهيكل 
األسايس للفريق، ونجحنا يف التعاقد 
مــــع العــــبــــني، مـــعـــدل أعـــمـــارهـــم مــــا بني 
20 إىل 24 عـــــــامـــــــاً، و75% مــــــن هــــــؤالء 
الاعبني وجدوا يف املنتخبات الوطنية، 

سواء الناشئني أو الشباب«.
ــــنـــــادي  وتــــــابــــــع: »قـــــــد نـــــكـــــون نــــحــــن الـ
الوحيد، ومعنا الوصل، الــذي يجري 
مفاوضات مع العبني يف حدود السعر 
الــــــــــعــــــــــادي لــــــاعــــــبــــــني املــــــــواطــــــــنــــــــني وأيـــــــضـــــــاً 
األجـــــــــانـــــــــب، ال نـــســـتـــطـــيـــع أن نـــــدخـــــل يف 
ــــقـــــب تـــقـــلـــيـــص  ــــاً عـ مــــــــــزايــــــــــدات، خــــــصــــــوصــ
مــــــــــيــــــــــزانــــــــــيــــــــــة األنــــــــــــــــــــديــــــــــــــــــــة، خــــــــــــــــــــال الــــــــــفــــــــــرتة 

الحالية«.

كل الالعبين تسلموا 
البروتوكول الخاص 

بالتعامل مع فيروس 
كورونا، خالل فترة 

التدريبات. 

البروتوكول مؤلف من 35 
صفحة، ويتضمن كل 

االحترازات الواجب تنفيذها 
داخل الملعب وخارجه.  

تجديد إعارة
املدرب اليوناين كونتيس

عبدالله خميس
حمد املرزوقي

خلف الحوسني
عبدالله كاظم

تعاقدات جديدة
حميد ساملني
عيل الرشيد

عبدالله مال الله
ياسر عبدالله
خالد خلفان

تعاقدات حتا 

 للموسم الجديد.        
ً
حتا يعود إلى التدريبات يوم غٍد استعدادا

■تصوير: إريك أرازاس

48
المدرب بيدرو يوجد، 

وطاقمه المعاون، في 
البرتغال، فيما يقضي 
الالعبون: البا وكايو 

وناني، إجازاتهم في 
بالدهم.  
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حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّدد مـــــــــــــــــــــــدربـــــــــــــــــــــــو لــــــــــــــــيــــــــــــــــاقــــــــــــــــة بـــــــــــدنـــــــــــيـــــــــــة 
مــــــــــــتــــــــــــخــــــــــــصــــــــــــصــــــــــــون نـــــــــــــــصـــــــــــــــائـــــــــــــــح مــــــــهــــــــمــــــــة 
لــلــريــاضــيــن غـــر املـــحـــرفـــن، لــتــفــادي 
اإلصابات العضلية مع بدء استئناف 
الــــــــصــــــــاالت الـــــريـــــاضـــــيـــــة نــــشــــاطــــهــــا بـــعـــد 
تـــــــــوقـــــــــف إجــــــــــــبــــــــــــاري دام ثـــــــــاثـــــــــة أشـــــهـــــر 
بـــــســـــبـــــب انـــــــتـــــــشـــــــار فــــــــــــــروس كـــــــــورونـــــــــا، 
الذي أدى لدخول كل الرياضين يف 
ــيــــــة طـــــــويـــــــلـــــــة أثـــــــــــرت  ــ ــبــ ــ ــلــ ــ فــــــــــــــرة راحـــــــــــــــــة ســ
بـــــشـــــكـــــل مــــــبــــــاشــــــر يف درجــــــــــــــة الـــــنـــــشـــــاط 
لديهم بجانب اكتساب الوزن وعدم 

أداء التدريبات املعتادة.
ووضــعــوا 10 نصائح للرياضين 
غــــــر املـــــحـــــرفـــــن، وقــــــالــــــوا لـــــــــ»اإلمــــــــارات 
الـــــــــيـــــــــوم« إن عــــــــى مـــــــــرتـــــــــادي الــــــصــــــاالت 
الــــــــــــــــــريــــــــــــــــــاضــــــــــــــــــيــــــــــــــــــة أهــــــــــــــــمــــــــــــــــيــــــــــــــــة االلــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــزام 
بــالــروتــوكــوالت الــصــحــيــة طـــوال فــرة 
وجودهم داخل الصاالت، والتعاون 
وااللتزام بتوجيهات إدارة الصاالت، 
وشـــــــــــــــــــــددوا عـــــــــى ضــــــــــــــــــرورة الـــــــــــتـــــــــــدرج يف 
الــــتــــمــــاريــــن بـــشـــكـــل تـــــصـــــاعـــــدي، وعـــــدم 
اإلفـــــــــــــــــــــــــراط يف الـــــــــتـــــــــدريـــــــــبـــــــــات يف األيـــــــــــــــام 
األوىل، واالكتفاء بالذهاب للصاالت 
الـــريـــاضـــيـــة ثـــــاث مــــــرات يف األســــبــــوع، 
والــــــــــــــحــــــــــــــرص عــــــــــــى أداء الـــــــــتـــــــــدريـــــــــبـــــــــات 
ــــنـــــاول  ــــيـــــة، والــــــنــــــوم الــــــكــــــايف، وتـ الـــــهـــــوائـ
الطعام الصحي وشرب كميات أكر 

من املياه.
وقــــــــــال مــــــــــدرب املــــنــــتــــخــــب الــــوطــــنــــي 
لرفع األثقال، محمد عبدالكريم، إن 
الـــــــريـــــــاضـــــــيـــــــن مــــــطــــــالــــــبــــــون يف الــــــــفــــــــرات 

األوىل بـــــــأداء الـــتـــمـــاريـــن الـــهـــوائـــيـــة مــن 
أجـــل تــهــيــئــة الــجــســد لــلــتــدريــبــات الــتــي 
ــــاً إىل  ــــتـ ســـيـــخـــوضـــونـــهـــا بـــعـــد ذلـــــــك، الفـ

ضـــرورة تجنب حمل األثــقــال الثقيلة 
يف األيــام األوىل، كونها قد تؤدي إىل 
ــــة مـــــــزمـــــــنـــــــة تــــتــــطــــلــــب  ــيــ ــ ــلــ ــ إصــــــــــــابــــــــــــات عــــــضــ

حــــــصــــــول الـــــــاعـــــــب عـــــــى راحـــــــــــة ســـلـــبـــيـــة 
جديدة.

وأشــــــــــــــار عـــــبـــــدالـــــكـــــريـــــم، الــــحــــاصــــل 
عى أكرث من 30 ميدالية، بن ذهبية 
وفــضــيــة وبـــرونـــزيـــة، يف ريـــاضـــات رفــع 
األثقال والتايكوندو والقوة البدنية، 
إىل أهمية التنّوع يف التدريبات خال 
ــــيــــــز عـــى  األيـــــــــــــام األوىل، وعـــــــــــدم الــــــركــ
ــــــن، وقـــــــــــــــال: »مــــــــــن املــــهــــم  ــــعـ ــ تــــــــدريــــــــب مـ
التنّوع يف األيام األوىل، قبل أن يصل 
الـــشـــخـــص لــلــمــســتــوى الــــــذي كـــــان فــيــه 

قبل إغاق الصاالت«.
مـــــــــــــــن جــــــــــــانــــــــــــبــــــــــــه، شـــــــــــــــــــدد املـــــــخـــــــتـــــــص 
ومــــــــــــــــــــــــــــــــــدرب الــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــاقــــــــــــة الــــــــــــــســــــــــــــعــــــــــــــودي، 

مصطفى الفرا، عى أداء التدريبات 
بـــــــــــــن 30 و60% يف  بـــــــــــــدرجـــــــــــــة شــــــــــــــــــدة 
األســــبــــوعــــن األول والــــــثــــــاين، عـــــى أن 
تــرفــع الــوتــرة بــــ10% أســبــوعــيــاً وصــوالً 
إىل 100%، وقــــال إن الـــتـــدرج يشمل 
كل أنواع التدريبات بما فيها تمارين 

املقاومة والهوائية واملرونة.
وأكــــــــــد مــــــــــدرب الــــلــــيــــاقــــة بــــمــــدرســــة 
الــعــن االبــتــدائــيــة الــخــاصــة، الــرازيــي 
فابيو إدواردو، أن العودة للصاالت 
ــــتـــــاج يف حــــــد ذاتــــــهــــــا إىل  الـــــريـــــاضـــــيـــــة تـــــحـ
إعــــــــداد خــــــاص يــــبــــدأ مــــن الــــنــــوم الـــكـــايف 
بــــجــــانــــب تــــــنــــــاول األكــــــــــل الــــصــــحــــي قـــبـــل 
الـــــــــــــــتـــــــــــــــوجـــــــــــــــه يف الـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــوم الـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــايل إىل 

الــــــــــتــــــــــدريــــــــــبــــــــــات، مـــــــــــشـــــــــــراً إىل أن فــــــــرة 
الـــــــتـــــــوقـــــــف اإلجـــــــــــبـــــــــــاري بـــــســـــبـــــب انـــــتـــــشـــــار 
الوباء أسهمت يف زيادة وزن البعض 

نتيجة الخمول.
وقـــــال إن جــســد اإلنــــســــان يــحــتــاج 
ــــتـــــفـــــادى  لــــلــــتــــهــــيــــئــــة الــــصــــحــــيــــحــــة حـــــتـــــى يـ
اإلصابات املرتبطة بالنشاط املفاجئ، 
وقــــــال: »مــــن الــــضــــروري االبـــتـــعـــاد عــن 
حمل األوزان الثقيلة يف األيام األوىل 
مع الركيز بشكل أكر عى تدريبات 
اإلحــــمــــاء، وتـــنـــاول كــمــيــات كــبــرة من 
املياه باستمرار ألن التوقف يف الفرة 
املاضية له آثار جانبية يجب التخلص 

منها يف البداية«.

روا من اإلفراط في التدريبات خالل األيام األولى.. ويؤكدون:
ّ

مدربون حذ

الصاالت استأنفت نشاطها بضوابط للحد من انتشار فيروس كورونا. À من المصدر

معاذ كمبال À  أبوظبي

10
نصائح للرياضيين غير المحترفين 

لتجنب اإلصابات مع العودة 
إلى الصاالت الرياضية

1- االكتفاء بالذهاب إىل الصاالت الرياضية ثالثة أيام أسبوعياً يف الفرتة األوىل.
2- بداية الحصة التدريبية بالركض لربع املسافة املعتادة يف السابق.

3- الحرص عىل التمارين الهوائية قبل الشروع يف الربنامج التدريبي اليومي.
4- استخدام األوزان الخفيفة ورفعها تدريجياً مع مرور األيام.
5- التنّوع يف أداء التدريبات من أجل تمرين جميع العضالت.

6- أخذ راحة لفرتة زمنية قصرية بني التدريبات.
7- طلب املساعدة من املدربني يف حاالت اإلعياء واإلصابات املتنّوعة. 

8- االلتزام بالنوم بصورة كافية وتجنب السهر.
9- تناول األكل الصحي، وشرب املياه باستمرار.

10- اإللتزام بالربوتوكوالت الصحية.

النصائح الـ 10

ين بعد فترة توقف طويلة  اشتراطات خاصة الستئناف التمار
بسبب فيروس كورونا.

ابتهاج حسين: التدريبات البدنية 
تقلل من الضغوط على الرياضي
نصحت أخصائية طب األسرة بمركز مردان 

الصحي، السودانية ابتهاج حسنين، بالعودة 
التدريجية للتدريبات بشكل تصاعدي لتفادي 
اآلثار الجانبية من فترة الخمول التي أصابت 
ين ِمن َمن توقفوا عن التدريبات في  الكثير

الفترة الماضية عقب قرار إغالق الصاالت 
الرياضية، وأشارت في الوقت ذاته إلى أن 

»أداء التدريبات البدنية في الصاالت 
الرياضية يقلل من حجم الضغوط على 

 للمجهود البدني الذي 
ً
الرياضي، نظرا

يقدمه«.

فابيو إدواردو: مصطفى الفرا: محمد عبدالكريم:

»فترة التوقف اإلجباري 
بسبب انتشار الوباء 

أسهمت في زيادة وزن 
البعض نتيجة الخمول«.

»التدرج يجب أن يشمل كل 
أنواع التدريبات، بما فيها 

ين المقاومة  تمار
والهوائية والمرونة«.

»من المهم التنّوع في 
األيام األولى، قبل أن يصل 
الشخص إلى المستوى 
الذي كان فيه من قبل«.

اعـــــــــتـــــــــمـــــــــد اتــــــــــــــحــــــــــــــاد اإلمـــــــــــــــــــــــــــارات 
لــــــــــــلــــــــــــمــــــــــــصــــــــــــارعــــــــــــة والـــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــودو 
املـــاعـــب الـــتـــي ســـُتـــقـــام عــلــيــهــا 
مــــســــابــــقــــات الــــــجــــــودو ملـــوســـم 
2020 -2021، والــتــي تضم 
11 بــــطــــولــــة ملـــخـــتـــلـــف الـــفـــئـــات 
الــــــــــعــــــــــمــــــــــريــــــــــة، حـــــــــيـــــــــث تـــــــحـــــــدد 
النطاقتها 23 أكتوبر املقبل 
عـــــــــــــــــــــــــــــى ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوء الــــــــــــــــرمــــــــــــــــجــــــــــــــــة 
ــــــن املـــنـــتـــظـــر أن  الـــــجـــــديـــــدة. ومـ
تــــــــكــــــــون الــــــــبــــــــدايــــــــة مـــــــــع إقــــــامــــــة 
كــــــــــــــــــأس االتــــــــــــــــحــــــــــــــــاد لــــــــلــــــــجــــــــودو 
لــفــئــتــي األشــــبــــال والـــشـــبـــاب، 
التي تقرر اقامتها يف مدينة 
خــــــــــورفــــــــــكــــــــــان، و13 نـــــوفـــــمـــــر 
موعداً إلقامة كأس السفر 
الياباين للناشئن، وبطولة 
ــــبـــــاب بـــــصـــــالـــــة الــــشــــيــــخــــة  ــــلـــــشـ لـ
فاطمة بنت مبارك الحديثة 

يف أبوظبي.
وتــــــــــقــــــــــرر إقــــــــــامــــــــــة بـــــطـــــولـــــة 
الــــــــــــــيــــــــــــــوم الـــــــــــوطـــــــــــنـــــــــــي يــــــــــــــــــوم 27 
نوفمر يف مدينة خورفكان. 

أبوظبي À وام

تـــــنـــــطـــــلـــــق الــــــــــيــــــــــوم مـــــنـــــافـــــســـــات 
بــطــولــة آســـيـــا الـــفـــرديـــة لــكــبــار 
الــــــــســــــــن )رجـــــــــــــــــــال وســــــــــيــــــــــدات( 
لــــلــــشــــطــــرنــــج بـــــمـــــشـــــاركـــــة 176 
العــــبــــاً والعــــبــــة مــــن 25 دولــــة 
آســــيــــويــــة وتـــســـتـــمـــر حــــتــــى 21 
الــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــاري. وقـــــــــــــــــــــــــال الـــــــخـــــــبـــــــر 
والــــحــــكــــم الــــــــــــدويل، ورئــــيــــس 
لـــجـــنـــة الـــــحـــــكـــــام يف الـــبـــطـــولـــة 
االفــــــــــــــــــــــــــــراضــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــة، مـــــــــــــهـــــــــــــدي 
ــــــح  ــــريـ ــ ــــــصـ عـــــــــبـــــــــدالـــــــــرحـــــــــيـــــــــم يف تـ
ــــبــــــة  ــــراقــ ــــــم مــ ــتـ ــ ــ ــتـ ــ ــ صـــــــــحـــــــــايف: »سـ
الـــــــــاعـــــــــبـــــــــن املـــــــــــشـــــــــــاركـــــــــــن مــــن 
خــــــــــــــــــــــــــال إلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزام الـــــــــــاعـــــــــــبـــــــــــن 
بــــتــــفــــعــــيــــل تــــطــــبــــيــــق )زووم(، 
ــــنـــــافـــــســـــات  لـــــضـــــمـــــان نـــــــزاهـــــــة املـ

وتجنب أي حاالت غش«.
وتُـــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــام مــــــــــســــــــــابــــــــــقــــــــــات 
تــمــهــيــديــة عــــى مـــســـتـــوى كــل 
مــنــطــقــة مـــن املـــنـــاطـــق الــســبــع 

املكونة لاتحاد اآلسيوي.
دبي À اإلمارات اليوم

اتحاد الجودو 
يحّدد مالعب 

بطوالت 
الموسم الجديد العبا في انطالق 

»شطرنج كبار 
السن« اآلسيوية

ــــلــــــس إدارة اتـــــــحـــــــاد  ــــجــ قـــــــــــــال عـــــــضـــــــو مــ
ــــام والـــلـــيـــاقـــة  اإلمــــــــــــارات لــــبــــنــــاء األجــــــســ
ــــيـــــة ورئـــــــيـــــــس لــــجــــنــــة املـــنـــتـــخـــبـــات  ــــبـــــدنـ الـ
أحمد جوهر، إن األندية واملنتخبات 
الـــــــــــوطـــــــــــنـــــــــــيـــــــــــة أمـــــــــــــــــــــــــــام فــــــــــــــرصــــــــــــــة ثــــــمــــــيــــــنــــــة 
لاستفادة من البنى التحتية املميزة 
ــــتــــــعــــــداد  املـــــــــتـــــــــوافـــــــــرة يف الــــــــــدولــــــــــة لــــــاســ
األمــثــل لــلــمــوســم املــقــبــل، بــعــد تعذر 
إقـــامـــة املــعــســكــرات الــتــدريــبــيــة خـــارج 
الــــــــــدولــــــــــة بـــــســـــبـــــب فــــــــــــــروس كـــــــــورونـــــــــا. 

وقــــــــــال جـــــوهـــــر لــــــــــــ»اإلمـــــــــــارات الــــــيــــــوم«: 
»الـــــــــــصـــــــــــاالت واألنـــــــــــديـــــــــــة يف اإلمــــــــــــــــارات 
تــــــمــــــتــــــاز بـــــــمـــــــواصـــــــفـــــــات عـــــــاملـــــــيـــــــة، وهــــــي 
قــادرة عى توفر االستعداد األمثل 
ــبـــــات بـــــــنـــــــاء األجـــــــــــســـــــــــام، ولـــــكـــــل  ــ ــتـــــخـ ــ ــنـ ــ ملـ

الرياضين«. 
ــــنـــــا أخــــــــراً  وأضــــــــــــاف جــــــوهــــــر: »قـــــمـ
بـــزيـــارة عـــدد مـــن الـــصـــاالت الــريــاضــيــة 
الــــــــــحــــــــــديــــــــــثــــــــــة، بــــــــــهــــــــــدف االطــــــــــــــــــــــــاع عـــــى 
اإلمـــــــــكـــــــــانـــــــــات املـــــــتـــــــاحـــــــة لـــــــدعـــــــم جـــــهـــــود 
استعادة الرياضة اإلماراتية ملكانتها 

املعهودة«.

جوهر: الصاالت قادرة على توفير 
االستعداد األمثل لمنتخبات بناء األجسام

محمد فاضل À دبي

وفد من اتحاد بناء األجسام قام بزيارة تفقدية لعدد من الصاالت.  
À من المصدر
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أعــــــلــــــن مــــنــــظــــمــــو املــــعــــســــكــــر الــــتــــدريــــبــــي 
ــــتـــــســـــو املـــــــــقـــــــــام يف  ــــيـ ــــلـــــجـــــوجـ ــــفــــــي لـ ــيــ ــ الــــــصــ
فندق نادي ضباط القوات املسلحة 
بـــــــــــــأبـــــــــــــوظـــــــــــــبـــــــــــــي، عــــــــــــــــن اكـــــــــــــتـــــــــــــمـــــــــــــال عـــــــــــدد 
املشاركن يف املرحلة األوىل. وينظم 
املــعــســكــر مــجــمــوعــة »إنـــرنـــاشـــيـــونـــال 
ــــقـــــت  ــلـ ــ ــــنــــــت«، وانـــــطـ ــــمــ ــتــ ــ ــــفــــــســ فـــــيـــــجـــــن انــ
أنـــشـــطـــتـــه 5 الــــــجــــــاري، تـــحـــت إشــــــراف 
رامون ليموس مدرب املنتخب، مع 
تــوفــر امــكــانــيــة الــتــواصــل الـــدائـــم مع 
ــــة مـــــــــن أشــــــــهــــــــر املـــــــــــدربـــــــــــن يف  ــــمــــــوعــ ــــجــ مــ
الــدولــة. ونظراً لإلقبال الكثيف عى 
املشاركة يف املعسكر من قبل محبي 

هذه الرياضة بدءاً من سن 14 عاماً 
فــــــمــــــا فــــــــــــــوق، أعـــــــلـــــــن الـــــــقـــــــائـــــــمـــــــون عـــى 
إقامة املعسكر عن استكمال عملية 
املــــــــــــرحــــــــــــلــــــــــــة األوىل،  الــــــــتــــــــســــــــجــــــــيــــــــل يف 
وتـــأجـــيـــل جــمــيــع الـــطـــلـــبـــات الـــجـــديـــدة 
ــــيــــــة يف أغــــســــطــــس  ــــانــ ــثــ ــ إىل املــــــرحــــــلــــــة الــ

املقبل.
ــــتــــــم هـــــــذه  ــتــ ــ ــــخــ ومــــــــــــــن املـــــــــــقـــــــــــرر أن تــ
املــــرحــــلــــة يف 25 الــــــجــــــاري، حـــيـــث يــتــم 
اســــــتــــــضــــــافــــــة 62 العـــــــــبـــــــــاً مـــــــــن أعــــــضــــــاء 
املنتخب، ويشرف فنياً عى املعسكر 

الصيفي سبعة مدّربن. 
أبوظبي À اإلمارات اليوم

اكتمال عدد المشاركين في المرحلة 
األولى لمعسكر الجوجيتسو

من تدريبات سابقة للجوجيتسو. À  من المصدر
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استئناف منافسات »كوبا 
ليبرتادوريس« 15 سبتمبر

أسطورة القوى الجامايكي بولت 
يفكر في العودة عن االعتزال

ً
الجماهير تعود جزئيا

إلى المالعب الفرنسية

ــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة لـــكـــرة  أعــــلــــن اتـــــحـــــاد أمـــــركـ
الـــقـــدم )كــونــمــيــبــول( اســتــئــنــاف »كــوبــا 
ليربتادوريس«، أبرز مسابقة ألندية 
الــــــــقــــــــارة، اعــــــتــــــبــــــاراً مــــــن ســــبــــتــــمــــرب، بــعــد 
تعليقها مــنــذ مــــارس بــســبــب فــروس 
»كورونا« املستجد. وأفــاد االتحاد يف 
بـــــــيـــــــان بـــــــــــأن »كــــــــوبــــــــا لــــــــيــــــــربتــــــــادوريــــــــس«، 
املـــــــوازيـــــــة ملــــســــابــــقــــة دوري األبـــــــطـــــــال يف 
أوروبا، ستعاود نشاطها اعتباراً من 
تـــــســـــتـــــكـــــمـــــل  عــــــــــــــى أن  15 ســــــــبــــــــتــــــــمــــــــرب، 
ــــاريـــــة الــــثــــانــــيــــة مـــــن حــيــث  ــــقـ املــــســــابــــقــــة الـ
األهم، »كوبا سودامركانا«، اعتباراً 

من 27 أكتوبر.
ونــــقــــل بــــيــــان االتـــــحـــــاد عـــــن رئــيــســه 
الباراغوياين، أليخاندرو دومينغيز، 
قــــولــــه: »الـــرغـــبـــة يف عـــــودة كــــرة الـــقـــدم 
ســـــــتـــــــتـــــــعـــــــزز مــــــــــــع الـــــــتـــــــطـــــــبـــــــيـــــــق املــــــــــســــــــــؤول 
والصارم للشروط الصحية من قبل 
كل املعنيني بكرة القدم، مع االعتناء 

دائـــــــــــمـــــــــــاً بـــــصـــــحـــــة الـــــــجـــــــمـــــــيـــــــع«. وســــيــــتــــم 
استكمال املسابقتني وفق صيغتهما 
ــــتـــــي كـــانـــت  املـــــعـــــتـــــادة، مـــــع املـــــبـــــاريـــــات الـ
مــــــقــــــررة أصـــــــــــاً. وبــــالــــنــــســــبــــة إىل »كــــوبــــا 
لـــيـــربتـــادوريـــس«، ســيــقــام الـــــدور ثمن 
الـــــنـــــهـــــايئ يف 25 نـــــوفـــــمـــــرب والــــــــثــــــــاين مـــن 
ديسمرب، وربع النهايئ يف التاسع من 
ــــقـــــام  ديــــــســــــمــــــرب و16 مـــــــنـــــــه، عـــــــــى أن يـ
نــصــف الــنــهــايئ يف الــســادس مــن يناير 
2021 و13 مـــنـــه. ولــــم يـــحـــدد االتـــحـــاد 
مـــــــــوعـــــــــد املـــــــــــــبـــــــــــــاراة الــــــنــــــهــــــائــــــيــــــة لـــــــكـــــــل مــــن 
املـــــســـــابـــــقـــــتـــــني، لــــكــــنــــه أشـــــــــــار إىل أنــــهــــمــــا 
ستقامان يف النصف الثاين من يناير. 
ــــيـــــف مــــلــــعــــب  ــــتـــــضـ ومــــــــــــن املـــــــــقـــــــــرر ان يـــــسـ
مـــــاراكـــــانـــــا الــــشــــهــــر يف مــــديــــنــــة ريـــــــو دي 
جــــــانــــــرو الـــــربازيـــــلـــــيـــــة املــــــــبــــــــاراة الـــنـــهـــائـــيـــة 
لـ»كوبا ليربتادوريس«، عى أن يقام 

نهايئ املسابقة الثانية يف األرجنتني.
باريس ■ أ.ف.ب

أملــــــح الـــــعـــــداء األســــــطــــــوري الـــجـــامـــايـــي 
أوســـــــــــــايـــــــــــــن بــــــــــــولــــــــــــت، إىل اســـــــــتـــــــــعـــــــــداده 
للتفكر يف الــعــودة إىل املــضــمــار الــذي 
اعتزل منافساته عام 2017، يف حال 
طلب منه مدربه املخضرم غلني ميلز 
ذلـــــــــــــــــك. ويـــــــحـــــــمـــــــل بـــــــــولـــــــــت )33 عـــــــــامـــــــــاً( 
الرقمني القياسيني العامليني لسباقي

100 و200م، وتـــــّوج خــــال مــســرتــه 
ــــيـــــة  ــبـ ــ ــــمــــــاين مــــــيــــــدالــــــيــــــات أوملـ ــثــ ــ ــــة بــ ــ ــتـ ــ ــ ــــــافـ الـ
ذهبية، قبل أن يعتزل املنافسات يف 
أعقاب بطولة العالم أللعاب القوى 
لــــنــــدن 2017. ويف مـــقـــابـــلـــة مــــع مــجــلــة 
ــــيــــــة، شـــــــدد بـــولـــت  »فــــــارايــــــتــــــي« األمــــــركــ

عــــــــــــــــى أنـــــــــــــــــــــه ال يــــــــــــــنــــــــــــــوي الـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــودة عــــــن 
ـــــزال، لـــكـــنـــه ســـيـــفـــكـــر يف األمـــــــر يف  ــتــ ــ ــ االعـ
ــــاً(. وقــــــال:  ــــامــ حــــــال طـــلـــبـــه مـــيـــلـــز )70 عــ
»إذا عاد املدرب وقال يل )هيا، فلنقم 
بذلك، سأفعل )التفكر يف العودة(، 
ألنــــــنــــــي أثـــــــــق جـــــــــــداً بـــــــمـــــــدربـــــــي«. وتــــــابــــــع: 
ــــنـــــقـــــوم  »أدرك أنـــــــــــــه إذا قـــــــــــــال إنــــــــنــــــــا سـ
ــــكــــــون  ــيــ ــ بــــــــــــذلــــــــــــك، أعـــــــــــــــــــرف ان األمـــــــــــــــــــر ســ
مــمــكــنــاً«. ويــعــّد ميلز مــن أبـــرز مــدربــي 
ألـــعـــاب الـــقـــوى يف جــامــايــكــا، وأشــــرف 
عــــــــى الــــــفــــــريــــــق األوملـــــــــبـــــــــي أكــــــــــر مــــــــن 20 

عاماً.
باريس ■ أ.ف.ب

ســــــــــتــــــــــعــــــــــود الــــــــــجــــــــــمــــــــــاهــــــــــر إىل املــــــــــاعــــــــــب 
الــفــرنــســيــة اعـــتـــبـــاراً مـــن الـــيـــوم، لــلــمــرة 
األوىل منذ تفيش فروس »كورون«ا 
املستجد يف مــارس الفائت. وتوقفت 
مــــنــــافــــســــات كــــــرة الـــــقـــــدم يف فــــرنــــســــا يف 
أوائــــل مـــارس املــــايض، بسبب جائحة 
»كــــــوفــــــيــــــد-19«، قـــبـــل أن تــــقــــرر رابـــطـــة 
الــــــــــــــــــــــــدوري يف أبــــــــــريــــــــــل إلــــــــــغــــــــــاء املـــــــوســـــــم 
وتتويج باريس سان جرمان باللقب.
ويستضيف فريقان مــن الــدرجــة 
الثانية يف شمال غرب الباد مباراتني 
عــــــــى مــــلــــعــــبــــيــــهــــمــــا، عــــــنــــــدمــــــا يـــســـتـــقـــبـــل 
شـــامـــبـــي فــــريــــق بـــــولـــــون ســــــور مـــــر مــن 
الـــدرجـــة الــثــالــثــة، وكــايــن لــبــاريــس إف 
يس، يف مــــواجــــهــــتــــني مــــــن املــــتــــوقــــع أن 
يحضرهما بضع مئات الجماهر حداً 

أقىص. وسيكون االختبار األكرب حني 
يستضيف، اليوم، أيضاً لوهافر من 
الـــدرجـــة الــثــانــيــة بــاريــس ســـان جــرمــان 
بــــــطــــــل فــــــرنــــــســــــا، يف مـــــــــبـــــــــاراة ســـتـــشـــكـــل 
اســــتــــعــــداداً لـــه لــلــمــبــاراتــني الــنــهــائــيــتــني 
ملـــــــســـــــابـــــــقـــــــتـــــــي كــــــــــــــــــأس فـــــــــرنـــــــــســـــــــا وكـــــــــــــأس 
الــرابــطــة والــــدور ربــع الــنــهــايئ ملسابقة 

دوري أبطال أوروبا.
وبــــمــــا أن الـــــعـــــدد األقـــــــىص املـــحـــدد 
ــــبــــــني  ــــمــــــل الــــــاعــ ــــــخـــــــص يــــــشــ بـــــــــــــــــــــــ5000 شـ
واملــــدربــــني واملـــســـؤولـــني والــصــحــافــيــني 
ورجــال األمــن والعاملني، تم بيع ما 
ــــــد  بــــــــطــــــــاقــــــــة، وقـ بــــــــــني 4000 و4500 
بـــيـــعـــت يف غــــضــــون دقــــائــــق مــــعــــدودة، 

وفق ما ذكر لوهافر.
 باريس ■ أ.ف.ب

من منافسات سابقة للبطولة. À  من المصدر

أسرع عداء في العالم أوساين بولت. ■ من المصدر

 بين سان جرمان ولوهافر.  
ً
نحو 4000 شخص يتابعون اليوم لقاًء وديا

■ أ.ب 

كورتوا.. صمام 
أمان لدفاع الريال 

بشباك نظيفة 
في 18 مباراة

حميد نعمان ■ دبي 

ــــبـــــرة،  ــــطــــــوة كـ ــــا ريـــــــــــال مـــــــدريـــــــد خــ خـــــطـ
فــجــر أمــــس، بــعــد الـــفـــوز عـــى ضيفه 
أالفيس يف الجولة الـ35 من الدوري 
ــــــدم، حــــيــــث عــــزز  ــــقـ ــ ــــكـــــرة الـ ــــــاين لـ ــبـ ــ ــ اإلسـ
ــــقـــــطـــــة  ــــنـ ــــالـ ــــه عـــــــــــى الــــــــــــــصــــــــــــــدارة بـ ــتــ ــ ــبــــــضــ ــ قــ
الـ80، يف ظل املاحقة املستمرة من 
غــــــــريــــــــمــــــــه بـــــــــرشـــــــــلـــــــــونـــــــــة، وقــــــــــبــــــــــل ثــــــــاث 
جـــوالت مــن خــتــام املــســابــقــة. وحــقــق 
الـــــريـــــال األهــــــــم بــــالــــفــــوز عـــــى أالفـــيـــس 
2-صـــــــــــــــفـــــــــــــــر، بــــــــفــــــــضــــــــل هـــــــــــــــــديف هـــــــــدافـــــــــه 
ــــرنــــــي كــــــريــــــم بـــــنـــــزيـــــمـــــة، ونــــجــــمــــه  ــــفــ الــ
الــــــــــشــــــــــاب مــــــــــاركــــــــــو أســــــيــــــنــــــســــــيــــــو، لــــكــــن 
ــــنـــــصـــــراً آخــــــــر يـــــعـــــّد أحــــــــد أبـــــــــرز أســــــــرار  عـ
تفوق ريــال مــدريــد هــذا املــوســم، هو 
الــــــحــــــارس الـــبـــلـــجـــيـــي تـــيـــبـــو كــــــورتــــــوا، 
الـــــذي حـــافـــظ عـــى نــظــافــة شــبــاكــه يف 
18 مباراة من أصل 32، متفوقاً عى 
ــــمــــــاقــــــني آخـــــــــريـــــــــن، هـــمـــا  حــــــــارســــــــني عــ

حــــارس أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد الــســلــوفــيــنــي 
ــــلـــــونـــــة  يـــــــــــان أوبـــــــــــــــــــاك، وحــــــــــــــــارس بـــــرشـ

األملاين تر شتيغن.
وبــلــغــة األرقـــــام، تــخــطــى كــورتــوا 
سبع ساعات من املباريات من دون 
ــــقــــــى هــــــــــدفــــــــــاً واحـــــــــــــــــــــــــــداً، وكــــــــــان  ــــلــ ــتــ ــ أن يــ
حـــــاســـــمـــــاً يف تـــــصـــــديـــــات مـــهـــمـــة خــــال 
املـــبـــاريـــات، ســــواء يف زمـــن »كـــورونـــا« 
عــــقــــب اســــتــــئــــنــــاف املــــســــابــــقــــة، أو قــبــل 
ذلـــــك. ويــتــمــتــع ريـــــال مـــدريـــد بــأفــضــل 
ــــألــــــق  دفـــــــــــــــــاع يف »الــــــــلــــــــيــــــــغــــــــا« بــــــفــــــضــــــل تــ
املــــــدافــــــعــــــني، لــــكــــن أكــــــــر بــــســــبــــب قــــوة 
ــــّد  ــــيــــــي، الــــــــــــــذي يـــــعـ ــــلــــــجــ ــــبــ الــــــــــحــــــــــارس الــ
األول يف معدل التصديات الناجحة 
هـــــذا املــــوســــم يف الــــــــــدوري، وهـــــو أبــــرز 
أســـبـــاب عــــدم تــلــقــي الــــريــــال أكــــر مــن 
21 هــدفــاً حتى اآلن يف 35 مــبــاراة. يف 
املــــقــــابــــل، تـــلـــقـــى حــــــــارس أتـــلـــتـــيـــكـــو 26 
هدفاً، وتخطى شتيغن حاجز الـ35 
هـــــــــدفـــــــــاً. وآخـــــــــــــر حـــــــــــــارس حـــــــافـــــــظ عـــى 

نظافة شباكه يف 17 مباراة يف موسم 
واحــــد بـــريـــال مـــدريـــد، كــــان الــحــارس 

الــتــاريــخــي بــاكــو بــويــو، خــال موسم 
1971، لكن كورتوا حطم هذا الرقم 

بــــالــــوصــــول إىل املـــــبـــــاراة الــــــــــ18. ولــعــب 
كـــــورتـــــوا دوراً مـــهـــمـــاً يف االنــــتــــصــــارات 

الــثــمــانــيــة عـــى الــــتــــوايل لـــريـــال مــدريــد 
منذ استئناف املسابقة، إذ نجح يف 
الـــــــــتـــــــــصـــــــــدي لـــــــلـــــــعـــــــديـــــــد مـــــــــــن األهــــــــــــــــــداف 
املحققة، كــان أبرزها خــال لقاءات 
خيتايف وفالنسيا وريال سوسيداد. 
وكــان لقاء أالفيس، هو املباراة 
الــــــــــســــــــــادســــــــــة عـــــــــــى الـــــــــــــتـــــــــــــوايل بـــــشـــــبـــــاك 
نــــظــــيــــفــــة لــــــــكــــــــورتــــــــوا. وقــــــــــــال زيـــــــــــــــدان يف 
املــــــــــؤتــــــــــمــــــــــر الـــــــــــصـــــــــــحـــــــــــايف، أمــــــــــــــــــــس، عـــــن 
كـــــــــــــورتـــــــــــــوا: »إذا لــــــــــم نـــــــكـــــــن نــــســــتــــقــــبــــل 
أهدافاً، فهذا بفضل كورتوا«. ومن 
املتوقع أن ينهي كورتوا هذا املوسم 
سيطرة يان أوباك عى لقب أفضل 
حــــــارس يف »الـــلـــيـــغـــا«، بـــعـــد أن تــمــيــز 
بها طــوال املــواســم األربــعــة املاضية، 
ــــام كــــورتــــوا تـــدفـــع بــقــوة  ــ حـــيـــث إن أرقـ
لــــــــــيــــــــــكــــــــــون الـــــــــــــــــحـــــــــــــــــارس األفـــــــــــــــضـــــــــــــــل بـــــني 
ــــيـــــع، ومـــــــــن بـــــــني األفـــــــضـــــــل عـــى  ــــمـ الـــــجـ
اإلطـــاق يف كــل الــدوريــات األوروبــيــة 

الكربى.

 بين حّراس مرمى »الملكي«
ً
 تاريخيا

ً
حطم رقما

حافظ على نظافة شباكه للمباراة 
السادسة على التوالي بعد لقاء 

أالفيس.

دفاع ريال مدريد هو األفضل هذا 
الموسم في »الليغا« بـ21 

.
ً
هدفا

زيدان: أمامنا 3 
مباريات نهائية

ين  أبدى مدرب ريال مدريد، الفرنسي ز
الدين زيدان، سعادته بالفوز الذي حققه 
الفريق على أالفيس 2/  صفر، وقال في 

تصريح صحافي: »نحن هنا في إطار 
محاولتنا للفوز باللقب، والتزال أمامنا ثالث 

مباريات نهائية. كل شيء جميل، لكننا ندرك 
الصعوبات المرافقة لهذه المسابقة. 
بقي أمامنا ثالث مباريات وال نعلم ما 

الذي قد يحدث«. وأضاف: 
»لطالما قلت إن )الليغا( مسابقة شاقة 

ومعقدة وعلينا أن نقبل ذلك«.

الحارس البلجيكي تيبو كورتوا تألق 
في التصديات الناجحة هذا الموسم. 

■ أ.ف.ب
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كمامات
التزال الشكوى من وجود كميات كبرية من 

الكمامات والقفازات ملقاة عىل األرض يف محيط 
املباين السكنية ويف الشوارع، تتكّرر من القراء، 

وتثري مخاوفهم من إمكانية نقلها العدوى، 
مطالبني بتغريم مرتكبي هذا السلوك، فضالً عما 

تشكله من تلويث للبيئة.

سياج 
طالب مستخدمون للطريق املؤدي من الشارقة 
إىل الفجرية، بعمل سياج حديدي عىل جانبي 

الطريق، حرصاً عىل سالمة مستخدميه وتفادياً 
لعبور الحيوانات بشكل مفاجئ، ما قد يتسبب يف 

حوادث مرورية.

تعقيم 
اشتىك سكان يف عجمان، عدم اهتمام بعض 
مالك البنايات السكنية بإإلجراءات الصحية 

الوقائية الخاصة بتعقيم هذه البنايات، تفادياً 
لتفيش فريوس كورونا، مطالبني الجهات 

املختصة باتخاذ إجراءات صارمة بحق املالك. 

»إنستغرام«
اشرتى قارئ مالبس ومستحضرات تجميل، عرب 
متجر إلكرتوين يعرض منتجاته يف »إنستغرام«، 

لكن تبني أن هذه املنتجات مقلدة. 

بيانات
يواجه قراء صعوبة يف فهم إعالنات وبيانات 

صحافية تصدرها بعض الجهات بني فرتة 
وأخرى، بشأن إجراءات متعلقة بجائحة 

»كورونا«، األمر الذي يوقعهم يف إرباك يف كيفية 
التصرف الصحيح، مطالبني بأن تكون واضحة وال 

تدع مجاالً إلثارة التساؤالت بني أفراد الجمهور.

حديقة 
طالب مرتادون لحديقة املنتزه للسيدات واألطفال 

بإمارة الفجرية، بفتح أبواب الحديقة، ليتمكنوا 
من ممارسة رياضة امليش والتنزه مع أسرهم، 

الفتني إىل أن أبواب الحديقة التزال مغلقة بعد 
أكرث من أسبوع عىل صدور قرار افتتاح الحدائق 

والشواطئ باإلمارة.

جوالت افتراضية 
في قصر الحصن 

والمجّمع الثقافي

أطـــلـــقـــت دائــــــــرة الـــثـــقـــافـــة والـــســـيـــاحـــة - 
ــــبـــــي بـــــرنـــــامـــــج جـــــــــوالت افــــراضــــيــــة  أبـــــوظـ
بــــرفــــقــــة مــــرشــــديــــن يف مــــوقــــع الـــحـــصـــن 
التاريخي، بعد فتح أبوابه للجمهور 
أخـــــــــــــراً، مـــخـــصـــصـــة لـــلـــطـــلـــبـــة وجـــمـــيـــع 

أفراد املجتمع.
واســتــضــاف مــوقــع الــحــصــن أوىل 
هذه الجوالت االفراضية عرب تطبيق 
»زووم« ملـــجـــمـــوعـــة تـــضـــم 160 طـــالـــبـــاً 
وطــالــبــة، وهــي أول جــولــة مــن نوعها 
يف أحد مواقع أبوظبي الثقافية بعد 

إعادة فتحها.
وتـــــــــــتـــــــــــاح الــــــــــــجــــــــــــوالت االفــــــــراضــــــــيــــــــة 
بـــــزاويـــــة 360 درجـــــــة يف كـــــل مـــــن قــصــر 
الــحــصــن واملـــجـــّمـــع الـــثـــقـــايف، مـــع مــيــزة 
ــــتـــــقـــــديـــــم  تــــــــوفــــــــر مــــــــرشــــــــد ثــــــــقــــــــايف حـــــــــــــّي لـ
املـــــــــــــعـــــــــــــلـــــــــــــومـــــــــــــات، واإلجــــــــــــــــــــابــــــــــــــــــــة عـــــــــــــــن أي 
اســــــــتــــــــفــــــــســــــــار مــــــــــــن جــــــــــانــــــــــب املــــــــشــــــــاركــــــــن 
بشكل مباشر؛ لضمان تجربة غامرة 
وتفاعلية. مــن جانبها، قــالــت مديرة 
قـــــصـــــر الــــــحــــــصــــــن، ســــــامــــــة الــــشــــامــــي 
»مـــــــــــــــن خـــــــــــــــال جـــــــــوالتـــــــــنـــــــــا االفـــــــــراضـــــــــيـــــــــة 

واملـــســـجـــلـــة، يــمــكــن لــلــطــلــبــة يف جميع 
إمارات الدولة الوصول إىل القصص 
والــكــنــوز الــتــي ينفرد بها القصر الــذي 
يتمتع بتاريخ عريق«، داعية الجميع 
إىل املـــشـــاركـــة والـــتـــعـــرف مـــن مــنــازلــهــم 

عىل تاريخ أبوظبي.
من جهتها، قالت مديرة املجّمع 
الـــثـــقـــايف، ريــــم فـــضـــة، إن »إبــــقــــاء بـــاب 
الــــــــــتــــــــــواصــــــــــل مــــــــفــــــــتــــــــوحــــــــاً بـــــــــــن الــــــعــــــقــــــول 
الشابة ومجال الفنون والثقافة أمر 
يف غــايــة األهــمــيــة، ومــســألــة ال يمكننا 
أن نــغــفــلــهــا مـــهـــمـــا ســـــــاءت الــــظــــروف، 
ويسعدنا أن تسمح لنا التكنولوجيا 
ــــثـــــة، أن نــــــواصــــــل الــــكــــشــــف عــن  الـــــحـــــديـ
أفــــــضــــــل مـــــكـــــنـــــونـــــات اإلبـــــــــــــــــداع والــــتــــمــــيــــز 
اإلمـــــــــــارايت املــــعــــاصــــر أمـــــــام عـــشـــاقـــه مــن 
ـــــة وخــــــارجــــــهــــــا«. ويـــمـــكـــن  ـــــدولــ داخـــــــــل الــ
لألطفال من عمر خمس سنوات وما 
فوق املشاركة يف الجوالت االفراضية 
يف موقع الحصن، كما يمكن للطلبة 
طــــرح األســئــلــة وتــلــقــي اإلجــــابــــات فــــوراً 
ــــديــــــن الــــثــــقــــافــــيــــن عــــــرب مــــيــــزة  مــــــن املــــــرشــ

الدردشة الحية.
وبـــــــــــاســـــــــــتـــــــــــطـــــــــــاعـــــــــــة جـــــــــمـــــــــيـــــــــع أفـــــــــــــــــــــراد 
املــــــــجــــــــتــــــــمــــــــع املــــــــــــشــــــــــــاركــــــــــــة يف الـــــــــــجـــــــــــوالت 
ــــيـــــة يف مــــوقــــع الــــحــــصــــن. كــمــا  االفـــــراضـ
يــــــــــــــوفــــــــــــــر املـــــــــــــجـــــــــــــّمـــــــــــــع الـــــــــــــثـــــــــــــقـــــــــــــايف جــــــــــــــــوالت 
افـــــــــــراضـــــــــــيـــــــــــة مــــــــــبــــــــــاشــــــــــرة يف مـــــــعـــــــارضـــــــه 
الـــــــــحـــــــــالـــــــــيـــــــــة، مـــــــصـــــــحـــــــوبـــــــة بــــــمــــــرشــــــديــــــن 

ثقافين لإلجابة عن أي استفسار.
وتـــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــدرج هــــــــــــــــــــــــــــــــذه الـــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــوالت 
االفـــــــــــراضـــــــــــيـــــــــــة، املــــــــتــــــــاحــــــــة ضـــــــمـــــــن إطــــــــــار 
الـــجـــهـــود الــحــثــيــثــة الـــتـــي تــبــذلــهــا دائـــــرة 
الــــــــثــــــــقــــــــافــــــــة والــــــــســــــــيــــــــاحــــــــة – أبــــــــوظــــــــبــــــــي، 
بالتعاون مع دائرة التعليم واملعرفة 
- أبــــــــــوظــــــــــبــــــــــي، لــــــــضــــــــمــــــــان اســــــــتــــــــمــــــــراريــــــــة 
الوصول إىل مواقع أبوظبي الثقافية 

خال املرحلة الراهنة.
أبوظبي ■ اإلمارات اليوم

السكر المرتفع يزيد خطر الوفاة
لدى مرضى »كورونا«

الصين تكتشف 
الفيروس في عينات 

جمبري مستوردة

أظهرت دراسة صينية نشرت نتائجها، 
أمس، أن املرىض الذين تسجل لديهم 
مـــعـــدالت مــرتــفــعــة مـــن الــســكــر يف الـــدم 
يواجهون خطراً مضاعفاً بالوفاة جراء 
ــــيـــــد-19«.وُتـــــعـــــد هــــــذه املـــــــرة األوىل  »كـــــوفـ
التي يؤكد فيها علماء أن املرىض الذين 
يسجلون معدالت عالية من السكر يف 
الــــــــــــدم مـــــــن دون تــــشــــخــــيــــص إصــــابــــتــــهــــم 
بالسكري، يواجهون خطراً أكرب باملوت 
مـــن »كـــوفـــيـــد-19«، كــمــا ورد يف مجلة 
ــــل الــــبــــاحــــثــــون  ــلــ ــ »ديـــــابـــــيـــــتـــــولـــــوجـــــيـــــا«. وحــ
مـــــــــــــعـــــــــــــدالت الــــــــــــوفــــــــــــيــــــــــــات لـــــــــــــــــــــــــــ605 مـــــــــرىض 

بــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــروس كـــــــــــــــــــــــورونـــــــــــــــــــــــا املــــــــــــســــــــــــتــــــــــــجــــــــــــد يف 
مستشفين يف مدينة ووهان الصينية. 
وكـــتـــب الـــبـــاحـــثـــون أن مــــعــــدالت الــســكــر 
املرتفعة يف الدم »مرتبطة« بمعزل عن 
كــــــل الـــــعـــــوامـــــل األخــــــــــــرى بــــــــازديــــــــاد خــطــر 
الوفاة واملضاعفات جراء »كوفيد-19«. 
ودعا معدو الدراسة املستشفيات 
ــــيـــــع مــــــرىض  إىل إجــــــــــــــــــراء فــــــــحــــــــوص لـــــجـــــمـ
»كوفيد-19« ملعرفة مستويات السكر 
لديهم، خافاً للتوصيات بحصر ذلك 

باملرىض املثبتة إصابتهم بالسكري.
باريس ■ أ.ف.ب

أوقــــــــــفــــــــــت الــــــــــصــــــــــن، أول مــــــــــن أمــــــــــس، 
استراد الجمربي من ثاثة مصانع يف 
اإلكوادور، بعد ثبوت إيجابية بعض 
ــــا  ــ ــــــورونـ الـــــعـــــيـــــنـــــات لـــــفـــــحـــــص فــــــــــــروس كـ
ـــــســـــــتـــــــجـــــــد )كــــــــــــــوفــــــــــــــيــــــــــــــد-19(، حــــســــبــــمــــا  املــ
أفــــــــادت وكــــالــــة بــــلــــومــــربغ لــــألنــــبــــاء نـــقـــاً 
عـــن بـــي كـــشـــن، مـــديـــر مــكــتــب ســامــة 
اســـــــتـــــــراد وتـــــصـــــديـــــر األغـــــــذيـــــــة بــــــــــــاإلدارة 
الــــعــــامــــة لــــلــــجــــمــــارك يف بـــــكـــــن. وبـــــــدأت 
الــصــن يف فــحــص الــــواردات مــن املــواد 
الغذائية املجمدة واملربدة عىل خلفية 
ــــــك الـــــســـــلـــــمـــــون  ــــمـ ــ مـــــــــخـــــــــاوف مـــــــــن أن سـ
املـــلـــوث، كــــان الــســبــب يف مـــوجـــة ثــانــيــة 
مــــــــــن تـــــــفـــــــي الــــــــــــفــــــــــــروس املـــــــمـــــــيـــــــت مـــــــرة 

أخرى يف بكن الشهر املايض.
بكين ■ د.ب.أ

ــــرتـــــه الـــهـــنـــد  حـــقـــق إحـــــصـــــاء لـــلـــنـــمـــور أجـ
ــــيـــــاً يف 2018 بــــمــــوســــوعــــة  ــــيـــــاسـ ــــاً قـ ــ ــــمـ ــ رقـ
ــــاملـــــي لـــلـــحـــيـــاة  غـــيـــنـــيـــس كـــــأكـــــرب مــــســــح عـ
الربية، باستخدام الكامرات الفخية 

التي يتحكم فيها عن ُبعد.
وقـــــــــــــــــــــال وزيـــــــــــــــــــــر الــــــــبــــــــيــــــــئــــــــة بـــــــــــراكـــــــــــاش 
جافديكار، يف منشور عــىل »تــويــر«، 
أمـــــــس، إنــــهــــا كــــانــــت »لـــحـــظـــة رائــــعــــة«. 
وأضــــــــــــــــــــاف أن الـــــــهـــــــنـــــــد ضـــــــاعـــــــفـــــــت عـــــــدد 
الــــنــــمــــور فـــيـــهـــا قــــبــــل أربــــــــع ســـــنـــــوات مــن 
املـــوعـــد املــســتــهــدف وهـــو 2022، الـــذي 
جـــرى تــحــديــده يف قــمــة عــاملــيــة ُعــقــدت 

بسانت بطرسربغ يف 2010.
وكـــشـــفـــت نـــتـــائـــج اإلحـــــصـــــاء الــــذي 
صدر يف يوليو املايض أن تعداد النمور 
بالهند زاد ليصل إىل 2967 يف 2018 

بارتفاع من 2226 يف 2014.
وتــــــــــضــــــــــم الــــــــهــــــــنــــــــد نــــــــحــــــــو 75% مــــن 
إجـــــــــمـــــــــايل عــــــــــــدد الـــــــنـــــــمـــــــور يف الــــــعــــــالــــــم، 
والذي يقدر الصندوق العاملي للحياة 

الربية أنه بلغ 3900 يف 2019.
وجــرى وضــع الــكــامــرات الفخية 
يف 26 ألــــــفــــــاً و838 مـــــوقـــــعـــــاً عــــــرب 141 
مكاناً مختلفاً.ُيشار إىل أن الكامرات 

الفخية أجــهــزة فوتوغرافية خارجية 
مـــــزّودة بــمــســتــشــعــرات حــركــة تــبــدأ يف 

التسجيل عند مرور أي حيوان.
نيودلهي ■  د.ب.أ

أكبر مسح عالمي للحياة البرية بالكاميرات الفخية

برفقة مرشدين يقّدمون 
المعلومات ويجيبون 

عن األسئلة

ًإحصاء النمور الهندية يحقق 
 قياسيا

ً
رقما

تعداد النمور في الهند زاد ليصل إلى 2967 في 2018.■ أرشيفية

الجوالت متاحة للطلبة وجميع أفراد المجتمع.■ من المصدر

سكيك
sekeek@emaratalyoum.com

يمكن إرسال سكيك على »واتس أب« رقم 

 0٥02299٥٥1
 بصورة حال توافرها.

ً
مرفقا

نعتذر عن عدم نشر مالحظات القراء
غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

سالمة الشامسي:

ريم فضة:

»الجوالت تتيح الوصول إلى الكنوز التي 
ينفرد بها قصر الحصن الذي يتمتع بتاريخ 

عريق«.

»إبقاء باب التواصل 
 بين العقول 

ً
مفتوحا

الشابة والفنون والثقافة 
أمر في غاية األهمية«.

الباحثون طالبوا بإجراء فحوص سكر لجميع مرضى »كوفيد-19«. 
■أرشيفية
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 رسالة نصية على الرقم
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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



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

لإليجار فيال 
مستقلة ، يف دبي ، مردف ، 3 غرف وصالة 

ومطبخ ، من املالك مباشرة
السعر : 75000 درهم 

)7-8(    0505533379

مطلوب بيوت
عربية ، يف الراشدية ، هور العنز ، أبو هيل 

القصيص وغريها ، من املالك مباشرة
)7-8(    971503010566

للبيع فيال 
دور واحد ، يف عود املطينة ، دبي

)6-21(    0505714499

للبيع فيال
7 غرف ، سرداب وملحق خارجي ، جديدة 

أول ساكن ، جديدة ، يف جمريا
)7-8(     0525293438

للبيع منتجع 
سياحى ، قائم ، فى مصر ، 210 غرفة 

56000 مرت ، شاطىء رملى : 18000 مرت
)6-24(     0552132261

لإليجار شقق
بعجمان ، دفع شهري 

عقد سنوي يبدأء من : 12000 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
يف الصفا ، 40000 قدم 

)6-23(    971528702833

مطلوب بيوت 
عربية ، أراضي ، فلل ، بنايات ، أنحاء دبي 

تصريح : 39424
)7-12(    0559594171

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
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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

للبيع أراضي 
جتارية ، بالنهدة 1 ، الورقاء 1 

بهور العنز ، ورسان 
تصريح : 39424

)7-1(    971502810120

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 سكن عمال
مساحة األرض : 7203 قدم2 

عدد الغرف : 84 ، من املالك مباشرة
الدخل: مليون درهم

السعر : 5 مليون درهم
)6-24(     0527777714

لإليجار إستوديو 
يف اخلليج التجاري ، جديد ، 334 فوت

32 مرت ، برج مريانو 
السعر : 50000 درهم 

)6-9(    0509993294

لإليجار فلل 
بعجمان ، تبدأ من : 40000 درهم

)6-24(    0569000154

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

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 
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

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 أرض
يف الورقاء ، بدبي ، املساحة 13000 قدم

تصريح سكني فيال
تصريح اإلعالن : 30602

)3-22(     0585299999
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
دورين ، بهور العنز ، مبوقع مميز ، شارع الرشيد 

تصريح : 39424
)7-12(    0559594171

للبيع أراضي 
بأم الشيف ، على دفعات ، تصل حتي 5 سنوات 

)7-3(    971528702833

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 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

للمبادلة أرض 
15000 قدم مربع ، يف بر دبي ، للمبادلة بأرض 

منحة ، 10000 قدم مربع بالربشاء جنوب 2
األرض على شارعني ... 

)6-31(    0504559919

للبيع أرض 
يف عجمان ، سكني ، جتاري

)3-18(    971569801000

لإليجار شقق 
غرفة وصالة وإستديو ، يف عجمان 

بدون عمولة ، قريب املرور
)3-18(    971569801000

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 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

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

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

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

3
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ا�ع�ن الملون

أرسل رسالة نصية على الرقم

ً
(يوم واحد) : 20 درهما

5125
ا�ع�ن العادي 

أرسل رسالة نصية على الرقم

ً
(ث�ثة أيام) : 35 درهما

مبوب

 وكذلك ارقام).
ً
 بأن المسافة بين الكلمات تعد حرفا

ً
 ُيضاعف  مبلغ ا�قتطاع علما

ً
 للرسالة (في حال زيادة عدد أحرف الرسالة على 70 حرفا

ً
بحد أقصى 70 حرفا
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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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